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ความปลอดภัย

โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปน้ี มิฉะน้ันอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิด
กฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย หรือในกรณีท่ีอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภยัในการขับขี่ยานพาหนะเปนอันดับแรก
ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอ่ืนใด เมื่อคุณขบัขีย่าน
พาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คณุควรคํานึงในขณะขับขีย่านพาหนะ คือ ความ
ปลอดภยับนทองถนน

สญัญาณรบกวน
อุปกรณไรสายท้ังหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึง่จะสงผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื่องได

ปดโทรศัพทเม่ืออยูในบริเวณที่หามใชโทรศพัทไรสาย
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเคร่ืองขณะอยูบนเครื่องบิน, เมื่ออยูใกลกับ
อุปกรณทางการแพทย, นํ้ามันเช้ือเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณท่ีมีการระเบิด

บริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะสามารถประกอบหรือซอมอุปกรณตางๆ
ของเครื่องได
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อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรองเทาน้ัน หามตอ
โทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได

กันนํ้า
โทรศัพทของคุณไมกันนํ้า ควรเก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง

เก่ียวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับน้ีไดรับการรับรองใหใชใน GSM/EDGE
850/900/1800/1900 MHz โปรดติดตอขอรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบเครือขายจากผูให
บริการโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทของคุณรองรับการเชื่อมตอหลายวิธ ีและโทรศัพทของคุณเสี่ยงตอไวรัส และ
เน้ือหาที่มีอันตรายอื่นๆ เชนเดียวกับเคร่ืองคอมพิวเตอร ควรปฏบิัติดวยความระมัดระวังใน
การใชขอความ การขอเช่ือมตอ การเรียกด ูและการดาวนโหลด ติดตัง้และเลือกใชเฉพาะ
บริการและซอฟตแวรจากแหลงท่ีเช่ือถือไดซึ่งมีมาตรการดานความปลอดภัยและการ
ปองกันเพียงพอ เชน แอปพลิเคช่ันท่ีม ีSymbian Signed หรือผานการทดสอบ Java
Verified™ เทาน้ัน ควรใชการพิจารณาอยางรอบคอบในการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัส
และซอฟตแวรดานความปลอดภัยอ่ืนๆ ลงในโทรศัพทของคุณและคอมพิวเตอรท่ีใช

อ

โทรศัพทของคณุอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซตอินเทอรเน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้ง
ไวลวงหนาแลวและอาจยอมใหเขาเว็บไซตของบริษัทอ่ืนได เว็บไซตเหลาน้ีไมไดอยูใน
เครือของ Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลาน้ี หากคุณเขา
ใชเว็บไซตดังกลาว ควรใชความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภยัหรือเน้ือหาของ
เว็บไซต
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คําเตือน:
คณุตองเปดเครือ่งกอนเร่ิมใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปด
เคร่ือง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ขณะท่ีใชโทรศัพทเคร่ืองน้ี คุณควรเคารพตอกฎหมายและจารีตประเพณีทองถิ่นท้ังหมด
ความเปนสวนตวั สิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน และลิขสิทธ์ิ การคุมครองดานลิขสิทธิ์จะชวย
ปองกันการคัดลอก การแกไข หรือการโอนภาพ เพลง และเน้ือหาบางสวนได

คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับขอมูลสําคญัท้ังหมดท่ี
จัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ

เม่ือตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ โปรดอานคูมือของอุปกรณน้ันๆ เพ่ือศึกษา
ขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับความปลอดภัย หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใช
งานรวมกันได

รูปภาพท่ีปรากฏในคูมือฉบับน้ีอาจแตกตางจากภาพที่ปรากฏบนหนาจอโทรศัพทของคณุ

โปรดดูขอมูลท่ีสําคัญอ่ืนๆ เก่ียวกับโทรศัพทไดจากคูมือผูใช

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเร่ิมใชงานโทรศัพท บาง
คณุสมบัติไมสามารถทํางานไดบนทุกเครือขาย คุณสมบัติตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอ
ตกลงเฉพาะกับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใชงานได บริการเสริมจากระบบเครือขาย
เก่ียวของกับการรับสงขอมูล โปรดตรวจสอบคาธรรมเนียมในระบบเครือขายหลักของคุณ
และเมื่อใชบริการขามเครือขายจากผูใหบริการของคณุ ผูใหบริการสามารถใหคาํอธิบายถึง
คาบริการท่ีเรียกเก็บ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดท่ีสงผลกระทบตอการใชงานคุณสมบัติ
บางอยางของโทรศัพทเคร่ืองน้ีท่ีตองไดรับการสนับสนุนจากระบบเครือขาย เชน การ
สนับสนุนสําหรับเทคโนโลยีเฉพาะ เชน โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ท่ีทํางานบน
โปรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรในภาษาตางๆ

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรอืปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครื่อง
ของคุณ ถาเปนเชนน้ัน คุณสมบัติเหลาน้ีจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจ
มีรายการที่กําหนดเอง เชน ช่ือเมนู ลําดับของเมนู และไอคอน
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การคนหาความชวยเหลือ

วิธีใชในอุปกรณ
อุปกรณของคุณมีคําแนะนําเพ่ือชวยในการใชงานแอปพลิเคช่ันในอุปกรณของคุณ

ในการเปดขอความวิธีใชจากเมนูหลัก ใหเลือก เมนู > วิธีใช และแอปพลิเคช่ันท่ีคุณ
ตองการอานคําแนะนํา

เม่ือแอปพลิเคช่ันเปดขึน้ หากตองการเขาถึงขอความวิธีใชสําหรับมุมมองปจจุบนั เลือก ตัว
เลอืก > วิธีใช

ขณะท่ีคุณกําลังอานคําแนะนํา หากตองการเปลี่ยนขนาดของขอความวิธีใช เลือก ตัว
เลอืก > ลดขนาดแบบอักษร หรือ เพิ่มขนาดแบบอักษร

คณุอาจพบลิงคของหัวขอท่ีเก่ียวของตอนทายของขอความวิธีใช
หากคุณเลือกคําท่ีขดีเสนใต คําแนะนําสั้นๆ จะปรากฏขึน้

ขอความวิธีใชใชสัญลักษณตอไปน้ี

เช่ือมตอไปยังหัวขอวิธีใชท่ีเก่ียวของ
เช่ือมตอไปยังแอปพลิเคชั่นท่ีกําลังเอยถึง

ขณะอานคําแนะนํา หากตองการสลับการใชงานระหวางวิธีใชกับแอปพลิเคช่ันท่ีเปดอยูแต
ไมแสดงผลบนหนาจอ เลือก ตัวเลือก > แสดงแอปฯที่เปด และแอปพลิเคช่ันท่ีตองการ

การสนับสนุน
เม่ือคุณตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีใชผลิตภัณฑของคณุ หรือเมื่อคุณไมแนใจวา
โทรศัพทของคุณควรทํางานอยางไร ใหไปท่ี www.nokia.com/support หรือ การใช
โทรศัพทมือถือของคุณ www.nokia.mobi/support และคุณยังสามารถเลือก เมนู > วิธี
ใช ในโทรศัพทของคุณได

หากการดําเนินการขางตนไมสามารถชวยแกปญหาได ใหปฏิบัติตามขัน้ตอนใดขัน้ตอนหน่ึง
ตอไปน้ี
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• ปดเคร่ือง แลวถอดแบตเตอรี่ออก เมื่อเวลาผานไปสักครู ใหใสแบตเตอรี่กลับคืน แลว
เปดเคร่ือง

• เรียกคืนการตั้งคาดั้งเดิม
• อัพเดตซอฟตแวรอุปกรณของคณุ

หากยังแกไขปญหาไมได โปรดติดตอ Nokia เพ่ือทําการซอมบํารุง ไปท่ี
www.nokia.co.th/repair กอนจะสงโทรศัพทไปซอมบํารุง ควรสํารองขอมูลในโทรศัพท
ของคุณกอนทุกคร้ัง

การอัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > อัพเดต SW

ดวยการอัพเดตซอฟตแวร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณจะสามารถตรวจสอบวามี
การอัพเดตซอฟตแวรหรือแอปพลิเคช่ันสําหรับอุปกรณของคุณหรือไม และดาวนโหลด
ขอมูลดังกลาวมายังอุปกรณของคุณ

การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟแวรอาจทําใหมีการสงขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอร่ีสําหรับโทรศัพทของคุณมีพลงังานเพียงพอ หรือเช่ือมตออยูกับ
เคร่ืองชารจกอนเร่ิมอัพเดต

คําเตือน:
หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร คุณจะไมสามารถใชโทรศัพทได แมกระท่ังการ
โทรฉุกเฉิน จนกวาจะติดตั้งเสรจ็และรีสตารทโทรศัพทอีกคร้ัง

หลังจากการอัพเดตซอฟตแวรหรือแอปพลิเคช่ันสําหรับอุปกรณของคุณโดยใชการอัพเดต
ซอฟตแวร คําแนะนําท่ีเก่ียวของกับแอปพลิเคช่ันท่ีมีการอัพเดตในคูมือผูใชหรือวิธีใชอาจ
ไมใชขอมูลลาสุด

ในการดาวนโหลดการอัพเดตท่ีใชงานได เลือก  ในการนําเครือ่งหมายการอัพเดตท่ีคุณ
ไมตองการดาวนโหลดออก ใหเลือกการอัพเดตจากรายการ
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ในการดูขอมูลการอัพเดต ใหเลือกการอัพเดตและ 

ในการดูสถานะของการอัพเดตท่ีผานมา ใหเลือก 

เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

อัพเดตผานทางพีซ ี — อัพเดตอุปกรณของคุณโดยใชพีซี ตัวเลือกน้ีจะแทนที่ตัวเลือก
เร่ิมการอัพเดต เมื่อมีการอัพเดตท่ีสามารถใชไดโดยการใชแอปพลิเคช่ัน Nokia Software
Updater PC เทาน้ัน
ดูประวัติการอัพเดต  — ดูสถานะของการอัพเดตท่ีผานมา
การต้ังคา  — เปลี่ยนการตั้งคา ไดแก จดุเช่ือมตอคาเร่ิมตนท่ีใชสําหรับดาวนโหลดการ
อัพเดต
ปฏิเสธสทิธ์ิ  — ดูขอตกลงการอนุญาตใชงานของ Nokia

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

สําหรับขอมลูเพ่ิมเติมและการดาวนโหลดแอปพลเิคช่ันโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรของ
Nokia โปรดเขาไปที่ www.nokia.co.th/softwareupdate

การต้ังคา
โดยปกติ โทรศัพทของคุณจะมีการกําหนดการตั้งคา MMS, GPRS, การสตรีม และ
อินเทอรเน็ตเคล่ือนท่ีไวในโทรศัพทแลว ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอมูลผูใหบริการระบบเครือขายของ
คุณ ผูใหบริการอาจติดตั้งการตั้งคาตางๆ ไวในโทรศัพทของคุณเรียบรอยแลว หรือคุณอาจ
ขอรับหรือสงคําขอการตั้งคาจากผูใหบริการระบบเครือขายในรูปแบบขอความพิเศษได

รหัสผาน
โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ ในกรณีท่ีคุณลืมรหัสผาน
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รหัส PIN (Personal identification number) — รหัสน้ีชวยปองกันไมใหมีการใชงาน
ดโดยไมไดรับอนุญาต รหัส PIN (ตัวเลข 4-8 หลัก) โดยปกติจะมาพรอมกับซมิการด

หลังจากปอนรหัส PIN ไมถูกตองสามครั้งติดตอกัน รหัสจะถูกบล็อค และคุณตองใชรหัส
PUK เพ่ือปลดล็อค
รหัส PIN2  — รหัสน้ี (4 ถึง 8 หลัก) มาพรอมกับซมิการดบางอัน และคุณตองใชรหัสน้ีในการ
เขาใชงานฟงกชันบางอยางในโทรศัพทของคุณ
รหัสล็อค (หรือเรียกวารหัสโทรศัพท) — รหัสล็อคจะชวยปองกันการใชโทรศัพทโดยไมได
รับอนุญาต ซึ่งรหัสท่ีตั้งไวคือ 12345 คณุสามารถสรางและเปลี่ยนรหัส รวมทั้งตั้งคา
โทรศัพทใหรองขอการปอนรหัสไดดวย คณุควรเก็บรหัสใหมไวเปนความลับและเก็บไวในท่ี
ปลอดภยัโดยแยกจากตัวเคร่ือง หากคุณลืมรหัสและล็อคเคร่ืองไว คณุจะตองนําเครือ่งไปที่
ศูนยบริการ ท้ังน้ีอาจมีการคิดคาใชจายเพ่ิมเตมิ และขอมูลสวนบุคคลท้ังหมดในเครื่องของ
คุณอาจถูกลบออกไป สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอศูนย Nokia Care หรือตัวแทน
จําหนายเครื่องของคุณ
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) และรหัส PUK2 — ตองใชรหัสน้ี (ตัวเลข 8 หลัก) ใน
การเปลี่ยนรหัส PIN หรือรหัส PIN2 ท่ีถูกบล็อค ตามลําดับ หากคุณไมไดรหัสมาพรอมกับ
มการด ใหตดิตอผูใหบริการเครือขายของซมิการดท่ีอยูในโทรศัพทของคุณ
หมายเลข International Mobile Equipment Identity (IMEI)  — หมายเลขน้ี (ตัวเลข 15
หรือ 17 หลัก) ใชเพ่ือระบุโทรศัพทท่ีใชไดในเครือขาย GSM ตัวอยางเชน โทรศัพทท่ีถูก
ขโมยจะถูกบล็อคโดยการเขาถึงจากเครือขาย หมายเลข IMEI ของโทรศัพทของคุณอยูใต
แบตเตอรี่

การยืดอายุแบตเตอรี่
คณุสมบัติหลายอยางในโทรศัพทจะเปนการเพ่ิมการใชพลังงานแบตเตอรี่และลดอายุการ
ใชงานของแบตเตอรี ่ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ใหทําดังน้ี

• คุณสมบัตท่ีิใชการเช่ือมตอ Bluetooth หรืออนุญาตใหคุณสมบัติใดๆ ทํางานในพื้นหลัง
ขณะใชคุณสมบัติอ่ืนๆ จะเปนการเพ่ิมการใชพลังงานแบตเตอรี่ ใหปดการใชการเช่ือม
ตอ Bluetooth เมื่อคุณไมจําเปนตองใช

• หากคุณเลือก การเชื่อมตอ GPRS > เม่ือวาง ในการตั้งคาการเช่ือมตอ และไมมีพ้ืนท่ี
ครอบคลุมสําหรับขอมูลแบบแพคเก็ต (GPRS) โทรศัพทจะพยายามสรางการเช่ือมตอ
ขอมูลแบบแพ็คเกตเปนระยะๆ หากตองการฝกใหอุปกรณจดจําลักษณะลายมือของคุณ
เลือก การเชื่อมตอ GPRS > เม่ือตองการ
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• หากความแรงของสัญญาณเครือขายมือถือแตกตางกันมากในพื้นท่ีของคุณ โทรศัพท
ของคุณจะสแกนหาเครือขายท่ีใชไดซ้ําไปซ้ํามา ซึง่จะเปนการสิ้นเปลืองพลังงาน
แบตเตอรี่

• ไฟพ้ืนหลังของหนาจอจะเพ่ิมการใชพลังงานแบตเตอรี่ ในการตั้งคาหนาจอ คุณ
สามารถปรับความสวางหนาจอและเปลี่ยนระยะหมดเวลาซึง่จะทําใหไฟพ้ืนหลังดับลง
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศัพท > จอภาพ > ความสวาง หรือ เวลาแสงสวาง

• การปลอยใหแอปพลิเคช่ันทํางานตอไปในพื้นหลังจะเปนการเพ่ิมการใชพลังงาน
แบตเตอรี่ ในการเขาใชแอปพลิเคช่ันท่ีคุณไมไดใช ใหกดปุมเมนูคางไว และเลือกแอป
พลิเคช่ัน

การเพิ่มหนวยความจํา

ในการดูพื้นท่ีท่ีใชไดสําหรับขอมลูแตละประเภท เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > ตัว
จัดไฟล

คณุสมบัติหลายอยางของโทรศัพทใชหนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูล โทรศัพทจะแจง
เตือนเมื่อมีหนวยความจําในตําแหนงหนวยความจําน้ันเหลืออยูนอย

ในการลบขอมูลท่ีไมตองการอีกตอไป ใหใชตัวจัดการไฟลหรือเปดแอปพลิเคช่ันของขอมูล
ดงักลาว คุณสามารถลบขอมูลตอไปน้ีได

• ขอความในโฟลเดอรในการรับสงขอความและขอความอีเมลท่ีดึงในศูนยฝากขอความ
• เว็บเพจท่ีจัดเก็บไว
• ขอมูลติดตอ
• บันทึกปฏทิิน
• แอปพลิเคช่ันท่ีอยูในตวัจัดการแอปพลเิคช่ันท่ีคณุไมตองการใชอีกตอไป
• ไฟลการติดตั้ง (.sis หรือ .sisx) ของแอปพลิเคช่ันท่ีไดติดตั้งเรียบรอยแลว โอนไฟล

การติดตั้งไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได
• ภาพและวิดีโอคลิปในคลังภาพ สํารองไฟลไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได
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การเร่ิมตนใชงาน

การใสซิมการดและแบตเตอรี่

ขอสําคัญ:  เพ่ือปองกันอันตรายที่จะเกิดขึน้กับซิมการด ควรถอดแบตเตอรี่ออกกอน
ท่ีคุณจะใสหรือถอดซมิการด

ขอสําคัญ:  อยาใชซิมการดแบบ mini-UICC หรือท่ีเรียกอีกอยางวาซมิการดแบบ
micro หรือซมิการดแบบ micro ท่ีมีอะแดปเตอรแปลง หรือซิมการดท่ีมีคัทเอาทแบบ mini-
UIC (ดูภาพ) ในอุปกรณน้ี ซิมการดแบบ micro มีขนาดเล็กกวาซิมการดท่ัวไป อุปกรณน้ีไม
สนับสนุนการใชซมิการดแบบ micro และการใชซมิการดท่ีใชงานรวมกันไมไดอาจทําใหเกิด
ความเสียหายกับการดหรือตัวเครื่อง รวมท้ังขอมูลท่ีจัดเก็บไวในการดอาจไดรับความเสีย
หาย

1 ถอดฝาครอบดานหลัง

2 ถาใสแบตเตอรี่ไว ใหถอดแบตเตอร่ีออก
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การถอดออกอยางปลอดภัย ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณ
ชารจทุกคร้ังกอนถอดแบตเตอรี่

3 ใสซิมการด ตรวจดูใหแนใจวาหนาสัมผัสของการดหงายขึน้

4 ใชปากกาสไตลัสดันการดใหเขาท่ี โดยการดควรอยูในแนวเดียวกันกับรูปในบริเวณชอง
ใสแบตเตอรี่

หากใสซมิการดไมเขาท่ี จะสามารถใชโทรศัพทไดแตรูปแบบออฟไลนเทาน้ัน
5 ใสแบตเตอรี่กลับเขาท่ี
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6 ในการใสฝาครอบดานหลังกลับเขาท่ี ใหวางสลักล็อคดานบนเขาไปในชอง แลวกดลง
จนกระท่ังฝาครอบล็อคเขาท่ี

การใสการดหนวยความจํา
ควรใช การด microSD และ microSDHC ท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia วาใชกับเครื่องรุนน้ีได
เทาน้ัน Nokia ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการรับรองสําหรับการดหนวยความจํา แต
การดบางยี่หออาจไมสามารถใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีไดอยางสมบูรณ การดท่ีใชงาน
รวมกันไมได อาจทําใหการดและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูลท่ีจัดเก็บไว
บนการดสูญหาย

1 ถอดฝาครอบดานหลัง
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2 ใสการดหนวยความจําท่ีรองรับลงในชองใสการด ตรวจดูใหแนใจวาหนาสัมผัสของ
การดหงายขึ้น ดันการดเขาไป จนคุณไดยินเสียงคลิก

3 ใสฝาครอบดานหลังกลับเขาท่ี

การชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจจากโรงงานมาบางแลว หากเคร่ืองแสดงสัญลักษณ
แบตเตอรี่ออน ใหปฏิบัติดังน้ี

1 เสียบอุปกรณชารจท่ีเตารับท่ีผนัง
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2 เสียบอุปกรณชารจเขากับโทรศัพท

3 เมื่อเคร่ืองแสดงวามีการชารจแบตเตอรีจ่นเต็มแลว ใหถอดอุปกรณชารจออกจาก
โทรศัพท และออกจากเตารับท่ีผนัง

คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กําหนด และคุณสามารถใชโทรศัพท
ระหวางการชารจได หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาท่ีสัญลักษณแสดง
การชารจจะปรากฏขึน้บนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถโทรออกได

เคล็ดลับ: ถอดเคร่ืองชารจออกจากเตารับท่ีผนังเมื่อไมใชงานอุปกรณชารจ แมไมมีการ
เสียบอุปกรณชารจเขากับโทรศัพท แตหากยังเสียบอุปกรณชารจไวกับเตารับ อุปกรณชารจ
จะใชพลังงานไฟฟาจากเตารับตอไป
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ปุมและสวนประกอบ

1 ชองเสียบ Nokia AV (3.5 มม.)
2 ชองเสียบอุปกรณชารจ
3 ชองเสียบ Micro USB
4 หูฟง
5 เซนเซอรระยะใกล
6 ปุมระดับเสียง/ซมู
7 สวิตชล็อค
8 ปุมกลอง
9 ปุมวางสาย/เปดปด
10 ปุมเมนู
11 ไมโครโฟน
12 ปุมโทร
13 หนาจอแบบสัมผัส
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14 เลนสกลอง
15 ลําโพง
16 สไตลัส
17 ชองรอยสายคลองขอมือ

อยาปดบริเวณเหนือหนาจอสัมผัสดวยฟลมหรือเทปปองกันรอยขดูขดี เปนตน

ปากกา
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ฟงกชันบางฟงกชันไดรับการออกแบบมาใหใชงานกับปากกา เชน การรับรูลายมือเขียน
ปากกาจะติดตั้งอยูในฝาดานหลังของโทรศัพท

ขอสําคัญ:  ปากกาที่ใชงานกับโทรศัพทเคร่ืองน้ี ตองเปนปากกาที่ไดรับการรับรอง
จาก Nokia เทาน้ัน การใชปากกาชนิดอ่ืนอาจทําใหการรับประกันของโทรศัพทส้ินสุดลง
และทําใหหนาจอแบบสัมผัสเสียหายได หลีกเล่ียงการขูดขีดหนาจอแบบสัมผัส และไมควร
ใชปากกาหรือดินสอท่ีใชกันท่ัวไปหรือวัตถุปลายแหลมอื่นๆ เขียนขอความบนหนาจอแบบ
สัมผัส

การเปดหรือปดเครื่อง
การเปดเครื่อง
1 กดปุมเปด/ปดเคร่ืองคางไว

2 หากเครื่องแจงเตือน ใหปอนรหัส PIN (ท่ีผูใหบริการเครือขายใหมา ตัวอยางเชน 1234)
หรือรหัสล็อค แลวเลือก ตกลง รหัสล็อคท่ีตั้งไวคือ 12345 หากคุณลืมรหัส และเครื่อง
ของคุณถูกล็อค คุณจะตองสงเคร่ืองของคุณไปยังศนูยบริการ และอาจมีการคิดคาใช
จายเพ่ิมเติม สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอศูนย Nokia Care หรือตัวแทนจําหนาย
เคร่ืองของคุณ
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การปดเครื่อง
กดปุมเปด/ปดเคร่ืองคางไว

การล็อคปุมและหนาจอสมัผัส

หากตองการล็อคหรือปลดลอ็คหนาจอสัมผัสและปุม ใหเล่ือนสวิตชลอ็คทางดานขางของ
โทรศัพท

เมื่อหนาจอสัมผัสและปุมถูกล็อค หนาจอสัมผัสจะปดการทํางานและใชงานปุมไมได

หนาจอและปุมอาจล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อไมมีการใชงานโทรศัพทในระยะเวลาหน่ึง
หากตองการเปลี่ยนการตัง้คาสําหรับการล็อคหนาจอและปุมโดยอัตโนมัติ ใหเลือก เมนู >
การต้ังคา และ โทรศัพท > จัดการโทรศัพท > ปองกันปุมอัตโนมัติ > เวลาล็อคปุม
กดอัตโนมัติ

หนาจอหลัก
หนาจอหลักเปนจุดเร่ิมตนท่ีคุณสามารถเก็บทางลดัของรายชื่อท่ีสําคัญและทางลัดของแอป
พลิเคช่ันท้ังหมดของคุณ
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องคประกอบหนาจออินเตอรแอคทีฟ

หากตองการเปดแอปพลิเคช่ันนาฬิกา ใหเลือกนาฬิกา (1)

หากตองการเปดปฏทิิน หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ใหเลือกวันท่ีหรือช่ือรูปแบบ (2)

หากตองการดูหรือแกไขการตั้งคาการเช่ือมตอ ( ) หรือหากตองการดูเหตุการณท่ีไมได
ดําเนินการ ใหเลือกมุมบนสุดดานขวา (3)

หากตองการโทรออก ใหเลือก โทรศัพท หรือ  (4)

หากตองการเปดรายการรายชื่อ ใหเลือก รายชื่อ หรือ  (5)

หากตองการเปดเมนูหลัก ใหกดปุมเมนู (6)
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การเริ่มการใชแถบรายชื่อ
หากตองการเริ่มใชแถบรายชื่อ และตองการเพ่ิมรายช่ือไปยังหนาจอหลัก ใหเลือก  > ตัว
เลอืก > ชื่อใหม และทําตามคําแนะนํา

เปลี่ยนทางลดัหรือลกัษณะของหนาจอหลกั
เลือก เมนู > การต้ังคา และ สวนบคุคล > หนาจอหลัก

ปุมเพลง
เม่ือเลนเพลงหรือวิทยุเปนพ้ืนหลัง ปุมเพลง (เลน/หยุดพัก, ยอนกลับ, ขามไปขางหนา) จะ
แสดงในหนาจอหลัก

การเขาใชงานเมนู

หากตองการเขาใชงานเมนู ใหกดปุมเมนู

หากตองการเปดแอปพลิเคช่ันหรือโฟลเดอรในเมนู ใหเลือกรายการน้ัน

การดําเนินการบนหนาจอแบบสมัผัส
การแตะและแตะสองครั้ง

ในการเปดแอปพลิเคช่ันหรือรายการอื่นๆ บนหนาจอสัมผัส คุณสามารถแตะดวยน้ิวหรือใช
สไตลัส อยางไรก็ตาม ในการเปดรายการตอไปน้ี คณุตองแตะสองครั้ง

• แสดงรายการในแอปพลิเคช่ัน เชน โฟลเดอรฉบับรางในรายการโฟลเดอรในเมนู
ขอความ

เคล็ดลับ: เมื่อคุณเปดมุมมองรายการ จะมีการไฮไลตรายการแรกเอาไวแลว ในการเปด
รายการที่ไฮไลต ใหแตะหน่ึงคร้ัง

• แอปพลิเคช่ันและโฟลเดอรในเมนูเมือ่ใชประเภทมมุมองรายการ
• ไฟลในรายการไฟล เชน ภาพในมุมมองภาพและวิดโีอในคลังภาพ
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หากคุณแตะท่ีไฟลหรือรายการที่คลายคลึงกันหน่ึงคร้ัง ไฟลจะไมเปดขึน้ แตจะมีการ
ไฮไลตท่ีไฟล ในการดูตัวเลอืกท่ีใชไดสําหรับรายการ เลือก ตัวเลือก หรือหากมี ให
เลือกไอคอนจากแถบเครื่องมือ

เลอืก

ในเอกสารสําหรับผูใชน้ี การเปดแอปพลิเคช่ันหรือรายการโดยการแตะหนึ่งหรือสองครั้ง
เรียกวา “การเลือก” หากคุณตองการเลือกหลายรายการตามลําดับ รายการเมนูท่ีเลือกจะถูก
คั่นโดยลูกศร
ในการเลือก ตัวเลอืก > วิธีใช ใหแตะ ตัวเลือก จากน้ันแตะ วิธีใช

การลาก

ในการลาก วางน้ิวหรือสไตลัสของคุณบนหนาจอ และเลื่อนไปรอบหนาจอ
ในการเลือ่นขึน้ลงในหนาเว็บ ใหลากเพจน้ันดวยน้ิวหรือสไตลัส

การปด

ในการปด ใหเลื่อนน้ิวหรือสไตลัสของคุณไปทางซายหรือขวาอยางรวดเร็วบนหนาจอ
ขณะดูภาพ หากตองการดูภาพถัดไปหรือกอนหนา ใหปดภาพไปทางซายหรือขวาตาม
ลําดับ
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การปดเพื่อปลดลอ็คหนาจอสมัผัส
ในการปลดล็อคหนาจอสัมผัสโดยไมตองรับสาย ใหปดจากขวาไปซาย เสียงเรียกเขาจะถูก
ปดเสียงโดยอัตโนมัต ิในการรับสาย ใหกดปุมโทรออก หรือหากตองการปฏิเสธสาย ใหกด
ปุมวางสาย

การปดเพื่อรับสาย
ในการรับสายเรียกเขา ใหปดจากซายไปขวา

การปดเพื่อหยุดเสียงปลุก
ในการหยุดเสียงปลุกท่ีดังขึน้ ใหปดจากซายไปขวา ในการเลื่อนปลุก ใหปดจากขวาไปซาย

การเลื่อน

ในการเลื่อนขึน้หรือลงในรายการที่มีแถบเลื่อน ใหลากตัวเลื่อนของแถบเลื่อน

ในมุมมองบางรายการ คุณสามารถเลื่อนโดยการวางน้ิวหรือสไตลัสของคุณบนรายการ และ
ลากขึ้นลง
ในการเลื่อนไปท่ีรายช่ือ ใหวางน้ิวหรือสไตลัสท่ีรายช่ือ และลากขึน้ลง

เคล็ดลับ: ในการดูคําอธิบายโดยยอของไอคอน ใชน้ิวหรอืสไตลัสแตะที่ไอคอน ท้ังน้ีอาจ
ไมมีคําอธิบายใหสําหรับบางไอคอน

ไฟพื้นหลังของหนาจอแบบสัมผัส

ไฟพ้ืนหลังของหนาจอแบบสัมผสัจะปดหลังจากไมมีการใชงาน
ในการเปดไฟพ้ืนหลังของหนาจอ แตะท่ีหนาจอ

หากมีการล็อคหนาจอและปุม การแตะที่หนาจอจะไมเปนการเปดไฟพ้ืนหลัง
ในการปลดล็อคหนาจอและปุม ใหเล่ือนสวิตชล็อค

การเริ่มตนใชงาน 25



ปุมสื่อ

ในการเปดแอปพลเิคช่ัน เชน เคร่ืองเลนเพลง หรือเบราเซอร เลือกปุมสื่อ ( ) เพ่ือเปดแถบ
สื่อ และเลือกแอปพลิเคช่ัน

เคล็ดลับ: ใชน้ิวหรอืสไตลัสแตะที่ไอคอนเพ่ือดูช่ือแอปพลิเคชัน ในการเปดแอปพลิเคชั
ยกน้ิวหรือสไตลัสขึน้ หรือเล่ือนน้ิวหรือสไตลัสของคุณออกจากไอคอน

การเปลีย่นเสยีงเรียกเขา
เลือก เมนู > การต้ังคา และ สวนบคุคล > รูปแบบ

คณุสามารถใชรูปแบบเพื่อตั้งคาและกําหนดเสียงเรียกเขา แบบเสียงเตือนขอความ และ
แบบเสียงอ่ืนสําหรับเหตุการณ สภาพแวดลอม หรือกลุมผูโทร
ในการปรบัตั้งคารูปแบบ ใหไปยังรูปแบบ และเลือก ตัวเลอืก > ปรับต้ังคา

การเย่ียมชม Ovi by Nokia
 คุณสามารถใช Ovi by Nokia ในการคนหาสถานที่และบริการตางๆ และใชติดตอกับ

เพ่ือนๆ ของคุณ ตัวอยางเชน คุณสามารถทําสิ่งตอไปน้ี

26 การเริ่มตนใชงาน

่น



• สรางบัญชีอีเมล
• วางแผนการเดินทางและดูท่ีตัง้บนแผนที่
• ดาวนโหลดเกมส แอปพลิเคช่ัน วิดีโอ และเสียงเรียกเขาลงในโทรศัพทของคุณ
• ซื้อเพลง

รายการที่ดาวนโหลดไดบางรายการไมตองเสียคาใชจาย แตบางรายการอาจมีคาใชจาย

บริการท่ีมีอาจแตกตางกันไปตามประเทศหรือภมูิภาค และรองรับเฉพาะบางภาษาเทาน้ัน

ในการเขาใชบริการ Ovi ของ Nokia ใหไปท่ี www.ovi.com และลงทะเบียนบัญชี Nokia
ของคุณเอง

สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดไปที่ www.ovi.com/support

เก่ียวกับรานคา Ovi
 คุณสามารถใชรานคา Ovi เพ่ือดาวนโหลดเกมสโทรศัพทมือถือ แอปพลิเคช่ัน วิดีโอ

รูปภาพ ลักษณะ และเสียงเรียกเขาลงในโทรศัพทของคุณ ไอเท็มบางอยางไมคิดคาบริการ
แตบางอยางคุณจําเปนตองชําระเงินโดยใชบัตรเครดิตหรอืผานทางใบเรียกเก็บเงินคา
โทรศัพทของคุณ ความพรอมใหบริการของวิธีการชําระเงินจะขึน้อยูกับประเทศที่คุณอยูและ
ผูใหบริการเครือขายของคุณ รานคา Ovi มีเน้ือหาที่ใชรวมกันไดกับโทรศพัทมือถือของคุณ
รวมท้ังท่ีสอดคลองกับรสนิยมและท่ีตั้งของคุณ

โทรศัพทของคุณ

ขนาด
• ปริมาตร: 68.74 ซซีี
• นํ้าหนัก: 106 กรัม พรอมแบตเตอรี่
• ความยาว: 105 มม.
• ความกวาง: 50 มม.
• ความหนา: 14.2 มม.
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การต้ังคาโทรศัพท
เมื่อคุณเปดโทรศัพทคร้ังแรก แอปพลิเคช่ันการตั้งคาโทรศัพทจะปรากฏขึ้น

หากตองการเขาใชแอปพลิเคชั่นการตั้งคาโทรศัพทในภายหลัง เลือก เมนู > แอปพลิฯ >
ต้ังคาเครื่อง

ในการถายโอนขอมูลจากโทรศัพท Nokia ท่ีใชงานรวมกันไดไปยังอุปกรณของคุณ ให
เลือก สลับ

ตวัเลือกท่ีมใีหเลือกอาจแตกตางกัน

การถายโอนเนื้อหาครั้งแรก
1 เลือก เมนู > แอปพลฯิ > สลับ
2 เลือกประเภทการเชื่อมตอท่ีตองการใชถายโอนขอมูล และเช่ือมตอโทรศัพท โทรศัพท

ท้ังสองเครื่องตองรองรับประเภทการเชื่อมตอท่ีไดเลือกไว
หากคุณเลือกประเภทการเชื่อมตอแบบ Bluetooth คณุอาจตองทําการจับคูโทรศัพท

3 ท่ีโทรศัพทของคุณ ใหเลือกเน้ือหาที่คุณตองการถายโอนจากโทรศัพทอีกเคร่ือง

เมื่อการถายโอนเริ่มตน คณุสามารถยกเลกิและกลับมาทําตอในภายหลังได

เน้ือหาจะถูกถายโอนจากหนวยความจําของโทรศัพทเคร่ืองอ่ืนไปยังตําแหนงท่ีเก่ียวของใน
โทรศัพทของคุณ เวลาในการถายโอนจะขึ้นอยูกับจํานวนขอมูลท่ีถายโอน

สญัลกัษณบนจอภาพ

กําลังใชโทรศัพทในเครือขาย GSM (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คุณมีขอความที่ยังไมไดอานอยางนอยหน่ึงขอความในแฟมขอมูลถาดเขาใน
ขอความ
คุณมีอีเมลใหมอยูในศูนยฝากขอความระยะไกล
มีขอความที่รอสงอยูในแฟมขอมูลถาดออก
คุณมีเบอรท่ีไมไดรับสาย
ตั้งชนิดเสียงเรียกเขาเปนเงียบ และปดเสียงเตือนขอความและอีเมลไว
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รูปแบบตั้งเวลากําลังทํางาน
หนาจอสัมผัสและปุมถูกล็อค
นาฬิกาปลุกกําลังทํางาน
สายทั้งหมดท่ีโทรเขามาท่ีโทรศัพทจะถูกโอนไปที่เบอรอ่ืน (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
มีการตอชุดหูฟงท่ีใชรวมกันไดกับโทรศัพท
มีการตอเท็กซโฟนท่ีใชรวมกันไดกับโทรศัพท
สายขอมูลกําลังทํางาน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
การเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS เปดใชงาน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
แสดงวาการเช่ือมตอดังกลาวถูกพักไว และ  แสดงวาการเช่ือมตอน้ันมีอยูและนํา
มาใชได
การเช่ือมตอขอมูลแบบแพ็คเกตกําลังทํางานเปนสวนหน่ึงของเครือขายท่ี
สนับสนุน EGPRS (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)  แสดงวาการเชื่อมตอดังกลาว
ถูกพักไวและ  แสดงวาการเช่ือมตอน้ันมีอยูและนํามาใชได ไอคอนเหลาน้ีแสดง
วาระบบ EGPRS มีอยูในเครือขาย แตโทรศัพทของคุณไมจําเปนตองใชการเช่ือม
ตอ EGPRS เพ่ือถายโอนขอมูล
เปดการเช่ือมตอ Bluetooth ไว
กําลังโอนยายขอมูลโดยใชการเช่ือมตอ Bluetooth เม่ือสัญลักษณดังกลาว
กะพริบ แสดงวาโทรศพัทของคุณพยายามจะเช่ือมตอกับอุปกรณอีกเคร่ือง
มีการเช่ือมตอ USB

 กําลังดําเนินการซิงค

แถบรายชื่อ

ในการเพิ่มรายชื่อลงในหนาจอหลัก ใหเลือก  > ตัวเลอืก > ช่ือใหม ในหนาจอหลัก และ
ทําตามคําแนะนํา

ในการติดตอกับรายช่ือของคณุ ใหเลือกรายช่ือท่ีตองการ และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

  — โทรติดตอรายชื่อ
  — สงขอความไปยังรายช่ือ
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  — เพ่ิมลิงคไปยังรายช่ือ Ovi หากคุณตองการแชตกับรายช่ือ Ovi ใหเลือกรายช่ือ ไอคอน
จะเปลี่ยนเปน  ในการเริ่มการแชต ใหเลือกไอคอน

  — รีเฟรชลิงคขาวของรายชื่อ

ในการดูเหตุการณการสื่อสารที่ผานมากับรายชื่อ ใหเลือกรายช่ือท่ีตองการ ในการดูราย
ละเอียดของเหตุการณการสื่อสาร ใหเลือกเหตุการณท่ีตองการ

ในการปดมุมมอง ใหเลือก ตัวเลือก > ออก

ตําแหนงเสาอากาศ
โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศอยูท้ังภายในและภายนอก หลีกเล่ียงการจับบริเวณเสาอากาศ
โดยไมจําเปนขณะท่ีเสาอากาศกําลังสงหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกําลัง
สงหรือรับสัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพของการสื่อสาร และทําใหมีการใชพลังงานสูงขึ้น
ขณะทํางาน และอาจทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่สั้นลง

เสาอากาศของโทรศัพทเคล่ือนท่ี เสาอากาศ Bluetooth

รูปแบบออฟไลน
รูปแบบออฟไลนจะชวยใหคุณใชโทรศัพทไดโดยไมตองเช่ือมตอกับเครือขายเซลลูลารไร
สาย เมื่อรูปแบบออฟไลนทํางาน คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณไดโดยไมตองใสซมิการด
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การเปดใชงานรูปแบบออฟไลน
กดปุมเปด/ปดเบาๆ และเลือก ออฟไลน

เม่ือคุณเปดใชงานรูปแบบออฟไลน การเช่ือมตอกับเครือขายเซลลูลารจะปดลง โดยมีการ
ปองกันไมใหมีการรับหรือสงสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุท้ังหมดกับเครือขายเซลลูลาร หาก
คณุพยายามสงขอความโดยใชเครือขายเซลลูลาร ขอความเหลาน้ันจะไปอยูในโฟลเดอร
ถาดออกเพื่อรอสงภายหลัง

ขอสําคัญ:  ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออกหรือรับสาย หรือใชคุณ
สมบัติอ่ืนๆ ท่ีตองอยูในพ้ืนท่ีใหบริการเครือขายเซลลูลาร แตคุณอาจสามารถโทรติดตอ
เบอรโทรฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่องของคุณไวลวงหนาแลวได ใน
การโทรติดตอ คณุตองเปดการใชฟงกชั่นโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อค
โทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค

ปุมลัด

หากตองการสลับระหวางแอปพลิเคช่ันท่ีเปดอยู ใหกดปุมเมนูคางไว
หากปลอยใหแอปพลิเคช่ันทํางานอยูเปนพ้ืนหลัง จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มาก และ
ลดอายุใชงานของแบตเตอร่ี

หากตองการเริ่มการเช่ือมตอกับเว็บ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในแปนกดโทรศัพท
ใหแตะท่ี 0 คางไว

หากตองการเขาใชงานแอปพลิเคช่ันท่ีมีอยูในแถบสื่อ เชน เคร่ืองเลนเพลงและเว็บเบรา
เซอร ในหนาจอใดก็ตาม กดปุมสื่อ

หากตองการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกดปุมเปด/ปดและเลือกรูปแบบ

หากตองการโทรติดตอระบบฝากขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในแปนกด
โทรศัพท ใหแตะท่ี 1 คางไว
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หากตองการเปดรายการเบอรท่ีโทรออกลาสุด ใหกดปุมโทรเม่ืออยูในหนาจอหลัก

หากตองการใชคําส่ังเสียง ในหนาจอหลัก ใหกดปุมโทรคางไว

การควบคุมระดับเสยีงและลําโพง

ปรับระดับเสียงการสนทนาหรือคลิปเสียง
ใชปุมปรับระดับเสียง

ลําโพงในตัวชวยใหคุณพูดและฟงเสียงในระยะที่ไมหางจากเคร่ืองมากนัก โดยไมจําเปน
ตองถือโทรศัพทไวใกลๆ หู

การใชลําโพงระหวางการสนทนา
เลือก ใชงานลําโพง

การปดลําโพง
เลือก ใชงานหูฟงในตัว

คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟง
เพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง
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การต้ังคาเซนเซอรและการหมุนหนาจอ
เม่ือคุณเปดใชงานเซนเซอรในโทรศัพทของคุณ คณุจะสามารถควบคุมบางฟงกชันไดโดย
การหมุน

เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศพัท > ตั้งคาเซนเซอร

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
เซนเซอร  — เปดใชงานเซนเซอร
ควบคุมการหมุน  — เลือก การเงียบเสียงโทร และ การเลือ่นปลุก เพ่ือปดเสียงสายเรียก
เขาและเลื่อนการปลุก โดยควํ่าหนาจอโทรศัพทลง เลือกหมุนหนาจออัตโนมัติ เพ่ือหมุน
เน้ือหาในหนาจอแสดงผลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณหมุนเครื่องไปทางซายหรือพลิกเครื่องให
กลับอยูในแนวตั้ง แอปพลิเคช่ันและคุณสมบัติบางอยางอาจไมสนับสนุนการหมุนเน้ือหาใน
หนาจอแสดงผล

ลอ็คระยะไกล
คณุสามารถล็อคโทรศัพทจากระยะไกลไดโดยการใชขอความตัวอักษรท่ีกําหนดไวลวงหนา

การเปดใชงานการลอ็คจากระยะไกล
1 เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศัพท > จัดการโทรศัพท > ความปลอดภัย >

โทรศัพทและซิมการด > ลอ็คโทรศัพทจากระยะไกล > เปดใชงานแลว
2 ปอนเน้ือหาขอความตัวอักษร (5-20 อักขระ) ตรวจสอบเนื้อหา แลวปอนรหัสล็อค

การล็อคโทรศัพทจากระยะไกล
เขยีนขอความตวัอักษรท่ีกําหนดไวลวงหนา และสงไปยังโทรศัพทของคุณ ในการปลดล็อค
โทรศัพท คณุจําเปนตองใชรหัสล็อค

ชุดหูฟง
คณุสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงหรอืหูฟงท่ีใชรวมกันไดเขากับโทรศัพทของคุณ คุณอาจตอง
เลือกโหมดสายเคเบิล
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คําเตือน:
เมื่อคุณใชชุดหูฟง ความสามารถในการรับฟงเสียงรอบดานของคุณอาจไดรับผลกระทบ
อยาใชชุดหูฟงหากมีโอกาสทําใหเกิดอันตรายตอความปลอดภยัของคุณ

อยาเช่ือมตอผลิตภัณฑท่ีสรางสัญญาณออก เน่ืองจากผลิตภัณฑน้ีอาจทําใหเคร่ืองเสียหาย
ได อยาเช่ือมตอแหลงสัญญาณท่ีมีกําลังไฟฟาเขากับชองเสียบ Nokia AV

หามเชื่อมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอ่ืนๆ เขากับชองเสียบ Nokia AV นอกเหนือจากท่ี
ไดรับอนุมัติโดย Nokia ใหใชงานกับเคร่ืองน้ีได โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดบัเสียง
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การใสสายคลองขอมือ

เคล็ดลับ: คณุสามารถใชปากกาสไตลัสเพ่ือเก่ียวสายรอย

การถอดซิมการด
1 ถอดฝาครอบดานหลังและแบตเตอรี่ออก หากใสไว
2 วางปลายปากกาสไตลัสท่ีชองใสแบตเตอรี่ และดันซิมการดไปดานขางเพื่อเล่ือนออก

จากชอง ดึงซิมการดออก

3 ใสฝาครอบแบตเตอรี่และฝาครอบดานหลังกลับเขาท่ี

หลังจากถอดและใสแบตเตอรี่กลับเขาท่ีแลว คุณอาจตองตั้งเวลาและวันท่ีในโทรศัพทของ
คุณอีกคร้ัง
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การถอดการดหนวยความจํา
1 หากเครื่องเปดอยู กอนถอดการดออก ใหกดปุมเปด/ปด และเลือก นํา การดความจํา

ออก
2 เมื่อ นํา การดหนวยความจําออก? บางแอปพลิเคชั่นจะถูกปด ปรากฏขึ้น ใหเลือก

ใช
3 เมื่อ นํา การดหนวยความจําออกและกด "ตกลง" ปรากฏขึ้น ใหถอดฝาครอบดาน

หลังออก
4 ดันการดเขาไป จนคุณไดยินเสียงคลิก
5 ดึงการดหนวยความจําออกมา หากเครื่องเปดอยู ใหเลือก ตกลง

การโทรออก

หนาจอสมัผัสในระหวางการโทร
โทรศัพทของคุณมีพร็อกซิมิตี้เซนเซอร เพ่ือเปนการยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่และ
ปองกันการกดปุมโดยมิไดตั้งใจ หนาจอสัมผัสจะปดใชงานระหวางการโทรโดยอัตโนมัติเม่ือ
คุณถือโทรศัพทไวใกลกับหูของคุณ

อยาบังบริเวณพร็อกซิมิตี้เซนเซอร ตัวอยางเชน การปดดวยฟลมหรือเทปปองกันรอยขดูขดี

การโทร 
1 ในหนาจอหลัก เลือก โทรศัพท เพ่ือเปดแปนหมุน และปอนเบอรโทรศัพท รวมท้ังรหัส

พ้ืนท่ี หากตองการลบตัวเลข ใหเลือก C
สําหรับการโทรออกตางประเทศ ใหเลือก * สองครั้งท่ีเคร่ืองหมาย + (ซึง่แทนรหัสการ
โทรออกตางประเทศ) และปอนรหัสประเทศ รหัสพ้ืนท่ี (ไมตองใสเลข 0 นําหนาแลวแต
กรณี) และเบอรโทรศัพท

2 หากตองการโทรออก ใหกดปุมโทร
3 ในการวางสาย (หรือยกเลิกการโทรออก) ใหกดปุมวางสาย
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การกดปุมวางสายเปนการวางสายสนทนาทุกครัง้ แมวาแอปพลเิคช่ันอ่ืนจะทํางานอยู

หากตองการโทรออกจากรายการรายชื่อ เลือก เมนู > รายชื่อ

ไปยังช่ือท่ีตองการ หรือเลือกชองคนหา ปอนตัวอักษรหรืออักขระตัวแรกของชื่อ และไปที่
ช่ือน้ัน

หากตองการโทรติดตอรายช่ือ กดปุมโทรออก หากคุณจัดเก็บเบอรหลายๆ เบอรสําหรับราย
ช่ือใดรายชื่อหน่ึง ใหเลือกเบอรท่ีตองการจากรายการ และกดปุมโทร

ระหวางการโทร

ในการปดหรือเปดเสียงไมโครโฟน เลือก  หรือ 

ในการพักสายหรือกลับมาใชสายที่พักไว เลือก  หรือ 

ในการสลับไปท่ีเครื่อง เลือก 

ในการวางสาย เลือก 

ในการสลับระหวางสายที่ใชงานและสายที่พักไว เลือก ตัวเลือก > สลับ

เคล็ดลับ: เมื่อคุณมีสายสนทนาที่ใชเพียงสายเดียวเทาน้ัน หากตองการพักสาย กดปุมโทร
ในการเปดใชสายที่พักไว กดปุมโทรอีกคร้ัง

ในการสงสตรงิสัญญาณเสียง DTMF (เชน รหัสผาน) เลือก ตัวเลือก > สง DTMF

ปอนสตริง DTMF หรือคนหาไดในรายชื่อ

หากตองการปอนตัวอักษรขณะรอสาย (w) หรือตัวอักษรเม่ือตองการหยุดสายช่ัวคราว (p)
กดปุม * ซ้ําๆ
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ในการสงสัญญาณเสียง ใหเลือก ตกลง คณุสามารถเพิ่มสัญญาณเสียง DTMF ใหกับ
หมายเลขโทรศัพทหรือฟลด DTMF ในรายละเอียดของท่ีติดตอ

ในการวางสายที่ใช และแทนที่โดยการตอบรับสายที่รออยู เลือก ตัวเลอืก > แทนที่

ในการวางสายของคุณท้ังหมด เลือก ตัวเลือก > วางสายท้ังหมด

ตวัเลือกหลายตัวซึง่คุณสามารถใชไดขณะสนทนา คือ บริการเสริมจากระบบเครือขาย

ศนูยฝากขอความเสยีง 

ในการโทรไปยังศูนยขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก โทรศพัท
และเลือกกด 1 คางไว

1 หากตองการเปลี่ยนเบอรโทรศัพทของศูนยขอความเสียงของคุณ ใหเลือก เมนู > การ
ต้ังคา และ การโทร > โทรศนูยฝาก ศูนยขอความ และเลือก ตัวเลอืก > เปลี่ยน
เบอร

2 ปอนเบอร (ท่ีไดรับจากผูใหบริการเสริมระบบเครือขายของคุณ) และเลือก ตกลง

รับหรือปฏิเสธสาย

ในการรับสาย ใหกดปุมโทร

ในการปดเสียงเรียกเขาของสายเรียกเขา ใหเลือก 

ในการรับสายเมื่อล็อคทัชสกรีนอยู ใหปด รับสาย จากซายไปขวา

คณุสามารถสงขอความตัวอักษรไดโดยไมตองปฏิเสธสาย เพ่ือแจงใหผูโทรทราบวาคุณไม
สามารถรับสายได ในการสงขอความตอบกลบั ใหเลือก สงขอความ แกไขขอความตัว
อักษร และกดปุมโทร
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หากคุณไมตองการรับสาย ใหกดปุมวางสาย หากคุณเปดใชฟงกชัน โอนสาย > สาย
สนทนา > ถาไมวาง ในการตั้งคาโทรศัพทเพ่ือโอนสาย การปฏิเสธสายเรียกเขาก็จะโอน
สายไดเชนกัน

ในการปลดล็อคทัชสกรีน ใหปด ปลดลอ็ค จากขวาไปซายและตอบรับหรือปฏิเสธสาย

ในการเปดใชตัวเลือกขอความตัวอักษรและเขยีนขอความตอบกลับมาตรฐาน เลือก เมนู >
การต้ังคา และ การโทร > โทร > ปฏิเสธสายดวยขอความ และ ขอความปฏิเสธ

การประชุมสาย
เคร่ืองของคุณรองรับการประชุมสายไดสูงสุดหกคน รวมทั้งตัวคุณ

1 โทรออกไปยังผูรวมสายรายแรก
2 ในการโทรไปยังผูรวมสายรายอื่น ใหเลือก ตัวเลือก > โทรออกใหม สายแรกจะถูกพัก

ไว
3 เมื่อมีการรับสายใหม ในการเชิญผูเขารวมคนที่หน่ึงเขารวมการประชุม เลือก 

ในการเพิ่มบุคคลใหมในสาย โทรหาผูเขารวมรายอื่น และเพ่ิมสายใหมในการประชุม
สาย
ในการสนทนาสวนตวักับหน่ึงในผูเขารวม เลือก 
ไปท่ีผูเขารวม และเลือก  การประชุมสายจะถูกพักสายท่ีเคร่ืองของคุณ ผูเขารวมราย
อ่ืนสามารถทําการประชุมตอได
ในการกลับไปท่ีการประชุมสาย เลือก 
ในการยกเลิกผูเขารวม เลือก  ไปท่ีผูเขารวม และเลือก 

4 เพ่ือหยุดการประชุมสาย กดปุมวางสาย

การโทรดวนเบอรโทรศัพท
ในการเปดใชงานการโทรดวน เลือก เมนู > การต้ังคา และ การโทร > โทร > การโทร
ดวน

1 ในการกําหนดเบอรโทรศัพทใหกับปุมตัวเลขปุมใดปุมหน่ึง ใหเลือก เมนู > การตั้งคา
และ การโทร > การโทรดวน
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2 ไปท่ีปุมท่ีคณุตองการกําหนดเบอรโทรศัพท และเลือก ตัวเลือก > กําหนด
1 กําหนดไวสําหรับศูนยขอความเสียง

หากตองการโทรในหนาจอหลัก ใหเลือก โทรศพัท และเลือกปุมท่ีกําหนดไว และกดปุม
โทร

หากตองการโทรในหนาจอหลักขณะใชงานการโทรดวน เลือก โทรศัพท และเลือกปุมท่ี
กําหนดคางไว

สายเรียกซอน 
คณุสามารถรับสายไดขณะท่ีกําลังใชสายอื่นอยู

ในการเปดใชการรอสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก เมนู > การต้ังคา และ
การโทร > โทร > สายเรียกซอน

1 ในการรับสายเรียกซอน ใหกดปุมโทร สายแรกจะถูกพักสายไว
2 ในการสลบัระหวางสองสาย ใหเลือก ตัวเลือก > สลับ
3 เมื่อตองการวางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุมวางสาย
4 ในการวางสายทั้งสองสาย ใหเลือก ตวัเลอืก > วางสายทั้งหมด

การโทรออกโดยใชเสียง

โทรศัพทของคุณจะสรางรายการเสียงสําหรับรายช่ือโดยอัตโนมัติ ในการฟงรายการเสียง
สังเคราะห ใหเลือกรายช่ือ และ ตัวเลือก > รายละเอียดรายการเสียง เล่ือนไปที่ราย
ละเอียดของรายช่ือ และเลือก ตัวเลือก > เลนรายการเสยีง

การโทรออกโดยใชรายการเสยีง

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิดปญหาขึน้ได ถาคุณอยูในท่ี
ท่ีมีเสียงดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังน้ันจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียง
เพียงอยางเดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม
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เมื่อคุณใชการโทรออกดวยเสียง ลําโพงจะเริ่มทํางาน ใหถือโทรศัพทหางจากตัวเล็กนอย
เมื่อคุณพูดรายการเสียง

1 ในการเริ่มตนการโทรดวยเสียง ในหนาจอหลัก ใหกดปุมโทรคางไว หากมีการเสียบชุด
หูฟงท่ีใชงานรวมกันไดซึง่มีปุมชุดหูฟง ใหกดปุมชุดหูฟงคางไวเพ่ือเร่ิมการโทรดวย
เสียง

2 จะมีเสียงดังขึน้สั้นๆ และ พูดตอนนี้ จะปรากฏขึน้ เปลงเสียงพูดช่ือท่ีจัดเก็บไวของราย
ช่ือน้ันๆ อยางชัดเจน

3 โทรศัพทจะเลนรายการเสียงสังเคราะหสําหรับรายช่ือท่ีจดจําไดในภาษาของเครื่องท่ี
เลือกไว และแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท ในการยกเลิกการโทรดวยเสียง ใหเลือก
หยุด

หากมีการจัดเก็บหมายเลขหลายรายการสําหรับหน่ึงช่ือ คณุสามารถเปลงเสียงพูดช่ือและ
ประเภทของหมายเลข เชน หมายเลขโทรศัพทมือถือหรือหมายเลขโทรศัพท ไดเชนกัน

บนัทึก
แอปพลิเคช่ันบันทึกจะจดัเก็บขอมลูประวัติการส่ือสารของโทรศัพท เคร่ืองจะบันทึกขอมูล
สายที่ไมไดรับและสายที่ไดรับ ก็ตอเมื่อระบบเครือขายรองรับฟงกชันเหลาน้ี และเครื่องเปด
อยูและอยูในพ้ืนท่ีบริการ

เบอรโทรลาสุด
เลือก เมนู > บนัทึกฯ และ เบอรโทรลาสุด

ในการดูสายที่ไมไดรับ สายที่ไดรับ และสายที่โทรออก เลือกเบอรที่ไมไดรับ, เบอรที่รับ
สาย หรือ เบอรที่โทรออก

เคล็ดลับ: หากตองการเปดดรูายการเบอรท่ีโทรออกในหนาจอหลัก กดปุมโทร

บนแถบเครื่องมือ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
 โทร  — โทรไปยังรายช่ือท่ีตองการ
 สรางขอความ  — สงขอความไปยังรายช่ือท่ีตองการ

 เปดรายชื่อ  — เปดรายการรายชื่อ
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เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
จัดเก็บไปยังรายชื่อ  — จัดเก็บเบอรโทรศัพทท่ีไฮไลตจากรายการเบอรโทรลาสุดใหกับ
รายช่ือของคุณ
ลบรายการ  — ลางรายการเบอรโทรลาสุดท่ีเลือก
ลบ  — ลางเหตุการณท่ีไฮไลตในรายการเลือก
การต้ังคา  — เลือก เวลาเก็บบันทึกการใช และระยะเวลาที่จะใหจัดเก็บรายการติดตอ
สื่อสารทั้งหมดในบันทึก หากคุณเลือก ไมเก็บบนัทึกการใช จะไมมีการเก็บขอมูลใดๆ ใน
บันทึก

ขอมูลแบบแพคเก็ต
เลือก เมนู > บนัทึกฯ

คณุอาจตองชําระคาบริการการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตตามจํานวนขอมูลท่ีสงและรับ
ในการตรวจสอบจํานวนขอมูลท่ีสงหรือรับระหวางการเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต เลือก ตัวนับ
แพคเก็ต > ขอมูลที่สงทั้งหมด หรือ ขอมูลที่รับทั้งหมด

ในการลบขอมูลท่ีสงและรับ เลือก ตัวเลอืก > ลางตัวนับ คณุตองมีรหัสล็อคเพ่ือลางขอมูล

เวลาการโทร
เลือก เมนู > บนัทึกฯ

ในการดูระยะเวลาโดยประมาณของการโทรลาสุด รวมท้ังการโทรออกและการรับสาย เลือก
เวลาการโทร

การดูรายการติดตอสื่อสารทุกรายการ
เลือก เมนู > บนัทึกฯ

หากตองการเปดบันทึกท่ัวไปที่คุณสามารถตรวจสอบสายสนทนา ขอความตัวอักษร หรือ
การเช่ือมตอขอมูลท่ีเคร่ืองลงทะเบียนไวท้ังหมด ใหเลือกแท็บบันทึกท่ัวไป 
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รายการยอยตางๆ เชน ขอความตัวอักษรท่ีแบงสงออกไปมากกวาหน่ึงคร้ัง และการเช่ือมตอ
ขอมูลแบบแพคเก็ตจะถูกเก็บรวบรวมไวเปนรายการติดตอสื่อสารเพียงรายการเดียว การ
เช่ือมตอกับศูนยฝากขอความ ศูนยฝากขอความมัลติมีเดีย หรือเว็บเพจจะแสดงไวเปนการ
เช่ือมตอขอมูลแบบแพคเก็ต

หากตองการดูปริมาณขอมูลท่ีมีการถายโอนและระยะเวลาที่ใชในการเชื่อมตอขอมูลแพค
เก็ต ใหเล่ือนไปยังเหตุการณขาเขาหรอืขาออกที่ระบโุดย GPRS และเลือก ตัวเลือก > ดู

ตัวอยางเชน หากตองการคัดลอกหมายเลขโทรศัพทจากบันทึกไปยังคลิปบอรด และวางลง
ในขอความตัวอักษร ใหเลือก ตัวเลือก > ใชเบอร > คัดลอก

ในการกรองบันทึก เลือก ตัวเลือก > ตัวกรอง และตัวกรอง

หากตองการตั้งเวลาเก็บบันทึก ใหเลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > เวลาเก็บบันทึกการใช
หากคุณเลือก ไมเก็บบันทึกการใช เคร่ืองจะลบขอมูลบันทึก ขอมูลการโทรลาสุด และ
รายงานผลการสงขอความทั้งหมดอยางถาวร

การเขียนขอความ

คุณสามารถปอนตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษไดหลายวิธี แปนพิมพบนหนาจอจะชวย
ใหคุณปอนอักขระโดยการแตะดวยน้ิวหรือใชสไตลัส โหมดการรับรูลายมือใหคุณเขียนตัว
อักษรไดโดยตรงบนหนาจอโดยใชสไตลัสเปนเสมือนปากกา โหมดการรับรูดวยลายมืออาจ
ใชไดในบางภาษาเทาน้ัน

แตะท่ีฟลดการปอนตวัอักษรใดๆ เพ่ือปอนตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ

เคร่ืองของคุณจะปอนคําโดยขึ้นอยูกับพจนานุกรมในตัวสําหรบัภาษาการปอนขอความที่
เลือก เคร่ืองจะเรียนรูคําใหมจากการปอนของคุณ

แปนพิมพเสมือนจริง
คณุสามารถใชแปนพิมพเสมือนจริงในโหมดแนวนอน
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ในการเปดใชแปนพิมพเสมือนจริง เลือก  > QWERTY เต็มหนาจอ

เม่ือใชแปนพิมพเสมือนจริงในโหมดเต็มหนาจอ คณุสามารถใชน้ิวของคุณเพ่ือเลือกปุม

1 ปด - ปดแปนพิมพเสมือนจริง
2 เมนูการปอน – เปดตัวเลือกการปอนแบบสัมผัสเพ่ือเขาสูคําสั่ง เชน ภาษาที่ใชเขียน
3 แปนพิมพเสมือนจริง
4 ปุม Shift และ caps lock – ในการปอนอักษรตัวพิมพใหญเมื่อเขยีนอักษรตัวพิมพเล็ก

หรือกลับกัน เลือกปุมกอนการปอนตัวอักษร หากตองการเปดใช caps lock เลือกปุมสอง
คร้ัง เสนใตปุมแสดงถึงการเปดใช caps lock

5 ตัวอักษร
6 ตัวเลขและอักขระพิเศษ
7 อักขระท่ีมีเครื่องหมายพิเศษ
8 Space bar
9 ยาย - ยายเคอรเซอร
10 Backspace
11 Enter - เล่ือนเคอรเซอรไปท่ีแถวถัดไปหรือฟลดการปอนขอความ ฟงกชันเพ่ิมเติมขึน้

อยูกับบริบทปจจุบัน (เชน ในฟลดเว็บแอดเดรสของเว็บเบราเซอร จะเปนไอคอน Go)
12 โหมดการปอน - เลือกโหมดการปอน เมื่อคุณแตะท่ีรายการใดๆ หนาจอวิธีการปอน

ปจจุบันจะปด และท่ีเลือกไวจะเปดขึ้น

เขียนดวยลายมือ
วิธีปอนและภาษาที่รองรับโดยการรับรูดวยลายมือแตกตางกันไปตามภมูิภาคและอาจไมมี
ในบางภาษา
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ในการเปดใชโหมดการเขียนดวยลายมือ เลือก  > ลายมือ

เขยีนตัวอักษรท่ีอานออกไดชัดเจนบนพื้นท่ีการปอนตัวอักษร และเวนชองวางระหวางแตละ
ตัวอักษร

หากตองการฝกใหอุปกรณจดจําลักษณะลายมือของคณุ เลือก  > การฝกเขียนดวย
ปากกา

ในการปอนตัวอักษรและตัวเลข (โหมดเร่ิมตน) เขียนคําตามแบบปกติของคุณ ในการเลือก
โหมดตัวเลข เลือก  ในการปอนอักขระท่ีไมใชละติน เลือกไอคอนท่ีเหมาะสม หากมี

ในการปอนตัวอักษรพิเศษ เขียนในแบบปกติของคุณ หรือเลือก  และอักขระท่ีตองการ

ในการลบอักขระหรือยายเคอรเซอร ใหปดยอนกลับ (ดูรูปท่ี 1)

ในการเพิ่มชองวาง ใหปดไปดานหนา (ดูรูปท่ี 2)
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ปุมกดตัวเลขและตัวอักษร
ปุมกดเสมือนจริง
ปุมกดเสมือนจริง (ปุมกดตัวอักษรและตัวเลข) ชวยใหคุณสามารถปอนอักขระไดเหมือน
กับท่ีคุณเคยปอนบนปุมกดแบบเดมิท่ีมีตัวเลขบนปุม

1 ปด - ปดปุมกดเสมือนจริง (ปุมกดตัวอักษรและตัวเลข)
2 เมนูการปอน - เปดเมนูปอนแบบสัมผัสซึง่รวมถึงคําสั่ง เชน ใชงานตัวชวยสะกดคํา

และ ภาษาที่ใชเขียน
3 สัญลักษณการปอนขอความ - เปดหนาตางปอปอัพ ซึง่คุณสามารถเปดหรอืปดการใช

งานโหมดชวยสะกดคําอัตโนมัติ เปลี่ยนระหวางอักขระตัวพิมพใหญกับตัวพิมพเล็ก
และสลับระหวางโหมดตัวอักษรและตัวเลข

4 โหมดปอนขอมูล - เปดหนาตางปอปอัพ ซึง่คุณสามารถเลือกโหมดปอนขอมูลไดใน
หนาตางน้ี เม่ือคุณแตะท่ีรายการ หนาจอวิธีการปอนขอมูลปจจุบันจะปดลง และวิธีการ
ปอนขอมูลท่ีเลือกไวจะเปดขึ้น โหมดปอนขอมูลท่ีมีใหเลือกอาจแตกตางกันไปขึ้นอยู
กับวามีการเปดใชงานโหมดปอนขอมลูอัตโนมัติ (การตั้งคาเซนเซอร) หรือไม
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5 ปุมลูกศร - เล่ือนซายหรือขวา
6 Backspace
7 ตัวเลข
8 ดอกจัน - เปดตารางอักขระพิเศษ
9 Shift - เปลี่ยนระหวางตัวพิมพใหญกับตัวพิมพเล็ก เปดหรือปดใชงานโหมดชวยสะกด

คําอัตโนมัต ิและสลับระหวางโหมดตัวอักษรและตัวเลข

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ

แตะปุมตัวเลข (1-9) ซ้ําๆ จนกวาตัวอักษรท่ีตองการจะปรากฏ โดยปุมตัวเลขแตละปุมจะมี
ตัวอักษรอยูมากกวาท่ีปรากฏบนปุมน้ันๆ

หากตัวอักษรตัวถัดไปอยูในปุมเดียวกับปุมท่ีคุณใชอยู ใหรอจนกระท่ังเคอรเซอรปรากฏขึน้
(หรือเลื่อนเคอรเซอรไปขางหนาเพ่ือสิ้นสุดระยะเวลารอปอนท่ีกําหนดไว) หลังจากน้ันให
ปอนตัวอักษร

ในการเวนวรรค ใหแตะ 0 ในการเลื่อนเคอรเซอรไปยังบรรทัดถัดไป ใหแตะ 0 สามครั้ง

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ดวยระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ คุณสามารถปอนคําใดๆ ดวยการเลือกปุมเดียว ระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติขึน้อยูกับพจนานุกรมในตัวซึ่งคุณสามารถเพิ่มคําใหมได ระบบชวยสะกด
คําอัตโนมัติมีในบางภาษาเทาน้ัน

1 ในการเปดใชการปอนขอความแบบชวยสะกดคําสําหรับทุกโปรแกรมแกไขขอความใน
เคร่ือง เลือก  > ใชงานตัวชวยสะกดคํา คุณยังสามารถเลือก  > ใชงานตัว
ชวยสะกดคํา

2 ในการเขยีนคําท่ีตองการ ใชปุม 2-9 เลือกแตละปุมหน่ึงคร้ังสําหรับหน่ึงตัวอักษร
ตัวอยางเชน เขียน "Nokia" เม่ือเลือกพจนานุกรมภาษาอังกฤษ เลือก 6 สําหรับ N, 6
สําหรับ o, 5 สําหรับ k, 4 สําหรับ I และ 2 สําหรับ a
การแนะนําคําจะเปลี่ยนหลังจากการกดแตละปุม
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3 เมื่อคุณเขียนคําเสร็จแลว ใหยายเคอรเซอรไปทางขวาเพื่อยืนยัน หรือเลือก 0 เพ่ือเพ่ิม
ชองวาง
หากคําไมถูกตอง เลือก * ซ้ําๆ เพ่ือดูคําท่ีตรงกันท่ีพบในพจนานุกรม
หากอักขระ ? ปรากฏ หลังคํา แสดงวาไมมคีําน้ันอยูในพจนานุกรม ในการเพิ่มคําลงใน
พจนานุกรม เลือก สะกด ปอนคําโดยใชการปอนตัวอักษรแบบปกติ และเลือก ตกลง
คําจะถูกเพ่ิมไวในพจนานุกรม เมื่อพจนานุกรมเต็ม คําใหมจะแทนท่ีคําท่ีเพ่ิมท่ีเกาท่ีสุด

4 เร่ิมการเขียนคําถัดไป

การสลบัโหมดขอความ

หากตองการปดใชงานระบบชวยสะกดคําอัตโนมัตขิองโปรแกรมแกไขท้ังหมดในโทรศัพท
ของคุณ ใหเลือก  > ไมใชงานตัวชวยสะกดคํา หรือแตะ # สองครั้งอยางรวดเร็ว
หรือ คุณสามารถเลือก  > ตัวชวยสะกดคํา > ปด

ระบบชวยสะกดคําภาษาไทย
ในการเขียนขอความภาษาไทย เชน ขอความตัวอักษร ใหเลือกเมนูขอความ และเลือกเพ่ือ
สรางขอความตัวอักษรใหม เลือกหนาตางขอความ และ  > ภาษาที่ใชเขียน และภาษา
ไทย ไอคอน  จะปรากฏขึ้น

ตัวอยางเชน หากตองการเขยีนขอความ "คิดถึง U ;-)" ใหทําตามขัน้ตอนตอไปน้ี

1 แตะ 1 สี่คร้ังเพ่ือเลือก ค
2 แตะ * และเลือกสระสําหรับ คิ
3 แตะ 5 หน่ึงคร้ังเพ่ือเลือก ด
4 แตะ 5 สามครั้งเพ่ือเลือก ถ
5 แตะ * และเลือกสระสําหรับ ถึ
6 แตะ 2 สองครั้งเพ่ือเลือก ง
7 เลือก  > ภาษาที่ใชเขียน และภาษาอังกฤษเพื่อเปลีย่นเปนตัวพิมพใหญภาษา

อังกฤษ และแตะ 0 เพ่ือเวนวรรค
8 แตะ 8 สองครั้งเพ่ือเลือก U
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9 แตะ 0 เพ่ือเวนวรรค
10 แตะ * เลือก ;
11 แตะ * เลือก –
12 แตะ * เลือก )

หมายเหตุ:

ตามลักษณะการใชภาษาไทยแลว เสียงสระหรอืเสียงพยัญชนะจะใสไดตอเมื่อมีตัวอักษร
ไทยนําอยูแลวเทาน้ัน

เฉพาะโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีมีเมนูภาษาไทยเทาน้ัน จึงจะรับขอความภาษาไทยได

การต้ังคาการปอนแบบสมัผัส
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศพัท > ปอนแบบสมัผัส

หากตองการแกไขการตั้งคาการปอนขอความสําหรับหนาจอแบบสัมผัส เลือกตัวเลือกตอไป
น้ี
การฝกเขียนดวยปากกา  — เปดแอปพลิเคช่ันฝกคัดลายมือ ฝกใหอุปกรณของคุณจดจํา
รูปแบบลายมือของคุณไดดีขึน้ ตัวเลือกน้ีอาจไมมีในบางภาษา
ภาษาที่ใชเขียน  — กําหนดวาจะรับรูอักขระภาษาใดในการเขยีนดวยลายมือของคุณและ
ลักษณะโครงสรางแปนพิมพเสมือน
ความเร็วในการเขียน  — เลือกความเร็วในการเขียน
เสนบรรทัด  — แสดงหรือซอนคําแนะนําในพื้นท่ีการเขียน บรรทัดนําจะชวยใหคุณเขียน
เสนตรง และใหเคร่ืองรับรูการเขียน
ความกวางของเสนปากกา  — เลือกความกวางของเสนปากกาสําหรับขอความที่เขยีน
ดวยสไตลัส
สทีี่ใชเขียน  — เลือกสีสําหรับขอความท่ีเขยีนดวยสไตลัส
การคนหาที่ปรับได  — การคนหาที่ปรับได
ปรับเทียบคาหนาจอสัมผัส  — ปรับเทียบคาหนาจอสัมผัส
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รายชื่อ

คณุสามารถจัดเก็บและอัพเดตขอมูลรายช่ือ เชน หมายเลขโทรศัพท ท่ีอยูบาน หรือท่ีอยู
อีเมลของรายชื่อได คุณสามารถเพิ่มเสียงเรียกเขาสวนตัวหรือภาพยอใหกับบคุคลในรายชื่อ
ได คุณยังสามารถสรางกลุมรายช่ือ ซึง่สามารถทําใหคุณสงขอความตัวอักษรหรือสงอีเมล
ใหผูรับไดหลายคนพรอมกัน

ในการเปดรายการรายชื่อ ในหนาจอหลัก ตามลักษณะหนาจอหลัก ใหเลือก รายช่ือ หรือ

การจัดเก็บและการแกไขชื่อและหมายเลขโทรศัพท
1 ในการเพิ่มรายช่ือใหมในรายการรายชื่อ เลือก 
2 แตะท่ีชองเพ่ือปอนขอมูลในชอง ในการปดการปอนขอความ เลือก  ปอนขอมูลใน

ชองท่ีคุณตองการ แลวเลือก เรียบรอย

ในการแกไขรายชื่อ ใหเลือกรายช่ือและ ตัวเลือก > แกไข

แถบเครื่องมือรายชื่อ
บนแถบเครื่องมือรายการรายชื่อ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

 โทร  — โทรติดตอรายช่ือท่ีตองการ
 สรางขอความ  — สงขอความไปยังรายช่ือท่ีตองการ

 รายช่ือใหม  — สรางรายชื่อใหม

การจัดการชื่อและหมายเลขโทรศพัท
ในการคัดลอกหรือลบรายช่ือ หรือการสงรายช่ือเปนนามบัตรไปท่ีเคร่ืองอ่ืน ใหแตะท่ีรายช่ือ
คางไว และเลือก คัดลอก, ลบ หรือ สงนามบัตร

ในการลบรายชื่อหลายๆ รายการพรอมกัน เลือก ตัวเลือก > เลอืก/ไมเลือก เพ่ือเลือกราย
ช่ือท่ีตองการ และในการลบ ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบ

ในการฟงรายการเสียงท่ีกําหนดใหรายช่ือ ใหเลือกรายช่ือ และ ตัวเลอืก > รายละเอียด
รายการเสยีง > ตัวเลอืก > เลนรายการเสียง
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กอนจะตอสายโดยใชรายการเสียง โปรดสังเกตวา:

• รายการเสียงไมไดขึ้นอยูกับภาษา แตจะขึ้นอยูกับเสียงของผูพูด
• คุณตองพูดช่ือใหตรงกับท่ีคุณบันทึกไว
• รายการเสียงจะไวตอเสียงรอบขาง ควรบันทึกเสียงและโทรออกโดยใชรายการเสียงใน

ท่ีเงียบ
• ช่ือท่ีสั้นมากจะบันทึกไมได ใหใชช่ือท่ียาวพอประมาณ และอยาใชช่ือซ้ํากันกับ

ื่นๆ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิดปญหาขึน้ได ถาคุณอยูในท่ี
ท่ีมีเสียงดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังน้ันจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียง
เพียงอยางเดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม

เบอรโทรศพัทและที่อยูที่เปนคาเริ่มตน
คณุสามารถกําหนดหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูเร่ิมตนใหกับรายช่ือได หากรายชื่อมี
หมายเลขหลายหมายเลขหรือท่ีอยูหลายที่ คุณสามารถโทรหรือสงขอความไปยังหมายเลข
โทรศัพทหรือท่ีอยูท่ีแนนอนของรายชื่อไดโดยงาย นอกจากน้ียังมีการใชหมายเลขเริ่มตน
ในการโทรดวยเสียงอีกดวย

1 ในรายการรายชื่อ ใหเลือกรายช่ือ
2 เลือก ตัวเลือก > ที่ต้ังไว
3 เลือกคาเร่ิมตนท่ีคณุตองการเพ่ิมหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยู และเลือก กําหนด
4 เลือกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูท่ีคุณตองการกําหนดใหเปนคาเร่ิมตน
5 ในการออกจากมมุมองเริ่มตนและจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง ใหแตะตรงขางนอกมุมมอง

น้ัน

เสยีงเรียกเขา ภาพ และขอความการโทรสําหรับรายชื่อ
คณุสามารถกําหนดเสียงเรียกเขาสําหรับรายช่ือหรือกลุม และภาพ และขอความการโทร
สําหรับรายช่ือ เมื่อรายช่ือดังกลาวโทรเขา โทรศัพทจะเลนเสียงเรียกเขาท่ีเลือกไว และ
แสดงขอความการโทรหรือภาพ (หากมีการสงหมายเลขโทรศัพทของผูโทรเขามาพรอมกับ
การโทรเขาและโทรศัพทของคุณจดจําหมายเลขนั้นได)
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ในการกําหนดเสียงเรียกเขาสําหรับรายช่ือหรือกลุมรายช่ือ ใหเลือกรายช่ือหรือกลุมรายช่ือ
และ ตัวเลอืก > เสียงเรียกเขา และเสียงเรียกเขา

ในการกําหนดขอความการโทรสําหรับรายช่ือ ใหเลือกรายช่ือ และ ตัวเลอืก > เพ่ิม
ขอความการโทร แตะท่ีชองขอความเพ่ือปอนขอความการโทร และเลือก 

ในการเพิ่มภาพสําหรับรายช่ือท่ีจัดเก็บไวในหนวยความจําโทรศัพท ใหเลือกรายช่ือ ตัว
เลอืก > เพิ่มรูปภาพ และภาพจาก คลังภาพ

ในการลบเสียงเรียกเขาออก ใหเลือก แบบเสยีงท่ีตั้งไว จากรายการเสียงเรียกเขา

ในการด ูเปลี่ยนแปลง หรือลบภาพออกจากรายชื่อ ใหเลือกรายช่ือ ตัวเลอืก > รูปภาพ
และตัวเลือกท่ีตองการ

การคัดลอกรายชื่อ

หากคุณเปดรายการรายชื่อเปนคร้ังแรก เคร่ืองจะถามคุณวาตองการคดัลอกชื่อและเบอรจาก
ซมิการดไปยังเคร่ืองของคุณหรือไม

เมื่อจะเริ่มการคัดลอก ใหกด ใช

หากคุณไมตองการคัดลอกรายชื่อจากซิมการดไปยังเคร่ืองของคณุ เลือก ไม เครื่องจะถาม
คุณวาตองการดูรายช่ือซมิการดในไดเรกทอรีรายช่ือหรือไม ในการดูรายช่ือ เลือก ใช
รายการรายชื่อจะเปดออก และชื่อท่ีจัดเก็บไวในซมิการดจะแสดงดวย 

บริการซิม
หากตองการทราบเกี่ยวกับความพรอมใชงานและขอมูลเก่ียวกับการใชบริการซมิ โปรด
ติดตอผูจําหนายซิมการด หรือติดตอผูใหบริการเครือขายหรือผูจําหนายอ่ืนๆ
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รายชื่อในซิม

ในการตั้งคาใหช่ือและเบอรโทรท่ีจัดเก็บไวในซิมการดแสดงขึน้ในรายการรายชื่อ เลือก ตัว
เลอืก > การต้ังคา > รายช่ือที่จะแสดง > ความจําซิม คุณสามารถเพิ่มและแกไขรายชื่อ
ในซมิ หรือโทรหารายชื่อเหลาน้ันได

หมายเลขที่คุณจัดเก็บไวในรายการรายชื่ออาจไมไดรับการจัดเก็บลงในซิมการดโดย
อัตโนมัต ิในการจัดเก็บหมายเลขลงในซมิการด เลือกรายช่ือและ ตัวเลือก > คัดลอก >
ความจําซิม

ในการเลือกวาจะจัดเก็บรายช่ือใหมท่ีคุณปอนลงในเคร่ืองหรือซิมการด เลือก ตัวเลือก >
การต้ังคา > ความจําจัดเก็บที่ต้ังไว > ความจําเครื่อง หรือ ความจําซิม

การจํากัดหมายเลขการโทรออก
เลือก เมนู > รายช่ือ และ ตัวเลือก > หมายเลขซิม > รายช่ือจํากัดเบอร

ดวยบริการจํากัดหมายเลขการโทรออก คณุจะสามารถจํากัดการโทรออกจากโทรศัพทของ
คณุไปท่ีหมายเลขโทรศัพทท่ีกําหนดไวเทาน้ัน แตไมใชซมิการดทุกใบจะสนับสนุนบริการ
จํากัดโทร สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอผูใหบริการของคุณ

เม่ือคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยท่ีใชควบคุมการโทร (จํากัดการโทร,
เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) อาจโทรออกไดเฉพาะเบอรโทรฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้ง
ไวในเครื่องของคุณ การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถใชงานพรอมกันได

คุณตองใชรหัส PIN2 เพ่ือใชหรือยกเลิกการใชการจํากัดการโทรออกหรือแกไขรายชื่อการ
จํากัดการโทรออกของคุณ โปรดติดตอขอรหัส PIN2 จากผูใหบริการของคุณ

เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
ใชงานจํากัดเบอร  — เปดใชงานการจํากัดหมายเลขการโทรออก
ยกเลิกจํากัดเบอร  — ปดการใชงานการจํากัดหมายเลขการโทรออก
รายชื่อใหมในซิม  — ปอนรายช่ือและหมายเลขโทรศัพทท่ีอนุญาตใหโทรออก
เพ่ิมจากรายชื่อ  — คัดลอกรายชื่อจากรายการของรายชื่อไปยังรายการของการจํากัด
หมายเลขการโทรออก
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ในการสงขอความแบบอักษรไปใหกับรายช่ือบนซมิในขณะท่ียังใชบริการจํากัดหมายเลข
การโทรออก คุณจะตองเพ่ิมหมายเลขศูนยฝากขอความแบบอักษรลงในรายการจํากัด
หมายเลขการโทรออก

ขอความ

หนาจอหลักเมนูการรับสงขอความ
เลือก เมนู > ขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

หากตองการสรางขอความใหม เลือก ขอความใหม

เคล็ดลับ: หากตองการหลีกเล่ียงการเขียนขอความท่ีคุณสงบอยๆ ซ้ําไปซ้ํามา ใหใช
ขอความในแฟมขอมูล แบบขอความ ในแฟมขอมูลของฉัน คุณยังสามารถสรางและบันทึก
แบบขอความของคุณเองได

เมนูการรับสงขอความ ประกอบดวยแฟมขอมูลตอไปน้ี
 ถาดเขา  — ขอความที่ไดรับ ยกเวนอีเมลและขอความจากระบบจะถูกจัดเก็บไวท่ีน่ี
 โฟลเดอรของฉัน  — การจัดการขอความของคุณไปยังแฟมขอมูล

 ศูนยขอความ  — เช่ือมตอกับศูนยรับสงขอความระยะไกลของคุณเพ่ือรับขอความอีเมล
ใหม หรือดูขอความอีเมลท่ีรับกอนหนาน้ีแบบออฟไลนก็ได

 ฉบบัราง  — ขอความฉบับรางท่ีไมไดสงจะถูกจัดเก็บไวท่ีน่ี
 สงแลว  — ขอความสุดทายท่ีสง ยกเวนขอความท่ีสงดวยการเช่ือมตอ Bluetooth จะจัด

เก็บไวท่ีน่ี คณุสามารถเปลี่ยนจํานวนขอความที่จะจัดเก็บในแฟมขอมูลน้ี 
 ถาดออก  — ขอความที่รอสงจะจัดเก็บไวในถาดออกชั่วคราว เชน เมื่อโทรศัพทของ

คุณอยูนอกพ้ืนท่ีใหบริการ
 รายงานการสง  — คุณสามารถขอใหระบบเครอืขายสงรายงานผลการสงขอความตัว

อักษร รวมท้ังขอความมัลติมีเดยีท่ีคุณสงใหคุณทราบได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
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การเขียนและสงขอความ
เลือก เมนู > ขอความ

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ ขอความอาจมี
ซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือส่ิงอ่ืนท่ีอาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ

กอนท่ีคุณจะสามารถสรางขอความมัลติมีเดียหรือเขียนเมลได คณุตองกําหนดการตัง้คาการ
เช่ือมตอท่ีถูกตอง

ขนาดของขอความ MMS อาจจํากัดตามเครือขายแบบไรสาย หากไฟลภาพท่ีแทรกมีขนาด
เกินขีดจํากัดน้ี เคร่ืองอาจกําหนดใหภาพมีขนาดเล็กลงเพ่ือใหสามารถสงทาง MMS ได

เฉพาะเคร่ืองท่ีมีคุณสมบัติท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ันท่ีจะรับและแสดงขอความมัลตมิีเดียได
ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทท่ีรับขอความ

ตรวจสอบการจํากัดขนาดของเมลจากผูใหบริการ หากคุณพยายามท่ีจะสงขอความอีเมลท่ีมี
ขนาดเกินคาจํากัดของเซิรฟเวอรอีเมล ขอความจะถูกเก็บไวในโฟลเดอรถาดออก และ
โทรศัพทจะพยายามสงขอความดังกลาวอีกเปนระยะๆ ในการสงอีเมลจะตองใชการเชื่อมตอ
ขอมูล และการที่โทรศัพทพยายามสงอีเมลอีกอยางตอเน่ืองอาจมีการคิดคาบริการจากผูให
บริการของคุณ คุณสามารถลบขอความดังกลาวในโฟลเดอรถาดออกได หรือยายขอความ
น้ันไปยังโฟลเดอรฉบับราง

การรับสงขอความจําเปนตองใชบริการเครือขาย

การสงขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดีย
เลือก ขอความใหม

การสงขอความเสยีงหรือขอความอีเมล
เลือก ตัวเลือก > สรางขอความ และตัวเลือกท่ีเก่ียวของ

การเลือกผูรับหรือกลุมจากรายการรายชื่อ
เลือก  จากแถบเครื่องมือ
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การปอนหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอีเมลดวยตนเอง
แตะท่ีชอง ถึง

การปอนหัวขออีเมลหรือขอความมัลติมีเดีย
ปอนลงในชอง หัวขอ หากมองไมเห็นชอง หัวขอ ใหเลือก ตัวเลอืก > ชองเพิ่มเติม เพ่ือ
เปลี่ยนชองท่ีสามารถมองเห็นได

การเขียนขอความ
แตะท่ีชองขอความ

การเพิ่มออปเจ็กตลงในขอความหรืออีเมล
เลือก  และชนิดของเนื้อหาที่เก่ียวของ
ชนิดของขอความอาจเปลี่ยนเปนขอความมัลติมีเดียตามเน้ือหาที่แทรก

การสงขอความหรืออีเมล
เลือก  หรือกดปุมโทรออก

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรท่ีมีความยาวมากกวาความยาวที่
กําหนดของขอความเดียว สําหรับขอความที่มีความยาวมาก เคร่ืองจะแบงสงขอความออก
เปนสองขอความขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามน้ัน สําหรับตัวอักษรท่ีมีเคร่ืองหมาย
เสียงหนัก เคร่ืองหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใชพ้ืนท่ีมากขึน้ ซึง่
อาจจํากัดจํานวนตัวอักษรท่ีสามารถสงเปนขอความเดยีวไดนอยลง

ถาดรับขอความเขา
การรับขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และ ถาดเขา

ในโฟลเดอรถาดเขา  แสดงถึงขอความตัวอักษรท่ียังไมไดอาน  ขอความมัลติมีเดียท่ี
ยังไมอาน  ขอความเสียงท่ียังไมอาน และ  ขอมูลท่ีรับผานการเช่ือมตอ Bluetooth
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เมื่อคุณไดรับขอความ  และ 1 ขอความใหม แสดงในหนาจอหลัก ในการเปดขอความ
เลือก แสดง ในการเปดขอความในโฟลเดอรถาดเขา ใหเลือกขอความ ในการตอบขอความ
ท่ีไดรับ เลือก ตัวเลือก > ตอบกลบั

ขอความมัลติมีเดีย

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ ขอความอาจมี
ซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือส่ิงอ่ืนท่ีอาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ

คณุอาจไดรับการแจงเตือนวามีขอความมัลติมีเดียรออยูในศูนยฝากขอความมัลติมีเดีย ใน
การเริ่มการเช่ือมตอ GPRS เพ่ือดึงขอความไปไวท่ีโทรศัพทของคณุ ใหเลือก ตัวเลือก > ดึง

เม่ือคุณเปดขอความมัลติมีเดีย ( ) คณุอาจเห็นภาพและขอความ สัญลักษณ  จะปรากฏ
ขึน้หากมีเสียงรวมอยูในขอความ หรือ  หากมีวิดีโอรวมอยูในขอความ ในการเปดเสียง
หรือวิดีโอ ใหเลือกเครื่องหมาย

ในการดูออปเจ็กตสื่อท่ีรวมอยูในขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลือก > ออปเจ็กต

หากขอความน้ันมีการนําเสนอในรูปแบบมัลติมีเดียรวมอยูดวย สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น
ในการเปดการนําเสนอ ใหเลือกเครื่องหมาย 

ขอมูล, การต้ังคา และขอความบริการเว็บ
โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความที่ประกอบดวยขอมูลตางๆ ไดหลายรูปแบบ เชน
นามบัตร เสียงเรียกเขา โลโกระบบ รายการปฏิทิน และการแจงเตือนอีเมล นอกจากนี้ คุณ
อาจไดรับคาติดตั้งในรูปแบบของขอความสําหรับกําหนดคาจากผูใหบริการ

หากตองการบันทึกขอมูลจากขอความ เลือก ตัวเลือก และเลือกตัวเลือกท่ีตองการ

ขอความบรกิารเว็บเปนการแจงขอมูล (เชน หัวขอขาว) และอาจมีขอความแบบตัวอักษรหรือ
ลิงคดวย โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพ่ือสอบถามขอมูลเก่ียวกับการใชงานและการ
สมัครเปนสมาชิก
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การต้ังคาอีเมล
ในการตั้งคาอีเมล เลือก เมนู > ขอความ และ ศูนยขอความ

คณุสามารถตั้งคาบัญชีอีเมลไดหลายบัญชี ตัวอยางเชน บญัชีอีเมลสวนบุคคลและบัญชี
อีเมลของบริษัท

ในการตั้งคาอีเมลจากหนาจอหลัก ใหเลือกปลั๊กอินท่ีสัมพันธกัน หรือในการตั้งคาบัญชี
อีเมล เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ตัวชวยต้ังคา

บริการอีเมล
บริการอีเมลบนโทรศัพท Nokia จะถายโอนอีเมลจากที่อยูอีเมลปจจุบันของคุณไปยัง
โทรศัพทของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถอาน ตอบกลับ และจัดการอีเมลของคุณไดขณะ
เดินทาง บริการดังกลาวยงัสามารถทํางานรวมกับผูใหบริการอีเมลอินเทอรเน็ตจํานวนมากที่
ใหบริการอีเมลสวนบุคคล อาจมีการเรียกเก็บคาบริการดานขอมูลในการใชบริการ สําหรับ
ขอมูลเก่ียวกับคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

การต้ังคาอีเมลบนโทรศพัท Nokia ของคุณ
1 เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ตัวชวยตั้งคา
2 เมื่อเปดใชตัวชวยตั้งคาคร้ังแรก ตวัชวยจะขอใหคุณกําหนดการตั้งคาอีเมลหลังจากการ

ตั้งคาผูใหบริการ หากคุณใชตวัชวยตั้งคามากอนแลว ใหเลือก การต้ังคาอีเมล
3 ยอมรับขอตกลงและเง่ือนไขเพ่ือเปดใชบริการอีเมล

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี nokia.com/messaging

ศนูยฝากขอความ
การกําหนดการตั้งคาอีเมล
ในการใชอีเมล คณุตองกําหนดจุดเช่ือมตออินเทอรเน็ต (IAP) ท่ีถูกตองในโทรศัพท และ
กําหนดการตั้งคาอีเมลของคุณใหถูกตอง

คุณตองมีบัญชีอีเมลอ่ืน ทําตามคําแนะนําท่ีผูใหบริการศนูยฝากขอความระยะไกลและผูให
บริการอินเทอรเน็ต (ISP) ของคุณใหไว
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หากคุณเลือก ขอความ > ศูนยขอความ และยังไมไดตั้งคาบัญชีอีเมลของคุณ เคร่ืองจะ
ขอใหคุณตั้งคา ในการเริ่มสรางการตั้งคาอีเมลโดยใชคําแนะนําจากศูนยฝากขอความ เลือก
เร่ิม

เมื่อคุณสรางศูนยฝากขอความใหม ช่ือท่ีคุณตัง้ใหแกศูนยฝากขอความน้ันจะแทนที่ศูนย
ฝากขอความในหนาจอหลักของขอความ คณุสามารถมีศนูยฝากขอความไดสูงสุด 6 ศูนย

การเปดศูนยฝากขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยขอความ

เม่ือคุณเปดศูนยฝากขอความ เคร่ืองจะถามวาคุณตองการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความหรือ
ไม

ในการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความของคุณและดึงขอมูลหัวเร่ืองหรือขอความของอีเมล
ใหม เลือก ใช เมื่อคุณดขูอความแบบออนไลน คณุจะเช่ือมตอกับศูนยฝากขอความระยะ
ไกลอยางตอเน่ืองผานการเช่ือมตอขอมูล

ในการดูขอความอีเมลท่ีดึงมากอนหนาน้ีแบบออฟไลน เลือก ไม

ในการสรางขอความอีเมลใหม ใหเลือก ตัวเลอืก > สรางขอความ > อีเมล

เมื่อคุณออนไลนอยู หากตองการยุติการเช่ือมตอขอมูลกับศูนยฝากขอความระยะไกล ให
เลือก ตัวเลือก > ตัดเชื่อมตอ

การดึงขอความอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยฝากขอความ

หากคุณออฟไลนอยู ใหเลือก ตัวเลือก > เช่ือมตอ เพ่ือเปดการเชื่อมตอกับศูนยฝาก
ขอความระยะไกล

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ ขอความอาจมี
ซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือส่ิงอ่ืนท่ีอาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ
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1 เมื่อคุณมีการเช่ือมตอท่ีเปดอยูกับศูนยฝากขอความระยะไกล เลือก ตัวเลือก > ดึง
อีเมล > ใหม เพ่ือดึงขอความใหมท้ังหมด ที่เลอืก เพ่ือดึงเฉพาะขอความที่เลือก
เทาน้ัน หรือ ทั้งหมด เพ่ือดึงทุกขอความจากศูนยฝากขอความ
ในการหยุดดึงขอความ เลือก ยกเลกิ

2 ในการปดการเชื่อมตอ และดูขอความอีเมลแบบออฟไลน เลือก ตัวเลือก > ตัดเชื่อม
ตอ

3 หากตองการเปดขอความอีเมล เลือกท่ีขอความ หากยังไมไดดึงขอความอีเมลและคุณ
ออฟไลนอยู เคร่ืองจะถามคณุวาตองการดึงขอความน้ีจากศูนยฝากขอความหรือไม

ในการดูสิ่งท่ีแนบมากับอีเมล ใหเปดขอความ และเลือกชองสิ่งท่ีแนบที่แสดงไวดวย  หาก
ยังไมไดดึงสิ่งท่ีแนบมาท่ีโทรศัพท เลือก ตัวเลือก > ดึง

ในการดึงขอความอีเมลโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลอืก > การต้ังคาอีเมล > ดึงหัวขอ
โดยอัตโนมัติ

การตั้งคาโทรศัพทใหดงึอีเมลโดยอัตโนมัติอาจทําใหเกิดการสงขอมูลจํานวนมากผาน
ระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเก่ียวกับคาใช
จายในการสงขอมูล

การลบขอความอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยฝากขอความ

ในการลบเนื้อหาของขอความอีเมลจากโทรศัพท ขณะท่ียังคงเก็บไวในศูนยฝากขอความ
ระยะไกล เลือก ตัวเลือก > ลบ > โทรศัพทเทาน้ัน

โทรศัพทจะแสดงหัวขออีเมลในศูนยฝากขอความระยะไกล ถึงแมวาคุณจะลบเน้ือหา
ขอความออกไป แตหัวขออีเมลจะยังคงอยูในเครื่องของคุณ หากคุณตองการลบหัวขอออก
ดวย คุณตองเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรขณะลบขอความออกจากโทรศัพทและศูนยฝาก
ขอความระยะไกล หากไมมีการเช่ือมตอกับเซริฟเวอร หัวขอจะถูกลบเมื่อคุณทําการเช่ือม
ตอจากโทรศัพทไปยังศูนยฝากขอความระยะไกลอีกคร้ังเพ่ืออัพเดตสถานะ
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ในการลบอีเมลออกจากโทรศัพทและศูนยฝากขอความระยะไกล เลือก ตัวเลือก > ลบ >
โทรศพัทและเซิรฟเวอร

หากตองการยกเลิกการลบอีเมลท่ีไดทําเครือ่งหมายเพื่อท่ีจะลบออกจากโทรศัพทและ
เซิรฟเวอรระหวางการเช่ือมตอคร้ังตอไป ( ) เลือก ตัวเลอืก > เรียกคืน

การยกเลกิการเชื่อมตอกับศนูยฝากขอความ

เมื่อคุณออนไลน ในการยุติการเชื่อมตอขอมูลกับศูนยฝากขอความระยะไกล ใหเลือก ตัว
เลอืก > ตัดเชื่อมตอ

Mail for Exchange
Mail for Exchange ชวยใหคุณสามารถรับอีเมลเก่ียวกับงานของคุณในโทรศัพทของคุณได
คณุสามารถอานและตอบกลับอีเมลของคุณ ดูและแกไขสิ่งท่ีแนบท่ีใชงานรวมกันได ดู
ขอมูลปฏิทิน รบัและตอบกลับคําขอประชุม กําหนดการประชุม รวมท้ังดู เพ่ิม และแกไข
ขอมูลรายช่ือได

Mail for Exchange
การใช แอปพลิเคช่ัน Mail for Exchange จะถูกจํากัดไวเฉพาะการซงิโครไนซขอมูล PIM
แบบ Over-the-Air ระหวางโทรศัพท Nokia กับเซิรฟเวอร Microsoft Exchange ท่ีไดรับ
อนุญาต

คุณสามารถตั้งคา Mail for Exchange ไดก็ตอเม่ือบริษัทของคุณมี Microsoft Exchange
Server เทาน้ัน นอกจากน้ี ผูดูแลระบบไอทีของบริษัทตองมี Mail for Exchange ท่ีเปดใชงาน
สําหรับบัญชีของคุณ

กอนท่ีจะเริ่มตั้งคา Mail for Exchange โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีขอมลูตอไปน้ี

• ID อีเมลของบริษัท
• ช่ือผูใชเครือขายของที่ทํางานของคุณ
• รหัสผานเครือขายของที่ทํางานของคุณ
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• ช่ือโดเมนเครือขายของคุณ (ติดตอแผนก IT ของบริษัท)
• ช่ือเซิรฟเวอร Mail for Exchange ของคุณ (ติดตอแผนก IT ของบริษัท)

คุณอาจตองปอนขอมูลอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการดังกลาว ท้ังน้ีขึน้กับการตั้งกําหนดคา
เซิรฟเวอร Mail for Exchange ของบริษัทคุณ หากคุณไมทราบขอมูลท่ีถูกตอง โปรดติดตอ
แผนก IT ของบริษัท

เมื่อใช Mail for Exchange อาจจําเปนตองใชรหัสลอ็ค รหัสล็อคท่ีระบบตั้งไวในเครื่องของ
คุณคือ 12345 แตผูดูแลระบบไอทีของบริษัทอาจกําหนดรหัสอ่ืนไวใหคุณ

คณุสามารถเขาถึงและปรับเปลี่ยนรปูแบบและการตั้งคาของ Mail for Exchange ในการตั้งคา
ขอความ

การดูขอความบนซิมการด
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > ขอความซิม

กอนท่ีคุณจะสามารถดูขอความในซิมได คุณตองคัดลอกขอความดังกลาวไปยังแฟมขอมูล
ในโทรศัพทของคุณกอน

1 เลือก ตัวเลือก > เลอืก/ไมเลือก > เลือก หรือ เลอืกท้ังหมด เพ่ือเลือกขอความ
2 เลือก ตัวเลือก > คัดลอก รายการแฟมขอมูลจะเปดขึน้
3 ในการเริ่มการคัดลอก เลือกแฟมขอมูล ในการดูขอความ ใหเปดแฟมขอมูล

ขอความจากระบบ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > ขอความจากระบบ

ขอความจากระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถรับขอความในหัวขอ
ตางๆ เชน สภาพอากาศหรือสภาพจราจร จากผูใหบริการของคุณได โปรดติดตอผูใหบริการ
เก่ียวกับหัวขอท่ีมีใหบริการและหมายเลขหัวขอท่ีเก่ียวของ บริการน้ีอาจไมมีในบางภมูิภาค

คําสั่งบริการ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > คําสัง่บริการ
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คําส่ังบริการ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ทําใหคุณสามารถปอนและสงคําขอบริการ
(หรือเรียกวาคําสั่ง USSD) เชน คําสั่งการใชสําหรับบริการเสริมจากระบบเครือขาย ไปยังผูให
บริการของคุณได บริการน้ีอาจไมมีในบางภูมิภาค

การต้ังคาขอความ
การตั้งคาตางๆ อาจไดรับการกําหนดคาไวในโทรศัพทของคุณแลว หรือคุณอาจไดรับการ
ตัง้คาในรูปแบบขอความ ในการปอนการตั้งคาดวยตนเอง ใหปอนขอมูลในชองท่ีชองท่ี
กํากับดวย ตองระบุ หรือเคร่ืองหมายดอกจัน

ผูใหบริการอาจตั้งคาจุดเช่ือมตอหรือศูนยขอความบางรายการหรือท้ังหมดใหกับโทรศัพท
ของคุณไวลวงหนาแลว และคุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง สราง แกไขหรือลบคาเหลาน้ัน
ได

การต้ังคาขอความแบบตัวอักษร
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การต้ังคา > ขอความตัวอักษร

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
ศนูยขอความ  —  ดูรายการศูนยรับสงขอความที่มีอยูท้ังหมดท่ีถูกกําหนดไวแลว
ศนูยขอความที่ใช  —  เลือกศูนยรับสงขอความที่ใชสําหรับสงขอความแบบตัวอักษร
การเขารหัสอักขระ  —  ในการใชการแปลงตัวอักษรเปนระบบเขารหัสอ่ืนเมือ่เปนไปได
เลือก การสนับสนุนที่ลดลง
รับรายงาน  —  เลือกวาจะใหเครือขายสงรายงานการนําสงขอความของคุณหรือไม (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)
อายุขอความ  —  เลือกระยะเวลาท่ีศูนยรับสงขอความจะสงขอความใหอีกครัง้หากสงคร้ัง
แรกไมสําเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไมสามารถสงขอความไดภายในระยะ
เวลาที่กําหนด ขอความจะถูกลบออกจากศูนยรับสงขอความ
สงขอความเปน  — โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ หากตองการทราบวาศูนยขอความ
สามารถแปลงขอความตัวอักษรเปนรูปแบบอื่นๆ เหลาน้ีไดหรือไม
การเชื่อมตอที่เลอืก  —  เลือกการเชื่อมตอท่ีจะใช
ตอบผานศนูยเดิม  — เลือกวาคุณตองการใหสงขอความตอบกลับโดยใชหมายเลขของ
ศูนยรับสงขอความเดียวกันหรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
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การต้ังคาขอความมัลติมีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การต้ังคา > ขอความมัลติมีเดีย

เลือกจากรายการดังตอไปน้ี:
ขนาดรูปภาพ  — กําหนดขนาดของภาพในขอความมัลติมีเดีย
โหมดการสราง MMS  — หากคุณเลือก แนะนํา อุปกรณจะแจงใหทราบถาคุณพยายามจะ
สงขอความที่ผูรับอาจไมมีการสนับสนุน หากคุณเลือก จํากัด เคร่ืองจะปองกันไมใหคุณสง
ขอความที่อาจไมไดรับการสนับสนุน หากตองการรวมเน้ือหาไวในขอความโดยไมมีการแจง
เตือน ใหเลือก วาง
จุดเชื่อมตอที่ใช  — เลือกจุดเช่ือมตอท่ีจะใชเปนการเช่ือมตอท่ีตองการ
การดึงมัลติมีเดีย  — เลือกวิธีการรับขอความที่ตองการ หากมี หากตองการรับขอความ
โดยอัตโนมัติในเครือขายโฮมของคุณ ใหเลือก อัตโนมัติเครือขายบาน ภายนอกเครือขาย
โฮมของคุณ คณุไดรับการแจงเตือนวามีขอความที่จะดึงไดในศูนยขอความมัลติมีเดีย หาก
คุณเลือก อัตโนมัติทุกครั้ง โทรศัพทของคุณจะดําเนินการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตท่ีใชงาน
อยูโดยอัตโนมัติเพ่ือดึงขอความทั้งในและนอกเครือขายโฮมของคุณ เลือก ดวยตนเอง
เพ่ือดึงขอความมัลตมิีเดียจากศูนยขอความดวยตนเอง หรือ ปด เพ่ือปองกันการรับขอความ
มัลติมีเดียใดๆ การดึงขอมูลอัตโนมัติอาจไมไดรับการสนับสนุนในบางภมูิภาค
อนุญาตขอความนิรนาม  — ปฏเิสธขอความจากผูสงท่ีไมระบุนาม
รับโฆษณา  — รับโฆษณาที่เปนขอความมัลติมีเดีย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
รับรายงาน  — แสดงสถานะของขอความที่สงในบันทึก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ปฏิเสธการสงรายงาน  — ปองกันไมใหโทรศัพทของคุณสงรายงานการสงของขอความที่
ไดรับ
อายุขอความ  — เลือกระยะเวลาที่ศูนยขอความจะสงขอความของคุณใหมหากพยายามสง
คร้ังแรกไมสําเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไมสามารถสงขอความไปยังผูรับ
ภายในระยะเวลานี้ได ขอความจะถูกลบออกจากศูนยขอความ

โทรศัพทจําเปนตองใชการสนับสนุนของเครือขายเพ่ือระบุวามีการรบัหรืออานขอความที่สง
แลว ขอมูลน้ีอาจเช่ือถือไมไดในบางครั้งขึ้นอยูกับเครือขายและสถานการณอ่ืนๆ
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การต้ังคาอีเมล
การจัดการศนูยฝากขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การต้ังคา > อีเมล

ในการเลือกศนูยฝากขอความที่คุณตองการใชเพ่ือสงและรับอีเมล เลือก ศูนยฝาก
ขอความที่ใช และศูนยฝากขอความ

ในการลบศูนยฝากขอความและขอความในนั้นออกจากโทรศัพทของคณุ เลือก ศูนยฝาก
ขอความ แตะท่ีศูนยฝากขอความที่จะลบออก หากยังไมมีการไฮไลตไว และเลือก ตัว
เลอืก > ลบ

ในการสรางศูนยฝากขอความใหม เลือก ศูนยฝากขอความ > ตัวเลือก > ศูนยฝาก
ขอความใหม ช่ือท่ีคุณตั้งใหศูนยฝากขอความใหมน้ันจะแทนท่ีศูนยฝากขอความในหนา
จอหลักของขอความ คณุสามารถมีศนูยฝากขอความไดสูงสุด 6 ศูนย

เลือก ศนูยฝากขอความ และศูนยฝากขอความเพื่อเปลี่ยนการตั้งคาการเช่ือมตอ การตั้งคา
ผูใช การตั้งคาการดึงขอมูล และการตั้งคาการดึงขอมูลอัตโนมัติ

รายชื่อ Ovi
เก่ียวกับรายชื่อบน Ovi

 คุณสามารถใชรายช่ือ Ovi ตดิตอกับเพ่ือนและครอบครัวไดตลอดเวลา และพบปะเพื่อน
ใหมๆ ในชุมชน Ovi ได คุณสามารถแบงใชท่ีตั้งของคณุกับเพ่ือน และติดตามวาเพ่ือนของ
คุณกําลังทําอะไรอยูได คุณสามารถสํารองรายช่ือจากโทรศัพทของคุณไปไวใน Ovi ได

ในการใชรายช่ือ Ovi ใหไปท่ี www.ovi.com

การเริ่มตนใชรายชื่อ Ovi
เลือก รายชื่อ และเปดแท็บ Ovi

บริการรายชื่อ Ovi เปนสวนหน่ึงของ Ovi และใชขอมูลบัญชีเดียวกัน

หากคุณยังไมเคยใช Ovi และบริการท่ีมีอยู ในการเริ่มตนใชแอปพลิเคช่ันรายช่ือ Ovi คุณตอง
ลงทะเบียนกับ Ovi โดยสรางบัญชี Nokia
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การสรางบญัชี Nokia
1 เลือก สนทนา Ovi และเม่ือระบบแจงขอ ใหคุณเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
2 ปอนขอมูลท่ีจําเปน
3 ในมุมมองรูปแบบของฉัน ใหปอนขอมูลรูปแบบของคุณ ชื่อและนามสกุลของคุณเปน

ขอมูลบังคับ
4 เลือก เรียบรอย

หากคุณลงทะเบียนกับ Ovi โดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือแลว คุณสามารถ
เร่ิมใชรายช่ือ Ovi ดวยขอมูลบัญชีเดียวกันได

การลงชื่อเขาใชรายช่ือ Ovi และเปดใชบริการ
เลือก สนทนา Ovi แลวปอนช่ือผูใชและรหัสผานของคุณ
หากคุณยังไมไดใหขอมูลรูปแบบของคุณสําหรับรายช่ือ Ovi ใหดําเนินการ และเลือก
เรียบรอย ชื่อและนามสกุลของคณุเปนขอมูลบังคับ

การเชื่อมตอกับบริการ
เลือก เมนู > รายช่ือ และเปดแท็บ Ovi

การเชื่อมตอกับรายชื่อ Ovi
เลือก ออนไลน และวิธีการเชื่อมตอ

การยกเลกิการเชื่อมตอ
เลือก ตัวเลือก > ยกเลกิการเชื่อมตอ

การเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ตอาจมกีารเรียกเก็บคาบริการรับสงขอมูลเพ่ิมเติม หากตองการ
ทราบรายละเอียดเก่ียวกับการคิดคาบริการ โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคณุ

เลือก ออนไลน > ตัวเลอืก และจากตัวเลือกตอไปน้ี:
เลอืก  — เลือกรายการ
ออนไลน  — เช่ือมตอกับบริการหากคุณออฟไลนอยู
รูปแบบของฉัน  — แกไขขอมูลรูปแบบของคุณ
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แนะนําเพื่อน  — เชิญรายช่ือใหเขารวมใชรายช่ือ Ovi คําเชิญจะสงไปเปนขอความตัวอักษร
การต้ังคา  — แกไขการตั้งคารายชื่อ Ovi

ตวัเลือกท่ีมใีหเลือกอาจแตกตางกัน

การสรางและแกไขรูปแบบของคุณ

การแกไขขอมูลรูปแบบของคุณ
เลือก รูปแบบของฉัน

การดูรูปแบบของเพื่อนในรายชื่อ Ovi ของคุณ
เลือกเพ่ือนและ ตัวเลือก > รูปแบบ

ขอมูลรูปแบบของคุณจะมองเห็นไดสําหรับเพ่ือนในรายช่ือ Ovi ของคุณ เฉพาะรายละเอียด
รูปแบบตอไปน้ีเทาน้ันท่ีจะแสดงใหผูใชรายช่ือ Ovi คนอ่ืนเห็น เชน ในขณะคนหา: ช่ือและ
นามสกุล ในการเปลี่ยนการตั้งคาความเปนสวนตวั ใหเขาใช Ovi บนเครื่องคอมพิวเตอรของ
คุณ และลงช่ือเขาใชบัญชี Nokia ของคุณ

การเปลีย่นภาพของรูปแบบของคุณ
เลือกภาพของรูปแบบ เลอืกรูปภาพที่มีอยู และรูปภาพใหม คุณยังสามารถแกไขหรือลบ
ภาพของรูปแบบปจจุบันหรือถายภาพใหมได

การเปลีย่นความพรอมใชงานของคุณ
ตามคาเริ่มตน ความพรอมใชงานของคุณจะตั้งเปน วาง ในการเปลีย่นความพรอมใชงาน
ของคุณ ใหเลือกท่ีไอคอน

การบอกเพ่ือนของคุณถึงสิง่ที่กําลงัทําอยูในขณะนี้
เลือก คุณกําลงัทําสิง่ใด? และปอนขอความลงในชอง

การแสดงเพลงท่ีคุณกําลังฟงอยูใหเพื่อนของคุณเห็น
เลือก กําลังเลนตอนนี ้ในการดําเนินการเรื่องน้ี คุณตองอนุญาตใหมีการแบงดูขอมูลกําลัง
เลนตอนน้ีของคุณไดในการตั้งคาสถานะ
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การแกไขขอมูลรายชื่อของคุณ
เลือกชอง แลวปอนขอความ

ในมุมมองรูปแบบของฉัน เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
แกไขตัวอักษร  — ตัด คัดลอกหรือวางขอความ
เปลี่ยน  — เปลี่ยนสถานะของคุณ (เมื่อมีการเลือกชองสถานะ)
เลกิทําการเปล่ียนแปลง  — เลิกทําการเปลีย่นแปลงที่คุณทําในมุมมองรูปแบบ

ตวัเลือกท่ีมใีหเลือกอาจแตกตางกัน

คนหาและเพิ่มเพื่อน
เลือก ตัวเลือก > เชิญเพื่อน

การคนหาเพื่อน
ปอนชื่อเพ่ือนในชองคนหาเพื่อน แลวเลือกไอคอนคนหา คุณไมสามารถคนหาเพื่อนตาม
เบอรโทรศัพทมือถือหรือท่ีอยูอีเมล

การเรียกดูผลการคนหา
เลือก ผลลัพธถัดไป หรือ ผลลพัธกอนหนา

การเริ่มการคนหาใหม
เลือก คนหาใหม

หากไมพบเพ่ือนท่ีคุณคนหา เพ่ือนของคุณอาจไมไดลงทะเบียนเปนสมาชิก Ovi หรือเลือก
ใหมองไมเห็นในการคนหา เมื่อระบบแจงขอ ใหคุณสงขอความตัวอักษรไปยงัเพ่ือนเพ่ือ
เชิญใหเขารวมใชรายช่ือ Ovi

การสงคําเชิญใหเขารวมใชรายชื่อ Ovi
เลือก เลือกบริการ: และบริการท่ีคุณทราบวาเพ่ือนของคุณใชอยู ปอนช่ือผูใชของเพ่ือน
และเลือกไอคอนสง
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เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
เลอืก  — เลือกรายการ
เปด  — เปดรายการ
เชิญเปนเพื่อน  — สงคําเชิญไปใหรายช่ือ
แสดงรูปแบบ  — ดูรูปแบบของรายชื่อ
สงคําเชิญอีกครั้ง  — สงคําเชิญใหเขารวมใชรายช่ือ Ovi ไปใหเพ่ือนท่ีคางอยูซ้ํา
คนหา  — คนหารายชื่อท่ีมีช่ือหรือคําสําคญัอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งคุณไดปอนลงในชองคนหา
เพ่ือน
แกไขตัวอักษร  — ตัด คัดลอกหรือวางขอความ

ตวัเลือกท่ีมใีหเลือกอาจแตกตางกัน

การสนทนากับเพื่อนของคุณ

การเริ่มสนทนากับเพื่อน
เลือกเพ่ือน

การสงขอความสนทนา
ปอนขอความลงในชองขอความ แลวเลือกไอคอนสง

ในมุมมองสนทนา เลือก ตัวเลอืก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
สง  — สงขอความ
เพ่ิมสญัลกัษณย้ิม  — ใสสัญลักษณย้ิม
สงที่ต้ังของฉัน  — สงรายละเอียดท่ีตั้งของคุณใหกับคูสนทนา (หากอุปกรณของท้ังสอง
ฝายรองรับ)
รูปแบบ  — ดูรายละเอียดของเพื่อน
รูปแบบของฉัน  — เลือกสถานะ ภาพของรูปแบบ ปรับแตงขอความของคุณ หรือเปลี่ยน
รายละเอียดของคุณ
แกไขตัวอักษร  — คัดลอกหรือวางขอความ
สิน้สดุการสนทนา  — สิ้นสุดการสนทนาที่ใชงานอยู
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ออก  — จบการสนทนาทั้งหมด และปดแอปพลเิคช่ัน

ตวัเลือกท่ีมใีหเลือกอาจแตกตางกัน

ในการรับขอมูลท่ีตั้งจากเพ่ือนของคุณ คณุตองมีแอปพลิเคช่ันแผนที่ ในการสงและรับ
ขอมูลท่ีตั้ง คณุตองมีท้ังแอปพลิเคช่ันแผนที่และการจัดตําแหนง

การดูที่ต้ังของเพื่อนคุณ
เลือก แสดงบนแผนที่

การกลบัไปที่มุมมองหลักของรายชื่อ Ovi โดยไมยุติการสนทนา
เลือก กลับ

การเพิ่ม โทร หรือคัดลอกหมายเลขโทรศัพทจากการสนทนา
ไปท่ีหมายเลขโทรศัพทในการสนทนา แลวเลือก ตัวเลือก และตัวเลือกท่ีเหมาะสม

การต้ังคารายชื่อ Ovi
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา และจากตัวเลือกตอไปน้ี
บญัชี  — เขาถึงขอมูลบัญชีของคุณ และกําหนดสถานะการมองเห็นของคุณในการคนหา
การปรับต้ังคา  — แกไขการตั้งคาเก่ียวกับการเปดเคร่ืองและเสียงของแอปพลิเคช่ันราย
ช่ือ Ovi และตั้งคาใหโทรศัพทของคุณรับคําเชิญเปนเพ่ือนโดยอัตโนมัติ
การเชื่อมตอ  — เลือกการเช่ือมตอเครือขายท่ีจะใช และเปดใชงานคําเตือนเมื่อขามเครือ
ขาย
ออก  — จบการสนทนาทั้งหมด และปดแอปพลเิคช่ัน

การต้ังคาบญัชี Nokia
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > บญัชี

การแกไขรายละเอียดบัญชีของคุณ
เลือก บญัชีของฉัน
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การกําหนดสถานะการมองเห็นในการคนหาของคุณ
เลือก บัญชีของฉัน > การมองเห็นในการคนหา คุณตองออนไลนเพ่ือเปลี่ยนสถานะการ
มองเห็นของคุณ

การปรับต้ังคา
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > การปรับต้ังคา

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
ลอ็กอินเม่ือเริ่มตน  — ลงชื่อเขาใชรายช่ือ Ovi อัตโนมัติเมื่อคุณเปดโทรศัพทมือถือ
ยอมรับคําเชิญจากเพื่อน  — รบัคําขอของเพื่อนอัตโนมัติโดยไมตองแจงเตือน
รับขอความเสียงอัตโนมัติ  — อนุญาตใหยอมรบัขอความเสียงโดยอัตโนมัติ
เสยีงขอความ  — เลือกแบบเสียงสําหรับขอความใหม
แบบเสียงเม่ือมีเพื่อนออนไลน  — เลือกแบบเสียงท่ีดังขึ้นเมื่อมีเพ่ือนออนไลน
ไอคอนบนหนาจอหลกั  — เพ่ิมไอคอนทางลัดรายช่ือ Ovi ในหนาจอหลักของอุปกรณ

การต้ังคาการเชื่อมตอ
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > การเชื่อมตอ

การแกไขการต้ังคาการเชื่อมตอ
เลือก การเชื่อมตอเครือขาย และการเชื่อมตอท่ีตองการ ในการใชการเช่ือมตอท่ีตั้งไวซึง่
กําหนดไวในการตั้งคาการเช่ือมตออุปกรณของคุณ เลือก การเชื่อมตอที่ต้ังไว

การต้ังใหโทรศัพทแจงเตือนเม่ือเครือขายโฮมของคุณใชไมได
หากตองการรับคําเตือนเมือ่โทรศัพทของคุณกําลังเช่ือมตอกับเครือขายอ่ืน เลือก คําเตือน
เม่ือขามเครือขาย > เปด

การปรับตั้งคาโทรศัพทของคุณ

คณุสามารถปรับแตงโทรศัพทของคณุไดโดยการเปลีย่นหนาจอหลัก แบบเสียง หรือ
ลักษณะหนาจอได
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การเปลีย่นแปลงรูปลักษณโทรศพัทของคุณ
เลือก เมนู > การต้ังคา และ สวนบคุคล > ลกัษณะ

คณุสามารถใชลักษณะเพ่ือเปล่ียนรูปลักษณของหนาจอ เชน ภาพพ้ืนหลัง และผังเมนูหลัก

ในการเปลี่ยนลักษณะท่ีใชสําหรบัแอปพลิเคช่ันท้ังหมดในโทรศัพทของคุณ เลือก ทั่วไป
ในการดูตวัอยางลกัษณะกอนเปดใช เล่ือนไปที่ลักษณะ และรอสักครู หากตองการเปดใช
งานลักษณะ ใหเลือกตัวเลือก > ต้ัง ลักษณะท่ีใชงานอยูจะแสดงดวยสัญลักษณ 

ในการเปลี่ยนเคาโครงของเมนูหลัก เลือก เมนู

ในการเปลี่ยนรูปลักษณของหนาจอหลัก เลือก ลกัษณะ น. จอหลัก

ในการใชภาพพ้ืนหลังหรือสไลดโชวของภาพท่ีเปลี่ยนแปลงเปนฉากหลังในหนาจอหลัก
เลือก ภาพพื้นหลัง > รูปภาพ หรือ สไลดโชว

ในการเปลี่ยนภาพที่แสดงบนหนาจอหลักเม่ือรับสาย เลือก ภาพการโทร

รูปแบบ
เลือก เมนู > การต้ังคา และ สวนบคุคล > รูปแบบ

คณุสามารถใชรูปแบบเพื่อตั้งคา เสียง ขอความ เสียงอ่ืนๆ คําสั่งเสียงคือช่ือของแอปพลิ
เคช่ันหรือรูปแบบที่ปรากฏในรายการ ในรูปแบบทั่วไป จะแสดงเฉพาะวันท่ี

ในการเปลี่ยนโปรไฟล เล่ือนไปที่โปรไฟล และเลือก ตัวเลือก > ใชงาน

ในการปรับตั้งคา่ รูปแบบ ให้เล่อื นไปที่รูปแบบ และเลือก ตัวเลือก > ปรับต้ังคา
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แล้วเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยน



ตั้งโปรไฟลใหใชงานจนถึง 24 ช่ัวโมงถัดไป เล่ือนไปที่โปรไฟล เลือก ตัวเลอืก > ต้ัง
เวลา และตั้งเวลา เมื่อหมดเวลา โปรไฟลจะเปลี่ยนกลับไปท่ีอันเดิม เมื่อกําหนดเวลาไว 
จะแสดงที่หนาจอ รูปแบบออฟไลนกําหนดไมได

ในการสรางใหม เลือก ตัวเลือก > สรางใหม

โฟลเดอรเพลง

เครื่องเลนเพลง
เคร่ืองเลนเพลงรองรับรูปแบบไฟลตางๆ เชน AAC, AAC+, eAAC+, MP3 และ WMA เคร่ืองเลน
เพลงไมรองรับคุณสมบตัิท้ังหมดของรูปแบบไฟลหรือความหลากหลายของรูปแบบไฟลทุก
ประเภท

และคุณสามารถใชเครือ่งเลนเพลงฟงพอดแคสต พอดแคสตคือ วิธีการนําเสนอเสียงและ
เน้ือหาของวิดีโอผานอินเทอรเน็ตโดยใชเทคโนโลยี RSS หรือ Atom เพ่ือเลนบนอุปกรณ
เคล่ือนท่ีและบนคอมพิวเตอร

การเลนเพลงหรือพอดแคสต
เลือก เมนู > เพลง > เครื่องเลน

1 เลือกประเภทเพื่อสํารวจเพลงหรือพอดแคสตท่ีคุณตองการฟง
2 หากตองการเลนเพลงหรือพอดแคสต ใหเลือกจากรายการ

คณุอาจตองรีเฟรชคลังเพลงและพอดแคสตหลังจากอัพเดตการเลือกเพลงหรือพอดแคสต
ในโทรศัพทของคุณ ในการเพ่ิมรายการท้ังหมดลงในคลัง ใหเลือก ตัวเลือก > รีเฟรชคลัง

เพลงบางเพลงมีเน้ือเพลงประกอบดวย ในการแสดงเนื้อเพลง เลือก ตัวเลอืก > แสดง

ในการหยุดเลนช่ัวคราว ใหเลือก  หากตองการเลนตอ ใหเลือก 

ในการกรอไปขางหนาหรือกรอกลับอยางรวดเร็ว ใหกด  หรือ  คางไว
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ในการไปยังเพลงถัดไป ใหเลือก  ในการกลับไปยังจุดเร่ิมตนของเพลง ใหเลือก  ใน
การขามไปยังเพลงกอนหนา ใหเลือก  อีกคร้ังภายใน 2 วินาที หลังจากท่ีเพลงหรือพอด
แคสตเร่ิมเลน

ในการเปดใชงานหรือเลิกใชงานการเลนแบบสุม ( ) ใหเลือก ตัวเลอืก > เลนแบบสุม

ในการเลนซ้ําเพลงปจจุบัน ( ) เพลงท้ังหมด ( ) หรือเลิกใชงานการเลนซ้ํา ใหเลือก
ตัวเลือก > เลนซ้ํา

หากคุณเลนพอดแคสต การสุมเพลงและการเลนซ้ําจะถูกปดใชงานโดยอัตโนมัติ
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หากตองการปรับระดับเสียง ใหกดปุมปรับระดับเสียง

ในการแกไขแบบเสียงในการเลนเพลง ใหเลือก ตัวเลอืก > อีควอไลเซอร

ในการแกไขความสมดลุและสเตอรโิออิมเมจ หรือปรับปรุงเสียงเบส ใหเลือก ตัวเลอืก >
การต้ังคา

หากตองการกลับสูหนาจอหลัก และใหเคร่ืองเลนทํางานอยูเปนพ้ืนหลัง ใหกดปุมจบการ
ทํางาน

หากตองการปดเคร่ืองเลน ใหเลือก ตัวเลอืก > ออก

รายการเลน
เลือก เมนู > เพลง > เครื่องเลน และ รายการเลน

ในการดูรายละเอียดของรายการ ใหเลือก ตัวเลือก > ขอมูลรายการเลน

สรางรายการเลนใหม
1 เลือก ตัวเลือก > รายการเลนใหม
2 ปอนช่ือสําหรับรายการ และเลือก ตกลง
3 ในการเพิ่มเพลง เลือก ใช หรือเพ่ิมภายหลัง เลือก ไม
4 หากคุณเลือก ใช เลือกศิลปดเพ่ือคนหาเพลงท่ีคุณตองการเพ่ิมในรายการ เลือก เพ่ิม

เพ่ือเพ่ิมรายการ
แสดงเพลง โดยเลือก ขยาย ซอนเพลง โดยเลือก ยอ

5 เมื่อเลือกแลว เลือก เรียบรอย

เพ่ิมเพลงอ่ืนๆ เลือก ตัวเลอืก > เพิ่มเพลง
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ในการเพิ่มเพลงท้ังหมดจากศิลปน อัลบั้ม ประเภท หรือผูเรียบเรียงใดโดยเฉพาะลงใน
รายการเลนท่ีจัดเก็บไว ใหไปยังรายการที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > เพ่ิมไปที่รายการ
เลน > รายการที่จัดเก็บไวแลว หรือ รายการเลนใหม

ในการลบเพลงออกจากรายการ เลือก ตัวเลือก > ลบ
จะไมลบเพลงออกจากเครื่อง และจะลบออกจากรายการเทาน้ัน

ในการเรียงลําดับเพลงในรายการเลนใหม ใหเลือกเพลงท่ีคุณตองการยาย และ ตัวเลือก >
จัดรายการเลนใหม

ยายเพลงไปยังตําแหนงท่ีตองการ และเลือก วาง

ในการยายเพลงอ่ืน ใหเลือกเพลง และ เลอืก ยายเพลงไปยังตําแหนงท่ีตองการ และเลือก
วาง

ในการสิ้นสุดการจัดรายการ เลือก เรียบรอย

พอดแคสต
เลือก เมนู > เพลง > เครื่องเลน และ พอดแคสต

ภาคของพอดแคสตประกอบดวยสามสถานะคือ ไมเลน เลนบางสวน และเลนท้ังหมด หาก
อยูในสถานะแบบเลนบางสวน ภาคจะเริ่มเลนจากตําแหนงสุดทายท่ีมีการเลน ในการเลน
คร้ังถัดไป หากอยูในสถานะไมเลน หรือเลนท้ังหมด จะเลนภาคจากจุดเร่ิมตน

การถายโอนเพลงจากคอมพิวเตอร
คณุสามารถใชวิธีตอไปน้ีในการถายโอนเพลง:

• ในการติดตั้ง Nokia Ovi Player เพ่ือจัดการและจัดระเบียบไฟลเพลงของคุณ ให
ดาวนโหลดซอฟตแวรคอมพิวเตอรจาก www.ovi.com และทําตามคําแนะนํา

• ในการดูอุปกรณของคุณบนคอมพิวเตอรเปนหนวยความจําสํารองท่ีคุณสามารถถาย
โอนไฟลขอมูลใดๆ ได ใหทําการเช่ือมตอดวยสายเคเบิลขอมูล USB หรือการเช่ือมตอ
Bluetooth ท่ีใชงานรวมกันได หากคุณกําลงัใชสายเคเบิลขอมูล USB ใหเลือก อุปกรณ
จัดเก็บขอมูล เปนโหมดการเชื่อมตอ
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• หากตองการซงิโครไนซเพลงกับ Windows Media Player ใหเช่ือมตอสายเคเบิล
ขอมูล USB ท่ีใชงานรวมกันได และเลือก ถายโอนสือ่ เปนโหมดการเชื่อมตอ

ในการเปลี่ยนโหมดการเชื่อมตอ USB ท่ีตั้งไว ใหเลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อม
ตอ > USB > โหมดการเชื่อมตอ USB

Nokia Ovi Player
ดวย Nokia Ovi Player คุณสามารถดาวนโหลดเพลงจากเพลง Ovi ถายโอนเพลงจากเครื่อง
คอมพิวเตอรไปยังโทรศัพทของคุณ และจัดการและจดัเรียงไฟลเพลงของคุณได ในการ
ดาวนโหลด Nokia Ovi Player ใหไปท่ี www.ovi.com

คณุจําเปนตองเช่ือมตออินเทอรเน็ตเพ่ือดาวนโหลดเพลง

การดาวนโหลด ถายโอน และจัดการเพลงระหวางคอมพิวเตอรและโทรศพัทของ
คุณ
1 เปด Nokia Ovi Player บนคอมพิวเตอรของคุณ หากคุณตองการดาวนโหลดเพลง ใหลง

ทะเบียนหรือลงช่ือเขาใช
2 เช่ือมตอโทรศัพทของคุณเขากับเครือ่งคอมพิวเตอรดวยสายเคเบิลขอมูล USB ท่ีใชรวม

กันได
3 หากตองการเลอืกโหมดการเช่ือมตอบนโทรศัพทของคุณ ใหเลือก ถายโอนสื่อ

เพลง Ovi
ดวยรานคาเพลง Ovi (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถคนหา เรียกดู และ
ดาวนโหลดเพลงไปยังโทรศัพทของคุณ

บริการ Ovi จะใชแทนรานคา Ovi ในท่ีสุด

เลือก เมนู > เพลง > เพลง Ovi

ในการดาวนโหลดเพลง คณุตองลงทะเบียนใชบริการน้ีกอน
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การดาวนโหลดเพลงอาจเกี่ยวของกับคาใชจายเพ่ิมเติมและการสงขอมูลจํานวนมาก
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรดติดตอขอขอมูลเก่ียวกับคาบริการการรับสงขอมูลได
จากผูใหบริการเครือขายของคุณ

เคล็ดลับ: อาจเร็วกวาหากคุณดาวนโหลดเพลงไปนังเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณกอน แลว
ใชสายเคเบิลท่ีใชรวมกันไดคัดลอกเพลงไปยังโทรศัพทของคุณ

ในการเขาใชเพลง Ovi คุณจะตองมจีุดเช่ือมตออินเทอรเน็ตท่ีถูกตองในโทรศัพท เคร่ืองอาจ
ขอใหคุณเลือกจุดเชื่อมตอสําหรับการใชงานเมื่อเช่ือมตอกับรานคาเพลง Ovi

ความพรอมใชงานและลักษณะท่ีปรากฏของเพลง Ovi น้ันอาจแตกตางกันไป การตั้งคาน้ี
อาจกําหนดไวลวงหนาแลวและคณุอาจไมสามารถปรับเปลี่ยนได ขณะเรียกดูเพลง Ovi คุณ
อาจปรับเปลี่ยนการตั้งคาได

การแกไขการต้ังคาเพลง Ovi
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา

เพลง Ovi มีในบางประเทศหรือบางภูมิภาคเทาน้ัน

Nokia Podcasting
คณุสามารถใชแอปพลิเคช่ัน Nokia Podcasting (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คนหา
ตรวจหา สมัครขอรับบริการ และดาวนโหลดพอดแคสตโดยวิธี OTA (Over the Air) ตลอดจน
เลน จัดการและใชพอดแคสตเสียงและวิดีโอรวมกันดวยโทรศัพทของคณุ

การต้ังคาพอดแคสต
หากตองการเปดพอดแคสตของ Nokia เลือก เมนู > เพลง > พอดแคสต

กอนการใชโปรแกรมพอดแคสตของ Nokia คณุตองกําหนดการตัง้คาเช่ือมตอและการ
ดาวนโหลด

โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและคาธรรมเนียมบริการขอมูลจากผูใหบริการของคุณ กอนการใช
วิธีการเช่ือมตออ่ืน ตัวอยางเชน โปรโมชั่นมือถือในอัตราคงท่ีอาจอนุญาตใหคุณถายโอน
ขอมูลขนาดใหญดวยคาธรรมเนียมรายเดือนอัตราเดียว
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การต้ังคาการเชื่อมตอ
ในการแกไขการตั้งคาเช่ือมตอ เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > การเชื่อมตอ และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปน้ี
จุดเชื่อมตอที่ต้ังไว  — เลือกจุดเช่ือมตอท่ีจะกําหนดการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
URL บริการคนหา  — กําหนด URL บริการคนหาพอดแคสตท่ีตองการใชในการคนหา

การต้ังคาดาวนโหลด
ในการแกไขการตั้งคาดาวนโหลด เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > ดาวนโหลด และเลือก
จากตัวเลือกตอไปน้ี
จัดเก็บไปที่  — กําหนดตําแหนงท่ีคุณตองการจัดเก็บพอดแคสตของคุณ
ชวงการอัพเดต  — กําหนดความถี่ในการอัพเดตพอดแคสต
วันที่อัพเดตถัดไป  — กําหนดวันท่ีในการอัพเดตอัตโนมัติคร้ังตอไป
เวลาอัพเดตถัดไป  — กําหนดเวลาสําหรับการอัพเดตอัตโนมัติคร้ังตอไป

การอัพเดตอัตโนมัติจะเกิดขึน้เฉพาะเมื่อไดเลือกจุดเช่ือมตอเร่ิมตนท่ีกําหนดไว และ
ของ Nokia กําลังทํางานอยู หากโปรแกรมพอดแคสตของ Nokia ไมได

ทํางาน การอัพเดตอัตโนมัติจะไมเร่ิมตนขึ้น
ขีดจํากัดดาวนโหลด (%)  — กําหนดเปอรเซน็ตหนวยความจําท่ีตองการสํารองไว
สําหรับการดาวนโหลดพอดแคสต
หากเกินขีดจํากัด  — กําหนดสิ่งท่ีตองทําหากสิ่งท่ีดาวนโหลดมีขนาดใหญกวาขนาดของ
ดาวนโหลดท่ีจํากัด

การตั้งคาแอปพลิเคช่ันเพ่ือดงึพอดแคสตอัตโนมัติอาจเก่ียวของกับการสงขอมลูจํานวนมาก
ผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคาบริการการสง
ขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

ในการเรียกคืนการตั้งคาเร่ิมตน เลือก ตัวเลือก > เรียกคืนคาที่ต้ังไว ในหนาจอการตั้งคา
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สิง่ที่ดาวนโหลด
หลังจากคณุสมัครใชบริการพอดแคสตแลว จากไดเรกทอรี การคนหาหรือโดยการปอนท่ีอยู
เว็บ คุณสามารถจัดการ ดาวนโหลดและเลนเอพิโซดใน พอดแคสต

ในการดูพอดแคสตท่ีคุณไดสมัครใชบริการ เลือก พอดแคสต > พอดแคสต

ในการดูชื่อเอพิโซดแตละช่ือ (เอพิโซดคอืไฟลสื่อเฉพาะของพอดแคสต) ใหเลือกช่ือพอด
แคสต

ในการเริม่ตนดาวนโหลด ใหเลือกช่ือเอพิโซด
ในการดาวนโหลดหรือดาวนโหลดเอพิโซดท่ีเลอืกหรือทําเครือ่งหมายไวตอ เลือก ตัว
เลอืก > ดาวนโหลด คุณสามารถดาวนโหลดเอพิโซดไดหลายเอพิโซดพรอมกัน

ในการเลนสวนหนึ่งสวนใดของพอดแคสตระหวางการดาวนโหลดหรือหลังจากดาวนโหลด
มาเพียงบางสวน ใหเลือกพอดแคสตและ ตัวเลือก > เลนตัวอยาง

คณุสามารถดูพอดแคสตท่ีดาวนโหลดเสร็จเรียบรอยแลวไดในแฟมขอมูล พอดแคสต แตจะ
ไมแสดงจนกวาจะรีเฟรชคลังพอดแคสต

วิทยุ
การฟงวิทยุ
เลือก เมนู > เพลง > วิทยุ

การทํางานของวิทยุ FM ขึน้กับสายเสาอากาศที่ไมใชเสาอากาศของโทรศัพทมือถือ ดังน้ัน
คณุตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมท่ีใชงานรวมกันไดเขากับเคร่ืองโทรศัพทเพ่ือการใช
งานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม

เม่ือคุณเปดแอปพลิเคชั่นเปนคร้ังแรก คณุจะสามารถเลือกปรับหาคลื่นสถานีวิทยุในพ้ืนท่ีได
โดยอัตโนมัติ

หากตองการฟงสถานีกอนหนาหรือถัดไป เลือก  หรือ 
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หากตองการปดเสียงวิทยุ เลือก 

เลือก ตัวเลือก และเลือกจากรายการตอไปน้ี
สถานี  — ดูสถานีวิทยุท่ีจัดเก็บไว
หมุนสถานี  — คนหาสถานีวิทยุ
จัดเก็บ  — บันทึกสถานีวิทยุท่ีจัดเก็บไว
ใชงานลําโพง หรือ ยกเลิกใชงานลําโพง — เปดหรือปดเสียงลําโพง
ความถี่ทางเลือก  — เลือกวาคุณตองการใหวิทยุคนหาคลื่นความถี่ RDS สําหรับสถานีท่ี
ชัดเจนกวาโดยอัตโนมัตหิรือไม หากระดับความถี่เร่ิมลดลง
เลนเปนพื้นหลงั  — กลับสูหนาจอหลัก โดยใหเคร่ืองเลนทํางานอยูเปนพ้ืนหลงั

การจัดการสถานีวิทยุ
เลือก เมนู > เพลง > วิทยุ

หากตองการฟงสถานีท่ีจัดเก็บไว เลือก ตัวเลือก > สถานี และเลือกสถานีจากรายการ

หากตองการลบหรือเปลี่ยนช่ือสถานี ใหเลือก ตัวเลือก > สถานี > ตัวเลือก > ลบ หรือ
เปลี่ยนช่ือ

ในการตั้งคาความถี่ท่ีตองการดวยตนเอง ใหเลือก ตัวเลอืก > หมุนสถานี > ตัวเลือก >
หาคลืน่ดวยตนเอง

กลอง

โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ 1600x1200 พิกเซล ความละเอียด
ภาพในคูมือน้ีอาจแตกตางจากที่ปรากฏจริง
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การเปดใชงานกลอง

หากตองการเปดใชงานกลอง ใหกดปุมจับภาพ

การถายภาพ
ตัวควบคุมและสัญลักษณของภาพนิ่ง
ชองมองภาพน่ิงจะแสดงตัวเลือกตอไปน้ี

1 สัญลักษณโหมด
2 ตัวเลื่อนการซมู หากตองการเปดหรือปดตัวเลื่อนการซูม ใหแตะท่ีหนาจอ
3 ไอคอนจับภาพ
4 การตั้งคาการถายภาพ
5 สัญลักษณแสดงระดับประจุแบตเตอรี่
6 สัญลักษณความละเอียดของภาพ
7 ตัวนับภาพ (จํานวนภาพโดยประมาณที่คุณสามารถถายภาพไดโดยการใชการตั้งคา

คุณภาพปจจุบันของภาพและหนวยความจําท่ีใชได)
8 ตําแหนงท่ีจัดเก็บรูปภาพไว
9 โหมดฉาก

การต้ังคาการจับภาพและบันทึก
ในการเปดการตั้งคาการจับภาพและบันทึก กอนจับภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิป เลือก เมนู >
แอปพลฯิ > กลอง และ 

หนาจอการตั้งคาการจับภาพและการบนัทึกจะมีทางลัดเขาสูรายการตางๆ และการตั้งคา
กอนการจับภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิป
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การตั้งคาการจับภาพและบันทึกจะกลับสูการตั้งคาเร่ิมตน หลังจากท่ีคุณปดกลอง

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

 — เลือกภาพ
 หรือ  — เปลี่ยนระหวางมุมมองวิดีโอและภาพ
 หรือ  — แสดงหรือซอนชองมองภาพ (ภาพเทาน้ัน)
 — ใชตัวจับเวลา (ภาพเทาน้ัน)
 — ใชงานโหมดตอเน่ือง (ภาพเทาน้ัน)
  — เปด คลังภาพ

การตั้งคารูปภาพ:

 — เลือกเอฟเฟกตสี
 — ปรับความสมดุลสีขาว เลือกสภาพแสงปจจุบัน ชวยใหปรับสีภาพอยางถูกตอง

สมจริงมากขึ้น
 — ปรับการชดเชยแสง (ภาพเทาน้ัน) หากคุณถายวัตถุท่ีมืดโดยมีพ้ืนหลังสวางมาก

เชน ทามกลางหิมะ ปรับสภาพแสดงเปน +1 หรือ +2 เพ่ือชดเชยสําหรับความ
สวางพ้ืนหลัง สําหรับวัตถุท่ีสวางและท่ีพ้ืนหลังมดื ใหตั้งเปน -1 หรือ -2

 — ปรับความไวแสง (ภาพเทาน้ัน) เพ่ิมความไวของแสงในบริเวณท่ีมีแสงนอยเพ่ือ
หลีกเลี่ยนภาพที่มืดเกินไป และภาพท่ีเบลอ การเพ่ิมความไวแสงอาจเพ่ิมความ
เบลอของภาพดวย

 — ปรับความคมชัด (ภาพเทาน้ัน) ปรับความตางระหวางสวนของภาพที่สวางท่ีสุดและ
มืดท่ีสุด

  — ปรับความชัด (ภาพเทาน้ัน)

หนาจออาจเปลีย่นใหตรงกับการตั้งคาท่ีคุณกําหนด

การตั้งคาการจบัภาพเปนโหมดการถายภาพเฉพาะ การสลับระหวางโหมดไมเปนการรีเซ็ต
การตั้งคาท่ีระบุ

กลอง 83



หากคุณเลือกภาพใหม การตั้งคาการจบัภาพจะถูกแทนที่โดยภาพท่ีเลือก คุณสามารถ
เปลี่ยนการตั้งคาการจับภาพ หลังการเลือกภาพหากจําเปน

การบันทึกภาพท่ีถายไวอาจใชเวลานาน หากคุณเปลี่ยนการตั้งคาการซูม สภาพแสง หรือสี

การถายภาพ
เมื่อถายภาพ โปรดทราบวา:

• ใชท้ังสองมือถือกลองใหน่ิง
• ภาพท่ีซมูดวยระบบดิจิตอลจะมีคุณภาพของภาพต่ํากวาภาพท่ีไมไดซมู
• กลองถายรูปจะเขาสูโหมดประหยัดแบตเตอรี่ หากไมมีการดําเนินการใดๆ เปนเวลาหนึ่ง

นาทีโดยประมาณ ในการถายภาพตอไป ใหเลือก ทําตอ

หากตองการถายภาพ ใหปฏิบัติดังน้ี

1 ในการเปลี่ยนจากโหมดวิดีโอเปนโหมดรูปภาพ หากจําเปน ใหเลือก  > 
2 หากตองการถายภาพ ใหกดปุมจับภาพ หามขยับโทรศัพทจนกวาจะมีการบันทึกภาพ

และภาพสุดทายปรากฏขึ้น

ในการขยายหรือยอภาพขณะถาย ใหใชตัวเลื่อนการซูม

หากตองการใชแอปพลเิคช่ันอ่ืน โดยท่ีกลองยังทํางานอยูในพ้ืนหลัง ใหกดปุมเมนู หาก
ตองการกลับไปท่ีกลองถายรูป ใหกดปุมจับภาพคางไว

หลังการถายภาพ
หลังจากท่ีคุณถายภาพ เลือกตัวเลือกตอไปน้ี (มีใหหากคุณเลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา >
แสดงภาพที่จับ > ใช):

  — สงภาพในขอความอีเมลหรอืมัลติมีเดีย หรือผานวิธีการเชื่อมตอ เชน การเช่ือมตอ
Bluetooth

  — อัปโหลดภาพไปที่อัลบั้มออนไลนท่ีรองรับ
 ลบ  — ลบภาพ
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ในการใชภาพเปนภาพพ้ืนหลังในหนาจอหลัก เลือก ตัวเลอืก > ใชภาพ > ต้ังเปนภาพ
พ้ืนหลงั

ในการตั้งภาพเปนภาพการโทรเริ่มตนสําหรับการโทรทุกสาย เลือก ตัวเลือก > ใชภาพ >
ต้ังเปนภาพการโทร

ในการกําหนดภาพใหกับรายช่ือ ตัวเลือก > ใชภาพ > กําหนดใหรายช่ือ

ในการกลับไปที่ชองมองภาพเพ่ือถายภาพใหม กดปุมถายภาพ

ฉาก
ฉากจะชวยใหคุณคนพบการตัง้คาสีและแสงที่ถูกตองสําหรบัสภาวะการถายภาพในขณะนั้น
การตั้งคาสําหรับแตละฉากจะถูกตั้งตามลักษณะหรือสภาพแวดลอมเฉพาะ

ฉากเริ่มตนในโหมดภาพและวิดีโอคือ อัตโนมัติ (แสดงดวย )

ในการเปลี่ยนฉาก เลือก  และเลือกฉาก

ในการทําใหฉากของคุณเหมาะกับสภาพแวดลอมใดสภาพแวดลอมหน่ึง เลือก ผูใช
กําหนด > เปลีย่น ในฉากท่ีผูใชกําหนดเอง คณุสามารถปรับการตั้งคาสภาพแสงและสี
ตางๆ ได ในการคัดลอกการตั้งคาของฉากอื่น เลือก ตามโหมดฉาก และเลือกฉากท่ี
ตองการ ในการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง และกลับสูรายการฉาก ใหเลือก กลับ ในการเปดใช
ฉากของคุณ ใหเลือก ผูใชกําหนด > เลอืก

คุณเองก็อยูในภาพไดโดยใชตัวจับเวลา
ใชตัวจับเวลาเพื่อทําใหการถายภาพชาลง และคุณสามารถใหมีตัวคุณเองอยูในรูปภาพได

ในการตั้งระยะหนวงตัวจับเวลา เลือก  >  และระยะหนวงท่ีจําเปนกอนท่ีภาพจะถูกถาย
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ในการเปดใชงานตัวจบัเวลา เลือก ใชงาน ไอคอนนาฬิกาจับเวลาบนหนาจอจะกะพริบ และ
เวลาที่เหลอืจะปรากฏขึน้เมื่อตัวนับเวลาดําเนินการอยู กลองจะถายภาพหลังจากระยะหนวง
ท่ีเลือกไวผานไป

ในการปดตัวจบัเวลา เลือก  >  > 

เคล็ดลับ: เลือก 2 วินาที เพ่ือใหมือน่ิงขณะถายภาพ

ถายภาพแบบตอเน่ือง
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > กลอง

หากตองการเริ่มการถายภาพตอเน่ืองแบบรวดเรว็ ใหเลือก เมนู > แอปพลิฯ > กลอง และ
 > ตอเน่ือง หากตองการปดหนาตางการตั้งคา ใหแตะหนาจอเหนือหนาตางน้ัน กดปุม

จับภาพคางไว โทรศัพทจะถายภาพไปจนกวาคุณจะปลอยมือจากปุมหรือจนกวาหนวยความ
จําจะเต็ม หากคุณกดปุมจับภาพเปนชวงสั้นๆ โทรศัพทจะถายภาพ 18 ภาพแบบตอเน่ือง

ภาพท่ีถายไวจะไดรับการแสดงในแบบตาราง หากตองการดูภาพ ใหเลือกภาพ หากตองการ
กลับไปยังชองมองภาพของโหมดตอเน่ือง ใหกดปุมจับภาพ

นอกจากนี้ คณุยังสามารถใชโหมดตอเน่ืองพรอมกับตัวตั้งเวลาไดเชนกัน

หากตองการปดการใชโหมดตอเน่ือง ใหเลือก  > ภาพเด่ียว

การบันทึกวิดีโอ
การบันทึกวิดีโอ
1 ในการเปลี่ยนจากโหมดรปูภาพเปนโหมดวิดีโอ หากจําเปน ใหเลือก  และเลือก

โหมดวิดีโอ 
2 ในการเริ่มบันทึก ใหกดปุมจับภาพหรือแตะท่ี  ไอคอนบันทึกสีแดงจะปรากฏขึ้นและมี

เสียงสัญญาณดังขึ้น
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3 ในการหยุดบันทึกช่ัวคราวทุกคร้ัง ใหเลือก หยุดพัก ในการบันทึกตอ ใหเลือก ทําตอ
หากคุณหยุดการบันทึกไวช่ัวคราว และไมไดกดปุมใดๆ ภายในหน่ึงนาที เครื่องจะหยุด
การบันทึก
ในการยอหรือขยายวัตถุ ใหใชปุมซูมของโทรศัพท

4 ในการหยุดบันทึก ใหกดปุมจับภาพ วิดีโอคลิปจะไดรับการจัดเก็บโดยอัตโนมัติใน คลัง
ภาพ ความยาวสูงสุดของวิดีโอคลิปคือ 30 วินาทีโดยประมาณเมื่อใชคุณภาพในระดับท่ี
ใชแบงปนภาพได และ 90 นาที เมื่อใชการตั้งคาคุณภาพอ่ืนๆ

ตัวควบคุมและสัญลักษณการบันทึกวิดีโอ
ชองมองภาพวิดีโอจะแสดงตัวเลือกตอไปน้ี

1 สัญลักษณโหมด
2 สัญลักษณโหมดปดเสียง
3 ไอคอนบันทึก
4 การตั้งคาการบันทึก
5 สัญลักษณแสดงระดับประจุแบตเตอรี่
6 สัญลักษณคุณภาพของวิดีโอ ในการแกไขการตั้งคาน้ี เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา >

คุณภาพวิดีโอ
7 ประเภทไฟลวิดีโอคลิป
8 เวลาในการบันทึกภาพ ขณะท่ีคุณบันทึกภาพ สัญลักษณความยาวของวิดีโอปจจุบันยัง

จะแสดงเวลาที่ใชไปและเวลาท่ีเหลอื
9 ท่ีตั้งสําหรับจัดเก็บวิดีโอคลิป
10 โหมดฉาก
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หลังจากบันทึกคลปิวิดีโอ
หลังจากท่ีคุณบันทึกคลิปวิดีโอ เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี (ใชไดเมื่อคุณเลือก ตัวเลือก >
การต้ังคา > แสดงวิดีโอท่ีถายไว > ใช)

 เลน  — เลนคลิปวิดีโอท่ีคุณบันทึกไว
  — อัปโหลดภาพไปยังอัลบั้มออนไลนท่ีใชได
 ลบ  — ลบคลิปวิดีโอ

หากตองการกลับไปที่ชองมองภาพเพื่อบันทึกคลิปวิดีโอใหม ใหกดปุมจับภาพ

คลังภาพ

ในการจัดเก็บและจัดเรียงภาพ วิดีโอคลิป คลิปเสียง และลิงคการเรียกขอมูล ใหเลือก
เมนู > คลังภาพ

เคล็ดลับ: ในการเขาสูหนาจอรูปภาพและวิดีโอคลิปอยางรวดเรว็ ใหแตะท่ีปุมสื่อ ( ) เพ่ือ
เปดแถบสื่อ และเลือก 

การดูและจัดเรียงไฟล
เลือก เมนู > คลังภาพ และเลือกจากรายการตอไปน้ี

 ภาพและวิดีโอ  — ดภูาพในตวัดูภาพและวิดโีอในศูนยวิดีโอ
 เพลง  — เปดเคร่ืองเลนเพลง

 คลปิเสยีง  — ฟงคลิปเสียง
 สือ่อ่ืน  — ดูการนําเสนอ

คุณสามารถเรียกด ูเปด และสรางแฟมขอมูล พรอมท้ังเลือก คัดลอก ยาย และเพ่ิมรายการ
ลงในแฟมขอมูลได

ในการเปดไฟล ใหเลือกไฟลจากรายการ วิดีโอคลิปและไฟลท่ีมนีามสกุลเปน .ram จะเปด
และเลนในศูนยวิดีโอ แตเพลงและคลิปเสียงจะเลนในเครื่องเลนเพลง
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การดูภาพและวิดีโอ
เลือก เมนู > คลังภาพ และ ภาพและวิดีโอ

รูปภาพ วิดีโอคลิป และโฟลเดอรไดรับการเรียงตามวันท่ีและเวลา ในการเรียกดูไฟล ใหปด
ขึน้หรือลง

ในการเปดไฟล เลือกไฟลจากรายการ ขณะดูภาพ หากตองการดูภาพถัดไปหรือกอนหนา
ใหปดภาพไปทางซายหรือขวาตามลําดับ ในการขยายรูปภาพ ใหใชปุมปรับระดับเสียงใน
โทรศัพท

เลือก ตัวเลือก และเลือกจากรายการตอไปน้ี
แกไข  — แกไขวิดีโอคลิปหรือรูปภาพ
ใชไฟล  — หากตองการใชรูปภาพเปนภาพพ้ืนหลังในหนาจอหลัก ใหเลือก ต้ังเปนภาพ
พ้ืนหลงั

หากตองการตั้งคารูปภาพเปนภาพเมื่อมีสายเขาท่ัวไป ใหเลือก ต้ังเปนภาพการโทร

หากตองการตั้งคารูปภาพเปนภาพเม่ือมีสายเขาสําหรับรายช่ือ ใหเลือก กําหนดใหรายช่ือ

ในการตั้งคาวิดีโอคลิปเปนเสียงเรียกเขา เลือก เปนเสยีงเรียกเขา

ในการกําหนดวิดีโอคลิปเปนเสียงเรียกเขาสําหรับรายช่ือ เลือก กําหนดใหรายช่ือ

แถบเครื่องมือจะชวยใหคุณสามารถเลอืกฟงกชันท่ีใชงานบอยกับรูปภาพ วิดีโอคลิป และ
แฟมขอมูล

จากแถบเครื่องมือ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
 สง  — สงรูปภาพหรือวิดีโอคลิปท่ีเลือกไว

 แกไข  —  แกไขรูปภาพหรือวิดีโอคลิปท่ีเลือกไว
 ลบ  — ลบรูปภาพหรือวิดีโอคลิปท่ีเลือกไว
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การจัดวางภาพและวิดีโอ
เลือก เมนู > คลังภาพ และ ภาพและวิดีโอ > ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปน้ี

ตัวเลือกแฟมขอมูล  — หากตองการยายไฟลไปยังแฟมขอมูล เลือก ยายไปโฟลเดอร
หากตองการสรางแฟมขอมูลใหม เลือก โฟลเดอรใหม
จัดวาง  —  หากตองการคัดลอกไฟลไปยังแฟมขอมูล เลือก คัดลอก หากตองการยายไฟล
ไปยังแฟมขอมูล เลือก ยาย
ดูตาม  —  ดูไฟลตามวันท่ี ช่ือเร่ือง หรือขนาด

การแบงดูออนไลน

เก่ียวกับการแบงดูออนไลน
เลือก เมนู > แบงดู

เมื่อใชการแบงดูออนไลน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณจะสามารถประกาศภาพ
วิดีโอคลิป และคลิปเสียงจากเคร่ืองโทรศัพทของคุณไปยังบริการการแบงดูออนไลนท่ีใช
รวมกันได เชน อัลบั้มและบล็อก นอกจากน้ี คุณยังสามารถดแูละสงความคิดเห็นลงใน
ประกาศในบริการดงักลาว ตลอดจนดาวนโหลดเน้ือหาลงในโทรศัพท Nokia ท่ีใชรวมกันได
ของคุณ

ประเภทเน้ือหาที่รองรับและความพรอมใชงานของบริการการแบงดูออนไลนอาจแตกตาง
กันไป

การสมัครขอรับบริการ
เลือก เมนู > แบงดู

ในการสมัครบริการรวมมองออนไลน ใหไปท่ีเว็บไซตของผูใหบริการ และตรวจสอบวา
โทรศัพท Nokia ของคุณใชงานรวมกันไดกับบริการน้ีหรือไม สรางบญัชีตามคําแนะนําบน
เว็บไซต คณุไดรับช่ือผูใชและรหัสผานท่ีจําเปนตอการตัง้คาโทรศัพทของคุณสําหรับบัญชีน้ี

1 ในการเปดใชงานบริการ ใหเปดแอปพลิเคชั่นแบงดอูอนไลนในโทรศัพทของคุณ เลือก
บริการท่ีตองการ และเลือก ตัวเลอืก > ทํางาน
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2 ยอมใหโทรศัพทสรางการเช่ือมตอเครือขาย หากเครื่องขอใหคุณปอนจดุเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ต ใหเลือกจุดเชื่อมตอจากรายการ

3 ลงช่ือเขาใชบัญชีของคุณตามคําแนะนําบนเว็บไซตของผูใหบริการ

สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับความพรอมใชงานและคาใชจายของบริการจากบริษัทภายนอก
ตลอดจนคาบริการถายโอนขอมูล โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหรือบริษัทภายนอกที่
เก่ียวของ

การจัดการบญัชีของคุณ

หากคุณตองการดูบัญชีของคุณ เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > บัญชีของฉัน

หากตองการสรางบัญชีใหม เลือก ตัวเลือก > เพิ่มบัญชีใหม

หากตองการเปลี่ยนช่ือผูใชหรือรหัสผานสําหรับบัญชี เลือกบัญชีและ ตัวเลอืก > เปด

หากตองการตั้งบัญชีน้ีเปนบัญชีเริ่มตนเมือ่มีการสงประกาศจากโทรศพัทของคณุ ใหเลือก
ตัวเลือก > ต้ังเปนที่ตั้งไว

หากตองการลบบัญชีออก เลือกบัญชีและ ตัวเลือก > ลบ

การสรางประกาศ
เลือก เมนู > แบงดู

ในการประกาศไฟลสื่อไปยังบริการ ใหไปท่ีบริการและเลือก ตัวเลือก > อัพโหลดใหม ถา
บริการรวมมองออนไลนมีชองสัญญาณสําหรับประกาศไฟล ใหเลือกชองสัญญาณท่ี
ตองการ

ในการเพิ่มภาพ คลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงใหกับประกาศ ใหเลือก ตัวเลือก > ใส

เพ่ิมชื่อเร่ืองหรือคําอธิบายใหกับประกาศ ถามี
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ในการเพิ่มแท็กใหกับประกาศ ใหเลือก แท็ก:

ในการเปดใชงานการประกาศขอมูลท่ีตั้งท่ีอยูในไฟล ใหเลือก ที่ต้ัง:

ในการสงประกาศไปไวท่ีบริการ ใหเลือก ตัวเลอืก > อัพโหลด

โพสตไฟลจากคลงัภาพ 
คณุสามารถโพสตไฟลของคุณจาก คลังภาพ ไปยังบริการการใชรวมกันแบบออนไลน

1 เลือกเมนู > คลงัภาพ และไฟลท่ีคุณตองการโพสต
2 เลือก ตัวเลือก > สง > อัพโหลด เลือกบัญชีท่ีตองการ
3 แกไขการโพสตตามตองการ
4 เลือก ตัวเลือก > อัพโหลด

ศูนยวิดีโอ Nokia 

ดวยศูนยวิดีโอ Nokia (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คณุสามารถดาวนโหลดและสตรีม
วิดีโอคลิปแบบ OTA จากบริการวิดีโออินเทอรเน็ตท่ีใชรวมกันไดโดยใชการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ต นอกจากน้ี คุณสามารถถายโอนวิดีโอคลิปจากเครื่องพีซีท่ีใชงานรวมกันไดไปท่ี
โทรศัพทของคุณ และดูวิดโีอคลิปดังกลาวในศูนยวิดีโอ

การใชจุดเช่ือมตอขอมลูแพคเก็ตในการดาวนโหลดวิดโีออาจเก่ียวของกับการสงขอมูล
จํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคณุเพื่อขอขอมูล
เก่ียวกับคาใชจายในการสงขอมูล

โทรศัพทของคุณอาจมีบริการท่ีกําหนดไวแลวลวงหนา

ผูใหบริการอาจใหบริการเน้ือหาฟรีหรือคิดคาธรรมเนียม โปรดตรวจสอบราคาในบริการหรือ
จากผูใหบริการ
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การดูและดาวนโหลดวิดีโอคลิป
การเชื่อมตอกับบริการวิดีโอ
1 เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ศูนยวิดีโอ
2 ในการเช่ือมตอกับบริการเพ่ือติดตั้งบริการวิดีโอ ใหเลือก เพ่ิมบริการใหม แลวเลือก

บริการวิดีโอท่ีตองการจากแคตตาล็อกบริการ

การดูวิดีโอคลปิ

ในการเรียกดูเน้ือหาบริการวิดโีอท่ีติดตั้งไว ใหเลือก ลิงคขาววิดีโอ

เน้ือหาของบรกิารวิดีโอบางรายการไดรับการแบงออกเปนประเภทตางๆ ในการเรียกดูวิดีโอ
คลิป ใหเลือกประเภท

ในการคนหาวิดีโอคลิปท่ีอยูในบริการ ใหเลือก คนหาวิดีโอ ตัวเลือกการคนหาอาจไมมีอยู
ในบางบริการ

วิดีโอคลิปบางไฟลสามารถเรียกดูขอมูลแบบ OTA ได แตบางไฟลตองดาวนโหลดลงใน
โทรศัพทกอน ในการดาวนโหลดวิดีโอคลิป ใหเลือก ตัวเลือก > ดาวนโหลด หากคุณออก
จากแอปพลิเคช่ัน การดาวนโหลดจะยังดําเนินตอไปโดยไมแสดงบนหนาจอ วิดีโอคลิปท่ี
ดาวนโหลดจะถูกจัดเก็บไวในวิดีโอของฉัน

ในการสตรมีวิดีโอคลิปหรือดูคลิปท่ีดาวนโหลด ใหเลือก ตัวเลือก > เลน
ในการปรับความดัง ใหใชปุมระดับเสียง

คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟง
เพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
ดาวนโหลดตอ  — เร่ิมการดาวนโหลดท่ีลมเหลวหรือพักไวตอ
ยกเลิกการดาวนโหลด  — ยกเลิกการดาวนโหลด
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ดูตัวอยาง  — แสดงตัวอยางคลปิวิดีโอ ตัวเลือกน้ีจะสามารถใชงานได หากมีการบริการ
สนับสนุน
รายละเอียดลิงคขาว  — ดูขอมูลเก่ียวกับวิดีโอคลิป
รีเฟรชรายการ  — รีเฟรชรายการวิดีโอคลิป
เปดลงิคในเบราเซอร  — เปดลิงคในเว็บเบราเซอร

กําหนดเวลาดาวนโหลด

การตั้งคาแอปพลิเคช่ันเพ่ือดาวนโหลดวิดโีอคลิปโดยอัตโนมัติอาจเก่ียวของกับการสง
ขอมูลจํานวนมากผานเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพ่ือขอ
ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคาใชจายในการสงขอมูล
ในการกําหนดตารางเวลาการดาวนโหลดอัตโนมัติสําหรบัวิดีโอคลิปท่ีอยูในบริการ ใหเลือก
ตัวเลือก > กําหนดเวลาดาวนโหลด
ศนูยวิดีโอจะดาวนโหลดวิดีโอคลิปใหมทุกวันตามเวลาท่ีคุณกําหนดไวโดยอัตโนมัติ

ในการยกเลิกตารางเวลาดาวนโหลด ใหเลือก ดาวนโหลดดวยตนเอง เปนวิธีการ
ดาวนโหลด

ลงิคขาววิดีโอ
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ศนูยวิดีโอ

เน้ือหาของบรกิารวิดีโอท่ีติดตั้งจะไดรับการเผยแพรโดยใชลิงคขาว RSS ในการดูและจัดการ
ลิงคขาวของคุณ เลือก ลิงคขาววิดีโอ

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
การสมัครลงิคขาว  — ตรวจสอบการสมัครลิงคขาวปจจุบันของคุณ
รายละเอียดลิงคขาว  — ดูขอมูลเก่ียวกับวิดีโอ
เพ่ิมลงิคขาว  — สมัครลิงคขาวใหม เลือก ผานสารบบวิดีโอ เพ่ือเลือกลิงคขาวจากบริการ
ในสารบบวิดีโอ
รีเฟรชลิงคขาว  — รีเฟรชเน้ือหาของลิงคขาวท้ังหมด
จัดการบัญชีผูใช  — จดัการตัวเลือกบัญชีผูใชสําหรับลิงคขาวเฉพาะ ถามี
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หากตองการดูวิดีโอท่ีมีอยูในลิงคขาว ใหเลือกลิงคขาวจากรายการ

วิดีโอของฉัน
วิดีโอของฉันเปนพ้ืนท่ีจัดเก็บสําหรับวิดโีอท้ังหมด คุณสามารถจัดทํารายการวิดีโอท่ี
ดาวนโหลดไว และคลิปวิดีโอท่ีบันทึกไวดวยกลองของโทรศัพทในมุมมองตางๆ แยกจาก
กันได

ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
ดาวนโหลดตอ  — เร่ิมการดาวนโหลดท่ีลมเหลวหรือพักไวตอ
ยกเลิกการดาวนโหลด  — ยกเลิกการดาวนโหลด
รายละเอียดวิดีโอ  — ดูขอมูลเก่ียวกับคลิปวิดีโอ
คนหา  — คนหาวิดีโอคลิป ปอนขอความสําหรับคนหาที่ตรงกับชื่อของไฟล
สถานะหนวยความจํา  — ดขูนาดของหนวยความจําท่ีใชไปแลวและหนวยความจําท่ี

ู
เรียงตาม  — จัดเรียงคลิปวิดีโอ เลือกประเภทที่ตองการ
ยายและคัดลอก  — ยายหรือคัดลอกคลิปวิดีโอ เลือก คัดลอก หรือ ยาย และตําแหนงท่ี
ตองการ

การโอนวิดีโอจากเครื่องคอมพิวเตอร
ถายโอนคลิปวิดีโอของคุณเองจากอุปกรณท่ีใชรวมกันไดโดยการใชสายเคเบิลขอมูล USB
ท่ีใชรวมกันได จะแสดงเฉพาะคลิปวิดีโอในรูปแบบที่โทรศัพทของคุณรองรับเทาน้ัน

1 ในการดูโทรศัพทของคุณบนเครื่องพีซใีนฐานะหนวยความจําสํารองท่ีคณุสามารถถาย
โอนไฟลขอมูลตางๆ ได ใหเช่ือมตอโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB

2 เลือก อุปกรณจัดเก็บขอมูล เปนโหมดการเชื่อมตอ
3 เลือกคลิปวิดีโอท่ีคุณตองการคัดลอกจากเครื่องพีซีของคุณ
4 คลิปวิดีโอท่ีไดรับการถายโอนจะปรากฏในโฟลเดอรวิดีโอของฉัน
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การต้ังคาศูนยวิดีโอ
ในหนาจอหลักของศูนยวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
การเลือกบริการวิดีโอ  — เลือกบริการวิดีโอท่ีคุณตองการใหแสดงในศนูยวิดีโอ คุณยัง
สามารถเพิ่ม ลบ แกไข และดูรายละเอียดของบริการวิดีโอได คุณไมสามารถแกไขบริการ
วิดีโอท่ีตดิตั้งไวกอนหนาแลวได
การต้ังคาการเชื่อมตอ  — หากตองการกําหนดปลายทางเครือขายท่ีใชสําหรับการเชื่อม
ตอกับเครือขาย เลือก การเชื่อมตอเครือขาย หากตองการเลอืกการเช่ือมตอดวยตัวเอง
ทุกคร้ังท่ีศูนยวิดีโอเปดการเช่ือมตอกับเครือขาย เลือก ถามทุกครั้ง

ในการตั้งคาใหการเช่ือมตอ GPRS เปดหรือปด ใหเลือก ยืนยันใหใช GPRS

ในการตั้งคาใหบริการขามเครือขายเปดหรือปด ใหเลือก ยืนยันขามแดน
การควบคุมโดยผูปกครอง  — ตั้งคาการจํากัดอายุใหกับวิดีโอ รหัสผานท่ีใชคือรหัสเดียว
กับรหัสล็อคของอุปกรณ รหัสล็อคท่ีกําหนดใหจากโรงงานคือ 12345 ในบริการวิดีโอ
ออนดีมานด จะมีการซอนวิดีโอท่ีมีขดีจํากัดอายุเทากันหรือสูงกวาท่ีคุณตั้งไว
ภาพยอ  — เลือกวาจะดาวนโหลดหรือดภูาพขนาดยอในลิงคขาวทางวิดีโอ

เว็บเบราเซอร

คณุสามารถใชเว็บเบราเซอรเพ่ือดูเพจท่ีใชภาษา HTML (Hypertext markup language) บน
เว็บไดอยางท่ีออกแบบมาแตแรก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ท้ังน้ี คุณยังสามารถ
เรียกดูเว็บเพจท่ีออกแบบขึน้เปนพิเศษสําหรับอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนท่ี และใชภาษา
XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) หรือภาษา WML (Wireless Markup
Language)

หากเว็บเพจแสดงอักขระท่ีไมสามารถอานออกขณะท่ีกําลังเรียกดู ใหเลือก เมนู >
อินเทอรเน็ต > เว็บ และ ตัวเลอืก > การต้ังคา > เพจ > การเขารหัสท่ีตั้งไว และการ
เขารหัสท่ีเก่ียวของ

ในการเรียกดูเว็บ คุณจําเปนตองกําหนดจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในโทรศพัทกอน

เคล็ดลับ: หากตองการเปดเบราเซอร ใหเลือกปุมสื่อ ( ) เพ่ือเปดแถบส่ือ และเลือก 
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การเรียกดูเว็บ
เลือก เมนู > อินเทอรเน็ต > เว็บ

ในการเรียกดูเว็บ เลือก ไปยังที่อยูเว็บ จากแถบเครื่องมือ และปอนท่ีอยูเว็บ

ตามคาเริ่มตน เบราเซอรจะอยูในโหมดเต็มหนาจอ ในการออกจากโหมดเต็มหนาจอ ให
เคาะสองครั้งท่ีไอคอนลูกศรตรงมุมขวาลางสุด

เว็บเพจบางหนาอาจประกอบไปดวย ภาพกราฟกและเสียง ซึ่งโทรศัพทจะตองมีพ้ืนท่ีหนวย
ความจําขนาดใหญ จงึจะสามารถเขาดูเว็บเพจดงักลาวได หากโทรศัพทของคุณไมมีพ้ืนท่ี
หนวยความจําเหลืออยูในขณะท่ีโหลดหนาดังกลาว ภาพกราฟกของหนาน้ันจะไมแสดงขึน้

ในการเรียกดูเว็บเพจโดยปดการใชงานกราฟกเพ่ือประหยัดหนวยความจําและเพ่ิมความเร็ว
ในการโหลดหนา ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > เพจ > โหลดเน้ือหา > ตัวอักษร
เทานั้น

ในการปอนท่ีอยูเว็บ ใหเลือก ตัวเลือก > ไปที่ > เว็บเพจใหม

ในการฟนฟูเน้ือหาของเว็บเพจ เลือก ตัวเลอืก > ตัวเลอืกเว็บเพจ > โหลดซ้ํา

ในการบันทึกเว็บเพจปจจุบันเปนบุคมารค เลือก ตัวเลอืก > ตัวเลือกเว็บเพจ > จัดเก็บ
เปนบุคมารค

ในการดูภาพของเว็บเพจท่ีคณุไดเขาชมระหวางการเรียกดูปจจุบัน เลือก กลับ (สามารถใช
งานได หากเปดใชงาน รายการประวัติ ในการตั้งคาเบราเซอร และเว็บเพจปจจุบันไมใช
เว็บเพจแรกที่คุณเขาชม)

ในการปองกันหรือยอมใหใชการเปดหนาตางหลายบานไดโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ตัว
เลอืก > ตัวเลอืกเว็บเพจ > ปดก้ันปอปอัพ หรือ อนุญาตปอปอัพ

ในการขยายเว็บเพจ ใหเคาะสองครั้งท่ีหนาจอ
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เคล็ดลับ: ในการยอเบราเซอรใหเล็กสุดโดยไมตองออกจากแอปพลิเคช่ันหรือการเช่ือมตอ
ใหกดปุมวางสายหนึ่งคร้ัง

แถบเครื่องมือเบราเซอร
แถบเครื่องมือเบราเซอรจะชวยใหคุณสามารถเลือกฟงกชันท่ีใชบอยของเบราเซอรได

จากแถบเครื่องมือ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
 ขยายแถบเครื่องมือ  — ขยายแถบเครื่องมือเพ่ือเขาใชฟงกชันบนแถบเครื่องมือเพ่ิม

เติม
 ไปยังท่ีอยูเว็บ  — ปอนท่ีอยูเว็บใหม
 แสดงยอ/ขยาย  — ยอหรือขยายเว็บเพจ

หากตองการใชแถบเครื่องมือท่ีขยายเพิ่ม เลือก ขยายแถบเครื่องมือ และเลือกจากตัว
เลือกตอไปน้ี:

 ไปลิงคขาว  — ดูการสมัครรบับริการลงิคขาวปจจุบันของคุณ
 ภาพเต็มจอ  — สลับไปเปนภาพเต็มจอ
 สมัครฟด  — ดูรายการลิงคขาวทางเว็บท่ีมีอยูบนเว็บเพจปจจุบัน และสมัครบริการลิงค

ขาวทางเว็บ
 การต้ังคา  — แกไขการตั้งคา
 เก็บบุคมารค  — จัดเก็บเว็บเพจปจจุบนัเปนบุคมารค
 โหลดซ้ํา  — รีเฟรชเว็บเพจ

 ภาพรวม  — ดูภาพรวมของเว็บเพจปจจุบัน
 โฮมเพจ  — ไปยังโฮมเพจ (หากระบุไวในการตั้งคาแลว)
 บุคมารค  — เปดหนาจอบุคมารค
 คนคําสําคัญ  — คนหาในเว็บเพจปจจุบัน

การสํารวจเพจ
เม่ือคุณกําลังเบราสเว็บเพจท่ีมีขอมูลจํานวนมาก คณุสามารถจะใชภาพรวมเพจเพ่ือดู
ประเภทของขอมูลท่ีเว็บเพจมีอยูได
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ในการดูภาพรวมของเว็บเพจปจจุบัน ใหเปดแถบเครื่องมือ และเลือก  > 

ลงิคขาวทางเว็บและบลอ็ก
ลิงคขาวทางเว็บคือไฟล XML บนเว็บเพจท่ีนํามาใชเพ่ือแบงปน เชน หัวขอขาวหรือบล็อก
ลาสุด บล็อกหรือเว็บล็อกคือบันทึกประจําวันบนเว็บ เปนเร่ืองปกติท่ีจะพบลิงคขาวบนเว็บ
และวิกิเพจ

แอปพลิเคช่ันเว็บเบราเซอรจะตรวจหาวาเว็บเพจมีลิงคขาวทางเว็บหรือไมโดยอัตโนมัติ

หากตองการสมัครขอรับลิงคขาวทางเว็บ ใหเลือกลิงคขาวน้ันและ ตัวเลอืก > สมัครลิงค
ขาว

หากตองการอัพเดตลิงคขาวทางเว็บ ใหเลือกลิงคขาวน้ันและ ตัวเลอืก > รีเฟรช คุณยัง
สามารถอัพเดตลิงคขาวทางเว็บไดจากแถบรายชื่อ

หากตองการกําหนดวิธีการอัพเดตลิงคขาวทางเว็บ ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา > ลิงค
ขาว

Widget
วิดเจ็ตจะชวยเพ่ิมเน้ือหาใหกับโทรศัพทของคุณมากขึน้ เครื่องมือตางๆ เปนแอปพลิเคช่ัน
เว็บขนาดเล็กท่ีดาวนโหลดได ซึ่งใชในการสงขอมูลมัลติมีเดีย ลิงคขาว และขอมูลอ่ืนๆ
เชน รายงานสภาพอากาศ ไปยังอุปกรณของคุณ วิดเจ็ตตางๆ ท่ีติดตั้งไวจะปรากฏเปนอีก
แอปพลิเคชั่นหน่ึงในโฟลเดอรแอปพลิเคช่ัน

คณุสามารถดาวนโหลดวิดเจ็ตจากเว็บได

จุดเช่ือมตอท่ีระบบตั้งไวสําหรับเคร่ืองมือตางๆ จะเหมือนกับในเว็บเบราเซอร เม่ือเปดใชงาน
ท่ีพ้ืนหลัง วิดเจ็ตบางตัวอาจอัพเดตขอมูลในอุปกรณของคุณโดยอัตโนมัติ

การใช Widget อาจเก่ียวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเก่ียวกับคาใชจายในการสงขอมูล
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การคนหาขอมูล
เลือก เมนู > อินเทอรเน็ต > เว็บ

หากตองการคนหาขอความภายในเว็บเพจปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลอืก > คนหาคําหลัก

หากตองการไปที่คําท่ีตรงกันถัดไป จากแถบเครื่องมือ ใหเลือก คนหาถัดไป

หากตองการไปที่คําท่ีตรงกันกอนหนาน้ี จากแถบเครื่องมือ ใหเลือก คนหากอนหนา

บุคมารค
คณุสามารถเก็บเว็บเพจรายการโปรดไวในบุคมารคเพ่ือใหเขาใชเว็บเพจน้ันไดทันที

เลือก เมนู > อินเทอรเน็ต > เว็บ

การเขาใชบุคมารค
1 หากคุณใชเพจอ่ืนนอกเหนือจากบุคมารคเปนโฮมเพจของคุณ ใหเลือก ตัวเลอืก > ไป

ที่ > บุคมารค
2 เลือกท่ีอยูเว็บจากรายการหรือจากชุดบุคมารคในโฟลเดอร เพจท่ีเย่ียมชมลาสุด

การจัดเก็บเว็บเพจปจจุบันเปนบุคมารค
ขณะเรียกดู ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเว็บเพจ > จัดเก็บเปนบุคมารค

การแกไข หรือลบบุคมารค
เลือก ตัวเลือก > ตัวจัดการบุคมารค

การสงหรือเพิ่มบุคมารค หรือการต้ังคาเว็บเพจที่จัดเก็บไวในบุคมารคเปนโฮมเพจ
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกบุคมารค

จากแถบเครื่องมือ เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
 เพิ่มบุคมารค  — เพ่ิมบุคมารคใหม
 ไปยังท่ีอยูเว็บ  — ปอนท่ีอยูเว็บใหม
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 ลบ  — ลบบุคมารค

การลบขอมูลในแคช
ขอมูลหรือบริการตางๆ ท่ีคุณเรียกดูจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคชในเครื่องของคณุ

แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวช่ัวคราว หากคุณพยายามเขาใชหรือไดเขา
ใชงานขอมูลท่ีเปนความลับท่ีตองการรหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละคร้ัง

ในการลบขอมูลแคช ใหเลือก ตัวเลือก > ลบขอมูลสวนตัว > แคช

ระบบรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมตอ
ถาสัญลักษณความปลอดภยั ( ) ปรากฏขึ้นระหวางการเช่ือมตอ แสดงวาการสงผานขอมูล
ระหวางโทรศัพทและเกตเวยอินเทอรเน็ตหรือเซริฟเวอรน้ันถูกเขารหัสไว

ไอคอนการรักษาความปลอดภยัไมไดแสดงวาการสงผานขอมูลระหวางเกตเวยและ
เซิรฟเวอรใหขอมูล (ท่ีท่ีจัดเก็บขอมูลไว) จะปลอดภัย ผูใหบริการจะรักษาความปลอดภัย
ของการถายโอนขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล

คณุอาจจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เชน บริการดาน
ธนาคาร คุณจะไดรับขอความแจง หากเซิรฟเวอรน้ันไมใชเซิรฟเวอรจริง หรือในกรณีท่ีคุณ
ไมมีใบรับรองความปลอดภยัท่ีถูกตองในเครื่องของคุณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผู
ใหบริการ

ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยลดความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการเชื่อมตอ
ระยะไกลและการติดตั้งซอฟตแวรลงคอนขางมาก แตคุณก็ควรใชใบรับรองอยางถูกวิธีเพ่ือ
ใหไดประโยชนจากการรกัษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวย การมีใบรับรอง
เพียงอยางเดียวมไิดเปนการปกปองเคร่ืองแตอยางใด หากตองการใหเคร่ืองมีความ
ปลอดภยัมากขึ้น ตัวจัดการใบรับรองจําเปนตองมีใบรับรองของแทท่ีถูกตองหรือนาเช่ือถือ
ดวย ใบรับรองมีอายุการใชงานจํากัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองท่ีไมถูก
ตอง" ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองน้ันจะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันและเวลาปจจุบันใน
เคร่ืองของคุณถูกตอง
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กอนท่ีจะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คณุตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถือ
ขอมูลของเจาของใบรับรองน้ีได และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูใน
รายช่ือ

การเชือ่มตอ

โทรศัพทของคุณมีตัวเลือกตางๆ มากมายสําหรับการเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตหรืออุปกรณ
อ่ืนท่ีใชงานรวมกันได หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร

การเชื่อมตอขอมูลและจุดเชื่อมตอ
โทรศัพทสนับสนุนการเช่ือมตอขอมูลแบบแพคเก็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เชน
GPRS ในเครือขาย GSM

ในการเช่ือมตอขอมูล คุณจะตองใชจุดเช่ือมตอ คณุสามารถกําหนดชนิดตางๆ ของจุดเช่ือม
ตอไดดังน้ี

• จุดเช่ือมตอ MMS ใชสงและรบัขอความมลัติมีเดีย
• จุดเช่ือมตออินเทอรเน็ต (IAP) เพ่ือสงและรับอีเมลและเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต

กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณวาตองใชจุดเชื่อมตอประเภทใดสําหรับการเขาใช
บริการท่ีคุณตองการ โปรดติดตอผูใหบริการเพ่ือดูขอมูลเก่ียวกับการใชงานและการเปน
สมาชิกบริการเช่ือมตอขอมูลแบบแพคเก็ต

การต้ังคาเครือขาย
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > เครือขาย

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

การเลือกระบบ  — เลือก อัตโนมัติ เพ่ือตั้งคาอุปกรณใหคนหาและเลอืกเครือขายท่ีใชงาน
ได หรือ ดวยตนเอง เพ่ือเลือกเครือขายจากรายการดวยตัวเอง หากการเชื่อมตอกับระบบ
เครือขายท่ีเลือกไวเองส้ินสุดลง โทรศัพทจะสงเสียงเตือนขอผิดพลาดน้ี และขอใหคุณ
เลือกระบบอีกครั้ง ระบบที่เลือกจะตองมีขอตกลงเกี่ยวกับการโทรขามระบบกับระบบเครือ
ขายหลักของคุณ
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แสดงขอมูลระบบ  — กําหนดใหเคร่ืองแสดงขอมูล เมื่อใชในระบบเครือขายโทรศัพทท่ีใช
เทคโนโลยีแบบ Micro Cellular Network (MCN) และเพ่ือใชงานการรับขอมูลโทรศัพท

จุดเชื่อมตอ
การสรางจุดเชื่อมตอใหม
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > ปลายทาง

คณุอาจไดรับคาท่ีตองตั้งสําหรับจุดเช่ือมตอในรูปแบบของขอความจากผูใหบริการ ผูให
บริการอาจตั้งคาจุดเช่ือมตอบางจุดหรือท้ังหมดใหกับโทรศัพทของคุณไวลวงหนาแลว และ
คุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง สราง แกไขหรือลบคาเหลาน้ันได

เม่ือคุณเปดจุดเช่ือมตอจากกลุมจุดเชื่อมตอดังกลาว ( , , ) คุณจะมองเห็นประเภท
ของจุดเช่ือมตอ:

แสดงจุดเชื่อมตอท่ีมกีารปองกัน
แสดงจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต

ในการสรางจุดเช่ือมตอใหม เลือก จุดเชื่อมตอ
เคร่ืองจะขอใหตรวจสอบการเชื่อมตอท่ีใชงานได หลังการคนหา การเช่ือมตอท่ีพรอมใชงาน
แลวจะแสดงขึน้ และจุดเช่ือมตอใหมสามารถจะรวมใชการเช่ือมตอน้ีได
หากคุณขามขัน้ตอนน้ีไป เคร่ืองจะขอใหคุณเลือกวิธีการเชื่อมตอและกําหนดการตั้งคาท่ี
จําเปน

ในการแกไขการตั้งคาจดุเช่ือมตอ ใหเปดกลุมจุดเช่ือมตอกลุมหน่ึง และเลือกจุดเช่ือมตอ
แลวทําตามคําแนะนําจากผูใหบริการของคณุ
ช่ือการเชื่อมตอ  — ปอนช่ือการเช่ือมตอ
บริการเสริม  — เลือกประเภทการเชื่อมตอขอมูล

ชองสําหรับการตั้งคาจะใชไดเพียงบางชองเทาน้ัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการเช่ือมตอขอมูลท่ีคุณ
เลือก ปอนขอมูลลงในชองทุกชองท่ีกํากับดวย ตองระบ ุหรือ * สีแดง คุณปลอยชองอ่ืนๆ
วางไวได เวนแตผูใหบริการของคุณแนะนําใหปอนขอมูลลงไป
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ในการใชการเช่ือมตอขอมูล ผูใหบรกิารของคุณตองสนับสนุนคุณสมบัติน้ี และใหเปดใชงาน
คณุสมบัติน้ีสําหรับซมิการดของคุณ หากจําเปน

การสรางกลุมจุดเชื่อมตอ
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > ปลายทาง

แอปพลิเคช่ันบางอยางชวยใหคุณสามารถใชกลุมจุดเช่ือมตอเพ่ือการเช่ือมตอกับเครือขาย
ได

หากไมตองการเลอืกจุดเช่ือมตอจุดเดียวทุกครั้งท่ีเคร่ืองเชื่อมตอกับเครือขาย คุณสามารถ
สรางกลุมท่ีประกอบดวยจุดเช่ือมตอหลายจุดเพ่ือเช่ือมตอกับเครือขายน้ัน และกําหนด
ลําดับท่ีจะใชจุดเช่ือมตอตางๆ

ในการสรางกลุมจุดเช่ือมตอใหม ใหเลือก ตัวเลือก > จัดการ > ปลายทางใหม

ในการเพิ่มจุดเช่ือมตอเขาไปยังกลุมจุดเช่ือมตอ เลือกกลุมและ ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอ
ใหม หากตองการคัดลอกจดุเช่ือมตอท่ีมีอยูแลวจากกลุมอ่ืน เลือกกลุม แตะท่ีจุดเช่ือมตอท่ี
ตองการหากยังไมไดไฮไลตไว และเลือก ตัวเลอืก > จัดวาง > คัดลอกไปปลายทางอื่น

ในการเปลี่ยนลําดับความสําคัญของจดุเช่ือมตอภายในกลุม เลือก ตัวเลือก > จัดวาง >
เปลี่ยนความสําคัญ

จุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > ปลายทาง > จุดเชื่อมตอ และทําตามคํา
แนะนําบนหนาจอ

ในการแกไขจุดเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต ใหเปดกลุมจุดเช่ือมตอกลุมหน่ึง และเลือกจุดเชื่อม
ตอท่ีกํากับดวย 

แลวทําตามคําแนะนําจากผูใหบริการของคณุ
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เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
ช่ือจุดเชื่อมตอ  — ผูใหบริการระบบจะแจงชื่อจุดเช่ือมตอใหคุณทราบ
ช่ือผูใช  — คณุอาจตองมีช่ือผูใชเพ่ือทําการเช่ือมตอขอมูล และปกติแลวผูใหบริการของ
คุณจะเปนผูใหช่ือผูใชน้ี
แจงใหใสรหัสผาน  — หากคุณตองปอนรหัสผานใหมทุกคร้ังท่ีล็อคเขาเซริฟเวอร หรือ
หากคุณไมตองการบันทึกรหัสผานของคณุในโทรศัพท ใหเลือก ใช
รหัสผาน  — คุณอาจตองมีรหัสผานเพ่ือทําการเชื่อมตอขอมูล และปกติแลวผูใหบริการของ
คณุจะเปนผูใหรหัสผานน้ี
การตรวจสอบความถูกตอง  — เลือก รับรอง เพ่ือสงรหัสผานของคุณไปเขารหัสทุกคร้ัง
หรือ ปกติ เพ่ือสงรหัสผานของคุณไปเขารหัสเมื่อทําได
โฮมเพจ  — ปอนท่ีอยูเว็บหรือท่ีอยูของศูนยขอความมัลติมีเดยี ท้ังน้ีขึน้อยูกับจุดเชื่อมตอท่ี
คุณตั้งคาอยู
ใชจุดเชื่อมตอ  — เลือก หลังยืนยัน หากคุณตองการใหเคร่ืองขอคํายืนยันกอนท่ีจะสราง
การเช่ือมตอโดยใชจุดเช่ือมตอน้ี หรือ อัตโนมัติ หากคุณตองการใหเครื่องเช่ือมตอกับ
ปลายทางโดยใชจุดเช่ือมตอน้ีโดยอัตโนมัติ

เลือก ตัวเลือก > การต้ังคาช้ันสงู และจากตัวเลือกตอไปน้ี
ประเภทระบบเครือขาย  — เลือกประเภทโปรโตคอลอินเทอรเน็ตเพ่ือถายโอนขอมูลไปยัง
เคร่ืองและจากเครื่อง การตั้งคาอ่ืนๆ ขึ้นอยูกับประเภทของเครือขายท่ีเลือก
ที่อยู IP ของโทรศัพท (สําหรับ IPv4 เทาน้ัน) — ปอนท่ีอยู IP ของโทรศัพทของคุณ
ที่อยู DNS  — ปอนท่ีอยู IP ของเซริฟเวอร DNS หลักและรอง หากผูใหบริการของคุณกําหนด
ไว โปรดติดตอผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณเพ่ือขอรับท่ีอยูเหลาน้ี
ที่อยูเซิรฟเวอรพร็อกซี่  — ปอนท่ีอยูของเซิรฟเวอรพร็อกซี ่
หมายเลขพอรตพร็อกซี่  — ปอนหมายเลขพอรตของเซริฟเวอรพร็อกซี่

การเชื่อมตอขอมูลที่ใช
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > ตัวจัดการเชื่อมตอ

ในมุมมองการเช่ือมตอขอมูลท่ีใชงาน คุณจะสามารถเห็นการเช่ือมตอขอมลูท่ีเปดไว:

สายขอมูล

การเชื่อมตอ 105



การเช่ือมตอ GPRS

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอ ใหเลือก ตัวเลือก > ตัดเชื่อมตอ

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอท่ีเปดอยูท้ังหมด เลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอทั้งหมด

ในการดูรายละเอียดการเช่ือมตอ ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียด

การซิงโครไนซ
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมูล > ซิงค

แอปพลิเคช่ันการซิงโครไนซชวยใหคุณสามารถซงิโครไนซบันทึก รายการปฏิทิน ขอความ
ตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย บุคมารคของเบราเซอร หรือรายช่ือของคุณกับแอปพลิ
เคช่ันหลายแอปพลิเคช่ันท่ีใชรวมกันไดบนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันไดหรือใน
อินเทอรเน็ต

คณุอาจไดรับขอมูลการตั้งคาการซงิโครไนซในรูปแบบของขอความพิเศษจากผูใหบริการ

รูปแบบการซงิคจะประกอบไปดวยการตั้งคาท่ีจําเปนตอการซงิโครไนซ

เม่ือคุณเปดแอปพลิเคชั่น รูปแบบการซงิโครไนซท่ีใชเร่ิมตนหรือกอนหนาน้ีจะปรากฏขึ้น ใน
การแกไขรูปแบบ แตะท่ีรายการการซงิโครไนซ เพ่ือรวมรายการดังกลาวในรูปแบบหรือเพ่ือ
เอารายการดังกลาวออก

ในการจัดการรูปแบบการซิงโครไนซ เลือก ตัวเลอืก และเลือกตัวเลือกท่ีตองการ

ในการซงิโครไนซขอมูล เลือก ตัวเลือก > ซิงโครไนส

ในการยกเลิกการซงิโครไนซกอนจะเสร็จสิ้น ใหเลือก ยกเลกิ
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การเชื่อมตอ Bluetooth
เก่ียวกับการเชื่อมตอ Bluetooth
การเชื่อมตอ Bluetooth ชวยใหคุณสามารถใชการเช่ือมตอแบบไรสายกับอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีใช
รวมกันได เชน อุปกรณโทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร ชุดหูฟง และชุดโทรศัพทในรถยนต

คณุสามารถใชการเช่ือมตอน้ีสงรูปภาพ คลิปวิดีโอและคลิปเสียง รวมทั้งบันทึกตางๆ ถาย
โอนไฟลจากเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชรวมกันไดของคุณ และพิมพภาพดวยเคร่ืองพิมพท่ีใช
รวมกันได

เน่ืองจากอุปกรณท่ีมีเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth สื่อสารโดยใชคล่ืนวิทยุ จึงไมจําเปนตอง
อยูในระยะที่มองเห็นโดยตรง อยางไรก็ตาม ควรมีระยะหางจากกันภายใน 10 เมตร (33 ฟุต)
แมวาการเช่ือมตออาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวาง เชน ผนัง หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ

โทรศัพทน้ีเปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ท่ีสนับสนุนรูปแบบดัง
ตอไปน้ี: การกระจายเสียงขัน้สูง, การควบคุมเสียง/วิดีโอระยะไกล, การจัดการภาพพ้ืนฐาน,
การระบุอุปกรณ, การตอเครือขายแบบหมุนเลขหมาย, การโอนไฟล, การกระจายเสียง/
วิดีโอท่ัวไป, แฮนดฟรี, ชุดหูฟง, Push ออปเจ็กต, การเขาใชสมุดโทรศัพท, การเขาใชซมิ
และการสตรีมเสียงสเตอริโอ คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนน้ีท่ีไดรับการรับรองจาก
Nokia เทาน้ัน เพ่ือสรางความม่ันใจในการใชงานระหวางอุปกรณท่ีรองรบัเทคโนโลยี
Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือดูวาอุปกรณน้ันๆ ใชงานรวมกับ
โทรศัพทรุนน้ีไดหรือไม

คณุสมบัตท่ีิใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพ่ิมการใชพลังงานแบตเตอรี่และลดอายุการใช
งานของแบตเตอรี่

เมื่ออุปกรณถูกล็อค การเช่ือมตอกับอุปกรณท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ันจึงจะใชได

การต้ังคา
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > Bluetooth

เม่ือคุณเปดแอปพลิเคชั่นเปนคร้ังแรก ระบบจะขอใหคุณระบช่ืุออุปกรณของคุณ คุณสามารถ
เปลี่ยนช่ือไดในภายหลัง

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
Bluetooth  — ปดหรือเปดการเชื่อมตอ Bluetooth 
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การมองเห็นของโทรศัพท  — เมื่อตองการใหอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีมีเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth พบเคร่ืองโทรศัพทของคุณได ใหเลือก เห็นไดทั้งหมด หากตองการตั้งคาเวลา
ท่ีจะเปลี่ยนความสามารถในการมองเห็นจากแสดงเปนซอนหลังผานชวงเวลาที่ระบุ เลือก
ต้ังชวงเวลาการมองเห็น ในการซอนโทรศัพทของคณุจากอุปกรณเคร่ืองอ่ืน เลือก ซอน
ช่ือของโทรศัพท  — แกไขชื่อท่ีปรากฏในอุปกรณอ่ืนท่ีใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
โหมด SIM ระยะไกล  — อนุญาตหรือไมอนุญาตใหอุปกรณอ่ืน เชน ชุดอุปกรณเสริมของ
ชุดโทรศัพทในรถยนตท่ีใชรวมกันได ใชซมิการดในโทรศัพทของคุณเช่ือมตอกับระบบเครือ
ขาย

เคล็ดลับการรักษาความปลอดภัย
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > Bluetooth

เมื่อคุณไมใชการเช่ือมตอ Bluetooth หากตองการควบคุมผูท่ีจะสามารถคนหาโทรศัพท
ของคุณพบและเช่ือมตอกับโทรศัพทของคุณได ใหเลือก Bluetooth > ปด หรือ การมอง
เห็นของโทรศัพท > ซอน การปดการเช่ือมตอ Bluetooth ไมมีผลกระทบกับฟงกชันอ่ืน
ของโทรศัพท

อยาจับคูหรือรับคําขอการเชื่อมตอจากอุปกรณท่ีไมรูจัก เพ่ือปองกันโทรศัพทของคุณจาก
เน้ือหาที่เปนอันตราย การทํางานของโทรศัพทในโหมดซอนเปนวิธีการท่ีปลอดภัยกวาใน
การหลีกเล่ียงซอฟตแวรท่ีเปนอันตราย

การสงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth
การเชื่อมตอ Bluetooth สามารถทํางานไดคร้ังละหลายทาง ตัวอยางเชน ขณะคุณเช่ือมตอ
กับชุดหูฟงท่ีใชรวมกันได ในเวลาเดียวกัน คุณยังสามารถโอนไฟลไปยังอุปกรณอ่ืนท่ีใชงาน
รวมกันได

1 เปดแอปพลิเคชั่นท่ีเก็บรายการที่คุณตองการสง
2 แตะท่ีรายการ และเลือก ตัวเลือก > สง > ทาง Bluetooth

อุปกรณท่ีใชเทคโนโลย ีBluetooth ท่ีอยูภายในระยะสัญญาณจะแสดงขึน้ ไอคอน
อุปกรณมีดังตอไปน้ี
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คอมพิวเตอร
โทรศัพท
อุปกรณเสียงหรือวิดีโอ
อุปกรณอ่ืนๆ

ในการหยุดการคนหากลางคัน ใหเลือก หยุด
3 เลือกอุปกรณท่ีคุณตองการเช่ือมตอ
4 หากอุปกรณอ่ืนตองการจับคูกอนสงขอมูล คุณจะไดยินเสียง และขอใหปอนรหัส คุณ

ตองปอนรหัสเดียวกันในท้ังสองอุปกรณ
เมื่อสรางการเช่ือมตอ กําลังสงขอมูล จะแสดงขึ้น

เคล็ดลับ: เมื่อคนหาอุปกรณ บางอุปกรณอาจแสดงเฉพาะที่อยูท่ีไมซ้ํากัน (ท่ีอยูของ
เคร่ือง) ในการคนหาที่อยูของเครื่องคุณ ปอน *#2820#

การจับคูอุปกรณ
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > Bluetooth

ในการจับคูอุปกรณท่ีใชงานรวมกันไดและดูอุปกรณท่ีจับคูของคณุ ใหเปดแท็บ อุปกรณที่
จับคู

กอนการจับคู ใหสรางรหัสผานของคุณเอง (ตัวเลข 1 - 16 หลัก) และตกลงกับเจาของ
อุปกรณอีกเคร่ืองไวใหใชรหัสเดียวกัน อุปกรณท่ีไมมีอินเตอรเฟซผูใชจะมีรหัสผานท่ี
โรงงานตั้งมาไว รหัสผานดังกลาวจะใชเพียงคร้ังเดยีวเทาน้ัน

1 ในการจับคูอุปกรณ เลือก ตัวเลือก > อุปกรณที่จับคูใหม อุปกรณตางๆ ท่ีอยูภายใน
ระยะครอบคลุมจะปรากฏขึน้

2 เลือกอุปกรณและปอนรหัสผาน คณุตองปอนรหัสผานท่ีเหมือนกันน้ีบนอุปกรณอีกตัว
หน่ึงดวย

3 อุปกรณเสริมดานเสียงบางตัวจะเช่ือมตอกับโทรศัพทของคุณโดยอัตโนมัติหลังการจับ
คู หรือหากตองการเช่ือมตอกับอุปกรณเสริม เลือก ตัวเลือก > เชื่อมตอกับอุปกรณ
ออดิโอ
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อุปกรณท่ีจับคูจะแสดงดวย  ในการคนหาอุปกรณ

ในการกําหนดอุปกรณใหเปนอุปกรณท่ีไดรับอนุญาตหรือไมไดรับอนุญาต ใหเลือกจากตัว
เลือกตอไปน้ี:
ต้ังเปนผานการอนุญาต  — การเชื่อมตอระหวางโทรศัพทของคุณและอุปกรณท่ีไดรับ
อนุญาตสามารถทําไดโดยคุณไมตองมีขอมูล เคร่ืองจะไมขอใหคุณอนุญาตหรือยอมรับโดย
แยกตางหาก ใชสถานะน้ีสําหรับอุปกรณของคุณเอง เชน หูฟงหรือเคร่ือง PC ท่ีใชงานรวมกัน
ได หรืออุปกรณของบุคคลท่ีคุณเช่ือถือได  แสดงถึงอุปกรณท่ีไดรับอนุญาตในหนาจอ
อุปกรณท่ีจับคู
ต้ังเปนไมผานการอนุญาต  — คําขอการเชื่อมตอจากอุปกรณน้ีตองไดรับการยอมรับจาก
คุณทุกคร้ัง

ในการยกเลิกการจับคูอุปกรณ เลือก ตัวเลอืก > ลบ

ในการยกเลิกการจับคูท้ังหมด เลือก ตัวเลือก > ลบทั้งหมด

การรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth
เมื่อคุณไดรับขอมูลผานการเชื่อมตอ Bluetooth สัญญาณเสียงจะดังขึน้ และเครื่องจะถามวา
คุณตองการยอมรับขอความหรือไม หากคุณยอมรับ  จะปรากฏขึน้ และรายการนั้นจะอยู
ในแฟมขอมลูถาดเขาในขอความ ขอความที่รับผานการเช่ือมตอ Bluetooth จะแสดงไว
ดวย 

การปดก้ันอุปกรณ
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > Bluetooth

ในการปดก้ันอุปกรณจากการเชื่อมตอ Bluetooth กับโทรศัพทของคุณ ใหเปดแท็บ
อุปกรณที่จับคู

แตะอุปกรณท่ีคุณตองการปดก้ันหากยังไมมีการไฮไลต ใหเลือก ตัวเลอืก > ปดก้ัน
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ในการยกเลิกการปดก้ันอุปกรณ ใหเปดแท็บ อุปกรณที่ถูกปดก้ัน แตะท่ีอุปกรณหากยังไม
มีการไฮไลต และเลือก ตัวเลอืก > ลบ

ในการยกเลิกการปดก้ันอุปกรณท้ังหมด ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบทั้งหมด

หากคุณปฏเิสธคําขอจับคูจากอุปกรณเคร่ืองอ่ืน เคร่ืองจะถามวาคุณตองการท่ีจะปดก้ันการ
ขอเปดการเช่ือมตอท้ังหมดในครั้งตอๆ ไปจากอุปกรณดังกลาวหรือไม หากคุณยอมรับ
คําถามดังกลาว ระบบจะเพ่ิมช่ือของอุปกรณระยะไกลดังกลาวเขาไปในรายชื่ออุปกรณท่ีถูก
ปดก้ัน

โหมดซิมระยะไกล
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > Bluetooth

กอนจะเรียกใชโหมดซิมระยะไกลได ตองจับคูอุปกรณท้ังสองกอน และการจับคูจะเริ่มตน
จากอุปกรณอีกตัวหน่ึง เมื่อจับคูกัน ใหใชรหัสผาน 16 หลัก และตั้งคาอุปกรณอีกตัวเปนได
รับอนุญาต

ในการใชโหมดซิมระยะไกลกับอุปกรณเสริมของชุดโทรศัพทในรถยนตท่ีใชรวมกันได ให
เปดใชการเช่ือมตอ Bluetooth กอน และเปดใชโหมดซิมระยะไกลดวยโทรศัพทของคุณ

เรียกใชโหมดซิมระยะไกลจากอีกอุปกรณหน่ึง

เม่ือเปดโหมดซมิระยะไกลไวในอุปกรณของคุณ โหมด SIM ระยะไกล จะปรากฏบนหนาจอ
หลัก การเช่ือมตอกับเครือขายไรสายจะถูกปด และแสดงดวย  ในพ้ืนท่ีแสดงเครื่องหมาย
ความแรงของสัญญาณ และคุณไมสามารถใชบริการหรือคุณสมบัติตางๆ ของซิมการดท่ีตอง
อยูภายในพื้นท่ีครอบคลุมของระบบเซลลูลาร

เมื่ออุปกรณไรสายอยูในโหมดซิมระยะไกล คุณจะสามารถใชไดแตเพียงอุปกรณเสริมท่ี
เช่ือมตอกับอุปกรณท่ีใชรวมกันได เชน ชุดโทรศัพทในรถยนต เพ่ือทําการโทรออกหรือรับ
สายเรียกเขา อุปกรณไรสายของคุณจะไมทําการโทรออกในขณะที่อยูในโหมดน้ี ยกเวน
หมายเลขฉุกเฉินท่ีตั้งโปรแกรมไวในเครื่อง ในการโทรออกจากอุปกรณของคุณ คุณตอง
ออกจากโหมดซิมระยะไกล หากเครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสเพ่ือปลดล็อค
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ในการออกจากโหมดซิมระยะไกล ใหกดปุมเปดปด และเลือก ออกจากโหมดซิมทางไกล

USB
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > USB

หากตองการใหโทรศัพทถามวัตถุประสงคในการเชื่อมตอทุกคร้ังท่ีมีการเช่ือมตอสายเคเบิล
ขอมูลท่ีใชงานรวมกันได ใหเลือก ถามเมื่อเชื่อมตอ > ใช

ถาตัวเลือก ถามเมื่อเชื่อมตอ ยกเลิกการใชงาน หรือคุณตองการท่ีจะเปลี่ยนโหมด ขณะ
กําลังเช่ือมตอ เลือก โหมดการเชื่อมตอ USB และจากตัวเลือกตอไปน้ี
Ovi Suite  — ใชแอปพลิเคช่ันตางๆ ของ Nokia PC เชน Nokia Ovi Suite และ Nokia
Software Updater
อุปกรณจัดเก็บขอมูล  — โอนยายขอมูลระหวางโทรศัพทของคุณและเครื่องพีซีท่ีใชงาน
รวมกันได
ถายโอนภาพ  — พิมพภาพดวยเครื่องพิมพท่ีใชงานรวมกันได
ถายโอนสือ่  — ซงิโครไนซเพลงดวย Nokia Ovi Player หรือ Windows Media Player
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การเชื่อมตอเครื่องพีซี
คณุสามารถใชโทรศัพทเคร่ืองน้ีกับแอปพลิเคช่ันการสื่อสารดานขอมูลและการเช่ือมตอกับ
เคร่ืองพีซีท่ีใชรวมกันได ชุดโปรแกรม Nokia Ovi Suite ชวยใหคุณสามารถโอนยายไฟลและ
ภาพระหวางโทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอรท่ีใชรวมกันได เปนตน

หากตองการใช Ovi Suite ดวยโหมดการเชื่อมตอ USB ใหเลือก โหมด Ovi Suite

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ Ovi Suite โปรดดูขอบเขตการสนับสนุนท่ี
www.ovi.com

การต้ังคาการจัดการ
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > การต้ังคาการจัดการ

ในการตั้งเวลาออนไลนสําหรับการเชื่อมตอสายขอมูล ใหเลือก สายขอมูล การตั้งคาสาย
ขอมูลจะมีผลตอจุดเช่ือมตอทุกจุดท่ีใชสายขอมูล GSM

การต้ังคาขอมูลแพคเก็ต
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > การต้ังคาการจัดการ > ขอมูลแพคเก็ต

การตั้งคาขอมูลแบบแพคเก็ตจะมีผลกับจุดเช่ือมตอท้ังหมดที่ใชการเช่ือมตอขอมูลแบบ
แพคเก็ต

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

การเชื่อมตอ GPRS  — หากคุณเลือก เม่ือวาง และคุณอยูในเครือขายท่ีสนับสนุขอมูลแพค
เก็ต อุปกรณจะลงทะเบียนกับเครือขายขอมูลแพคเก็ต การเริ่มการเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ตท่ี
ใชงานอยู (เชน เพ่ือสงและรับอีเมล) จะเร็วขึ้น หากอุปกรณสรางการเช่ือมตอขอมูลแพค
เก็ต เมื่อตองการ หากไมมีเครือขายขอมูลแพคเก็ต อุปกรณจะพยายามสรางการเช่ือมตอ
ขอมูลแพคเก็ตเปนระยะ หากคุณเลือก เม่ือตองการ อุปกรณจะใชการเช่ือมตอขอมูลแพค
เก็ต ก็ตอเมื่อคณุเร่ิมใชงานแอปพลิเคช่ันหรือการดําเนินการตองใชการเช่ือมตอน้ี
จุดเชื่อมตอ  — คุณตองมีชื่อจุดเช่ือมตอเพ่ือใชโทรศัพทของคุณเปนโมเด็มขอมูลแพคเก็ต
กับคอมพิวเตอรท่ีใชรวมกันได
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การต้ังคา SIP
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > การต้ังคาการจัดการ > การต้ังคา SIP

การตั้งคา Session Initiation Protocol (SIP) มคีวามจําเปนสําหรับบริการเสรมิจากระบบ
เครือขายบางอยางท่ีใช SIP คณุอาจไดรับขอมูลการตั้งคาในรูปแบบของขอความพิเศษจาก
ผูใหบริการ คุณสามารถดู ลบ หรือสรางรูปแบบการตัง้คาเหลาน้ีไดในการตั้งคา SIP

การควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอ
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > การต้ังคาการจัดการ > การควบคุม APN

เม่ือใชบริการควบคุมช่ือจุดเช่ือมตอ คุณจะสามารถจํากัดการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต และ
อนุญาตใหโทรศัพทใชจุดเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ตเฉพาะเทาน้ัน

การตั้งคาน้ีจะใชไดเม่ือซมิการดของคุณสนับสนุนบริการควบคุมช่ือจุดเชื่อมตอเทาน้ัน

ในการเปดหรือปดบริการควบคุม หรือเปลี่ยนจุดเชื่อมตอท่ีไดรับอนุญาต เลือก ตัวเลือก
และตัวเลือกท่ีตองการ ในการเปลี่ยนตัวเลือก คุณจําเปนตองมีรหัส PIN2 โปรดติดตอผูให
บริการของคุณเพ่ือขอรหัสน้ี

การคนหา

เก่ียวกับการคนหา
เลือก เมนู > อินเทอรเน็ต > การคนหา

การคนหา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถใชบริการคนหาผานทาง
อินเทอรเน็ตไดหลายบริการ เพ่ือคนหาเว็บไซตและภาพตางๆ ได เปนตน เน้ือหาและบริการ
ท่ีมีใหอาจแตกตางกันไป

การเริ่มการคนหา
เลือก เมนู > อินเทอรเน็ต > การคนหา

ในการคนหาเน้ือหาในเครื่องโทรศัพท ปอนคําท่ีใชคนหาในชองคนหาหรือเรียกดูประเภท
ของเน้ือหา ในขณะที่คุณปอนคําท่ีใชคนหา จะมีการจดัผลการคนหาเปนประเภทตางๆ ผล
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การคนหาที่มีการเขาใชลาสุดจะปรากฏอยูทางดานบนของรายการผลการคนหา หากผลการ
คนหาเหลาน้ันตรงกับคําท่ีใชคนหาของคุณ

ในการคนหาเว็บเพจทางอินเทอรเน็ต เลือก คนหาอินเทอรเน็ต ผูใหบริการคนหา และปอน
คําท่ีใชคนหาของคุณในชองคนหา เคร่ืองจะตั้งผูใหบริการคนหาที่คุณเลือกเปนผูใหบริการ
คนหาทางอินเทอรเน็ตเร่ิมตนของคุณ

หากมีการตั้งผูใหบริการคนหาเริ่มตนไวแลว เลือกผูใหบริการดังกลาวเพ่ือเริ่มการคนหา หรือ
เลือก บริการคนหาเพิ่มเติม เพ่ือใชผูใหบริการคนหารายอื่น

ในการเปลี่ยนการตั้งคาประเทศหรือภมูิภาคเพ่ือคนหาผูใหบริการคนหาเพิ่มเติม เลือก ตัว
เลอืก > การต้ังคา > ประเทศหรือภูมิภาค

แอปพลิเคชั่นอื่นๆ

นาฬิกา 
ต้ังคาเวลาและวันที่
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > นาฬิกา

เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา และจากตัวเลือกตอไปน้ี
เวลา  — ตั้งคาเวลา
วันที่  — ตั้งคาวันท่ี
อัพเดตเวลาอัตโนมัติ  — ตั้งคาเครือขายใหอัพเดตขอมูลเวลา วันท่ี และเขตเวลาสําหรับ
โทรศัพทของคุณโดยอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

นาฬิกาปลุก
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > นาฬิกา

การต้ังปลุกครั้งใหม
1 เลือก ปลกุใหม
2 ตั้งเวลาปลุก
3 เลือก เตือนซ้ํา เพ่ือตั้งวาจะใหมีการปลุกซ้ําหรอืไมและเมื่อใด
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4 เลือก เรียบรอย

การดูการตั้งปลุกของคุณ
เลือก การปลกุ  กําหนดเวลาปลุก  กําหนดเวลาปลุกซ้ํา

การลบการปลกุ
เลือก การปลกุ, ไปยังการปลุก และเลือก ตัวเลือก > ลบการปลุก

การหยุดการปลุก
เลือก หยุด หากโทรศัพทปดอยูเมื่อถึงเวลาปลุก โทรศัพทจะเปดขึน้เองและเริม่สงเสียง
ปลุก

การต้ังเตือนการเลือ่นปลุก
เลือก เลื่อนปลกุ

กําหนดเวลาเลื่อนปลกุ
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > เวลาเลือ่นปลุก

การเปลีย่นเสยีงปลุก
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > เสยีงนาฬิกาปลุก

เวลาโลก
เวลาโลกทําใหคุณสามารถดูเวลาปจจุบันในที่ตัง้ตางๆ ได

เลือก เมนู > แอปพลฯิ > นาฬิกา

การดูเวลา
เลือก เวลาโลก

การเพิ่มที่ต้ังลงในรายการ
เลือก ตัวเลือก > เพ่ิมสถานที่
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การต้ังท่ีตั้งปจจุบันของคุณ
ไปท่ีท่ีตั้ง และเลือก ตัวเลือก > ต้ังเปนสถานที่ปจจุบัน เวลาในโทรศัพทของคุณจะ
เปลี่ยนตามท่ีตั้งท่ีเลือก ตรวจดูใหแนใจวาเวลาถูกตองและสอดคลองกับเขตเวลา

ปฏิทิน
หากตองการเปดปฏทิิน ใหเลือก เมนู > ปฏิทิน

มุมมองปฏิทิน

หากตองการสลับระหวางมุมมองเดือน สัปดาห วัน และบันทึกส่ิงท่ีตองทํา ใหเลือก ตัว
เลอืก > เปลีย่นมุมมอง และมุมมองท่ีตองการ

หากตองการเปลีย่นแปลงวันเร่ิมตนของสัปดาหหรือมุมมองท่ีปรากฏขึ้นเมือ่คุณเปดปฏทิิน
หรือหากตองการแกไขการตั้งคาเสียงเตือนปฏทิิน ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา

หากตองการไปยังวันท่ีใดโดยเฉพาะ ใหเลือก ตัวเลือก > ไปยังวันที่

แถบเครื่องมือปฏิทิน
เลือก เมนู > ปฏิทิน

จากแถบเครื่องมือปฏิทิน ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
 แสดงถัดไป  — เลือกมุมมองเดือน
 แสดงถัดไป  — เลือกมุมมองสัปดาห
 แสดงถัดไป  — เลือกมุมมองวัน
 แสดงถัดไป  — เลือกมุมมองส่ิงท่ีตองทํา
 การประชุมใหม  — เพ่ิมการเตือนการประชุมใหม
 บนัทึกสิง่ที่ตองทําใหม  — เพ่ิมบันทึกสิ่งท่ีตองทําใหม
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ตัวจัดการไฟล
เก่ียวกับตัวจัดการไฟล
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล

ดวยตัวจัดการไฟล คุณสามารถเรียกดู จัดการ และเปดไฟลในเครื่อง หรือในไดรฟภายนอก
ท่ีใชรวมกันได

การคนหาและจัดเรียงไฟล
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล

การคนหาไฟล
เลือก ตัวเลือก > คนหา ปอนขอความสําหรับคนหาที่ตรงกับช่ือของไฟล

การยายและคัดลอกไฟลและโฟลเดอร
เลือก ตัวเลือก > จัดวาง และตัวเลือกท่ีตองการ

การจัดเรียงไฟล
เลือก ตัวเลือก > เรียงลําดับตาม และประเภทที่ตองการ

ตัวจัดการแอปพลเิคชั่น
เก่ียวกับตัวจัดการแอปพลิเคชั่น

 เลือก เมนู > การตั้งคา และ จัดการแอปฯ

ดวยตัวจัดการแอปพลิเคชั่น คุณสามารถดูชุดซอฟตแวรท่ีตดิตั้งลงในเครื่องได คุณสามารถ
ดรูายละเอียดของแอปพลเิคช่ันท่ีติดตั้งแลว ลบแอปพลิเคช่ัน และระบุการตั้งคาการติดตัง้
ได

คณุสามารถติดตั้งแอปพลิเคช่ันและซอฟตแวรประเภทตางๆ ไดดังตอไปน้ี

• แอปพลิเคช่ัน JME ท่ีใชเทคโนโลย ีJava™ สําหรับไฟลนามสกุล .jad หรือ .jar
• แอปพลิเคช่ันและซอฟตแวรอ่ืนท่ีเหมาะสมกับระบบปฏบิัติการ Symbian ท่ีมี

นามสกุล .sis หรือ .sisx

118 แอปพลเิคชั่นอ่ืนๆ



• อุปกรณขนาดเล็กท่ีมีนามสกุล .wgz

ตดิตั้งเฉพาะซอฟตแวรท่ีใชงานรวมกันกับโทรศัพทของคุณได

การติดต้ังแอปพลิเคชั่น
คณุสามารถถายโอนไฟลการติดตั้งจากเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันไดไปยงั
โทรศัพทของคุณ ดาวนโหลดในขณะเรียกดู หรือรับไฟลการติดตั้งในรูปแบบขอความ
มัลติมีเดีย เปนสิ่งท่ีแนบกับอีเมล หรือใชวิธีการการเช่ือมตอแบบตางๆ เชน การเช่ือมตอ
Bluetooth

คุณสามารถใช Nokia Application Installer ใน Nokia Ovi Suite เพ่ือติดตัง้แอปพลิเคช่ันลง
ในโทรศัพทของคุณ

เลือก เมนู > การต้ังคา และ จัดการแอปฯ

ไฟลการติดตั้งอยูในโฟลเดอร ไฟลการติดตั้ง และแอปพลิเคช่ันท่ีตดิตั้งอยูในโฟลเดอร
แอปฯ ท่ีติดตั้งแลว

ไอคอนจะระบุสิ่งตอไปน้ี

SIS หรือแอปพลิเคช่ัน SISX
แอปพลิเคช่ัน Java
วิดเจ็ต

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคช่ันและซอฟตแวรอ่ืนๆ จากแหลงท่ีวางใจ
ไดเทาน้ัน เชน แอปพลิเคช่ันท่ีมีสัญลักษณจาก Symbian หรือผานการทดสอบรับรองจาก
Java Verified™

กอนการติดตั้งแอปพลิเคช่ัน ใหตรวจสอบดังตอไปน้ี

• ดูประเภทแอปพลิเคช่ัน หมายเลขเวอรชัน และผูใหบริการหรือผูผลิตแอปพลิเคช่ัน
เลือก ตัวเลือก > ดูรายละเอียด
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• ดูรายละเอียดใบรับรองความปลอดภยัของแอปพลิเคชั่น เลือก รายละเอียด: > ใบรับ
รอง: > ดูรายละเอียด ควบคุมการใชใบรับรองดิจิตอลในการจัดการใบรับรอง

ถาคุณติดตั้งไฟลท่ีมอัีพเดตหรือการซอมแซมแอปพลิเคช่ันท่ีมีอยู คุณจะสามารถเรียกคืน
แอปพลิเคช่ันตนฉบับไดก็ตอเมื่อคุณมีไฟลการติดตั้งตนฉบับหรือสําเนาสํารองขอมูลอยาง
เต็มรูปแบบของชุดซอฟตแวรท่ีถูกนําออกไป ในการเรียกคืนแอปพลิเคชั่นตนฉบบั ใหนํา
แอปพลิเคชั่นน้ันออก และติดตั้งแอปพลิเคช่ันอีกคร้ังจากไฟลการติดตัง้ตนฉบับหรือสําเนา
สํารองขอมูล

ในการติดตั้งแอปพลิเคช่ัน Java จําเปนตองมีไฟล JAR หากไมมีไฟลน้ี เคร่ืองจะขอใหคุณ
ดาวนโหลด หากไมไดระบุจุดเช่ือมตอไวใหกับแอปพลิเคช่ัน เคร่ืองจะขอใหคุณเลือกกอน

การติดต้ังแอปพลิเคชั่น
1 คนหาไฟลการติดตั้งในโฟลเดอร ไฟลการติดตั้ง ในตัวจัดการแอปพลเิคช่ัน หรือคนหา

ในตัวจัดการไฟล หรือในถาดเขาในแอปพลิเคช่ันขอความ
2 ในตัวจัดการแอปพลิเคชั่น ใหเลือกโฟลเดอร ไฟลการติดตั้ง แอปพลิเคช่ันท่ีคุณ

ตองการติดตั้งและ ตัวเลอืก > ติดต้ัง ในแอปพลเิคช่ันอ่ืนๆ ใหเลือกไฟลการติดตั้งเพ่ือ
เร่ิมการติดตั้ง
ในระหวางการตดิตั้ง เคร่ืองจะแสดงความคบืหนาในการติดตั้ง ถาคุณติดตั้งแอปพลิ
เคช่ันโดยไมไดใชลายเซน็หรือใบรับรองดิจิตอล เคร่ืองจะแสดงขอความเตือน ดําเนิน
การติดตั้งตอไปก็ตอเมื่อคุณแนใจถึงแหลงท่ีมาและเน้ือหาของแอปพลิเคช่ันเทาน้ัน

การเปดแอปพลิเคชั่นที่ติดต้ัง
เลือกแอปพลิเคช่ันในเมนู หากแอปพลิเคช่ันไมมีโฟลเดอรท่ีตั้งไวท่ีระบุ โฟลเดอรน้ันจะติด
ตั้งอยูในโฟลเดอร แอปฯ ท่ีติดตั้งแลว ในโฟลเดอร แอปพลิฯ

การดูวาชุดซอฟตแวรใดไดรับการติดตั้งหรือนําออก
เลือก ตัวเลือก > ดูบนัทึก

ขอสําคัญ:  โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคช่ันแอนตี้ไวรัสเพียงหน่ึงรายการ
เทาน้ัน การมีแอปพลิเคช่ันท่ีมีคุณสมบัตแิอนตี้ไวรัสมากกวาหน่ึงรายการ อาจสงผลตอ
ประสิทธิภาพและการทํางานของเครื่อง หรืออาจทําใหเคร่ืองหยุดทํางานได
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การลบแอปพลเิคชั่น
คณุสามารถลบแอปพลิเคช่ันท่ีติดตั้งไว เพ่ือเพ่ิมหนวยความจําท่ีมีอยู เปนตน

เลือก เมนู > การต้ังคา

1 เลือก จัดการแอปฯ
2 เลือก แอปฯ ที่ติดต้ังแลว > ตัวเลอืก > ถอนติดต้ัง
3 เลือก ใช

หากคุณลบแอปพลเิคช่ัน คุณจะสามารถติดตัง้แอปพลิเคช่ันน้ันใหมได ก็ตอเมื่อคุณมีชุด
ซอฟตแวรเดิมหรือไฟลสํารองตัวเต็มของชุดซอฟตแวรท่ีลบออกไป หากคุณลบชุด
ซอฟตแวรออก คณุอาจไมสามารถเปดเอกสารท่ีสรางดวยซอฟตแวรน้ันไดอีกตอไป

หากชุดซอฟตแวรอ่ืนตองพ่ึงพาชุดซอฟตแวรท่ีคุณลบออก ชุดซอฟตแวรอีกชุดน้ันอาจหยุด
ทํางาน โปรดดูรายละเอียดในเอกสารประกอบของชุดซอฟตแวรท่ีติดตั้ง

การต้ังคาตัวจัดการแอปพลิเคชั่น
เลือก เมนู > การต้ังคา และ จัดการแอปฯ

เลือก การต้ังคาการติดต้ัง และเลือกจากรายการตอไปน้ี
การติดต้ังซอฟตแวร  — อนุญาตหรือปฏเิสธการติดตัง้ซอฟตแวร Symbian ท่ีไมมีลายเซ็น
ดิจิตอลที่ไดรับการรับรอง
ตรวจใบรับรองออนไลน  — ตรวจสอบใบรบัรองออนไลนกอนการติดตั้งแอปพลิเคช่ัน
ที่อยูเว็บที่ต้ังไว  — ตั้งคาท่ีอยูเว็บเริ่มตนท่ีใชในการตรวจสอบใบรบัรองออนไลน

RealPlayer 
คุณสามารถใช RealPlayer เพ่ือเลนวิดีโอคลิปหรือสตรีมไฟลสื่อแบบ OTA ไดโดยไมตองจัด
เก็บไฟลไวในโทรศัพทกอน

อยางไรก็ตาม RealPlayer อาจไมสามารถรองรับไฟลไดทุกรูปแบบ หรือทุกรูปแบบยอยของ
ไฟลน้ันๆ

เลือก เมนู > แอปพลฯิ > RealPlayer
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แถบเครื่องมือ RealPlayer
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > RealPlayer

เมื่ออยูในหนาจอวิดีโอคลิป ลิงคการสตรีม และรายการที่เพ่ิงเลน อาจมีไอคอนแถบเครื่อง
ตอไปน้ีปรากฏขึ้น

 สง  — สงวิดีโอคลิปหรือลิงคการสตรีม
 เลน  —  เลนวิดีโอคลิปหรือสตรีมวิดีโอ
 ลบ  — ลบวิดีโอคลิปหรือลิงคการสตรีม
 ลบ  — ลบไฟลออกจากรายการที่เพ่ิงเลน

การเลนวิดีโอคลิป
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > RealPlayer

การเลนวิดีโอคลิป
เลือก วิดีโอคลปิ และเลือกวิดีโอคลิป

การแสดงรายการไฟลที่เลนลาสดุ
ในมุมมองหลัก เลือก รายการที่เพิ่งเลน

ไปท่ีวิดีโอคลิป และเลือก ตัวเลอืก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
ใชคลปิวิดีโอ  — กําหนดวิดีโอคลปิใหกับรายช่ือหรือตั้งเปนเสียงเรียกเขา
เลอืก/ไมเลือก  — เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการ เพ่ือสงหรือลบหลายรายการพรอม
กัน
ดูรายละเอียด  —  ดูรายละเอียด เชน รูปแบบ ความละเอียด และระยะเวลา
การต้ังคา  — แกไขการตั้งคาสําหรับการเลนและการสตรีมวิดีโอ

สตรีมเน้ือหาผาน over the air
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > RealPlayer
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การสตรีมเน้ือหาโดยวิธี OTA เปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย เลือก ลงิคการสตรีม และ
เลือกลิงค คุณยังสามารถรับลิงคการสตรีมในรูปแบบขอความตัวอักษรหรือขอความ
มัลติมีเดีย หรือเปดลิงคบนเว็บเพจได

กอนเร่ิมการสตรีมเน้ือหา เคร่ืองของคณุเช่ือมตอกับไซตและเริม่โหลดเน้ือหา เน้ือหาไมได
รับการบันทึกลงในโทรศัพท

ใน RealPlayer คณุสามารถเปดไดเฉพาะลิงค RTSP อยางไรก็ตาม RealPlayer สามารถเลน
ไฟล RAM ไดหากคุณเปดลิงค HTTP ไปยังไฟลน้ันในเบราเซอร

เครื่องบนัทึก 

 คณุสามารถใชเคร่ืองบันทึกในการบันทึกเสียงและการสนทนาทางโทรศัพทได
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสงคลิปเสียงใหกับเพ่ือนของคุณได

เลือก เมนู > เพลง > เครื่องบันทึก

การบันทึกคลปิเสยีง
เลือก 

การหยุดการบนัทึกคลิปเสียง
เลือก 

การฟงคลิปเสียง
เลือก 

การสงคลิปเสียงเปนขอความ
เลือก ตัวเลือก > สง

การบันทึกการสนทนาทางโทรศพัท
เปดเคร่ืองบันทึกในระหวางใชสายสนทนา และเลือก  ท้ังสองฝายจะไดยินเสียงเตือนใน
ชวงเวลาที่แนนอนขณะบันทึกเสียง
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การเลือกคุณภาพการบนัทึกหรือตําแหนงที่ตองการจัดเก็บคลปิเสยีง
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา

เคร่ืองบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูลหรือเช่ือมตอ GPRS อยู

การเขียนบนัทึก
1 เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > บันทึก
2 เลือก ตัวเลือก > บันทึกใหม
3 ปอนขอความลงในชองบันทึก
4 เลือก 

การคํานวณ

 เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > คิดเลข

1 ปอนตัวเลขตัวแรกของการคํานวณ
2 เลือกวิธีคํานวณ เชน บวกหรือลบ
3 ปอนตัวเลขชุดท่ีสองของการคํานวณ
4 เลือก =

การบันทึกหรือการดึงขอมูลผลลัพธการคํานวณ
เลือก ตัวเลือก > หนวยความจํา > จัดเก็บ หรือ เรียกคืน

ตัวแปลงคา
ดวยตัวแปลงคาน้ี คณุสามารถแปลงหนวยวัดจากหนวยหนึ่งเปนอีกหนวยหนึ่งได

ตวัแปลงคามีขอจํากัดดานความแมนยําและอาจเกิดขอผิดพลาดในการปดเศษได

เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > ตัวแปลงคา
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การต้ังคา

การตั้งคาบางอยางอาจถูกกําหนดไวแลวลวงหนาสําหรับโทรศัพทของคุณโดยผูใหบริการ
และคุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาดังกลาวได

การต้ังคาโทรศัพท
การต้ังคาวันที่และเวลา
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศพัท > วันที่และเวลา

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
เวลา  — ปอนเวลาปจจุบัน
เขตเวลา  — เลือกตําแหนงท่ีคุณอยู
วันที่  — ปอนวันท่ีปจจุบัน
รูปแบบวันที่  — เลือกรูปแบบวันท่ี
ตัวแบงวัน  — เลือกสัญลักษณท่ีคั่นระหวางวัน เดือน และป
รูปแบบเวลา  — เลือกรูปแบบเวลา
ตัวแบงเวลา  — เลือกสัญลักษณท่ีคั่นระหวางช่ัวโมงและนาที
ชนิดนาฬิกา  — เลือกประเภทนาฬิกา
เสยีงนาฬิกาปลุก  — เลือกแบบเสียงสําหรับนาฬิกาปลุก
เวลาเลือ่นปลุก  — ปรับเวลาเลื่อนปลุก
วันทํางาน  — เลือกวันทํางานของคุณ จากน้ันคุณสามารถจะตัง้เวลาใหปลกุเฉพาะในตอน
เชาของวันทํางานได เปนตน
อัพเดตเวลาอัตโนมัติ  — ตั้งคาโทรศัพทใหอัพเดตเวลา วันท่ี และเขตเวลาโดยอัตโนมัติ
อาจไมมีบรกิารเสริมจากระบบเครือขายน้ีในบางเครือขาย

การเปลีย่นภาษา
คณุสามารถเปลีย่นภาษาที่ใชในเครื่อง และภาษาท่ีคุณใชเขียนขอความและอีเมลได และ
คณุยังสามารถเปดใชงานระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติได

เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศพัท > ภาษา
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การเปลีย่นภาษาของโทรศพัท
เลือก ภาษาที่ใชในเครื่อง

การเปลีย่นภาษาที่ใชเขียน
เลือก ภาษาที่ใชเขียน

การเปดใชงานระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
เลือก ตัวชวยสะกดคํา

การต้ังคาหนาจอ
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศพัท > จอภาพ

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
ความสวาง  — ปรับความสวางของหนาจอแสดงผลของคุณ
ขนาดแบบอักษร  — เลือกขนาดของขอความและไอคอนบนหนาจอ
โลโกหรือขอความตอนรับ  — ตัง้คาใหแสดงบันทึกหรือรูปภาพเมื่อคุณเปดโทรศัพท
เวลาแสงสวาง  — ตั้งคาระยะเวลาที่จะเปดไฟคางไวเมื่อคุณหยดุใชเคร่ือง

เสยีงสัง่งาน

การเปดใชงานคําสั่งเสียง
กดปุมโทรออกคางไวในหนาจอหลัก แลวพูดคําสั่ง คําส่ังเสียงเปนช่ือของแอปพลเิคช่ันหรือ
รูปแบบที่แสดงอยูในรายการ

ในการดูรายการคําสั่งเสียง ใหเลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศัพท > คําสัง่เสยีง

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
เปลี่ยนคําสัง่  — แกไขคําสั่งเสียง
เลน  — ฟงรายการเสียงสังเคราะห
ลบเสยีงสัง่งานออก  — ลบคําสั่งเสียงท่ีคณุเพ่ิมดวยตนเอง
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การต้ังคา  — ปรับการตั้งคา
บทแนะนําเสยีงสัง่งาน  — เปดบทแนะนําเก่ียวกับคําสั่งเสียง

การต้ังคาอุปกรณเสริม
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศพัท > อุปกรณเสริม

ชองเสียบอุปกรณเสริมบางชองจะแสดงประเภทของอุปกรณเสริมท่ีตอเขากับเคร่ือง

เลือกอุปกรณเสริมและจากตัวเลอืกตอไปน้ี
รูปแบบที่ต้ังไว  — ตัง้คารูปแบบที่คุณตองการเปดใชทุกคร้ังท่ีคุณตออุปกรณเสริมท่ีใชรวม
กันไดบางอยางกับโทรศัพทของคุณ
ตอบรับอัตโนมัติ  — ตัง้คาโทรศัพทใหรับสายโดยอัตโนมัติหลังจาก 5 วินาที หากมีการตั้ง
คาชนิดเสียงเรียกเขาเปน บีพ๊หน่ึงครั้ง หรือ เงียบ คุณจะไมสามารถใชงานการรับสาย
อัตโนมัติได
แสงไฟ  — ตั้งคาใหแสงไฟยังคงเปดอยูหลังจากชวงหมดเวลา

การตั้งคาท่ีใชไดขึ้นอยูกับประเภทของอุปกรณเสริม

การต้ังคาแอปพลิเคชั่น
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศพัท > ตั้งคาแอปพลเิคชั่น

ในการตั้งคาแอปพลิเคช่ัน คณุสามารถแกไขการตั้งคาแอปพลิเคช่ันบางอยางในโทรศัพท
ของคุณได

ในการแกไขการตั้งคา คุณยังสามารถเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา ในแตละแอปพลิเคช่ันได

การอัพเดตโทรศพัท
เมื่อใชการอัพเดตโทรศัพท คุณสามารถเช่ือมตอกับเซริฟเวอรและรับการตั้งกําหนดคาของ
โทรศัพทของคุณ, สรางรูปแบบเซริฟเวอรใหม, ดูเวอรชันซอฟตแวรท่ีมีอยูและขอมูล
โทรศัพท หรือดูและจัดการรูปแบบเซิรฟเวอรท่ีมีอยู

เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศพัท > จัดการโทรศพัท > อัพเดตอุปกรณ
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หากระบบเครือขายของคุณสนับสนุนการอัพเดตซอฟตแวรในแบบ OTA คุณยังสามารถขอรับ
การอัพเดตดังกลาวผานทางเครื่องโทรศัพท

คณุอาจรับรูปแบบเซิรฟเวอรและการตั้งกําหนดคาอ่ืนๆ จากผูใหบริการหรือแผนกจัดการ
ขอมูลบริษัท การตั้งกําหนดคาอาจรวมถงึการตั้งคาการเช่ือมตอและคาอ่ืนๆ ท่ีใชโดยแอป
พลิเคช่ันท่ีแตกตางกันในอุปกรณของคณุ

การรับการตั้งการกําหนดคา
1 เลือก ตัวเลือก > รูปแบบเซิรฟเวอร
2 ไปท่ีรูปแบบ และเลือก ตัวเลือก > เริ่มการกําหนดคา

การสรางรูปแบบเซิรฟเวอร
เลือก ตัวเลือก > รูปแบบเซิรฟเวอร > ตัวเลือก > รูปแบบเซิรฟเวอรใหม

การลบรูปแบบเซิรฟเวอร
เลือก ตัวเลือก > ลบ

การต้ังคาความปลอดภัย
โทรศพัทและซิม
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศพัท > จัดการโทรศพัท > ความปลอดภัย >
โทรศพัทและซิมการด

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
คําขอรหัส PIN  — เมื่อเปดใชงาน โทรศัพทจะขอรหัสทุกคร้ังท่ีเปดเคร่ือง ซมิการดบาง
ประเภทอาจไมอนุญาตใหมกีารปดใชงานการขอรหัส PIN
รหัส PIN และ รหัส PIN2 — เปลี่ยนรหัส PIN และ PIN2 โดยรหัสเหลาน้ีจะตองเปนตัวเลข
เทาน้ัน กรุณาหลีกเล่ียงการใชรหัสผานท่ีเหมือนกับหมายเลขฉุกเฉินเพ่ือปองกันการโทรไป
ยังหมายเลขฉุกเฉินโดยไมตั้งใจ โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ ในกรณีท่ีคุณลืมรหัส PIN
หรือ PIN2 โปรดติดตอศูนยบริการ Nokia Care หรือผูใหบริการของคุณ ในกรณีท่ีคุณลืมรหัส
ล็อค
รหัสลอ็ค  — คุณจําเปนตองใชรหัสล็อคเพ่ือปลดล็อคโทรศัพท คุณควรเปลี่ยนรหัสล็อค
เพ่ือปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต รหัสท่ีตั้งไวคือ 12345 โดยรหัสใหมมี
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ความยาวได 4-255 ตัวอักษร คณุสามารถใชอักขระท่ีเปนตัวอักษรและตัวเลข และอักขระท้ัง
ท่ีเปนตัวพิมพใหญและพิมพเล็กได เคร่ืองจะแจงเตือนคณุ หากรหัสล็อคมีรูปแบบไม

 ควรเก็บรหัสใหมไวเปนความลับและแยกจากตัวเครื่อง
เวลาลอ็คเครื่องอัตโนมัติ  — คุณสามารถตั้งเวลาใหเคร่ืองลอ็คโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาท่ี
กําหนด เพ่ือปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต เคร่ืองท่ีล็อคไวจะไมสามารถใช
งานไดจนกวาจะมีการปอนรหัสล็อคท่ีถูกตอง หากตองการปดระบบล็อคอัตโนมัติ เลือก
ไมมี
ลอ็คหากเปลี่ยนซิมการด  — ตั้งเคร่ืองใหขอรหัสล็อคเมื่อใสซมิการดท่ีไมรูจักลงในเครื่อง
ของคุณ เคร่ืองจะยังคงรายการซมิการดท่ีเคยใชเปนซมิการดของเจาของเครื่อง
ลอ็คโทรศพัทจากระยะไกล  — เปดหรือปดใชงานการลอ็คระยะไกล
กลุมผูใชเฉพาะ  — ระบุกลุมผูใชซึง่คุณสามารถโทรหาและสามารถโทรหาคุณได (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)
ยืนยันบริการซิม  — ตั้งใหโทรศัพทแสดงขอความยืนยันขณะท่ีคุณใชบริการจากซิมการด
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การจัดการใบรับรอง
ใบรับรองดิจิตอลชวยปกปองเน้ือหาของคุณ เมื่อถายโอนขอมูลท่ีเปนความลับ ควรใชใบ
รับรองเม่ือเช่ือมตอกับธนาคารออนไลนหรือไซตอ่ืน หรือกับเซิรฟเวอรระยะไกลสําหรับการ
ดําเนินการที่เก่ียวของกับการถายโอนขอมูลท่ีเปนความลับ

นอกจากนี้ ควรใชใบรับรองเมื่อคุณตองการลดความเสี่ยงจากไวรัสหรือซอฟตแวรท่ีเปน
อันตราย และใหแนใจวาซอฟตแวรน้ันเปนของแทเมือ่ดาวนโหลดและติดตัง้ซอฟตแวร

เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศพัท > จัดการโทรศพัท > ความปลอดภัย > การ
จัดการใบรับรอง และเลือกประเภทใบรับรองท่ีตองการ

ใบรับรองดิจิตอลไมรับประกันความปลอดภยั ใบรับรองเหลาน้ีใชเพ่ือตรวจสอบถึงท่ีมาของ
ซอฟตแวร

ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยลดความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการเชื่อมตอ
ระยะไกลและการติดตั้งซอฟตแวรลงคอนขางมาก แตคุณก็ควรใชใบรับรองอยางถูกวิธีเพ่ือ
ใหไดประโยชนจากการรกัษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวย การมีใบรับรอง
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เพียงอยางเดียวมไิดเปนการปกปองเคร่ืองแตอยางใด หากตองการใหเคร่ืองมีความ
ปลอดภยัมากขึ้น ตัวจัดการใบรับรองจําเปนตองมีใบรับรองของแทท่ีถูกตองหรือนาเช่ือถือ
ดวย ใบรับรองมีอายุการใชงานจํากัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองท่ีไมถูก
ตอง" ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองน้ันจะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันและเวลาปจจุบันใน
เคร่ืองของคุณถูกตอง

ชุดความปลอดภัย
โมดูลความปลอดภัยใหบริการความปลอดภยัสําหรับแอปพลิเคช่ันตางๆ

เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศพัท > จัดการโทรศพัท > ความปลอดภัย > ชุด
ความปลอดภัย และโมดูลความปลอดภยัท่ีตองการ

การดูรายละเอียดโมดูลความปลอดภัย
เลือก ตัวเลือก > รายละเอียดความปลอดภัย

การเรียกคืนการตั้งคาด้ังเดิม
หากตองการรีเซ็ตการตัง้คาบางอยางกลับไปเปนคาดั้งเดิม คณุตองหยดุการสนทนาและการ
เช่ือมตอท่ีใชงานอยูท้ังหมด

เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศพัท > จัดการโทรศพัท > การต้ังคาด้ังเดิม หาก
ตองการเรียกคืนการตั้งคา คุณจําเปนตองปอนรหัสล็อค

หลังการรีเซต็ อุปกรณอาจใชเวลานานขึ้นในการเปดเคร่ือง เอกสารและไฟลจะไมไดร ับ

เน้ือหาที่มีการปองกัน
เน้ือหาท่ีไดรบัการปองกันดวยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล (DRM) ตัวอยางเชน ไฟลส่ือบาง
ไฟล เชน รูปภาพ เพลง หรือวิดีโอคลิป มาพรอมกับสิทธิ์การใชท่ีเก่ียวของ ซึง่กําหนดสิทธิ์
ของคุณในการใชเน้ือหาน้ัน

คณุสามารถดูรายละเอียดและสถานะของสิทธิก์ารใชงาน และเปดใชงานใหมหรือยกเลิก
สิทธิ์การใชงาน

130 การต้ังคา

ผลกระทบใดๆ



การจัดการใบอนุญาตสทิธ์ิแบบดิจิตอล
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > จัดการโทรศัพท > ความปลอดภัย > เน้ือหาที่
มีการปองกัน

การจัดการลขิสิทธ์ิของขอมูลแบบดิจิตอล

เจาของเน้ือหาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์ดิจิตอล (DRM) แบบตางๆ เพ่ือปกปอง
ทรัพยสินทางปญญาของเจาของ รวมถึง ลิขสิทธ์ิ โทรศัพทน้ีใชซอฟตแวร DRM หลาย
ประเภทเพื่อเขาสูเน้ือหาท่ีมี DRM ปองกันไว ดวยโทรศัพทรุนน้ี คณุสามารถเขาสูเน้ือหาที่
ปองกันดวย WMDRM 10, OMA DRM 1.0 และ OMA DRM 2.0 หากซอฟตแวร DRM เฉพาะไม
สามารถปองกันเน้ือหาได เจาของเน้ือหาอาจขอใหยกเลิกความสามารถของซอฟตแวร DRM
ในการเขาสูเน้ือหาใหมท่ี DRM น้ันปองกันไว การยกเลิกอาจปองกันการนําเน้ือหาที่มี DRM
ปองกันไวบางเน้ือหาที่อยูในโทรศัพทของคณุมาใชอีกครั้ง การยกเลิกซอฟตแวร DRM ไมมี
ผลตอการใชเน้ือหาที่มีการปองกันดวย DRM ประเภทอ่ืนหรือการใชเน้ือหาที่ไมม ีDRM
ปองกันไว

เน้ือหาที่ปองกันดวยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล (DRM) จะมาพรอมกับรหัสการใชท่ี
เก่ียวของซึง่ทําหนาท่ีระบุถงึสิทธิของคุณในการใชเน้ือหา

หากโทรศัพทของคุณมีขอมูลท่ีปองกันดวย OMA DRM เมื่อจะสํารองขอมูลท้ังรหัสการใช
และขอมูลน้ัน ใหใชฟงกช่ันการสํารองขอมูลจากโปรแกรม Nokia Ovi Suite

หากโทรศัพทมีเน้ือหาที่ปองกันดวย WMDRM ท้ังรหัสการใชและเน้ือหาจะหายไปหากคุณ
จัดรูปแบบหนวยความจําของโทรศัพท คณุอาจสูญเสียรหัสการใชและเน้ือหาหากไฟลใน
โทรศัพทของคุณเสีย การสูญหายของรหัสการใชหรือเน้ือหาอาจจํากัดความสามารถในการ
ใชเน้ือหาเดียวกันบนโทรศัพทของคุณอีกคร้ัง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ติดตอผูใหบริการของ
คุณ

รหัสการใชบางอยางอาจจะเช่ือมตอกับซมิการดใดซิมการดหน่ึง และเน้ือหาที่ไดรับการ
ปองกันไวจะเขาถึงไดเฉพาะเมื่อใสซิมการดดังกลาวไวในเครื่องแลวเทาน้ัน

การต้ังคาการโทร
การต้ังคาการโทร
เลือก เมนู > การต้ังคา เลือก การโทร > โทร และจากตัวเลือกตอไปน้ี:
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สง ID ผูโทรเขาของฉัน  — เลือก ใช เพ่ือแสดงหมายเลขโทรศัพทของคุณใหผูรับสาย
ทราบ ในการใชการตั้งคาท่ีไดตกลงไวกับผูใหบริการของคุณ ใหเลือก ต้ังจากเครือขาย
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
สายเรียกซอน  — กําหนดใหโทรศัพทแจงใหคุณทราบเมื่อมีสายโทรเขามาในขณะที่คุณ
สนทนาอยู (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หรือตรวจสอบวาฟงกชันดังกลาวทํางานอยู
หรือไม
ปฏิเสธสายดวยขอความ  — กําหนดใหโทรศัพทปฏเิสธสายท่ีโทรเขามาพรอมสง
ขอความตัวอักษรเพ่ือแจงใหผูโทรทราบวาทําไมคณุจึงไมสามารถรับสายได
ขอความปฏิเสธ  — เขียนขอความตัวอักษรแบบมาตรฐานที่จะสงไปถึงผูโทรเมื่อคุณ
ปฏเิสธสาย
โทรซ้ําอัตโนมัติ  — ตัง้ใหโทรศัพทลองโทรซ้ําสูงสุด 10 คร้ังหากโทรติดตอไมสําเร็จ หาก
ตองการหยุดโทรซ้ํา ใหกดปุมวางสาย
แสดงเวลาการโทร  — ตัง้ใหแสดงระยะเวลาสนทนาขณะอยูในสาย
สรุปหลังการโทร  — ตั้งใหแสดงระยะเวลาสนทนาหลังจากวางสายแลว
การโทรดวน  — เปดใชงานการโทรดวน
รับไดทุกปุม  — เปดใชงานการรับสายดวยปุมใดก็ได

การโอนสาย 
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การโทร > โอนสาย

การโอนสายทําใหคุณสามารถโอนสายเรียกเขาไปยังศูนยฝากขอความเสียงของคุณหรือ
หมายเลขโทรศัพทอ่ืนได หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

1 เลือกประเภทของสายที่จะโอนและตัวเลือกการโอน ตัวอยางเชน หากตองการโอนสาย
สนทนาทั้งหมด ใหเลือก สายสนทนา > สายสนทนาทั้งหมด

2 ในการเปดใชการโอนสาย ใหเลือก ใชงาน
3 หากตองการโอนสายไปยังศูนยฝากขอความเสียงของคุณ ใหเลือก ไปยังศูนย

ขอความเสียง
4 หากตองการโอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพทอ่ืน ใหเลือก ไปท่ีเบอรอ่ืน และปอน

หมายเลข หรือเลือก คนหา เพ่ือดึงหมายเลขท่ีจัดเก็บไวในรายชื่อ
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สามารถใชงานตัวเลือกการโอนหลายรายการไดพรอมกัน เมื่อมีการโอนสายทั้งหมด
 จะปรากฏขึน้ในหนาจอหลัก

การจํากัดการโทร
ฟงกชันจํากัดการโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะชวยใหคุณสามารถจํากัดการโทร
ออกหรือรับสายโทรเขาในเครื่องได ตัวอยางเชน คุณสามารถจํากัดสายโทรออกตาง
ประเทศหรือสายโทรเขาเมื่อคุณอยูตางประเทศได ในการเปลี่ยนการตั้งคา คุณตองมีรหัส
ระบบซึ่งไดรับจากผูใหบริการของคุณ

เลือก เมนู > การต้ังคา และ การโทร > จํากัดการโทร

เม่ือคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยท่ีใชควบคุมการโทร (จํากัดการโทร,
เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) อาจโทรออกไดเฉพาะเบอรโทรฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้ง
ไวในเครื่องของคุณ การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถใชงานพรอมกันได

การจํากัดสายสนทนา

เลือกตัวเลือกการจํากัดท่ีตองการ และ ใชงาน, ยกเลกิ, หรือ ตรวจสอบสถานะ การจํากัด
การโทรมีผลตอทุกสาย รวมท้ังสายขอมูล

การแกไขปญหาเบื้องตน

Q: รหัสผานของรหัสลอ็ค, รหัส PIN หรือ รหัส PUK ของฉันคืออะไร

A: รหัสล็อคท่ีตั้งไวคือ 12345 ในกรณีท่ีคุณลืมรหัสล็อค โปรดติดตอตัวแทนจําหนาย
โทรศัพทของคุณ หากคุณลืมรหัส PIN หรือรหัส PUK หรือหากคุณไมไดรับรหัสดังกลาว
โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ
หากตองการรายละเอียดเก่ียวกับรหัสผาน ใหติดตอผูใหบริการจุดเช่ือมตอ เชน ผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต (ISP) หรือผูใหบริการเครือขาย

การแกไขปญหาเบื้องตน 133



Q: ฉันจะปดแอปพลิเคชั่นที่ไมตอบสนองไดอยางไร

A: กดปุมเมนูคางไว

เลือกและกดไอคอนแอปพลิเคช่ันคางไว และเลือก ออก

Q: เหตุใดภาพจึงดูเปอน

A: โปรดตรวจสอบชองปองกันเลนสกลองถายภาพวาสะอาดดีหรือไม

Q: เหตุใดจึงมีจุดสวางลางๆ จุดท่ีมีสเีพี้ยน หรือจุดที่ภาพขาดหายไปปรากฏขึ้นบน
หนาจอทุกครั้งที่เปดเครื่อง

A: น่ีเปนลักษณะของจอภาพประเภทน้ี จอบางแบบจะมีพิกเซลหรือจุดท่ียังคงปรากฏอยูหรือ
หายไป ซึ่งเปนเร่ืองปกต ิมิใชขอผิดพลาดแตอยางใด

Q: เหตุใดฉันจึงไมพบเครื่องของเพ่ือนขณะใชการเชื่อมตอ Bluetooth

A: ใหตรวจสอบเครื่องท้ังสองเครื่องวาสามารถใชงานรวมกันได มีการเปดใชงานการเชื่อม
ตอแบบ Bluetooth และไมไดอยูในโหมดซอน ตรวจสอบวาโทรศัพทท้ังสองอยูหางกันไม
เกิน 10 เมตร (33 ฟุต) และไมมีกําแพงหรือสิ่งกีดขวางใดๆ ก้ันระหวางโทรศัพทท้ังสอง

Q: เหตุใดฉันจึงไมสามารถยุติการตอเชื่อม Bluetoothได

A: หากมีการเช่ือมตออุปกรณอ่ืนเขากับโทรศัพทของคุณอยู คุณสามารถยุติการเช่ือมตอ
โดยใชอุปกรณอีกเคร่ือง หรือโดยการยกเลิกการเช่ือมตอ Bluetooth ในโทรศัพทของคุณ
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > Bluetooth > Bluetooth > ปด
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Q: ฉันควรทําอยางไรเม่ือหนวยความจําเต็ม

A: ลบบางรายการออกจากหนวยความจํา หาก หนวยความจําไมพอที่จะดําเนินการ ลบ
บางขอมูลออกกอน หรือ หนวยความจําต่ํา ลบบางขอมูลออกจากความจําเครื่อง
ปรากฏขึน้ขณะท่ีคุณกําลังลบหลายๆ รายการพรอมกัน ใหลบครั้งละหน่ึงรายการ โดยเร่ิม
จากรายการที่มีขนาดเล็กท่ีสุด

Q: เหตุใดฉันจึงไมสามารถเลือกรายชื่อสําหรับขอความของฉันได

A: บัตรรายช่ือน้ันไมมีเบอรโทรศัพท ท่ีอยู หรือท่ีอยูอีเมล เลือก เมนู > รายช่ือ ตามดวยราย
ช่ือท่ีเก่ียวของ แลวแกไขบัตรรายช่ือ

Q: ฉันจะยุติการตอเชื่อมขอมูลไดอยางไร หากโทรศพัทเร่ิมการเชื่อมตอขอมูลอยู
ตลอดเวลาไมรูจบ

A: โทรศัพทอาจกําลงัดึงขอความมัลติมีเดียจากศูนยการรับสงขอความมัลติมีเดีย ในการ
หยุดโทรศัพทไมใหสรางการเช่ือมตอขอมูล เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การ
ต้ังคา > ขอความมัลติมีเดีย > การดึงมัลติมีเดีย เลือก ดวยตนเอง เพ่ือใหศูนยการรับ
สงขอความมัลติมเีดียบันทึกขอความท่ีจะดึงภายหลัง หรือ ปด เพ่ือไมสนใจขอความ
มัลติมีเดียท่ีเขามาท้ังหมด หากคุณเลือก ดวยตนเอง คุณจะไดรับการแจงเตือนเมื่อคุณมี
ขอความใหมในศูนยฝากขอความมัลติมีเดยี หากคุณเลือก ปด โทรศัพทจะไมเช่ือมตอเขา
กับเครือขายใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการรับสงขอความมัลติมีเดีย
ในการตั้งคาโทรศัพทใหใชการเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ตเฉพาะเมื่อคุณเปดแอปพลเิคช่ันหรือ
ดําเนินการใดๆ ท่ีตองใชการเช่ือมตอดังกลาวเทาน้ัน ใหเลือก เมนู > การต้ังคา และ การ
เช่ือมตอ > การตั้งคาการจัดการ > ขอมูลแพคเก็ต > การเชื่อมตอ GPRS > เม่ือ
ตองการ
หากยังไมไดผล ใหปดโทรศัพท และเปดใหมอีกคร้ัง
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Q: ฉันสามารถใชโทรศัพทของตัวเองเปนแฟกซโมเด็มกับเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกัน
ไดหรือไม

A: คุณไมสามารถใชโทรศัพทของคุณเปนแฟกซโมเด็มได อยางไรก็ตาม การโอนสาย
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถโอนสายแฟกซท่ีเขามาไปยังหมายเลข
แฟกซได

Q: ฉันจะปรับเทียบคาหนาจอไดอยางไร

A: หนาจอไดรับการปรับเทียบคาจากโรงงาน หากจําเปนตองปรับเทียบคาหนาจอใหม ให
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศพัท > ปอนแบบสมัผัส > ปรับเทียบคาหนาจอ
สมัผัส ทําตามคําแนะนํา

Q: เหตุใดฉันจึงไดรับขอความแสดงขอผิดพลาด ใบรับรองหมดอายุ หรือ ใบรับรอง
ยังไมถูกตอง ขณะติดต้ังแอปพลิเคชั่นที่ดาวนโหลด

A: หาก ใบรับรองหมดอายุ หรือ ใบรับรองยังไมถูกตอง ปรากฏขึน้ แมวาใบรับรองน้ันควร
จะใชได ใหตรวจสอบวันและเวลาปจจุบันในโทรศัพทของคุณวาถูกตองหรือไม คุณอาจละ
การตั้งคาวันท่ีและเวลาไดขณะเปดโทรศัพทเปนครั้งแรก หรือเครือขายมือถืออาจไม
สามารถอัพเดตการตัง้คาเหลาน้ีในเครื่องของคุณได หากตองการแกปญหาน้ี ใหเลือก
เมนู > การต้ังคา และ โทรศพัท > จัดการโทรศพัท > การต้ังคาด้ังเดิม เรียกคืนการตั้ง
คาจากโรงงาน และเมื่อเร่ิมโทรศัพทใหม ใหตั้งคาวันท่ีและเวลาที่ถูกตอง
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ประหยัดพลังงาน
คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่บอยคร้ังมากนัก หากคุณดําเนินการดังตอไปน้ี (หากมีให
ใชงานสําหรับอุปกรณของคุณ)

• ปดแอปพลิเคช่ัน และการเช่ือมตอขอมูล ตัวอยางเชน การเช่ือมตอ Bluetooth ของ
คุณ เมื่อไมใชงาน

• ลดความสวางของหนาจอ
• ตั้งคาใหโทรศัพทของคุณเขาสูโหมดประหยัดพลังงานหลังจากครบชวงระยะเวลาขัน้

ต่ําท่ีไมมีการใชงาน หากมีโหมดดงักลาวอยูในโทรศัพทของคณุ
• ปดการใชงานเสียงท่ีไมจําเปน เชน เสียงปุมกด

การหมุนเวียนมาใชใหม
วัสดุท้ังหมดของโทรศพัทน้ีสามารถนํามาใชเปนวัสดุและพลังงานไดใหม สําหรับขอมูลใน
การนําผลิตภัณฑ Nokia เกาของคุณกลับมาใชใหม ใหไปท่ี www.nokia.com/werecycle
หรือการใชโทรศัพทมือถือ, www.nokia.mobi/werecycle

นําบรรจุภัณฑและคูมือผูใชของคุณกลับมาหมุนเวียนใชใหมตามระเบียบการหมุนเวียนมาใช
ใหมของทองถิ่นของคุณ

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคณุลักษณะทางส่ิงแวดลอมของอุปกรณของคุณ ใหไป
ท่ี www.nokia.com/ecodeclaration

ขอมลูผลิตภัณฑและความปลอดภัย

อุปกรณเสริม
อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia
หากตองการทราบแหลงจําหนายอปุกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง สามารถสอบถามจากตวัแทนจําหนายของคณุ
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อปุกรณเสริมสําหรับโทรศพัทของคุณมีจําหนายอยูเปนจํานวนมาก สาํหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิ โปรดดทูี่
accessories

ขอกาํหนดทีค่วรปฏิบตัิสําหรับการใชอุปกรณเสริม
• เกบ็อุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเดก็

• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณเสริมทีไ่ดตดิตัง้ในพาหนะไดรับการตดิตัง้อยางแนนหนาและทาํงานอยางถูกตอง

• เฉพาะผูที่มีคณุสมบตัผิานการรับรองเทานั้นทีจ่ะตดิตั้งอุปกรณเสริมในรถที่ตดิตั้งยากได

แบตเตอรี่
ประเภท: BL-4U

ระยะเวลาการสนทนา:

สงูสุด 7.7 ชั่วโมง

สแตนดบาย:

สงูสุด 450 ชั่วโมง

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลาโดยประมาณ และจะเปนไปตามการประมาณการตอเมื่ออยูภายใต
ขอกําหนดที่เหมาะสมของเครือขายเทานั้น เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายขึ้นอยูกับซิมการด คณุสมบัตทิีใ่ช อายุและขอกําหนด
ของแบตเตอรี่ อณุหภูมิในการเกบ็แบตเตอร่ี ขอกําหนดของเครือขาย และปจจัยอืน่ๆ อกีมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด
บายอาจสั้นกวาที่ระบไุวขางตนอยางมาก เสยีงเรียกเขา การจัดการสายดวยระบบแฮนดฟรี การใชในโหมดดจิิตอล และคณุสมบตัิ
อืน่ๆ จะใชพลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใชอุปกรณในการโทรจะสงผลตอเวลาสแตนดบาย ในทาํนองเดยีวกัน ระยะเวลาที่
เปดเคร่ืองรวมทัง้ที่อยูในโหมดสแตนดบายก็มีผลตอระยะเวลาในการสนทนาดวยเชนกัน

แบตเตอรี่
ขอมลูเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ
โทรศพัทของคณุใชพลงังานจากแบตเตอรี่ชนิดทีส่ามารถชารจประจุใหมได แบตเตอร่ีที่ไดรับการออกแบบใหใชกับโทรศพัทรุนนี้คอื
BL-4U Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุนอ่ืนที่ใชงานไดกบัโทรศพัทรุนนี้ โทรศพัทเคร่ืองนี้ไดรับการออกแบบใหเกบ็พลังงานจากอุปกรณ
ชารจตอไปนี้ AC-3 หมายเลขรุนของอุปกรณชารจทีถู่กตองนั้นอาจแตกตางกันไปตามประเภทของปลั๊กเสยีบ ความแตกตางของปลั๊ก
เสียบจะระบุไวดวยคาใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K หรือ UB

แบตเตอร่ีสามารถนํามาชารจและคายประจุแบตเตอร่ีไดเปนรอยครั้ง แตแบตเตอร่ีกจ็ะคอยๆ เสือ่มสภาพไปในที่สดุ เม่ือสังเกตเห็นวา
เวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอร่ีที่ไดรับการรับรอง
จาก Nokia เทานั้น และชารจแบตเตอรี่โดยใชอปุกรณชารจสาํหรับโทรศพัทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น
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หากใชแบตเตอร่ีเปนคร้ังแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอร่ีเปนเวลานาน คณุอาจตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอปุกรณชารจแลว
เชื่อมตออีกคร้ังเพื่อเร่ิมชารจแบตเตอร่ี หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาทีส่ัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบน
หนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได

การถอดออกอยางปลอดภัย ปดโทรศพัท และปลดการเชื่อมตอโทรศพัทจากอุปกรณชารจทุกคร้ังกอนถอดแบตเตอรี่

การชารจที่เหมาะสม ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสยีบและตวัเครื่องเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอร่ีที่ชารจเตม็แลวคาง
ไวกบัอปุกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สัน้ลง หากคณุทิ้งแบตเตอร่ีที่ชารจ
เตม็ไว แบตเตอร่ีจะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

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

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

การทิ้ง หามทิ้งแบตเตอร่ีที่ไมใชลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบดิได การกาํจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิน่
กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิง้รวมกบัขยะภายในบาน

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

ความเสียหาย หามดดัแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถแุปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นๆ
หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทาํใหเกิดการระเบดิได

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

• เกบ็โทรศพัทไวในทีแ่หง การจับตวัของไอน้ํา ความเปยกชื้น และของเหลวทกุประเภท หรือความชุมชื้น จะทําใหเกิดองค
ประกอบของแร ซึ่งอาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสกึกรอนได หากตวัเคร่ืองเปยกชืน้ ใหถอดแบตเตอร่ีออกและปลอยใหเคร่ือง
แหงสนิทดกีอน แลวจึงคอยใสแบตเตอร่ีกลับเขาไป
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• อยาใชหรือเก็บโทรศพัทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เน่ืองจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่สามารถขยับไดและสวนประกอบทีเ่ปน
อเิลก็ทรอนิกสเสียหายได

• อยาเกบ็โทรศพัทไวในอณุหภูมิทีส่งูหรือเย็นจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทาํใหอายุการใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้น
ลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทาํใหสวนที่เปนพลาสตกิงอหรือละลายได เน่ืองจากเม่ืออุณหภูมิเพิม่ข้ึนจนถึงอุณหภูมิปกติ
จากอุณหภูมิทีเ่ย็นจัด ความชื้นจะกอตวัข้ึนภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหอปุกรณและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเคร่ืองโทรศพัทนอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศพัท การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกทีล่ะเอยีดออนเกิดความ
เสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทาํความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดเคร่ือง ใชแตผาแหงทีนุ่มสะอาดทําความ
สะอาดพืน้ผิวของโทรศพัทเทานั้น

• อยาทาสีโทรศพัท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณที่สามารถขยับไดตดิขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศพัทหรือไดรับการรับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การ
ดดัแปลง หรือตอเตมิเสาอากาศ อาจทาํใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอปุกรณวิทยุสือ่สาร
อกีดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

• สํารองขอมูลทั้งหมดที่คณุตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และบันทึกปฏิทนิ

• เพื่อสมรรถนะสงูสุดในการใชงาน ใหรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ โดยการปดสวิตชโทรศพัทและถอดแบตเตอรี่ออก

คาํแนะนําเหลานี้ใชไดกบัโทรศพัท แบตเตอร่ี อุปกรณชารจ หรืออุปกรณเสริมอืน่ๆ

การนํากลับมาใชใหม
สงคนืผลิตภัณฑอเิลก็ทรอนิกส แบตเตอร่ี และวัสดบุรรจุภัณฑที่ใชแลวไปยังจุดคดัแยกขยะเฉพาะทกุคร้ัง วธินีี้จะชวยปองกันการ
กาํจัดขยะทีไ่มมีการควบคมุ และชวยรณรงคการรีไซเคลิวสัดใุชแลวตางๆ โปรดตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกบัสภาพแวดลอมของ
ผลิตภัณฑและวธิีการรีไซเคลิผลติภัณฑ Nokia ของคณุไดที่ www.nokia.com/werecycle หรือดวยโทรศพัทมือถอื nokia.mobi/
werecycle

ขอมลูเพิม่เติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เคร่ืองของคุณ รวมทั้งอปุกรณเสริม ไมใชของเลน อปุกรณเหลานั้นอาจมีชิน้สวนขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพนมือเดก็เลก็

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศพัทเคร่ืองนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใชในตําแหนงปกตทิีห่หูรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 1.5
เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ซองสําหรับพกพา อปุกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และ
ควรใหเคร่ืองอยูหางจากรางกายตามระยะหางที่กําหนดขางตน

โทรศพัทเคร่ืองนี้ตองใชการเชื่อมตอกบัระบบเครือขายทีม่ีคุณภาพเพื่อสงไฟลขอมูลหรือขอความ อาจมีความลาชาในการสงไฟล
ขอมูลหรือขอความ จนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคณุภาพ ปฏิบัติตามคําแนะนําเก่ียวกบัระยะหางระหวางเคร่ือง จนกวาการสงจะเสร็จ
สมบูรณ
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ชิน้สวนของโทรศพัทเปนสือ่แมเหล็ก วัตถทุี่ทาํจากโลหะอาจดงึดูดเขาหาโทรศพัท อยาวางบตัรเครดติหรือสือ่เก็บแมเหล็กอืน่ไวใกล
โทรศพัท เพราะขอมูลทีเ่ก็บไวภายในอาจถูกลบได

ขณะทีใ่ชงาน เชน การเชื่อมตอขอมูลความเร็วสูงที่ใชงาน ตอเนื่องเปนเวลานาน โทรศพัทอาจรอนขึ้น ในกรณีสวนใหญ สภาพนี้ถอื
เปนเร่ืองปกต ิหากคณุสังเกตเห็นวาเคร่ืองทํางานผิดปกติ ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคณุ

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

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

• เกบ็โทรศพัทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา 15.3 เซนตเิมตร (6 นิ้ว) เสมอ

• ไมควรเกบ็โทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ

• ใชโทรศัพทกบัหูขางที่ตรงขามกับอุปกรณทางการแพทย

• ปดโทรศพัทเคลือ่นที่ หากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณรบกวน

• ทําตามคาํแนะนําจากผูผลิตสาํหรับอุปกรณทางการแพทยดงักลาว

หากคณุมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชโทรศัพทไรสายรวมกับอุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย โปรดปรึกษากับแพทยที่ให
คาํปรึกษาดานสขุภาพของคณุ

เครื่องชวยฟง
อปุกรณไรสายแบบดจิิตลับางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเคร่ืองชวยฟงได

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

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูใหบริการหรือตดิตัง้อุปกรณในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซอมแซมที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิด
อนัตรายและทาํใหการรับประกนัของคณุเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในยาน
พาหนะไดรับการติดตัง้และทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บหรือพกของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถรุะเบดิไวรวมกับโทรศพัท ชิน้สวน
ของโทรศพัท หรืออุปกรณเสริมตางๆ โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตวัออกดวยแรงอัดทีแ่รงมาก อยาวางโทรศพัทหรืออุปกรณ
เสริมไวในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตวัออก
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ควรปดโทรศพัทกอนทีจ่ะข้ึนเคร่ืองบนิ การใชโทรศพัทไรสายในเคร่ืองบนิอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทาํงานของเครื่องบิน และยัง
ผิดกฎหมายอีกดวย

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

การโทรฉกุเฉิน

ขอสําคัญ:  โทรศัพทนี้ทาํงานโดยใชสญัญาณวิทยุ เครือขายไรสาย เครือขายภาคพื้นดนิ และฟงกชนัที่ผูใชตั้งโปรแกรม
หากโทรศพัทของคณุสนับสนุนสายสนทนาทางอนิเทอรเน็ต (สายอนิเทอรเน็ต) เปดใชงานทั้งสายอินเทอรเน็ตและโทรศพัทเซลลู
ลาร โทรศพัทจะพยายามโทรฉุกเฉนิทั้งทางเครือขายเซลลลูารและผานผูใหบริการสายอนิเทอรเน็ตหากมีการเปดใชงานทั้งสอง
ประเภท ไมสามารถรับรองการเชื่อมตอไดในบางสภาวะ ดงันั้นคณุจึงไมควรพึง่พาเพียงอุปกรณไรสายเทานั้นในการติดตอสื่อสารทีม่ี
ความสําคัญ เชน การโทรเนื่องจากเหตฉุกุเฉนิดานการแพทย

หากตองการโทรฉกุเฉิน:

1 หากยังไมไดเปดเครื่อง ใหเปดเครื่อง ตรวจสอบวาสัญญาณแรงเพียงพอหรือไม คณุอาจตองดําเนินการตอไปนี้ใหเสร็จสิน้ โดย
ข้ึนอยูกบัโทรศัพทของคณุ

• ใสซิมการดหากโทรศพัทของคุณใชซิมการด

• ยกเลกิการจํากัดการโทรที่คุณเปดใชงานไวในโทรศพัท

• เปลี่ยนรูปแบบของคุณจากโหมดรูปแบบออฟไลนเปนรูปแบบทีใ่ชงานอยู

• หากมีการล็อคหนาจอและปุม ใหเลื่อนสวติชล็อคทีอ่ยูดานขางของโทรศพัทเพื่อปลดล็อค

2 กดปุมวางสายเทาที่จําเปนเพือ่ลางหนาจอและทําใหเคร่ืองพรอมสาํหรับสายตางๆ

3 หากตองการเปดแปนหมุน ใหเลือก โทรศัพท หรือ 

4 ปอนหมายเลขฉุกเฉนิที่เปนทางการสําหรับที่ตัง้ปจจุบนัของคณุ หมายเลขฉุกเฉินจะแตกตางกันไปตามที่ตัง้

5 กดปุมโทรออก

เมื่อโทรฉุกเฉิน ใหแจงขอมูลที่จําเปนทัง้หมดอยางถกูตองที่สุดเทาที่จะเปนไปได อุปกรณไรสายของคณุอาจเปนเคร่ืองมือสื่อสาร
เพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาวางสายจนกวาจะไดรับอนุญาตใหวางสายได
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รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทางคลื่นวทิยุ

เคร่ืองโทรศพัทของคณุจะเปนตวัรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบมาไมใหเกนิความถีส่ัญญาณคลื่นวทิยุที่แนะนําโดย
ขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําข้ึนโดย ICNIRP ซ่ึงเปนหนวยงานดานวทิยาศาสตรอสิระ และรวมถึงระดบัความปลอดภัย
ทีอ่อกแบบมาเพื่อคุมครองผูใชทุกคน โดยไมข้ึนกับอายุหรือสขุภาพ

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

คา SAR ที่สูงทีสุ่ดภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สาํหรับการใชโทรศพัททีหู่คอื 1.04 วัตต/กิโลกรัม

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

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)
เคร่ืองวิทยุคมนาคมนี้มีอตัราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเคร่ืองวิทยุคมนาคม
เทากับ 1.04 วตัต/กโิลกรัม ซ่ึงสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพมนุษยจากการใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมทีค่ณะ
กรรมการกจิการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกาํหนด

ขอมลูศูนยบริการ Nokia

ศูนยบริการ Nokia ทีอ่ยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

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

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

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

0-2741-6363

0-2884-5695

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.
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ศูนยบริการ Nokia ทีอ่ยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

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

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

เอสพลานาด หอง 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด เลขที ่99 แขวง
รัชดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363

0-2660-9290

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

พระราม 3 หอง 636/2, 637/1, 637/2 ชัน้ 6 เลขที ่79/290 ถนน
สาธปุระดษิฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
10120

0-2741-6363

0-2673-7102

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

อา. 10.00 น. - 20.30 น.

MBK เลขที ่444 ชัน้ 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบญุครอง
เซ็นเตอร ถ.พญาไท แขวงวงัใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

เชียงใหม 201/1 ถนนมหดิล หายยา อําเภอเมือง เชียงใหม
50100

0-5320-3321-3

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

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

0-3871-6976-7

0-3871-6978
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ศูนยบริการ Nokia ทีอ่ยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

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

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ
สงขลา 90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ขอมูลในทีน่ี้อาจเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพิ่มเตมิ กรุณาติดตอโนเกีย
แครไลน: 02-255-2111

ลิขสิทธิแ์ละประกาศอื่นๆ

คาํประกาศเรื่องความสอดคลอง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้วา RM-684 ผลติภัณฑนี้สอดคลองกบัขอกําหนดที่จําเปนและบทบัญญตัิ Directive
1999/5/EC ทีเ่ก่ียวของอื่นๆ คณุสามารถอานสําเนาของประกาศเรื่องความสอดคลองไดที่ http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, โลโกอุปกรณเสริมของแทจาก Nokia และ Ovi เปนเคร่ืองหมายการคาหรือ
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เปนเคร่ืองหมายการคาดานเสียงของ Nokia Corporation ชือ่
ผลิตภัณฑและบริษัทอื่นๆ ทีก่ลาวถงึในทีน่ี้อาจเปนเคร่ืองหมายการคาหรือชือ่ทางการคาของเจาของผลติภัณฑและบริษัทนั้นๆ
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หามทาํซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบบันี้ในรูปแบบใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลกัษณอักษรจาก Nokia Nokia ดาํเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
สวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑทีอ่ธิบายไวในเอกสารฉบับนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

Java และเคร่ืองหมายทีม่ีสญัลกัษณ Java ทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Sun
Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใต MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใชงานสวนตวัและไมใชเชิงพาณิชยในการเชื่อมตอ
กบัขอมูลที่เขารหัสตามขอกาํหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลกูคาเพือ่ใชในกิจกรรมสวนตวัและไมใชทางการคา และ (ii)
เพื่อใชเชื่อมตอกับวดิโีอ MPEG-4 ของผูใหบริการวิดโีอที่ไดรับอนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอ่ืนใดนอกเหนือจากนี้ ขอมูลเพิ่ม
เตมิรวมถงึขอมูลที่เกี่ยวกบัการสงเสริมการขาย การใชงานภายในและการใชงานเชงิพาณิชย สามารถดไูดจาก MPEG LA, LLC ที่
เวบ็ไซต http://www.mpegla.com

ตามขอบขายสงูสุดทีอ่นุญาตโดยกฎหมายที่ใชบงัคบั ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia จะ
ไมรับผิดชอบตอการสญูหายของขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบตัิการณ อนัเปนผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทาง
ออมไมวาจะดวยสาเหตใุด

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพทีเ่ปน" โดยไมมีการรับประกนัใดๆ ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดเพียงการรับ
ประกันโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของผลติภัณฑที่จําหนาย และความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถปุระสงค ตลอดจน
ความถกูตอง ความเชื่อถือไดหรือขอมูลในเอกสารนี้ เวนแตกฎหมายที่ใชบังคบัระบไุวเทานั้น Nokia สงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลง
แกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทกุเมื่อโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

หามมิใหทาํวศิวกรรมยอนกลบัซอฟตแวรในอปุกรณ ตามขอบขายทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบังคบั เทาที่คูมือผูใชเลมนี้จะ
ครอบคลุมถึงขอจํากัดในเร่ืองการรับรอง การรับประกัน ความเสียหาย และความรับผิดใดๆ ของ Nokia ในทางเดียวกัน ขอจํากัดเหลา
น้ีกม็ีผลกับการรับรอง การรับประกัน ความเสียหาย และความรับผิดตอผูใหสิทธิของ Nokia ดวยเชนกัน

ผลิตภัณฑและโปรแกรมเฉพาะทีว่างจําหนายและบริการสําหรับผลิตภัณฑเหลานี้อาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบราย
ละเอยีดและตัวเลือกภาษาที่มีใหเลือกใชไดจากตวัแทนจําหนาย Nokia เคร่ืองรุนนี้ประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวรซึ่ง
อยูภายใตบงัคับของกฎหมายและขอบงัคับดานการสงออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ๆ หามกระทําการใดๆ ทีขั่ดแยงตอ
กฎหมาย

คาํประกาศของ FCC
อปุกรณของคณุอาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวนโทรทัศนหรือวทิยุได (ตวัอยางเชน เม่ือใชโทรศัพทในบริเวณใกลเคียงกับเครื่องรับ
สญัญาณ) FCC สามารถสั่งใหคณุหยุดใชโทรศัพทไดหากสญัญาณรบกวนดงักลาวนี้ยังมีอยู หากคณุตองการความชวยเหลือ โปรด
ตดิตอศนูยบริการในพืน้ที่ของคุณ อุปกรณนี้สอดคลองกับมาตราที่ 15 ของขอกําหนด FCC การทาํงานจะขึ้นอยูกับเง่ือนไขสองขอดงั
ตอไปนี้ (1) อุปกรณนี้จะไมกอใหเกดิสัญญาณรบกวนที่เปนอันตรายใดๆ และ (2) อปุกรณนี้ตองยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ กต็าม รวม
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ถงึสัญญาณรบกวนทีอ่าจทําใหอปุกรณทาํงานไมตรงกบัที่ตองการ การเปลี่ยนแปลงหรือการดดัแปลงใดๆ ที่ไมไดรับอนุมัตอิยางชัด
แจงจาก Nokia จะทําใหสทิธใินการใชอปุกรณน้ีของผูใชเปนโมฆะ

เคร่ืองโทรคมนาคมและอปุกรณนี้ มีความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทช. มท. 004-2548 และขอกาํหนดอื่นของ
กทช

การทาํงานและคณุสมบตับิางอยางจะขึ้นอยูกับซิมการด และ/หรือเครือขาย MMS หรือความสามารถในการใชงานรวมกันไดของ
อปุกรณและรูปแบบเนื้อหาที่ไดรับการสนับสนุน บริการบางประเภทจะเรียกเก็บคาบริการเพิ่มเติม

โทรศพัทของคณุอาจมีบุคมารคและลงิคสําหรับไซตอนิเทอรเน็ตจากบริษัทภายนอกตดิตัง้ไวลวงหนาแลว คณุสามารถเขาสูไซตของ
บริษัทเหลานี้ไดจากโทรศัพทของคณุ เว็บไซตของบริษัทภายนอกไมใชกจิการในเครือของ Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผิด
ชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลานี้ หากคณุเลือกเขาใชเว็บไซตดงักลาว คณุควรใชความระมัดระวงัในเร่ืองของความปลอดภัยหรือเนื้อหา
ของเวบ็ไซต

ั ี่
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