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เร ิม่ตน้การใชง้าน
โทรศพัทร์ะบบซมิคูข่องคณุ
คณุสามารถมซีมิการด์สองซมิในโทรศพัท์

ประโยชนข์องโทรศพัทร์ะบบซมิคู่
• มเีบอรโ์ทรศพัทส์องเบอร ์แตพ่กพาโทรศพัทเ์พยีงเครือ่งเดยีว โดยใชเ้บอร์
โทรศัพทห์นึง่สําหรับเรือ่งสว่นตวั และอกีเบอรส์ําหรับเรือ่งงาน

• ไมว่า่จะมผีูโ้ทรเขา้เบอรใ์ด ซมิทัง้สองซมิก็พรอ้มทํางาน

• ประหยัดคา่ใชจ้า่ย - ใชผู้ใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยทีด่ทีีส่ดุ

• ตดิตอ่ไดเ้สมอ - หลกีเลีย่งปัญหาการครอบคลมุของสญัญาณเครอื
ขา่ยของผูใ้หบ้รกิารตา่งๆ

ซมิการด์ทัง้สองจะสามารถใชง้านไดพ้รอ้มกนัเมือ่ไมไ่ดใ้ชโ้ทรศพัทอ์ยู ่แต่
หากมกีารใชง้านซมิการด์หนึง่อยู ่เชน่ ใชเ้พือ่โทรออก คณุจะไมส่ามารถใชอ้กี
ซมิการด์หนึง่ได ้

หากคณุมเีพยีงหนึง่ซมิการด์ ใหใ้สซ่มิการด์ลงในทีว่างซมิการด์ SIM1
คณุสมบตัแิละบรกิารบางอยา่งอาจสามารถใชง้านไดต้อ่เมือ่ใชซ้มิการด์
ในทีว่างซมิการด์ SIM1 เทา่นัน้ หากมซีมิการด์เฉพาะในทีว่างซมิการด์ SIM2
คณุจะสามารถใชโ้ทรศพัทเ์พือ่โทรฉุกเฉนิไดเ้ทา่นัน้

ความพรอ้มใชง้านของซมิ
• เมือ่คณุกําลงัใชซ้มิการด์หนึง่โทรออก สง่ขอ้ความหรอืขอ้ความมัลตมิเีดยี
หรอือพัโหลดและดาวนโ์หลดขอ้มลู อกีซมิหนึง่ยังสามารถรับสาย
หรอืขอ้ความหรอืขอ้ความมลัตมิเีดยีได ้

• เมือ่คณุกําลงัใชซ้มิการด์หนึง่โทร สง่หรอืรับขอ้ความหรอืขอ้ความ
มลัตมิเีดยี หรอือพัโหลดและดาวนโ์หลดขอ้มลู คณุจะไมส่ามารถใชอ้กี
ซมิการด์หนึง่ได ้
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ปุ่ มและสว่นประกอบ

1 ชอ่งเสยีบเครือ่งชารจ์ 6 ปุ่ มวางสาย/เปิดปิด
2 ชอ่งเสยีบ Micro-USB 7 ไมโครโฟน
3 ชอ่งเสยีบชดุหฟัูง (ชอ่งเสยีบ

Nokia AV 3.5 มม.)
8 ปุ่ มโทร

4 ปุ่ มระดบัเสยีง 9 หนา้จอ
5 ปุ่ มล็อ 10 หฟัูง
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11 เลนสก์ลอ้งถา่ยรปู กอ่นใชก้ลอ้ง
ถา่ยรปู ใหล้อกเทปป้องกนั
ออกจากเลนสก์อ่น

13 ชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา

12 ชอ่งใสซ่มิการด์ (SIM 2) 14 ลําโพง

โทรศัพทข์องคณุใชซ้อฟตแ์วร ์S40

ขนาด
• ปรมิาตร: ประมาณ 66.7 ซม.3

• น้ําหนัก: ประมาณ 95 กรัม

• ความยาว: 110 มม
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• ความกวา้ง (สงูสดุ): 54 มม

• ความหนา (สงูสดุ): 13 มม

10
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การใสซ่มิการด์และแบตเตอรี ่

ปิดเครือ่ง แลว้ถอดฝาครอบดา้นหลังออก

1

หากแบตเตอรีอ่ยูใ่นโทรศัพท ์ให ้
ถอดแบตเตอรีอ่อก

2

เลือ่นซมิการด์ลงในทีว่างโดยควํา่หนา้
สมัผัสลง

3

วางแนวหนา้สมัผัสของแบตเตอรี ่แลว้
ดันแบตเตอรีเ่ขา้ไป

4

ใสฝ่าครอบดา้นหลังกลับเขา้ที่

5

หากตอ้งการถอดซมิออก ใหก้ดลิน้ลง
และเลือ่นซมิออก

6
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การใสซ่มิการด์อนัทีส่อง

เปิดฝาครอบซมิ 

1

วางซมิการด์ลงในชอ่งโดยหงาย
หนา้สมัผัสขึน้

2

ดันการด์ลงไปจนเขา้ล็อ  ปิดฝา

3

หากตอ้งการถอดซมิออก ใหด้ันซมิ
จนหลดุออกมา

4

ดงึซมิการด์ออก

5
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การใสห่รอืถอดการด์หนว่ยความจํา

เปิดฝาชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา

1

วางการด์หน่วยความจําลงในชอ่ง
โดยหงายหนา้สมัผัสขึน้

2

ดันการด์ลงไปจนเขา้ล็อ  ปิดฝา

3

หากตอ้งการถอดการด์หน่วยความจําออก
ใหด้ันการด์จนหลดุออกมา

4

ดงึการด์หน่วยความจําออก

5
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การชารจ์แบตเตอรี่

เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กับเตา้รับทีผ่นัง

1

เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กับโทรศัพท์
โปรดดทูี ่  2 ใน “คําแนะนําคณุสมบัติ
เฉพาะ”

2

แบตเตอรีเ่ต็ม ถอดอปุกรณ์ชารจ์ออกจาก
โทรศัพท ์จากนัน้จงึถอดออกจากเตา้รับ

3

การเปิดเครือ่ง

ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไว ้

1

เวลา:
09:00

เขตเวลา:
GMT ลอนดอน

เวลาตามฤดกูาล:
+0 ชั่วโมง

วันที่
05-06-2012

วันทีแ่ละเวลา

เลอืกชอ่งวนัที ่แลว้ตัง้คา่วนัที่

2

เวลา:
09:00

เขตเวลา:
GMT ลอนดอน

เวลาตามฤดกูาล:
+0 ชั่วโมง

วันที่
05-06-2012

วันทีแ่ละเวลา

เลอืกชอ่งเวลา แลว้ตัง้คา่เวลา

3
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เวลา:
09:00

เขตเวลา:
GMT ลอนดอน

เวลาตามฤดกูาล:
+0 ชั่วโมง

วันที่
05-06-2012

วันทีแ่ละเวลา

เลอืกเขตเวลา แลว้เลอืกวา่จะใช ้
เวลาประหยัดแสงกลางวนัหรอืไม่

4

เวลา:
09:00

เขตเวลา:
GMT ลอนดอน

เวลาตามฤดกูาล:
+0 ชั่วโมง

วันที่
05-06-2012

วันทีแ่ละเวลา

เลอืก 

5

เคล็ดลบั: ในการปิดเครือ่ง ใหก้ดปุ่ มเปิด/
ปิดเครือ่งคา้งไว ้
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การคดัลอกเนือ้หาจากโทรศพัทเ์ครือ่งเกา่ของคณุ
คดัลอกรายชือ่ ปฏทินิ และอืน่ๆ ไปยังโทรศพัทเ์ครือ่งใหมข่องคณุไดอ้ยา่ง
สะดวก

1. เปิด Bluetooth ทีโ่ทรศพัทท์ัง้สองเครือ่ง

2. ในโทรศพัทใ์หม ่เลอืก การต ัง้คา่ และ ซงิคแ์ละสํารอง > การสลบั
โทรศพัท์

3. เลอืก คดัลอกไปทีน่ ี ่และเลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการคดัลอก แลว้เลอืก 

4. เลอืกโทรศพัทเ์ครือ่งเกา่ของคณุจากรายการอปุกรณท์ีพ่บ

5. ปฏบิัตติามคําแนะนําทีป่รากฏบนโทรศพัทท์ัง้สองเครือ่ง
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การกาํหนดซมิการด์ทีจ่ะใช้
คณุสามารถกําหนดซมิการด์ทีจ่ะใชโ้ทรออก สง่ขอ้ความ หรอืเชือ่มตอ่กบั
อนิเทอรเ์น็ตได ้หากคณุตัง้ช ือ่ซมิการด์ คณุจะสามารถดไูดท้ันทวีา่ซมิการด์
ใดใชส้ําหรับเรือ่งงาน และซมิการด์ใดใชส้ําหรับเรือ่งสว่นตัว

เลอืก จดัการซมิ

เลอืกจากตวัเลอืกตอ่ไปนี้

 หรอื  — ใชซ้มิในทีว่างซมิภายในเครือ่งหรอืชอ่งใสซ่มิการด์ภายนอก
เป็นซมิการด์เริม่ตน้

 — เมือ่ตอ้งใชซ้มิ ระบบจะถามวา่คณุตอ้งการใชซ้มิไหน

 — กําหนดซมิการด์ทีจ่ะใชใ้นกรณตีา่งๆ ตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถใชซ้มิ
หนึง่ในการโทรออก และใชอ้กีซมิหนึง่เพือ่เชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตได ้หาก
ตอ้งการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ ใหเ้ลอืก ปรบัต ัง้คา่

การเปลีย่นชือ่ซมิการด์
เลอืกชือ่ทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นชือ่ แลว้เขยีนชือ่ใหม่

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเปลีย่นระหวา่งซมิและโหมด ใหปั้ดลงจากดา้นบน
สดุของหนา้จอ แลว้แตะบรเิวณซมิ
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การล็อ ปุ่ มและหนา้จอ 

ล็อ ปุ่ มกดและหนา้จอเมือ่ไมไ่ด ้
ใชโ้ทรศัพท์

ในการล็อ  ใหก้ดปุ่ มล็อ ปุ่ มกด

1

ในการปลดล็อก ใหกดป้ ุ่ มล็อ ปุ่ ม แลว้
ปัดไปทางซา้ยหรอืขวา

2

การปรบัระดบัเสยีง

ระดับเสยีงดังเกนิไปในขณะโทรหรอืเมือ่
ฟังวทิยหุรอืไม่

ใชปุ้่ มปรับประดับเสยีง

1

ดขีึน้

2
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การใสส่ายคลอ้ง

ปิดเครือ่ง แลว้ถอดฝาครอบดา้นหลังออก

1

ดันหว่งรอ้ยผา่นร ูแลว้คลอ้งเกีย่วตะขอไว ้

2

ใสฝ่าครอบดา้นหลังกลับเขา้ที่

3
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การเปลีย่นการต ัง้คา่อยา่งรวดเร็ว
ในมมุมองสว่นใหญ ่คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่บางคา่ไดอ้ย่างรวดเร็ว
โดยการปัดลงจากดา้นบนสดุของหนา้จอ โดยไมจํ่าเป็นตอ้งไปยังเมนู
โทรศัพท์

นอกจากนี ้คณุยังสามารถ

• ดวูา่คณุมสีายทีไ่มไ่ดรั้บหรอืขอ้ความทีย่ังไมไ่ดอ้า่นหรอืไม่

• เปลีย่นรปูแบบ เชน่ ปิดเสยีงโทรศพัทข์องคณุ

• เปิดเครือ่งเลน่เพลง เชน่ หยดุเลน่เพลงทีเ่ลน่อยูใ่นปัจจุบนัชัว่คราว

• เปิดหรอืปิดการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตในรปูแบบขอ้มลูมอืถอื

• คน้หาเครอืขา่ย WLAN และเชือ่มตอ่

• เปิดหรอืปิด Bluetooth

• เปลีย่นเป็นซมิอืน่
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การใชโ้ทรศพัทข์ ัน้พืน้ฐาน
09:00 วนัองัคาร

1 2 3

4 5 6

7 8 9

การสลบัระหวา่งหนา้จอหลกั
โทรศัพทข์องคณุมหีนา้จอหลกัสามแบบ ใชส้าหรํ ับแอพพลเคชิ ัน่ สําหรับ
ทางลดัรายการโปรดของคณุ และสําหรับแอ พลเิคชัน่ทีค่ณุใชง้านบอ่ยทีส่ดุ
เชน่ แป้นกดโทรศพัท์

ปัดไปทางซา้ยหรอืขวา

• หนา้จอของฉันเป็นสว่นทีค่ณุจะสามารถเพิม่รายชือ่โปรดและทางลัดได ้

• บนหนา้จอแอพพลิเคชัน่ คณุสามารถเปิดแอพพลเคชิ ั่น และจัดเรยีง
แอ พลิเคช่ันตา่งๆ ตามความตอ้งการของคณุ

• บนหนา้จอแป้นกด คณุสามารถโทรออก ณุสามารถมีเครื่องเล่นเพลง
้นกดโทรศพัทไ์ดด้ว้ย

เคล็ดลบั: หากตอ้งการปรับตัง้คา่หนา้จอแป้นกด ใหแ้ตะทีห่นา้จอของฉัน
คา้งไว ้ปัดไปยังหนา้จอแป้นกด แลว้เลอืกแอพพลิเคชัน่ทีค่ณุตอ้งการ
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การสํารวจโทรศพัท์

แตะแอ พลิเคช่ันหรอืรายการอืน่ๆ เพือ่
เปิด

1

แตะรายการคา้งไวเ้พือ่ดตูัวเลอืกเพิม่เตมิ

2

หากตอ้งการปัด ใหค้อ่ยๆ เลือ่นนิว้ของ
คณุไปยังทศิทางทีต่อ้งการ

3

หากตอ้งการเลือ่น ใหเ้ลือ่นนิว้ข ึน้หรอืลง
อยา่งรวดเร็ว แลว้ยกนิว้ขึน้

4

ในการซมู เลือ่นนิว้สองนิว้แยกจากกัน
หรอืใหช้ดิกันบนหนา้จอ

5

หากตอ้งการกลับไปทีห่นา้จอกอ่นหนา้ ให ้
เลอืก 

6
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หากตอ้งการกลับไปทีห่นา้จอหลัก ให ้
เลอืก 

7

เมือ่ตอ้งการดกูารแจง้เตอืน ใหปั้ดลงจาก
ดา้นบนสดุของหนา้จอ โปรดดทูี ่  3

8
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การปรบัต ัง้คา่เมนหูลกั
คณุสามาถจัดวางแอพพลเคชิ ัน่ของคณุไดต้ามตอ้งการ เชน่ ยา้ยรายการ
โปรดไปทีส่ว่นบนเพือ่สามารถเขา้ใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว

1. แตะทีเ่มนูหลกัคา้งไว ้

2. เลอกแอพพลื เิคชัน่ทีค่ณุตอ้งการยา้ย แลว้แตะตรงตําแหน่งทีค่ณุตอ้งการ
ยา้ย
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09:00 วันอังคาร 09:00 วันอังคาร

การเพิม่ทางลดัในหนา้จอของฉนั
ตอ้งการเปิดแอ พลิเคช่ันโปรดของคณุโดยตรงจากหนา้จอของฉันหรอืไม่
เพิม่ทางลดัในคณุสมบตัทิีใ่ชบ้อ่ยได ้

1. แตะหนา้จอของฉันคา้งไว ้และเลอืก  ทางลดั

2. เลอืกรายการ เชน่ วดิเจ็ตหรอืการกระทํา แลว้เลอืก 

การนําทางลดัออก
แตะหนา้จอของฉันคา้งไว ้แลว้เลอืก  บนทางลดัทีค่ณุตอ้งการนําออก

เคล็ดลบั: ลองแตะพืน้ทีอ่ ืน่ๆ บนหนา้จอของฉัน ตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถ
เปลีย่นวันทีแ่ละเวลา ตัง้การปลกุ หรอืเพิม่รายการลงในปฏทินิจากหนา้
จอของฉันได ้
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09:00
วันอังคาร

09:00
วันอังคาร

การเปลีย่นภาพพืน้หลงั
ตอ้งการเห็นภาพววิทีค่ณุชืน่ชอบหรอืภาพถา่ยครอบครัวของคณุในพืน้
หลงัของหนา้จอทีล่็อ อยูใ่ชห่รอืไม ่คณุสามารถเปลีย่นภาพพืน้หลงัเพือ่
ปรับตัง้คา่หนา้จอทล่ี็อกอยเู่ป็นแบบทค่ีณชุ ืน่ชอบ

1. เลอืก การต ัง้คา่ และ ภาพพืน้หลงั

2. เลอืกโฟลเดอรแ์ละภาพถา่ย

เคล็ดลบั: นอกจากนี ้คณุยังสามารถถา่ยรูปดว้ยโทรศพัทข์องคณุ และใชร้ปู
ถา่ยนัน้ได ้
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การเปลีย่นรปูแบบสําหรบัใชใ้นการประชุมหรอืนอกอาคาร
ตัง้คา่โทรศพัทข์องคณุใหส้ง่เสยีงหนึง่ครัง้แทนทีจ่ะเลน่เสยีงเรยีกเขา้เมือ่
คณุอยูใ่นการประชมุ หรอืหากคณุไมต่อ้งการพลาดการรับสายในสภาพ
แวดลอ้มทีม่เีสยีงดงั ใหเ้ปลีย่นเป็นรูปแบบเสยีงดงั

1. เลอืก การต ัง้คา่ > รปูแบบแบบเสยีง

2. เลอืก  หรอื 

3. เลอืก เปิดใชง้าน

เคล็ดลบั: ไมว่า่คณุจะอยูใ่นแอพพลเิคชัน่หรอืมมุมองใด คณุสามารถสลบัเป็น
รูปแบบจากพืน้ทีแ่จง้เตอืนไดอ้ย่างง่ายดาย ลากนิว้ของคณุจากดา้นบน
ของหนา้จอเพือ่เปิดพืน้ทีก่ารแจง้เตอืน แลว้เลอืกรปูแบบปัจจุบนั และ  หรอื
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การเปลีย่นเสยีงเรยีกเขา้
คณุสามารถตัง้เสยีงเรยีกเขา้สําหรับแตล่ะรปูแบบ

1. เลอืก การต ัง้คา่ > รปูแบบแบบเสยีง และรูปแบบ

2. เลอืก เสยีงเรยีกเขา้

3. เลอืกเสยีงเรยีกเขา้จาก เปิดไฟล ์หรอืจากเสยีงเรยีกเขา้ทีด่าวนโ์หลดมา
เสยีงเรยีกเขา้จะเลน่เพือ่ใหค้ณุทราบว่าชอบเสยีงนัน้หรอืไม่

4. เมือ่คณุพบเสยีงเรยีกเขา้ทีค่ณุชอบ ใหเ้ลอืก ใช่

เคล็ดลบั: ดาวนโ์หลดเสยีงเรยีกเขา้เพิม่เตมิจากรา้นคา้ Nokia หากตอ้งการ
เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัรา้นคา้ Nokia ใหไ้ปที ่www.nokia.com/support

เคล็ดลบั: คณุยังสามารถเปลีย่นเสยีงเตอืนขอ้ความ เลอืก เสยีงขอ้ความ
และแบบเสยีง
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การต ัง้เพลงเป็นเสยีงเรยีกเขา้
ตอ้งการใชเ้พลงโปรดของคณุจากเครือ่งเลน่เพลงใหเ้ป็นเสยีงเรยีกเขา้ใช่
หรอืไม ่คณุยังสามารถดงึทอ่นทีไ่พเราะทีส่ดุของเพลงมาใชเ้ป็นเสยีงเรยีก
เขา้ของคณุได ้

1. เลอืก การต ัง้คา่ > รปูแบบแบบเสยีง และรูปแบบ

2. เมือ่ตัง้คา่เสยีงเรยีกเขา้สําหรับรปูแบบ ใหเ้ลอืก เปิดไฟล ์แลว้เรยีกดเูพลง

3. เมือ่เครือ่งถามวา่คณุตอ้งการปรับจุดเริม่ตน้และจดุสิน้สดุของแบบเสยีง
หรอืไม ่ใหเ้ลอืก ใช่

4. ลากเครือ่งหมายเริม่ตน้  ไปยังจดุเริม่ตน้

5. ลากเครือ่งหมายสิน้สดุ  ไปยังจดุสิน้สดุ

เมอ่ืเลื่อนเครื่องหมายไปยังจุดใหมแล้ว่  เครือ่งจะเลน่สว่นทีเ่ลอืก

6. หากตอ้งการเลน่สว่นทีเ่ลอืกดว้ยตัวเอง ใหเ้ลอืก 

7. เลอืก 

เสยีงเรยีกเขา้ทีแ่กไ้ขแลว้จะไมแ่ทนทีเ่สยีงเรยีกเขา้หรอืคลปิเสยีงดัง้เดมิ ไม่
สามารถแกไ้ขเสยีงเรยีกเขา้ทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้ได ้และไมส่นับสนุนเสยีงเรยีก
เขา้บางรปูแบบ
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เคล็ดลบั: ในการปรับจดุเริม่ตน้และจดุสิน้สดุของสว่นทีเ่ลอืก ใหเ้ลอืก  หรอื
 และเลอืก  หรอื  คา้งไว ้
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การใชโ้ทรศพัทข์องคณุในแบบออฟไลน์
ในสถานทีท่ีค่ณุไมส่ามารถโทรหรอืรับสายได ้คณุยังคงสามารถใชโ้ทรศพัท์
เลน่เกมสห์รอืฟังเพลงไดห้ากเปลีย่นเป็นรปูแบบบนเครือ่งบนิ 

เลอืก การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > บนเครือ่ง

โปรดดทูี ่  1, 4
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ไอคอนทีแ่สดงบนโทรศพัทข์องคณุ
 /  — คณุมขีอ้ความทีย่ังไมไ่ดอ้า่นสง่มายัง SIM1 หรอื SIM2

 — คณุมขีอ้ความทีย่ังไมไ่ดอ้า่นสง่มายัง SIM1 และ SIM2

 /  — คณุมขีอ้ความทีย่ังไมไ่ดส้ง่ ยกเลกิ หรอืขอ้ความทีส่ง่ไมสํ่าเร็จจาก
SIM1 หรอื SIM2

 — คณุมขีอ้ความทีย่ังไมไ่ดส้ง่ ยกเลกิ หรอืขอ้ความทีส่ง่ไมส่ําเร็จจาก
SIM1 และ SIM2

 — มกีารล็อ หนา้จอสมัผัสและปุ่ ม

 — โทรศพัทไ์มด่งัขึน้เมือ่มสีายเรยีกเขา้หรอืเมือ่ไดรั้บขอ้ความ

 — ตัง้เสยีงปลกุไว ้

 — เปิด Bluetooth อยู่

 — โทรศพัทเ์ชือ่มตอ่อยูก่ับ WLAN

 /  — เครือ่งจะโอนสายเรยีกเขา้ SIM1 หรอื SIM2 ทกุสายไปยัง
หมายเลขอืน่

 — เครือ่งจะโอนสายเรยีกเขา้ SIM1 และ SIM2 ทกุสายไปยังหมายเลข
อืน่

 — มกีารตอ่ชดุหฟัูงเขา้กับโทรศพัท์

 — โทรศพัทเ์ชือ่มตอ่อยูก่บัอปุกรณ์ เชน่ คอมพวิเตอร ์โดยใชส้าย USB

ประเภทเครอืขา่ยมอืถอืทีค่ณุเชือ่มตอ่อยูอ่าจแสดงดว้ยตวัอกัษรเดีย่ว ตวั
อกัษรหลายตวั หรอืตัวอกัษรและตวัเลขปนกัน

ไอคอนอาจแตกตา่งกนัออกไป ขึน้อยู่กบัภูมภิาคหรอืผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของ
คณุ

32

ก



การใชเ้ครือ่งคดิเลข

1 2 3

4

7

0 C

98

5 6

=

52

ใชจ้า่ยไมเ่กนิงบไมว่า่จะอยูท่ีใ่ดก็ตาม เพราะโทรศพัทข์องคณุมเีครือ่งคดิเลข

1. เลอืก คดิเลข

2. ป้อนจํานวนทีต่อ้งการคํานวณ แลว้เลอืก =

เคล็ดลบั: หากตอ้งการดปูระวัตกิารคํานวณ ใหเ้ลอืกกลอ่งผลลพัธข์องเครือ่ง
คดิเลขคา้งไว ้
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ขอ้มลูเกีย่วกบัรา้นคา้ Nokia

ดาวนโ์หลดเกมสม์อืถอื แอพพลเคชิ ัน่ วดิโีอ ลกัษณะ ภาพพืน้หลงั และเสยีง
เรยีกเขา้ลงในโทรศพัทข์องคณุจากรา้นคา้ Nokia

เลอืก รา้นคา้

หลายรายการอาจไมม่คีา่ธรรมเนยีม แตบ่างรายการนัน้คณุตอ้งสัง่ซือ้โดย
ใชบ้ตัรเครดติหรอืผา่นทางใบเรยีกเก็บเงนิคา่โทรศพัทข์องคณุ วธิกีารชาํระ
เงนิจะขึน้อยูก่บัประเทศทีค่ณุอยูแ่ละผูใ้หบ้รกิารของคณุ หากตอ้งการเรยีน
รูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัรา้นคา้ Nokia ใหไ้ปที ่www.nokia.com/support

34

http://www.nokia.com/support


การโทร

การโทรออก 

1. เลอืก โทรศพัท ์หรอืปัดซา้ยเพือ่เปิดแป้นกด

2. พมิพเ์บอรโ์ทรศพัท์

3. กด 

4. หากเครือ่งขอ ใหเ้ลอืกซมิทีจ่ะใช ้

5. หากตอ้งการวางสาย ใหก้ด 

การรบัสาย
กด 

เมือ่คณุรับสาย โทรศพัทข์องคณุจะแสดงใหค้ณุทราบว่าใชซ้มิใด

การปฏเิสธสาย
กด 
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ทุกสาย
0123456789

12:10

การดสูายทีไ่มไ่ดร้บั
คณุมสีายทีไ่มไ่ดรั้บ แตต่อ้งการดวูา่ใครโทรมาใชห่รอืไม่

หากคณุมสีายทีไ่มไ่ดร้ับ โทรศพัทจ์ะขึน้การแจง้เตอืนบนหนา้จอทีล่็อ อยู ่ปัด
ผา่นการแจง้เตอืนเพือ่เปิดมมุมอง ทกุสาย โทรศพัทจ์ะแสดงรายการสายที่
คณุโทรออก , ไดรั้บ  หรอืไมไ่ดรั้บ 

เมือ่ตอ้งการโทรกลบั เลอืกหมายเลขหรอืรายชือ่

โทรศัพทจ์ะบนัทกึขอ้มลูสายทีไ่มไ่ดรั้บและสายทีไ่ดรั้บก็ตอ่เมือ่เครอื
ขา่ยรองรับ โทรศพัทเ์ปิดอยู ่และอยูใ่นพืน้ทีบ่รกิารของเครอืขา่ย

การดสูายทีค่ณุไมไ่ดร้บัในภายหลงั
เลอืก  บนัทกึฯ
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ทกุสาย

9876543210
01-10

0123456789
09:00

การโทรถงึเบอรท์ีโ่ทรออกลา่สุด
คณุพยายามโทรหาใครบางคน แตไ่มม่คีนรับสายใชห่รอืไม ่คณุสามารถ
โทรหาอกีครัง้ไดอ้ยา่งง่ายดาย

1. บนหนา้จอหลกั ใหก้ด 

2. แลว้เลอืกหมายเลขโทรศพัท์

หากเครือ่งขอ ใหเ้ลอืกซมิทีจ่ะใช ้
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การโทรหาบคุคลหลายๆ คนพรอ้มกนั
คณุตอ้งการแจง้ขา่วใหญแ่กเ่พือ่นทกุคนใชห่รอืไม ่ดว้ยการประชมุสาย คณุ
สามารถโทรหาบคุคลหลายๆ คนพรอ้มกนั คณุจงึไมต่อ้งโทรหาทลีะคนใหยุ้ง่
ยาก

1. โทรออกไปยังผูร้่วมสายรายแรก

2. ขณะใชส้าย เลอืก ตวัเลอืก > โทรใหม่

3. ป้อนหมายเลขโทรศพัท ์แลว้เลอืก โทรออก หรอืเลอืก คน้หา และราย
ชือ่ทีต่อ้งการ สายแรกจะถกูพักสายจนกวา่คณุจะเชือ่มตอ่การประชมุสาย

4. เมือ่คณุสามารถคยุกบัสายทีส่องไดแ้ลว้ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ประชุมสาย
คณุสามารถเพิม่สายในการประชมุไดอ้กีหลายสาย

เคล็ดลบั: หากตอ้งการพดูคยุเป็นการสว่นตวักบัสายใดสายหนึง่ในระหวา่ง
การประชมุสาย ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > โทรสว่นตวั และเบอรโ์ทรศพัท ์การ
ประชมุสายจะถกูพักไว ้หากตอ้งการกลบัไปทีก่ารประชมุสาย ใหเ้ลอืก
ตวัเลอืก > ประชุมสาย

5. หากตอ้งการหยดุการประชมุสาย ใหก้ด 
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การสง่ตอ่สายไปยงัขอ้ความเสยีงของคณุหรอืเบอรโ์ทรศพัท์
อ ืน่
โทรศัพทข์องคณุมสีายเรยีกเขา้ แตค่ณุไมส่ามารถรับสายไดใ้ชห่รอืไม ่ปลอ่ย
ใหส้ายเรยีกเขา้ไปยังขอ้ความเสยีงของคณุ หรอืสง่ตอ่สายไปยังเบอร์
โทรศัพทอ์ืน่ การสง่ตอ่สายเป็นบรกิารจากระบบเครอืขา่ย

1. เลอืก การต ัง้คา่ > การโทร > การโอนสาย

2. เลอืกซมิทีจ่ะใช ้

3. เลอืกวา่เมือ่ใดจงึจะสง่ตอ่สายสนทนาเรยีกเขา้:

ทกุสายสนทนา — สง่ตอ่สายทัง้หมด

ถา้ไมว่า่ง — สง่ตอ่เมือ่สายไมว่า่ง

ถา้ไมร่บัสาย — สง่ตอ่เมือ่ไมรั่บสาย

ถา้ตดิตอ่ไมไ่ด ้— สง่ตอ่เมือ่โทรศพัทปิ์ดอยูห่รอือยูน่อกพืน้ทีใ่หบ้รกิาร
ตามชว่งเวลาทีกํ่าหนด

ถา้ไมอ่ยู ่— สง่ตอ่เมือ่สายไมว่า่ง เมือ่ไมรั่บสาย เมือ่โทรศพัทปิ์ดอยู ่หรอืเมือ่
อยูน่อกพืน้ทีใ่หบ้รกิาร

4. เลอืก ใชง้าน > ศนูยข์อ้ความเสยีง หรอื ไปยงัเบอรอ์ ืน่
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5. หากเลอืก ถา้ไมร่บัสาย หรอื ถา้ไมอ่ยู ่ใหกํ้าหนดระยะเวลาทีจ่ะใช ้
งานการโอนสาย
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การป้องกนัการโทรออกหรอืรบัสาย
ควบคมุคา่โทรศพัทข์องคณุโดยการป้องกนัไมใ่หใ้ชส้ายบางประเภท ตวัอยา่ง
เชน่ คณุสามารถป้องกนัสายเรยีกเขา้เมือ่คณุอยูต่า่งประเทศ การจํากดั
การโทรเป็นบรการเสริมจากระบบเคริ อืขา่ย

1. เลอืก การต ัง้คา่

2. เลอืก ความปลอดภยั > บรกิารจํากดัการโทร และตวัเลอืก

3. พมิพร์หัสผ่านจํากดัเบอรซ์ ึง่ไดร้ับจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

เคล็ดลบั: เมือ่ตอ้งการตรวจสอบจํานวนเวลาทีใ่ชส้าย ปรมิาณขอ้มลูทีค่ณุ
ใชง้านไป หรอืจํานวนขอ้ความตวัอกัษรทีค่ณุสง่ ใหเ้ลอืก ตวันบั คณุสามารถ
ตัง้คา่ตวันับใหล้า้งคา่โดยอตัโนมตัไิด ้เชน่ เป็นรายเดอืน
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รายชือ่

การจดัเก็บชือ่และเบอรโ์ทรศพัท์
เพิม่รายชือ่ใหมล่งในโทรศพัท์

เลอืก รายชือ่

เลอืก  แลว้เขยีนชือ่ เบอร ์และรายละเอยีดอืน่ๆ

หากระบบถาม ใหเ้ลอืกว่าจะจัดเก็บรายชือ่ไวท้ีใ่ด

การแกไ้ขรายละเอยีดของรายชือ่
เลอืกรายชือ่และ  แลว้แกไ้ขรายละเอยีด

การเพิม่รายละเอยีดเพิม่เตมิ
เลอืก  > เพิม่ขอ้มลู และรายละเอยีด
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แป้นกด

การโทรดว่น
โทรหาใครบอ่ยๆ หรอืเปลา่ ตัง้หมายเลขของบคุคลนัน้ๆ เป็นเบอรโ์ทรดว่น

เลอืก โทรศพัท ์และ  > โทรดว่น

การกําหนดหมายเลขโทรศพัทใ์หก้บัปุ่ มตวัเลข
1. เลอืกปุ่ มตัวเลข 1 ถกูกําหนดไวสํ้าหรับศนูยข์อ้ความเสยีง

2. ป้อนเบอรโ์ทรศพัท ์หรอืคน้หารายชือ่

การโทรออก
ในแป้นกดโทรศพัท ์ใหก้ดปุ่ มตวัเลขคา้งไว ้
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การคดัลอกรายชือ่ไปยงัซมิการด์ของคณุ
ตอ้งการใชซ้มิการด์ในโทรศพัทเ์ครือ่งอืน่ แตย่ังคงตอ้งการใชร้ายชือ่ของ
คณุใชห่รอืไม ่ตามคา่ทีต่ัง้ไว ้รายชือ่จะจัดเก็บไวใ้นหน่วยความจําเครือ่ง แต่
คณุสามารถคดัลอกรายชือ่ของคณุลงในซมิการด์ได ้

เลอืก รายชือ่

สามารถจัดเก็บรายชือ่ไดม้ากขึน้ในหน่วยความจําโทรศพัท ์และรายชือ่ทีจ่ัด
เก็บอยูใ่นซมิจะมเีบอรโ์ทรศพัทไ์ดเ้พยีงหนึง่เบอรเ์ทา่นัน้  หรอื 
หมายความวา่รายชือ่นัน้จัดเก็บอยูใ่นซมิ

การเลอืกรายชือ่ทีจ่ะคดัลอก
1. เลอืก  > คดัลอกรายชือ่ > เลอืกรายชือ่

2. เลอืกรายชือ่ตา่งๆ แลว้เลอืก  หากเครือ่งขอ ใหเ้ลอืกซมิทีจ่ะใช ้

การคดัลอกรายชือ่ท ัง้หมด
เลอืก  > คดัลอกรายชือ่ > เลอืกหนว่ยความจํา และเลอืกหน่วยความจํา
หรอืซมิการด์ทีค่ณุตอ้งการจากรายการแบบดรอปดาวน์
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เขยีนขอ้ความ
การใชปุ้่ มกดบนหนา้จอ
หากตอ้งการเปิดปุ่ มกดตัวอกัษรและตวัเลขปกต ิใหห้มนุโทรศพัทใ์หเ้ป็น
โหมดแนวตัง้

1 ปุ่ มปิด 6 ปุ่ มตวัเลอืกการป้อน - เปิดหรอืปิด
ตวัชว่ยสะกดคํา เปลีย่นภาษาที่
ใชเ้ขยีน หรอืเปลีย่นเป็นแป้น
พมิพบ์นหนา้จอ

2 ปุ่ มอกัขระ 7 ปุ่ มสญัลกัษณ ์- ป้อนอกัขระ
พเิศษหรอืสญัลกัษณย์ิม้
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3 ปุ่ มผสมอกัขระ - ป้อนวรรณยกุต์
และสระบน สระลา่ง

8 ปุ่ มโหมดตวัอักษร/ตวัเลข -
เปลีย่นระหวา่งโหมดตวัอกัษร
และโหมดตัวเลข

4 ปุ่ ม Space 9 ปุ่ ม Backspace - ลบตวัอกัษร
5 ปุ่ มสระ - ป้อนสระนําและสระตาม

การปิดปุ่ มกด
ปัดลงบนปุ่ มกด นอกจากนี ้คณุยังสามารถกดปุ่ มปิดคา้งไว ้

การสลบักลบัมาใชแ้ป้นพมิพ์
หมนุโทรศพัทใ์หอ้ยูใ่นโหมดแนวนอน

การใชปุ้่ มกดบนหนา้จอ
หากตอ้งการเปิดปุ่ มกดบนหนา้จอเมือ่เขยีนขอ้ความ ใหห้มนุโทรศพัทใ์หเ้ป็น
โหมดแนวตัง้

การป้อนตวัอกัษร
1. เลอืกปุ่ มตัวอกัษรซํา้ๆ จนกระทั่งตวัอกัษรทีต่อ้งการปรากฏ โดยแตล่ะปุ่ มจะ
มตีวัอกัษรอยูม่ากกวา่ทีป่รากฏบนปุ่ มนัน้ๆ

2. หากตวัอกัษรตวัถดัไปอยูใ่นปุ่ มเดยีวกบัปุ่ มนัน้ ใหร้อจนกระทั่งเคอรเ์ซอร์
ปรากฏขึน้ และเลอืกปุ่ มอกีครัง้

การเวน้วรรค
เลอืก 

การเลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยงับรรทดัถดัไป
เมือ่ปิดระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมตัแิลว้ ใหเ้ลอืก  สามครัง้

การป้อนตวัเลข
เลอืก  แลว้เลอืกหมายเลข

การป้อนอกัขระพเิศษ
เลอืกปุ่ มสญัลกัษณ ์แลว้เลอืกอกัขระพเิศษ
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การใชแ้ป้นพมิพบ์นหนา้จอ 
เมือ่ถอืโทรศพัทใ์นโหมดแนวนอน เลอืกชอ่งขอ้ความ

1 ปุ่ มปิด 6 ปุ่ มผสมอกัขระ - ป้อนวรรณยกุต์
และสระบน สระลา่ง

2 ปุ่ มอกัขระ 7 ปุ่ ม Space
3 ปุ่ ม Shift - แสดงอกัขระเพิม่เตมิ 8 ปุ่ ม Enter – ยา้ยเคอรเ์ซอร์

ไปไวใ้นแถวถดัไป
4 ปุ่ มสญัลกัษณ ์- ป้อนอกัขระ

พเิศษหรอืตวัเลข
9 ปุ่ ม Backspace - ลบตวัอกัษร

5 ปุ่ มตวัเลอืกการป้อน - เปิดหรอืปิด
ตวัชว่ยสะกดคํา เปลีย่นภาษาที่
ใชเ้ขยีน หรอืเปลีย่นเป็นปุ่ ม
กดบนหนา้จอ

10 ปุ่ มเสร็จสิน้

การปิดแป้นพมิพ์
ปัดลงบนแป้นพมิพ ์นอกจากนี ้คณุยังสามารถกดปุ่ มปิดคา้งไว ้
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การใชร้ะบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตั ิ
ระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมตัอิาจใชไ้มไ่ดใ้นบางภาษา

1. เลอืก  > ตวัชว่ยสะกดคาํ > 

2. เริม่เขยีนคํา โทรศพัทข์องคณุจะแนะนําคําทีเ่ป็นไปไดข้ณะทีค่ณุเขยีน
ขอ้ความ เมือ่คําทีถ่กูตอ้งปรากฏขึน้ ใหเ้ลอืกคํานัน้

3. หากไมม่คํีานัน้อยูใ่นพจนานุกรม ใหเ้ลอืกคําทีป็่อปอพั และ  และเพิม่
คําใหมใ่นพจนานุกรม

เคล็ดลบั: ในการยอมรับคําและพมิพเ์วน้วรรคหลงัคํานัน้ ใหก้ดปุ่ มเวน้วรรค
สองครัง้

เมือ่ใชร้ะบบชว่ยสะกดคําอตัโนมตั ิคณุสามารถตัง้คา่โทรศพัทใ์หช้ว่ยสะกดคํา
และพมิพคํ์าของคณุลงไปไดโ้ดยอตัโนมตัิ

การใชก้ารเตมิคาํอตัโนมตั ิ
เลอืก  > การเตมิคาํ > 
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ขอ้ความ

การสง่ขอ้ความ
ตดิตอ่กบัเพือ่นและครอบครัวไดต้ลอดเวลาผ่านขอ้ความตวัอกัษร

1. เลอืก ขอ้ความ และ 

2. หากตอ้งการเพิม่รายชือ่ผูรั้บ เลอืก  ทัง้นี ้คณุสามารถพมิพเ์บอรโ์ทรศพัท์
ได ้

3. เขยีนขอ้ความในชอ่งขอ้ความ

เคล็ดลบั: หากตอ้งการแนบขอ้มลู เชน่ ภาพถา่ยหรอืวดิโีอ เลอืก  >
ใสเ่นือ้หา

4. เลอืก 

หากเครือ่งขอ ใหเ้ลอืกซมิทีจ่ะใช ้

การสง่ขอ้ความพรอ้มสิง่ทีแ่นบ เชน่ ภาพถา่ย หรอืวดิโีอ อาจมคีา่ใชจ้า่ยสงู
กว่าการสง่ขอ้ความตวัอกัษรทั่วไป สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารเครอืขา่ยของคณุ

โปรดดทูี ่  6, 7, 8
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การจดัเก็บสิง่ทีแ่นบ
มคีนสง่ภาพถา่ยสวยๆ ใหค้ณุใชห่รอืไม ่จัดเก็บลงในโทรศพัทข์องคณุ คณุ
ยังสามารถจัดเก็บสิง่ทีแ่นบมาประเภทอืน่ๆ ได ้

เลอืก ขอ้ความ

การจดัเก็บสิง่ท ีแ่นบมากบัขอ้ความ
1. เปิดขอ้ความ

2. เลอืกไฟล ์และ  > จดัเก็บ

3. เลอืกสถานทีท่ีจ่ะจัดเก็บไฟล ์เชน่ รปูภาพ แลว้ตัง้ชือ่ไฟลนั์น้

การจดัเก็บสิง่ท ีแ่นบในอเีมล
1. เปิดอเีมล

2. เลอืกสิง่ทีแ่นบ โทรศพัทข์องคณุอาจขอใหค้ณุดาวนโ์หลดไฟลน์ีใ้หม่

3. เลอืก 

ภาพถา่ยและวดิโีอจะไดรั้บการจัดเก็บใน ไฟล์
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การตรวจสอบขอ้ความเสยีงของคณุ
คณุปลอ่ยใหส้ายเรยีกเขา้ไปยังขอ้ความเสยีงของคณุเมือ่คณุไมส่ามารถ
รับสายไดใ้ชห่รอืไม ่ฟังขอ้ความทีผู่อ้ ืน่ฝากไวใ้หค้ณุเมือ่สะดวก

การต ัง้คา่ขอ้ความเสยีง
ในการใชข้อ้ความเสยีง คณุอาจตอ้งสมคัรใชบ้รกิารดงักลา่ว โปรดตดิตอ่ขอรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยจากผูใ้หบ้รกิารเครอื
ขา่ยของคณุ

คณุสามารถใชข้อ้ความเสยีงไดเ้มือ่ซมิของคณุอยูใ่นทีว่างซมิภายในเครือ่ง
เทา่นัน้

กอ่นใชศ้นูยข์อ้ความเสยีง ใหรั้บหมายเลขศนูยข์อ้ความเสยีงจากผูใ้หบ้รกิาร
เครอืขา่ย ตรวจสอบการยนืยนัการสัง่ซือ้หรอืเว็บไซตส์นับสนุนของผูใ้หบ้รกิาร
เครอืขา่ยของคณุ

1. เลอืก การต ัง้คา่ > การโทร > การต ัง้คา่เพิม่เตมิ > ขอ้ความเสยีง และ
เบอรศ์.ขอ้ความเสยีง

2. ป้อนหมายเลขศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคณุ แลว้เลอืก ตกลง

การฟงัขอ้ความเสยีงเมือ่คณุไมไ่ดร้บัสาย
1. เลอืกการแจง้เตอืนขอ้ความใหมบ่นหนา้จอหลกั

2. เลอืก ตวัเลอืก > โทรหาผูส้ง่
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การฟงัขอ้ความเสยีงของคณุภายหลงั
เลอืก โทรศพัท ์แลว้กด 1 คา้งไว ้
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 อเีมลและแชต

อเีมล

การต ัง้คา่บญัชอีเีมลของคณุ
คณุใชท้ีอ่ยูอ่เีมลมากกวา่หนึง่ทีอ่ยูใ่ชห่รอืไม ่คณุสามารถมศีนูยฝ์ากขอ้ความ
มากกว่าหนึง่ศนูยใ์นโทรศัพท ์อเีมลเป็นบรกิารจากระบบเครอืขา่ย

1. เลอืก อเีมล

2. เลอืกผูใ้หบ้รกิารอเีมลของคณุ

3. ป้อนชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของคณุ

เคล็ดลบั: หากคณุไมต่อ้งการป้อนรหัสผา่นของคณุทกุครัง้ทีค่ณุใชบ้ญัชี
อเีมล ใหเ้ลอืก จดัเก็บรหสัผา่น

4. เลอืก ลงชือ่เขา้

การเพิม่ศนูยฝ์ากขอ้ความในภายหลงั
1. เลอืก อเีมล

2. เลอืก  > เพิม่บญัชี

3. ปฏบิัตติามคําแนะนําทีป่รากฏบนโทรศพัท์

โทรศัพทข์องคณุจะอพัเดตถาดเขา้ของคณุในชว่งเวลาทีกํ่าหนดเพือ่
แสดงอเีมลใหมข่องคณุเมือ่อเีมลเหลา่นัน้เขา้มา ซึง่อาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ย
โอนขอ้มลูจํานวนมาก ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู เพือ่
เป็นการประหยัดคา่ใชจ้า่ย คณุสามารถปิดคณุสมบตักิารอพัเดตโดยอตัโนมตัิ
ในถาดเขา้ดว้ยตนเอง
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การปิดการอพัเดตถาดเขา้โดยอตัโนมตั ิ
1. เลอืก อเีมล

2. เลอืก  > การต ัง้คา่ และศนูยฝ์ากขอ้ความของคณุ

3. เลอืก อพัเดตถาดเขา้ของฉนั > ดว้ยตนเอง
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ไมค์

สวัสด ีแอนนา
แอนนา

สวัสด ีไมค์

การสง่อเีมล
คณุตอ้งการสง่อเีมลขณะเดนิทางใชห่รอืไม ่ดว้ยการใชโ้ทรศพัท ์คณุสามารถ
อา่นและสง่อเีมลแมใ้นยามทีไ่มไ่ดน่ั้งอยูท่ีโ่ตะ๊

1. เลอืก อเีมล และบญัชอีเีมล

เคล็ดลบั: หากคณุมบีญัชอีเีมลมากกวา่หนึง่บญัช ีโทรศพัทข์องคณุจะเปิด
บญัชอีเีมลทีค่ณุใชค้รัง้สดุทา้ยโดยอตัโนมตั ิในการเปิดบญัชอีเีมลอืน่ ให ้
เลอืก 

2. เลอืก 

3. หากตอ้งการเพิม่ผูรั้บ ใหเ้ลอืก  หรอืกรอกทีอ่ยูด่ว้ยตนเองในชอ่ง ถงึ

4. เขยีนชือ่เรือ่งและขอ้ความของคณุ

เคล็ดลบั: หากแนบขอ้มลู เชน่ ภาพถา่ย เลอืก 

5. เลอืก 
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การจดัการเวลา

การเปลีย่นเวลาและวนัที่

เลอืก การต ัง้คา่ และ วนัและเวลา

การเปลีย่นเขตเวลาเมือ่เดนิทาง
1. เลอืก การต ัง้คา่ > เขตเวลา:

2. เลอืกเขตเวลาของทีต่ัง้ของคณุ

3. เลอืก 

เวลาและวันทีบ่นโทรศพัทจ์ะถกูตัง้ไวต้ามเขตเวลานัน้

ตวัอยา่งเชน่ GMT +7:00 หมายถงึสําหรับไทย, อนิโดนเีซยี และเวยีดนาม
แสดงถงึ 7 ชัว่โมงทางตะวันออกของกรนีนชิ ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)
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การต ัง้เวลาปลกุ
ใชโ้ทรศพัทข์องคณุเป็นนาฬกิาปลกุ

1. เลอืก ปลกุ

2. ตัง้เวลาปลกุ แลว้เลอืก จดัเก็บ

3. หากตอ้งการตัง้การปลกุใหทํ้างานในเวลาเดยีวกนัในวันทีแ่น่นอน เลอืก
 > เตอืนซํา้ และวัน
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เรือ่ง

สถานที่
ประชมุ

การเพิม่รายการปฏทินิ
ตอ้งคอยจดจําการนัดหมายใชห่รอืไม ่เพิม่ลงในปฏทินิของคณุได ้

1. เลอืก ปฏทินิ

2. เลอืก 

3. เลอืกประเภทรายการ

4. ป้อนขอ้มลูในชอ่งตา่งๆ แลว้เลอืก 

เคล็ดลบั: ในการลบรายการ ใหเ้ลอืกรายการนัน้คา้งไว ้แลว้เลอืก ลบ
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ภาพถา่ยและวดิโีอ

การถา่ยภาพ

1. ในการเปิดกลอ้ง ใหเ้ลอืก กลอ้ง

2. ในการยอ่หรอืขยาย ใหใ้ชปุ้่ มปรับระดบัเสยีง

3. เลอืก 

เครือ่งจะจัดเก็บภาพถา่ยไวใ้น คลงัภาพ

การปิดกลอ้ง
เลอืก 
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การบนัทกึวดิโีอ
นอกจากการถา่ยภาพดว้ยโทรศพัทแ์ลว้ คณุยังสามารถบนัทกึชว่งเวลาพเิศษ
ของคณุเป็นวดิโีอไดด้ว้ย

ในการเปิดกลอ้งวดิโีอ ใหเ้ลอืก วดิโีอ

1. ในการเริม่บนัทกึ ใหเ้ลอืก 

2. ในการยอ่หรอืขยาย ใหใ้ชปุ้่ มปรับระดบัเสยีง

3. หากตอ้งการหยดุบนัทกึ เลอืก 

เครือ่งจะจัดเก็บวดิโีอไวใ้น คลงัภาพ

เคล็ดลบั: คณุสามารถสง่วดิโีอของคณุในขอ้ความมลัตมิเีดยีหรอืขอ้ความ
อเีมลได ้หากตอ้งการจํากดัความยาวในการสง่วดิโีอ ใหเ้ลอืก  > การต ัง้
คา่ > ความยาววดิโีอ > สําหรบัมลัตมิเีดยี

การปิดกลอ้ง
เลอืก 
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การจดัวางภาพถา่ยของคณุ
คณุสามารถจัดวางภาพถา่ยของคณุลงในอลับัม้ เพือ่ใหก้ารคน้หาภาพถา่ย
เฉพาะทําไดง้่ายขึน้

1. เลอืก คลงัภาพ แลว้เปิดแท็บ 

2. เลอืก  แลว้ตัง้ชือ่อลับัม้

3. เลอืกภาพถา่ยเพือ่เพิม่ลงในอลับัม้ แลว้เลอืก 
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การแกไ้ขภาพถา่ย
ภาพถา่ยทีค่ณุถา่ยมดืเกนิไปหรอืไมส่วยสมบรูณแ์บบใชห่รอืไม ่โทรศพัท์
ของคณุชว่ยใหค้ณุสามารถแกไ้ขภาพถา่ยทีค่ณุถา่ยไวไ้ดอ้ยา่งง่ายดาย

1. เลอืก คลงัภาพ และภาพถา่ย

2. เลอืก  > แกไ้ขภาพถา่ย และเอฟเฟ็กต์

3. หากตอ้งการจัดเก็บภาพถา่ยทีแ่กไ้ขแลว้ เลอืก  >  > ใช ่ภาพถา่ย
ทีแ่กไ้ขแลว้จะไมแ่ทนทีภ่าพถา่ยเดมิ
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การสง่ภาพถา่ยหรอืวดิโีอ
สง่ภาพถา่ยและวดิโีอถงึครอบครัวและเพือ่นในขอ้ความมลัตมิเีดยีหรอือเีมล
หรอืโดยใช ้Bluetooth

เลอืก คลงัภาพ

1. เปิดแท็บทีม่ภีาพถา่ยหรอืวดิโีอ

2. เลอืกภาพถา่ยหรอืวดิโีอคา้งไว ้แลว้เลอืก สง่ และวธิสีง่ทีต่อ้งการ

การสง่ภาพถา่ยหรอืวดิโีอหลายรายการพรอ้มกนั
1. เปิดแท็บทีม่ภีาพถา่ยหรอืวดิโีอ

2. เลอืก  แลว้เลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการสง่

3. เลอืก  และวธิสีง่ทีต่อ้งการ
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เพลงและเสยีง

การคดัลอกเพลงจากคอมพวิเตอร์
คณุมเีพลงในคอมพวิเตอรท์ีค่ณุตอ้งการฟังในโทรศพัทห์รอืไม ่ใช ้Nokia
Suite และสายเคเบลิ USB เพือ่จัดการและซงิโครไนซช์ดุสะสมเพลงของคณุ

1. เชือ่มตอ่โทรศพัทข์องคณุกบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB ทีใ่ชง้านรว่มกนั
ได ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัไดอ้ยูใ่น
โทรศัพทแ์ลว้

2. เลอืก ถา่ยโอนสือ่ เป็นโหมดการเชือ่มตอ่

3. เปิด Nokia Suite บนคอมพวิเตอรข์องคณุ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรด
ดทูีว่ธิใีช ้Nokia Suite

ไฟลเ์พลงบางประเภทอาจไดร้ับการป้องกนัดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล
(DRM) และไมส่ามารถเลน่บนโทรศพัทม์อืถอืไดม้ากกว่าหนึง่เครือ่ง
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การเลน่เพลง
คณุสามารถใชเ้ครือ่งเลน่เพลงในโทรศพัทข์องคณุเพือ่ฟังเพลงและพอด
แคสตข์ณะเดนิทาง

เลอืก เพลง

1. เลอืก  และเพลง

2. หากตอ้งการหยดุเลน่ชัว่คราวหรอืเลน่ตอ่ ใหเ้ลอืก  หรอื 

การขา้มไปยงัเพลงกอ่นหนา้หรอืถดัไป
เลอืก  หรอื 

การปิดเครือ่งเลน่เพลง
ใหก้ดปุ่ มวางสาย
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ฟงัวทิยุ
เชือ่มตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ขา้กบัโทรศพัทข์องคณุ ชดุหฟัูงจะ
ทําหนา้ทีเ่ป็นเสาอากาศ

เลอืก วทิยุ

การปรบัระดบัเสยีง
ใชปุ้่ มปรับประดบัเสยีง

การต ัง้วทิยใุหเ้ลน่ในพืน้หลงั
เลอืก 

การปิดวทิยุ
ใหก้ดปุ่ มวางสาย

เคล็ดลบั: หากตอ้งการปิดวทิยขุณะกําลงัเลน่ในพืน้หลงั ใหก้ดปุ่ มวางสาย
คา้งไว ้
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การคน้หาและจดัเก็บสถานวีทิยุ
คน้หาสถานวีทิยโุปรดของคณุ และจัดเก็บไว ้เพือ่ใหค้ณุสามารถฟังได ้
อกีในภายหลงัอย่างง่ายดาย

เลอืก วทิยุ

เชือ่มตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ขา้กบัโทรศพัทข์องคณุ ชดุหฟัูงจะ
ทําหนา้ทีเ่ป็นเสาอากาศ

การคน้หาสถานที ีม่อียูท่ ัง้หมด
เลอืก  > คน้หาทกุสถานี

การต ัง้คา่คลืน่ความถีด่ว้ยตนเอง
แตะคลืน่ความถี ่แลว้เลือ่นไปยังคลืน่ความถี่

การจดัเก็บสถานี
เลอืก 

การไปทีส่ถานที ีจ่ดัเก็บไวถ้ดัไปหรอืกอ่นหนา้
เลอืก  หรอื 

การสลบัไปยงัความถีท่ ีร่บัสญัญาณสถานไีดด้กีวา่โดยอตัโนมตั ิ
1. เลอืก  > RDS > เปิด

2. เลอืก ความถีอ่ตัโนมตั ิ> เปิด
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การบนัทกึคลปิเสยีง
คณุสามารถบนัทกึเสยีงหรอืการสนทนาทางโทรศพัทไ์ด ้

เลอืก บนัทกึเสยีง

1. เลอืก 

2. หากตอ้งการหยดุบนัทกึ เลอืก 

การบนัทกึการสนทนาทางโทรศพัท์
ขณะใชส้าย เลอืก  > บนัทกึเสยีง

คูส่นทนาทัง้สองฝ่ายจะไดย้นิเสยีง ีทํ่าการบนัทกึ

การฟงัเสยีงบนัทกึของคณุ
เลอืก  > รายการทีบ่นัทกึ
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 เว็บ
ปารสี

การเรยีกดเูว็บ
ตดิตามขา่วสารและเยีย่มชมเว็บไซตโ์ปรดของคณุขณะเดนิทาง

เลอืก เน็ต

เคล็ดลบั: หากคณุไมม่โีปรโมชัน่มอืถอืในอตัราคงทีจ่ากผูใ้หบ้รกิารเครอื
ขา่ยของคณุ หากตอ้งการประหยัดคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู คณุสามารถ
ใช ้WLAN เพือ่เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตได ้

การไปยงัเว็บไซต์
พมิพท์ีอ่ยูเ่ว็บในแถบทีอ่ยู่

การเลือ่นบนเว็บเพจ
ลากเพจดว้ยนิว้ของคณุ

ขยาย
แตะสว่นของเว็บเพจทีค่ณุตอ้งการดใูหช้ดัขึน้

ยอ่
แตะสองครัง้ทีห่นา้จอ

เคล็ดลบั: หากตอ้งการขยายหรอืยอ่ คณุสามารถวางนิว้สองนิว้บนหนา้จอ
แลว้เลือ่นนิว้แยกจากกนัหรอืเขา้หากนัไดเ้ชน่กัน

การคน้หาในอนิเทอรเ์น็ต
พมิพคํ์าคน้หาในแถบทีอ่ยู ่หากเครือ่งแจง้ ใหเ้ลอืกโปรแกรมคน้หาเริม่ตน้ของ
คณุ
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การกลบัไปยงัเว็บเพจทีเ่ย ีย่มชมกอ่นหนา้นี้
เลอืก  > ประวตั ิและเว็บเพจ

เคล็ดลบั: เลอืก  เพือ่แสดงแถบทีอ่ยูแ่ละเครือ่งมอืขณะเรยีกดู

เคล็ดลบั: คณุสามารถดาวนโ์หลดแอพพลเิคชัน่เว็บไดจ้ากรา้นคา้ Nokia เมือ่
คณุเปิดแอพพลเคชิ ัน่เว็บเป็นครัง้แรก แอพพลิเคช่ันเว็บจะไดรั้บการเพิม่
เป็นบุค๊มารค์ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปที ่www.nokia.com/
support
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ปารีส

www.nokia.com

การเดินทาง

การเพิม่บุค๊มารค์
หากคณุมกัเยีย่มชมเว็บไซตเ์ดมิๆ ใหเ้พิม่เว็บไซตด์งักลา่วเป็นบุ๊คมารค์ เพือ่
ทีค่ณุจะสามารถเขา้ใชเ้ว็บไซตไ์ดอ้ยา่งง่ายดาย

เลอืก เน็ต

ในขณะทีม่กีารเรยีกด ูใหเ้ลอืก  > เพิม่ทีร่ายการโปรด

การไปทีเ่ว็บไซตท์ ีบุ่ค๊มารค์ไว้
เลอืก  และบุค๊มารค์
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การลา้งประวตักิารเรยีกดู
เลอืก เน็ต

เลอืก  >  > ลา้งประวตั ิ

การลา้งคกุกีท้ ีจ่ดัเก็บไวห้รอืขอ้ความทีจ่ดัเก็บอยูใ่นเว็บฟอรม์
เลอืก  >  > การต ัง้คา่ > ลา้งคกุกี ้หรอื ลา้งการแนะนําอตัโนมตั ิ
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การเชือ่มตอ่

การเชือ่มตอ่ชุดหฟูงัไรส้าย
ตอ้งการทํางานในเครือ่งคอมพวิเตอรต์อ่ไประหวา่งใชส้ายใชห่รอืไม ่ใช ้
ชดุหฟัูงไรส้าย คณุจะยังสามารถรับสายได ้แมค้ณุจะไมไ่ดถ้อืโทรศพัทอ์ยู่

เลอืก การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

1. ตรวจดวูา่ Bluetooth เป็น เปิด

2. เปิดชดุหฟัูง

3. หากตอ้งการคน้หาชดุหฟัูงของคณุ ใหเ้ลอืก 

4. เลอืกชดุหฟัูง

5. คณุอาจตอ้งป้อนรหสัผา่น (เชน่ 1234)
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การปกป้องโทรศพัทข์องคณุ
คณุตอ้งการกําหนดบคุคลทีจ่ะสามารถคน้หาและเชือ่มตอ่โทรศพัทข์องคณุ
ไดเ้มือ่คณุเปิดใชง้าน Bluetooth หรอืไม่

เลอืก การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

การป้องกนัไมใ่หอ้ปุกรณอ์ืน่คน้พบโทรศพัทข์องคณุ
เลอืก การมองเห็นเครือ่ง > ซอ่น

อปุกรณอ์ืน่จะไมส่ามารถตรวจพบโทรศพัทข์องคณุ เมือ่โทรศพัทอ์ยูใ่น
โหมดซอ่น แตอ่ปุกรณท์ีจ่ับคูจ่ะยังคงสามารถเชือ่มตอ่กบัโทรศพัทข์องคณุได ้

การปิด Bluetooth
ใหปั้ดลงจากดา้นบนสดุของหนา้จอ แลว้เลอืก 

อยา่จับคูห่รอืรับคําขอการเชือ่มตอ่จากอปุกรณท์ีไ่มรู่จ้ัก ทัง้นีเ้พือ่ชว่ยปกป้อง
โทรศัพทข์องคณุจากเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย
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การคดัลอกเนือ้หาระหวา่งโทรศพัทแ์ละคอมพวิเตอร์
คณุสามารถใชส้ายเคเบลิ USB ในการคดัลอกภาพถา่ย และเนือ้หาอืน่ๆ ของ
คณุ ระหวา่งโทรศพัทแ์ละคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

1. เชือ่มตอ่โทรศพัทข์องคณุกบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสาย USB ทีใ่ชง้านรว่มกนั
ได ้

2. เลอืกโหมด:

Nokia Suite — Nokia Suite ไดรั้บการตดิตัง้ในคอมพวิเตอรข์องคณุแลว้

ถา่ยโอนสือ่ — ยังไมไ่ดต้ดิตัง้ Nokia Suite ในคอมพวิเตอรข์องคณุ หาก
คณุตอ้งการเชือ่มตอ่กับอปุกรณเ์พือ่ความบนัเทงิในบา้นหรอืเครือ่งพมิพ ์ให ้
ใชโ้หมดนี้

อปุกรณเ์ก็บขอ้มลู — ยังไมไ่ดต้ดิตัง้ Nokia Suite ในคอมพวิเตอรข์องคณุ
โทรศัพทข์องคณุจะปรากฏขึน้บนคอมพวิเตอรข์องคณุเป็นอปุกรณพ์กพา
ตรวจสอบวา่มกีารด์หน่วยความจําอยูใ่นโทรศัพทข์องคณุ หากคณุตอ้งการ
เชือ่มตอ่กบัอปุกรณอ์ืน่ๆ เชน่ ชดุเครือ่งเสยีงภายในบา้นหรอืแบบตดิรถยนต์
ใหใ้ชโ้หมดนี้

3. หากตอ้งการคดัลอกเนือ้หา ใหใ้ชต้วัจัดการไฟลข์องคอมพวิเตอร์

หากตอ้งการคดัลอกรายชือ่ ไฟลเ์พลง วดิโีอ หรอืภาพถา่ย ใหใ้ช ้Nokia Suite

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิและตอ้งการดาวนโ์หลดแอ พลิเคชัน่ Nokia
Suite สําหรับพซี ีโปรดไปที ่www.nokia.com/support
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การเชือ่มตอ่กบั WLAN 
เพือ่ประหยัดคา่ใชจ้า่ย คณุสามารถใชเ้ครอืขา่ย WLAN เพือ่เชือ่ม
ตอ่อนิเทอรเ์น็ต ไมว่า่คณุจะอยูท่ีบ่า้น หอ้งสมดุ หรอืรา้นอนิเทอรเ์น็ต

1. เลอืก การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Wi-Fi

2. ตรวจดวูา่ Wi-Fi เป็น เปิด

3. หากตอ้งการเชือ่มตอ่ เลอืกเครอืขา่ยและ เชือ่มตอ่

4. หากการเชือ่มตอ่มกีารป้องกนั ใหป้้อนรหสัผา่น

ปิดการเชือ่มตอ่ WLAN
ใหปั้ดลงจากดา้นบนสดุของหนา้จอ แลว้เลอืก 
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แผนที่

เกีย่วกบัแผนที่
แผนทีจ่ะแสดงสถานทีใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง และชว่ยคณุวางแผนเสน้ทาง

เลอืก แผนที่

นอกจากนี ้คณุยังสามารถ

• ดวูา่คณุอยูท่ีไ่หนบนแผนที่

• วางแผนเสน้ทางเพือ่ไปยังสถานทีใ่กลเ้คยีง

• คน้หาสถานทีห่รอืทีอ่ยู ่และจัดเก็บ

• สง่ทีต่ัง้หรอืสถานทีข่องคณุไปใหเ้พือ่นในรปูแบบของขอ้ความตวัอกัษร

โทรศัพทข์องคณุอาจมกีารด์หน่วยความจําทีม่แีผนทีท่ีไ่ดรั้บการโหลดไว ้
ลว่งหนา้สําหรับประเทศของคณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้สก่ารด์หน่วย
ความจําเขา้ไปในโทรศพัทก์อ่นทีจ่ะใชแ้ผนที่

การใชบ้รกิารหรอืการดาวน์โหลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลู
จํานวนมาก ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

บรกิารนีอ้าจไมม่ใีนบางประเทศหรอืภมูภิาค และอาจมใีหบ้รกิารในบางภาษา
เทา่นัน้ การบรกิารอาจขึน้อยูก่บัเครอืขา่ย สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่
ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ
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เนือ้หาของแผนทีด่จิทิัลอาจไมถ่กูตอ้งแมน่ยําและครบถว้นสมบรูณเ์สมอไป
ไมค่วรวางใจวา่เนือ้หาหรอืบรกิารนีจ้ะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอใน
ยามจําเป็น อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณฉุีกเฉนิ
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การดวูา่คณุอยูท่ ีไ่หนบนแผนที่
หากคณุตอ้งการทศิทางทีแ่น่นอน ใหต้รวจสอบวา่คณุอยูท่ีไ่หนบนแผนที่

เลอืก แผนที่

ตวัคณุจะปรากฏบนแผนทีห่ากโทรศพัทห์าตําแหน่งของคณุพบ

การอพัเดตตําแหนง่ทีค่ณุอยู่
เลอืก 

การจดัเก็บทีต่ ัง้ปจัจบุนัของคณุ
เลอืกตําแหน่งของคณุและ  > 

เคล็ดลบั: เมือ่ตวัคณุปรากฏนแผนที ่หากตอ้งการดสูถานทีใ่กลเ้คยีง ใหเ้ลอืก
 เพือ่ดแูถบเครือ่งมอื แลว้เลอืก  > 
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การคน้หาสถานที่
คณุสามารถคน้หาทีต่ัง้ เชน่ ทีอ่ยู ่และสถานทีอ่ ืน่ๆ เชน่ รา้นอาหาร

1. เลอืก แผนที่

2. เลอืก  เพือ่ดแูถบเครือ่งมอื แลว้เลอืก 

3. ป้อนชือ่ของสถานทีห่รอืทีอ่ยู่
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การดาวนโ์หลดแผนที่
หากคณุเรยีกดแูผนทีใ่นบรเิวณทีไ่มไ่ดจ้ัดเก็บไวใ้นการด์หน่วยความจํา และ
คณุเปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีใ่ชง้านเขา้กบัอนิเทอรเ์น็ต แผนทีส่ําหรับบรเิวณ
นัน้จะไดรั้บการดาวน์โหลดผา่นอนิเทอรเ์น็ตโดยอตัโนมตัิ

โปรดดทูี ่  5

เคล็ดลบั: หากคณุไมม่โีปรโมชัน่มอืถอืในอตัราคงทีจ่ากผูใ้หบ้รกิารเครอื
ขา่ยของคณุ หากตอ้งการประหยัดคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู คณุสามารถ
ใช ้WLAN เพือ่เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตได ้

เคล็ดลบั: จัดเก็บแผนทีใ่หมล่งในโทรศพัทข์องคณุกอ่นการเดนิทาง เพือ่
ใหค้ณุสามารถดแูผนทีโ่ดยไมต่อ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตขณะเดนิทาง ใช ้
แอพพลิเคช่ัน Nokia Suite สําหรับคอมพวิเตอรเ์พือ่ดาวนโ์หลดแผนทีล่า่สดุ
และคดัลอกแผนทีไ่ปยังโทรศพัทข์องคณุ ในการดาวนโ์หลดและตดิตัง้ Nokia
Suite ใหไ้ปที ่www.nokia.com/support
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การสรา้งเสน้ทางการเดนิเทา้
กําหนดเสน้ทางการเดนิเทา้เพือ่ไปยังสถานทีใ่กลเ้คยีง คณุสามารถดเูสน้
ทางทัง้หมดและการเลีย้วทัง้หมดไดบ้นแผนทีก่อ่นเริม่ออกเดนิทาง

1. เลอืก แผนที่

2. เลอืก  เพือ่ดแูถบเครือ่งมอื แลว้เลอืก  > 

3. เลอืก กําลงัเร ิม่ตน้ทีต่ ัง้ และสถานที ่ทีอ่ยู ่รายการโปรดทีบ่นัทกึไว ้หรอื
จดุอา้งองิบนแผนที ่เป็นจดุเริม่ตน้ของเสน้ทางการเดนิเทา้ หากตอ้งการเริม่
จากตําแหน่งทีค่ณุอยูใ่นปัจจุบนั ใหเ้ลอืก ตาํแหนง่ของฉนั

4. เลอืก ปลายทาง และเลอืกจดุสิน้สดุของเสน้ทางการเดนิเทา้

การใชเ้รอืขา้มฟากและอโุมงคพ์เิศษอืน่ๆ สําหรับเสน้ทางเดนิเทา้มจํีากดั

5. เลอืก 

6. เมือ่คณุพรอ้มจะเดนิตอ่ ใหเ้ลอืก 

เคล็ดลบั: เมือ่ตอ้งการอา่นรายการแตล่ะเลีย้วตลอดเสน้ทาง ใหเ้ลอืกพืน้ที่
ขอ้มลูการเลีย้วถดัไปทีด่า้นบนของหนา้จอ
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การจดัเก็บสถานที่
กอ่นการเดนิทาง คณุอาจพบวา่การจัดเก็บขอ้มลูเกีย่วกบัโรงแรม สถานทีท่อ่ง
เทีย่ว หรอืป๊ัมน้ํามนัไวใ้นโทรศพัทข์องคณุเป็นวธิทีีส่ะดวก

เลอืก แผนที่

1. หากตอ้งการคน้หาทีอ่ยูห่รอืสถานที ่ใหเ้ลอืก  เพือ่ดแูถบเครือ่งมอื แลว้
เลอืก 

2. ป้อนชือ่ของสถานที ่แลว้เลอืก จากรายการทีต่รงกนั

3. บนแผนที ่เลอืกเครือ่งหมายสถานทีแ่ละ  > 

การดสูถานทีท่ ีจ่ดัเก็บ
ในหนา้จอหลกั เลอืก  >  และสถานที่

การแกไ้ขหรอืลบสถานทีท่ ีจ่ดัเก็บไว้
1. ในมมุมอง รายการโปรด เลอืกสถานที่

2. เลอืก  แลว้เลอืก แกไ้ขรายการโปรด หรอื ลบรายการโปรด
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การสํารวจสถานทีต่า่งๆ รอบตวัคณุ
ตอ้งการดวูา่มอีะไรใหด้แูละทํารอบตวัคณุใชห่รอืไม ่คณุสามารถเลอืกประเภท
ธรุกจิหรอืสถานทีส่าธารณะ เชน่ รา้นอาหาร ทีแ่สดงบนแผนที่

1. เลอืก แผนที่

2. เลอืก  เพือ่แสดงแถบเครือ่งมอื แลว้เลอืก  และสถานทีท่ีต่อ้งการดู
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การปกป้องโทรศพัทข์องคณุ

การป้องกนัการด์หนว่ยความจําดว้ยรหสัผา่น
ตอ้งการป้องกนัการใชก้ารด์หน่วยความจําโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตใชห่รอืไม ่คณุ
สามารถตัง้รหสัผา่นเพือ่ป้องกนัเนือ้หาได ้

1. เลอืก ไฟล์

2. เลอืกการด์หน่วยความจําคา้งไว ้แลว้เลอืก ตวัเลอืกการด์

3. เลอืก ต ัง้รหสัผา่น แลว้ป้อนรหสัผา่น

คณุควรเก็บรหสัไวเ้ป็นความลบั และเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยแยกจากการด์หน่วย
ความจํา
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การฟอรแ์มตการด์หนว่ยความจํา
ตอ้งการลบเนือ้หาทัง้หมดออกจากการด์หน่วยความจําของคณุใชห่รอืไม ่เมือ่
ฟอรแ์มตการด์หน่วยความจําแลว้ ขอ้มลูทัง้หมดในการด์จะถกูลบออก

1. เลอืก ไฟล์

2. เลอืกการด์หน่วยความจําคา้งไว ้แลว้เลอืก ตวัเลอืกการด์

3. เลอืก ลา้งการด์ความจํา
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การเตรยีมโทรศพัทสํ์าหรบัการรไีซเคลิ
หากคณุซือ้โทรศพัทใ์หม ่หรอืตอ้งการทิง้โทรศพัท ์Nokia แนะนําใหค้ณุ
รไีซเคลิโทรศพัทข์องคณุ กอ่นอืน่ ใหล้บขอ้มลูสว่นตวัและเนือ้หาทัง้หมด
ออกจากโทรศพัทข์องคณุ

การลบเนือ้หาท ัง้หมดและเรยีกคนืการต ัง้คา่ใหเ้ป็นคา่เร ิม่ตน้
1. สํารองขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการเก็บไปยังการด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
หรอืคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

2. วางทุกสายสนทนาและยตุกิารเชือ่มตอ่ทัง้หมด

3. เลอืก การต ัง้คา่ และ เรยีกต ัง้คา่ด ัง้เดมิ > ท ัง้หมด

4. ป้อนรหสัโทรศพัท์

5. โทรศพัทข์องคุณจะปิดและเปิดอกีครัง้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูสว่นตวั
ของคณุเชน่ รายชือ่, ภาพถา่ย, เพลง, วดิโีอ, บนัทกึ, ขอ้ความ, อเีมล, งาน
นําเสนอ, เกมส และแอพพล ์ ิเคช่ันอืน่ๆ ทีต่ดิตัง้ไวไ้ดถ้กูลบออกแลว้

เนือ้หาและขอ้มลูทีเ่ก็บอยูใ่นการด์หน่วยความจําหรอืซมิการด์จะไมถ่กู
ลบออกไป
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การสนบัสนนุและการอพัเดต

การแกไ้ขปญัหา
หากคณุมปัีญหา ใหป้ฏบิัตติามขัน้ตอนตอ่ไปนี้

• ปิดเครือ่ง และถอดแบตเตอรีอ่อก เมือ่เวลาผ่านไปสกัครู่ ใหใ้สแ่บตเตอรี่
กลบัคนื แลว้เปิดเครือ่ง

• อพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัทข์องคณุ เลอืก การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์>
อพัเดตอปุกรณ์
• เรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ วางทกุสายสนทนาและยตุกิารเชือ่มตอ่ทัง้หมด
แลว้เลอืก การต ัง้คา่ และ เรยีกต ัง้คา่ด ัง้เดมิ > การต ัง้คา่เทา่น ัน้

หากยังไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้โปรดตดิตอ่ Nokia เพือ่ทําการซอ่มแซมที่
www.nokia.com/support กอ่นจะสง่โทรศพัทไ์ปซอ่มแซม ควรสํารอง
ขอ้มลูของคณุกอ่นทกุครัง้ เพราะขอ้มลูสว่นตวัทัง้หมดในโทรศพัทอ์าจถกูลบ

นอกจากนี ้คณุยังสามารถไปที ่www.nokia.com/support เพือ่หา
• ขอ้มลูการแกไ้ขปัญหา

• ขา่วสารเกีย่วกบัแอพพลเิคชัน่และดาวนโ์หลด

• คูม่อืผูใ้ชฉ้บบันีใ้นแบบฉบบัเต็ม

• ขอ้มลูการอพัเดตซอฟตแ์วร์
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• รายละเอยีดเกีย่วกบัคณุสมบตัแิละเทคโนโลย ีและความสามารถในการใช ้
งานรว่มกนัของโทรศพัทแ์ละอปุกรณเ์สรมิ
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การตัง้ค่า

รายชือ่

ขอ้ความ

บุค๊มารค์

ปฏทินิ

ไฟล์

แอพ และเกมส์

การสํารองเนือ้หาลงในการด์หนว่ยความจํา
คณุตอ้งการแน่ใจวา่คณุจะไมส่ญูเสยีไฟลท์ีสํ่าคญัไปใชห่รอืไม ่คณุสามารถ
สํารองขอ้มลูในหน่วยความจําเครือ่งลงในการด์หน่วยความจําทีส่ามารถ
ใชง้านรว่มกนัได ้

เลอืก การต ัง้คา่ > ซงิคแ์ละสํารอง

1. เลอืก สรา้งขอ้มลูสํารอง

2. เลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการสํารองขอ้มลู แลว้เลอืก 

การเรยีกคนืไฟลสํ์ารอง
เลอืก เรยีกขอ้มลูสํารอง และสิง่ทีค่ณุตอ้งการเรยีกคนื แลว้เลอืก 
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เกีย่วกบัการอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัท ์
กา้วใหส้อดคลอ้งกบัจังหวะ - อพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัทข์องคณุเพือ่รับ
คณุสมบตัใิหม่ๆ  ทีทํ่างานไดด้ขี ึน้สําหรับโทรศพัทข์องคณุ นอกจากนี ้
การอพัเดตซอฟตแ์วรย์ังอาจปรับปรงุประสทิธภิาพของโทรศพัทอ์กีดว้ย

ขอแนะนําใหค้ณุทําการสํารองขอ้มลูสว่นบคุคลกอ่นทีจ่ะอพัเดตซอฟตแ์วร์
โทรศัพทข์องคณุ

คาํเตอืน:
หากคณุตดิตัง้โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วร ์คณุจะไมส่ามารถใชโ้ทรศัพทไ์ด ้แมก้ระทั่งการโทร
ฉุกเฉนิ จนกวา่จะตดิตัง้เสร็จและรสีตารท์โทรศัพทอ์กีครัง้

การใชบ้รกิารหรอืการดาวน์โหลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลู
จํานวนมาก ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

กอ่นเริม่การอพัเดต ใหเ้ชือ่มตอ่อปุกรณช์ารจ์ หรอืตรวจดใูหแ้น่ใจวา่แบตเตอรี่
สําหรับโทรศพัทข์องคณุมพีลงังานเพยีงพอ

หลงัจากการอพัเดต คณุจะพบว่าคําแนะนําในคูม่อืผูใ้ชน้ีอ้าจไมใ่ชคํ่าแนะนํา
ทีม่กีารอพัเดตลา่สดุอกีตอ่ไป โปรดดคููม่อืผูใ้ชฉ้บบัลา่สดุที่
www.nokia.com/support
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การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัทโ์ดยใชค้อมพวิเตอร์
อพัเดตซอฟตแ์วรข์องโทรศพัทด์ว้ยแอ พลิเคชัน่ Nokia Suite สําหรับ
คอมพวิเตอร ์นอกจากนี ้คณุยังสามารถสํารองขอ้มลูภาพถา่ยและขอ้มลูอืน่ๆ
ในโทรศพัทไ์วใ้นคอมพวิเตอรข์องคณุได ้

คณุจําเป็นตอ้งมคีอมพวิเตอร ์การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู และสาย
USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้เพือ่เชือ่มตอ่โทรศพัทข์องคณุเขา้กบัคอมพวิเตอร์

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิและตอ้งการดาวนโ์หลดแอ พลิเคชัน่ โปรดไปที่
www.nokia.com/support

โปรดดทูี ่  9

92

พ

พ

http://www.nokia.com/support


อพัเดตซอฟตแ์วรด์ว้ยโทรศพัทข์องคณุ
คณุสามารถอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัทแ์บบไรส้ายได ้คณุสามารถตัง้คา่
ใหโ้ทรศพัทข์องคณุตรวจสอบการอพัเดตโดยอตัโนมตัไิด ้

คณุสามารถอพัเดตซอฟตแ์วรเ์มือ่ใชซ้มิการด์ทีอ่ยูใ่นทีว่างซมิการด์ภายใน
เครือ่งเท่านัน้

เลอืก การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> อพัเดตอปุกรณ์

1. หากตอ้งการตรวจสอบวา่มอีพัเดตหรอืไม ่ใหเ้ลอืก โหลด SW อปุกรณ์

2. หากตอ้งการดาวนโ์หลดและตดิตัง้อพัเดต ใหเ้ลอืก โหลด SW อปุกรณ์
แลว้ปฏบิัตติามคําแนะนําทีแ่สดงบนโทรศพัท์

การอัพเดตอาจใชเ้วลาหลายนาท ีหากคณุมปัีญหา กรณุาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
เครอืขา่ย

การตรวจสอบอพัเดตโดยอตัโนมตั ิ
เลอืก อพัเดต SW อตัโนมตั ิแลว้เลอืกความถีใ่นการตรวจสอบ

ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุอาจสง่การอพัเดตในแบบ OTA มายังโทรศพัท์
ของคณุโดยตรง โปรดตดิตอ่ขอรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขา่ยจากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ
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การเรยีกคนืการต ัง้คา่ด ัง้เดมิ
หากโทรศพัทข์องคณุทํางานผดิปกต ิคณุสามารถรเีซต็การตัง้คา่บางอยา่ง
ใหก้ลบัไปเป็นคา่เดมิได ้

1. วางทุกสายสนทนาและยตุกิารเชือ่มตอ่ทัง้หมด

2. เลอืก การต ัง้คา่ และ เรยีกต ัง้คา่ด ัง้เดมิ > การต ัง้คา่เทา่น ัน้

3. ป้อนรหสัโทรศพัท์

การเรยีกคนืนีจ้ะไมม่ผีลตอ่เอกสารหรอืไฟลท์ีเ่ก็บไวใ้นโทรศพัทข์องคณุ

หลงัจากเรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิแลว้ โทรศพัทข์องคณุจะปิดและเปิดขึน้
ใหมอ่กีครัง้ ซึง่อาจใชเ้วลานานกวา่ปกติ
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รหสัผา่น

รหสั PIN หรอื
PIN2

(ตวัเลข 4-8 ตวั)

รหัสเหลา่นีจ้ะชว่ยป้องกนัซมิการด์ของคณุจากการ
ใชง้านโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตหรอืใชเ้พือ่เขา้ใช ้
งานคณุสมบตับิางอยา่ง

คณุสามารถตัง้โทรศพัทข์องคณุใหถ้ามหารหสั PIN เมือ่
คณุเปิดเครือ่งได ้

หากรหัสนีไ้มไ่ดใ้หม้าพรอ้มกบัการด์ หรอืคณุลมืรหสัดงั
กลา่ว โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

หากคณุพมิพร์หสัผดิตดิตอ่กนัสามครัง้ คณุตอ้งยกเลกิ
การปิดกัน้รหสัดว้ยรหสั PUK หรอื PUK2

รหสั PUK หรอื
PUK2

(ตวัเลข 8 ตวั)

รหัสเหลา่นีใ้ชเ้พือ่ยกเลกิการปิดกัน้รหสั PIN หรอื PIN2

หากรหัสดงักลา่วไมไ่ดใ้หม้าพรอ้มกบัซมิการด์ โปรด
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

หมายเลข IMEI

(ตวัเลข 15 ตวั)

หมายเลขนีใ้ชเ้พือ่ระบโุทรศพัทท์ีใ่ชไ้ดใ้นเครอืขา่ย
หมายเลขดงักลา่วสามารถใชเ้พือ่ปิดกัน้เมือ่โทรศพัท์
ถกูขโมยได ้เป็นตน้ คณุอาจตอ้งแจง้หมายเลขนีใ้หศ้นูย์
บรกิาร Nokia Care ทราบ

หากตอ้งการดหูมายเลข IMEI ใหโ้ทร *#06#

รหสัล็อ  (รหสั
ความปลอดภัย

(อยา่งตํ่า 5
ตวัเลข)

วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการใชโ้ทรศพัทโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

คณุสามารถตัง้โทรศพัทข์องคณุใหถ้ามหารหสัล็อ ที่
คณุกําหนด รหสัล็อ ทีร่ะบบตัง้ไวค้อื 12345

โปรดเก็บรหสันีไ้วเ้ป็นความลบัและเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัย
หา่งจากโทรศพัทข์องคณุ
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หากคณุลมืรหสัและโทรศพัทข์องคณุถกูล็อ  คณุ
จะตอ้งนําโทรศพัทเ์ขา้รับบรกิาร ทัง้นีอ้าจมกีารคดิคา่
ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ และขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดในเครือ่ง
ของคณุอาจถกูลบออกไป

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ Nokia Care หรอื
ตวัแทนจําหน่ายโทรศพัทข์องคณุ
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ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

ความปลอดภยั
โปรดอา่นและปฏบัิตติามคําแนะนําตอ่ไปนี้
มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิอันตรายหรอืเป็นการ
ผดิกฎหมายได ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
โปรดอา่นในคูม่อืผูใ้ชฉ้บับสมบรูณ์

ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่น
บรเิวณทีห่า้มใชโ้ทรศพัท์
ไรส้าย

ปิดโทรศัพทเ์มือ่ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้
โทรศัพทม์อืถอืหรอืเมือ่โทรศัพทอ์าจกอ่
ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนหรอือันตราย
ตัวอยา่งเชน่ บนเครือ่งบนิ, ในโรงพยาบาล
หรอืเมือ่อยูใ่กลก้ับอปุกรณ์ทางการแพทย,์
น้ํามันเชือ้เพลงิ, สารเคม ีหรอืบรเิวณ
ทีม่กีารระเบดิ ปฏบัิตติามคําแนะนํา
ทกุประการเมือ่อยูใ่นพืน้ทีท่ีจํ่ากัดการใช ้

คาํนงึถงึความปลอดภยั
ในการขบัขีย่านพาหนะ
เป็นอนัดบัแรก

ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใช ้
มอืจับสิง่อืน่ใดเมือ่คณุขบัขีย่านพาหนะอยู่
ส ิง่สําคัญอันดับแรกทีค่ณุควรคํานงึ
ในขณะขบัขีย่านพาหนะ คอื ความ
ปลอดภัยบนทอ้งถนน

สญัญาณรบกวน
อปุกรณ์ไรส้ายทัง้หมดจะไวตอ่
สญัญาณรบกวน ซึง่จะสง่ผล

ตอ่ประสทิธภิาพการทํางานของเครือ่งได ้

บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง
เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้
ทีจ่ะสามารถประกอบหรอืซอ่ม

อปุกรณ์ตา่งๆ ของเครือ่งได ้

เก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้
โทรศัพทข์องคณุไมก่ันน้ํา ควร
เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้

ปกป้องความสามารถ
ในการไดย้นิของคณุ
อยา่ฟังระดับเสยีงทีด่ังเป็นระยะ

เวลานานเพือ่ป้องกันอันตรายตอ่การไดย้นิ
เสยีง ควรใชค้วามระมัดระวงัเมือ่
ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้ขูณะทีเ่ปิดลําโพง

คําแนะนําคณุสมบตัเิฉพาะ
 1 โปรดจําไวว้า่ตอ้งปฏบัิตติามขอ้

กําหนดดา้นความปลอดภัยทีใ่ชบั้งคับ

โปรดใชก้ารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่ม
กันไดโ้ดยที ่Nokia ใหก้ารรับรองสําหรับ
ใชร้ว่มกับโทรศัพทน์ีเ้ทา่นัน้ การด์ทีไ่ม่
สามารถใชง้านรว่มกันไดอ้าจกอ่ให ้
เกดิความเสยีหายแกก่ารด์และโทรศัพท์
รวมถงึขอ้มลูทีไ่ดรั้บการจัดเก็บอยูใ่นการด์
อกีดว้ย

ขอ้สาํคญั: อปุกรณ์นีอ้อกแบบ
มาใหใ้ชก้ับซมิการด์มาตรฐาน (ดภูาพ)
เทา่นัน้ การใชก้ารด์ทีไ่มส่ามารถใชง้าน
ร่วมกันไดอ้าจทําใหก้ารด์หรอืโทรศัพท์
เสยีหาย และอาจทําใหข้อ้มลูทีเ่ก็บอยูใ่น
การด์นัน้เสยีหายอกีดว้ย โปรดสอบถาม
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ขอ้มลูการใชซ้มิการด์ทีม่คีัทเอาทแ์บบ
mini-UICC จากผูใ้หบ้รกิารมอืถอืของคณุ

หากคณุมเีพยีงหนึง่ซมิการด์ ใหใ้สซ่มการิ ์ด
ลงในทีว่างซมิการด์ SIM1 คณุสมบัติ
และบรกิารบางอยา่งอาจสามารถใชง้าน
ไดต้อ่เมือ่ใชซ้มิการด์ในทีว่างซมิการด์
SIM1 เทา่นัน้ หากมซีมิการด์เฉพาะ
ในทีว่างซมิการด์ SIM2 คณุจะสามารถ
ใชโ้ทรศัพทเ์พือ่โทรฉุกเฉนิไดเ้ทา่นัน้

ซมิการด์ทัง้สองจะสามารถใชง้านไดพ้รอ้ม
กันเมือ่ไมไ่ดใ้ชโ้ทรศัพทอ์ยู ่แตห่ากมกีาร
ใชง้านซมิการด์หนึง่อยู ่เชน่ ใชเ้พือ่
โทรออก คณุจะไมส่ามารถใชอ้กีซมิการด์
หนึง่ได ้

 2 หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้งใช ้
เวลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดงการ
ชารจ์จะปรากฏขึน้หรอืกอ่นทีจ่ะสามารถ
โทรออกได ้

หลกีเลีย่งการจับบรเิวณเสาอากาศขณะใช ้
งานเสาอากาศ การสมัผัสกับเสาอากาศ
ขณะกําลังสง่หรอืรับสญัญาณอาจสง่
ผลตอ่คณุภาพของการสือ่สาร และ
อาจทําใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรีส่ัน้ลง
เน่ืองจากมกีารใชพ้ลังงานสงูขึน้
ขณะทํางาน

 3 ขอ้สําคญั: โปรดหลกีเลีย่ง
การขดูขดีหนา้จอแบบสัมผัส

หากตอ้งการป้อนเครือ่งหมาย + ที่
ใชส้ําหรับโทรตา่งประเทศ ใหเ้ลอืก * สอง
ครัง้

 4 คาํเตอืน: เมือ่เปิดใชโ้หมดบน
เครือ่งบนิ คณุไมส่ามารถโทรออกหรอืรับ
สาย รวมทัง้การโทรฉุกเฉนิ หรอืใชค้ณุ
สมบัตอิืน่ๆ ทีต่อ้งอยูใ่นพืน้ทีใ่หบ้รกิาร
ในการโทรออก ใหเ้ปิดใชร้ปูแบบอืน่

โทรศัพทจ์ะบันทกึขอ้มลูสายทีไ่มไ่ด ้
รับและสายทีไ่ดรั้บก็ตอ่เมือ่เครอื
ขา่ยรองรับ โทรศัพทเ์ปิดอยู ่และอยูใ่น
พืน้ทีบ่รกิารของเครอืขา่ย

คณุสามารถใชก้ารโทรดว่นกับรายชือ่ที่
จัดเก็บอยูเ่ครือ่งหรอืในซมิการด์ทีอ่ยู่
ในทีว่างซมิการด์ SIM1 ภายในเครือ่ง
เทา่นัน้

 5 การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลด
เน้ือหาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลู
จํานวนมาก ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยใน
การรับสง่ขอ้มลู

 6 คณุสามารถสง่ขอ้ความแบบตัวอักษร
ทีม่คีวามยาวมากกวา่ความยาวตัวอักษร
ทีกํ่าหนดของขอ้ความเดยีว สําหรับ
ขอ้ความทีม่คีวามยาวมาก เครือ่งจะแบง่
สง่ขอ้ความออกเป็นสองขอ้ความขึน้ไป ผู ้
ใหบ้รกิารอาจคดิคา่ใชจ้า่ยตามนัน้
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สําหรับตัวอักษรทีม่เีครือ่งหมายเสยีงหนัก
เครือ่งหมายอืน่ๆ หรอืตัวอักษรจากภาษา
ทีเ่ลอืกบางภาษาจะใชพ้ืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่
อาจจํากัดจํานวนตัวอักษรทีส่ามารถสง่เป็น
ขอ้ความเดยีวไดน้อ้ยลง

 7 หากรายการทีค่ณุแทรกในขอ้ความ
มัลตมิเีดยีมขีนาดทีใ่หญเ่กนิกวา่ทีเ่ครอื
ขา่ยกําหนด โทรศัพทจ์ะลดขนาดใหโ้ดย
อัตโนมัติ

 8 เฉพาะโทรศัพทท์ีใ่ชง้านรว่มกันได ้
เทา่นัน้ทีส่ามารถรับและแสดงขอ้ความ
มัลตมิเีดยีได ้ขอ้ความอาจดแูตกตา่งกัน
ไปตามโทรศัพทใ์นแตล่ะเครือ่ง

การสง่ขอ้ความพรอ้มสิง่ทีแ่นบอาจมคีา่ใช ้
จา่ยสงูกวา่การสง่ขอ้ความตัวอักษรท่ัวไป
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ

การทํางานของโทรศัพทใ์นโหมดทีถ่กู
ซอ่นไวถ้อืเป็นวธิทีีป่ลอดภัยยิง่ข ึน้
ในการหลกีเลีย่งซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอันตราย
หา้มยอมรับคําขอเชือ่มตอ่ Bluetooth จาก
แหลง่ทีค่ณุไมเ่ชือ่ถอื นอกจากน้ี คณุ
สามารถปิดฟังกช์นั Bluetooth ไดเ้มือ่
ไมไ่ดใ้ชง้าน

 9 คณุสามารถใช ้Nokia Suite กับ
ซมิการด์ทีอ่ยูใ่นทีว่างซมิการด์ภายใน
เครือ่งเทา่นัน้

การเรยีกคนืการตัง้คา่จะไมม่ผีลตอ่เอกสาร
หรอืไฟลท์ีเ่ก็บไวใ้นโทรศัพทข์องคณุ

ในการปิดการแจง้เตอืนจากแอ พลิเคชัน่
เครอืขา่ยทางสงัคม บนหนา้จอแอ  ให ้
เลอืก การแจง้เตอืน >  > การต ัง้คา่

อปุกรณเ์สรมิของแทจ้าก Nokia
หากตอ้งการทราบแหลง่จําหน่ายอปุกรณ์
เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรอง สามารถสอบถาม
จากตัวแทนจําหน่ายของคณุ

อปุกรณ์เสรมิสําหรับโทรศัพทข์องคณุ
มจํีาหน่ายอยูเ่ป็นจํานวนมาก สําหรับ
รายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดทูี่
www.nokia.co.th/accessories

ขอ้กําหนดทีค่วรปฏบิตัสํิาหรบั
การใชอ้ปุกรณเ์สรมิ
• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้

มอืเด็ก

• หากตอ้งการถอดสายไฟออกจาก
อปุกรณ์เสรมิ ใหจั้บทีป่ลั๊กไฟและดงึ
ออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

• ตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์
เสรมิทีไ่ดต้ดิตัง้ในพาหนะไดรั้บ
การตดิตัง้อยา่งแน่นหนาและทํางาน
อยา่งถกูตอ้ง

• เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบัตผิา่นการ
รับรองเทา่นัน้ทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณ์
เสรมิในรถทีต่ดิตัง้ยากได ้

แบตเตอรี่
ประเภท: BL-4U

ระยะเวลาการสนทนา:
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สงูสดุ 17 ชัว่โมง

สแตนดบ์าย:

สงูสดุ 25 วนั

ขอ้สาํคญั: เวลาในการสนทนา
และเวลาเปิดรอรับสายนัน้เป็นคา่โดย
ประมาณและอยูภ่ายใตล้ักษณะของเครอื
ขา่ยทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุเทา่นัน้ เวลาใน
การสนทนาและเวลาเปิดรอรับสาย
ของแบตเตอรีต่ามจรงิขึน้อยูก่ับซมิการด์
คณุสมบัตทิีใ่ช ้อายแุละสภาพ
ของแบตเตอรี ่อณุหภมูทิีใ่ชแ้บตเตอรี่
ลักษณะของเครอืขา่ย และอกีหลายปัจจัย
รวมทัง้อาจมรีะยะเวลานอ้ยกวา่ทีร่ะบไุว ้
ขา้งตน้ เสยีงเรยีกเขา้ การจัดการสายเรยีก
เขา้โดยใชแ้ฮนดฟ์ร ีการใชใ้นโหมด
ดจิติอล และฟังกช์นัอืน่ๆ จะทําให ้
ส ิน้เปลอืงแบตเตอรี ่รวมทัง้ระยะเวลาที่
ใชเ้ครือ่งโทรออกก็สง่ผลตอ่เวลา
ในการเปิดรอรับสายดว้ย และเชน่เดยีวกัน
ระยะเวลาทีเ่ปิดโทรศัพทไ์วแ้ละอยูใ่น
โหมดพรอ้มทํางานก็จะมผีลตอ่เวลา
คยุสายดว้ย

บรกิารและคา่ใชจ้า่ยของเครอื
ขา่ย
โทรศัพทข์องคณุไดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้น
เครอืขา่ย EGSM 900 และ 1800 MHz
คณุตอ้งสมัครสมาชกิกับผูใ้หบ้รกิาร
กอ่นเริม่ใชง้านโทรศัพท์

การใชค้ณุสมบัตบิางอยา่งและการ
ดาวนโ์หลดเนือ้หามายังโทรศัพทข์องคณุ

จําเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยและ
อาจสง่ผลใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับ
สง่ขอ้มลู คณุสมบัตขิองผลติภัณฑ์
บางอยา่งตอ้งการการสนับสนุนจากเครอื
ขา่ย และคณุอาจตอ้งสมัครสมาชกิ
เสยีกอ่น

การดแูลอปุกรณข์องคณุ
คณุควรดแูลอปุกรณ์ แบตเตอรี ่อปุกรณ์
ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความ
ระมัดระวัง คําแนะนําตอ่ไปนีจ้ะชว่ยใหค้ณุ
ปฏบัิตติามเงือ่นไขการรับประกันไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง

• เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจับตัว
ของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และ
ของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่
ชืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของแร่
ซ ึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิส์
สกึกรอ่นได ้หากตัวเครือ่งเปียกชืน้
ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกและปลอ่ย
ใหเ้ครือ่งแหง้สนทิดกีอ่น

• อยา่ใชห้รอืเก็บอปุกรณ์ไวใ้นที่
ทีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก เนือ่งจาก
อาจทําใหอ้ปุกรณ์สว่นทีส่ามารถ
ขยับไดแ้ละสว่นประกอบทีเ่ป็น
อเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่เก็บอปุกรณ์ไวใ้นอณุหภมูทิีส่งู
เนือ่งจากอณุหภมูสิงูอาจทําให ้
อายกุารใชง้านของอปุกรณ์สัน้ลง
แบตเตอรีอ่าจเสือ่มสภาพ และ
ทําใหพ้ลาสตกิงอหรอืละลายได ้
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• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูิ
ทีเ่ย็นจัด เน่ืองจากเมือ่อณุหภมูเิพิม่
ขึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้
จะกอ่ตัวขึน้ภายในเครือ่ง ซึง่
อาจทําใหอ้ปุกรณ์และแผง
วงจรอเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่ง
อปุกรณ์นอกเหนอืจากทีแ่นะนํา
ไวใ้นคูม่อืผูใ้ช ้

• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดรั้บการรับรอง
อาจทําใหอ้ปุกรณ์เสยีหายและยัง
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ย
อปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศัพท์
การใชง้านโดยไมถ่นอมเครือ่ง
อาจทําใหแ้ผงวงจรภายใน
และกลไกเกดิความเสยีหายได ้

• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความ
สะอาดพืน้ผวิของอปุกรณ์เทา่นัน้

• อยา่ทาสโีทรศัพท ์เนือ่งจาก
สอีาจเขา้ไปอดุตันในชิน้สว่นทีเ่ลือ่น
ไดข้องโทรศัพท ์และอาจสง่
ผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางาน
ของโทรศัพท์

• ปิดอปุกรณ์และถอดแบตเตอรี่
ออกเป็นครัง้คราว เพือ่ประสทิธภิาพ
ในการทํางานสงูสดุ

• เก็บอปุกรณ์ไวใ้หห้า่งจากแมเ่หล็ก
หรอืสนามแมเ่หล็ก

• ในการเก็บรักษาขอ้มลูสําคัญ
ของคณุใหป้ลอดภัย ใหจั้ดเก็บ
ขอ้มลูนัน้โดยแยกไวส้องที่
เป็นอยา่งนอ้ย เชน่ ในโทรศัพท์
การด์หน่วยความจํา หรอื
คอมพวิเตอร ์หรอืจดบันทกึขอ้มลู
สําคัญลงในกระดาษ

การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี่
และวัสดบุรรจภัุณฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยังจดุ
คัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ย
ป้องกันการกําจัดขยะทีไ่มม่กีารควบคมุ
และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวสัดใุชแ้ลว้
ตา่งๆ โปรดตรวจสอบวธิกีารรไีซเคลิ
ผลติภัณฑ ์Nokia ของคณุไดท้ี่
www.nokia.com/recycling

เกีย่วกบัการจดัการสทิธิ์
แบบดจิติอล
ขณะทีใ่ชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งน้ี คณุควรเคารพ
ตอ่กฎหมายและจารตีประเพณีทอ้งถิน่
ทัง้หมด ความเป็นสว่นตัว สทิธสิว่นบคุคล
ของผูอ้ืน่ และลขิสทิธิ ์การคุม้ครอง
ดา้นลขิสทิธิอ์าจชว่ยป้องกันการคัดลอก
การแกไ้ข หรอืการโอนภาพถา่ย เพลง และ
เน้ือหาบางสว่นได ้

เจา้ของเนือ้หาสามารถใชเ้ทคโนโลยี
การจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) 
ประเภทอน่ืๆ เพอปกปื่ ้องทรัพยส์นิทาง
ปัญญารวมถงึลขิสทิธิไ์ด ้อปุกรณ์นีจ้ะใช ้
ซอฟตแ์วร ์DRM หลากหลายประเภท
ในการเขา้ถงึขอ้มลูทีป้่องกันดว้ย DRM
และดว้ยอปุกรณ์นี ้คณุจงึสามารถเขา้ถงึ
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ขอ้มลูทีไ่ดรั้บการป้องกันดว้ย OMA DRM
2.0 หากซอฟตแ์วร ์DRM บางอยา่ง
ไมส่ามารถปกป้องเนือ้หาได ้เจา้ของ
เน้ือหาสามารถขอใหเ้พกิถอนความ
สามารถของซอฟตแ์วร ์DRM ในการเขา้
ถงึขอ้มลูทีป้่องกันดว้ย DRM ใหมไ่ด ้
นอกจากนี ้การเพกิถอนยังอาจป้องกัน
การตอ่อายขุองขอ้มลูทีป้่องกันดว้ย DRM
ในอปุกรณ์ของคณุแลว้ การเพกิถอน
ซอฟตแ์วร ์DRM นีจ้ะไมส่ง่ผลกระทบ
ตอ่การใชเ้นือ้หาทีไ่ดรั้บการปกป้องดว้ย
DRM ประเภทอืน่ หรอืการใชเ้นือ้หาทีไ่ม่
ไดรั้บการป้องกันดว้ย DRM

เน้ือหาทีป้่องกันดว้ยการจัดการสทิธิ์
แบบดจิติอล (DRM) จะมาพรอ้มกับสทิธิ
การใชท้ีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทําหนา้ทีร่ะบถุงึสทิธิ
ของคณุในการใชเ้นือ้หา

หากโทรศัพทข์องคณุมขีอ้มลูทีป้่องกัน
ดว้ย OMA DRM เมือ่จะสํารองขอ้มลู
ทัง้รหัสการใชแ้ละเนือ้หานัน้ ใหใ้ชฟั้งกช์นั
การสํารองขอ้มลูจากโปรแกรม Nokia
Suite

วธิกีารถา่ยโอนขอ้มลูแบบอืน่ๆ อาจไมโ่อน
รหัสการใชท้ีจํ่าเป็นตอ้งถกูเรยีกคนืพรอ้ม
เน้ือหาเพือ่ใหค้ณุสามารถใชเ้นือ้หา
ทีป้่องกันดว้ย OMA DRM ไดต้อ่ไปหลัง
จากจัดรปูแบบหน่วยความจําโทรศัพทแ์ลว้
คณุอาจจําเป็นตอ้งเรยีกคนืรหัสการใช ้
หากไฟลใ์นโทรศัพทข์องคณุเสยี

เคล็ดลบัและขอ้เสนอ
เพือ่ชว่ยใหค้ณุสามารถใชป้ระโยชนส์งูสดุ
จากโทรศัพทแ์ละบรกิาร คณุจะไดร้ับ
ขอ้ความตัวอักษรสําหรับคณุโดยเฉพาะ
จาก Nokia ขอ้ความดังกลา่วจะมขีอ้มลู
เคล็ดลับ คําแนะนํา และการสนับสนุน

หากไมต่อ้งการรับขอ้ความอกีตอ่ไป เลอืก
การต ัง้คา่ > บญัช ีNokia > เคล็ด
ลบัและขอ้เสนอ

ในการใหบ้รกิารทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ จะ
มกีารสง่เบอรโ์ทรศัพทข์องคณุ หมายเลข
ผลติภัณฑข์องโทรศัพทข์องคณุ และ
ขอ้มลูการสมัครมอืถอืใหก้ับ Nokia เมือ่
คณุใชโ้ทรศัพทเ์ป็นครัง้แรก อาจมกีารสง่
ขอ้มลูบางอยา่งหรอืทัง้หมดให ้Nokia เมือ่
ทําการอัพเดตซอฟตแ์วร ์อาจมกีารใช ้
ขอ้มลูนีต้ามทีร่ะบใุนนโยบายความเป็น
สว่นตัว ซึง่สามารถดไูดท้ี่
www.nokia.com

แบตเตอรีแ่ละอปุกรณช์ารจ์
ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรี่
และอปุกรณช์ารจ์
โทรศัพทข์องคณุไดรั้บการออกแบบ
มาใหใ้ชก้ับ BL-4U แบตเตอรีช่นดิที่
สามารถชารจ์ประจใุหมไ่ด ้Nokia อาจ
ผลติแบตเตอรีรุ่น่อืน่ทีใ่ชง้านได ้
กับโทรศัพทร์ุน่นี้ ควรใชแ้บตเตอรีข่องแท ้
ของ Nokia ทกุครัง้

อปุกรณ์เครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบใหใ้ช ้
งานเมือ่ไดรั้บพลังงานจากอปุกรณ์ชารจ์
ตอ่ไปนี้ AC-11 หมายเลขรุ่นอปุกรณ์ชารจ์
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ของ Nokia ทีแ่ทจ้รงิอาจแตกตา่ง
กันไปตามประเภทของปลั๊ก ซึง่จะระบโุดย
E, X, AR, U, A, C, K, B หรอื N

แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจุ
แบตเตอรีไ่ดห้ลายรอ้ยครัง้ แตแ่บตเตอรี่
ก็จะคอ่ยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมือ่
สงัเกตเห็นวา่เวลาการสนทนาและสแตนด์
บายของแบตเตอรีส่ัน้ลงอยา่งเห็นไดช้ดั
ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีก่อ้นใหม่

ขอ้สาํคญั: เวลาในการสนทนา
และเวลาเปิดรอรับสายเป็นคา่โดยประมาณ
เทา่นัน้ เวลาจรงิจะขึน้อยูก่ับหลายปัจจัย
เชน่ สภาพของระบบเครอืขา่ย การตัง้คา่
อปุกรณ์, คณุสมบัตทิีกํ่าลังใช,้ สภาพ
แบตเตอรี ่และอณุหภมูิ

ความปลอดภยัของแบตเตอรี่
ปิดโทรศัพท ์และถอดโทรศัพทอ์อกจาก
อปุกรณ์ชารจ์ทกุครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี่
เมือ่คณุถอดอปุกรณ์ชารจ์หรอือปุกรณ์เสรมิ
ออกจากเตา้เสยีบ ใหจ้ับทีป่ลั๊กไฟและดงึ
ออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านอปุกรณ์ชารจ์ของคณุ
ใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบ
และอปุกรณ์ ไมค่วรเสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์
เต็มแลว้คา้งไวก้ับอปุกรณ์ชารจ์ เนือ่งจาก
การชารจ์เป็นเวลานานเกนิไปจะทําให ้
อายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หาก
คณุทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มไว ้แบตเตอรี่
จะคายประจอุอกเองเมือ่เวลาผา่นไป

โปรดเก็บแบตเตอรีไ่วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูิ
ระหวา่ง 15°C และ 25°C (59°F และ
77°F) อณุหภมูทิีร่อ้นหรอืหนาวจัดทําให ้
ประสทิธภิาพและอายกุารใชง้านของ
แบตเตอรีล่ดลง แบตเตอรีท่ีร่อ้นหรอืเย็น
เกนิไปอาจทําใหอ้ปุกรณ์ไมส่ามารถใชง้าน
ไดช้ัว่คราว

การลัดวงจรของแบตเตอรีอ่าจเกดิขึน้ได ้
เมือ่มวีตัถปุระเภทโลหะมาสมัผัสกับแถบ
โลหะบนแบตเตอรี ่ตัวอยา่งเชน่ หาก
คณุใสแ่บตเตอรีส่ํารองไวใ้นกระเป๋า
ของคณุ การลัดวงจรเชน่นีอ้าจทําให ้
แบตเตอรีห่รอืวตัถสุําหรับเชือ่มตอ่เกดิ
ความเสยีหายได ้

หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งใน
กองไฟเพราะแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้การ
กําจัดแบตเตอรีต่อ้งเป็นไปตามกฎหมาย
ของทอ้งถิน่ นํากลับมาใชใ้หม ่ถา้เป็นไป
ได ้และไมค่วรทิง้รวมกับขยะภายในบา้น

หา้มถอดชิน้สว่น, ตัด, เปิด, บบีอัด, ดัดงอ,
เจาะ หรอืแยกสว่นเซลลห์รอืแบตเตอรี่
หากแบตเตอรีร่ั่วออกมา อยา่ใหข้องเหลว
นัน้สมัผัสกับผวิหนังหรอืดวงตา หากสมัผัส
โดนผวิหนังหรอืดวงตา ใหล้า้งบรเิวณ
นัน้ดว้ยน้ําสะอาดทันท ีหรอืรบีไปพบ
แพทย์

หา้มดัดแปลง, ประกอบใหม,่ พยายาม
ใสว่ตัถแุปลกปลอมลงในแบตเตอรี ่หรอื
นําไปแชใ่นน้ําหรอืของเหลวชนดิอืน่ๆ หาก
แบตเตอรีเ่สยีหาย อาจทําใหเ้กดิการระเบดิ
ได ้
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ใชแ้บตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์
ตามวัตถปุระสงคท์ีเ่หมาะสมเทา่นัน้ การ
ใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการใช ้
งานแบตเตอรีท่ีไ่มไ่ดรั้บการรับรอง
หรอือปุกรณ์ชารจ์ทีใ่ชร้ว่มกันไมไ่ด ้
อาจเสีย่งตอ่การลกุไหม ้การระเบดิ หรอื
อันตรายอืน่ๆ และอาจสง่ผลตอ่การรับรอง
หรอืการรับประกัน หากคณุเชือ่วา่แบตเตอรี่
หรอือปุกรณ์ชารจ์ชํารดุเสยีหาย ใหนํ้าไปที่
ศนูยบ์รกิารเพือ่ตรวจสอบกอ่นนําไปใชต้อ่
อยา่ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์หรอืแบตเตอรีท่ีช่ํารดุ
เสยีหาย ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความ
ปลอดภยั
การโทรฉุกเฉนิ
1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได ้

เปิดโทรศัพทแ์ลว้

2 ตรวจสอบวา่สญัญาณมคีวามแรงที่
เพยีงพอ นอกจากนี ้คณุอาจตอ้ง
ดําเนนิการดังตอ่ไปนี้

• ใสซ่มิการด์ลงในโทรศัพท์
• ปิดการจํากัดการโทรในโทรศัพท์
ของคณุ เชน่ การจํากัดการโทร
การจํากัดเบอร ์หรอืเฉพาะกลุม่

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศัพท์
ของคณุไมอ่ยูใ่นโหมดใชบ้น
เครือ่งบนิ

• หากหนา้จอและปุ่ มของคณุ
ล็อ อยู ่ใหป้ลดล็อก

3 กดปุ่ มวางสายซํ้าๆ จนกวา่หนา้จอ
หลักจะปรากฏ

4 ในการเปิดแป้นหมนุโทรศัพท ์เลอืก

5 พมิพห์มายเลขฉุกเฉนิทีเ่ป็น
ทางการสําหรับตําแหน่งทีต่ัง้
ปัจจบัุนของคณุ ซึง่หมายเลข
โทรฉุกเฉนิในแตล่ะพืน้ที่
จะแตกตา่งกันไป

6 กดปุ่ มโทร

7 คณุตอ้งใหข้อ้มลูตา่งๆ ทีถ่กูตอ้ง
ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ อยา่วางสายจนกวา่
จะไดรั้บอนุญาตใหว้างสายได ้

ขอ้สาํคญั: เปิดใชง้านทัง้
สายโทรศัพทม์อืถอืและอนิเทอรเ์น็ต หาก
โทรศัพทข์องคณุสนับสนุน
สายอนิเทอรเ์น็ต เครือ่งอาจพยายาม
ตอ่การโทรฉุกเฉนิผา่นทัง้เครอืขา่ยเซล
ลลูารแ์ละผา่นผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต
ไมส่ามารถรับรองการเชือ่มตอ่ได ้
ในบางสภาวะ ไมค่วรวางใจวา่โทรศัพท์
ไรส้ายจะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุ
เสมอในยามจําเป็น อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณี
ฉุกเฉนิทางการแพทย์

เด็กเล็ก
เครือ่งของคณุ รวมทัง้อปุกรณ์เสรมิ ไมใ่ช่
ของเลน่ อปุกรณเ์หลา่นัน้อาจมชี ิน้
สว่นขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

อปุกรณท์างการแพทย์
การทํางานของอปุกรณ์สําหรับรับหรอื
สง่สัญญาณวทิยรุวมทัง้โทรศัพทม์อืถอื
อาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนตอ่การ
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ทํางานของอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีไ่มม่ี
การป้องกันสัญญาณเพยีงพอได ้โปรด
ปรกึษาแพทยห์รอืบรษัิทผูผ้ลติเครือ่ง
มอืทางการแพทยนั์น้ๆ หากไมแ่น่ใจ
วา่อปุกรณ์นัน้ไดร้ับการป้องกันพลังงาน
ความถีว่ทิย ุจากภายนอกอยา่งเพยีง
พอหรอืไม่

อปุกรณท์างการแพทยท์ีป่ลกู
ถา่ยไวใ้นรา่งกาย
ผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยแ์นะนําวา่
ควรใหโ้ทรศัพทม์อืถอือยูห่า่งจากอปุกรณ์
ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย
เชน่ เครือ่งควบคมุการเตน้ของหัวใจ
หรอืเครือ่งกระตุน้การทํางานของหัวใจ
อยา่งนอ้ย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เพือ่
หลกีเลีย่งสญัญาณรบกวนทีอ่าจเกดิกับ
เครือ่งดังกลา่ว สําหรับผูใ้ชอ้ปุกรณ์
ทางการแพทยด์ังกลา่ว ควรปฏบัิตดัิงน้ี

• เก็บโทรศัพทใ์หอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์
ทางการแพทยม์ากกวา่ 15.3
เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ

• อยา่ใสอ่ปุกรณ์ไรส้ายไวใ้นกระเป๋า
เสือ้

• ใชโ้ทรศัพทก์ับหขูา้งทีต่รงขา้มกับ
อปุกรณ์ทางการแพทย์

• ปิดอปุกรณ์ไรส้าย หากสงสยั
วา่กําลงัเกดิสญัญาณรบกวน

• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับ
อปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกลา่ว

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกับการ
ใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายรว่มกับอปุกรณ์ทางการ
แพทยท์ีป่ลกูถ่ายไวใ้นรา่งกาย โปรด
ปรกึษากับแพทยท์ีใ่หคํ้าปรกึษา
ดา้นสขุภาพของคณุ

คําตอบสําหรบัการเขา้ใชง้าน
Nokia มหีนา้ทีใ่นการผลติโทรศพัท์
เคลือ่นทีท่ีส่ะดวกตอ่การใชง้านใหผู้ ้
ใชแ้ตล่ะคน รวมทัง้ผูท้พุพลภาพ สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปยังเว็บไซตข์อง
Nokia ที่
www.nokiaaccessibility.com

การฟงั
คาํเตอืน: ขณะทีค่ณุใชช้ดุหฟัูง อาจ

มผีลตอ่ความสามารถในการไดย้นิเสยีง
ภายนอก หา้มใชช้ดุหฟัูงในสถานทีท่ีอ่าจ
มผีลตอ่ความปลอดภัยของคณุ

อปุกรณ์ไรส้ายบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิ
สญัญาณรบกวนกับเครือ่งชว่ยฟังบางชนดิ
ได ้

นกิเกลิ
พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่งนีป้ราศจาก
สารนกิเกลิ

ปกป้องโทรศพัทข์องคณุ
จากเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย
โทรศัพทข์องคณุอาจเสีย่งตอ่ไวรัส
และเนือ้หาทีม่อีันตรายอืน่ๆ ควรใชค้วาม
ระมัดระวังตามรายละเอยีดตอ่ไปนี้

• โปรดระมัดระวังในการเปิดขอ้ความ
ขอ้ความเหลา่นัน้อาจมโีปรแกรม
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ทีป่ระสงคร์า้ยหรอือาจทําให ้
โทรศัพทห์รอืคอมพวิเตอรข์องคณุ
เสยีหายได ้

• โปรดระมัดระวังเมือ่ทําการรับคํา
ขอการเชือ่มตอ่ การเรยีก
ดอูนิเทอรเ์น็ต หรอืการดาวนโ์หลด
เนือ้หา หา้มยอมรับการเชือ่มตอ่
Bluetooth จากแหลง่ทีค่ณุไมเ่ชือ่
ถอื

• ใหต้ดิตัง้และใชเ้ฉพาะบรกิาร
และซอฟตแ์วรจ์ากแหลง่ทีค่ณุ
ไวว้างใจ และมกีารป้องกัน
ความปลอดภัยอยา่งเพยีงพอ

• ตดิตัง้ซอฟตแ์วรป้์องกันไวรัส
และซอฟตแ์วรด์า้นความปลอดภัย
อืน่ๆ ลงในโทรศัพทข์องคณุ
และคอมพวิเตอรท์ีใ่ชเ้ชือ่มตอ่ ให ้
ใชแ้อปพลเิคชัน่ป้องกันไวรัสเพยีง
ครัง้ละหนึง่แอพพลเิคชัน่เท่านัน้
การใชง้านมากกวา่หนึง่แอพพลิเคชน่ั
อาจส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพ
และการทํางานของโทรศัพทแ์ละ/
หรอืคอมพวิเตอร์

• หากคณุเขา้ถงึบุค๊มารค์และลงิค์
สําหรับไซตอ์นิเทอรเ์น็ตจากบรษัิท
ภายนอกตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้ โปรด
ระมัดระวงัเป็นพเิศษ Nokia จะไมรั่บ
ประกันหรอืรับผดิชอบใดๆ ตอ่
เว็บไซตเ์หลา่นี้

สภาพแวดลอ้มการทาํงาน
โทรศัพทเ์ครือ่งนีเ้ป็นไปตามคําแนะนํา
ในการปลอ่ยคลืน่ความถีว่ทิย ุเมือ่
ใชใ้นตําแหน่งปกตทิีห่หูรอืเมือ่อยูห่า่ง
จากรา่งกายอยา่งนอ้ย 1.5 เซนตเิมตร (5/8
นิว้) ซองสําหรับพกพา อปุกรณ์เหน็บ
เข็มขัด หรอืทีว่างโทรศัพทเ์พือ่การพกพา
ไมค่วรมโีลหะเป็นสว่นประกอบ และควรให ้
เครือ่งอยูห่า่งจากรา่งกายตามระยะหา่งที่
กําหนดขา้งตน้

โทรศัพทเ์ครือ่งนีต้อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่กับ
ระบบเครอืขา่ยทีม่คีณุภาพเพือ่สง่ไฟล์
ขอ้มลูหรอืขอ้ความ อาจมคีวามลา่ชา้
ในการสง่ไฟลข์อ้มลูหรอืขอ้ความ จนกวา่
จะเชือ่มตอ่ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ ปฏบัิติ
ตามคําแนะนําเกีย่วกับระยะหา่งระหวา่ง
เครือ่ง จนกวา่การสง่จะเสร็จสมบรูณ์

ยานพาหนะ
สญัญาณวทิยอุาจมผีลตอ่ระบบ
อเิล็กทรอนกิสใ์นยานพาหนะทีต่ดิตัง้ไม่
ถกูตอ้งหรอืมกีารป้องกันไมเ่พยีงพอ เชน่
ระบบฉีดน้ํามันทีค่วบคมุ
ดว้ยอเิล็กทรอนกิส,์ ระบบเบรก ABS, ระบบ
ควบคมุความเร็วแบบอเิล็กทรอนกิส ์และ
ระบบถงุลมนริภัย โปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่
เตมิกับบรษัิทผูผ้ลติยานพาหนะ
หรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ

ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญเทา่นัน้เป็นผูต้ดิตัง้
อปุกรณ์ในยานพาหนะ การตดิตัง้หรอืการ
ซอ่มแซมทีไ่มถ่กูตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิ
อันตรายและทําใหก้ารรับประกันของคณุ
เป็นโมฆะดว้ย ควรตรวจสอบอยา่ง
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สมํา่เสมอวา่อปุกรณ์ทกุช ิน้ของโทรศัพท์
มอืถอืในยานพาหนะไดรั้บการตดิตัง้และ
ทํางานอยา่งถกูตอ้ง อยา่เก็บหรอืพก
ของเหลวทีต่ดิไฟได ้แกส๊ หรอืวตัถรุะเบดิ
ไวร้วมกับโทรศัพท ์ชิน้สว่นของโทรศัพท์
หรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ โปรดสงัเกตวา่ถงุ
ลมนริภัยจะพองตัวออกดว้ยแรงอัดทีแ่รง
มาก อยา่วางโทรศัพทห์รอือปุกรณ์เสรมิ
ไวใ้นบรเิวณทีถ่งุลมนริภัยอาจพองตัวออก

บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิ
ปิดโทรศัพทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีอ่าจ
เกดิการระเบดิได ้เชน่ ใกลเ้ครือ่งสบูน้ํามัน
ในสถานีบรกิารน้ํามัน ประกายไฟในบรเิวณ
ดังกลา่วอาจทําใหเ้กดิการระเบดิหรอืลกุ
ไหมอ้ันเป็นเหตใุหบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้
สงัเกตขอ้หา้มในสถานบีรกิารเชือ้เพลงิ ที่
เก็บและบรเิวณทีม่กีารจา่ยเชือ้เพลงิ
โรงงานเคมหีรอืสถานทีเ่กดิการลกุลาม
ของการระเบดิได ้บรเิวณทีอ่าจเกดิการ
ระเบดิไดม้ักมเีครือ่งหมายแสดงให ้
เห็นอยา่งชดัเจน แตไ่มเ่สมอไป บรเิวณ
ดังกลา่วรวมถงึบรเิวณทีค่ณุอาจไดรั้บแจง้
ใหด้ับเครือ่งยนต ์ใตด้าดฟ้าบนเรอื ระบบ
อํานวยความสะดวกในการขนถา่ยหรอื
จัดเก็บสารเคม ีและบรเิวณทีอ่ากาศ
มกีารปนเป้ือนของสารเคมหีรอืเศษอนุภาค
ตา่งๆ เชน่ เม็ดวสัดขุนาดเล็ก ฝุ่ น หรอื
ผงโลหะ คณุควรตรวจสอบกับผูผ้ลติ
ยานพาหนะทีใ่ชก้า๊ซปิโตรเลยีมเหลว (เชน่
โพรเพนหรอืบวิเทน) เพือ่ตรวจสอบ
วา่โทรศัพทเ์ครือ่งนีส้ามารถใชใ้นบรเิวณ
ใกลเ้คยีงกับยานพาหนะดังกลา่วไดอ้ยา่ง
ปลอดภัยหรอืไม่

รายละเอยีดการรบัรอง (SAR)
โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้รงตามคาํแนะนํา
ของการสือ่สารทางคลืน่วทิยุ

เครือ่งโทรศัพทข์องคณุจะเป็นตัวรับ
และสง่สญัญาณวทิย ุซึง่ไดรั้บ
การออกแบบมาไมใ่หเ้กนิความถีส่ญัญาณ
คลืน่วทิยทุีแ่นะนําโดยขอ้กําหนดระหวา่ง
ประเทศ ขอ้แนะนํานีจั้ดทําขึน้โดย ICNIRP
ซึง่เป็นหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรอ์สิระ
และรวมถงึระดับความปลอดภัยทีอ่อกแบบ
มาเพือ่คุม้ครองผูใ้ชท้กุคน โดยไมข่ ึน้
กับอายหุรอืสขุภาพ

ขอ้แนะนําของการเปิดรับคลืน่โทรศัพท์
เคลือ่นทีน่ีใ้ชห้น่วยวดัของ SAR (Specific
Absorption Rate) ขอ้กําหนด SAR ที่
กําหนดไวใ้นคําแนะนํา ICNIRP คอื 2.0
วตัต/์กโิลกรัม (W/kg) ซึง่เป็นคา่เฉลีย่
เกนิสบิกรัมของเนือ้เยือ่ผวิ การทดสอบ
SAR จัดทําขึน้ในสภาพการทํางาน
แบบมาตรฐาน ซึง่เครือ่งจะสง่คลืน่ความถี่
ทีร่ะดับพลังงานสงูสดุทีแ่นะนําใหใ้ช ้
ในคลืน่ความถีทั่ง้หมดทีทํ่าการทดสอบ
ระดับ SAR ตามจรงิขณะใชโ้ทรศัพท์
อาจตํา่กวา่คา่สงูสดุ เนือ่งจากเครือ่งนีไ้ด ้
รับการออกแบบมาใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะพลังงาน
ทีส่ามารถเขา้ถงึเครอืขา่ยไดต้ามทีกํ่าหนด
ไว ้คา่ทีเ่ปลีย่นแปลงขึน้กับปัจจัยตา่งๆ เชน่
ระยะหา่งระหวา่งคณุกับสถานเีครอื
ขา่ยหลัก

คา่ SAR ทีส่งูทีส่ดุภายใตคํ้าแนะนําของ
ICNIRP สําหรับการใชโ้ทรศัพทท์ีห่คูอื
0.93 วตัต/์กก
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การใชอ้ปุกรณ์เสรมิอาจมผีลทําใหค้า่ SAR
แตกตา่งไป คา่ SAR แตกตา่งกันไปโดยขึน้
อยูก่ับขอ้กําหนดในการทดสอบและที่
รายงานของแตล่ะประเทศและระบบเครอื
ขา่ย คณุสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่ว
กับคา่ SAR ไดใ้นขอ้มลูผลติภัณฑท์ี่
www.nokia.com

คลืน่ SAR (Specific
Absorption Rate)
เครือ่งวทิยคุมนาคมนีม้อีัตราการดดู
กลนืพลังงานจําเพาะ (Specific
Absorption Rate - SAR) อันเนือ่ง
มาจากเครือ่งวทิยคุมนาคมเทา่กับ 0.93
วตัต/์กก ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยตอ่สขุภาพมนุษยจ์ากการ
ใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมทีค่ณะกรรมการ
กจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตกํิาหนด

ขอ้มลูศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia

ศนูยบ์รกิารลกูคา้
Nokia

ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

เซ็นทรัลพลาซา่
ป่ินเกลา้

ยนูติ 421, 7/149 ถ.บรมราชชนนี
อรณุอัมรนิทร ์บางกอกนอ้ย
กรงุเทพฯ 10700

02-254-1080

02-884-5695

จันทร ์- ศกุร ์
เวลา 11.00 น.- 20.30 น

เสาร ์- อาทติย ์
เวลา 10.00 น. - 20.30 น

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

02-872-4749

02-872-4748
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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

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

02-254-1080

02-660-9290

จันทร ์- อาทติย ์

ฟิวเจอรป์ารค์
รังสติ

ยนูติ 32 ชัน้ใตด้นิ 94 หมู ่2 
ถ.พหลโยธนิ ประชาธปัิตย ์ธัญบรุี
ปทมุธาน ี12130

02-254-1080

02-958-5851

จันทร ์- อาทติย ์

มาบญุครอง 444 ชัน้ 2 โซน D ยนูติ 5-6
มาบญุครองเซ็นเตอร์ ถ .พญาไท

่ ปทมุวนั  กรงเทพฯุ  10330

02-254-1080

02-626-0436

จันทร ์- อาทติย ์

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

02-254-1080

02-720-1661

จันทร ์- อาทติย ์
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เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

เวลา 10.30 น. - 20.30 น.

เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

เวลา 10.30 น. - 20.30 น.

วังใหม



ศนูยบ์รกิารลกูคา้
Nokia

ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

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

035-706303

035-706303

บรุรัีมย์ 479/71 ถ.จริะ ในเมอืง เมอืง
บรุรัีมย ์31000

044-614-090

044-614-090

เชยีงใหม่ 201/1 ถ.มหดิล หายยา เมอืง
เชยีงใหม ่50100

053-203321-2

053-282980

 

เชยีงราย 188 ถ.ธนาลัย เวยีง เมอืง เชยีงราย
57000

053-601051

053-753105

 

หาดใหญ่ 656 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่
หาดใหญ ่สงขลา 90110

074-365044-5

074-365046
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จันทร ์- เสาร ์
เวลา 08.30 น. - 17.30 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.

จันทร ์- เสาร ์ 
เวลา 09.00 น. - 18.00 น.



ศนูยบ์รกิารลกูคา้
Nokia

ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

หัวหนิ 87/9 หัวหนิ หัวหนิ ประจวบครีขีนัธ์
77110

032-532-252

032-515-120

จันทร ์- เสาร ์

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

นครสวรรค์ 81/42 ถ.สวรรคว์ถิ ีปากน้ําโพ เมอืง
นครสวรรค ์60000

056-311129

056-371993
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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.



ศนูยบ์รกิารลกูคา้
Nokia

ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

นครปฐม 141/38 ถ.ราชวถิ ีพระปฐมเจดยี์
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 ์

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

038-716976-7

038-716978

จันทร ์- เสาร ์

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

076-209306

076-209306

จันทร ์- เสาร ์
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เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

เวลา 09.00 น. - 18.00 น.



ศนูยบ์รกิารลกูคา้
Nokia

ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

จันทร ์- เสาร ์

รอ้ยเอ็ด 56/3 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ในเมอืง
เมอืง รอ้ยเอ็ด 45000

043-518-882

043-518-882
จันทร ์- เสาร ์

สโุขทัย 315 ถ.จรดวถิถีอ่ง ธานี เมอืง
สโุขทัย 64000

055-614646

055-621222
จันทร ์- เสาร ์

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

077-222288

077-288668
จันทร ์- เสาร ์

อบุลราชธานี 614/2 ถ.ชยางกรู เมอืง
อบุลราชธาน ี34000

045-311744

045-311566
จันทร ์- เสาร ์
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เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

เวลา 08.30 น. - 17.30 น

พษิณุโลก 298/3 ถ.บรมไตรโลกนาถ ในเมอืง
เมอืง พษิณุโลก 65000

055-251998

055-284346



ศนูยบ์รกิารลกูคา้
Nokia

ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

อดุรธานี 179 ถ.ทหาร ต.หมากแขง้ เมอืง
อดุรธาน ี41000

042-341844

042-341844

 

ระยอง 75/26 ถ.ชายกระป่อม 1 เชงิเนนิ
เมอืง 21000

038-613110

038-613110

หมายเหต:ุ ขอ้มลูดา้นบนอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้
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จันทร ์- เสาร ์ 
เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

จันทร ์- เสาร ์ 
เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ลขิสทิธิแ์ละประกาศอืน่ๆ
คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศ
ในทีน่ีว้า่ ผลติภัณฑ ์RM-911 นี ้สอดคลอ้ง
กับขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่ๆ ที่
เกีย่วขอ้งของ Directive 1999/5/EC คณุ
สามารถดสูําเนาของประกาศเรือ่ง
ความสอดคลอ้งไดท้ี ่http://
www.nokia.com/global/
declaration/declaration-of-
conformity



© 2012 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

Nokia และ Nokia Connecting People
เป็นเครือ่งหมายการคา้
หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ
Nokia Corporation Nokia tune เป็น
เครือ่งหมายการคา้ดา้นเสยีงของบรษัิท
Nokia Corporation ผลติภัณฑอ์ืน่หรอื
ชือ่บรษัิทอืน่ทีก่ลา่วถงึในทีน้ี่อาจ
เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืชือ่ทางการ
คา้ของผูเ้ป็นเจา้ของอืน่ๆ ตามลําดับ

หา้มทําซํ้า สง่ตอ่ จําหน่าย หรอืจัดเก็บ
เน้ือหาสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมด
ของเอกสารฉบับนีใ้นรปูแบบใดๆ โดย
ไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
Nokia Nokia ดําเนนินโยบายในการพัฒนา
อยา่งตอ่เนือ่ง Nokia จงึขอสงวนสทิธิ์
ทีจ่ะเปลีย่นแปลงและปรับปรงุสว่นหนึง่
สว่นใดของผลติภัณฑท์ีอ่ธบิาย
ไวใ้นเอกสารฉบับนีโ้ดยไมต่อ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้

 ประกอบดว้ยซอฟตแ์วรเ์ขา้รหัส
ขอ้ความ RSA BSAFE หรอืซอฟตแ์วร์
โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA
Security

 Oracle และ Java เป็น
เครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Oracle
และ/หรอืบรษัิทในเครอื

เครือ่งหมายคําวา่ Bluetooth และโลโก ้
เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช ้
งานเครือ่งหมายนีโ้ดย Nokia จะเป็นการ
ใชภ้ายใตใ้บอนุญาตใชง้าน

ผลติภัณฑน์ีไ้ดรั้บอนุญาตภายใต ้MPEG-4
Visual Patent Portfolio License (i) เพือ่
ใชง้านสว่นตัวและไมใ่ชเ่ชงิพาณชิย์
ในการเชือ่มตอ่กับขอ้มลูทีเ่ขา้รหัสตาม
ขอ้กําหนดของ MPEG-4 Visual Standard
โดยลกูคา้เพือ่ใชใ้นกจิกรรมสว่นตัว
และไมใ่ชท่างการคา้ และ (ii) เพือ่ใชเ้ชือ่ม
ตอ่กับวดิโีอ MPEG-4 ของผูใ้หบ้รกิารวดิโีอ
ทีไ่ดรั้บอนุญาต ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้หรอื
ใชง้านอืน่ใดนอกเหนอืจากนี ้ขอ้มลูเพิม่
เตมิรวมถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วกับการสง่เสรมิ
การขาย การใชง้านภายในและการใชง้าน
เชงิพาณชิย ์สามารถดไูดจ้าก MPEG LA,
LLC ทีเ่ว็บไซต ์http://
www.mpegla.com

ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมาย
ทีใ่ชบั้งคับ ไมว่า่จะอยูภ่ายใตส้ถานการณ์
ใด Nokia หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ
Nokia จะไมร่ับผดิชอบตอ่การสญูหาย
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ของขอ้มลูหรอืรายได ้หรอืความเสยี
หายพเิศษโดยอบัุตกิารณ์ อันเป็นผล
สบืเนือ่งหรอืความเสยีหายทางออ้มไมว่า่
จะดว้ยสาเหตใุด

เน้ือหาในเอกสารนีใ้หข้อ้มลู "ตามสภาพที่
เป็น" โดยไมม่กีารรับประกันใดๆ ไม่
วา่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ซึง่รวมถงึ
และมไิดจํ้ากัดเพยีงการรับประกันโดยนัย
ถงึความสามารถในการทํางาน
ของผลติภัณฑท์ีจํ่าหน่าย และความเหมาะ
สมในการใชง้านตามวตัถปุระสงค ์ตลอด
จนความถกูตอ้ง ความเชือ่ถอืไดห้รอืขอ้มลู
ในเอกสารนี ้นอกเหนอืจากขอบเขต
ทีก่ฎหมายทีนํ่ามาใชร้ะบไุวเ้ทา่นัน้ Nokia
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงแกไ้ข
หรอืเพกิถอนเอกสารนีท้กุเมือ่โดยไม่
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ผลติภัณฑ ์คณุสมบตัิ แอพพลเคช ิ ัน่ และ
บรกิารตา่งๆ ทีม่ใีหบ้รกิารอาจแตกตา่งไป
ตามภมูภิาค สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรด
ตดิตอ่ตัวแทนจําหน่าย Nokia หรอืผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ เครือ่งรุน่นีป้ระกอบ
ดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วร์
ซ ึง่อยูภ่ายใตบั้งคับของกฎหมายและขอ้
บังคับดา้นการสง่ออกของสหรัฐอเมรกิา
และประเทศอืน่ๆ หา้มกระทําการใดๆ ที่
ขดัแยง้ตอ่กฎหมาย

Nokia จะไมรั่บประกันหรอืรับผดิชอบ
ตอ่ความสามารถในการใชง้าน เนือ้หา หรอื
การสนับสนุนผใู้ชจ้ากแอพพลิเคชนั่
ของบรษัิทอนทื่ ีม่าพรอ้มกับโทรศัพท์
ของคณุ คณุจะทราบวา่แอ พลเิคชัน่เหลา่
นัน้ไดรั้บการจัดเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็น
ไดโ้ดยการใชง้านแอพพลเิคช่ันนัน้ Nokia
จะไมรั่บรอง รับประกัน หรอืรับผดิชอบใดๆ
ตอ่ความสามารถในการใชง้าน เนือ้หา หรอื
การสนับสนุนผใู้ชจ้ากแอ พลิเคชนั่
ของบรษัิทอนทื่ ีม่าพรอ้มกับโทรศัพท์
ของคณุ

เครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์นี ้มี
ความสอดคลอ้งตามมาตรฐานทางเทคนคิ
เลขที ่กทช. มท. 004-2548 และ
ขอ้กําหนดอืน่ของ กทช

พ

. 

พ
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