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การใชงานของแอปพลิเคชั่นเหลานี้ หรือขอมูลที่แสดงในแอปพลิเคชั่นหรือสื่อเหลานี้ 
นอกจากนี้ Nokia ไมไดใหการรับประกันใดๆ สําหรับแอปพลิเคชั่นของบริษทัเหลานี้
ดวยการใชแอปพลิเคชั่นตางๆ คุณใหการรับรองวา แอปพลิเคชัน่เหลานั้นไดรับ 
การจัดเตรียมใหในแบบที่เปนโดยไมมีการรับประกันใดๆ อยางชัดแจงหรือเปน 
นัยยะ ตามขอบขายสงูสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช คุณยังใหการรับรอง 
ตอไปนี้อีกวา ทั้ง Nokia รวมทัง้บริษัทพันธมิตรจะไมใหการรับประกันใดๆ 
ไมวาจะระบุไวอยางชัดแจง หรือโดยนัยในทุกกรณ ีรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ 
การรับประกันของชื่อสินคา โอกาสทาง การคา หรือความเหมาะสมของ 
วัตถุประสงคพิเศษ หรือรับประกันวาซอฟตแวรนี้จะไม ลวงละเมิดการจดสิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม 
ผลิตภัณฑและโปรแกรมเฉพาะที่วางจําหนายและบริการสําหรับผลิตภัณฑเหลานี้อาจ 
แตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีใหเลือก 
ใชไดจากตัวแทนจําหนาย Nokia
การควบคุมการสงออก
เครื่องรุนนี้ประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวรซึ่งอยูภายใตบังคับของ 
กฎหมายและขอบังคับดานการสงออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ หามกระทํา 
การใดๆ ที่ขัดแยงตอกฎหมาย
คําประกาศของ FCC
อุปกรณของคณุอาจกอใหเกิดสญัญาณรบกวนโทรทัศนหรือวทิยุได (ตวัอยางเชน 
เมื่อใชโทรศัพทในบริเวณใกลเคียงกับเครื่องรับสัญญาณ) FCC อาจรองขอใหคุณหยุดใช 
โทรศัพทหากสัญญาณรบกวนดังกลาวนี้ยังมีอยู หากคุณตองการความชวยเหลือ 
โปรดติดตอศูนยบริการในพืน้ที่ของคุณ อปุกรณนี้สอดคลองกับมาตราที่ 15 ของ
ขอกําหนด FCC การทํางานจะขึ้นอยูกับเงื่อนไขสองขอดังตอไปนี้ (1) อปุกรณนี้อาจ
ไมกอใหเกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตรายใดๆ และ (2) อปุกรณนี้ตองรับสญัญาณ
รบกวนใดๆ ก็ตาม รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทําใหอปุกรณทํางานไมตรงกับที่ตองการ
การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไมไดรับอนุมัตอิยางชัดแจงจาก Nokia 
อาจทําใหสทิธิใ์นการใชอปุกรณนี้ของผูใชเปนโมฆะ
เครื่องโทรคมนาคมและอปุกรณนี้ มีความสอดคลองตามขอกําหนดของ กทช
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ความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิด 
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิม่เติม 
ในคูมอืผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย หามเปดโทรศัพทใน 
สถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย หรือในกรณีที่อาจ 
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขบัขีย่านพาหนะ
เปนอนัดับแรก ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิน่ 
ไมควรใชมือจับสิ่งอื่นใดเมือ่คุณขับขี่ยานพาหนะอยู 
สิ่งสําคัญอันดบัแรกที่คุณควรคํานึงในขณะขับขี่ 
ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับ 
ผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอ 
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได

ปดเครื่องเมื่ออยูในพื้นที่ที่จํากัดไว โปรดปฏิบัติตาม 
ขอหามตางๆ ปดเครื่องขณะอยูบนเครื่องบิน, 
เมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย, น้ํามนัเชือ้เพลิง, 
สารเคม ีหรือบริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด

การบริการที่ผานการรับรอง เฉพาะผูที่ผาน 
การรับรองเทานั้นที่จะใชหรือซอมอุปกรณตางๆ ของ 
เครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ เลือกใชแตอุปกรณ 
เสริมและแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองเทานั้น หามตอ 
โทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

กันน้ํา โทรศัพทของคุณไมไดกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพท 
ไวในที่แหง
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ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือนี้ ไดรับการรับรองใหใชเครือขาย 
GSM 850, 900, 1800 และ 1900 และ WCDMA 900/2100 
โปรดติดตอ ขอขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูใหบริ
การโทรศัพทของคุณ
ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอ 
กฎหมายและจารีตประเพณีทั้งหมด รวมถึงสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น 
และลิขสิทธิ์
การคุมครองดานลิขสิทธิ์จะชวยปองกันการคัดลอก การแกไข 
การโอน หรือการสงตอภาพ เพลง และเนื้อหาบางสวนได 
โทรศัพทของคุณรองรับการเชื่อมตอไดหลายวธิี โทรศัพทของคุณ 
เสี่ยงตอไวรัสและเนื้อหาที่มอีันตรายอื่นๆ เชนเดียวกับเครื่อง 
คอมพิวเตอร ควรปฏิบัติดวยความระมัดระวังในการใชขอความ 
การขอเชือ่มตอ การเรียกดู และการดาวนโหลด ติดตั้งและ 
เลือกใชเฉพาะบริการและซอฟตแวรอื่นๆ จากแหลงที่เชื่อถือได 
ซึ่งมมีาตรการดานความปลอดภัยและการปองกันซอฟตแวรที่เปน 
อันตราย เชน แอปพลิเคชัน่ที่ Symbian ลงนามรับรองหรือ 
ผานการทดสอบ Java VerifiedTM เทานั้น ควรใชความพจิารณา 
อยางรอบคอบ ในการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัสและซอฟตแวร 
ดานความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพทของคุณและคอมพวิเตอร 
ที่ใชเชื่อมตอ 

ขอสําคญั: โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชั่น 
ปองกันไวรัสเพียงหนึ่งแอปพลิเคชั่น การมแีอปพลเิคชั่น 
ปองกันไวรัสมากกวาหนึ่งแอปพลิเคชัน่อาจมีผลตอ 
สมรรถนะและการทํางานของโทรศัพท หรือทําให 
โทรศัพทไมทํางาน

โทรศัพทของคุณอาจมบีุคมารคและลิงคสําหรับไซตอินเทอรเน็ต 
จากบริษัทภายนอกติดตั้งไวลวงหนาแลว คุณสามารถเขาสูไซตของ 
บริษัทเหลานี้ไดจากโทรศัพทของคุณ เว็บไซตของบริษัทภายนอก 
ไมใชกิจการในเครือของ Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือ 
รับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลานี้หากคุณเลอืกเขาใชเว็บไซต 
ดังกลาว คุณควรใชความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัย 
หรือเนื้อหาของเว็บไซต

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติ 
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง 
เมือ่การใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณ 
รบกวนหรืออันตราย

แอปพลิเคชัน่ Office สนับสนุนคุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรม 
Microsoft Word, PowerPoint และ Excel (Microsoft Office 2000, 
XP และ 2003) แตไมสามารถดูหรือแกไขไฟลในทุกรูปแบบ
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลกัษณอักษรสําหรับ
ขอมูลสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ
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เมือ่ตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมือของ 
อุปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษาขอมลูโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย 
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริ่มใช
งานโทรศัพท คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัติตองใชรวมกับคุณสมบัติ 
เครือขายพิเศษ คุณสมบัติเหลานี้ไมทํางานบนทุกเครือขาย 
เครือขายตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะกับผูใหบริการ 
กอนจึงจะสามารถใชบริการเสริมจากระบบเครือขายได ผูใหบริการ 
สามารถใหคําแนะนําและอธิบายถงึคาบริการที่เรียกเก็บในบาง 
เครือขาย อาจมขีอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงานบริการเสริม 
จากระบบเครือขาย ตัวอยางเชน บางเครือขายอาจไมรองรับ 
ตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงาน 
คุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติ 
เหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจม ี
การกําหนดคาพเิศษ เชน การเปลีย่นแปลง ชือ่เมนู ลําดับของเมนู 
และไอคอน โปรดติดตอขอขอมลูเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพท 
ของคุณ
โทรศัพทของคุณรองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) 
ที่ทํางานในโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบางอยางของเครื่อง เชน 

การเบราสเว็บ อีเมล และขอความมลัติมเีดีย จําเปนตองไดรับ 
การสนับสนุนจากเครือขายในการใชเทคโนโลยีดงักลาว

การถอดแบตเตอรี่
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้ง 
กอนถอดแบตเตอรี่ 
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ฝายสนับสนุน
วิธใีช
โทรศัพทของคุณมคีําอธิบายวิธีใชตามบริบท ในการเขาสูวิธีใช 
ขณะที่แอปพลิเคชั่นเปดอยู ใหเลือก ตัวเลือก > วธิีใช ในการสลับ 
ไปมาระหวางวิธีใชและแอปพลิเคชั่นที่เปดอยูในพืน้หลัง ใหเลือก 
และกดปุม  คางไว แลวเลือกจากรายการแอปพลิเคชั่นที่เปดอยู
ในการเปดวิธิใชจากเมนูหลัก ใหเลือก  > วิธีใช > วิธีใช 
เลือกแอปพลิเคชัน่ที่จะดรูายการหัวขอวิธีใช แลวเลือกเนื้อหา 
วิธีใชที่เกี่ยวของ ในการเปดรายการคําหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > 
คนหา

การอัพเดตซอฟตแวร
Nokia อาจผลิตอัพเดตซอฟตแวรที่จะเพิ่มคุณสมบัติใหม 
ฟงกชนัเสริม หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของโทรศัพท 
คุณยังสามารถอัพเดตผานทางแอปพลเิคชั่นพซีี Nokia Software 
Updater ไดอีกทางหนึ่ง ในการอัพเดตซอฟตแวรนี้ คุณจะตองใช 
แอปพลิเคชัน่ Nokia Software Updater และเครื่องคอมพวิเตอร 

ที่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 หรือ XP, 
จุดเชือ่มตออินเทอรเน็ตแบบบรอดแบนด และสายเคเบิลขอมลูที่
ใชรวมกันไดเพือ่ตอโทรศัพทเขากับเครื่อง คอมพวิเตอร
สําหรับขอมูลเพิม่เติมและการดาวนโหลดแอปพลเิคชั่น Nokia 
Software Updater โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/
softwareupdate หรือเขาไปที่เว็บไซตของ Nokia ในประเทศ 
ของคุณ
ถาเครือขายของคุณสนับสนุนการอัพเดตซอฟตแวรผานทางอากาศ 
(OTA) คุณอาจขอใหอัพเดตซอฟตแวรผานทางเครื่องของคุณ
การดาวนโหลดซอฟตแวรอัพเดตอาจตองใชการสงขอมลูขนาดใหญ
ผานทางเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเกี่ยวกับ 
คาบริการในการสงขอมลูจากผูใหบริการของคุณ
ตรวจดูวาโทรศัพทมพีลังงานแบตเตอรี่เพยีงพอหรือไม หรือเสียบ 
อุปกรณชารจกอนที่จะเริ่มการอัพเดตแลวหรือไม
การตั้งคาแอปพลิเคชั่นเพื่อดงึพอดแคสตโดยอัตโนมตัิอาจเกี่ยวของ
กับการสงขอมลูจํานวนมากผานเครือขายของผูใหบริการ 
โปรดติดตอขอขอมลูเกี่ยวกับคาบริการในการสงขอมลูจากผูให 
บริการของคุณ

WWW.nokia-asia.com/softwareupdate
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ฝายสนบัสนุน

ขณะใชงานเครื่องเปนเวลานาน เชน การใชสายวิดีโอและ 
การเชือ่มตอขอมูลความเร็วสูง โทรศัพทจะรอนขึ้น ซึ่งโดยทั่วไป 
สภาพเชนนี้เปนเรื่องปกติ หากคุณสงสัยวาโทรศัพททํางาน 
ไมถูกตอง ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
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การเริ่มตนใชงาน

การเริ่มตนใชงาน
การใสซิมการด (USIM) และแบตเตอรี่
โทรศัพทเครื่องนี้ใชแบตเตอรี่ BL-5B

1. ใหคว่ําโทรศัพทลง แลวเลื่อนหนากากดานหลังเพือ่ถอดออกจาก 
โทรศพัท (1 และ 2) ในการถอดแบตเตอรี่ ใหยกขึ้นตามภาพ (3) 

2. ในการปลดที่วางซิมการดออก ใหเลื่อนที่วางซิมการด 
ไปดานหลัง (4) แลวยกขึ้น (5) 
ใสซิมการด (การด USIM) ลงในที่วางซิมการด (6) 
ตรวจดใูหแนใจวาไดใสการดอยางถูกตองและคว่ําดานหนา 
สัมผัสสีทองของการดลง ซึ่งดานที่เปนมุมตัดของการดหันขึ้น 
ดานบน

ปดที่วางซิมการด แลวเลื่อนไปดานหนาเพื่อล็อค (7) 

3. ใสแบตเตอรี่ (8) และหนากากดานหลัง (9) กลับเขาที่
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การเริ่มตนใชงาน

การด microSDHC
ใชเฉพาะการด microSD และการด microSDHC ที่ Nokia 
อนุมตัิใหใชรวมกับโทรศัพทรุนนี้ Nokia ใชมาตรฐาน 
อุตสาหกรรมที่ผานการรับรองกับการดหนวยความจํา แตการด 
บางยี่หออาจจะไมสามารถใชงานรวมกับโทรศัพทเครื่องนี้ได 
การดหนวยความจําที่ใชรวมกันไมไดอาจกอใหเกิดความเสียหาย 
กับการดและตัวเครื่องโทรศัพท และทําใหขอมูลที่เก็บไวในการด 
ไดรับความเสียหาย

ขอสําคญั: หามถอดการดหนวยความจําออกกลางคัน 
เมือ่ยังมกีารใชการดอยู การถอดการดออกในระหวาง 
การทํางานอาจทําใหการดหนวยความจํารวมทั้งเครื่อง 
เกิดความเสียหายได และขอมลูที่บันทึกไวในการด 
ดงักลาวอาจสูญหาย

โปรดเก็บการดหนวยความจําใหพนมือเด็ก
คุณสามารถเพิ่มหนวยความจําที่มีอยูโดยใชการดหนวยความจําได 
คุณสามารถใสหรือถอดการดหนวยความจําออกไดโดยไมตอง 
ปดเครื่อง

การใสการดหนวยความจํา
โปรดทราบวาการดหนวย 
ความจําอาจใหมาพรอมกับ
เครื่องโทรศัพทและใสอยูใน
เครื่องแลว
1 เปดฝาครอบออก (1)
2 ใสการดหนวยความจาํลง

ในชองโดยคว่ําดานหนา 
สัมผัสสีทองลง (2)

3 ดันการดเบาๆ เพื่อให 
ล็อกเขาที่ ปดฝาปดใหสนิท (3)

การถอดการดหนวยความจําออก
เปดฝาปด ดนัการดเบาๆ เพือ่ปลดล็อก ขอความ ถอดการดหนวย 
ความจําและกด 'ตกลง' จะปรากฏขึ้น ดึงการดออก แลวเลือก 
ตกลง ปดฝาปด
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การเริ่มตนใชงาน

การชารจแบตเตอรี่
1 เสียบอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2 เสียบขั้วเสียบอุปกรณ 

ชารจที่ชองเสียบ 
อุปกรณชารจของ 
โทรศัพท

ในกรณีที่ไมมีประจุ 
แบตเตอรี่เหลืออยูเลย 
สัญลักษณแสดงการชารจ
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ 
เมื่อเวลาผานไปสองสามนาที ซึ่งจะสามารถโทรออกไดหลงัจากนั้น
ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับอุปกรณชารจและ 
แบตเตอรี่ที่ใช

การเปดและ ปด โทรศัพท
กดปุมเปด/ปดคางไว
หากเครื่องขอใหปอนรหัส PIN ใหปอนรหัส PIN 
แลวเลือก ตกลง
หากเครื่องถามรหัสล็อค ใหปอนรหัสล็อค 
แลวเลือก ตกลง คาดัง้เดิมของรหัสล็อคคือ 12345
โปรดดขูอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสผานไดที่ 
"รหัสผาน", หนา 24
ในการตั้งคาวันที่ เวลา และเขตเวลาที่ถูกตองนั้น 
ใหเลือกประเทศที่คุณอาศัยอยู จากนั้น ใสวนัที่และเวลาของประเทศ 
ทั้งนี้ โปรดดูที่ "นาฬิกา", หนา 61

แอปพลิเคชั่นตอนรับ
แอปพลิเคชัน่ ยินดตีอนรับ จะเปดขึ้นเมือ่คุณเปดเครื่องเปน 
ครั้งแรก ดวยแอปพลเิคชั่น ยินดีตอนรับ คุณสามารถเขาใชงาน 
แอปพลิเคชัน่ตอไปนี้ได



18 ลิขสิทธิ์ ฉ 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

การเริ่มตนใชงาน

ตัวชวยตั้งคา — กําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอ โปรดดูที่ 
"ตัวชวยตั้งคา", หนา 18
สลับ — คัดลอกหรือซิงโครไนสข อม ูลจากอุปกรณเครื่องอื่นที่ใช 
งานรวมกันได

หากตองการเปดแอปพลิเคชั่น ยินดีตอนรับ ภายหลัง ใหเลือก  > 
วิธีใช > ยินดีตอนรับ

ตําแหนงของ 
เสาอากาศ
เสาอากาศของโทรศัพท (1)
เสาอากาศ Bluetooth (2)
โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศอยู 
ทั้งภายในและภายนอก เชนเดยีว 
กับอุปกรณสงสัญญาณวิทยุอื่นๆ 
หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสา 
อากาศโดยไมจําเปนขณะที่ 
เสาอากาศกําลังสงและรับสัญญาณ การสัมผสักับเสาอากาศขณะ 
กําลังสงและรับสัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพของการสื่อสารและ 
อาจทําใหมกีารใชพลังงานเกินกวาที่จําเปนอีกดวย และอาจทําให 
แบตเตอรี่มีอายุการใชงานสั้นลง

การตั้งการกําหนดคา
กอนที่คุณจะใชขอความมัลติมีเดีย อีเมล การซิงโครไนส การสตรีม 
และเบราเซอรไดนั้น คุณตองมีการตั้งกําหนดคาที่ถูกตองใน 
โทรศัพทของคุณกอน โทรศัพทของคุณอาจกําหนดคาเบราเซอร 
การสตรีม ขอความมัลติมีเดีย และจุดเชือ่มตอโดยอัตโนมัติตาม 
ซิมการดที่ใช หากไมเปนเชนนั้น คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่น 
ตัวชวยตั้งคาในการกําหนดการตั้งคาดงักลาวได คุณอาจไดรับ 
การตั้งคาเปนขอความการกําหนดคาโดยตรง ซึ่งคุณสามารถจัดเก็บ 
ขอมลูการตั้งคาดงักลาวไวในโทรศัพทได สําหรับขอมลูเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับการตั้งคาที่มี โปรดติดตอผูใหบริการโทรศัพท หรือตัวแทน 
จําหนาย Nokia ที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
เมือ่คุณไดรับขอความการกําหนดคา แตเครื่องไมไดจัดเก็บ 
การตั้งคาดังกลาวและเปดใชงานโดยอัตโนมัติ ขอความ 1 
ขอความใหม จะปรากฏขึ้น ในการจัดเก็บการตั้งคา ใหเลือก แสดง 
> ตัวเลือก > บนัทึก คุณอาจตองปอนรหัส PIN ที่ไดรับมาจาก 
ผูใหบริการ

ตัวชวยตั้งคา
แอปพลิเคชั่นตัวชวยตั้งคาจะกําหนดการตั้งคาระบบและอีเมลลงใน 
เครื่องของคุณโดยยึดตามผูใหบริการ ซึ่งโปรแกรมดังกลาวยังใช 
กําหนดการตั้งคาอื่นๆ ไดอีกดวย
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การเริ่มตนใชงาน

ในการใชบริการเหลานี้ คุณตองติดตอกับผูใหบริการของคุณ 
เพื่อเปดใชงานการเชือ่มตอขอมลูหรือบริการอื่นๆ
เลือก  > การตั้งคา > ตัวชวยตั้งคา

การถายโอนขอมูล
สําหรับการถายโอนขอมูล เชน รายชื่อ จากโทรศัพทเครื่องเกา 
โปรดดทูี่ "การถายโอนขอมลู", หนา 76
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โทรศัพทของคุณ

โทรศัพทของคุณ
ปุมและสวนประกอบตางๆ
หูฟง (1)
เลนสกลองรอง (2)
ปุมสวนตัว (3)
จอภาพ (4)
ปุมเลือกดานขวาและ
ดานซาย (5)
ปุมเมนู (6) ซึ่งตอไปจะเรียกวา 
“เลือก ”
ปุมลบ (7)
ปุมโทร (8)
ปุมวางสาย (9)
ปุมเลื่อน Navi™ 
ตอจากนี้จะใชคําวาปุมเลื่อน (10)

ปุมตัวเลข (11)
ปุมเปด/ปด (12)
ปุมปรับระดบัเสียง (13)
ปุมกลองถายรูป (14)
แฟลชกลองถายรูป (15)
เลนสกลองหลัก (16)
ปุมกรอกลับ (17)
ปุมเลน/หยุดชั่วคราว (18)
ปุมเดินหนา (19)
ชองใสการด 
microSD (20)
ชองเสียบอุปกรณชารจ (21)
ไมโครโฟน (22)
ชองเสียบเอวี Nokia 

ชองเสียบ micro USB (24)
(3.5 มม.) (23)
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โทรศพัทของคุณ

โหมดพรอมทํางาน
เมื่อคุณเปดเครื่องและมีการลงทะเบียนเครื่องในเครือขายแลว 
เครื่องจะอยูในโหมดพรอมทํางานและพรอมใชงานไดทันที
ในการเปดรายการเบอรที่โทรออกลาสุด ใหกดปุมโทร
ในการใชคําสั่งเสียงหรือการโทรออกโดยใชเสียง ใหกดปุมเลือก 
ดานขวาคางไว
ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกดปุมเปด/ปด แลวเลือกรูปแบบ
ในการเริ่มการเชือ่มตอกับเว็บ ใหกดปุม 0 คางไว
ในการเลือกมมุมองสําหรับโหมดพรอมทํางาน ใหเลอืก  > 
การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา > 
โหมดสแตนดบาย > ลักษณะสแตนดบาย
คุณสามารถเลือกแอปพลิเคชั่นหรือการใชงานเครื่องที่ตองการเพิ่ม 
เปนรายการทางลัดในโหมดพรอมทํางานหรือสําหรับปุมเลื่อนได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลกัษณะสแตนดบายที่ไดเลือกไว ในการเลือก 
แอปพลิเคชัน่หรือการใชงาน ใหเลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา 
> ทั่วไป > การปรับตั้งคา > โหมดสแตนดบาย > ทางลดั

รูปแบบออฟไลน
ในการเปดใชรูปแบบออฟไลนอยางรวดเร็ว ใหกดปุมเปด/ปด 
แลวเลือก ออฟไลน หากตองการออกจากรูปแบบออฟไลน 
ใหกดปุมเปด/ปด แลวเลือกรูปแบบอื่น

เมื่อรูปแบบออฟไลนใชงานอยู เครื่องจะปดการเชื่อมตอกับเครือขาย 
เซลลูลารทั้งหมด อยางไรก็ตาม คุณสามารถใชโทรศัพทโดยไมตอง 
มซีิมการด รวมทั้งฟงเพลงหรือวิทยุโดยใชเครื่องเลนเพลงได 
โปรดจําไววาคุณจะตองปดเครื่องทุกครั้งเมือ่อยูในสถานที่ที่หามใช 
โทรศัพทไรสาย คุณยังสามารถใชฟงกชนั Bluetooth ในรูปแบบ 
ออฟไลนเพือ่เชือ่มตอกับโทรศัพทหรือเครื่องคอมพวิเตอรไดอีกดวย

ขอสําคัญ: ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออก 
หรือรับสาย หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองอยูในพืน้ที่ให 
บริการเครือขายเซลลูลาร แตคุณอาจสามารถโทรติดตอ 
เบอรโทรฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้งโปรแกรมไวใน 
เครื่องของคุณไวลวงหนาแลวได ในการโทรติดตอ 
คุณตองใชฟงกชนัโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค

สัญลักษณ

ไอคอน
 หรือ  — โทรศัพทเชื่อมตอกับเครือขาย UMTS หรือ GSM
 — มีการเปดใช HSDPA (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

ในเครือขาย UMTS
 — โทรศัพทอยูในโหมดออฟไลนและไมไดเชือ่มตอกับเครือขาย 

โทรศัพทมือถือ
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 — มีการดหนวยความจําเสียบอยูในเครื่อง
 — คุณมีขอความอยูในถาดเขาของโฟลเดอรขอความ 

 — คุณไดรับอีเมลฉบับใหมในศูนยขอความระยะไกล
 — คุณมีขอความที่รอจะสงอยูในถาดออก
 — คุณมสีายที่ไมไดรับ

 — ชนิดเสียงเรียกเขา ถูกตั้งคาเปน เงียบ รวมถงึ 
แบบเสียงเตือนขอความ และ แบบเสียงเตือนอีเมล 
ถกูตั้งคาเปน ปด 

 — ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคไว
 — มีการเปดใชลําโพง
 — นาฬกิาปลุกทํางาน

 — ทุกสายที่โทรเขามาที่โทรศัพทจะถูกโอนไปที่เบอรอื่น
 —มกีารตอชดุหูฟงกับโทรศัพท

 หรือ  หรือ  — กําลังใชงานการเชือ่มตอ GPRS, 
การเชือ่มตอถกูพกัไว หรือการเชือ่มตอพรอมใชงาน

 หรือ  หรือ  — กําลังใชงานการเชือ่มตอ EGPRS โดยเปน 
สวนหนึ่งของเครือขายที่สนับสนุนการทํางานระบบ EGPRS, 
การเชือ่มตอถกูพกัไว, การเชื่อมตอพรอมใชงาน โทรศัพทของคุณ 
อาจไมใช EGPRS ในการถายโอนขอมูล

 หรือ  หรือ  — กําลังใชงานการเชื่อมตอ UMTS, 
การเชือ่มตอถูกพักไว หรือการเชื่อมตอพรอมใชงาน

 หรือ  — เปดใชงานการเชือ่มตอ Bluetooth, ระบบกําลงัสง 
ขอมลูโดยใชเทคโนโลยี Bluetooth

 — กําลงัใชงานการเชื่อมตอ USB
สัญลักษณอื่นนอกจากนี้อาจปรากฏขึ้นได

ภาพพักหนาจอ
ในการกําหนดการตั้งคาภาพพักหนาจอ ใหเลือก  > การตั้งคา > 
การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา > จอภาพ > ภาพพักหนาจอ 
ในการตั้งคาหมดเวลาหลังจากที่ภาพพกัหนาจอทํางาน ใหเลือก 
หมดเวลาภาพพักหนาจอ ในการกําหนดระยะเวลาที่ภาพพกั 
หนาจอทํางาน ใหเลือก เวลาภาพพักหนาจอ

เมนู
ในเมนู คุณสามารถเขาสูฟงกชันตางๆ ในเครื่องได ในการเขาสู 
เมนูหลัก ใหเลอืก 
ในการเปดแอปพลิเคชัน่หรือโฟลเดอร ใหเลื่อนไปที่รายการดังกลาว 
แลวกดปุมเลือ่น
หากคุณเปลี่ยนลําดับของฟงกชนัในเมนู ลําดับจะแตกตางจากลําดบั 
เริ่มตนที่ระบบกําหนดไวตามที่อธิบายในคูมือผูใชนี้
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ในการทําเครื่องหมายเลือกหรือไมเลือกรายการใดรายการหนึ่งใน 
แอปพลิเคชัน่ ใหกดปุม # 
ในการทําเครื่องหมายเลือกหรือไมเลือกหลายๆ รายการติดตอกัน 
ใหกดปุม # คางไว แลวเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง
ในการเปลี่ยนมมุมองเมนู ใหเลือก ตัวเลือก > เปลีย่นมุมมองเมนู 
แลวเลือกประเภทของมมุมอง
ในการปดแอปพลิเคชั่นหรือโฟลเดอร ใหเลือก กลบั และ ออก ซ้ําๆ 
หลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อยอนกลับสูโหมดพรอมทํางาน หรือเลือก 
ตัวเลอืก > ออก
ในการแสดงหรือสลบัไปมาระหวางแอปพลิเคชั่นที่เปดอยู ใหกดปุม 

 คางไว เลื่อนไปยังแอปพลิเคชั่นที่ตองการ และเลือก
การปลอยใหแอปพลิเคชั่นทํางานเปนพื้นหลังจะสิ้นเปลืองพลังงาน 
แบตเตอรี่และทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง

การควบคุมระดับเสียง
ในการปรับระดับความดังของหูฟงหรือลําโพงขณะสนทนาหรือ 
ฟงเพลง ใหกดปุมปรับระดับเสียง ในการใชงานหรือยกเลิกใชงาน 
ลําโพงขณะสนทนา ใหเลือก ลําโพง หรือ หูฟงในตัว

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช 
ฟงกชนัเปดเสียงออกลําโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก 

ปุมสวนตัว
ในการตั้งคาปุมสวนตัวใหเปดแอปพลิเคชั่น ใหเลือก  > การตั้งคา 
> การตั้งคา > ทั่วไป > ปุมสวนตัว > ปุมสวนตัว แลวเลอืก 
แอปพลิเคชัน่
เมื่อคุณกดปุมสวนตัวเบาๆ เปนครั้งแรก เครื่องจะขอใหเลือก 
แอปพลิเคชัน่ที่คุณตองการใหเปด การกดปุมสวนตัวคางไวจะเปน 
การเปดแอปพลิเคชัน่ Say and Play สําหรับขอมลูเพิม่เติมเกี่ยวกับ 
แอปพลิเคชัน่ Say and Play โปรดดทูี่ "การคนหาเพลงดวยเสียง", 
หนา 35
ปุมสวนตัวและปุมกรอกลับจะทําหนาที่เปนปุมเกมส N-Gage 
หลังจากที่คุณดาวนโหลดและติดตั้ง N-Gage ลงในเครื่องและเปด 
ใชงาน N-Gage

การล็อคปุมกด (ปองกันปุม) 
ในการลอ็คปุมกดเมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน ใหกดปุม 
เลือกดานซาย แลวกดปุม  * ภายใน 1.5 วินาที หากตองการตั้งคา 
โทรศัพทใหล็อคปุมกดโดยอัตโนมัติเมื่อผานไปชวงเวลาหนึ่ง 
ใหเลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > ความปลอดภัย 
> โทรศัพทและซิมการด > เวลาล็อคปุมกดอัตโนมัติ > 
กําหนดเอง แลวเลือกเวลาที่ตองการ
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ในการปลดล็อคปุมกด ใหเลอืก ปลดล็อค แลวกดปุม * ภายใน 1.5 
วินาที 
เมือ่ลอ็คเครื่องหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังเบอรโทร 
ฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องได 

รหัสผาน
ในการตั้งคาใหเครื่องใชรหัสผาน ใหเลือก  > การตั้งคา > 
การตั้งคา > โทรศัพทและซมิการด

รหัสล็อค
รหัสล็อค (5 หลัก) จะชวยในการล็อคโทรศัพทของคุณ รหัสที่ตั้งไว 
คือ 12345 คุณควรเปลี่ยนรหัสและตั้งคาใหเครื่องขอใหใสรหัสผาน
เมือ่ลอ็คเครื่องหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังเบอรโทร 
ฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องได

รหัส PIN
รหัส PIN (Personal Identification Number) และรหัส UPIN 
(Universal Personal Identification Number) (4 - 8 หลัก) จะชวย 
ปองกันซิมการดของคุณ รหัส PIN (UPIN) มักใหมาพรอมกับ 
ซิมการด ตั้งคาโทรศัพทใหถามรหัสทุกครั้งที่เปดเครื่อง

รหัส PIN2 อาจไดมาพรอมกับซิมการดบางอัน โดยคุณตองใช 
รหัสนี้ในการเขาใชฟงกชนับางอยาง
คุณตองใช PIN แบบชุดในการเปดขอมลูในโมดูลการปองกัน 
คุณตองใช PIN ลงนามในการใชลายเซ็นแบบดิจิตอล PIN และ PIN 
ลงนามจะใหมาพรอมกับซิมการดหากซิมการดมีโมดูลการปองกัน

รหัส PUK
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) หรือรหัส UPUK (Universal 
Personal Unblocking Key) (8 หลัก) ใชในการเปลี่ยนรหัส PIN และ 
UPIN ที่ถกูบล็อคไวตามลําดับ คุณจําเปนตองใชรหัส PUK2 
ในการเปลีย่นรหัส PIN2 ที่ถกูบล็อคไว
หากจําเปน กรุณาติดตอผูใหบริการในพืน้ที่เพือ่ขอรหัสผาน

รหัสระบบ
คุณจําเปนตองใสรหัสระบบ (4 หลัก) เมือ่ใชการจํากัดการโทร 
คุณสามารถขอรับรหัสดังกลาวไดจากผูใหบริการของคุณ หากรหัส 
ถูกบลอ็คไว โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

การล็อคจากระยะไกล
คุณสามารถล็อคโทรศัพทและการดหนวยความจําจากอุปกรณ 
เครื่องอื่นโดยใชขอความตัวอักษรได 
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ในการเปดใชการล็อคจากระยะไกลและกําหนดเนื้อหาของขอความ
ตัวอักษรที่จะใช ใหเลอืก  > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > 
ความปลอดภัย > โทรศัพทและซมิการด > ล็อคโทรศัพทจาก 
ระยะไกล > เปดใชงาน ปอนเนื้อหาของขอความตัวอักษร (5 - 20 
ตัวอักษร) ตรวจสอบความถูกตอง แลวปอนรหัสล็อค 
ในการล็อคโทรศัพท ใหสงขอความตัวอักษรไปที่เบอรโทรศัพทของ 
เครื่องคุณเอง หากตองการเปดเครื่องภายหลัง ใหเลือก ปลดล็อค 
แลวปอนรหัสล็อค

ดาวนโหลด
ดาวนโหลด (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เปนรานคาสําหรับ 
โทรศัพทมอืถือที่มีอยูในเครื่องของคุณ 
ดวยฟงกชนั ดาวนโหลด คุณสามารถคนหา ดูตัวอยาง ซื้อ 
ดาวนโหลด รวมทั้งอัพเกรดเนื้อหา บริการและแอปพลิเคชัน่ได 
รายการตางๆ จะถกูจัดประเภทอยูภายในแคตตาล็อกและโฟลเดอร 
ตามผูใหบริการรายตางๆ ขอมูลที่จําหนายจะขึ้นอยูกับผูใหบริการ
เลือก  > แอปพลิฯ > ดาวนโหลด
ดาวนโหลด จะใชบริการของระบบเครือขายเพื่อใหสามารถเขาถงึ 
ขอมลูลาสุด สําหรับรายละเอียดของรายการเพิ่มเติมที่สามารถ 
เขาผานทาง ดาวนโหลด โปรดติดตอผูใหบริการโทรศัพทหรือ 
ผูผลิตของรายการนั้นๆ

สวนตัว
คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นไวในโทรศัพทของคุณได 
ในการเขาใชแอปพลิเคชั่น ใหเลือก  > แอปพลิฯ > สวนตัว 

ขอสําคัญ: ควรติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นหรือ 
ซอฟตแวรจากแหลงที่เชือ่ถือไดเทานั้น เชน 
แอปพลิเคชัน่ที่มกีารรับรอง Symbian Signed หรือผาน 
การทดสอบ Java VerifiedTM

การตอชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันได
อยาเชื่อมตอผลติภัณฑ
ที่สงสัญญาณออกได 
เพราะอาจสรางความ 
เสียหายใหกับโทรศัพท 
อยาเชื่อมตอแหลงจาย 
ไฟใดๆ เขากับ 
ชองเสียบเอว ีNokia
เมื่อเชื่อมตออุปกรณ 
ภายนอกหรือชดุหูฟงอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอุปกรณที่ Nokia 
รับรองสําหรับการใชงานกับเครื่องรุนนี้เขากับชองเสียบเอวี Nokia 
โปรดระมัดระวงัในเรื่องระดับความดังเสียง
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โทรศัพทของคุณ

การตอสายขอมูล USB
ตอสายขอมลู USB ที่ใช 
งานรวมกันไดที่ 
ชองเสียบ USB
ในการเลอืกโหมด 
การเชือ่มตอ USB 
ที่ระบบตั้งไว หรือเปลี่ยน 
โหมดที่ใชงาน ใหเลือก 

> การตั้งคา > 
เชื่อมตอ > USB > 
โหมดการเชื่อมตอ 
USB แลวเลือกโหมดที่ตองการ ในการตั้งคาวาจะใหเครื่องเปดใช 
โหมดที่ตั้งไวโดยอัตโนมตัิหรือไมนั้น ใหเลือก ถามเมื่อเชื่อมตอ > 
ไม
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ฟงกชันการโทร
ในการปรับความดังขณะสนทนา ใหกดปุมปรับระดับเสียง

การโทรสายสนทนา
1 ในโหมดพรอมทํางาน ใหปอนเบอรโทรศัพทและรหัสพื้นที่ 

กดปุมลบเพื่อลบตัวเลข
สําหรับสายตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้งเพื่อเปนเลขนําหนา 
การโทรตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออก 
ตางประเทศ) แลวปอนรหัสประเทศ รหัสพืน้ที่ (ไมตองใสเลข 0 
นําหนา แลวแตกรณี) ตามดวยเบอรโทรศัพท

2 กดปุมโทรเพือ่โทรไปยังหมายเลขดังกลาว
3 หากตองการวางสายหรือยกเลิกการโทรออก ใหกดปุมวางสาย

ในการโทรออกโดยใช รายชื่อ ใหเลือก  > รายชื่อ เลือ่นไปยังชือ่ 
ที่ตองการ หรือปอนอักษรตัวแรกของชือ่ แลวเลื่อนไปยังชื่อที่ 
ตองการ กดปุมโทรเพื่อโทรไปยังหมายเลขดังกลาว
ในการโทรไปยังเบอรที่โทรออกลาสุดขณะที่เครื่องอยูในโหมด 
พรอมทํางาน ใหกดปุมโทร

การโทรดวน
การโทรดวนเปนวิธีที่รวดเร็วในการโทรออกไปยังเบอรโทรศัพทที่ 
คุณใชอยูเปนประจําเมือ่เครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน คุณตอง 
กําหนดเบอรโทรศัพทใหกับปุมโทรดวน 2 ถึง 9 (ปุม 1 เปนปุมที่ 
กําหนดไวสําหรับเบอรโทรศูนยฝากขอความ) และตั้งคา 
การโทรดวน เปน เปด
ในการกําหนดเบอรโทรศัพทใหกับปุมโทรดวน ใหเลือก > 
การตั้งคา > โทรดวน เลื่อนไปที่ไอคอนปุม แลวเลือก ตัวเลือก > 
กําหนด ในการเปลี่ยนหมายเลข ใหเลือก ตัวเลอืก > เปลี่ยน
ในการเปดใชฟงกชนัโทรดวน ใหเลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา 
> โทรศัพท > การโทร > การโทรดวน > เปด
ในการโทรไปที่หมายเลขโทรดวน ใหกดปุมโทรดวนคางไวจนกวา 
เครื่องจะโทรออกไปยังหมายเลขนั้น 

ศูนยฝากขอความ
ในการโทรไปยังศูนยฝากขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
เมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน ใหกดปุม 1 คางไว คุณสามารถ 
มศีูนยฝากขอความหลายเบอรสําหรับสายสนทนา สายวิดีโอและ 
สายโทรออกหลายสายได
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ในการกําหนดเบอรโทรศูนยฝากขอความในกรณีที่ยังไมไดกําหนด 
เบอร ใหเลือก  > การตั้งคา > โทรศูนย เลื่อนไปที่ ศูนยขอความ 
เสียง (หรือ ศูนยขอความสายวิดีโอ) แลวปอนเบอรศูนยขอความ 
ที่ตรงกัน ในการเปลี่ยนเบอรโทรศูนยฝากขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก > เปลีย่นเบอร โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอ 
เบอรโทรศูนยฝาก

การโทรออกดวยเสียง
รายการเสียงจะบันทึกรายการทั้งหมดไวใน รายชื่อ โดยอัตโนมัติ 
ใหใชชือ่ที่ยาวพอประมาณ และอยาใชชื่อซ้ํากันกับหมายเลขอื่นๆ

การโทรออกดวยเสียง
รายการเสียงจะไวตอเสียงรอบขางมาก ควรใชรายการเสียงใน 
ที่เงียบ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิด 
ปญหาขึ้นไดถาคุณอยูในที่ที่มีเสียงดงัหรืออยูใน 
สถานการณฉกุเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออก 
โดยใชเสียงเพียงอยางเดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม

1 ในโหมดพรอมทํางาน ใหกดปุมเลือกดานขวาคางไว
หากคุณใชชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันไดที่มีปุมชดุหูฟง ใหกดปุม 
ชดุหูฟงคางไว

2 เมือ่ขอความ พูดตอนนี้ ปรากฏขึ้น ใหเปลงคําสั่งเสียงใหชัดเจน 
เครื่องจะเลนคําสั่งเสียงของชือ่ที่ตรงกันมากที่สุด หลงัจาก 

1.5 วินาที เครื่องจะโทรออกไปยังหมายเลขนั้นหรือหาก 
หมายเลขดังกลาวไมถูกตอง กอนจะโทรออก ใหเลือกรายชื่ออื่น

การประชุมสาย
โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนฟงกชนัประชมุสาย (บริการเสริมจาก 
ระบบเครือขาย) โดยมผีูรวมประชมุสายไดสูงสุด 6 สาย รวมทั้ง 
ตัวคุณดวย
1 โทรออกไปยังผูรวมประชมุรายแรก
2 ในการโทรไปยังผูรวมประชมุรายอื่น ใหเลอืก ตัวเลือก > 

โทรออกใหม
3 ในการสรางการประชมุสายเมื่อมีผูรับสายการโทรออกใหม 

ใหเลือก ตัวเลือก > ประชุม
ในการเพิ่มบุคคลอื่นใหเขารวมการประชมุสาย ใหทําซ้ําขั้นตอน 
ที่ 2 แลวเลือก ตัวเลือก > ประชุม > เพิ่มในการประชุม

4 หากตองการวางสายการประชมุ ใหกดปุมวางสาย

การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย
ในการรับสาย ใหกดปุมโทร
ในการปดเสียงเรียกเขา ใหเลือก เงียบ
ในการปฏิเสธไมรับสาย ใหกดปุมวางสาย หรือเลือก ตัวเลือก > 
ปฏิเสธ หากคุณไดเปดใช การโอนสาย > ถาไมวาง การปฏิเสธ 
ไมรับสายจะเปนการโอนสาย
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ในการสงขอความตัวอักษรเพื่อเปนการตอบกลบัไปยังผูโทรแทน 
การรับสาย ใหเลือก ตัวเลือก > สงขอความ ในการเปดใช 
การตอบกลับดวยขอความตัวอักษรและแกไขขอความ ใหเลือก  > 
การตั้งคา > การตั้งคา > โทรศัพท > การโทร > ปฏิเสธสาย 
ดวยขอความ และ ขอความปฏิเสธ

สายเรยีกซอน
ขณะสนทนา ใหกดปุมโทรเพือ่รับสายที่รออยู สายแรกจะถกู 
พักสายไว หากคุณตองการสลบัระหวางสายสนทนาสองสาย 
ใหเลือก สลับ ในการวางสายที่ใชอยู ใหกดปุมวางสาย
ในการเปดใชฟงกชันสายเรียกซอน (บริการเสริมจากระบบ 
เครือขาย) ใหเลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา > โทรศัพท > 
การโทร > สายเรียกซอน > ใชงาน

สายวิดีโอ

การโทรสายวิดีโอ
ในการโทรสายวิดีโอ คุณจําเปนตองมีการด USIM และอยูภายใน 
บริเวณพื้นที่ครอบคลุมของเครือขาย UMTS โปรดติดตอผูใหบริการ 
เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการใชงานและการสมคัรเปนสมาชกิบริการ 
สนทนาทางวิดีโอ สายวดิีโอสามารถทําไดระหวางคูสนทนาเทานั้น 
และเมื่อไมมีการใชสายสนทนา สายวิดีโอ หรือสายขอมูลอื่นอยู 

ฟงกชนันี้สามารถใชไดกับโทรศัพทมือถอืที่ใชงานรวมกันไดหรือ 
ไคลเอนต ISDN

 คุณไดถายภาพนิ่งที่จะสงแทนการสงวิดีโอ
 คุณไดปฏิเสธการสงวิดีโอจากเครื่องโทรศัพทของคุณ

1. ในการปอนเบอรโทรศัพทเมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน 
ใหเลือก สายวดิีโอ หรือเลือก  > รายชื่อ เลื่อนไปยังรายชื่อ 
ที่ตองการ แลว ตัวเลอืก > โทร > สายวิดีโอ

2. ในการเปลี่ยนระหวางการแสดงภาพวิดีโอหรือจะใหไดยินเฉพาะ 
เสียงในขณะใชสายวดิีโอ ใหเลือก เปดใชงานการสงวิดีโอ หรือ 
ปดใชงานการสงวิดโีอ จากแถบเครื่องมือ
แมวาคุณจะปฏิเสธการสงภาพวดิีโอในระหวางสายสนทนาทาง 
วิดโีอ คุณยังคงตองเสียคาใชจายเปนสายสนทนาทางวดิีโอ 
โปรดตรวจสอบราคาบริการกับผูใหบริการเครือขายหรือผูให 
บริการโทรศัพทของคุณ

3. ในการวางสายสนทนาทางวดิีโอ ใหกดปุมวางสาย

การรับสายวดิีโอ
เมื่อมสีายวิดโีอเรียกเขา สัญลกัษณ  จะปรากฏขึ้น
กดปุมโทรเพื่อรับสายวิดีโอ ขอความ ยอมใหสงภาพวิดีโอ 
ใหผูโทร? จะปรากฏขึ้น หากคุณเลือก ใช ภาพที่ถายจากกลองใน 
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เครื่องของคุณจะปรากฏในเครื่องของผูโทร มฉิะนั้น เครื่องจะไม 
สามารถสงภาพวิดีโอได
แมวาคุณจะปฏิเสธการสงภาพวิดีโอในขณะใชสายวิดโีอ คุณยังคง 
ตองเสียคาใชจายเปนสายวิดีโอ กรุณาตรวจสอบราคากับผูใหบริการ
ในการวางสายวดิีโอ ใหกดปุมวางสาย

การตั้งคาการโทร

โทร
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา > โทรศัพท > การโทร 
และจากตัวเลือกตอไปนี้
สง ID ผูโทรเขาของฉนั (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — 
เพื่อแสดงหรือซอนเบอรโทรศัพทจากผูรับสาย
สายเรียกซอน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — โปรดด ู
"สายเรียกซอน", หนา 29
ปฏิเสธสายดวยขอความ และ ขอความปฏิเสธ — โปรดด ู
"การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย", หนา 28
วิดโีอตัวเองในสายที่รับ — เพือ่ตั้งคาวาจะสงภาพวิดีโอของ 
คุณเองหรือไมเมื่อคุณไดรับสายวิดีโอ

รูปภาพในสายวดิีโอ — เพือ่เลือกใหแสดงภาพนิ่งเมือ่คุณปฏิเสธ 
สายวิดโีอ
โทรซ้ําอัตโนมตัิ — เพือ่ตั้งคาใหเครื่องพยายามโทรติดตอไปยัง 
เบอรโทรศัพทหมายเลขหนึ่งไดสูงสุด 10 ครั้งหากตอสายครั้งแรก 
ไมสําเร็จ
แสดงเวลาการโทร และ สรุปหลงัโทรออก — เพือ่ตั้งคาใหเครื่อง 
แสดงเวลาการโทรในขณะใชสายและเวลาโดยประมาณของการใช 
สายครั้งลาสุด
การโทรดวน — โปรดดทูี่ "การโทรดวน", หนา27
รับไดทุกปุม — เพื่อรับสายเรียกเขาโดยกดปุมใดก็ได 
ยกเวนปุมเลือกดานซายและดานขวา ปุมปรับระดบัเสียง ปุมเปด/
ปดเครื่อง และปุมวางสาย
สายที่ใช (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — เพื่อเลือกสาย 
โทรศัพทที่จะใชโทรออกและสงขอความสั้น ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้น 
หากซิมการดของคุณรองรับการใชสายโทรศัพทสองสายเทานั้น
เปลี่ยนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — เพื่อเปดหรือปด 
การเลอืกสาย

การโอนสาย
1 เลอืก  > การตั้งคา > การตั้งคา > โทรศัพท > การโอนสาย 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
2 เลอืกสายที่ตองการโอน เชน สายสนทนา
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3 เลือกตัวเลือกที่ตองการ เชน หากตองการโอนสายสนทนา 
เมื่อคุณใชสายอยูหรือเมือ่ตองการปฏิเสธสายเรียกเขา ใหเลือก 
ถาไมวาง

4 เลือก ตัวเลือก > ใชงาน และเบอรโทรศัพทที่คุณตองการ 
โอนสายไป ตัวเลือกการโอนสายสามารถเปดใชงานพรอมกันได 
หลายตัวเลือก

การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถเปดใชในเวลา 
เดียวกันได

การจํากดัการโทร
1 เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา > โทรศัพท > 

จํากัดการโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เพือ่จํากัด 
การโทรที่คุณโทรออกและรับสายดวยเครื่องของคุณ 

2 เลื่อนไปที่ตัวเลือกการจํากัดการโทรที่ตองการ แลวเลือก 
ตัวเลอืก > ใชงาน ในการเปลี่ยนการตั้งคา คุณตองมีรหัสระบบ 
ซึ่งจะไดรับจากผูใหบริการของคุณ

การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถเปดใชใน 
เวลาเดยีวกันได
เมื่อสายถูกจํากัดไว คุณอาจยังติดตอไปยังเบอรโทรฉุกเฉิน 
บางเบอรได

เครือขาย
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา > โทรศัพท > เครือขาย 
และจากตัวเลือกตอไปนี้
โหมดระบบ — เพื่อเลือกเครือขายที่จะใช (ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้น 
หากเปดใหบริการโดยผูใหบริการเทานั้น) หากคุณเลือก โหมดคู 
โทรศัพทจะใชเครือขาย GSM หรือ UMTS โดยอัตโนมตัิ
การเลือกระบบ — ในการตั้งคาใหโทรศัพทคนหาเครือขาย 
และเลือกเครือขายที่ใชไดโดยอัตโนมัติ ใหเลือก อัตโนมัติ 
ในการเลือกเครือขายที่ตองการดวยตนเองจากรายการเครือขาย 
ใหเลือก เลอืกเอง เครือขายที่เลือกจะตองมขีอตกลงในการให 
บริการขามเครือขายกับเครือขายโฮม
แสดงขอมลูระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — เพือ่ตั้งคา 
เครื่องใหแสดงคาเมือ่ถูกใชในเครือขายเซลลูลารที่ใชเทคโนโลยี 
MCN (Microcellular Network) และเพือ่เปดใชการรับขอมูล 
เครือขาย

มุมมองรวม
ใชฟงกชนัมุมมองรวมในการสงวิดีโอสดหรือคลิปวิดีโอจากโทรศัพท
มอืถอืของคุณไปยังโทรศัพทมือถือเครื่องอื่นที่ใชงานรวมกันไดขณะ
อยูในสายสนทนา
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ขอกําหนดการใชมุมมองรวม
ฟงกชันมุมมองรวมตองใชการเชื่อมตอ 3G UMTS (Universal 
mobile telecommunications system) กรุณาติดตอผูใหบริการ 
หากคุณตองการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความพรอมของ 
เครือขายและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการใชแอปพลิเคชั่นนี้ 
ในการใชมมุมองรวม คุณตองปฏิบัติดังนี้
• ตรวจดูใหแนใจวามกีารตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคลใหกับ 

โทรศัพทของคุณแลว
• ตรวจดูใหแนใจวาทั้งผูสงและผูรับไดลงทะเบียนเขาสูเครือขาย 

UMTS แลว
• ตรวจดูใหแนใจวาคุณมีการเชือ่มตอ UMTS ที่ใชงานอยู และอยู 

ภายในพื้นที่ใหบริการของเครือขาย UMTS หากคุณออกจาก 
เครือขาย UMTS ในขณะใชฟงกชันนี้ การใชมุมมองรวมจะถกู 
ตัดสัญญาณ แตคุณยังสามารถใชสายสนทนาไดตอ

การตั้งคามุมมองรวม
การเชือ่มตอระหวางบุคคลเรียกในอีกชือ่หนึ่งวาการเชื่อมตอ SIP 
(Session Initiation Protocol) กอนจะใชมุมมองรวม กรุณาสอบถาม 
ผูใหบริการเกี่ยวกับรูปแบบ SIP ที่กําหนดคาใหใชกับโทรศัพท 
ของคุณ
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > มุมมองรวม 
และจากตัวเลือกตอไปนี้

มุมมองรวม — เพื่อเลือกวาจะเปดใชมุมมองรวมหรือไม
รูปแบบ SIP — เพือ่เลือกรูปแบบ SIP
การจัดเก็บวิดโีอ — เพื่อกําหนดวาจะจัดเก็บวิดีโอสดโดยอัตโนมัติ 
หรือไม
ความจําที่จัดเก็บที่เลอืก — เพือ่เลือกวาจะจัดเก็บวิดโีอลงใน 
หนวยความจําเครื่องหรือการดหนวยความจํา
เตือนหากสามารถรวมมอง — เพื่อกําหนดแบบเสียงเตือนที่จะ 
ดังขึ้นเมื่อสามารถใชฟงกชันมมุมองรวมไดในขณะสนทนา

หากคุณทราบที่อยู SIP ของผูรับสาย คุณสามารถจัดเก็บที่อยู 
ดังกลาวลงใน รายชื่อ เลือก  > รายชื่อ ตามดวยรายชื่อ แลว 
ตัวเลือก > แกไข > ตัวเลือก > เพิ่มรายละเอียด > SIP หรือ 
รวมมองวิดีโอ ปอนที่อยู SIP (username@domainname) 
คุณสามารถใชที่อยู SIP แทนชื่อโดเมนได 

การรวมมองวดิีโอสดหรือคลิปวิดีโอ
1 ในการรวมมองวิดโีอสดที่คุณบันทึกดวยกลองของโทรศัพท 

ใหเลือก ตัวเลอืก > รวมมองวิดโีอ > วิดีโอสด ในขณะสนทนา 
ในการรวมมองคลิปวิดีโอที่จัดเก็บไว ใหเลือก วิดีโอคลิป 
แลวเลอืกคลิปที่ตองการรวมมอง

2 โทรศัพทจะสงคําเชิญไปยังที่อยู SIP ที่คุณจัดเก็บไวใน รายชื่อ
หากจําเปน ในการสงคําเชิญ ใหเลอืกที่อยู SIP ของผูรับหรือ 
ปอนที่อยู SIP แลวเลือก ตกลง
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3 ระบบจะเริ่มการรวมมองโดยอัตโนมตัิเมือ่ผูรับสายตอบรับคําเชญิ 
และลําโพงจะทํางาน ใชปุมแถบเครื่องมือควบคุมฟงกชัน 
มุมมองรวม

4 ในการสิ้นสุดเซสชั่นการรวมมอง ใหเลือก หยุด ในการวางสาย 
สนทนา ใหกดปุมวางสาย

การยอมรบัคําเชิญ
โทรศัพทของคุณจะดังขึ้นเมื่อคุณไดรับคําเชิญ คําเชิญจะแสดงชื่อ 
หรือที่อยู SIP ของผูสง เลือก ใช เพือ่เริ่มใชมมุมองรวม 
ในการปฏิเสธคําเชิญ แลวกลับไปที่สายสนทนา ใหเลือก ไม

บันทึก
ในการดูเบอรที่ไมไดรับสาย เบอรที่รับสาย หรือเบอรที่โทรออก 
ขอความตัวอักษร การเชื่อมตอ GPRS ตลอดจนแฟกซและ 
สายขอมลูที่โทรศัพทลงทะเบียนไว ใหเลือก  > บันทึก
ในโหมดพรอมทํางาน คุณสามารถใชปุมโทรเปนปุมลัดไปยังที่ 
เบอรที่โทรออก ในบันทึก เบอรโทรลาสุด Recent calls 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดง 
ในใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจตางกัน 
ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ ภาษี 
และปจจัยอื่นๆ

หมายเหตุ: ตัวจับเวลาบางประเภท รวมทั้งตัวจับเวลา 
อายุใชงาน สามารถตั้งเวลาใหมไดดวยการอัพเกรด 
บริการหรือซอฟตแวร
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เครื่องเลนเพลง

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงดวย 
เสียงที่ดงัเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการได
ยินเสียงของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวาง 
การใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เลือก  > เครื่องเลน
คุณสามารถฟงเพลงและภาคของพอดแคสตขณะที่เปดใชรูปแบบ 
ออฟไลน ไดอีกดวย โปรดดูที่ "รูปแบบออฟไลน", หนา 21
สําหรับขอมลูเพิม่เติมเกี่ยวกับการปองกันลิขสิทธิ์ โปรดดทูี่ 
"ใบอนุญาต", หนา 73

ปุมเพลง
คุณสามารถควบคุมแอปพลิเคชั่นเครื่องเลนเพลง วิทยุ และ 
Real Player โดยใชปุมเพลงได (ปุมกรอกลับ, ปุมเดนิหนา 
และปุมเลน) โปรดดูที่ "ปุมและสวนประกอบตางๆ", หนา 20
เมือ่คุณไดดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลเิคชั่นเกมส N-Gage 
ลงในเครื่องแลว ปุมสวนตัวและปุมกรอกลับจะทํางานเปนปุมเกมส 

เมือ่คุณเปดใชงานแอปพลิเคชั่น N-Gage สําหรับขอมลูเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับเกมส โปรดดูที่ "เกมส", หนา 40

การฟงเพลงหรือพอดแคสต
1 ในการเปดเมนูเพลง ใหเลือก  > เครื่องเลน
2 เลอืกประเภท เชน เพลงทั้งหมด หรือ พอดแคสต > ทุกภาค 

ตามดวยเพลงหรือพอดแคสตที่ตองการฟง
3 ในการเลนไฟลที่เลือกไว ใหกดปุมเลน

ในการพักการเลน ใหกดปุมเลน หากตองการเลนตอ 
ใหกดปุมเลนอีกครั้ง

4 ในการหยุดเลน ใหเลื่อนลง

ในการเดินหนาหรือกรอกลับ ใหกดปุมเดินหนาหรือกรอกลับคางไว
ในการขามไปขางหนา ใหกดปุมเดินหนา ในการเลนขามยอนกลับ 
ใหกดปุมกรอกลับ ในการยอนไปยังจุดเริ่มตนของเพลงหรือ 
พอดแคสต ใหกดปุมกรอกลับคางไวสองวินาทีหลังจากที่เครื่อง 
เริ่มเลนเพลงหรือพอดแคสตแลว ในการเดินหนาหรือกรอกลับ 
ใหกดปุมเดินหนาหรือกรอกลับคางไว
ในการปรับความดงั ใหใชปุมปรับระดับเสียง
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หากตองการกลับสูโหมดพรอมทํางาน แลวใหเครื่องเลนเพลงทํางาน 
อยูในพื้นหลัง ใหกดปุมวางสายเบาๆ เพลงที่กําลังเลนจะปรากฏ 
บนหนาจอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะสแตนดบายที่ไดเลือกไว 
ในการกลับไปที่เครื่องเลนเพลง ใหเลือกเพลงที่กําลังเลน

การคนหาเพลงดวยเสียง
ดวยฟงกชนัคนหาเพลงดวยเสียง คุณสามารถเริ่มเลนเพลงที่ 
ตองการดวยการเปลงเสียงชื่อศิลปนได 
เมื่อใชการคนหาเพลงดวยเสียงเปนครั้งแรก และหลังจากที่ได 
ดาวนโหลดเพลงใหมลงในเครื่อง ใหเลือก ตัวเลือก > รเีฟรช 
ไลบรารี เพือ่อัพเดตคําสั่งเสียง 
ในการเริ่มใชการคนหาเพลงดวยเสียง ใหกดปุมสวนตัวคางไว 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุมสวนตัว โปรดดทูี่ "ปุมสวนตัว", 
หนา 23 เมือ่มีเสียงดงัขึ้น ใหเอยชื่อศิลปน, ชื่อศิลปนและชื่อเพลง, 
ชื่อศิลปนและอัลบั้ม หรือชื่อเพลยลิสต 
โปรดทราบวาคําสั่งเสียงจะยึดตามโครงสราง (ชื่อศิลปนและ 
ชื่อเพลง) ของเพลงในโทรศัพทของคุณ

เมนเูพลง
เลือก  > เครื่องเลน เมนูเพลงจะแสดงเพลงที่มีอยู หากตองการ 
ดูเพลงทั้งหมด รายชื่อเพลงที่เรียงตามลําดับ หรือเพลยลิสต 
ใหเลือกรายการที่ตองการจากเมนูเพลง

เพลยลิสต
เลือก  > เครื่องเลน > เพลยลิสต ในการดรูายละเอียด 
ของเพลยลิสต ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดเพลยลิสต
การสรางเพลยลิสต
1 เลือก ตัวเลือก > สรางรายการเลน
2 ปอนชื่อเพลยลิสต แลวเลือก ตกลง 
3 ในการเพิม่เพลงทันที ใหเลือก ใช ในการเพิ่มเพลงภายหลัง 

ใหเลือก ไม
4 เลือกศิลปนเพื่อหาเพลงที่คุณตองการใสไวในเพลยลิสต 

ในการเพิม่เพลง ใหกดปุมเลื่อน
5 เมื่อคุณไดทําการเลือกแลว ใหเลือก เรียบรอย ถามกีารด 

หนวยความจําที่ใชงานรวมกันไดเสียบอยู รายการเพลงจะถูก 
บันทึกลงในการดหนวยความจํา

ขณะดเูพลยลิสต หากตองการการเพิ่มเพลงหลังจากนั้น ใหเลือก 
ตัวเลือก > เพิ่มเพลง

พอดแคสต
ในการดภูาคของพอดแคสตทั้งหมดที่มอียูในเครื่อง ใหเลือก  > 
เครื่องเลน > พอดแคสต > ทุกภาค
ภาคของพอดแคสตมีสถานะสามสถานะดังนี้ ไมเคยเลน 
เลนบางสวน และเลนทั้งหมด หากเลนภาคไปเพยีงบางสวน 
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เครื่องจะเลนเพลงจากจุดที่เลนครั้งลาสุดในครั้งตอไปที่เลน หรือ 
เลนจากจุดเริ่มตน

Nokia Music Store
ใน Nokia Music Store (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
คุณสามารถคนหา เรียกดู และซื้อเพลงเพื่อดาวนโหลดลงในเครื่อง 
ของคุณได ในการซื้อเพลง คุณตองสมัครใชบริการกอน 
ในการตรวจสอบการใหบริการ Nokia Music Store ในประเทศ 
ของคุณ โปรดเขาไปที่ www.music.nokia.com
ในการเขาใชงาน Nokia Music Store คุณตองมีจุดเชื่อมตอ 
อินเทอรเน็ตที่ถกูตองในโทรศัพทของคุณ ในการเปด Nokia Music 
Store ใหเลอืก  > เครือ่งเลน > ตัวเลอืก > ไปที่ราน Music

การถายโอนเพลง
คุณสามารถซื้อเพลงจากรานคาเพลงออนไลนและถายโอนเพลงไป
ที่โทรศัพทของคุณ
ในการรีเฟรชไลบรารีหลังจากอัพเดตเพลงที่เลอืกลงในเครื่องแลว 
ใหเลือก  > เครื่องเลน > เพลง > ตัวเลือก > รีเฟรชไลบรารี

การถายโอนเพลงจากเครื่องพีซี
ในการถายโอนเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร ใหใชแอปพลิเคชัน่ 
Nokia Music โปรดดูรายละเอียดเพิม่เติมไดจากคูมือการใชงาน 
Nokia Music ในการซิงโครไนสเพลงดวยโปรแกรม Windows 

Media Player ใหเชื่อมตอโดยใชสาย USB แลวเลือก การโอนยาย 
มีเดีย เปนวิธีการเชื่อมตอ คุณสามารถสงไฟลเพลงที่ปองกันดวย 
WMDRM ดวยวิธีการโอนยายมีเดียไดเพยีงอยางเดียว คุณตองใส 
การดหนวยความจําที่ใชรวมกันไดลงในเครื่อง

พอดแคสต Nokia
เมือ่ใชแอปพลิเคชั่นพอดแคสต Nokia (บริการเสริมจากระบบ 
เครือขาย) คุณจะสามารถคนหา ตรวจหา สมคัรขอรับบริการ 
และดาวนโหลดพอดแคสตผาน OTA ตลอดจนเลน จัดการ 
และแบงใชพอดแคสตเสียงและวิดโีอรวมกันกับโทรศัพทของคุณ

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟง 
ดวยเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอ 
การไดยินเสียงของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู 
ระหวางการใชลําโพงเนื่องจากเสียงจะดงัมาก

การตั้งคา 
ในการใชพอดแคสต Nokia คุณจะตองตั้งคาการเชือ่มตอ 
และการดาวนโหลด
โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับคาบริการการสงขอมลูและ 
การตั้งคาการเชื่อมตอไดจากผูใหบริการของคุณ การตั้งคา 
แอปพลิเคชั่น เพือ่ดึงพอดแคสตอัตโนมตัิอาจเกี่ยวของกับ 
การสงขอมลูจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ

www.music.nokia.com


ลิขสิทธิ์ ฉ 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 37

เพลง

เลือก  > แอปพลิฯ > พอดแคสต > ตัวเลือก > การตั้งคา 
และจากตัวเลือกตอไปนี้
การเชื่อมตอ > จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว — เพือ่เลือกจุดเชื่อมตอที่จะ 
กําหนดการเชือ่มตอกับอินเทอรเน็ต ในการกําหนดบริการคนหา 
พอดแคสตเพื่อคนหาขอมูล ใหเลือก URL บริการคนหา
ดาวนโหลด — เพื่อแกไขการตั้งคาการดาวนโหลด คุณสามารถ 
เลือกวาจะจัดเก็บพอดแคสตลงในเครื่องหรือในการดหนวยความจํา 
กําหนดความถีใ่นการอัพเดตพอดแคสต และกําหนดวันที่และเวลา 
ในการอัพเดตอัตโนมัติครั้งตอไป รวมถงึกําหนดขนาดของพื้นที่ 
หนวยความจําที่จะใชในการเก็บพอดแคสตและสิ่งที่เครื่องตองทํา 
เมื่อดาวนโหลดพอดแคสตเกินขนาดการดาวนโหลดที่กําหนดไว
การตั้งคาแอปพลิเคชั่นเพื่อดึงพอดแคสตโดยอัตโนมตัิอาจเกี่ยวของ
กับการสงขอมูลจํานวนมากผานเครือขายของผูใหบริการ 
โปรดติดตอขอขอมูลเกี่ยวกับคาบริการในการสงขอมลูจากผูให 
บริการของคุณ

การคนหา
ในการตั้งคาเสิรชเอนจินใหใชบริการคนหาพอดแคสต ใหเลือก  > 
แอปพลิฯ > พอดแคสต > ตัวเลอืก > การตั้งคา > การเชื่อมตอ 
> URL บรกิารคนหา
ในการคนหาพอดแคสต ใหเลือก  > แอปพลิฯ > พอดแคสต > 
คนหา แลวปอนคําหลักหรือหัวเรื่อง

ในการสมัครใชชองสถานี แลวเพิ่มชองลงในพอดแคสต ใหเลือก 
ตัวเลือก > สมัคร ทั้งนี้ คุณสามารถทําเครื่องหมายเลือกชอง 
เพื่อเพิ่มรายการชองทั้งหมดพรอมๆ กันได

ไดเรกทอรี่
ไดเรกทอรี่จะชวยคุณในการคนหาภาคใหมๆ  ของพอดแคสตที่จะ 
สมัครบริการ ภาคคือไฟลสื่อเฉพาะของพอดแคสต
เลือก  > แอปพลิฯ > พอดแคสต > ไดเรกทอรี่ เลือกโฟลเดอร 
ไดเรกทอรี่ที่จะอัพเดต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เมื่อสีของ 
ไอคอนโฟลเดอรเปลี่ยนไป ใหเลือกเพือ่เปดโฟลเดอร แลวเลือก 
หัวขอโฟลเดอรเพือ่ดูรายชือ่พอดแคสต
ในการสมัครบริการพอดแคสต ใหเลือกหัวเรื่อง เมื่อคุณสมัครบริการ 
ภาคของพอดแคสตแลว คุณจะสามารถดาวนโหลด จัดการ และ 
เลนภาคดังกลาวในเมนูพอดแคสตได
ในการเพิม่ไดเรกทอรี่หรือโฟลเดอรใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ใหม > 
ไดเรกทอรี่เว็บ หรือ โฟลเดอร เลือกหัวเรื่อง, URL ของไฟล .opml 
(Outline processor markup language) แลวเลือก เรียบรอย
ในการนําเขาไฟล .opml ที่จัดเก็บไวในโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลอืก > 
นําเขาไฟล OPML เลือกตําแหนงของไฟล และนําเขาไฟลนั้น
เมื่อคุณไดรับขอความที่มีไฟล .opml โดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth 
ใหเปดไฟลดังกลาว แลวจัดเก็บไวในโฟลเดอร ไดรับแลว 
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ในไดเรกทอรี่ เปดโฟลเดอรเพื่อสมคัรบริการลิงคตางๆ ที่จะเพิม่ 
ลงในพอดแคสต

การดาวนโหลด
ในการดูพอดแคสตที่คุณสมคัรแลว ใหเลือก  > แอปพลฯิ > 
พอดแคสต > พอดแคสต ในการดหูัวเรื่องภาค ใหเลือกหัวเรื่อง 
พอดแคสต
ในการเริ่มตนดาวนโหลด ใหเลือกหัวเรื่องภาค ในการดาวนโหลด 
หรือดําเนินการดาวนโหลดภาคที่เลือกไวหรือทําเครื่องหมาย
เลือกไว ใหเลือก ตัวเลอืก > ดาวนโหลด หรือ ดาวนโหลดตอไป 
คุณสามารถดาวนโหลดภาคไดพรอมกันครั้งละหลายภาค
ในการเลนพอดแคสตบางสวนในระหวางดาวนโหลดหรือเมื่อ 
ดาวนโหลดมาบางสวนแลว ใหเลือก พอดแคสต > ตัวเลอืก > 
เลนตัวอยาง
ในการเลนภาคที่ดาวนโหลดเสร็จแลวนั้น ใหเลือก  > แอปพลิฯ > 
พอดแคสต
พอดแคสตที่ดาวนโหลดเสร็จแลวจะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอร 
พอดแคสตหลังจากรีเฟรชคลังเพลง

การเลนและการจัดการพอดแคสต
เปดพอดแคสตเพือ่แสดงภาคจากพอดแคสต ในแตละภาค จะม ี
ขอมูลไฟลอยูในนั้น

ในการอัพเดตพอดแคสตที่เลือกไวหรือพอดแคสตที่ทําเครื่องหมาย 
เลอืกไวสําหรับภาคใหม ใหเลอืก ตัวเลือก > อัพเดต
ในการเพิ่มพอดแคสตใหมโดยปอน URL ของพอดแคสต ใหเลือก 
ตัวเลือก > พอดแคสตใหม ในการแกไข URL ของพอดแคสต 
ที่เลือกไว ใหเลือก แกไข
ในการอัพเดต ลบ และสงกลุมพอดแคสตที่เลือกไวในครั้งเดียวกัน 
ใหเลือก ตัวเลือก > เลือก/ไมเลอืก ทําเครื่องหมายเลือก 
พอดแคสตที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลอืก เพือ่เลอืกการดําเนินการ 
ที่ตองการ
ในการเปดเว็บไซตพอดแคสต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
ใหเลือก ตัวเลือก > เปดเวบ็เพจ
พอดแคสตบางรายการสามารถโตตอบกับผูสรางไดดวยการแสดง 
ความคิดเห็นหรอืโหวต ในการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตเพื่อดําเนิน 
การดังกลาว ใหเลือก ตัวเลือก > ดูขอคิดเห็น

วิทยุ
ในการเปดวิทยุ ใหเลือก  > Radio ในการปดวทิยุ ใหเลือก ออก
กรุณาติดตอผูใหบริการเพื่อตรวจสอบการใหบริการและ 
คาธรรมเนียมบริการภาพและบริการไดเรกทอรีสถานี
คุณยังสามารถฟงเพลงเมื่อเปดใชงานรูปแบบออฟไลนไดเชนกัน 
โปรดดูที่ "รูปแบบออฟไลน", หนา 21
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วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสาอากาศของอุปกรณ
ไรสาย ดังนั้น คุณตองตอชดุหูฟงหรืออุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกัน 
ไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพือ่การใชงานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงดวย 
เสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการได
ยินเสียงของคุณ โปรดอยาถอืโทรศัพทไวใกลหูระหวาง 
การใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

การหาคลื่นและบันทกึสถานวีิทยุ
ในการเริ่มคนหาสถานีเมื่อเปดวิทยุ ใหเลื่อนขึ้นหรือเลือ่นลง  
ในการบันทึกสถานีหลงัจากเจอสถานีแลว ใหเลือก ตัวเลอืก > 
จัดเก็บสถานี เลือกตําแหนงสถานี ปอนชื่อ แลวเลือก ตกลง
ในการดูรายการสถานีที่จัดเก็บไว ใหเลือก ตัวเลือก > สถานี 
ในการเปลี่ยนการตั้งคาสถานี ใหเลอืกสถานี แลวเลอืก แกไข

ฟงกชันวิทยุ
คุณสามารถใชปุมเพลง (ปุมกรอกลับ ปุมเดนิหนา และปุมเลน) 
ควบคุมการใชงานวทิยุได โปรดดูที่ "ปุมและสวนประกอบตางๆ", 
หนา 20
ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมปรับระดับเสียง ในการปดเสียงหรือ 
ยกเลิกปดเสียงวิทยุ ใหกดปุมเลน 

หากมีสถานีวิทยุที่จัดเก็บไว ใหกดปุมเดินหนาหรือกรอกลับ 
เพื่อเลือกสถานีวิทยุสถานีถัดไปหรือสถานีกอนหนา
คุณสามารถโทรออกหรือรับสายขณะฟงวิทยุได เครื่องจะปดเสียง 
วิทยุเมือ่ใชสาย
ในการฟงวิทยุโดยใหทํางานในพื้นหลังและเขาสูโหมดพรอมทํางาน 
ใหกดปุมวางสาย

การดูเนือ้หาภาพ
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพือ่ตรวจสอบขอมลูการใชงาน 
คาบริการ และการสมัครใชบริการ
ในการดเูนื้อหาภาพของสถานีปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลือก > 
เริ่มบริการภาพ สถานีนั้นจะตองมี ID บริการภาพกอน 
จึงจะใชบริการดังกลาวได
หากไมตองการดูลิงคขาวเนื้อหาภาพ แตตองการใชงานวิทยุตอ 
ใหเลือก ปด

ไดเรกทอรีสถานี
ในการเขาสูไดเรกทอรีสถานี (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
ใหเลือก ตัวเลอืก > ไดเรกทอรีสถานี แลวเลอืกตําแหนงของคุณ 
สถานีวิทยุที่มเีนื้อหาภาพจะแสดงดวยสัญลักษณ  ในการฟง 
สถานีวิทยุหรือดูรายละเอียดของสถานี ใหเลื่อนไปที่สถานี แลวเลือก 
ตัวเลือก > สถานี > รบัฟง หรือ รายละเอียด
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เกมส

เกมส
ในการดูและเริ่มเกมส ใหเลือก  > เกมส
คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นเกมส N-Gage ลงในโทรศัพท 
ผานทางลิงค N-Gage ที่อยูในโฟลเดอรเกมสหรือผานทาง
เครื่องคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิล USB ในการเชือ่มตอ 
ดวยแอปพลิเคชั่นเกมส N-Gage คุณสามารถดาวนโหลดและ 
เลนเกมส คนหาเกมสใหม ทดลองและซื้อเกมส คนหาผูเลน รวมทั้ง 
ดคูะแนน กิจกรรม สนทนา เปนตน 
อาจมีการคิดคาธรรมเนียมการถายโอนขอมูลสําหรับเกมสออนไลน
และเกมสแบบผูเลนหลายคน แชต ขอความ และคุณสมบัติ 
คอมมวินิตี้อื่นๆ สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับแผนการถายโอน 
ขอมูล โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
เมือ่เลนเกมส N-Gage แบบแนวนอน คุณจะใชปุมเลือ่น ปุมสวนตัว 
และปุมกรอกลับ ปุมเกมสที่คุณใชจะขึ้นอยูกับเกมสที่เลน 

คุณยังสามารถฟงเพลงในขณะเลนเกมส N-Gage ไดอีกดวย 
เมือ่เปดแอปพลิเคชั่น N-Gage ปุมกรอกลับจะทํางานเปนปุมเกมส
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การเขียนขอความ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติและ 
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
เมื่อคุณจะเขียนขอความ สัญลักษณ  บนจอภาพจะหมายถึง 
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ สวนสัญลักษณ  จะหมายถึงระบบ 
ปอนตัวอักษรแบบปกติ ในการเปดหรือปดระบบชวยสะกดคํา 
อัตโนมัติ ใหกดปุม # ซ้ําๆ หรือกดปุม * แลวเลือก เปดตัวชวย 
สะกดคํา หรือ ตัวชวยสะกดคํา > ปด

, ,  หรือ  ที่อยูถดัจากสัญลกัษณของระบบ 
ปอนขอความจะบงบอกถึงรูปแบบตัวพิมพหรือโหมดตัวเลข 
ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวพมิพ หรือหากจะเปลี่ยนระหวางโหมด 
ตัวอักษรและโหมดตัวเลข ใหกดปุม # ซ้ําๆ
ในการเปลี่ยนภาษาที่ใชเขียนในโทรศัพท ใหเลือก  > การตั้งคา > 
การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา > ภาษา > ภาษาที่ใชเขียน 
ภาษาที่ใชเขียนจะสงผลตอตัวอักษรที่มเีมือ่จะเขียนขอความและ 
พจนานุกรมของระบบชวยสะกดคําที่ใช ตัวอักษรทั้งหมดที่มีอยู 
ในปุมตัวเลขไมไดพิมพไวบนปุมครบทุกตัวอักษร

การเขียนดวยระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมตัวเลข 2 ถงึ 9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรที่ตองการปรากฏ กดปุม 
1 เพื่อเลือกใชเครื่องหมายวรรคตอนและอักขระพิเศษที่ใชบอยที่สุด
หากตัวอักษรตัวถดัไปที่คุณตองการปอนอยูในปุมเดียวกับปุมที่คุณ 
ใชอยู ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึ้น (หรือเลื่อนไปขางหนา 
เพื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการปอนที่กําหนดไว) หลงัจากนั้น ใหปอน 
ตัวอักษร
การเขียนดวยระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
1 กดปุมตัวเลข 2–9 โดยกดปุมหนึ่งครั้งตอตัวอักษรหนึ่งตัว 

คําจะเปลี่ยนไปตามการกดปุมในแตละครั้ง สําหรับเครื่องหมาย 
วรรคตอนที่ใชสวนใหญญ ใหกดปุม 1

2 เมื่อเขียนคําเสร็จและตรวจแลววาถูกตอง ยืนยันโดยเลื่อนไป 
ขางหนาหรือแทรกชองวาง
ถาเขียนคําไมถูกตอง ในการดูคําอื่นที่ตรงกันกับที่พบใน 
พจนานุกรมทีละคํา ใหกดปุม  * ซ้ําๆ
หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลงัคํา แสดงวาคําที่คุณตองการ 
เขียนไมมีอยูในพจนานุกรม ในการเพิ่มคําลงในพจนานุกรม 
ใหเลือก สะกด ปอนคํา (สูงสุด 32 ตัวอักษร) แลวเลือก ตกลง 
คํานั้นจะถูกเพิม่เขาไปในพจนานุกรม เมือ่พจนานุกรมเต็ม 
คําใหมจะเขาไปแทนที่คําที่เคยปอนไวนานที่สุด
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ฟงกชันที่ใชบอยในระบบปอนตัวอักษรแบบปกติและ 
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ในการปอนตัวเลข ใหกดปุมตัวเลขคางไว
ในการปอนเครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิเศษ ใหกดปุม * 
คางไว
ในการลบตัวอักษร ใหกดปุมลบ หากตองการลบตัวอักษรหลายตัว 
ใหกดปุมลบคางไว
ในการเวนวรรค ใหกดปุม 0 ในการเลื่อนเคอรเซอรไปยังบรรทัด 
ถดัไป ใหกดปุม 0 สามครั้ง

การคดัลอกและลบขอความ
1 ในการเลอืกตัวอักษรและคํา ใหกดปุม # คางไว พรอมกับเลื่อน 

ไปทางซายหรือขวา ในการเลอืกขอความหลายบรรทัด ใหกด 
ปุม # คางไว พรอมกับเลือ่นขึ้นหรือเลื่อนลง 

2 ในการคัดลอกขอความ ใหกดปุม # คางไว พรอมกับเลือก 
คดัลอก
ในการลบขอความที่เลอืกไว ใหกดปุมลบ

3 ในการเพิม่ขอความ ใหเลื่อนไปยังตําแหนงที่ตองการใสขอความ 
กดปุม # คางไว พรอมกับเลือก วาง
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ขอความ
กอนที่คุณจะรับหรือสงขอความรวมทั้งอีเมลไดนั้น คุณตองกําหนด 
การตั้งคาและจุดเชือ่มตอที่จําเปนตองใชลงในเครื่องของคุณกอน 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอรับการตั้งคานี้

การเขียนและสงขอความ
โทรศัพทของคุณสนับสนุนขอความตัวอักษรที่มีขนาดยาวกวาที่ 
กําหนดไวของขอความเดยีว ขอความที่ยาวกวาจะถูกสงเปน 
ขอความตั้งแตสองขอความขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจาย 
ตามนั้น สําหรับตัวอักษรที่มเีครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมาย 
อื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใชพื้นที่มากขึ้น 
ซึ่งอาจทําใหขอความนั้นยาวกวาจํานวนที่จะสงเปนขอความเดยีวได 
เครือขายไรสายอาจจะจํากัดขนาดของขอความ MMS หากไฟลภาพ 
ที่แทรกมีขนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมขีนาด 
เล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได
เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและ 
แสดงขอความมลัติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกัน 
ขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

1 เลือก  > ขอความ > ขอความใหม ตามดวยประเภทของ 
ขอความ ในการสรางขอความตัวอักษรหรือขอความมลัติมีเดีย 
ใหเลือก ขอความ ประเภทของขอความจะเปลี่ยนไปตาม 
เนื้อหาโดยอัตโนมตัิ

2 ในชอง ถึง ใหใสเบอรโทรศัพทหรือที่อยูอีเมลของผูรับ 
หรือหากจะเลือกผูรับจาก รายชื่อ ใหกดปุมเลื่อน แยกรายชื่อ 
ผูรับโดยใชเครื่องหมายอัฒภาค (;)

3 ในการปอนหัวขอสําหรับขอความมลัติมีเดียหรืออีเมล 
ใหเลื่อนลงไปที่ชอง หัวขอ หากคุณมองไมเห็นชองหัวขอใน 
ขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลอืก > ชองเพิม่เติม 
ทําเครื่องหมายเลือก หัวขอ แลวเลือก ตกลง

4 เลื่อนลงไปที่ชองขอความและพมิพขอความ
ขณะเขียนขอความตัวอักษร สัญลักษณแสดงความยาวของ 
ขอความจะแสดงจํานวนตัวอักษรที่คุณยังปอนในขอความได 
เชน 10 (2) หมายความวา คุณยังสามารถปอนตัวอักษรลงใน 
ขอความไดอีก 10 ตัวอักษร โดยขอความจะถกูสงออกไปเปน 
ขอความตัวอักษรสองชุด
ในการแทรกออปเจ็กต เชน ภาพ คลิปวิดีโอ บันทึก หรือ 
นามบัตร ลงในขอความมัลติมเีดยีหรือขอความอีเมล ใหกด 
ปุมเลื่อน แลวเลือก ใสเนื้อหา
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ในการบันทึกคลิปเสียงใหมสําหรับขอความคลปิเสียง ใหเลือก 
บนัทึก หากตองการใชคลิปเสียงที่บันทึกไวแลวกอนหนานี้ 
ใหเลือก ตัวเลอืก > ใสคลิปเสียง > จากคลังภาพ

5 ในการสงขอความ ใหเลือก ตัวเลอืก > สง

ถาดเขา
ถาดเขา 
ประกอบดวยขอความที่ไดรับยกเวนขอความอีเมลและขอความจาก
ระบบ ในการอานขอความที่ไดรับ ใหเลือก > ขอความ > 
ถาดเขา แลวเลอืกขอความ
ในการดูรายการออปเจ็กตสื่อที่อยูในขอความมัลติมีเดีย ใหเปด 
ขอความ แลวเลือก ตัวเลือก > ออปเจ็กต

ขอสําคญั: ควรใชความระมดัระวังในการเปดขอความ 
ออปเจ็กตในขอความมลัติมีเดียอาจมีซอฟตแวรที่เปน 
อันตรายหรืออื่นๆ ที่อาจทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพีซี 
ของคุณเสียหายได 

โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความไดหลายรูปแบบ เชน โลโก 
ระบบ นามบัตร รายการปฏิทิน และเสียงเรียกเขา คุณสามารถ 
บันทึกขอความแบบพเิศษลงในเครื่องของคุณได เชน หากตองการ 
บันทึกรายการปฏิทินที่ไดรับลงในปฏิทิน ใหเลือก ตัวเลอืก > 
บนัทึกไปยังปฏิทิน

หมายเหตุ: ฟงกชันขอความภาพนี้จะใชไดในกรณีที่ม ี
การเปดใหบริการโดยผูใหบริการเทานั้น เฉพาะโทรศัพท 
ที่มคีุณสมบัติแสดงขอความภาพเทานั้นที่จะรับและแสดง
ขอความภาพได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกัน 
ขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

ขอความบรกิาร
ขอความบริการ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เปนรายการแจง 
ซึ่งประกอบดวยขอความตัวอักษรหรือที่อยูของบริการเบราเซอร
ในการกําหนดวาจะเปดใชขอความบริการหรือไม และจะใหเครื่อง 
ดาวนโหลดขอความโดยอัตโนมัติหรือไมนั้น ใหเลอืก  > ขอความ 
> ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความบรกิาร

อีเมล
เมือ่คุณสรางศูนยฝากขอความใหม ชือ่ที่คุณตั้งใหศูนยขอความนั้น 
จะแทนที่คําวา ศูนยขอความใหม คุณสามารถมีศูนยฝากขอความ 
ไดสูงสุด 6 แหง

ศูนยขอความ IMAP4 และ POP3
เลอืก  > ขอความ ตามดวยศูนยฝากขอความ ขอความ เชื่อมตอ 
กับศูนยฝากขอความ? จะปรากฏขึ้น ในการเชื่อมตอกับ 
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ศูนยฝากขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก ใช 
หรือหากตองการดขูอความอีเมลที่ดึงมาแลวกอนหนานี้แบบ 
ออฟไลน ใหเลอืก ไม
ในการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความภายหลัง ใหเลือก ตัวเลือก > 
เชื่อมตอ เมือ่คุณออนไลนและตองการจะตัดการเชื่อมตอกับ 
ศูนยขอความระยะไกล ใหเลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

การดึงและอานขอความอีเมล
ขอสําคัญ: ควรใชความระมัดระวังในการเปดขอความ 
ขอความอีเมลอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรืออาจ 
ทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได 

1 เลือก ตัวเลือก > ดงึอีเมล แลวเลือกวาคุณตองการจะดงึ 
ขอความใหม ขอความที่เลือกไว หรือดึงขอความทั้งหมด

2 ในการเปดขอความอีเมล ใหเลือกที่ขอความนั้น
ในการดูสิ่งที่แนบมากับอีเมล ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  
ใหเลือก ตัวเลือก > สิ่งที่แนบ คุณสามารถดงึขอมูล เปด 
หรือบันทึกสิ่งที่แนบในรูปแบบที่รองรับได

การลบขอความอีเมล
ในการลบขอความอีเมลจากเครื่อง แตยังเก็บขอความไวใน 
ศูนยขอความระยะไกล ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบ > โทรศัพทเทานั้น 

ในการลบอีเมลออกจากเครื่องและศูนยขอความระยะไกล ใหเลือก 
ตัวเลือก > ลบ > โทรศัพทและเซริฟเวอร
ในการยกเลิกการลบอีเมลออกจากทั้งโทรศัพทและเซิรฟเวอรนั้น 
ใหเลื่อนไปยังอีเมลที่ทําเครื่องหมายเลอืกวาจะลบออกในระหวาง 
การเชื่อมตอครั้งถดัไป แลวเลือก ตัวเลอืก > ยกเลิกการลบ

ศูนยขอความการซิงค
เลือก  > ขอความ ตามดวยศูนยขอความการซิงค
ในการซิงโครไนสโทรศัพทกับศูนยขอความระยะไกล ใหเลอืก 
ตัวเลือก > การซิงโครไนซ > เริม่
ในการดขูอความที่ไดรับ ใหเลือก ถาดเขา ตามดวยขอความ

ถาดออก
โฟลเดอรถาดออกเปนแหลงจัดเก็บชั่วคราวสําหรับขอความที่รอสง 
ในการเขาใชโฟลเดอรถาดออก ใหเลือก  > ขอความ > ถาดออก
ในลองสงขอความซ้ําอีก ใหเลื่อนไปที่ขอความ แลวเลอืก ตัวเลือก > 
สง
ในการเลื่อนการสงขอความ ใหเลื่อนไปที่ขอความ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ระงับการสง
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ตัวอานขอความ
ในการฟงขอความใน ถาดเขา หรือในศูนยฝากขอความ ใหเลื่อน 
ไปที่ขอความหรือทําเครื่องหมายเลือกขอความ แลวเลือก ตัวเลือก 
> ฟง

เคลด็ลับ: เมื่อคุณไดรับขอความใหม หากตองการฟง 
ขอความที่ไดรับ ขณะที่เครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน 
ใหกดปุมเลือกดานซายคางไวจนกวา ตัวอาน จะเปดขึ้น

หากตองการเลือกภาษาและเสียงเริ่มตนเพื่อใชในการอานขอความ 
รวมทั้งปรับคุณลักษณะของเสียง เชน ความเร็วและความดัง 
ใหเลือก  > การตั้งคา > เสียงพูด
ในการเลอืกการตั้งคาอื่นๆ สําหรับตัวอานขอความ ใน เสียงพูด 
ใหเลื่อนไปทางขวาที่ การตั้งคา

การดขูอความในซิมการด
คุณตองคัดลอกขอความมาไวที่โฟลเดอรในเครื่องโทรศัพทกอน 
จึงจะสามารถอานขอความซิมได เลือก  > ขอความ > ตัวเลือก 
> ขอความซิม ทําเครื่องหมายเลือกขอความที่คุณตองการคัดลอก 
แลวเลือก ตัวเลือก > คดัลอก แลวตามดวยโฟลเดอรที่คุณตองการ 
คัดลอกขอความไปเก็บไว

ขอความจากระบบ
กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการวามบีริการขอความจากระบบ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หรือไม รวมทั้งมีหัวขอใดบางและ 
เลขหัวขอที่เกี่ยวของกัน
เลอืก  > ขอความ > ตัวเลอืก > ขอความจากระบบ ในการเปด 
ใชบริการ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > การรับ > เปด

คําสัง่บรกิาร
ในการปอนและสงคําสั่งบริการ (โดยทั่วไปรูจักกันในชือ่คําสั่ง 
USSD) เชน คําสั่งการใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขาย 
ไปยังผูใหบริการ ใหเลือก  > ขอความ > ตัวเลือก > 
คําสั่งบริการ ในการสงคําสั่ง ใหเลือก ตัวเลอืก > สง

การตั้งคาขอความ

การตั้งคาขอความตัวอักษร
ในการกําหนดการตั้งคาขอความตัวอักษร เชน ศูนยรับฝาก 
ขอความและการเขารหัสอักขระที่ใช ใหเลือก  > ขอความ > 
ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความตัวอักษร
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การตั้งคาขอความมัลติมีเดีย
ในการกําหนดการตั้งคาขอความมัลติมีเดีย เชน จุดเชือ่มตอที่จะใช 
และการกําหนดใหเครื่องดงึขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมตัิหรือไม 
ใหเลือก  > ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความ 
มัลติมีเดีย

การตั้งคาอเีมล
เลือก  > ขอความ > ตัวเลอืก > การตั้งคา > อีเมล > 
ศูนยฝากขอความ เลือกศูนยฝากขอความและจากตัวเลอืกตอไปนี้
การตั้งคาการเชื่อมตอ — เพือ่กําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอ เชน 
เซิรฟเวอรและโปรโตคอลที่ใช เมื่อกําหนดประเภทศูนยฝาก 
ขอความแลว จะไมสามารถแกไขไดอีก
การตั้งคาผูใช — เพือ่กําหนดการตั้งคาผูใช เชน เวลาที่สงขอความ 
และจะเพิ่มลายเซ็นลงในขอความหรือไม
การตั้งคาการดึง — เพือ่กําหนดการตั้งคาการดึง เชน สวนของ 
ขอความที่ตองการดึงขอมลูและจํานวนขอความที่จะดึง ตัวเลือกที่ 
มีใหอาจแตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทศูนยฝากขอความ 
ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ — เพื่อกําหนดการตั้งคาในการดงึขอความ 
โดยอัตโนมัติ ณ ชวงเวลาที่กําหนดไวหรือเมือ่ไดรับการแจงอีเมล 
จากเซิรฟเวอร

การตั้งคาอื่นๆ
ในการกําหนดวาจะใหจัดเก็บขอความที่สงแลวตามจํานวนที่กําหนด
ไวในโฟลเดอร สง หรือไม และจะใหเครื่องจัดเก็บขอความไวใน 
หนวยความจําเครื่องหรือในการดหนวยความจํา ใหเลือก  > 
ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > อื่นๆ
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รายชื่อ
การบันทึกและจัดการขอมูลรายชื่อ
ในการบันทึกและจัดการขอมลูรายชื่อ เชน ชื่อ เบอรโทร และที่อยู 
ใหเลือก  > รายชื่อ
ในการเพิม่รายชือ่ใหม ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหม ปอนขอมลู 
ลงในชองที่ตองการ แลวเลอืก เรียบรอย
ในการกําหนดใหเครื่องแสดงรายชือ่ในหนวยความจําเครื่องและใน 
ซิมการดในรายการรายชื่อ ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา > 
รายชื่อที่จะแสดง แลวทําเครื่องหมายเลอืก ความจําเครื่อง และ 
ความจําซิม
ในการคัดลอกชือ่และเบอรโทรจากซิมการดไปยังโทรศัพทหรือจาก 
โทรศัพทไปยังซิมการด ใหเลื่อนไปที่รายชื่อ (หรือทําเครื่องหมาย 
เลือกรายชื่อที่ตองการ) แลวเลือก ตัวเลือก > คดัลอก > 
ความจําเครื่อง หรือ ความจําซิม
ในการดูขอมูลเกี่ยวกับขนาดของหนวยความจําที่ใชในการจัดเก็บ
รายชือ่ ใหเลือก ตัวเลือก > ขอมลูรายชื่อ
ในการดูรายการหมายเลขที่จํากัดเบอร ใหเลือก ตัวเลอืก > 
หมายเลขซิม > รายชื่อจํากัดเบอร การตั้งคานี้จะปรากฏขึ้น 
เมือ่ซิมการดของคุณสนับสนุนเทานั้น

หากใชการจํากัดเบอรอยู คุณยังคงติดตอไปยังหมายเลขฉุกเฉนิที่ 
ตั้งไวแลวในเครื่องของคุณได
ในการกําหนดเบอรโทรและที่อยูที่เปนคาเริ่มตนใหกับรายชื่อ 
ใหเลือกรายชือ่ แลวเลอืก ตัวเลือก > ที่ตั้งไว เลื่อนไปที่ตัวเลือก 
เริ่มตนที่ตองการ แลวเลือก กําหนด

กลุมรายชื่อ
ในการสรางกลุมรายชื่อเพื่อที่คุณจะสามารถสงขอความตัวอักษร 
หรือขอความอีเมลถึงผูรับไดหลายๆ คนพรอมกัน ใหเลอืก  > 
รายชื่อ เลื่อนไปทางขวา แลวเลือก ตัวเลือก > กลุมใหม ปอนชือ่ 
ของกลุม แลวเปดกลุม เลือก ตัวเลือก > เพิ่มสมาชิก เลือกรายชื่อ 
ที่ตองการเพิ่มเขาไปในกลุม แลวเลือก ตกลง

การเพิ่มเสียงเรียกเขา
คุณสามารถตั้งคาเสียงเรียกเขาหรือเสียงเรียกเขาวิดีโอใหกับแตละ 
รายชื่อและแตละกลุมได ในการเพิ่มเสียงเรียกเขาลงในรายชื่อ 
ใหเลือก  > รายชื่อ แลวเปดรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > 
เสียงเรียกเขา และเสียงเรียกเขา 
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ในการเพิ่มเสียงเรียกเขาไปยังกลุม ใหเลือ่นไปทางขวาไปยัง 
รายชื่อกลุม แลวเลื่อนไปที่กลุมรายชื่อ เลือก ตัวเลอืก > 
เสียงเรยีกเขา แลวเลือกเสียงเรียกเขาสําหรับกลุม หากตองการลบ 
เสียงเรียกเขาสวนตัวหรือของกลุม ใหเลือก แบบเสียงที่ตั้งไว 
เปนเสียงเรียกเขา
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คลงัภาพ
มุมมองหลัก
ในการจัดเก็บและจัดวางภาพ วิดีโอ แทร็คเพลง คลิปเสียง 
เพลยลิสต ลิงคการสตรีม ไฟล .ram และการนําเสนอ ใหเลือก  > 
คลังภาพ
ในการคัดลอกหรือยายไฟลไปที่หนวยความจําเครื่องหรือไปที่การด
หนวยความจํา ใหเลือกโฟลเดอร (เชน ภาพ) เลื่อนไปที่ไฟล 
(หรือกดปุม # เพือ่ทําเครื่องหมายเลือกไฟลอื่น) แลวเลือก ตัวเลือก 
> จัดวาง และหนวยความจําที่ตองการจะคัดลอกหรือยายไฟล 
ไปเก็บไว
ในการสรางโฟลเดอรภาพและวิดีโอใหม ใหเลือก ภาพ หรือ 
คลิปวดิีโอ > ตัวเลอืก > จัดวาง > โฟลเดอรใหม แลวเลือก 
หนวยความจํา ปอนชือ่ของโฟลเดอร ในการยายภาพและวิดีโอ 
ไปไวในโฟลเดอรที่สรางขึ้น ใหทําเครื่องหมายเลือกไฟล แลวเลือก 
ตัวเลือก > จัดวาง > ยายไปโฟลเดอร แลวเลือกโฟลเดอร
ในการกําหนดภาพเปนภาพพืน้หลังหรือใหแสดงขึ้นในขณะใชสาย 
ใหเลือก ภาพ แลวเลื่อนไปที่รูปภาพ เลือก ตัวเลอืก > ใชภาพ > 
ตั้งเปนภาพพื้นหลัง หรือ ตั้งเปนภาพการโทร ในการกําหนด 
ภาพใหกับรายชื่อ ใหเลือก กําหนดใหรายชื่อ

ในการตั้งคาวิดโีอใหเปนเสียงเรียกเขาวิดโีอ ใหเลือก คลิปวิดีโอ 
แลวเลือ่นไปยังวดิีโอนั้น เลือก ตัวเลอืก > ใชวดิีโอ > เปนเสียง 
เรียกเขา ในการกําหนดวิดโีอใหกับรายชื่อ ใหเลือก กําหนดให 
รายชื่อ

การดาวนโหลดไฟล
ในการดาวนโหลดภาพหรือวิดโีอ ใหเลือก  > คลงัภาพ > ภาพ 
หรือ คลิปวดิีโอ แลวเลือกไอคอนภาพ (โหลดภาพ) หรือไอคอน 
วิดีโอ (ดาวนโหลด) เบราเซอรจะเปดขึ้น เลอืกบุคมารคของ 
เวบ็ไซตที่จะดาวนโหลด

การแกไขภาพ
ในการแกไขภาพใน คลังภาพ ใหเลื่อนไปที่รูปภาพ แลว ตัวเลือก > 
แกไข
ปุมลดัในโปรแกรมแกไขภาพ มีดงันี้:
• ในการดูภาพแบบเต็มจอ แลวกลับสูหนาจอปกติ ใหกดปุม *
• ในการหมุนภาพตามเข็มนาฬกิาหรือหมนุทวนเข็มนาฬิกา 

ใหกดปุม 3 หรือ 1
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• ในการยอหรือขยายภาพ ใหกดปุม 5 หรือ 0
• ในการเลื่อนไปตามภาพที่ซูม ใหเลือ่นขึ้น, ลง, ซาย หรือขวา

ในการครอบตัดหรือหมนุภาพ, ปรับความสวาง สี ความคมชัด 
และความละเอียด, เพิ่มเอฟเฟกต ขอความ คลปิอารต 
หรือกรอบลงในภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > ใชเอฟเฟกต

การแกไขคลิปวิดีโอ
ในการแกไขวดิีโอ คลังภาพ และสรางคลิปวิดีโอแบบกําหนดเอง 
ใหเลื่อนไปที่คลิปวิดีโอ แลวเลือก ตัวเลือก > ตัวตัดตอวิดโีอ > 
ตัวเลอืก > แกไขวิดีโอคลิป
ในตัวตัดตอวิดโีอมีชวงเวลา 2 ชวงดังนี้: ชวงเวลาของคลิปวิดีโอและ 
ชวงเวลาของคลิปเสียง รูปภาพ ขอความและการเปลีย่นภาพที่ใส 
เขาไปในวิดโีอจะแสดงที่ชวงเวลาของคลิปวิดีโอ เมื่อตองการสลบั 
ระหวางชวงเวลา ใหเลื่อนขึ้นหรือลง

การพิมพภาพ
คุณสามารถใชโทรศัพทรวมกับเครื่องพมิพที่ใชกับระบบ PictBridge 
ไดโดยใชสาย USB 
ในการพมิพภาพใน คลังภาพ ใหเลื่อนไปที่รูปภาพ แลวเลือก 
ตัวเลอืก > พิมพ

การแบงดูออนไลน
ดวยแอปพลิเคชั่น แบงด ูคุณสามารถรวมมองภาพและคลิปวิดีโอ 
ที่คุณไดถายไวกับบริการแลกเปลีย่นออนไลนที่ใชงานรวมกันได 
คุณสามารถอัพโหลดเนื้อหา จัดเก็บประกาศที่ยังไมเสร็จไวในรูป 
ของฉบับราง และดําเนินการตอในภายหลัง และดูขอมูลของ 
อัลบั้มได ชนิดของเนื้อหาที่ไดรับการสนับสนุนอาจแตกตางกันไป 
ขึ้นอยูกับผูใหบริการแบงดอูอนไลน
ในการรวมมองภาพและวิดีโอออนไลน คุณตองมบีัญชสีําหรับ 
บริการแบงดูภาพออนไลน คุณสามารถสมัครเพือ่ขอรับบริการ 
ดังกลาวบนเว็บเพจของผูใหบริการไดตลอดเวลาที่ตองการ 
กรุณาติดตอขอมูลเพิ่มเติม รวมทั้งคาบริการและเงือ่นไขที่มีผล 
บังคับใชไดจากผูใหบริการ
เลือก  > อินเทอรเน็ต > แบงดู ในการอัพเดตรายชื่อผูใหบริการ 
ใหเลือก ตัวเลอืก > เพิ่มบัญชีใหม > อัพเดตบรกิาร ผูใหบริการ 
แบงดอูอนไลนบางรายอาจยอมใหคุณเพิ่มบัญชโีดยใชโทรศัพทได 
โปรดดทูี่ "การตั้งคาแบงดอูอนไลน", หนา 52

การอัพโหลดไฟล
ในการอัพโหลดไฟล ใหเลือก  > คลังภาพ > ภาพ หรือ คลิปวิดีโอ 
ทําเครื่องหมายเลือกไฟลที่จะอัพโหลด แลวเลือก ตัวเลือก > สง > 
ประกาศลงเว็บ และเลือกบริการการรวมมอง
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เมือ่คุณเลือกบริการ ภาพและวิดีโอที่เลือกจะแสดงในสถานะแกไข 
คุณสามารถเปดและดูไฟล จัดระเบียบไฟล เพิม่ขอความหรือเพิ่ม 
ไฟลใหมได
ในการยกเลิกขั้นตอนการอัพโหลดเว็บและจัดเก็บประกาศที่สราง 
ไวเปนฉบับราง ใหเลือก ยกเลิก > จัดเก็บเปนฉบบัราง
ในการเชือ่มตอกับบริการและอัพโหลดไฟลไปที่เว็บ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ประกาศลงเว็บ

การเปดบริการออนไลน
ในการดูภาพและวิดีโอที่อัพโหลดในบริการออนไลน รวมถึงฉบับราง 
และรายการที่สงแลวในโทรศัพทของคุณ ใหเลือก  > 
อินเทอรเน็ต > แบงดู ในการอัพเดตบริการ ใหเลื่อนไปที่บริการ 
แลวเลือก ตัวเลอืก > อัพเดตบริการ เลือก ตัวเลือก และจาก 
ตัวเลือกตอไปนี้
ไปยังเว็บ — เพื่อเชื่อมตอกับบริการและดูอัลบั้มที่อัพโหลดและ 
อัลบั้มฉบับรางในเว็บเบราเซอร มุมมองอาจแตกตางไปตาม 
แตผูใหบริการ
ถาดออก — เพื่อดูและแกไขรายการฉบับราง แลวอัพโหลดไปไว 
ในเวบ็
ประกาศใหม — เพือ่สรางรายการใหม
ตัวเลือกที่มีอาจแตกตางไปตามผูใหบริการแตละราย

การตั้งคาแบงดูออนไลน
ในการแกไขการตั้งคาการแบงดูออนไลน ใหเลอืก  > 
อินเทอรเน็ต > แบงดู > ตัวเลอืก > การตั้งคา และจากตัวเลือก 
ตอไปนี้
ผูใหบริการ — เพือ่ดรูายชื่อผูใหบริการ
บัญชีของฉัน — ในการสรางบัญชีใหม ใหเลือก ตัวเลอืก > 
เพิ่มบัญชีใหม ในการแกไขบัญชเีดมิที่มีอยู ใหเลือกบัญช ีแลวเลือก 
ตัวเลือก > แกไข คุณสามารถปอนชื่อสําหรับบัญชี รวมทั้งชื่อ 
ผูใชและรหัสผานสําหรับบัญชีของคุณ
การตั้งคาแอปพลิฯ — เพื่อเลือกขนาดของภาพที่จะแสดงบน 
หนาจอและขนาดตัวอักษรที่ใชในฉบับรางหรือการปอนขอความ
ขั้นสูง — เพือ่เลือกจุดเชื่อมตอที่ตั้งไวและวิธีสํารวจขอมลูใหม 
จากเซิรฟเวอร รวมถงึการเปดใหเครื่องดาวนโหลดขอมลูขณะที่ 
ขามเครือขายและขอมลูภาพทั้งหมดที่จะพิมพ
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กลองถายรูป
โทรศัพทของคุณมกีลองสองตัวสําหรับถายภาพนิ่งและบันทึก 
คลปิวิดโีอ กลองหลักซึ่งมคีวามละเอียดสูงจะอยูที่ดานหลังของ 
ตัวเครื่อง และกลองตัวที่สองซึ่งมคีวามละเอียดต่ํากวาจะอยูที่ 
ดานหนาของตัวเครื่อง
คุณสามารถสงภาพและคลิปวิดีโอเปนขอความมลัติมเีดีย 
การแนบไปพรอมกับอีเมลหรือโดยการเชื่อมตอ Bluetooth ได 
คุณยังสามารถอัพโหลดภาพและคลิปวิดีโอดงักลาวมาไวที่อัลบั้ม 
ออนไลนของคุณซึ่งใชงานรวมกันได โปรดดูที่ "การแบงดูออนไลน", 
หนา 51

การถายภาพ
กลองหลัก
1 ในการเปดใชกลองหลัก ใหกดปุมกลอง สัญลักษณ  

จะแสดงโหมดภาพนิ่ง 
2 ในการยอหรือขยาย ใหกดปุมปรับระดับเสียง

3 ในการถายภาพ ใหกดปุมกลอง ภาพจะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอร 
รูปภาพในคลังภาพ ในการลบภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ

4 ในการปดกลองหลัก ใหเลือก ตัวเลอืก > ออก
กลองตัวที่สอง
1 ในการเปดใชกลองตัวที่สอง ใหกดปุมกลองเพือ่เปดใช

กลองหลัก กอน แลวเลือก ตัวเลอืก > ใชกลองรอง 
2 ในการยอหรือขยาย ใหเลื่อนขึ้นหรือลง
3 ในการถายภาพ ใหเลือก จับภาพ ภาพจะถกูจัดเก็บไวใน 

โฟลเดอรรูปภาพในคลังภาพ ในการลบภาพ ใหเลือก ตัวเลือก 
> ลบ

4 ในการปดกลองตัวที่สอง ใหเลือก ตัวเลือก > ออก
ในการใชโหมดทัศนียภาพ ใหเลอืก ตัวเลอืก > โหมดทัศนียภาพ 
หรือเลื่อนไปทางขวา สัญลักษณ  จะแสดงโหมดทัศนียภาพ 
กดปุมถายภาพเพือ่เริ่มการถายภาพทัศนียภาพ หันไปทางซาย 
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หรือขวาชาๆ คุณไมสามารถเปลี่ยนทิศทางได ถาหันเร็วเกินไปจะ 
ลูกศรบนหนาจอจะเปนสีแดง หากตองการหยุดถายภาพทัศนียภาพ 
ใหกดปุมถายภาพอีกครั้ง ตัวเลือกนี้จะมใีหเลือกในกลองหลักเทานั้น
ในการเปดแฟลชโดยอัตโนมตัิเมือ่จําเปน ใหเลือก ตัวเลือก > 
แฟลช > อัตโนมัติ ตัวเลอืกนี้จะมีใหเลือกในกลองหลักเทานั้น
เมือ่ใชแฟลช ใหอยูหางจากวตัถทุี่ตองการถายในระยะที่เหมาะสม 
หามใชแฟลชเมือ่บุคคลหรือสัตวอยูในระยะใกล และอยาใหมือหรือ 
วัตถอุื่นใดบังแฟลชขณะถายภาพ
ในสภาพแวดลอมที่มแีสงนอย หากตองการใชโหมดกลางคืน 
ใหเลือก ตัวเลอืก > โหมดกลางคืน > เปด
ในการถายภาพตามลําดับ ใหเลือก ตัวเลอืก > โหมดตอเนื่อง > 
เปด เมือ่คุณกดปุมกลอง กลองจะถายภาพติดตอกันหกภาพในชวง 
เวลาสั้นๆ
ในการใชตัวจับเวลาภายใน ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวจับเวลาภายใน 
และระยะเวลาที่ตองการ
ในการปรับสมดลุสีขาวหรือโทนสี ใหเลือก ตัวเลือก > ปรับ > 
สมดลุสีขาว หรือ โทนสี ตัวเลือกนี้จะมใีหเลือกในกลองหลักเทานั้น

การบันทึกคลิปวิดีโอ
ในการบันทึกคลิปวิดโีอ ใหเลือก ตัวเลือก > โหมดวิดโีอ หรือเลื่อน 
ไปทางขวา สัญลักษณ  แสดงโหมดวิดีโอ ในการเริ่มการบันทึก 

ใหกดปุมถายภาพ ในการพักการบันทึกไวชั่วคราว ใหเลือก พัก 
ในการหยุดบันทึก ใหกดปุมถายภาพ คลิปวิดโีอจะถูกจัดเก็บลงใน 
โฟลเดอรวดิีโอคลิปในคลังภาพโดยอัตโนมตัิ

การตั้งคากลองถายรูป
เครื่องของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ 1600 x 1200 
พิกเซล
ในการเปลีย่นการตั้งคากลองสําหรับการถายภาพนิ่งหรือคลิปวิดีโอ 
เมือ่อยูในโหมดกลอง ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > รูปภาพ 
หรือ วดิีโอ แลวเลือกการตั้งคาที่ตองการ
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สื่อ
RealPlayer
คุณสามารถใช RealPlayer เลนไฟลสื่อตางๆ เชน คลิปวิดโีอที่ 
จัดเก็บไวในหนวยความจําเครื่องหรือการดหนวยความจํา หรือเรียก 
ไฟลสื่อโดยวิธี OTA (Over the Air) โดยการเปดลงิคการสตรีม 
อยางไรก็ตาม RealPlayer อาจไมสามารถรองรับไฟลไดทุกรูปแบบ 
หรือทุกรูปแบบยอยของไฟลนั้นๆ
เลือก  > แอปพลิฯ > RealPlayer ในการเลน ใหเลือก 
วิดีโอคลิป, ลิงคการสตรีม หรือ รายการที่เพิ่งเลน แลวเลือก 
ไฟลสื่อหรือลิงคการสตรีม
ในการเรียกเนื้อหาสด คุณตองตั้งคาจุดเชือ่มตอที่ระบบตั้งไวกอน 
เลือก  > แอปพลิฯ > RealPlayer > ตัวเลือก > การตั้งคา > 
การสตรีม > เครือขาย โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับ 
ขอมลูเพิ่มเติม

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช 
ฟงกชนัเปดเสียงออกลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

คุณสามารถใชปุมเพลง (ปุมกรอกลับ ปุมเดนิหนา และปุมเลน) 
ควบคุมการใชงาน RealPlayer ได โปรดดทูี่ 
"ปุมและสวนประกอบตางๆ", หนา 20

ในการขามไปขางหนา ใหกดปุมเดินหนา ในการเลนขามยอนกลับ 
ใหกดปุมกรอกลับ ในการกลับไปยังจุดเริ่มตนของไฟลสื่อ ใหกดปุม 
กรอกลับสองวินาทีหลังจากเริ่มเลนไฟลดงักลาวแลว ในการเดินหนา 
หรือกรอกลับ ใหกดปุมเดินหนาหรือกรอกลับคางไว

ตัวเลน Flash
ในการด ูเลน และมีโตตอบกับไฟลแฟลชที่สรางขึ้นสําหรับ 
โทรศัพทมือถือ ใหเลอืก  > แอปพลฯิ > ตัวเลน Flash 
ในการเปดโฟลเดอรหรือเลนไฟลแฟลช ใหเลือกรายการที่ตองการ

ตัวบันทึก
คุณสามารถบันทึกการสนทนาในสายสนทนาและบันทึกเสียงไดโดย
ใชเครื่องบันทึกเสียง หากคุณบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท 
ผูใชสายทุกคนจะไดยินเสียงบี๊พในระหวางการบันทึก
เลือก  > แอปพลิฯ > บนัทึก ในการบันทึกคลิปเสียง ใหเลือก 
ตัวเลือก > บนัทึกคลปิเสียง หรือเลือก  ในการฟงคลิปเสียง 
ที่บันทึกไว ใหเลือก  ไฟลที่บันทึกไวจะถกูจัดเก็บไวในโฟลเดอร 
คลิปเสียง ใน คลังภาพ
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อินเทอรเนต็
การเบราสเว็บ
ในการเรียกดูเว็บเพจ ใหเลอืก  > อินเทอรเน็ต > เว็บ หรือกดปุม 
0 คางไวเมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน
คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี้ รวมทั้งราคา และภาษ ี
ตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถอืได และมกีาร 
รักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวรที่เปน 
อันตรายเทานั้น

ในการเปดเว็บเพจ ใหปฏิบัติตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
• เลือกบุคมารคจากหนาจอบุคมารค
• ในหนาจอบุคมารค ปอนที่อยูเว็บเพจ แลวเลือก ไปที่

บุคมารค
เครื่องของคุณอาจมีการตั้งบุคมารคไวและเชื่อมตอกับเว็บไซตทาง 
อินเทอรเน็ตอื่นๆ ซึ่งคุณอาจเขาเว็บไซตอื่นผานทางโทรศัพท 
ของคุณได เว็บไซตของบริษัทภายนอกไมใชกิจการในเครือของ 
Nokia และ Nokia จะไมรับรองหรือรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากคุณ 
เลือกเขาใชเว็บไซตดงักลาว 

คุณควรใชความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหา 
ของเว็บไซต
ในการเพิ่มบุคมารคดวยตนเอง จากหนาจอบุคมารค ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตัวจัดการบุคมารค > เพิ่มบุคมารค เติมขอมูล 
ลงในชอง แลวเลือก ตัวเลอืก > จัดเก็บ

ความปลอดภยัในการเชื่อมตอ
ถาสัญลักษณความปลอดภัย  ปรากฏขึ้นระหวางการเชือ่มตอ 
แสดงวาการสงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและเกตเวยอินเทอรเน็ต
หรือเซิรฟเวอรถกูเขารหัสไว
อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวา 
การสงผานขอมลูระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (หรือที่ที่ 
จัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) จะปลอดภัย ขึ้นกับผูใหบริการวาจะมี 
ระบบรักษาความปลอดภัยใหกับการสงขอมลูระหวางเกตเวยและ 
เซิรฟเวอรที่ใหขอมูลหรือไม
ในการดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมตอ สถานะการเขารหัส 
และขอมลูเกี่ยวกับการตรวจสอบเซิรฟเวอร ใหเลือก ตัวเลอืก > 
เครื่องมือ > ขอมลูหนา
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ปุมและคําสั่งที่ใชในการเบราส
ในการเปดลิงค ใหเลอืกหรือทําเครื่องหมายเลือกในชองรายการ 
แลวกดปุมเลื่อน
ในการไปยังเพจกอนหนาขณะเบราส ใหเลือก กลบั หากไมมี 
ตัวเลือก กลบั ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการนําทาง > ประวตัิ 
เพื่อดูรายการเพจที่คุณเขาใชระหวางการเบราสตามลําดบักอนหลัง 
ในการเลือกเพจที่ตองการเขาชม ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา 
และกดเลอืก รายการประวัติการเยี่ยมชมจะถกูลบทิ้งทุกครั้ง 
ที่การเขาใชครั้งนั้นๆ สิ้นสุดลง
ในการจัดเก็บบุคมารคขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 
จัดเก็บเปนบุคมารค
ในการเรียกขอมูลลาสุดจากเซิรฟเวอร ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลอืกการนําทาง > โหลดซ้ํา
ในการเปดแถบเครื่องมือเบราเซอร ใหเลื่อนไปที่สวนที่วางของเพจ 
และกดปุมเลื่อนคางไว
ในการสิ้นสุดเชือ่มตอและดูเพจเบราเซอรขณะออฟไลน ใหเลือก 
ตัวเลอืก > เครื่องมือ > ตัดการเชื่อมตอ หากตองการหยุด 
การเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ออก
ทางลัดปุมลดัขณะเบราส
1 — เปดบุคมารค
2 — คนหาคําหลักในหนาเพจปจจุบัน

3 — ยอนกลับไปยังหนาเพจกอนหนา
5 — ดูรายการหนาจอที่เปดอยูทั้งหมด
8 — แสดงขอมูลรวมของหนาเพจปจจุบัน กดปุม 8 อีกครั้งเพือ่ขยาย 
และดูสวนของหนาเพจที่ตองการ
9 — ใสที่อยูเว็บใหม
0 — ไปยังเพจเริ่มตน
* หรือ # — ยอหรือขยาย

แผนที่ยอ
แผนที่ยอ 
ชวยใหคุณเลื่อนดูขอมลูในเว็บเพจที่มขีอมลูเปนจํานวนมาก 
เมื่อเปด แผนที่ยอ ในการตั้งคาเบราซเซอร และคุณเลื่อนผาน 
ไปยังหนาเวบ็เพจใหญ แผนที่ยอ จะเปดขึ้นและแสดงภาพรวม 
ของเว็บเพจที่คุณกําลังเบราสอยู ใหเลื่อนปุมเพื่อขยับตําแหนงใน 
แผนที่ยอ เมื่อคุณหยุดเลือ่น แผนที่ยอ จะหายไปและบริเวณ 
ที่ไดเลือกไวใน แผนที่ยอ จะปรากฏขึ้น

ภาพรวมเพจ
คุณสามารถไปยังตําแหนงที่ตองการในเพจนั้นๆ ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 
โดยใช ภาพรวมเพจ ภาพรวมเพจอาจมีใหในบางเพจเทานั้น
ในการแสดงภาพรวมเพจของเพจปจจุบัน ใหกดปุม 8 เมื่อตองการ 
หาจุดที่ตองการในเพจนั้นๆ ใหเลื่อนขึ้นหรือลง กดปุม 8 อีกครั้ง 
เพื่อขยายและดูสวนของหนาเพจที่ตองการ
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ลิงคขาวทางเวบ็
ลิงคขาวทางเวบ็ ใชกันอยางแพรหลายเพือ่แบงปนพาดหัวขาว 
หรือขาวลาสุด
เบราเซอรจะตรวจพบโดยอัตโนมตัิถาเว็บเพจมลีิงคขาว 
ในการสมคัรบริการลิงคขาว ใหเลือก ตัวเลือก > สมคัรลงิคขาว 
แลวเลือกลิงคขาวหรือคลิกที่ลิงค ในการดูลิงคขาวทางเว็บที่คุณ 
สมัคร เมื่ออยูในหนาจอบุคมารค ใหเลอืก ลิงคขาว
ในการอัพเดตลิงคขาว ใหเลือกลิงคขาว แลวเลือก ตัวเลือก > 
รีเฟรช
ในการกําหนดวิธีการอัพเดตลิงคขาว ใหเลือก ตัวเลอืก > 
การตั้งคา > ลงิคขาว

Widgets
โทรศัพทของคุณสนับสนุน widget Widget คือแอปพลิเคชั่นเว็บที่มี 
ขนาดเล็กและดาวนโหลดได ซึ่งจะมลัติมเีดีย ลิงคขาว และขอมลู 
อื่นๆ เชน รายงานสภาพอากาศ ไปที่เครื่องของคุณ Widget ที่ติดตั้ง 
ลงในเครื่องแลวจะปรากฏเปนแอปพลิเคชัน่โดดๆ ในโฟลเดอร 
แอปพลิเคชั่น 
คุณสามารถดาวนโหลด Widget โดยใชแอปพลิเคชั่นดาวนโหลด 
หรือดาวนโหลดจากเวบ็ได

จุดเชื่อมตอที่ตั้งไวสําหรับ Widget จะเปนจุดเชื่อมตอเดียวกันกับ 
เวบ็เบราเซอร เมือ่เปดทํางานอยูในพื้นหลัง Widget บางโปรแกรม 
จะอัพเดตขอมลูลงในเครื่องของคุณโดยอัตโนมัติ
การใช Widget อาจเกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผาน 
เครือขายของผูใหบริการ สําหรับขอมลูเกี่ยวกับการคิดคาบริการใน 
การถายโอนขอมลู โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ 

เพจที่จัดเก็บไว
ในการจัดเก็บเพจในขณะเบราสเพื่อจะเรียกดูเพจดังกลาวแบบ 
ออฟไลนได ใหเลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > บันทึกเพจ 
ในการดูเพจที่จัดเก็บไว เมื่ออยูในหนาบุคมารค ใหเลือก 
เพจที่จัดเก็บไว ในการเปดหนาเพจ ใหเลือกหนานั้น

การลบขอมูลสวนตัว
แคช คือ ตําแหนงหนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมลูไวชัว่คราว 
หากคุณพยายามเขาดูหรือไดเปดดขูอมลูที่เปนความลับที่ตองใช 
รหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละครั้ง ขอมูลหรือ 
บริการที่คุณเขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช 
ในการลบขอมูลในแคช ใหเลอืก ตัวเลือก > ลบขอมูลสวนตัว > 
แคช
ในการลบขอมูลสวนตัวทั้งหมด ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ลบขอมูลสวนตัว > ทั้งหมด
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การคนหา
ใช การคนหา เพื่อเขาสูเสิรชเอ็นจิน แลวคนหาและเชื่อมตอกับ 
บริการในพื้นที่ เว็บไซต ภาพ และขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทมอืถอื 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เชน คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่น 
ในการคนหารานคาและรานอาหารในทองถิน่ได นอกจากนี้ คุณยัง 
สามารถคนหาขอมูลในเครื่องและในการดหนวยความจําได
เลือก  > อินเทอรเน็ต > การคนหา



60 ลิขสิทธิ์ ฉ 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

การปรับตั้งคา

การปรับตั้งคา
ลักษณะ
คุณสามารถใชลกัษณะแบบใดแบบหนึ่งเพื่อเปลี่ยนลักษณะ 
การแสดงผลของโทรศัพทของคุณ
เลือก  > การตั้งคา > ลักษณะ ในการดูรายการลกัษณะที่ใชได 
ใหเลือก ทั่วไป ลักษณะที่ใชงานอยูจะมีเครื่องหมายถกูกํากับไว
ในการดูตัวอยางลักษณะ ใหเลื่อนไปที่ลักษณะ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ดตูัวอยาง ในการเปดใชงานลักษณะที่ดตูัวอยางแลว ใหเลือก ตั้ง
ใน ลักษณะ คุณสามารถกําหนดชนิดของมมุมองเมนู ตั้งคาลักษณะ 
สําหรับโหมดพรอมทํางาน กําหนดภาพพืน้หลงั ปรับแตงหนาจอ 
เมือ่อยูในโหมดประหยัดพลังงาน และเลอืกภาพที่จะแสดงในขณะใช 
สายได

รูปแบบ
ใน รูปแบบ คุณสามารถปรับเปลี่ยนและปรับตั้งคาโทรศัพทให 
เหมาะกับกิจกรรม สถานที่ หรือกลุมผูโทรเขาไดตามตองการ 
คุณสามารถดูรูปแบบที่เลือกใชไดที่ดานบนสุดของหนาจอ ขณะที่ 
เครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน หากใชรูปแบบ ทั่วไป หนาจอจะ 
แสดงเพยีงขอมลูของวันที่ปจจุบันเทานั้น

เลอืก  > การตั้งคา > รูปแบบ
ในการเปดใชงานรูปแบบ ใหเลือกรูปแบบ แลวเลือก ใชงาน

เคลด็ลับ: ในการเปลี่ยนเปนรูปแบบเงยีบจากรูปแบบอื่น 
อยางรวดเร็ว เมือ่เครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน ใหกดปุม 
# คางไว

ในการปรับแตงรูปแบบ ใหเลือกรูปแบบ แลวเลือก ปรับตั้งคา 
และคาปรับตั้งที่ตองการ
ในการกําหนดรูปแบบใหทํางานจนกวาจะถึงเวลาที่กําหนดไว 
ภายในอีก 24 ชั่วโมงถดัไป ใหเลอืก ตั้งเวลา แลวเลือกเวลา
ทั้งนี้ โปรดดูที่ "รูปแบบออฟไลน", หนา 21
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การบริหารเวลา
นาฬิกา
เลือก  > สํานักงาน > นาฬิกา ในการเปลี่ยนการตั้งคานาฬิกา 
และตั้งเวลาและวันที่ ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา
ในการตั้งคาโทรศัพทใหแสดงเวลาสําหรับสถานที่แหงอื่น ใหเลื่อน 
ไปที่ นาฬกิาทั่วโลก ในการเพิ่มสถานที่ ใหเลือก ตัวเลอืก > 
เพิม่สถานที่
ในการกําหนดสถานที่ปจจุบัน ใหเลื่อนไปที่สถานที่ แลวเลือก 
ตัวเลอืก > ตั้งเปนสถานที่ปจจุบนั สถานที่จะปรากฏขึ้นในหนาจอ 
หลักนาฬิกา และเวลาในเครื่องโทรศัพทของคุณจะเปลี่ยนไปตาม 
สถานที่ที่เลือกไวดวย ตรวจดูวาเวลาถูกตองและสอดคลองกับ 
เขตเวลา

นาฬิกาปลุก
ในการกําหนดเวลาปลุกใหม ใหเลือ่นไปทางขวาที่ การปลกุ 
แลวเลือก ตัวเลือก > ตั้งปลกุครั้งใหม ปอนเวลาที่ตองการ 
จะใหปลุก เลือกวาจะปลุกซ้ําหรือไมและเมื่อไรที่จะปลุกซ้ํา และเลอืก 
เรยีบรอย
หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปดเองและ 
มีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลอืก หยุด โทรศัพทจะถามวา 

คุณตองการเปดใชโทรศัพทกับทุกสายหรือไม เลือก ไม เพื่อปด 
โทรศัพท หรือ ใช เพือ่โทรออกและรับสายเรียกเขา หามเลือก ใช 
เมื่อใชโทรศัพทไรสาย ในกรณทีี่อาจเปนการรบกวนการทํางาน 
หรือเปนอันตรายได

ปฏิทิน
เลือก  > สํานักงาน > ปฏิทิน กดปุม # ในการแสดงผลตามวัน 
สัปดาห หรือเดือนเพื่อเลื่อนไปที่วันที่ปจจุบันโดยอัตโนมัติ
ในการเพิม่รายการปฏิทินใหม ใหเลือก ตัวเลือก > รายการใหม 
และประเภทรายการ รายการ วันครบรอบ จะเกิดขึ้นซ้ํากันทุกป 
รายการ สิ่งที่ตองทํา ชวยใหคุณเก็บรายการงานที่คุณจําเปน 
ตองทํา ปอนขอมูลลงในชองตางๆ แลวเลือก เรียบรอย
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การจัดตําแหนง
คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่น เชน แผนที่ คนหาตําแหนงของคุณ 
หรือคํานวณระยะทางและพกิัดได แผนที่ จะตองใชการเชื่อมตอ 
GPS โทรศัพทของคุณไมมตีัวรับสัญญาณ GPS ในตัวเครื่อง 
ในการใชการจัดตําแหนงและ แผนที่ คุณจําเปนตองใชอุปกรณเสริม 
GPS ระบบ Bluetooth 

แผนที่

เกี่ยวกบัแผนที่
ดวยฟงกชันแผนที่ คุณจะมองเห็นตําแหนงปจจุบันของคุณบน 
แผนที่ เปดแผนที่ดปูระเทศและเมืองอื่นๆ คนหาที่อยูและสถานที่ 
ที่นาสนใจ วางแผนเสนทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง รวมทั้งบันทึก 
ตําแหนงเปนสถานที่และสงไปยังโทรศัพทเครื่องอื่นที่ใชงาน 
รวมกันได ทั้งนี้ คุณสามารถซื้อบริการเสริม เชน คูมอืนําทางและ 
บริการนําทางแบบเลี้ยวตอเลี้ยวที่แนะนําดวยเสียงได 
ความครอบคลุมของแผนที่จะแตกตางกันไปตามประเทศหรือ 
ภูมภิาค ซึ่งอาจเนื่องมาจากขอจํากัดดานกฎหมาย
คุณสามารถดาวนโหลดแผนที่เพิ่มเติมผานทางอินเทอรเน็ตโดยใช 
ซอฟตแวรพีซี Nokia Maps Loader โปรดดูที่ 
"การดาวนโหลดแผนที่", หนา 64

การดาวนโหลดแผนที่อาจตองใชการสงขอมูลขนาดใหญผานทาง 
เครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเกี่ยวกับคาบริการใน 
การสงขอมลูจากผูใหบริการของคุณ
ตรวจดวูาโทรศัพทมีพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอหรือไม หรือเสียบ 
อุปกรณชารจกอนที่จะเริ่มการอัพเดตแลวหรือไม
ในการปองกันไมใหเครื่องดาวนโหลดแผนที่โดยอัตโนมัติ เชน 
ในกรณทีี่คุณไมไดอยูในเครือขายโฮม ใหเลือก ตัวเลอืก > 
การตั้งคา > ไมเคย

การเปดแผนที่
เลอืก  > แอปพลิฯ > สวนตัว > แผนที่
เมือ่คุณใชฟงกชันแผนที่เปนครั้งแรก คุณอาจตองกําหนด 
จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพื่อใชในการดาวนโหลดขอมูลแผนที่ 
สําหรับตําแหนงปจจุบัน ในการเปลี่ยนจุดเชื่อมตอที่ตั้งไวใน 
ภายหลัง ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา > เครือขาย > 
จุดเชื่อมตอเริ่มตน
ในการรับบันทึกเมือ่โทรศัพทลงทะเบียนเขาใชเครือขายนอก 
เครือขายโฮม ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > เครือขาย > 
คําเตือนการโทรขามแดน > เปด 
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กรุณาติดตอขอรายละเอียดและคาบริการขามเครือขายจากผูให 
บริการเครือขาย
การทําแผนที่เชิงเลข (Digital cartography) เกือบทั้งหมดจะไมม ี
ความเที่ยงตรงและสมบูรณในบางสวน คุณไมควรเชือ่ถือตอแผนที่ 
ที่คุณดาวนโหลดมาใชงานในโทรศัพทเพยีงอยางเดียว

การเรียกดูแผนที่
ความครอบคลุมของแผนที่จะแตกตางกันไปตามประเทศหรือ 
ภูมิภาค ซึ่งอาจเนื่องมาจากขอจํากัดดานกฎหมาย
เมื่อคุณเปดแอปพลเิคชั่นแผนที่ แผนที่จะขยายไปยังตําแหนงที่ได 
บันทึกไวจากชวงเวลาลาสุด หากไมมีการบันทึกตําแหนงจากชวง 
เวลาลาสุดไว แอปพลิเคชั่นแผนที่จะซูมไปที่เมืองหลวงของประเทศ 
ที่คุณอาศัยอยูตามขอมูลที่โทรศัพทไดรับจากระบบเครือขาย 
เซลลูลาร ในขณะเดียวกัน เครื่องจะดาวนโหลดแผนที่ของตําแหนง 
ดังกลาวในกรณีที่เครื่องยังไมเคยดาวนโหลดแผนที่ดงักลาวเขามา
ในเลื่อนไปมาบนแผนที่ ใหเลือ่นขึ้น เลื่อนลง เลื่อนไปซาย หรือ 
ไปขวา เครื่องจะดาวนโหลดแผนที่ใหมโดยอัตโนมตัิหากคุณเลื่อน 
ไปยังพื้นที่ที่ไมครอบคลุมในแผนที่ที่คุณไดดาวนโหลดไว โปรดดู
ที่ "การดาวนโหลดแผนที่", หนา 64 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
การคิดคาบริการในการถายโอนขอมูล โปรดติดตอผูใหบริการ 
ของคุณ ระบบจะจัดเก็บแผนที่ลงในหนวยความจําเครื่องหรือลงใน 
การดหนวยความจําที่ใชรวมกันไดโดยอัตโนมตัิ (ถาเสียบการดไว 
ในเครื่อง)

ในการสรางการเชื่อมตอ GPS และขยายตําแหนงที่ใชลาสุด ใหเลือก 
ตัวเลือก > คนหาสถานที่ > ตําแหนง GPS [0] หรือกดปุม 0
หากระบบประหยัดพลังงานเปดการทํางานในขณะที่เครื่องพยายาม
สรางการเชือ่มตอ GPS การเชือ่มตอดังกลาวจะหยุดชะงกั
สัญลักษณ GPS  จะแสดงขึ้นบนหนาจอเมื่อคุณเรียกดู 
แผนที่ เมื่อเครื่องไดรับขอมูลจากดาวเทียมเพียงพอที่จะคํานวณ 
พิกัดตําแหนงปจจุบันของคุณแลว วงกลมจะกลายเปนสีเขียว
ในการดขูอมลูเกี่ยวกับดาวเทียมเมื่อคุณใชแผนที่ ใหเลือก ตัวเลือก 
> ตัวเลือกแผนที่ > ขอมูลดาวเทียม

การแกไขมุมมองแผนที่
ในการยอหรือขยาย ใหกดปุม * หรือ #
ในการสลับระหวางมมุมอง 2 มิติ และ 3 มิติ ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกแผนที่ > 2มติิ/3มติิ
ในการกําหนดประเภทของสถานที่สําคัญใหแสดงบนแผนที่ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตัวเลือกแผนที่ > ประเภท แลวตามดวยประเภท 
ที่ตองการ
ในการเปลี่ยนเครือขาย เสนทาง และการตั้งคาทั่วไป ใหเลือก 
ตัวเลือก > การตั้งคา



64 ลิขสิทธิ์ ฉ 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

การจัดตําแหนง

การดาวนโหลดแผนที่
เมือ่คุณเบราสแผนที่บนหนาจอ ระบบจะดาวนโหลดแผนที่ใหมเอง 
โดยอัตโนมตัิหากคุณเลื่อนไปยังบริเวณที่ไมครอบคลุมในแผนที่ที่ได
ดาวนโหลดเขามาเรียบรอยแลว ตัวนับขอมลูแพคเก็ต (kB) บน 
จอภาพจะแสดงปริมาณการจราจรในระบบเครือขายเมื่อคุณเรียกดู 
แผนที่ สรางเสนทาง หรือคนหาตําแหนงออนไลน
การดาวนโหลดแผนที่อาจตองใชการสงขอมลูขนาดใหญผานทาง 
เครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมลูเกี่ยวกับคาบริการ 
ในการสงขอมลูจากผูใหบริการของคุณ
ตรวจดูวาโทรศัพทมีพลังงานแบตเตอรี่เพยีงพอหรือไม หรือเสียบ 
อุปกรณชารจกอนที่จะเริ่มการอัพเดตแลวหรือไม
ในการปองกันไมใหเครื่องดาวนโหลดแผนที่จากอินเทอรเน็ต 
โดยอัตโนมตัิ เชน เมือ่คุณอยูนอกเครือขายโฮม หรือการดาวนโหลด 
แผนที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับขอมลูที่ตองใชในบริการพเิศษ ใหเลือก 
ตัวเลือก > การตั้งคา > เครอืขาย > การใชเครือขาย > ไมเคย
ในการกําหนดพืน้ที่ในการดหนวยความจําที่ตองการใชใน 
การจัดเก็บแผนที่หรือไฟลแนะนําดวยเสียง ใหเลือก ตัวเลอืก > 
การตั้งคา > เครือขาย > ใชการดความจําสูงสุด ตัวเลือกนี้จะม ี
ใหเลือกเมื่อคุณเสียบการดหนวยความจําที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น 
เมือ่หนวยความจําเต็ม ขอมลูแผนที่ที่เกาที่สุดจะถกูลบออก 
คุณสามารถลบขอมลูแผนที่ที่จัดเก็บไวโดยใชซอฟตแวรพีซี Nokia 
Map Loader

Nokia Map Loader
Nokia Map Loader เปนซอฟตแวรพีซีที่คุณสามารถใชใน 
การดาวนโหลดและติดตั้งแผนที่จากอินเทอรเน็ตลงในการด 
หนวยความจําที่ใชงานรวมกันได ทั้งนี้ คุณสามารถใชซอฟตแวร 
ดังกลาวดาวนโหลดไฟลเสียงสําหรับการนําทางแบบเลี้ยวตอเลี้ยว 
สําหรับขอมลูเพิ่มเติมและการดาวนโหลดแผนที่รวมทั้งโปรแกรม 
Nokia Map Loader โปรดไปที่เว็บไซต www.nokia-asia.com/maps

www.nokia-asia.com/maps


ลิขสิทธิ์ ฉ 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 65

แอปพลเิคชั่นสํานักงาน

แอปพลิเคชั่นสํานกังาน
บันทึกที่ใชงาน
บันทึกที่ใชงานจะชวยในการสราง แกไข และดูบันทึกชนิดตางๆ 
คุณสามารถแทรกภาพและวิดีโอหรือคลิปเสียงลงในบันทึก 
ลิงคบันทึกไปยังแอปพลิเคชัน่อื่นๆ เชน รายชื่อ รวมทั้งสงบันทึกให 
ผูอื่นได
เลือก  > สํานักงาน > บันทึกที่ใช
ในการสรางบันทึก ใหเริ่มเขียน ในการแทรกภาพ คลิปเสียงหรือ 
คลปิวิดโีอ นามบัตร บุคมารคเว็บไซต หรือไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > 
ใส แลวเลือกประเภทของรายการนั้น
ในการกําหนดโทรศัพทใหแสดงบันทึกเมือ่โทรออกหรือรับสาย 
จากในรายชือ่ผูติดตอ ใหเลอืก ตัวเลือก > การตั้งคา ในการลิงค 
บันทึกไปที่รายชือ่ ใหเลือก ตัวเลือก > ลิงคบนัทึกกับสาย > 
เพิม่รายชื่อ แลวเลือกรายชื่อ

เครื่องคิดเลข
เลือก  > สํานักงาน > คิดเลข ขณะปอนตัวเลข หากตองการใส 
จุดทศนิยม ใหกดปุม #

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มขีอจํากัดในดานความถูกตอง 
และไดรับการออกแบบมาสําหรับการคํานวณอยางงาย

ตัวแปลง
เลือก  > สํานักงาน > ตัวแปลง คุณสามารถแปลงหนวยวดั เชน 
ความยาวจากหนวยหนึ่งเปนอีกหนวย, แปลงหลาเปนเมตร เปนตน
ตัวแปลงหนวยมีขอจํากัดดานความแมนยําและอาจเกิดขอผดิพลาด
ในการปดเศษได
กอนที่คุณจะสามารถแปลงสกุลเงนิได คุณจําเปนตองเลือกคาสกุล 
เงินหลักกอน ( โดยทั่วไปคือสกุลในประเทศของคุณ) และปอนอัตรา 
แลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงนิหลักจะเปน 1 เสมอ เลือก 
สกุลเงิน เปนประเภทหนวยวัด แลวเลือก ตัวเลือก > อตัรา 
แลกเปลีย่น ในการเปลี่ยนสกุลเงินหลัก เลื่อนไปที่สกุลเงนิ 
(โดยปกติคือสกุลเงินในประเทศของคุณ) แลวเลือก ตัวเลือก > 
ตั้งเปนสกุลเงินหลัก ในการเพิม่อัตราแลกเปลี่ยน ใหเลื่อนไปที่ 
สกุลเงนิ แลวปอนอัตราแลกเปลี่ยน
หลังจากปอนอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ตองการครบทั้งหมดแลว 
คุณสามารถแปลงสกุลเงินได ในชองมูลคาชองแรก 
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ใหปอนจํานวนที่ตองการแปลงคา ชองมูลคาอีกชองหนึ่งจะถูก 
แปลงคาโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสกุลเงนิหลัก คุณตอง 
ปอนอัตราแลกเปลี่ยนใหมเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 
กําหนดไวกอนหนาทั้งหมดจะถูกลบ

พจนานุกรมมือถือ
ใช พจนานุกรม ในการแปลคําจากภาษาหนึ่งไปเปนอีกภาษาหนึ่ง
เลือก  > สํานักงาน > พจนานุกรม ภาษาอังกฤษจะเปนภาษา 
ที่ระบบตั้งไวในเครื่อง คุณสามารถเพิ่มไดอีกสองภาษา 
ในการเพิม่ภาษา ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษา > ดาวนโหลดภาษา 
คุณสามารถลบภาษาออกจากเครื่องไดยกเวนภาษาอังกฤษ 
และเพิ่มภาษาใหมลงในเครื่องไดเชนกัน จะไมมีการคิดคาบริการ 
ภาษาเหลานี้ แตการดาวนโหลดแผนที่อาจเกี่ยวของกับการสง 
ขอมูลจํานวนมากผานเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอ 
ขอมูลเกี่ยวกับคาบริการในการสงขอมลูจากผูใหบริการของคุณ
หนาจอจะแสดงอักษรยอสําหรับภาษาตนทางและภาษาเปาหมาย 
ในการเปลี่ยนภาษาตนทางและภาษาเปาหมาย ใหเลือก ตัวเลือก > 
ภาษา > ตนทาง และ เปาหมาย
ปอนคําที่จะแปล แลวเลือก แปล หากตองการฟงการออกเสียงคํา 
ใหเลือก ฟง

Adobe Reader
ใช Adobe Reader เพือ่ดเูอกสารที่เปนไฟล .pdf (Portable 
document format) ในการเปดแอปพลิเคชัน่ ใหเลือก  > 
สํานักงาน > Adobe PDF

การเปดไฟล .pdf
ในการเปดเอกสารที่ดูลาสุด ใหเลือกเอกสารนั้น ในการเปดเอกสาร 
ที่ไมอยูในรายการของมุมมองหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > เรียกดูไฟล 
ตามดวยหนวยความจําและโฟลเดอรที่เก็บไฟลดังกลาวไว 
แลวเลอืกไฟล

การดูเอกสาร
ในการเลื่อนไปยังบริเวณตางๆ ในหนานั้น ใหใชการเลื่อนดู 
ในการยายไปยังหนาถดัไป ใหเลื่อนลงไปที่ดานลางของหนา
ในการยอหรือขยาย ใหเลือก ตัวเลือก > ซูม > เขา หรือ ออก
ในการคนหาขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > คน > ตัวอักษร 
แลวปอนขอความที่ตองการคนหา ในการคนหารายการที่พบ 
รายการถัดไป ใหเลือก ตัวเลือก > คน > ถัดไป
ในการจัดเก็บสําเนาเอกสาร ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ
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การตั้งคา 
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลอืกตอไปนี้
ซูมที่ตั้งไว % — เพื่อกําหนดคาการซูมแรกเริ่มเมื่อจะเปดอาน
ไฟล .pdf
โหมดมุมมอง > เต็มจอ — เพือ่เปดเอกสารในโหมดเต็มจอ
การตั้งคาจัดเก็บเมื่อออก > ใช — เพื่อบันทึกการตั้งคาใหเปน 
คาเริ่มตนเมื่อออกจาก Adobe Reader

Quickoffice
ในการใชแอปพลิเคชัน่ Quickoffice ใหเลือก  > สํานักงาน > 
Quickoffice
ในการดูรายการเอกสาร Word, Excel และ PowerPoint ใหเลื่อน 
ขวาหรือซายเพื่อไปที่มุมมอง Quickword, Quicksheet หรือ 
Quickpoint เชน เอกสาร Microsoft Word ที่มอียูจะแสดงอยูใน 
มุมมอง Quickword โปรแกรมสนับสนุนคุณสมบัติหรือไฟลแปลง 
ของรูปแบบไฟล Word, Excel และ PowerPoint เพียงบางสวน 
เทานั้น
ในการเปดไฟลในแอปพลิเคชัน่ที่เกี่ยวของ ใหเลือกไฟล
หากคุณประสบปญหาในการใชแอปพลเิคชัน่ Quickoffice 
โปรดไปที่เว็บไซต www.quickoffice.com หรือสงอีเมลไปที่ 
supportS60@quickoffice.com

Quickmanager
ดวยโปรแกรม Quickmanager คุณสามารถดาวนโหลดซอฟตแวร 
รวมทั้งตัวอัพเดต อัพเกรด และแอปพลิเคชั่นตางๆ ที่เปน 
ประโยชนได คุณสามารถชําระเงินคาดาวนโหลดดวยบัตรเครดิต 
หรือจากใบแจงคาโทรศัพทได

www.quickoffice.com
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การตั้งคา 
เสียงสั่งงาน
ในการเลอืกฟงกชนัโทรศัพทใหทํางานดวยคําสั่งเสียง ใหเลือก > 
การตั้งคา > คําสั่งเสียง คําสั่งเสียงในการเปลี่ยนรูปแบบจะอยูใน 
แฟมขอมูล รูปแบบ
ในการเปลี่ยนคําสั่งเสียงสําหรับแอปพลิเคชัน่ ใหเลือก ตัวเลือก > 
เปลีย่นคําสั่ง แลวเลือกแอปพลิเคชั่น ในการเลนคําสั่งเสียง 
ที่เปดใชงาน ใหเลือก ตัวเลือก > เลน
ในการใชเสียงสั่งงาน โปรดดทูี่ "การโทรออกดวยเสียง", หนา 28

การตั้งคาโทรศัพท

ทัว่ไป
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป และจากตัวเลือก 
ตอไปนี้:
การปรับตั้งคา — เพือ่ปรับการตั้งคาจอภาพ โหมดพรอมทํางาน 
แบบเสียง (เชน เสียงเรียกเขา) ภาษา ลักษณะ และคําสั่งเสียง 
วันที่และเวลา — เพื่อตั้งเวลาและวันที่ และรูปแบบการแสดงผล

อุปกรณเพิ่มพิเศษ — เพือ่เปลี่ยนการตั้งคาสําหรับอุปกรณเสริม 
เลอืกอุปกรณเสริมและตั้งคาตามตองการ
ปุมสื่อ — เพื่อเปลี่ยนทางลัดสําหรับปุมสํารวจ โปรดดูที่ 
"โหมดพรอมทํางาน", หนา 21
ความปลอดภัย — เพือ่เปลี่ยนการตั้งคาโทรศัพทและซิมการด 
เชนรหัส PIN และรหัสลอ็ค เพื่อดรูายละเอียดของใบรับรองและ 
ตรวจสอบวาเปนใบรับรองของแท รวมทั้งดแูละแกไขโมดูล 
การปองกัน
เมือ่คุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใชการควบคุม 
การโทร (เชน จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) 
การโทรออกอาจใชไดในการโทรไปยังเบอรโทรฉุกเฉนิตามที่ตั้งไว 
ในเครื่อง
การตั้งคาดั้งเดิม — เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาบางอยางใหกลับไปเปน 
คาเดิม โดยคุณจําเปนตองมรีหัสล็อค
การจัดตําแหนง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — เพื่อเปลี่ยน 
การตั้งคาการจัดตําแหนง

โทรศัพท
โปรดดูที่ "การตั้งคาการโทร", หนา 30



ลิขสิทธิ์ ฉ 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 69

การตั้งคา

การเชื่อมตอ
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา > การเชื่อมตอ และจาก 
ตัวเลือกตอไปนี้
Bluetooth — เพื่อเปดหรือปดเทคโนโลยี Bluetooth และแกไข 
การตั้งคา Bluetooth โปรดดทูี่ "การตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth", 
หนา 77
USB — เพื่อแกไขการตั้งคา USB โปรดดทูี่ "การเชื่อมตอ USB", 
หนา 78
ปลายทาง — เพื่อกําหนดวธิีการเชื่อมตอที่จะใชในการเขาถึง 
ปลายทางที่ตองการ
ขอมลูแพคเก็ต — เพื่อเลือกการตั้งคาการเชื่อมตอ GPRS 
การตั้งคาขอมูลแพคเก็ตจะมผีลกับจุดเชือ่มตอทั้งหมดที่ใชการเชือ่ม
ตอ GPRS

• ในการตั้งโทรศัพทใหลงทะเบียนที่เครือขายขอมลูแพคเก็ต 
เมื่อคุณอยูในเครือขายที่รองรับขอมูลแพคเก็ต ใหเลือก 
การเชื่อมตอ GPRS > เมื่อวาง หากคุณเลือก เมื่อตองการ 
เครื่องจะใชการเชือ่มตอ GPRS เมื่อคุณเริ่มใชงาน 
แอปพลิเคชัน่หรือฟงกชันที่ตองใชการเชือ่มตอดังกลาว

• ในการตั้งชื่อจุดเชื่อมตอเพื่อใชโทรศัพทของคุณเปนโมเด็ม 
เมื่อใชกับคอมพวิเตอร ใหเลือก จุดเชื่อมตอ

• ในการเปดหรือปดการใช HSDPA (บริการเสริมจากระบบ 
เครือขาย) ในเครือขาย UMTS ใหเลือก เขาใชแพคเก็ต 
ความเร็วสูง เมื่อเปดใช HSDPA การดาวนโหลดขอมลู เชน 
ขอความ อีเมล และการเบราสหนาเพจผานระบบเครือขาย 
เซลลูลารจะทําไดเร็วขึ้น

สายขอมลู — เพื่อตั้งเวลาออนไลนใหกับการตอสายขอมลู 
การตั้งคาสายขอมูลจะมผีลตอจุดเชื่อมตอที่ใชสายขอมูล GSM
มุมมองรวม — เพื่อกําหนดการตั้งคารูปแบบ SIP ดวยตนเอง 
โปรดดทูี่ "การตั้งคามมุมองรวม", หนา 32
การตั้งคา SIP — เพือ่ดูและแกไขรูปแบบ SIP (Session Initiation 
Protocol) โปรดดูที่ "มมุมองรวม", หนา 31
กําหนดคา — เพือ่ดูและลบขอความกําหนดคา ในบางฟงกชัน เชน 
การเบราสเว็บและการสงขอความมลัติมเีดีย อาจตองใชการตั้ง 
การกําหนดคา คุณสามารถขอรับการตั้งคาจากผูใหบริการ โปรดดูที่ 
"การตั้งการกําหนดคา", หนา 18
การควบคมุ APN — เพื่อจํากัดการใชจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต 
ฟงกชนันี้จะใชงานไดหากซิมการดสนับสนุนบริการนี้เทานั้น 
ในการเปลี่ยนการตั้งคาดังกลาว คุณตองใชรหัส PIN2

แอปพลิเคชั่น
ในการดแูละแกไขการตั้งคาแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งลงในเครื่อง 
ใหเลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา > แอปพลิเคชั่น
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เสียงพูด
ในเมนู เสียงพูด 
คุณสามารถเลือกภาษาและเสียงเริ่มตนที่ใชอานขอความตัวอักษร 
รวมทั้งปรับคุณลักษณะของเสียง เชน ความเร็วและความดัง เลือก 

 > การตั้งคา > เสียงพดู
ในการดูขอมูลเสียง ใหเลื่อนไปทางขวา จากนั้น เลื่อนไปที่เสียง 
แลวเลือก ตัวเลอืก > ขอมลูเสียง ในการทดสอบเสียง 
ใหเลื่อนไปที่เสียง แลวเลือก ตัวเลอืก > ฟงเสียง
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การจัดการขอมูล
การตดิตัง้หรอืยกเลกิตดิตัง้แอปพลเิคชัน่
คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพทของคุณได 
สองประเภท คือ
• แอปพลิเคชัน่ J2METM ที่ใชเทคโนโลยี JavaTM สําหรับไฟล 

นามสกุล .jad หรือ .jar แอปพลเิคชั่น PersonalJavaTM 
ไมสามารถติดตั้งลงในโทรศัพทของคุณได

• แอปพลิเคชัน่และซอฟตแวรอื่นๆ ที่เหมาะสมสําหรับระบบ 
ปฏิบัติการ Symbian ไฟลการติดตั้งจะมีนามสกุล .sis หรือ .sisx 
ควรติดตั้งซอฟตแวรที่ออกแบบเปนพเิศษสําหรับโทรศัพท 
ของคุณเทานั้น

ขอสําคัญ: ควรติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชัน่หรือ 
ซอฟตแวรจากแหลงที่เชื่อถอืไดเทานั้น เชน แอปพลิเคชัน่ 
ที่มกีารรับรอง Symbian Signed หรือผานการทดสอบ 
Java VerifiedTM

ขอสําคญั: แมวาการใชใบรับรองจะชวยใหความเสี่ยงที่ 
เกี่ยวของในการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้ง 
ซอฟตแวรลดนอยลงอยางเห็นไดชดั แตคุณควรใช 
ใบรับรองอยางถกูตองเพื่อใหไดรับประโยชนจาก 
การรักษาความปลอดภัยที่มปีระสิทธิภาพเพิม่มากขึ้น 

ใบรับรองมิไดใหการปองกันความปลอดภัยแตอยางใด 
หากแตเปนที่การจัดการใบรับรองตางหากที่ตองมี 
ใบรับรองของแทที่ถูกตองหรือนาเชื่อถอื 
เพือ่ความปลอดภัยที่เพิม่มากขึ้น ใบรับรองมีอายุ 
การใชงานแบบจํากัด หาก “ใบรับรองที่หมดอายุ” หรือ 
“ใบรับรองที่ไมถกูตอง” ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองนั้นจะ 
ถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันเวลาปจจุบันในเครื่อง 
ของคุณถูกตอง
กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบ 
ใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถือขอมูลของเจาของใบรับรอง
นี้ได และตรวจสอบวาใบรับรองดงักลาวเปนของเจาของ 
ที่อยูในรายชื่อ

คุณอาจทําการถายโอนไฟลการติดตั้งไปยังเครื่องโทรศัพทของคุณ 
ไดจากคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได หรือดาวนโหลดในระหวาง 
การเบราส หรือสงถึงคุณเปนขอความมัลติมีเดีย เปนสิ่งที่แนบมา 
ในอีเมล หรือโดยการใช Bluetooth คุณสามารถใชโปรแกรมติดตั้ง 
โปรแกรมของ Nokia ใน Nokia PC Suite เพื่อติดตั้งโปรแกรมลงใน 
โทรศัพทของคุณหรือในการดหนวยความจํา
ในการคนหาแอปพลิเคชั่นที่ที่ติดตั้ง ใหเลอืก  > แอปพลฯิ > 
สวนตัว สวนตัวคือโฟลเดอรที่ตั้งไวสําหรับแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้ง 
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อยางไรก็ตาม แอปพลิเคชั่นสามารถติดตั้งไวในโฟลเดอรเกมส 
หรืออินเทอรเน็ตได
ในการเปด ตัวจัดการแอปพลิเคชั่น ใหเลือก  > การตั้งคา > 
ตัวจัดการ > ตัวจัดการ

การติดตั้งแอปพลิเคชั่น
ในการติดตั้งแอปพลเิคชั่น Java ตองใชไฟล .jar หากไมมีไฟลนี้ 
เครื่องจะขอใหคุณดาวนโหลด
1 ในการติดตั้งแอปพลเิคชั่นหรือชดุซอฟตแวร ใหเลือก 

ไฟลการติดตั้ง แลวเลื่อนไปที่ไฟลการติดตั้ง แอปพลิเคชั่นที่อยู 
ในการดหนวยความจําจะกํากับดวย

2 เลือก ตัวเลอืก > ติดตั้ง
หรือคนหาในหนวยความจําของโทรศัพทหรือในการด 
หนวยความจํา แลวกดปุมเลือ่นเพือ่เริ่มการติดตั้ง
ในระหวางการติดตั้ง โทรศัพทจะแสดงขอมลูความคืบหนาใน 
การติดตั้ง หากคุณติดตั้งโปรแกรมโดยไมใชลายเซ็นแบบ 
ดจิิตอลหรือการรับรอง โทรศัพทจะแจงเตือน ใหดําเนินการ 
ติดตั้งตอ หากคุณแนใจถึงแหลงที่มาและตัวแอปพลิเคชั่นนั้น

แอปพลิเคชั่น Java อาจพยายามดําเนินการตางๆ เชน สราง 
การเชือ่มตอขอมูล หรือสงขอความ ในการแกไขการอนุญาตของ 
แอปพลิเคชั่น Java ที่ติดตั้งไวในเครื่อง และกําหนดจุดเชือ่มตอ 
ที่แอปพลิเคชัน่นั้นสามารถใชได ในหนาจอหลัก ใหเลื่อนไปที่ 

แอปพลิเคชั่นนั้น แลวเลือก แอปฯที่ติดตั้ง เลื่อนไปที่แอปพลิเคชั่น 
แลวเลอืก เปด
เมือ่คุณติดตั้งแอปพลเิคชั่นลงในการดหนวยความจําที่ใชงาน 
รวมกันไดแลว ไฟลการติดตั้ง (.sis, .six) จะยังคงอยูในหนวย 
ความจําของโทรศัพท ไฟลเหลานั้นอาจใชหนวยความจํา 
จํานวนมากและทําใหคุณจัดเก็บไฟลอื่นๆ ไมได ในการรักษา 
หนวยความจําใหเพียงพอตอการใชงาน ควรใชแอปพลิเคชั่น Nokia 
PC Suite ในการสํารองขอมูลไฟลการติดตั้งลงในเครื่อง 
คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได แลวจึงใชตัวจัดการไฟลลบไฟล 
การติดตั้งออกจากหนวยความจําโทรศัพท โปรดดทูี่ 
"ตัวจัดการไฟล", หนา 72 ถาไฟล .sis เปนสิ่งที่แนบมาพรอม 
กับขอความ ใหลบขอความดงักลาวออกจากถาดเขาขอความ

การลบแอปพลิเคชั่น
ในมุมมองหลัก ตัวจัดการแอปพลิเคชั่น ใหเลือก แอปฯที่ติดตั้ง 
เลือ่นไปที่ชุดซอฟตแวร แลวเลือก ตัวเลอืก > ยกเลิกติดตั้ง

ตัวจัดการไฟล
ในการเรียกดู เปด และจัดการไฟลและโฟลเดอรในหนวยความจํา 
เครื่องหรือในการดหนวยความจํา ใหเลือก  > การตั้งคา > 
สํานักงาน > ตัวจัดไฟล
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การสํารองขอมูลและเรียกคืน
หนวยความจําเครื่อง
ในการสํารองขอมูลจากหนวยความจําเครื่องไปที่การด
หนวยความจําหรือการเรียกคืนขอมูลจากการดหนวยความจํา
ใน ตัวจัดการไฟล ใหเลือก ตัวเลอืก > สํารองความจําเครื่อง 
หรือ เรียกคืนจากการดความจํา คุณสามารถสํารองขอมลูของ 
หนวยความจําโทรศัพทและเรียกคืนขอมูลไดเฉพาะในโทรศัพท 
เครื่องเดมิเทานั้น

การฟอรแมตการดหนวยความจํา
เมื่อฟอรแมตการดหนวยความจําแลว ขอมลูทั้งหมดในการดจะถกู 
ลบโดยถาวร การดหนวยความจําบางตัวไดรับการฟอรแมต
มากอนแลว ในขณะที่บางตัวอาจตองฟอรแมตกอนใชงาน
1 ในมมุมอง ตัวจัดการไฟล ใหเลือกการดหนวยความจํา
2 เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการดความจํา > ฟอรแมต
3 เมื่อฟอรแมตเรียบรอยแลว ใหปอนชื่อสําหรับ 

การดหนวยความจํา

การล็อคและปลดล็อคการดหนวยความจํา
ในการตั้งคารหัสผานเพือ่ชวยปองกันการใชงานโดยไมไดรับ 
อนุญาต เมือ่อยูในมุมมอง ตัวจัดการไฟล ใหเลือกการด 
หนวยความจํา แลวเลือก ตัวเลือก > รหัสผานการด > ตั้ง 

ปอนรหัสผาน แลวยืนยัน รหัสผานสามารถประกอบดวยตัวอักษร 
สูงถงึ 8 ตัวอักษร
หากคุณใสการดหนวยความจําการดอื่นที่ปองกันการใชรหัสผาน 
ลงในโทรศัพทของคุณ เครื่องจะขอใหปอนรหัสผานของการดนั้น 
ในการปลดล็อคการด ใหเลือก ตัวเลือก > ปลดล็อคการดความจํา

ใบอนุญาต
การจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล
เจาของเนื้อหาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์ดิจิตอล (DRM) 
แบบตางๆ เพื่อปกปองทรัพยสินทางปญญาของเจาของ รวมถึง 
ลิขสิทธิ์ โทรศัพทนี้ใชซอฟตแวร DRM หลายประเภทเพือ่เขาสู 
เนื้อหาที่มี DRM ปองกันไว คุณสามารถใชโทรศัพทรุนนี้เพื่อเขาสู 
เนื้อหาที่ปองกันไวดวย WMDRM, OMA DRM 1.0 และ OMA DRM 
2.0 หากซอฟตแวร DRM เฉพาะไมสามารถปองกันเนื้อหาได 
เจาของเนื้อหาอาจขอใหยกเลิกความสามารถของซอฟตแวร DRM 
ในการเขาสูเนื้อหาใหมที่ DRM นั้นปองกันไว การยกเลิกอาจปองกัน 
การนําเนื้อหาที่มี DRM ปองกันไวบางเนื้อหาที่อยูในโทรศัพท 
ของคุณมาใชอีกครั้ง การยกเลกิซอฟตแวร DRM ไมมีผลตอการใช 
เนื้อหาที่มีการปองกันดวย DRM ประเภทอื่น หรือการใชเนื้อหา 
ที่ไมม ีDRM ปองกันไว
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เนื้อหาที่ปองกันดวยการจัดการสิทธิ์แบบดจิิตอล (DRM) จะมา 
พรอมกับสิทธิการใชที่เกี่ยวของซึ่งทําหนาที่ระบุสิทธิ์ของคุณใน 
การใชเนื้อหา
ถาโทรศัพทของคุณมีเนื้อหาที่ปองกันดวย OMA DRM 
ในการสํารองขอมูลสิทธิ์การใชและเนื้อหา ใหใชคุณสมบัติสํารอง 
ขอมูลของ Nokia PC Suite วิธีถายโอนขอมูลแบบอื่นๆ อาจไมโอน 
สิทธิ์การใชที่จําเปนตอการถกูเรียกคืนพรอมเนื้อหาเพือ่ใหคุณ 
สามารถใชเนื้อหาที่ปองกันดวย OMA DRM ไดตอไป หลังจากจัด 
รูปแบบหนวยความจําโทรศัพทแลว คุณอาจจะตองเรียกคืนสิทธิ์ 
การใชในกรณีที่ไฟลในโทรศัพทของคุณเสีย
ถาโทรศัพทของคุณมีขอมูลที่ปองกันดวย WMDRM ทั้งสิทธิ์การใช 
และเนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหนวยความจําของโทรศัพท 
คุณอาจสูญเสียสิทธิการใชและเนื้อหาหากไฟลในโทรศัพทของคุณ 
เสีย การสูญหายของสิทธิการใชหรือเนื้อหาอาจจํากัดความสามารถ 
ในการใชเนื้อหาเดยีวกันบนโทรศัพทของคุณอีกครั้ง สําหรับขอมูล 
เพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการของคุณ
รหัสการใชงานบางตัวอาจจะเชือ่มตอกับซิมการดโดยเฉพาะเจาะจง 
และเนื้อหาที่ไดรับการปองกันไวจะเขาถึงไดเฉพาะเมื่อใสซิมการด 
ไวในเครื่องแลวเทานั้น
ในการดูใบอนุญาตที่จัดเก็บไวในเครื่อง ใหเลือก  > การตั้งคา > 
ตัวจัดการ > ใบอนุญาต
ในการดูใบอนุญาตที่ใชไดซึ่งเชื่อมตอกับไฟลสื่อตั้งแตหนึ่งไฟลขึ้น 
ไป ใหเลอืก ใบอนุญาตที่ใชได ใบอนุญาตกลุมที่มีใบอนุญาต 

หลายๆ ใบจะกํากับดวย  ในการดใูบอนุญาตที่อยูในใบอนุญาต 
กลุม ใหเลือกใบอนุญาตกลุม
ในการดูใบอนุญาตที่ใชไมไดซึ่งเกินระยะเวลาในการใชไฟล ใหเลือก 
ใบอนุฯที่ใชไมได หากตองการซื้อเวลาในการใชเพิม่ขึ้น หรือขยาย 
เวลาในการใชไฟลสื่อ ใหเลือกใบอนุญาตที่ใชไมได แลวเลือก 
ตัวเลือก > รับใบอนุญาตใหม สิทธิการใชอาจไมสามารถ 
อัพเดตไดหากไมเปดใชการรับขอความบริการ
ในการดูใบอนุญาตที่ไมไดใช ใหเลือก ไมถูกใช ใบอนุญาตที่ไมไดใช 
จะไมมไีฟลสื่อเชื่อมตอกับใบอนุญาตดงักลาว
หากตองการดูขอมูลโดยละเอียด เชน สถานะของอายุที่ใชงานได 
และความสามารถในการสงไฟล ใหเลื่อนไปที่ใบอนุญาต และเลือก

ตัวจัดการอุปกรณ
ดวยตัวจัดการอุปกรณ คุณสามารถเชือ่มตอกับเซิรฟเวอรและรับ 
การตั้งการกําหนดคาสําหรับโทรศัพทของคุณได สรางรูปแบบ 
เซิรฟเวอรใหม หรือดูและจัดการรูปแบบเซิรฟเวอรที่มอียู คุณอาจ 
ไดรับการตั้งการกําหนดคาจากผูใหบริการหรือแผนกจัดการขอมูล 
ของบริษัท
ในการเปดตัวจัดการอุปกรณ ใหเลือก  > การตั้งคา > ตัวจัดการ 
> ตัวจ.ก.อุป.
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การอัพเดตซอฟตแวร
คําเตือน: หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร 
คุณจะใชโทรศัพทไมได แมแตกับการโทรฉุกเฉินจนกวา 
จะติดตั้งเสร็จและรีสตารทโทรศัพทอีกครั้ง ตองแนใจวา 
ไดสํารองขอมลูไวแลวกอนยอมรับการติดตั้งโปรแกรม 
อัพเดต 

การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟตแวรอาจเกี่ยวของกับการสงขอมูล
จํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมลู 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับคาบริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ
ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทมพีลังงานเพยีงพอหรือเชื่อมตออยูกับ
อุปกรณชารจกอนเริ่มอัพเดต
1 เลือก ตัวเลือก > ตรวจสอบการอัพเดต หากมกีารอัพเดต 

ใหยอมรับเพื่อดาวนโหลดรายการอัพเดตนั้น
2 เมื่อดาวนโหลดเสร็จแลว หากจะติดตั้งโปรแกรมอัพเดตนั้น 

ใหเลือก ตอนนี้ ในการเริ่มติดตั้งในภายหลัง ใหเลือก ภายหลัง
หากตองการเริ่มขั้นตอนการติดตั้งภายหลัง ใหเลือก ตัวเลือก > 
ติดตั้งอัพเดต
หากไมมกีารกําหนดรูปแบบเซิรฟเวอรไว เครื่องจะขอใหคุณ 
สรางใหม หรือหากมีหลายรูปแบบ ใหเลือกจากรายการเซิรฟเวอร 
ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับการตั้งคารูปแบบเซิรฟเวอรที่ 
ถูกตอง

การกําหนดคาโทรศพัท
คุณอาจไดรับการตั้งการกําหนดคาจากผูใหบริการหรือแผนกจัดการ
ขอมูลของบริษัท
ในการเชือ่มตอกับเซิรฟเวอรและรับการตั้งการกําหนดคาโทรศัพท 
ใหเลื่อนไปที่รูปแบบเซิรฟเวอรและเลือก ตัวเลือก > 
รูปแบบเซิรฟเวอร เลือ่นไปที่รูปแบบเซิรฟเวอร แลวเลือก 
ตัวเลือก > เริ่มการกําหนดคา
ในการแกไขรูปแบบเซิรฟเวอร ใหเลื่อนไปที่รูปแบบ แลวเลือก 
ตัวเลือก > แกไขรูปแบบ
โปรดติดตอผูใหบริการ หรือแผนกจัดการขอมูลของบริษัทสําหรับ 
การตั้งคารูปแบบเซิรฟเวอรอื่น
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การเชื่อมตอ
การถายโอนขอมูล
ดวยการถายโอนขอมูล คุณสามารถคัดลอกหรือซิงโครไนสรายชื่อ 
รายการปฏิทิน และขอมลูอื่นๆ เชน คลิปวิดโีอและรูปภาพ 
จากโทรศัพทที่ใชงานรวมกันไดโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth
การซิงโครไนสอาจไมสามารถทําได และสามารถคัดลอกขอมูล 
ไดเพียงครั้งเดียว ขึ้นอยูกับอีกเครื่องหนึ่ง
1 ในการถายโอนหรือซิงโครไนสขอมูล ใหเลือก  > การตั้งคา > 

เชื่อมตอ > สลบั
หากคุณไมเคยใช สลับ มากอน เครื่องจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับ 
แอปพลิเคชั่นดังกลาว ในการเริ่มตนถายโอนขอมูล ใหเลือก 
ทําตอ
หากคุณเคยใช สลับ ใหเลือกไอคอน เริ่มตนการซงิค, 
เริ่มตนการดึง หรือ เริ่มตนการสง

2 เมือ่ใชเทคโนโลยี Bluetooth คุณตองจับคูโทรศัพทเพื่อ 
ถายโอนขอมูล
อาจมีการสงแอปพลิเคชัน่และติดตั้งในโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่ง 
เพือ่ใชงานการโอนขอมูล โดยขึ้นอยูกับประเภทของโทรศัพท 
อีกเครื่อง ควรปฏิบัติตามคําแนะนํา

3 เลือกขอมลูที่คุณตองการโอนไปยังโทรศัพทของคุณ

4 ขอมลูจะถูกโอนไปยังเครื่องของคุณ โดยเวลาที่ใชในการโอน 
จะขึ้นอยูกับจํานวนขอมูล คุณสามารถหยุดการโอนและ 
ทําการโอนตอไดในภายหลัง

PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม PC Suite เพือ่ซิงโครไนสขอมูล 
การติดตอ รายการปฏิทิน และบันทึกระหวางโทรศัพทและ 
เครื่องพซีีที่ใชงานรวมกันได
คุณสามารถดูขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับชดุโปรแกรม PC Suite 
และลิงคดาวนโหลดในสวนสนับสนุนในเวบ็ไซตของ Nokia ที่ 
www.nokia.co.th/pcsuite

การเชื่อมตอ Bluetooth
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ใชสําหรบการเชือ่มตอแบบไรสาย 
ระหวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่อยูภายในระยะสูงสุด 10 เมตร
(33 ฟุต)
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 
ซึ่งรองรับรูปแบบตอไปนี้ Advanced Audio Distribution, Audio/

www.nokia.co.th/pcsuite
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Video Remote Control, Basic Imaging, Device Identification, 
Dial-Up Networking, File Transfer, Hands-free, Headset, Object 
Push, Serial Port, SIM Access, Phone Book Access, Generic 
Audio/Video Distribution, Generic Access และ Generic Object 
Exchange คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทรุนนี้ที่ 
ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อสรางความมัน่ใจใน 
การใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth 
โปรดตรวจสอบกับบริษทัผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพือ่ดวูาอุปกรณนั้นๆ 
ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
ฟงกชนัที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มปริมาณการใชพลังงาน 
แบตเตอรี่และทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง 
การทํางานของโทรศัพทในโหมดที่ถูกซอนไวถือเปนวิธีหลีกเลี่ยง 
ซอฟตแวรที่เปนอันตรายที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
หามยอมรับการเชือ่มตอ Bluetooth จากแหลงที่คุณไมเชือ่ถือ
หรือเลือกปดฟงกชนั Bluetooth ซึ่งจะไมสงผลตอฟงกชันอื่นของ 
โทรศัพท
การเชื่อมตอ Bluetooth จะสิ้นสุดโดยอัตโนมตัิหลังจากสงหรือรับ 
ขอมลู

การตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > Bluetooth
Bluetooth — เพื่อเปดหรือปดการเชื่อมตอ Bluetooth

การมองเห็นของโทรศัพท > เห็นไดทั้งหมด — เพื่อใหอุปกรณ 
ที่ใชการเชือ่มตอ Bluetooth อื่นๆ มองเห็นโทรศัพทของคุณ 
ตลอดเวลา หากตองการใหเครื่องอื่นสามารถเห็นเครื่องของคุณ 
ภายในเวลาที่กําหนด ใหเลือก ระบชุวงเวลา เพือ่ความปลอดภัย 
คุณควรใชการตั้งคา ซอน หากใชได
ชื่อของโทรศัพท — เพือ่กําหนดชือ่โทรศัพท
โหมด SIM ระยะไกล > เปด — เพื่อใหอุปกรณอื่นๆ เชน 
ชุดอุปกรณรถยนตสามารถใชซิมการดในเครื่องโทรศัพทดวย 
เทคโนโลยี Bluetooth ได (SIM access profile)
เมื่ออุปกรณไรสายอยูในโหมด SIM ระยะไกล คุณจะใชไดเฉพาะ 
อุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น เชน ชดุอุปกรณรถยนต 
ในการโทรออกหรือรับสาย เมื่ออยูในโหมดนี้ โทรศัพทของคุณจะไม 
สามารถโทรออกได ยกเวนเบอรฉุกเฉินที่กําหนดไวในโทรศัพท 
ในการโทรออกโดยใชโทรศัพท คุณตองออกจากโหมด SIM 
ระยะไกลกอน หากเครื่องล็อค ใหปอนรหัสผานเพื่อปลดล็อคกอน

การสงขอมูล
1 เปดแอปพลิเคชัน่ที่เก็บรายการซึ่งคุณตองการสง
2 เลื่อนไปยังรายการที่ตองการสง แลวเลือก ตัวเลือก > สง > ทาง 

Bluetooth
3 โทรศัพทจะเริ่มตนคนหาอุปกรณที่อยูในระยะนั้น อุปกรณที่ 

จับคูจะปรากฏพรอมสัญลักษณ  อุปกรณบางอยางอาจแสดง 
เฉพาะที่อยูของอุปกรณเพยีงอยางเดยีว 
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ในการคนหาที่อยูของโทรศัพท ใหปอนรหัส *#2820# เมื่อเครื่อง 
อยูในโหมดพรอมทํางาน
หากคุณไดคนหาอุปกรณมากอนหนานี้ รายการอุปกรณที่พบ 
จะแสดงขึ้น ในการเริ่มการคนหาใหม ใหเลอืก อปุกรณเพิม่เติม

4 เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชือ่มตอ
5 หากอุปกรณอื่นตองการจับคูกอนถายโอนขอมูล เสียงสัญญาณ 

จะดงัขึ้น และเครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน สรางรหัสผาน 
แลวใหรหัสผานกับเจาของอุปกรณเครื่องอื่น คุณไมจําเปน 
ตองเก็บรหัสผานนี้

การจัดคูและปดกัน้อุปกรณ
ในการเปดรายการอุปกรณที่จับคู เมื่ออยูใน Bluetooth ใหเลื่อน 
ขวาไปที่ อปุกรณที่จับคู
ในการจับคูกับอุปกรณ ใหเลือก ตัวเลอืก > อุปกรณที่จับคูใหม 
เลือกอุปกรณที่จะจับคู แลวแลกเปลี่ยนรหัสผาน
ในการยกเลิกการจับคู ใหเลื่อนไปยังอุปกรณที่มีการจับคูที่คุณ 
ตองการยกเลิก แลวกดปุมลบ หากคุณตองการยกเลิกการจบัคู 
ทั้งหมด ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบทั้งหมด
ในการตั้งคาใหมกีารตรวจสอบสิทธิ์กอน ใหเลื่อนไปที่อุปกรณนั้น 
แลวเลือก ตัวเลอืก > ตั้งเปนผานการอนุญาต การเชือ่มตอ 
ระหวางเครื่องของคุณและอุปกรณอื่นที่ไดรับความยินยอมสามารถ
ทําไดทันทีโดยคณุไมตองรับรู ใชสถานะนี้เฉพาะกับอุปกรณของคุณเอง 
โดยไมใหผูอื่นเขามาใชรวมดวย เชน กับเครื่องพีซีของคุณหรือ 

อุปกรณของผูที่เชื่อใจได  จะแสดงอยูถดัจากอุปกรณที่ผาน 
การอนุญาตบนหนาจอของอุปกรณที่จับคู
ในการปดกั้นการเชือ่มตอจากโทรศัพท ในหนาจออุปกรณที่จับคู 
ใหเลือกอุปกรณ แลวเลอืก ปดกั้น
ในการดูรายชือ่อุปกรณที่ถกูปดกั้น ใหเลื่อนไปทางขวาที่ 
อุปกรณที่ถูกปดกั้น ในการปดกั้นโทรศัพท ใหเลื่อนไปที่โทรศัพท 
แลวเลอืก ลบ

การรบัขอมูล
เมือ่คุณไดรับขอมูลผานเทคโนโลยี Bluetooth เครื่องจะถามวา 
คุณตองการยอมรับขอความนั้นหรือไม หากคุณตอบรับ รายการนั้น 
จะอยูในโฟลเดอร ขอความ ในถาดเขา

การเชื่อมตอ USB
ตอสายขอมลู USB เพื่อสรางการเชือ่มตอขอมลูระหวางโทรศัพทกับ 
เครื่องพซีีที่ใชงานรวมกันได
เลอืก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > USB และจากตัวเลือกตอไปนี้
โหมดการเชื่อมตอ USB — เพื่อเลือกโหมดการเชือ่มตอ USB 
ที่ตั้งไว หรือเปลี่ยนโหมดที่ใชงานอยู เลือก PC Suite เพือ่ใชเครื่อง 
กับโปรแกรม Nokia PC Suite, อุปกรณจัดเก็บขอมลู เพื่อเขาสู 
ไฟลที่อยูในการดหนวยความจําที่เสียบไวในเครื่องเปนหนวย 
ความจําสํารอง, ถายโอนภาพ เพื่อใชเครื่องกับเครื่องพิมพที่ใช 
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ระบบ PictBridge หรือ การโอนยายมีเดีย เพื่อซิงโครไนสไฟลสื่อ 
เชน เพลง กับโปรแกรม Windows Media Player เวอรชันที่ใชงาน 
รวมกันได
ถามเมื่อเชื่อมตอ — ในการกําหนดใหเครื่องถามวัตถปุระสงค 
ในการเชื่อมตอทุกครงที่ตอสายเคเบิล ใหเลอืก ใช ในการกําหนด 
โหมดที่ตั้งไวใหเปดใชโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ไม
หลังจากถายโอนขอมูล ตองแนใจวาคุณสามารถถอดสายเคเบิล 
ขอมลู USB ออกจากเครื่องคอมพวิเตอรไดอยางปลอดภัย

การซิงโครไนซระยะไกล
ซิงค จะชวยในการซิงโครไนสขอมูล เชน รายการปฏิทิน รายชือ่ 
และบันทึกกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดหรือเซิรฟเวอร 
อินเทอรเน็ตระยะไกล
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > ซิงค
ในการสรางรูปแบบใหม ใหเลอืก ตัวเลอืก > รูปแบบการซงิคใหม 
แลวปอนการตั้งคาที่ตองใช
ในการซิงคขอมูล เมือ่อยูในมมุมองหลัก ใหทําเครื่องหมายเลอืก 
ขอมลูที่จะซิงโครไนส แลวเลือก ตัวเลือก > ซิงโครไนส

ตัวจดัการเชื่อมตอ
ในตัวจัดการการเชือ่มตอ คุณสามารถดูสถานะของการเชื่อมตอ 
ขอมูล ดรูายละเอียดของจํานวนขอมูลที่สงและรับ และสิ้นสุด 
การเชื่อมตอที่ไมใชงาน

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดง 
ในใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจตางกัน 
ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ ภาษี 
และปจจัยอื่นๆ

เลือก  > การตั้งคา > ตัวเชื่อม
ในการดขูอมลูการเชื่อมตอ ใหเลื่อนไปที่การเชือ่มตอ แลวเลือก 
ตัวเลือก > รายละเอียด
ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอ ใหเลื่อนไปที่การเชือ่มตอ แลวเลอืก 
ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอทั้งหมด 
ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัดการเชื่อมตอทั้งหมด
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ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรีแ่ละอุปกรณชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจประจุ
ใหมได แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบมาใหใชกับโทรศัพทเครื่องนี้ 
คือ BL-5B โทรศัพทรุนนี้ถกูออกแบบใหทํางานเมือ่ไดรับกระแสไฟ 
จากอุปกรณชารจรุนตอไปนี้: อุปกรณชารจ AC-3, AC-4, AC-5, 
AC-8 หรือ DC-4 และอะแดปเตอรชารจ CA-44 คุณสามารถชารจและ 
คายประจุแบตเตอรี่ไดเปนรอยๆ ครั้ง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อม 
สภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบาย 
ของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม 
ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น และชารจ 
แบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ทีไ่ดรับการรับรอง 
จาก Nokia เทานั้น การใชแบตเตอรี่หรืออุปกรณชารจที่ไมไดรับ 
การรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม การระเบิด การรั่วไหล 
หรืออันตรายอื่นๆ 
หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปน 
เวลานาน คุณอาจตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจ 
แลวเชื่อมตออีกครั้งเพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด 
อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได 
ปดโทรศัพทและปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้ง 
กอนถอดแบตเตอรี่

ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัวเครื่องเมือ่ไมไดใชงาน 
ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ 
เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของ 
แบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะ 
คายประจุออกเองเมือ่เวลาผานไป
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มอีุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C 
(59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่รอนหรือหนาวจัดจะทําใหประสิทธิภาพ 
และอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็น 
เกินไปอาจไมสามารถใชงานไดชั่วคราว ประสิทธิภาพการทํางาน 
ของแบตเตอรี่จะมจีํากัดเมือ่อยูที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามลดัวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได 
เมือ่มีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัส 
กับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบ 
โลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน 
ในกรณทีี่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปา 
เลก็ๆ การลัดวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสําหรับ 
เชือ่มตอเกิดความเสียหายได
หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได 
หรือหากแบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบิดไดเชนกัน การกําจัด 
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แบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลับมา 
ใชใหม ถาเปนไปไดและไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน
หามถอดชิน้สวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, ทําใหผดิรูปราง, เจาะ 
หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่ว 
ออกมา ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา 
ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ใหลางผิวหนังหรือตาดวยน้ําทันที 
หรือรีบไปพบแพทย 
หามดัดแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถุแปลกปลอมลงใน 
แบตเตอรี่ หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นๆ
การใชแบตเตอรี่อยางไมถกูตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การระเบิด 
หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอรี่ตกหลนโดยเฉพาะ 
บนพื้นผิวที่แข็ง และคุณเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสียหาย ใหนําไป 
ที่ศูนยบริการเพือ่ตรวจสอบกอนนําไปใชตอ
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถปุระสงคเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือ 
แบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนมอืเด็ก 

ขอสําคญั: เวลาคุยสายและเวลาเปดรอรับสายของ 
แบตเตอรี่เปนคาโดยประมาณเทานั้น และขึ้นอยูกับ 
ความแรงของสัญญาณ ลักษณะของเครือขาย คุณสมบัติ 
ที่ใช อายุและสภาพของแบตเตอรี่ อุณหภูมทิี่ใชแบตเตอรี่ 
การใชในโหมดดจิิตอล และอีกหลายปจจัย ระยะเวลาที่ใช 
โทรศัพทโทรออกจะมีผลตอเวลาเปดรอรับสาย 
และเชนเดียวกัน ระยะเวลาที่เปดโทรศัพทไวและอยูใน 
โหมดสแตนดบายก็จะมีผลตอเวลาคุยสายดวย

คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบ 
แบตเตอรี่ของ Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพือ่ความปลอดภัย 
ของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของแท 
ของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย Nokia 
ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใช 
ขั้นตอนตอไปนี้:
การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณไมไดรับประกันวา 
แบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต หากคุณมี 
เหตุผลอื่นใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท 
ของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้ หากไมสามารถตรวจสอบได 
ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา
การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1 เมื่อมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม 

คุณจะเห็นรูปมอืประสานกัน 
(Nokia Connecting Hands) 
ในมมุมองหนึ่งและจะเห็นโลโก
อุปกรณเสริมของแทของ Nokia 
(Nokia Original Enhancement) 
ในอีกมุมมองหนึ่ง
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2 เมือ่คุณขยับแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอร 
โฮโลแกรมไปทางซาย ขวา ขึ้น และลง 
คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด 
ในแตละดานตามลําดับ

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท?
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่ม ี
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม 
โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรอง 
จากบริษัทผูผลิตอาจเปนอันตรายและอาจทําใหโทรศัพทของคุณม ี
ประสิทธิภาพดอยลง อีกทั้งยังทําใหเครื่องและอุปกรณเสริม 
เสียหายไดรวมทั้งอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกันอื่นใด 
ที่ใชกับโทรศัพท
หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ 
Nokia ไปที่ www.nokia.co.th/batterycheck 

www.nokia.co.th/batterycheck
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อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนายอยูมากมาย 
กรุณาดูรายละเอียดเพิม่เติมที่ www.nokia.co.th/enhancements 
กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่ของคุณวามอีุปกรณใด
จําหนายบาง ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรับการใช
อุปกรณเสริม:
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมอืเดก็
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟ

และดึงออก อยาดึงที่สายไฟ
• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณโทรศัพท

เคลื่อนที่ที่ติดตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ
คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับ
การรับรองจากผูผลิตโทรศัพทเทานั้น การใชอุปกรณประเภท
อื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกัน
หรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปนโมฆะไป

แบตเตอรี่

ขอสําคญั: เวลาคุยสายและเวลาเปดรอรับสายจะเปนไป 
ตามสภาพแวดลอมและสภาพเครือขาย เวลาคุยสายและ 
เวลาเปดรอรับสายตามจริงอาจแตกตางกันตามซิมการด 
ฟงกชันการใชงาน อายุการใชงานแบตเตอรี่และสภาพ 
การใช อุณหภูมิที่แบตเตอรี่ไดรับ สภาพเครือขายที่ตางกัน 
และปจจัยอีกหลายๆ อยาง ดังนั้นเวลาในการคุยสายและ 
เปดรอรับสายอาจนอยกวาที่ระบุไวในที่นี้จนเห็นไดชัด 
นอกจากนี้ เสียงเรียกเขา ระบบแฮนดฟรี การใชงานใน 
โหมดดิจิตอล และฟงกชันอื่นๆ จะทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน 
และระยะเวลาที่ใชโทรศัพทในการโทรจะสงผลตอระยะ 
เวลาในการเปดรอรับสายดวยเชนกัน และเชนเดียวกัน 
ระยะเวลาที่เปดโทรศัพทไวและอยูในโหมดสแตนดบาย 
ก็จะมผีลตอเวลาคุยสายดวย

ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย
BP-5M สูงสุด 2.5 ชัว่โมง นานถึง 250 ชั่วโมง

www.nokia.co.th/enhancements
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ชุดหูฟงระบบสเตอริโอ Bluetooth ของ 
Nokia BH-503
ชดุหูฟงระบบสเตอริโอ Bluetooth ของ Nokia BH-503 
เหมาะสําหรับคุณหากคุณชื่นชอบการรับฟงเสียงที่มคีุณภาพสูง 
รวมถึงดีไซนที่ใสสบายเหมาะกับสรีระ 
ชดุหูฟงรุนนี้จะทําใหคุณเพลดิเพลินในการฟงเพลง และไมพลาด 
เมือ่มสีายเรียกเขา

ในการใชชุดหูฟง Bluetooth Nokia BH-503 จะทําใหคณุ
• เพลิดเพลินไปกับเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงจากโทรศัพทมือถือ 

ที่รองรับของคุณ 
• สะดวกสบายอยางมสีไตลดวยดไีซนคลองหูและคลองคอ 

แบบสบายๆ 
• ควบคุมเครื่องเลนเพลงและจัดการสายสนทนาดวยปุมสื่อ 
• ประหยัดเวลาดวยการชารจแบบรวดเร็ว 

ชุดหูฟงสเตอรโิอ Nokia WH-600
ชดุหูฟงสเตอริโอ Nokia WH-600 จะใหเสียงคุณภาพดเียี่ยม 
ในการฟงเพลงของคุณ หูฟงทรงกลมขนาดกลางและที่ครอบหู 
แบบปดครอบทําใหไดเสียงเบสที่หนักแนนและระบบเสียงที่ครบ 
ทุกรายละเอียด จัดการการใชสายไดสะดวกดวยปุมรับ/วางสาย 
และปุมปรับระดับเสียง 

ในการใชชุดหูฟง Bluetooth Nokia BH-600 จะทําใหคุณ
• เพลิดเพลนิไปกับระบบเสียงสเตอริโอชัน้เลิศดวยชุดหูฟง 

คุณภาพสงู 
• เอิบอิ่มไปกับเสียงเซอรราวนจากดีไซนที่ครอบหูซึ่งปดกระชับ 
• รูสึกสบายเมื่อสวมที่ครอบหูพรอมที่รองฟองน้ําที่กระชบั 
• สนทนาและเพลดิเพลนิในระหวางการเดนิทางดวยฟงกชนัปดเสียง

เพลงอัตโนมตัิเมื่อมสีายเรียกเขา 
• สามารถใชงานรวมกันไดดวยอะแดปเตอรรุน AD-52 และ 

AD-63 ที่ใหมาพรอมชดุกับอุปกรณ 
• เชือ่มตอไดงายขึ้นดวยตัวอะแดปเตอรที่ใหมา AD-63 จะเปน 

สายสัญญาณเสียงที่ตอกับเครื่องเลน MP3 หรือเครื่องเลนเพลง 
ที่ใชหัวตอมาตรฐานขนาด 3.5 มม. AD-52 ใชเชื่อมตอกับ 
โทรศัพท Nokia ทุกรุนที่ใชหัวตอ AV ขนาด 2.5 มม.

ชุดลําโพงเล็ก Nokia MD-6
มินิสปกเกอร Nokia MD-6 เหมาะสําหรับคุณหากคุณชอบการฟง 
เพลงแบบเต็มเสียงสเตอริโอในขณะเดินทาง ดีไซนล้ําสมัยที่นําเอา 
เสียงคุณภาพสูงและรูปทรงกะทัดรัดมารวมกันเปนลําโพงขนาด 
พกพาเครื่องหนึ่ง เพิม่ฟงกชนัวิทยุ FM และระบบจัดการสายภายใน 
ทําใหคุณมชีุดเครื่องเสียงขนาดเล็กถึงหนึ่งชุด 
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ในการใชมินิสปกเกอร Nokia MD-6 จะทําใหคณุ
• เพลิดเพลินไปกับเสียงสเตอริโอจากลําโพงขนาดพกพา
• แบงปนเพลงโปรดของคุณกับทุกๆ คน ทุกๆ แหง ไดนานถงึ 

27 ชั่วโมง 
• ปรับหาคลื่นโดยใชเสาวิทยุ FM แบบในตัว
• บิดฝาปดเพื่อปองกันลําโพง
• เชื่อมตอไดงายขึ้นดวยตัวอะแดปเตอรที่ใหมา AD-63 จะเปน 

สายสัญญาณเสียงที่ตอกับเครื่องเลน MP3 
หรือเครื่องเลนเพลงที่ใชหัวตอมาตรฐานขนาด 3.5 มม. AD-52 
ใชเชือ่มตอกับโทรศัพท Nokia ทุกรุนที่ใชหัวตอ AV ขนาด 2.5 

ชุดลําโพงเล็ก Nokia MD-8
ลําโพงขนาดเล็ก แตเปนคําตอบสําหรับทุกๆ อยาง ลําโพงขนาดเล็ก 
Nokia MD-8 เปนลําโพงที่ใชรวมกันไดกับอุปกรณหลายอยาง 
นอกเหนือจากโทรศัพทมือถือแลว คุณสามารถเสียบและ
เลนอุปกรณอยางอื่นกับลําโพงไดเชนกัน ใชพลังงานจากแบตเตอรี่ 
ตัวลําโพงอาบมัน ระบบจัดการสายเชื่อมตออจัฉริยะ และพลัง
เสียงสุดยอด วากันจริงๆ แลว ชุดลําโพงเล็ก Nokia MD-8 
จะทําใหคุณประทับใจ
ในการใชชุดลําโพงเล็ก Nokia MD-8 จะทําใหคณุ
• พกพาเสียงปารตี้ใสกระเปาของคุณ
• ไดฟงเสียงชั้นเยี่ยมและรูปลักษณสุดเจง

• เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงโดยไมตองกังวลวาสาย
เชื่อมตอจะพนักัน

• ปรับเสาอากาศ FM ไปยังคลื่นที่คุณตองการรับฟง

ซองใสโทรศัพท Nokia CP-221
ซองใสโทรศัพทมือถอืแบบถงุเทารุนนี้ผลิตขึ้นเพือ่ใหใสโทรศัพท 
Nokia ไดเกือบทุกรุน และยังชวยปองกันโทรศัพทจากฝุนและ 
รอยขีดขวน
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การดูแลและการบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยีย่มและ 
มีฝมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี 
คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัตติามเงื่อนไขการรับประกันได 
อยางถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจบัตัว ความชื้น และของเหลว 

ทุกประเภท หรือความชื้น จะทําใหเกิดองคประกอบของแร 
ซึ่งอาจทําใหวงจรอเิล็กทรอนิกสสึกกรอนได หากตัวเครื่องเปยกชื้น 
ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน 
แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรกเนื่องจากอาจ 
ทําใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปน 
อเิล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัดเนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทําใหอายุ 
การใชงานของอุปกรณอเิล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อม 
สภาพและทําใหสวนที่เปนพลาสติกงอหรือละลายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออณุหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึง 
อณุหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําให 
อปุกรณแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนํา 
ไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่อง 
อาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิด 
ความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขน 
ทําความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณที่สามารถถอดเขา 
ออกไดติดขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส เชน เลนสของ 
กลองถายรูป พรอกซิมิตีเ้ซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศัพทและไดรับการรับรอง 
เทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลงหรือ 
ตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิดความเสียหายและยังเปน 
การผิดกฎหมายวาดวยอปุกรณสื่อสารวิทยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• หมั่นสํารองขอมูลที่คุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และบันทึก 

ยอปฏิทิน
• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน 

ใหปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก
คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ อปุกรณชารจ 
หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยัง 
ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณเพื่อขอรับบริการ
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เครื่องของคณุ รวมทั้งอปุกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็ก 
บรรจุอยู โปรดเก็บอปุกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก 

สภาพแวดลอมการทํางาน
 โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใชใน 
ตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 
2.2 เซนติเมตร (7/8 นิ้ว) เมื่อใชซองหนังสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บ 
เขม็ขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้ไมควร 
มีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูหางจากรางกาย 
ตามระยะหางที่กําหนดขางตน
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคุณภาพเพื่อ
สงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีความลาชาในการสง 
ขอความหรือไฟลขอมูลจนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ 
โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวาง 
เครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ 
ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถุที่ทําจากโลหะอาจดึงดูด 
เขาหาโทรศัพท อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่นไวใกล 
โทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพทมือถือ 
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทย 
ที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัท 
ผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยนั้นๆ หากมีขอสงสัยหรือไมแนใจวา 
อุปกรณนั้นไดรับการปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก 
อยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศัพทในสถานพยาบาลในกรณีที่มี 
ปายประกาศใหคุณดําเนินการดังกลาว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือ 
สถานพยาบาลอาจกําลังใชอุปกรณที่มีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ 
RF จากภายนอก

อุปกรณทางการแพทยที่ปลกูถายไวในรางกาย 
ผูผลิตอปุกรณทางการแพทยแนะนําวาควรใหโทรศัพทมือถืออยูหาง 
จากอุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย เชน เครื่องควบคมุ 
การเตนของหัวใจหรือเครื่องกระตุนการทํางานของหัวใจ อยางนอย 
15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิด 
กับเครื่องดังกลาว สําหรับผูใชอุปกรณทางการแพทย ดังกลาว 
ควรปฏิบัติดังนี้:
• เก็บโทรศัพทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา 15.3 

เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอขณะที่เปดโทรศัพทอยู
• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับอุปกรณทางการแพทยเพื่อลด 

สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
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• ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณรบกวน
• อานและทําตามคําแนะนําจากผู ผลิตอปุกรณทางการแพทยดังกลาว
หากคณุมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชโทรศัพทไรสายรวมกับอุปกรณทางก
ารแพทย โปรดปรึกษา กับแพทยที่ใหคําปรึกษาดานสุขภาพของคุณ

เครื่องชวยฟง อุปกรณไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนกับเครื่องชวยฟงได ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควร 
ปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ตดิตัง้ไมถูกตอง 
หรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคมุดวย 
อิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบ 
อิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเตมิกับ 
บริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ที่ตดิตัง้ 
ไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซมโทรศัพทใน 
รถยนต การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตราย 
และทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ 
วาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดตั้ง 
และทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ตดิไฟได แกส หรือ
วัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริม 
ตางๆ สําหรับรถยนตที่มถีุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัย 
จะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดตั้งอุปกรณ 
หรือวางโทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลม 
นิรภัยอาจพองตัวออกเนื่องจากหากติดตัง้อุปกรณตางๆ ในบริเวณที่ไม 

ถูกตองแลวถุงลมนิรภัยเกดิพองตวัขึ้น อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส 
ขึ้นได
คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพทขณะที่ 
อยูบนเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิด 
อันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขาย 
ของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมายอกีดวย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบดิ
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และควรปฏิบัติ 
ตามปายและคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจเกิด 
การระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนําใหดับเครื่องยนตเนื่องจาก 
ประกายไฟในพื้นที่เหลานี้ อาจทําใหเกิดการระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม 
ซึ่งอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได ปดโทรศัพทเมื่ออยูใน
สถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสในสถานีบริการ 
น้ํามัน และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุใน 
บริเวณคลังน้ํามัน สถานีเก็บน้ํามันและสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคมี 
หรือบริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้บริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิด 
อาจอาจไมไดประกาศใหเห็นเดนชัด พื้นที่ตางๆ เหลานี้ไดแก ใตดาด 
ฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี และบริเวณที่มีสารเคมี 
หรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูใน 
อากาศ คุณควรตรวจสอบกับผูผลิตรถโดยใชแกสปโตรเลียมเหลว 
(เชน โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อกําหนดวาสามารถใชงานอุปกรณนี้ 
ไดอยางปลอดภัยในบริเวณใกลเคยีงไดหรือไม
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การโทรฉกุเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทเครื่องนี้ทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ 
ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน 
รวมทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพท 
ของคุณสนับสนุนสายสนทนาผานอินเทอรเน็ต (สาย 
อินเทอรเน็ต) ใหเปดใชงานทั้งสายอนิเทอรเน็ตและ 
โทรศัพทมือถอื เครื่องจะพยายามตอการโทรฉุกเฉินผานทั้ง 
เครือขายเซลลูลารและผานผูใหบริการสายอินเทอรเน็ต 
หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไมสามารถรับประกันไดวา 
จะสามารถเชื่อมตอไดในทุกสภาวะ คุณจึงไมควรวางใจวา 
โทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอใน 
ยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉกุเฉิน ใหปฏิบตัิดงันี้:
1 หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวามี 

สัญญาณเพียงพอหรือไม ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ 
คุณอาจจําเปนตองดําเนินการดังนี้:
• ใสซิมการดที่ใชไดลงในโทรศัพท
• ปดการจํากดัการโทรที่คุณไดเปดใชไวในโทรศัพท
• เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลนหรือ

รูปแบบบนเครื่องบินมาเปนรูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน
2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวางและ 

พรอมสําหรับการโทรออก 
3 ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันที่คุณอยู 

ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแตละพื้นที่จะแตกตางกันไป
4 กดปุมโทร

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตองใหได 
มากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียง 
ประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหต ุอยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับ 
แจงใหวาง
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รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวทิยุซึ่งไดรับ 
การออกแบบมาไมใหเกนิความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดย 
ขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเปน 
หนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัย 
ของผูใชทุกคนโดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR 
(Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ที่กําหนดไวในคําแนะนํา 
ICNIRP คือ 2.0 วตัต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกินสิบกรัมของ 
เนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึน้ในสภาพการทํางานแบบ 
มาตรฐานซึ่งเครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนํา 
ใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริง 
ขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับ 
การออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขาย 
ไดตามที่กําหนดไว คาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหาง 
ระหวางคณุกับสถานีเครือขายหลัก คา SAR ที่สูงที่สุดภายใต
คําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพทที่หูคือ 1.00 วัตต/กก. 
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR 
แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่ทดสอบ และที่รายงานของ 
แตละประเทศและระบบเครือขาย คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกบั 
คา SAR ไดในขอมูลผลิตภัณฑที่ www.nokia.com

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอตัราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (Specific 
Absorption Rate - SAR) อนัเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเทากับ
1.00 W/kg ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพมนุษย 
จากการใชเครื่องวทิยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง
ชาติประกาศกําหนด

www.nokia.com
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การชารจแบตเตอรี ่17

การเชื่อมตอ 69

การใชโทรศัพทแบบไมมีซิมการด 21

การซิงค 79

การด microSDHC 16

การดหนวยความจํา โปรดดู การด microSD

การตั้งคา
การเชื่อมตอ 76
ขอความ 46
ขอมูลแพคเก็ต 69
ตัวชวยตัง้คา 18
โทรศัพท 68
ภาษาที่ใชเขียน 41
สายขอมูล 69
เสียงพูด 70

การถายโอนขอมูล 76

การถายโอนเพลง 36

การโทร
การทํา 27

การโทรดวน 27

การโทรแบบกดปุมหนึ่งครั้ง โปรดดูที่ โทรดวน
การโทรออกดวยเสียง 28

การประชุมสาย 28

การปอนตัวอักษร
การคัดลอกขอความ 42
การลบตัวอักษร 42

การฟงเพลง 34
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ดชันี

การล็อคจากระยะไกล 24

การล็อคปุมกด 23

การเลือกระบบ 31

การสงตอสาย โปรดดูที่ การโอนสาย
การอพัเดตซอฟตแวร 75

การโอนสาย 30

เกมส 40

ข
ขอความ

การฟง 46
ขอความซิม 46
ขอความบริการ 44
ถาดออก 45

ขอความอเีมล
การดึง 45
การลบ 45

ขอมูลการใช โปรดดูที่ บันทึก
ค
คลังภาพ 50

คําสั่งบริการ 46

เครื่องคิดเลข 65

เครื่องบันทึกเสียง โปรดดูที่ ตัวบันทึก

เครื่องเลนเพลง
การดาวนโหลดเพลง 36
การถายโอนเพลง 36
เพลยลิสต 35
รานคาเพลง 36

เครื่องเลนสื่อ โปรดดูที่ RealPlayer
แคช 58

ช
ชุดหูฟงระบบสเตอริโอ Bluetooth ของ Nokia 

BH-503 84

ชุดหูฟงสเตอริโอ Nokia WH-600 84

ชุดลําโพงเล็ก Nokia MD-6 84

ชุดลําโพงเล็ก Nokia MD-8 85

ซ
ซองใสโทรศัพท Nokia CP-221 85

ต
ตวัจัดการการเชื่อมตอ 79

ตวัจัดการไฟล 72

ตวัจัดการอุปกรณ 74

ตวับันทึก 55

ตวัแปลง 65

ตวัเลน Flash 55

น
นาฬิกา 61

นาฬิกาปลุก โปรดดูที่ นาฬิกา
นาฬิกาทั่วโลก โปรดดูที่ นาฬิกา

บ
บันทึก 33

บันทึกที่ใชงาน 65
บุคมารค 56

แบตเตอรี ่83

ป
ปฏิทิน 61

ปองกันปุม โปรดดูที่ การล็อคปุมกด
ผ
แผนที่

การเรียกดูแผนที่ 62

พ
เพลง

การถายสง 36
เพลง โปรดดู เครื่องเลนเพลง
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ดัชนี

ภ
ภาพพักหนาจอ 22

ม
มุมมองรวม

การตั้งคา 32
เมนู 22

ร
รหัสระบบ 24

รหัสล็อค 17, 24

ระดับเสียง 23

รายชื่อ 48

การใชพื้นที่หนวยความจํา 48
รูปแบบ 60

รูปแบบออฟไลน  21

ล
ลักษณะ 60

ลักษณะสแตนดบาย 21

ว
วิทย ุ38

วิธีใช 13

เวบ็
การจัดเก็บเพจ 58

การดูบุคมารค 56
การดูเพจที่จัดเก็บไว 58
ความปลอดภัยในการเชื่อมตอ 56
ลิงคขาว 58

ศ
ศูนยขอความเสียง 27

ส
สมุดโทรศัพท โปรดดูที่ รายชื่อ
สลับ โปรดดูที่ การถายโอนขอมูล
สัญลักษณ

ไอคอน 21
สาย

การจํากัด 31
การปฏิเสธ 28
การรอ 29
การรับ 28
การวาง 27
การสลับ 29
ตางประเทศ 27
โทรดวน 27

สายเคเบิลขอมูล โปรดดูที่ USB
สายวิดีโอ 29

เสียงเรียกเขา

เพิ่มไปยังกลุม 48
เพิ่มไปยังรายชื่อ 48
เสียงเรียกเขาวดิีโอ 50

เสียงสั่งงาน 68

ห
โหมดออฟไลน โปรดดูที่ รูปแบบออฟไลน
อ
อุปกรณที่จับคู 78

อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia 83

แอปพลิเคชั่น Office 67
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โนเกียแครเซ็นเตอร

โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศพัท โทรสาร เวลาทําการ

กรุงเทพฯ

1 ฟวเจอรพารคร ังสิต ใตดิน หองบีเอฟ 32 ชั้นใตดิน ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 
เลขที่ 161 หมูที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปตย อ.ธัญญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130

0-2741-6363 0-2958-5851 จันทร - อาทิตย
11:00 น. - 20:30 น.

2 เซ็นทรัลปนเกลา 4 หอง 421 ชั้น 4 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมร ินทร เขตบางกอกนอย 
กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363 0-2884-5695 จันทร - ศุกร 
11:00 น. - 20:30 น.
เสาร - อาทิตย
10:30 น. - 20:30 น.

3 ซีคอนสแควร G เลขที่ 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร 904 หมู 6 ถ. ศรีนครินทร 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

0-2741-6363 0-2720-1661 จันทร - อาทิตย
10:30 น. - 20:30 น.

4 ศูนยการคาเอสพานาด 3 ศูนยการคาเอสพานาด รัชดาภิเษก ชั้น 3 หองเลขที่ 321-323
99 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363 0-2660-9290 จันทร - อาทิตย 
10:00 น. - 20:30 น.

5 เซ็นทรัลพระราม 3 6 หองเลขที่ 636/2,637/1,637/2 ชั้น 6 
เลขที่ 79/290 ถ.สาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120

0-2741-6363 0-2673-7102 จันทร - ศุกร 
11:00 น. - 20:30 น.
เสาร - อาทิตย 
10:30 น. - 20:30 น.

6 มาบุญครองเซ็นเตอร 2 เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร 
ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

0-2741-6363  0-2626-0436 จันทร - อาทิตย  
10:00 น. - 20:30 น.
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โนเกียแครเซ็นเตอร

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โนเกียแครไลน  สอบถามขอมลูเพิ่มเติมกรุณาติดตอ โนเกีย แครไลน โทร: 02-640-1000

ตางจังหวัด

7 เชียงใหม 
(ตรงขามเชียงใหมแอรพอรตพลาซา)

201/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 0-5320-3321-3 0-5320-1842 จนัทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น.

8 พัทยา 
(ริม ถ.สุขุมวิท กอนถึงแยกพัทยากลาง)

353/43 หมูที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 0-3871-6976-7 0-3871-6978 จนัทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

9 ขอนแกน 
(บริเวณทางออกหางเทสโก โลตัส)

1 356/1 อาคาร ซีพี แลนด ชั้น 1 หมู 12 ถนน มิตรภาพ ต.เมืองเกา 
อ.เมอืง จ.ขอนแกน 40000

0-4332-5779-
80

0-4332-5781 จนัทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

10 หาดใหญ 
(ปากทางเขาโรงพยาบาลกรุงเทพ)

656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 0-7436-5044-5 0-7436-5046 จนัทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ

ขนาด

ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง ความหนา
67 ซีซี 89 กรัม 108 มม. 47 มม. 15 มม.



Nokia Care Online
การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลนของเราไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเตอรแอคทีฟ 
เรียนรูวิธีตั้งคาโทรศัพทของคุณเปนครั้งแรก และคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท การสาธิต
แบบอินเตอรแอคทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมือผูใช 
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาตรวจสอบขอมูลลาสุดอยางสม่ํา
เสมอ 

ซอฟตแวร 
ใชโทรศัพทของคุณใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและคอมพิวเตอร Nokia PC Suite เชื่อมตอ
โทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคุณสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชั่นอื่นๆ ชวยให
ซอฟตแวรนี้ทํางานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

การตั้งคา
ฟงกชั่นเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเคลื่อนที่และอีเมล* 
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชั่นเหลานี้ได จัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

*ไมมีในโทรศัพททุกเครื่อง

การสาธิตแบบอินเตอรแอคทีฟ

ซอฟตแวร 

คูมือผูใช

การตั้งคา



วิธีการใชโทรศัพท
สวนของ Set Up (การต้ังคา) ที่ www.nokia.co.th/setup จะชวยคุณเตรียมความพรอมของโทรศัพทกอนนํามาใช ทําความคุนเคยกับฟงกชั่นและ
คุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทไดโดยการดูที่สวน Guides and Demos (คูมือและการสาธิต) ของ www.nokia.co.th/guides

วิธีการซิงโครไนซโทรศัพทเขากับคอมพวิเตอร 
การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกันไดผานซอฟตแวร Nokia PC Suite เฉพาะจาก www.nokia.co.th/pcsuite จะชวยใหคุณ
ซงิโครไนซขอมลูที่อยูในปฏิทินและรายชื่อของคุณได 

สถานที่ขอรับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพท
ใชประโยชนเพิม่เติมจากโทรศัพทพรอมดาวนโหลดจากสวน Software (ซอฟตแวร) ที่ www.nokia.co.th/software

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป 
ดูที่สวน FAQ (คําถามที่พบบอย) ของ www.nokia.co.th/faq เพื่อดูคําตอบสําหรับคําถามเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ รวมทั้งผลิตภณัฑและบริการอ่ืนๆ ของ Nokia

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของโนเกีย 
สมคัรออนไลน ที่ www.nokia.co.th/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑและโปรโมชั่นลาสุด ลงชื่อที่ “Nokia Connections” 
(การเชื่อมตอของโนเกีย) เพื่อรับขอมลูใหมๆ  ประจําเดือนเกี่ยวกับโทรศัพทและเทคโนโลยีลาสุด หรือเลือกลงชื่อที่ “Be The First To Know” (เปนคนแรกที่รูจัก) 
เพือ่รับพรีวิวรายละเอียดการเปดตัวโทรศัพทรุนใหม หรือสมัครรับขอมูลเกี่ยวกับงานตางๆ ที่กําลังจะจัดขึ้นไดจาก “Promotional Communication” 
(การแจงขาวโปรโมชั่น)

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/contactus
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับบริการซอมผลิตภัณฑ โปรดคลิกเขามาที่ www.nokia.co.th/repair 

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดท่ี www.nokia.co.th/support
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