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ความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมใน
คูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย
หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอให
เกิดอันตราย
คํานึงถึงความปลอดภัยบนทองถนนเปนอันดับแรก
ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอื่น
ใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับแรกที่
คณุควรคํานึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คือ ความ
ปลอดภยับนทองถนน
สญัญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึง่จะ
สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่หามใชโทรศพัท
ไรสาย
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเครื่องขณะอยูบน
เครื่องบิน, เมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย, น้ํามัน
เชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด
บริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะสามารประกอบ
หรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรีท่ี่ไดรับการ
รับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไม
สามารถใชงานรวมกันได
กันน้ํา
โทรศัพทของคุณไมกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไวในที่
แหง

เกี่ยวกับโทรศัพทของคณุ
อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมือเลมนี้ไดผานการรับรองใหใชงาน
กับ เครือขาย (E)GSM 850, 900, 1800 และ 1900 และเครือขาย
UMTS 900/1900/2100 HSDPA ได โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
ขณะที่ใชคุณสมบตัิตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอ
กฎหมายและจารีตประเพณีทั้งหมด รวมถึงสิทธิสวนบุคคลของผู
อื่น และลิขสิทธิ์
การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมใิหทําการคัดลอก แกไข หรือ
โอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางสวนได
โทรศัพทของคุณรองรับการเชื่อมตอไดหลายวิธี โทรศัพทของคุณ
เสี่ยงตอไวรัสและเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ เชนเดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร ควรปฏบิัตดิวยความระมัดระวังในการใชขอความ การ
ขอเชื่อมตอ การเรียกดู และการดาวนโหลด ติดตั้งและเลือกใช
เฉพาะบริการและซอฟตแวรอื่นๆ จากแหลงที่เชื่อถือไดซึ่งมี
มาตรการดานความปลอดภัยและการปองกันซอฟตแวรที่เปน
อันตราย เชน แอปพลิเคชั่นที่มีเครื่องหมาย Symbian Signed หรือ
ผานการทดสอบ Java Verified™ เทานั้น ควรใชความพิจารณา
อยางรอบคอบในการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัสและซอฟตแวร
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ดานความปลอดภยัอื่นๆ ลงในโทรศัพทและคอมพิวเตอรที่ใช
เชื่อมตอ
โทรศัพทของคณุอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซตอินเทอรเน็ต
จากบริการภายนอกติดตั้งไวลวงหนาแลว คุณสามารถเขาสูไซต
ของบริษัทเหลานี้ไดจากโทรศัพทของคุณ เว็บไซตของบริษัท
ภายนอกไมใชกิจการในเครือของ Nokia และ Nokia ไมรับประกัน
หรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลานี้ หากคุณเลือกเขาใชเว็บไซต
ดังกลาว คณุควรใชความระมัดระวังในเรือ่งของความปลอดภัยหรือ
เนื้อหาของเว็บไซต

คําเตือน:  คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคณุสมบัติ
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงาน
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย
แอปพลิเคชั่น Office สนับสนุนคุณสมบัติทั่วไปของ Microsoft
Word, PowerPoint และ Excel (Microsoft Office 2000, XP และ
2003) แตไมสามารถดูหรือแกไขไฟลในทุกรูปแบบ
คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับ
ขอมูลสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครือ่งดวยเสมอ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมือผูใช
เพื่อศึกษารายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภยั หามตอ
โทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได
รูปภาพที่ปรากฏในคูมือฉบับนี้อาจแตกตางจากที่แสดงในเครื่อง

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบรกิารกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริม่
ใชงานโทรศัพท คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัตติองใชรวมกับ
คณุสมบัตพิิเศษของเครือขาย คุณสมบัติเหลานี้ไมไดมีการให
บริการบนทุกเครือขาย เครือขายตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอ
ตกลงเฉพาะกับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใชบริการเสริมจาก
ระบบเครือขายได การใชบริการเครือขายเกี่ยวของกับการรับสง

ขอมูล โปรดตรวจสอบเกี่ยวกับคาธรรมเนียมสําหรับระบบเครือขาย
หลักของคุณและเมื่อใชบริการขามเครือขายจากผูใหบริการของ
คุณ ผูใหบริการสามารถใหคําแนะนําและอธิบายถงึคาบริการที่เรียก
เก็บ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงาน
บริการตางๆ จากระบบเครือขาย ตัวอยางเชน บางเครือขายอาจไม
รองรับตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหยกเลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติ
บางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติเหลานี้จะไม
ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมีการกําหนดคา
พิเศษ เชน การเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลําดับของเมนู และไอคอน
โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่
ทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP สําหรับคุณสมบัติบางอยางของ
โทรศัพท เชน อีเมล การเรียกดู และขอความมัลติมีเดีย (MMS) 
เครือขายจะตองใหการรองรับเทคโนโลยีเหลานี้
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การเริ่มตนใชงาน
ปุมและสวนประกอบ

1 — เซนเซอรแสง
2 — หูฟง
3 — ปุมเลือก
4 — ปุมเมนู
5 — ปุมโทร
6 — ปุมพูดแลวเลน
7 — ชองเสียบเครื่องชารจ
8 — ปุม Navi™ ตอจากนี้ไปจะเรียกวาปุมเลื่อน กดปุมเลื่อนเพื่อ
เลือก หรือเลื่อนไปทางซาย ขวา บน หรือดานลางของหนาจอ 
กดปุมเลื่อนคางไวเพื่อใหเลื่อนไดเร็วขึน้

9 — ปุมเปดปด/วางสาย กดปุมนี้คางไวเพื่อเปดหรือปดเครื่อง ขณะ
ใชสาย กดปุมวางสายเพื่อปฏิเสธไมรับสาย หรือวางสายที่ใชอยู
และสายที่พักไว หรือกดปุมนี้คางไวเพื่อจบการเชื่อมตอขอมูล
10 — ปุมลบ
11 — กลองรอง
12 — ชองเสียบชุดหูฟง

1 — แฟลช
2 — กลองหลัก
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ปุมและสวนประกอบ (ดานขาง)

1 — ชองเสียบ Micro USB
2 — ชองใสการดหนวยความจํา
3 — ปุมเพิ่มระดับเสียง/ขยาย
4 — ปุมลดระดับเสียง/ยอ
5 — ปุมจับภาพ

ปุมเพลงและปุมเลนเกมส

1 — ปุมเดินหนา
2 — ปุมเลน/หยุดชั่วคราว
3 — ปุมกรอกลับ
4 — ปุมเลนเกมส

การใสซิมการดและแบตเตอรี่
1. ในการเปดฝาครอบดานหลังของโทรศัพท ใหหันดานหลัง

โทรศัพทเขาหาคุณ แลวยกฝาครอบดานหลังออก

2. ถาใสแบตเตอรี่ไว ใหยกแบตเตอรี่ตามทิศทางลูกศร แลวถอด
ออก
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3. ใสซิมการด ตรวจดูใหแนใจวาหนาสัมผัสบนการดหันเขาหา
ชองเสียบบนเครื่อง และมุมตัดหันไปทางดานบนของเครื่อง

4. วางแนวหนาสัมผัสของแบตเตอรี่กับขัว้ตอที่สัมพันธกันบนชอง
ใสแบตเตอรี ่และใสแบตเตอรี่ลงตามทิศทางของลูกศร

5. ปดฝาครอบดานหลัง

การชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจจากโรงงานมาบางแลว หาก
เครื่องแสดงสัญลักษณแบตเตอรี่ออน ใหปฏบิัติดังนี้
1. เสียบอุปกรณชารจที่เตารับที่ผนัง
2. เสียบอุปกรณชารจเขากับโทรศัพท

3. เมื่อเครื่องแสดงวามีการชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว ใหถอด
เครื่องชารจออกจากโทรศัพท และออกจากเตารับที่ผนัง

คุณไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กําหนด และคุณ
สามารถใชโทรศัพทระหวางการชารจได หากแบตเตอรี่หมด อาจ
ตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึน้บนหนาจอหรอืกอนที่จะสามารถโทรออกได
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เคลด็ลับ: หากคุณมีอุปกรณชารจเดิมของ Nokia ที่ใชงาน
รวมกันได คุณสามารถใชกับ Nokia 5730 ไดโดยตอ

เครื่องชารจ CA-44 เขากับเครื่องชารจเดิม 
เปนอุปกรณเสริมที่ขายแยกตางหาก

การชารจดวย USB
คุณสามารถใชการชารจดวย USB ไดเมื่อไมมีเตารับที่ผนัง เมื่อชารจ
โทรศัพทของคุณดวยสายเคเบิล USB จะใชเวลาในการชารจนาน
ขึน้
เมื่อชารจดวย USB คณุสามารถถายโอนขอมูลดวยสายเคเบิล USB
ขณะที่ชารจโทรศัพทไดอีกดวย
1. เสียบอุปกรณ USB ที่ใชรวมกันไดเขากับโทรศัพทโดยใชสาย

เคเบิล USB ที่ใชรวมกันได
อาจใชเวลาสักครูกอนที่การชารจจะเริ่ม ขึ้นอยูกับประเภทของ
อุปกรณที่ใชสําหรับการชารจ

2. หากเปดโทรศัพทแลว เลือกตัวเลือกโหมด USB ที่มีอยูบนหนา
จอโทรศัพท

การเริ่มใชงานครั้งแรก
1. กดปุมเปด/ปดคางไวจนกระทั่งคุณรูสึกวา

เครื่องสั่น
2. หากเครื่องแจงใหปอนรหัส ใหปอนรหัส

PIN หรือรหัสล็อค และเลือก ตกลง
3. เมื่อเครื่องแจงใหปอนขอมูล ใหปอนชื่อประเทศที่คุณอาศัยอยู

ตลอดจนวันที่และเวลาปจจุบนั หากตองการคนหาประเทศของ
คุณ ใหปอนอักษรตัวแรกของชื่อประเทศ การเลือกประเทศให
ถูกตองเปนเรื่องสําคญั เนื่องจากรายการปฏทิินที่มีการจัด
กําหนดการไวอาจเปลี่ยนแปลงหากคุณเปลี่ยนประเทศภาย
หลัง และประเทศใหมที่เปลี่ยนนั้นอยูในเขตเวลาที่ตางกัน

4. แอปพลิเคชั่นการตั้งคาโทรศัพทจะเปดขึน้ เลือกจากตัวเลือกที่
มีอยู หรือเลือก ไม เพื่อปดแอปพลิเคชั่น ในการเปดแอปพลิ
เคชั่นการตัง้คาโทรศัพทในภายหลัง เลือก เมนู > วิธีใช >
ตั้งคาเครื่อง

ในการกําหนดการตั้งคาตางๆ ในเครื่องของคุณ ใชตัวชวยตางๆ ที่มี
ในหนาจอหลักและแอปพลิเคชั่นตัวชวยการตั้งคา เมื่อคุณเปด
เครื่องโทรศัพท โทรศพัทอาจจดจําผูใหบริการของซมิการดได
และกําหนดการตั้งคาบางอยางโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อสอบถามการตั้งคาที่ถูกตอง
คุณสามารถเปดเครื่องโทรศัพทไดโดยไมตองใสซิมการด เครื่องจะ
เริ่มทํางานในโหมดออฟไลน และคุณจะไมสามารถใชฟงกชัน
โทรศัพทที่ขึ้นกับเครือขาย

ในการปดเครื่อง ใหกดปุมเปด/ปดเครื่องคางไว

เสาอากาศ
โทรศัพทของคุณมเีสาอากาศอยูทั้งภายในและภายนอก เชนเดียว
กับอุปกรณสงสัญญาณวิทยุอื่นๆ หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสา
อากาศโดยไมจําเปนขณะที่เสาอากาศกําลงัสงหรือรับสัญญาณ
การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกําลังสงหรือรบัสัญญาณอาจสงผลตอ
คุณภาพของการสื่อสารและ ทําใหมีการใชพลังงานเกินกวาที่
จําเปน และอาจทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่สั้นลง
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การใสการดหนวยความจํา
เพื่อประหยัดพื้นที่ของหนวยความจําโทรศัพท ใหบันทึกขอมูลลง
ในการดหนวยความจํา คุณยังสามารถสํารองขอมูลจากโทรศัพทมา
ไวที่การดหนวยความจําไดอีกดวย
ใชเฉพาะการด microSD ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia ใหใชรวมกับ
โทรศัพทรุนนี้เทานั้น Nokia ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการ
รับรองกับการดหนวยความจํา แตการดบางยี่หออาจจะไมสามารถ
ใชงานรวมกับโทรศัพทเครื่องนี้ได การดที่ใชงานรวมกันไมไดอาจ
ทําใหเกิดความเสียหายตอการดและเครื่อง รวมทั้งทําใหขอมูลที่
จัดเก็บไวในการดเสียหายอีกดวย
เก็บรักษาการดหนวยความจําไวใหพนมือเด็ก
ตรวจสอบความเขากันไดของการดหนวยความจํากับ
บริษัทผูผลิตหรือผูใหบริการ
การดหนวยความจําที่ใชรวมกันไดอาจรวมอยูในชุดที่
จําหนาย อาจมีการดหนวยความจําใสไวในเครื่องเรียบรอย
แลว หากยังไมไดใสการดหนวยความจํา ใหปฏบิัติดังนี้
1. เปดฝาชองใสการดหนวยความจํา

2. ใสการดหนวยความจําในชองโดยใสดานที่เปนบริเวณขัว้สัมผัส
เขาไปกอน ตรวจดูใหแนใจวาหนาสัมผัสหันเขาหาชองเสียบ
ของเครื่อง

3. ดันการดลงไปจนเขาล็อค
4. ปดฝาชองใสการดหนวยความจํา

การถอดการดหนวยความจํา

ขอสําคัญ:  หามถอดการดหนวยความจําออกกลางคันเมื่อ
ยังมีการใชการดอยู การถอดการดในขณะที่กําลังใชงานอาจทําให
การดหนวยความจําและตัวเครื่อง รวมทั้งขอมูลที่จัดเก็บไวในการด
เสียหายได
1. กดปุมเปด/ปดสั้นๆ และเลือก นําการดความจําออก
2. เปดฝาชองใสการดหนวยความจํา
3. กดที่ปลายการดหนวยความจําเพื่อปลดการดออกจากชองใส

การดหนวยความจํา แลวดึงการดออก
4. ปดฝาชองใสการดหนวยความจํา
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การเชื่อมตอชุดหูฟง

คําเตือน:  ขณะที่คุณใชชุดหูฟง อาจมีผลตอความสามารถ
ในการไดยินเสียงภายนอก หามใชชุดหูฟงในสถานที่ที่อาจมีผลตอ
ความปลอดภัยของคุณ
เสียบชุดหูฟงที่ใชรวมกันไดเขากับชองเสียบชุดหูฟงของเครื่อง

การลอ็คปุม
เมื่อล็อคโทรศัพทหรือแปนพิมพไว คุณอาจจะยังสามารถโทรออก
ไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได

ปุมกดของโทรศัพทคณุจะล็อคโดยอัตโนมัติเพื่อปองกันการกด
โดยไมไดตั้งใจ หากตองการเปลี่ยนระยะเวลาล็อคปุมกดเมื่อครบ
กําหนดเวลา เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา และ ทั่วไป >
ความปลอดภัย > โทรศัพทและซิมการด > เวลาล็อคปุมกด
อัตโนมัติ

ในการล็อคหรือปลดล็อคปุม ใหกดปุม
เลือกดานซาย แลวกดปุม *

หนาจอหลกั
หนาจอหลักเปนจุดเริ่มตนที่คุณจะสามารถรวบรวมรายชื่อและทาง
ลัดของแอปพลิเคชั่นที่สําคัญๆ ทั้งหมดของคุณไวดวยกัน
เมื่อคุณเปดเครื่อง และมีการลงทะเบียนเขาสูเครือขาย โทรศัพท
จะอยูในมุมมองของหนาจอหลัก
หนาจอหลักประกอบดวย
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1 — แถบรายชื่อเปนสวนที่คุณสามารถเพิ่มรายชื่อที่คุณใชบอย
ที่สุด โทรออกอยางรวดเร็ว หรือสงขอความไปยังรายชื่อ ดูลิงคขาว
ทางเว็บของรายชื่อ หรือเขาใชขอมูลของรายชื่อและการตั้งคา
2 — ปลั๊กอินแอปพลิเคชั่น
3 — ทางลัดแอปพลิเคชั่น

ในการกําหนดปลั๊กอินและทางลัดของแอปพลิเคชั่นเอง หรือ
เปลี่ยนลักษณะของหนาจอหลัก เลือก เมนู > การตั้งคา > การ
ตั้งคา และ ทั่วไป > การปรับตั้งคา > โหมดสแตนดบาย และ
ตัวเลือกที่เหมาะสม คณุอาจไมสามารถเปลี่ยนทางลัดทั้งหมดได
นอกจากนี้คณุยังสามารถกําหนดปุมเลอืกดานซายและขวาเองได

หากตองการเขาใชเครื่องเลนเพลงอยางรวดเร็ว ใหเลือกทางลัด
เครื่องเลนเพลงจากทางลัดแอปพลิเคชั่น

หากตองการเขาใช N-Gage อยางรวดเร็ว เลือกไอคอนทางลัด
 N-Gage จากทางลัดแอปพลิเคชั่น

แถบรายชือ่ในหนาจอหลัก
เกีย่วกับแถบรายชื่อ
คุณสามารถเพิ่มรายชื่อตางๆ ในหนาจอหลักไดโดยตรง และโทร
ออกหรือสงขอความไปยังรายชื่อ ดูลิงคขาวของรายชื่อ หรือเขาสู
ขอมูลรายชื่อและการตั้งคาไดอยางรวดเร็ว

แถบรายชื่อ
ในการเพิ่มรายชื่อลงในหนาจอหลักของคุณ ใหเลือกไอคอนเพิ่ม
รายชื่อ และรายชื่อจากรายการ
ในการสรางรายชื่อใหม เลือก ตัวเลือก > ชื่อใหม ปอน

ละเอียด แลวเลือก เรียบรอย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่ม
รูปภาพลงในขอมูลรายชื่อ
หากตองการเพิ่มลิงคขาวใหกับรายชื่อ เลือกไอคอนเพมลิงค
ขาว ลิงคขาวที่ตองการจากรายการ และ เรียบรอย

ในการสรางลิงคขาวใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ลิงคขาวใหม
ในการอัพเดตลิงคขาว เลือก รีเฟรช
ในการลบรายชื่อออกจากหนาจอหลัก ในมุมมองขอมูลรายชื่อ
เลือกไอคอนการตั้งคา และ ลบ

การสนับสนุน
หากคุณประสบปญหาในการใชโทรศัพทของคุณ หรือคุณไมมั่นใจ
ในวิธีการทํางานของโทรศัพท โปรดดูที่เพจการสนับสนุนใน
เว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณที่ www.nokia.com, แอปพลิ
เคชั่นวิธีใชในโทรศัพท หรือจากคูมือผูใช หากการดําเนินการขาง
ตนไมสามารถชวยแกปญหาได ใหปฏบิัตติามขั้นตอนดงัตอไปนี้
● รีเซ็ตโทรศัพท: ปดเครื่อง แลวถอดแบตเตอรี ่เมื่อเวลาผานไป
สักครู ใหใสแบตเตอรีก่ลับคืน แลวเปดเครื่อง

● อัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพทดวยโปรแกรม Nokia Software
Updater โดยไปที่ www.nokia.co.th/softwareupdate หรือ
เว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ

● ตั้งคากลับไปเปนคาเดิมที่ตั้งมาจากโรงงานดังที่ไดอธิบายไวใน
คูมือผูใช เอกสารและไฟลของคุณจะไมถูกลบทิ้งจากการรีเซต็

หากยังไมสามารถแกไขปญหาได โปรดติดตอ Nokia เพื่อทําการ
ซอมแซม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/repair กอนจะสงโทรศัพท
ไปซอมแซม ควรสํารองขอมูลหรือบันทึกขอมลูในโทรศัพทกอน
ทุกครั้ง

คําแนะนําในโทรศัพทของคุณ
ในการอานคําแนะนําสําหรับหนาจอปจจุบันของแอปพลิเคชั่นที่เปด
อยู เลือก ตัวเลือก > วิธีใช

ในการเรียกดหูัวขอวิธีใชและดําเนินการคนหา เลือก เมนู > วิธี
ใช > วิธีใช คุณสามารถเลือกประเภทที่คุณตองการดูคําแนะนํา
เลือกประเภท เชน ขอความ เพื่อดูคําแนะนําตางๆ (หัวขอวิธใีช) ที่
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มีอยู ในขณะที่คุณอานหัวขอ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวาเพื่อดู
หัวขออื่นในประเภทนั้น

หากตองการสลับระหวางแอปพลิเคชั่นและวิธีใช ใหกดปุมเมนู
คางไว

การออนไลน: หนาสนับสนุนผลิตภัณฑ
คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติม ดาวนโหลด และบริการตางๆ ที่
เกี่ยวของกับโทรศัพทของคุณไดที่เว็บไซต Nokia ในประเทศของ
คุณที่ www.nokia.com

เคลด็ลับ: นอกจากนี้ คณุยังสามารถเขาใชหนาสนับสนุนได
จากเว็บเบราเซอรในโทรศัพทของคุณไดอีกดวย
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โทรศัพทของคุณ

ขนาด
● ปริมาตร: 78 ซซีี
● น้ําหนัก: 139 กรัม
● ความยาว (สูงสุด): 112.2 มม
● ความกวาง (สูงสุด): 51.3 มม. (เลื่อนปด) / 81.3 มม. (เลื่อน
เปด)

● ความหนา (สูงสุด): 14.9 มม

การตัง้คาโทรศัพท 
เมื่อคุณเปดโทรศัพทเปนครั้งแรก แอปพลิเคชั่นการตั้งคาโทรศัพท
จะเปดขึน้

ในการเขาใชแอปพลิเคชั่นการตั้งคาโทรศัพทในภายหลัง เลือก
เมนู > วิธีใช > ตั้งคาเครื่อง

ในการตั้งคาการเชื่อมตอโทรศัพท เลือก ตัวชวยตั้งคา

ในการถายโอนขอมูลไปที่โทรศัพทของคุณจากโทรศัพท Nokia
ที่ใชรวมกันได เลือก สลับโทรศัพท
ตวัเลือกที่มใีหเลือกอาจแตกตางกัน

ตวัชวยตั้งคา
เลือก เมนู > การตั้งคา > ตัวชวย
ใชตัวชวยตั้งคาเพื่อกําหนดการตั้งคาอีเมลและการเชื่อมตอ ความ
พรอมใชงานของรายการในตัวชวยตั้งคาขึ้นอยูกับคุณสมบัติของ

โทรศัพท ซิมการด ผูใหบริการ และขอมูลในฐานขอมูลตวัชวย
คา

ในการเริ่มใชตัวชวยตั้งคา ใหเลือก เริ่มตน

เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุดขณะใชตวัชวยตั้งคา ใหใสซิมการดของ
คุณไวในเครื่อง หากไมไดใสซมิการด ใหทําตามคําแนะนําบน

จอ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● ผูใหบริการ  — กําหนดการตั้งคาท่ีผูใหบริการระบ ุเชน การ

คา MMS, อินเทอรเน็ต, WAP และการสตรีม
● การตั้งคาอีเมล  — กําหนดคา POP, IMAP หรือบัญชี Mail for

Exchange
● การสนทนา  — กําหนดการตั้งคาสนทนา
● มุมมองรวม  — กําหนดการตัง้คาการแบงดูวิดีโอ
การตั้งคาที่มีอยูสําหรับการแกไขอาจแตกตางกันไป

สัญลกัษณบนจอภาพ

หรือ
มีการเชื่อมตออุปกรณกับเครือขาย UMTS หรือ GSM

ระดับประจุแบตเตอรี่ ยิ่งมีจํานวนขดีมาก แสดงวามีประจุ
แบตเตอรี่เหลืออยูมาก

คุณมีขอความที่ยังไมไดอานหนึ่งหรือหลายขอความใน
โฟลเดอรถาดเขาในแอปพลิเคชั่นขอความ
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คุณไดรับอีเมลใหมในศูนยฝากขอความระยะไกล

มีขอความรอสงอยูในโฟลเดอรถาดออกในแอปพลิเคชั่
ขอความ

คุณมีสายที่ไมไดรับหนึ่งหรือหลายสาย

ปุมกดของเครื่องถูกล็อคอยู

มีการเปดใชเสียงเตือน

คุณไดเปดใชงานรูปแบบเงียบแลว และเสียงเรียกเขา
สําหรับสายเรียกเขาหรือขอความขาเขาจะไมดังขึน้

มีการเปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth

มีการสรางการเชื่อมตอ Bluetooth หากสัญลักษณ
กะพริบ แสดงวาเครื่องของคุณกําลังทําการเชื่อมตอไป
ยังอุปกรณอีกตัวหนึ่ง

การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS พรอมใหบริการ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) หากไอคอนเปน  แสดงวาการ
เชื่อมตอทํางานอยู หากไอคอนเปน  แสดงวาการ

ตอถูกระงับไว

การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต EGPRS พรอมใหบริการ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไอคอนเปน 
แสดงวาการเชื่อมตอทํางานอยู หากไอคอนเปน  
แสดงวาการเชื่อมตอถูกระงับไว

การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต UMTS พรอมใหบริการ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไอคอนเปน 
แสดงวาการเชื่อมตอทํางานอยู หากไอคอนเปน  
แสดงวาการเชื่อมตอถูกระงับไว

รองรับคุณสมบัติ High-Speed Downlink Packet Access
(HSDPA) และพรอมใชงาน (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) ไอคอนจะแตกตางกันไปในแตละภูมิภาค หาก
ไอคอนเปน  แสดงวาการเชื่อมตอทํางานอยู หาก
ไอคอนเปน  แสดงวาการเชื่อมตอถูกระงับไว

คณุไดตัง้คาเครื่องใหสแกน LAN ไรสาย (WLAN) และมี
WLAN ที่พรอมใชงาน

การเชื่อมตอ WLAN กําลังทํางานอยูในเครือขายที่ไมมี
การเขารหัส

การเชื่อมตอ WLAN กําลังทํางานอยูในเครือขายที่มีการ
เขารหัส

โทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรดวยสายขอมูล
USB

กําลังใชงานโทรศัพทสายที่สองอยู (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

เครื่องจะโอนทุกสายไปอีกเบอรหนึ่ง หากคุณมีสาย
โทรศัพทสองสาย หมายเลขจะแสดงสายที่เปดใชงานอยู

มีการเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท
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มีการเชื่อมตอชุดโทรศัพทแฮนดฟรีในรถกับโทรศัพท

มีการเชื่อมตอเครื่องชวยฟงกับโทรศัพท

มีการเชื่อมตอเท็กซโฟนกับโทรศัพท

เครื่องของคุณกําลังซงิโครไนซขอมูล

คุณมีการเชื่อมตอสายสนทนา (PTT) ปจจุบันอยู

การเชื่อมตอการสนทนาของคุณอยูในโหมดหามรบกวน
เนื่องจากมีการตั้งชนิดเสียงเรียกเขาของเครื่องไวที่ บี๊พ
หนึ่งครั้ง หรือ เงียบ หรือมีสายเรียกเขาหรือกําลังใช
สาย ในโหมดนี้คุณไมสามารถโทรสายสนทนาได

แปนพิมพ
เครื่องของคุณมีแปนพิมพเต็มรูปแบบ
ในการเปดแปนพิมพ เลื่อนแปนพิมพ
ออก หนาจอจะหมุนจากแนวตั้งเปน
แนวนอนโดยอัตโนมัต ิเมื่อคุณเลื่อน
แปนพิมพออกมา

1 — ปุมฟงกชัน เมื่อตองการใสตัวเลขหรืออักขระตามที่พิมพบน
ปุม กดปุมฟงกชันคางไวและกดปุมที่เกี่ยวของ หรือกดปุมที่
ตองการนั้นคางไว เมื่อตองการปอนเฉพาะอักขระที่พิมพบนปุม กด
ปุมฟงกชันสองครั้งอยางรวดเร็ว ในการกลับไปยังโหมดปกต ิกดปุม
ฟงกชันอีกครั้ง
2 — ปุม Shift เมื่อตองการสลับระหวางตัวพิมพใหญ-เล็ก ใหกด
ปุม Shift ในการปอนเฉพาะตัวพิมพใหญหรือตัวพิมพเล็ก กดปุม
Shift สองครั้งอยางรวดเร็ว
3 — ปุม Sym เมื่อตองการปอนอักขระที่ไมปรากฏบนแปนพิมพ
4 — ปุม Space
5 — ปุม Ctrl เมื่อตองการใชทางลัดที่อยูควบคูกับปุม Ctrl เชน

6 — ปุม Backspace

การปอนขอความภาษาไทย
ในการเขยีนขอความภาษาไทย เชน ขอความตัวอักษร ใหเลือก
ขอความ ในเมนู และเลือกเพื่อสรางขอความตัวอักษรใหม เลื่อนไป
ยังเนื้อหาขอความและเลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืกการปอน >
ภาษาที่ใชเขียน และเลือกภาษาไทย ไอคอน  จะ
ปรากฏขึ้น

ในการปอนอักขระบนมุมลางซายของปุม ใหกดปุมนั้น

ในการปอนอักขระบนมุมลางขวาของปุม ใหกดปุม shift แลวกดปุม
นั้น

ในการปอนอักขระบนมุมบนขวาของปุม ใหกดปุมฟงกชันแลวกด
ปุมนั้น

ในการปอนสระ กดปุม chr และเลือกสระที่ตองการ
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หมายเหตุ: สระหรือเสียงพยัญชนะจะสามารถใสไดเฉพาะหลัง
จากเขียนตัวอักขระไทยตัวนําเทานั้น ทั้งนี้ตามรูปแบบการเขียน
ภาษาไทย
เฉพาะโทรศัพทรุนที่มีเมนูไทยเทานั้น จึงสามารถรับขอความภาษา
ไทยได

การควบคมุระดบัเสยีง
ในการปรับระดับเสียงของหูฟงในระหวางการสนทนา หรือระดับ
เสียงของแอปพลิเคชั่นสื่อ ใหใชปุมระดับเสียง

My Nokia
My Nokia เปนบริการฟรีที่จะสงขอความตัวอักษรที่มีเคล็ดลับ ลูก
และการสนับสนุนสําหรับโทรศัพท Nokia ใหแกคุณเปนประจํา
หากมีบริการ My Nokia ในประเทศของคณุและไดรับการสนับสนุน
จากผูใหบริการของคุณ โทรศัพทของคุณจะเชิญใหคุณเขารวม
บริการ My Nokia หลังจากคุณตั้งวันที่และเวลาแลว
ในการลงทะเบียนเขาใชบริการ My Nokia เลือก ยอมรับ และทํา
ตามคําแนะนําบนหนาจอ
จะมกีารคิดคาโทรเมื่อคุณสงขอความเพื่อลงทะเบียนหรือยกเลิก
การสมัครใช
สําหรับขอกําหนดและเงื่อนไข โปรดดูเอกสารที่ใหมาพรอมกับ
โทรศัพทของคุณหรือ  www.nokia.com/mynokia
หากตองการลงทะเบียนเขาใช My Nokia ในภายหลัง เลือก เมนู >
แอปพลฯิ > My Nokia หลังจากเชิญใหเขารวม My Nokia แลว
แอปพลิเคชั่นการตั้งคาโทรศัพทจะเริ่มการทํางาน
หากตองการเปดแอปพลิเคชั่นการตั้งคาโทรศัพทในภายหลงั
เลือก เมนู > วิธีใช > ตั้งคาเครื่อง

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์20

เลน

http://www.nokia.com/mynokia


การปรับใหเขากับความตองการ
คณุสามารถปรับโทรศัพทของคุณใหเขากับความตองการไดโดย
การปรับแบบเสียง และเปลี่ยนภาพพื้นหลัง และภาพพักหนาจอ
เปนตน

รูปแบบ
เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ
คณุสามารถปรับและตั้งคาเสียงเรียกเขา เสียงเตือน และแบบเสีย
อื่นๆ ในโทรศัพทได สําหรับเหตุการณ สภาพแวดลอม หรือกลุม
โทรที่แตกตางกัน รูปแบบที่ใชอยูจะปรากฏอยูที่ดานบนของ
จอภาพในหนาจอหลัก อยางไรก็ตาม หากรูปแบบที่ใชงานอยูเปน
รูปแบบทั่วไป เครื่องจะแสดงเฉพาะวันที่ของวันนี้เทานั้น

ในการสรางรูปแบบใหม เลือก ตัวเลือก > สรางใหม และ
กําหนดการตั้งคา

ในการปรับแตงรูปแบบ เลือกรูปแบบและ ตัวเลือก > ปรับตั้งคา

ในการเปลี่ยนรูปแบบ เลือกรูปแบบและ ตัวเลือก > ใชงาน รูปแบบ
ออฟไลนจะปองกันไมใหมีการเปดโทรศัพท สงหรือรับขอความ
หรือใช LAN ไรสาย, การเชื่อมตอ Bluetooth, GPS หรือ วิทยุ FM
โดยไมไดตั้งใจ นอกจากนี้ยังปดการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่อาจใช
งานอยูดวย เมื่อมีการเลือกรูปแบบนี้ รูปแบบออฟไลนจะยอมใหมี
การเปดใชการเชื่อมตอ LAN ไรสายหรือ Bluetooth ในภายหลัง
หรือการรีสตารท GPS หรือวิทยุ FM ได ดังนั้นคุณควรปฏบิัติตามขอ
กําหนดดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของเมื่อทําการเชื่อมตอและใช
คุณสมบัติเหลานี้

ในการตั้งคารูปแบบใหทํางานในชวงเวลาหนึ่งภายใน 24 ชั่วโมงตอ
มา ใหเลื่อนไปที่รูปแบบ เลือก ตัวเลอืก > ตั้งเวลา และตั้งเวลา
เมื่อเวลาที่ตั้งไวหมดลง รูปแบบจะเปลีย่นกลับเปนรูปแบบที่ไมมี

การตั้งแวลาที่ใชงานกอนหนานี้ เมื่อมีการตั้งเวลารูปแบบ  จะ
ปรากฏในหนาจอหลัก รูปแบบออฟไลนจะไมสามารถตั้งเวลาได

ในการลบรูปแบบที่คุณสรางขึน้ เลือก ตัวเลือก > ลบรูปแบบ คุณ
ไมสามารถลบรูปแบบที่ตั้งคาไวกอนได

การเลอืกเสียงเรียกเขา
ในการกําหนดเสียงเรียกเขาใหกับรูปแบบ ใหเลือก ตัวเลือก >
ปรับตั้งคา > เสียงเรียกเขา เลือกเสียงเรียกเขาจากรายการหรือ
เลือก แหลงดาวนโหลดเสียง เพื่อเปดแฟมขอมูลบุคมารคที่มี
รายการบุคมารคสําหรับดาวนโหลดเสียงโดยใชเบราเซอร เสียงที่
ดาวนโหลดมาจะบันทึกอยูในคลัง

ในการเลนเสียงเรียกเขาที่เลือกไวเฉพาะกลุมผูติดตอ ใหเลือก ตัว
เลอืก > ปรับตั้งคา > ปลกุสําหรับและเลือกกลุมที่ตองการ สาย
โทรศัพทจากบุคคลที่อยูนอกกลุมจะไมมีเสียงเตือน

หากตองการเปลี่ยนเสียงขอความเขา ใหเลือก ตัวเลอืก > ปรับ
ตั้งคา > แบบเสียงเตือนขอความ

การเปลีย่นลกัษณะหนาจอ
เลือก เมนู > การตั้งคา > ลักษณะ

ในการเปลี่ยนลักษณะที่ใชในทุกแอปพลิเคชั่น เลือก ทั่วไป

ในการเปลี่ยนลักษณะที่ใชในเมนูหลัก เลือก มุมมองเมนู

ในการเปลี่ยนลักษณะของแอปพลิเคชั่นหนึ่งๆ ใหเลือกโฟลเดอร
เฉพาะของแอปพลิเคชั่นนั้นๆ

ในการเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหนาจอหลัก เลือก ภาพพื้นหลงั
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ในการเลือกภาพเคลื่อนไหวเปนภาพพักหนาจอ เลือก ประหยัด

ในการเปดหรือปดเอฟเฟกตลักษณะ ใหเลือก ทั่วไป > 
ตัวเลอืก > เอฟเฟกตลักษณะ
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การรับสงขอความ
เลือก เมนู > ขอความ
ในการรับสงขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถ
สงและรับขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย ขอความเสียง และ
ขอความอีเมลได นอกจากนี้คุณยังสามารถรับขอความบริการทาง
เว็บ ขอความแสดงขอความจากระบบ และขอความพิเศษที่มีขอมูล
และสงคําสั่งบริการ
กอนที่จะสงหรือรับขอความ คุณอาจตองปฏิบัติดังตอไปนี้
● ใสซิมการดที่ถูกตองลงในเครื่อง และอยูในเขตพื้นที่บริการของ
ระบบเครือขายโทรศัพทเซลลูลาร

● ตรวจสอบวา เครือขายสนับสนุนคุณสมบัติขอความที่คุณ
ตองการใช และสามารถเปดใชงานขอความไดบนซมิการดของ
คุณ

● กําหนดการตั้งคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตบนเครื่อง
● กําหนดการตัง้คาบัญชีอีเมลบนเครื่อง
● กําหนดการตัง้คาขอความตัวอักษรบนเครื่อง
● กําหนดการตัง้คาขอความมัลติมีเดยีบนเครื่อง
เครื่องอาจจดจําผูใหบริการ และจะกําหนดการตั้งคาขอความบาง
โดยอัตโนมัต ิแตหากไมเปนเชนนั้น คณุอาจตองกําหนดการตั้ง
ดวยตนเอง หรือติดตอผูใหบริการเพื่อใหกําหนดการตั้งคาดังกลาว

ศนูยฝากขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยฝากขอความ

การกําหนดการตั้งคาอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ และ ศูนยขอความใหม
ในการใชอีเมล คณุตองกําหนดจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP) ที่
ถูกตองในโทรศัพท และกําหนดการตั้งคาอีเมลของคุณใหถูกตอง
คุณตองมีบัญชีอีเมลอื่น ทําตามคําแนะนําที่ผูใหบรกิารศูนยฝาก
ขอความระยะไกลและผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) ของคุณใหไว
หากคุณเลือก ขอความ > ศนูยขอความใหม และยังไมไดตั้งคา
บัญชีอีเมลของคุณ เครื่องจะขอใหคณุตั้งคา ในการเริ่มสรางการ
คาอีเมลโดยใชคําแนะนําจากศูนยฝากขอความ เลือก เริ่ม

เมื่อคุณสรางศูนยฝากขอความใหม ชื่อที่คุณตั้งใหแกศูนยฝาก
ขอความนั้นจะแทนที่ศูนยฝากขอความในหนาจอหลกัของขอความ
คุณสามารถมีศูนยฝากขอความไดสูงสุด 6 ศูนย

การเปดศูนยฝากขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยขอความ
เมื่อคุณเปดศูนยฝากขอความ เครื่องจะถามวาคุณตองการเชื่อมตอ
กับศูนยฝากขอความหรือไม

ในการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความของคุณและดึงขอมูลหัวเรื่อง
หรือขอความของอีเมลใหม เลือก ใช เมื่อคุณดูขอความแบบ
ออนไลน คุณจะเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกลอยาง
เนื่องผานการเชื่อมตอขอมูล

ในการดูขอความอีเมลที่ดึงมากอนหนานี้แบบออฟไลน เลือก ไม

ในการสรางขอความอีเมลใหม ใหเลือก ตัวเลือก > สราง
ขอความ > อีเมล
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เมื่อคุณออนไลนอยู หากตองการยุติการเชื่อมตอขอมูลกับศูนยฝาก
ขอความระยะไกล ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัดการเชื่อมตอ

การดึงขอความอเีมล
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยฝากขอความ
หากคุณออฟไลนอยู ใหเลือก ตัวเลือก > เชื่อมตอ เพื่อเปดการ
เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกล

ขอสําคัญ:  ปฏบิัติดวยความระมัดระวังในการเปดขอความ
ขอความตางๆ อาจมีซอฟตแวรที่ไมพึงประสงคหรืออาจทําให
โทรศัพทหรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได
1. เมื่อคุณมีการเชื่อมตอที่เปดอยูกับศนูยฝากขอความระยะไกล

เลือก ตัวเลอืก > ดึงอีเมล > ใหม เพื่อดึงขอความใหม
ทั้งหมด ที่เลือก เพื่อดึงเฉพาะขอความที่เลือกเทานั้น หรือ
ทั้งหมด เพื่อดึงทุกขอความจากศูนยฝากขอความ
ในการหยุดดึงขอความ เลือก ยกเลกิ

2. ในการปดการเชื่อมตอ และดูขอความอีเมลแบบออฟไลน
เลือก ตัวเลอืก > ตัดการเชื่อมตอ

3. หากตองการเปดขอความอีเมล เลือกที่ขอความ หากยังไมได
ดึงขอความอีเมลและคุณออฟไลนอยู เครื่องจะถามคุณวา
ตองการดึงขอความนี้จากศูนยฝากขอความหรือไม

ในการดูสิ่งที่แนบมากับอีเมล ใหเปดขอความ และเลือกชองสิ่งที่
แนบที่แสดงไวดวย  หากยังไมไดดึงสิ่งที่แนบมาที่โทรศัพท
เลือก ตัวเลือก > ดึง

ในการดึงขอความอีเมลโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลอืก > การ
คาอีเมล > ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ

การตั้งคาโทรศัพทใหดึงอีเมลโดยอัตโนมัติอาจทําใหเกิดการสง
ขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอผู
ใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายในการสงขอมูล

การลบขอความอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยฝากขอความ

ในการลบเนื้อหาของขอความอีเมลจากโทรศัพท ขณะที่ยังคงเก็บ
ไวในศูนยฝากขอความระยะไกล เลือก ตัวเลอืก > ลบขอความ >
โทรศัพทเทานั้น
โทรศัพทจะแสดงหัวขออีเมลในศูนยฝากขอความระยะไกล ถึง
แมวาคุณจะลบเนื้อหาขอความออกไป แตหัวขออีเมลจะยังคงอยู
ในเครื่องของคุณ หากคุณตองการลบหัวขอออกดวย คุณตองเชื่อม
ตอกับเซิรฟเวอรขณะลบขอความออกจากโทรศพัทและศูนยฝาก
ขอความระยะไกล หากไมมีการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร หัวขอจะถูก
ลบเมื่อคุณทําการเชื่อมตอจากโทรศัพทไปยังศูนยฝากขอความ
ระยะไกลอีกครั้งเพื่ออัพเดตสถานะ

ในการลบอีเมลออกจากโทรศัพทและศูนยฝากขอความระยะไกล
เลือก ตัวเลือก > ลบขอความ > โทรศัพทและเซิรฟเวอร

หากตองการยกเลิกการลบอีเมลที่ไดทําเครื่องหมายเพื่อที่จะลบ
ออกจากโทรศัพทและเซิรฟเวอรระหวางการเชื่อมตอครั้งตอไป
( ) เลือก ตัวเลือก > ยกเลกิการลบ

Mail for Exchange
Mail for Exchange ชวยใหคุณสามารถรับอีเมลเกี่ยวกับงานของ
คุณในโทรศัพทของคุณได คุณสามารถอานและตอบกลับอีเมล
ของคุณ, ดูและแกไขสิ่งที่แนบ, ดูขอมูลปฏทิิน, รับและตอบกลับ
คําขอประชุม, กําหนดการประชุม รวมทั้งด ูเพิ่ม และแกไขขอมูล
รายชื่อได คุณสามารถตั้งคา Mail for Exchange ไดก็ตอเมื่อบริษัท
ของคุณม ีMicrosoft Exchange Server นอกจากนี้ ผูดูแลระบบไอที
ของบริษัทตองมี Mail for Exchange ที่เปดใชงานสําหรบับัญชีของ
คุณ
กอนที่จะเริ่มตั้งคา Mail for Exchange โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
คุณมีขอมูลตอไปนี้
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● ID อีเมลของบริษัท
● ชื่อผูใชของเครือขายในสํานักงานของคุณ
● รหัสผานของเครือขายในสํานักงานของคณุ
● ชื่อโดเมนเครือขายของคุณ (โปรดติดตอฝายไอทีบริษัทของ
คุณ)

● ชื่อเซิรฟเวอร Mail for Exchange ของคุณ (โปรดติดตอฝายไอที
บริษัทของคุณ)

ทั้งนี้ขึน้อยูกับการกําหนดคาเซิรฟเวอร Mail for Exchange ของ
บริษัทของคุณ คณุอาจจําเปนตองปอนขอมูลอื่นนอกเหนือจากที่
แสดงไวในรายการ หากคุณไมทราบขอมูลที่ถูกตอง โปรดติดตอ
ฝายไอทีบริษัทของคุณ
เมื่อใช Mail for Exchange อาจจําเปนตองใชรหัสล็อค รหัสล็อคที่
ระบบตั้งไวในเครื่องของคุณคือ 12345 แตผูดูแลระบบไอทีของ
บริษัทอาจกําหนดรหัสอื่นไวใหคุณ
ทั้งนี้ขึน้อยูกับบริษัทของคุณ การติดตั้ง Mail for Exchange อาจ
ดงปอปอัพขอมูลอื่นแกคุณระหวางขั้นตอนการตั้งคา อานขอมูล

ที่ปอปอัพ แลวเลือก ตอไป, ตกลง, ถัดไป หรือ ใช เพื่อดําเนินการ
ตอ

วิธีการตั้งคา Mail for Exchange
1. ในหนาจอหลัก เลือกตัวชวยอีเมล
2. เลือก เริ่มตั้งคาอีเมล
3. อานขอมูล แลวเลือก เริ่ม
4. ในการยอมใหโทรศัพทของคุณเขาใชเครือขายได เลือก ใช
5. ปอนที่อยูอีเมลของคุณ และเลือก ตกลง
6. ปอนรหัสผานของคุณ และเลือก ตกลง
7. ปอนชื่อผูใชของคุณ และเลือก ตกลง
8. เลือก Mail for Exchange

9. ปอนชื่อโดเมนของเครือขายของคุณ และเลือก ตกลง
10. ปอนชื่อเซริฟเวอร Mail for Exchange และเลือก ตกลง
11. ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Mail for Exchange ในโทรศัพทของ

คุณ เลือก ใช
หลังจากตั้งคาแลว คุณสามารถสรางรูปแบบ Mail for Exchange
ของคุณไดโดยเปลี่ยนการตั้งคา รูปแบบอาจไดรับการสรางขึน้มา
โดยอัตโนมัต ิทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริษัทของคุณ

การเขียนและสงขอความ
เลือก เมนู > ขอความ

ขอสําคัญ:  ปฏบิัติดวยความระมัดระวังในการเปดขอความ
ขอความตางๆ อาจมีซอฟตแวรที่ไมพึงประสงคหรืออาจทําให
โทรศัพทหรือเครื่องพีซขีองคุณเสียหายได
กอนการสรางขอความมัลติมีเดยีหรือเขยีนอีเมล คุณตอง
กําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอที่ถูกตองใหเรียบรอยกอน
ขนาดของขอความ MMS อาจจํากัดตามเครือขายแบบไรสาย หาก
ไฟลภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมี
ขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได
ตรวจสอบการจํากัดขนาดของขอความอีเมลจากผูใหบริการ หาก
คุณพยายามที่จะสงขอความอีเมลที่มีขนาดเกินคาจํากัดของ
เซริฟเวอรอีเมล ขอความจะถูกเก็บไวในโฟลเดอรถาดออก และ
โทรศัพทจะพยายามสงขอความดังกลาวอีกเปนระยะๆ ในการสง
อีเมลจะตองใชการเชื่อมตอขอมูล และการที่โทรศัพทพยายามสง
อีเมลอีกอยางตอเนื่องจะเพิ่มคาใชจายโทรศัพทของคุณ ใน
โฟลเดอรถาดออก คุณสามารถลบขอความดังกลาวได หรือยาย
ขอความนั้นไปยังโฟลเดอรฉบับราง
1. เลือก ขอความใหม > ขอความ เพื่อสงขอความตัวอักษรหรือ

ขอความมัลติมีเดีย (MMS), ขอความคลปิเสยีง เพื่อสง
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ขอความมัลติมีเดียที่มีคลิปเสียงหนึ่งไฟล หรือ อีเมล เพื่อสง
ขอความอีเมล

2. ในชองถึง ใหกดปุมเลื่อนเพื่อเลือกผูรับหรือกลุมจากรายการ
รายชื่อ หรือปอนเบอรโทรศัพทหรือที่อยูอีเมลของผูรับ ในการ
เพิ่มเครื่องหมายอัฒภาค (;) ที่ใชคั่นผูรับแตละคน ใหกดปุม
*นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกและวางเบอรโทรหรือที่อยู
จากคลิปบอรดได

3. ในชองหัวขอ ปอนชื่อเรื่องของอีเมล ในการเปลี่ยนชองที่
สามารถมองเห็นไดนั้น ใหเลือก ตัวเลือก > ชองเพิ่มเติม

4. ในชองขอความ ใหเขยีนขอความ ในการใสตัวอยางขอความ
หรือบันทึก ใหเลือก ตัวเลอืก > ใสเนื้อหา > ใสตัวอักษร >
ตัวอยางขอความ หรือ บันทึก

5. ในการเพิ่มไฟลสื่อลงในขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ตัว
เลือก > ใสเนื้อหา, ประเภทหรือแหลงของไฟล แลวเลือก
ไฟลที่ตองการ ในการใสนามบัตร สไลด บันทึก หรือไฟลบาง
ชนิดลงในขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ใสเนื้อหา > ใสไฟล
อื่นๆ

6. ในการถายภาพหรือบันทึกวิดโีอคลิปและคลิปเสียงสําหรับ
ขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลอืก > ใสเนื้อหา > ใส
รูปภาพ > ใหม, ใสวิดีโอคลิป > ใหม หรือ ใสคลิปเสียง >
ใหม

7. ในการเพิ่มสิ่งที่แนบลงในอีเมล ใหเลือก ตัวเลอืก แลวเลือก
ประเภทของสิ่งที่แนบ สิ่งที่แนบในอีเมลจะแสดงดวย
สัญลักษณ 

8. ในการสงขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > สง หรือกดปุมโทร

หมายเหตุ: ไอคอนหรือขอความตัวอักษรที่สงไปกับ
ขอความบนจอโทรศัพทไมไดแสดงวาขอความไดรับแลว ณ ปลาย
ทาง

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรที่มีความ
ยาวมากกวาความยาวที่กําหนดของขอความเดียว สําหรับขอความ
ที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบงสงขอความออกเปนสองขอความ
ขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามนั้น สําหรับตัวอักษรที่มี
เครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษา
ที่เลือกบางภาษาจะใชพื้นที่มากขึน้ ซึง่อาจจํากัดจํานวนตัวอักษรที่
สามารถสงเปนขอความเดียวไดนอยลง
คุณอาจไมสามารถสงวิดีโอคลปิที่บันทึกในรูปแบบ MP4 หรือที่มี
ขนาดมากกวาที่เครือขายไรสายกําหนดไวในรูปแบบขอความ
มัลติมีเดียได

รายชื่อบน Ovi
เกี่ยวกบัรายชื่อบน Ovi
คุณสามารถใชรายชื่อบน Ovi ตดิตอกับผูคนที่มีความหมายตอคุณ
มากที่สุดไดตลอดเวลา คนหารายชื่อ และพบปะเพื่อนๆ ในชุมชน
Ovi ติดตอเพื่อนๆ ของคุณ ไมวาจะเปนการสนทนา แลกเปลี่ยน
สถานที่และสถานะของคุณ ตลอดจนตดิตามวาเพื่อนของคุณกําลัง
ทําอะไรและอยูที่ไหนไดอยางงายดาย คุณยังสามารถสนทนากับ
เพื่อนที่ใช Google Talk™ ไดอีกดวย คุณสามารถใชรายชื่อบน Ovi
ในการจัดการรายการรายชื่อของคุณไดอยางมีประสิทธภิาพ
คุณตองมีบัญชี Nokia ในการใชบริการนี้ สรางบัญชีบนโทรศัพท
เคลื่อนที่ของคุณ หรือเขาไปที่ www.ovi.com บนเครื่องพีซขีอง
คุณ

การสนทนากบัเพือ่น
หากตองการเชื่อมตอกับรายชื่อบน Ovi ใหเปดแอปพลิเคชั่นรายชื่อ
และแท็บ Ovi เลือก ออนไลน และวิธีการเชื่อมตอ
ใชการเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) ในกรณีที่ใชได การเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ตอาจมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการสงขอมูลเพิ่ม
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เติม สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคาบริการ โปรดติดตอผูใหบริการ
เครือขายของคุณ

ในการเริม่สนทนากับเพื่อน เลือก ตัวเลอืก > สนทนา ในการสง
ขอความสนทนา ใหปอนขอความในชองขอความ และเลือก สง
ในมุมมองสนทนา เลือก ตัวเลอืก และจากตัวเลือกตอไปนี้
● สง  — สงขอความ
● เพิ่มสัญลักษณยิ้ม  — ใสสัญลักษณรอยยิ้ม
● สงที่ตั้งของฉัน  — สงรายละเอียดที่ตั้งของคุณใหกับคู
สนทนา (หากอุปกรณของทั้งสองฝายรองรับ)

● รูปแบบ  — ดูรายละเอียดของเพื่อน
● รูปแบบของฉัน  — เลือกสถานะหรือภาพตวัแทนของคุณ ปรับ
แตงขอความของคุณ หรือเปลี่ยนรายละเอียดของคุณ

● แกไขตัวอักษร  — คดัลอกตัวอักษรจากหรือวางตัวอักษรลงใน
ขอความของคุณ

● สิ้นสดุการสนทนา  — จบการสนทนา
● ออก  — จบการสนทนาทั้งหมด และปดแอปพลเิคชั่น
ตวัเลอืกที่มใีหเลือกอาจแตกตางกัน

ในการรับขอมูลที่ตั้งจากเพื่อนของคุณ คณุตองมีแอปพลิเคชั่น
แผนที่ ในการสงและรับขอมูลที่ตั้ง คุณตองมทีั้งแอปพลิเคชั่น
แผนที่และการจัดตําแหนง

ในการดูที่ตั้งของเพื่อนของคุณ เลือก แสดงบนแผนที่

ในการกลับไปที่มุมมองหลักของรายชื่อบน Ovi โดยไมจบการ
สนทนา เลือก กลับ

หากคุณไดรับหมายเลขโทรศัพทในการสนทนา ในการเพิ่ม
หมายเลขดังกลาวในรายชื่อของคุณ โทรออก สงขอความหรือ
ลอกหมายเลขดังกลาว ใหเลือก ตัวเลือก

ในการเปดหรือคัดลอกเว็บลงิคที่ไดรับในการสนทนา เลือก 
ตัวเลอืก

หากคุณไดรับที่อยูอีเมลในการสนทนา ในการคัดลอกที่อยูอีเมล
หรือสงอีเมลไปยังที่อยูดังกลาว เลือก ตัวเลือก
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รายชื่อ 
เลือก เมนู > รายชื่อ
ในรายชื่อ คุณสามารถจัดเก็บและอัพเดตขอมูลรายชื่อ เชน เบอร
โทรศัพท ที่อยูบาน หรือที่อยูอีเมลของรายชื่อได คุณสามารถเพิ่ม
เสียงเรียกเขาสวนตัวหรือรูปภาพใหกับบัตรรายชื่อ นอกจากนี้ คุณ
ยังสามารถสรางกลุมรายชื่อที่ทําใหคุณสามารถสงขอความตัว
อักษรหรือสงอีเมลใหผูรับไดหลายคนพรอมกัน

การจัดเก็บและการแกไขชื่อและเบอร
โทรศัพท
1. ในการเพิ่มรายชื่อใหมในรายการรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > 
รายชื่อใหม

2. ปอนขอมูลลงในชองที่คุณตองการ และเลือก เรียบรอย
ในการแกไขรายชื่อ เลือกรายชื่อ และ ตัวเลือก > แกไข

เสียงเรียกเขา รูปภาพ และขอความการ
โทรสําหรับรายชื่อ
คณุสามารถกําหนดเสียงเรียกเขาสําหรับรายชื่อหรือกลุม และ
รูปภาพและขอความการโทรสําหรับรายชื่อได เมื่อรายชื่อโทรเขา
เครื่องของคุณ เครื่องจะเลนเสียงเรียกเขาที่เลือกไว และแสดง
ขอความการโทรหรือรูปภาพ (หากมีการแสดงเบอรโทรศัพทของผู
โทรเขาและโทรศัพทของคณุจดจําเบอรดังกลาวได)

ในการกําหนดเสียงเรียกเขาสําหรับรายชื่อหรือกลุมรายชื่อ ใหเลือก
รายชื่อหรือกลุมรายชื่อ และ ตัวเลือก > เสยีงเรียกเขา และเสียง
เรียกเขา

ในการกําหนดขอความการโทรสําหรับรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ และ
ตัวเลือก > เพิ่มขอความการโทร ปอนขอความการโทร และ
เลือก ตกลง

หากตองการเพิ่มรูปภาพสําหรับรายชื่อที่จัดเก็บไวในหนวยความจํา
เครื่อง เลือกรายชื่อ, ตัวเลอืก > เพิ่มรูปภาพ และภาพจากคลัง
ภาพ

ในการเอาเสียงเรียกเขาออก ใหเลือก แบบเสียงที่ตั้งไว จาก
รายการเสียงเรียกเขา

หากตองการดู เปลี่ยน หรือลบรูปภาพออกจากรายชื่อ ใหเลือก
ชื่อ, ตัวเลอืก > รูปภาพ และตัวเลือกที่ตองการ

การคัดลอกรายชื่อ
หากคุณเปดรายการรายชื่อเปนครั้งแรก เครื่องจะถามคุณวา
ตองการคัดลอกชื่อและเบอรจากซิมการดไปยังเครื่องของคุณหรือ
ไม

เมื่อจะเริ่มการคัดลอก ใหกด ตกลง

หากคุณไมตองการคัดลอกรายชื่อจากซมิการดไปยังเครื่องของคุณ
เลือก ยกเลิก เครื่องจะถามคุณวาตองการดูรายชื่อซิมการดใน
ไดเรกทอรีรายชื่อหรือไม ในการดูรายชื่อ เลือก ตกลง รายการ

ชื่อจะเปดออก และชื่อที่จัดเก็บไวในซิมการดจะแสดงดวย 
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สื่อ
เครื่องเลนเพลง

คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงที่
ดงัเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ
โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพงเนื่องจากเสียง
จะดังมาก
เลือก เมนู > เพลง > เครื่องเลน
เครื่องเลนเพลงรองรับรูปแบบไฟลตางๆ เชน AAC AAC+ eAAC MP3
และ WMA เครื่องเลนเพลงไมรองรับคุณสมบัติทั้งหมดของรูปแบบ
ไฟลหรือความหลากหลายของรูปแบบไฟลทุกประเภท
และคุณสามารถใชเครื่องเลนเพลงฟงเอพิโซดตางๆ ของพอดแคสต 
พอดแคสตคือ วิธีการนําเสนอเสียงและเนื้อหาของวิดีโอผาน
อินเทอรเน็ตโดยใชเทคโนโลยี RSS หรือ Atom เพื่อเลนบนอุปกรณ
เคลื่อนที่และบนคอมพิวเตอร

การเลนเพลงหรือเอพโิซดของพอดแคสต
ในการเพิ่มเพลงและพอดแคสตที่มีอยูทั้งหมดลงในคลังเพลง
เลือก ตัวเลือก > รีเฟรชไลบรารี

ในการเลนเพลงหรือเอพิโซดของพอดแคสต เลือกประเภทที่
ตองการ และเพลงหรือเอพิโซดของพอดแคสต

ในการหยุดเลนชั่วคราว ใหใชปุมเพลง

ในการกรอไปขางหนาหรือกรอกลับอยางรวดเร็ว ใหกดปุมเพลง

ในการแกไขแบบเสียงของการเลนเพลง เลือก ตัวเลอืก > อีควอ
ไลเซอร

ในการแกไขคาสมดุลและภาพสเตอริโอ หรือในการเพิ่มคุณภาพ
เสียงเบส เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาเสยีง

ในการดูภาพจังหวะขณะเลน ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงภาพ
จังหวะ

ในการกลับสูหนาจอหลกัและปลอยใหเครื่องเลนเลนอยูเปนพื้น
หลัง กดปุมวางสาย

พดูแลวเลน
เมื่อใชแอปพลิเคชั่นพูดแลวเลน คณุจะสามารถเริม่เลนเพลงที่คุณ
ตองการไดโดยพูดชื่อศิลปน เปนตน
ในการเริ่มแอปพลิเคชั่นพูดแลวเลน ใหกดปุม * คางไว เมื่อมี
สัญญาณเสียงดังขึ้น ใหพูดชื่อศิลปน, ชื่อศิลปนและชื่อเพลง, ชื่อ
อัลบั้ม หรือชื่อรายการเลน ถือโทรศัพทใหหางจากปากของคุณ
ประมาณ 20 ซม. (8 นิ้ว) และพูดออกมาตามปกต ิอยาใหมือของ
คุณบังไมโครโฟนของโทรศัพท
เมื่อคุณใชแอปพลิเคชั่นพูดแลวเลนเปนครั้งแรก และหลังจากที่
ดาวนโหลดเพลงใหมลงในโทรศัพทแลว หากตองการอัพเดต
สั่งเสียง ใหเลือก ตัวเลือก > รีเฟรช

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คณุยังสามารถเริ่มแอปพลิเคชั่นพูด
แลวเลนไดโดยเลือก เมนู > เพลง > คนหาเพลง

คําสั่งเสียงจะเปนไปตามเมตะดาตา (ชื่อศิลปนและชื่อเพลง) ของ
เพลงในโทรศัพทของคุณ แอปพลิเคชั่นพูดแลวเลนรองรับเสียงพูด
สองภาษาตอไปนี้ ภาษาอังกฤษและภาษาที่คุณเลือกไวเปนภาษา
ของโทรศัพท ภาษาเขียนของเมตะดาตาเพลงตองตรงกับภาษา
อังกฤษหรือภาษาของเครื่องที่คุณเลือกไว
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เคลด็ลับ: ในการปรับปรุงความแมนยําในการคนหา ใหใช
คําสั่งเสียงในการโทรออก ตวัหมุนโทรศัพทจะปรบัระบบให
เขากับเสียงของคุณและยังนํามาใชในการคนหาเพลงอีก
ดวย

Nokia Music Store
เลือก เมนู > เพลง > รานคาเพลง
ใน Nokia Music Store (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณ
สามารถคนหา เบราส และซื้อเพลงเพื่อดาวนโหลดลงในโทรศัพท
ของคุณได ในการซื้อเพลง คุณตองลงทะเบียนใชบริการนี้กอน
ในการเขาใชงาน Nokia Music Store คุณตองมีจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตที่ใชงานไดในโทรศพัทของคุณ
Nokia Music Store จะใชไมไดในบางประเทศหรือบางภูมิภาค
การตั้งคา Nokia Music Store
การตั้งคาและลักษณะของ Nokia Music Store ที่มีใหอาจแตกตาง
กันไป การตั้งคาตางๆ อาจไดรับการกําหนดไวลวงหนาแลว และไม
สามารถแกไขได เครื่องอาจขอใหคุณเลือกจุดเชื่อมตอที่จะใชใน
การเชื่อมตอเขากับ Nokia Music Store เลือก จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว

ใน Nokia Music Store คุณอาจสามารถแกไขการตั้งคาไดโดยการ
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

การโอนเพลงจากคอมพวิเตอร
ในการโอนเพลงจากคอมพิวเตอร เชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับ
คอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB ที่ใชงานรวมกันไดหรือ
การเชื่อมตอ Bluetooth ถาคุณใชสาย USB ใหเลือก อุปกรณจัด
เก็บขอมูล เปนโหมดเชื่อมตอ ตรวจดูใหแนใจวามีการใสการด
หนวยความจําที่ใชงานรวมกันไดลงในเครื่องแลว

หากคุณเลือก ถายโอนสือ่ เปนโหมดการเชื่อมตอ คุณสามารถใช
Windows Media Player เพื่อซงิโครไนซเพลงระหวางเครื่องของ
คุณกับพีซี

N-Gage™ 
คุณสามารถเลนเกมส N-Gage แบบผูเลนหลายคนซึ่งมีคุณภาพสูง
ดวยโทรศัพทของคุณได N-Gage คอืแพลตฟอรมการเลนเกมสบน
โทรศัพทมือถือที่ใชไดกับโทรศัพทมือถือ Nokia ที่ใชรวมกันได ใน
การเขาสูเกมส N-Gage ผูเลนและเนื้อหา ใหเลือกแอปพลิเคชั่น

 N-Gage ในเมนูหลัก
เพื่อเปดรับประสบการณ N-Gage แบบครบถวนสมบูรณแบบ คุณ
จําเปนตองใชโทรศัพทของคุณเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานเครือขาย
เซลลูลารหรือ LAN ไรสาย โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการขอมูล
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.n-gage.com

กลอง
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > กลอง

การถายภาพ
เปด เมนู > แอปพลฯิ > กลอง หนาจอจะหมุนเปนแนวนอนโดย
อัตโนมัติ
โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ สูงถึง 2048 x
1536 พิกเซล ความละเอียดภาพในคูมอืนี้อาจแตกตางจากที่
ปรากฏจริง

ในการถายภาพ ใหใชหนาจอเปนชองมองภาพ และกดปุมกลอง
โทรศัพทจะจัดเก็บภาพที่ถายไวในคลังภาพ

ในการยอหรือขยายภาพกอนถาย ใหใชปุมยอ/ขยาย
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ในการจับโฟกัสไปที่วัตถุกอนถายภาพ กดปุมจับภาพลงครึ่งหนึ่ง
กอน
แถบเครื่องมือจะมีปุมลัดไปยังรายการและการตั้งคาตางๆ กอนและ
หลังการถายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิป เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

   สลับไปยังโหมดรูปภาพ

   สลับไปยังโหมดวิดีโอ

   เลือกฉาก

   เปดไฟวิดีโอ (โหมดวิดีโอเทานั้น)

   เลือกโหมดแฟลช (ภาพเทานั้น)

   ใชงานตัวตั้งเวลาถายภาพ (ภาพเทานั้น)

   เปดใชงานโหมดตอเนื่อง (ภาพเทานั้น)

   เลือกโทนสี

   ปรับสมดุลสีขาว

   ไปที่คลังภาพ

ตวัเลือกที่มีจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับโหมดถายภาพและหนาจอที่
คุณอยู การตั้งคาจะกลับไปเปนคาที่ระบบตั้งไวเมื่อคุณปดกลอง

ในการปรับแตงแถบเครื่องมือของกลองในโหมดรูปภาพ ใหเลือก
ตัวเลือก > กําหนดแถบเครื่องมือเอง

ในการเปดใชงานแถบเครื่องมือเมือ่มีการซอนไว ใหกดปุมเลื่อน

การบนัทกึวิดีโอ
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > กลอง
1. หากกลองอยูในโหมดรูปภาพ ใหเลือกโหมดวิดีโอจากแถบ

เครื่องมือ
2. ในการเริ่มบันทึก ใหกดปุมจับภาพ

3. ในการหยุดบันทึกชั่วคราว ใหเลือก พัก เลือก ทําตอ เพื่อเริ่ม
บันทึกตอ

4. หากตองการหยุดบันทึก เลือก หยุด วิดีโอคลปิจะถูกจัดเก็บใน
คลังภาพโดยอัตโนมัต ิความยาวสูงสุดของวิดีโอคลิปจะขึน้อยู
กับหนวยความจําที่เหลืออยู

คลังภาพ
หนาจอหลัก
เลือก เมนู > คลงัภาพ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● ภาพ   — ดูภาพและวิดีโอที่อยูในโฟลเดอรรูปถาย
● คลิปวิดีโอ   — ดูวิดีโอในศูนยวิดีโอ
● เพลง   — เปด เครื่องเลน
● คลิปเสียง   — ฟงคลิปเสียง
● ลงิคการสตรีม   — ดแูละเปดลิงคการสตรีม
● การนําเสนอ   — ดูการนําเสนอ

คุณสามารถเรยีกดูและเปดแฟมขอมูล รวมทั้งคัดลอกและยาย
รายการไปยังแฟมขอมูลไดอีกดวย คุณยังสามารถสรางอัลบั้ม 
คัดลอก และเพิ่มรายการลงในอัลบั้มไดอีกดวย

ในการเปดไฟล ใหกดปุมเลื่อน คลิปวิดีโอ ไฟลประเภท RAM และ
ลิงคการสตรีมจะเปดขึน้และเลนในศูนยวิดีโอ สวนเพลงและคลปิ
เสียงจะเลนในเครื่องเลน

ภาพถาย
เกี่ยวกบัรปูถาย
เลือก เมนู > คลงัภาพ > ภาพ และจากตัวเลือกตอไปนี้
● ภาพที่ถาย  — ดูรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดที่คุณถายไว
● เดือน  — ดูภาพและวิดีโอที่แยกประเภทตามเดือนที่ถายไว
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● อัลบัม้  — ดูอัลบั้มที่ตั้งไวและอัลบั้มที่คุณไดสรางขึน้เอง
● แท็ก  — ดูแท็กที่คุณสรางขึน้สําหรับแตละรายการ
● ดาวนโหลด  — ดูรายการและวิดโีอที่ดาวนโหลดจากเว็บหรือที่
ไดรับเปนขอความมัลติมีเดียหรืออีเมล

● ทั้งหมด  — ดูรายการทั้งหมด
● แบงดู  — ประกาศภาพหรือวิดีโอบนเว็บ

การพิมพภาพ
การพิมพภาพชวยใหคุณสามารถพิมพภาพโดยใชการเชื่อมตอ
Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB ที่ใชรวมกันได นอกจากนี้คุณ
ยังสามารถพิมพภาพไดโดยใชการเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN)
คณุสามารถพิมพเฉพาะภาพที่อยูในรูปแบบไฟล JPEG ภาพที่ถายไว
ดวยกลองจะไดรับการจัดเก็บไวในรูปแบบไฟล JPEG โดยอัตโนมัติ

การเลือกเครือ่งพมิพ
ในการพิมพรูปภาพดวยการพิมพภาพ เลือกภาพและตัวเลือกพิมพ

เมื่อคุณใชการพิมพภาพเปนครั้งแรก รายชื่อเครื่องพิมพที่ใชงานได
จะปรากฏขึ้น เลือกเครื่องพิมพ เครื่องพิมพนั้นจะถูกกําหนดเปน
เครื่องพิมพที่ตั้งไว

ในการใชเครื่องพิมพที่ใชรวมกันไดกับระบบ PictBridge ใหเชื่อม
ตอสายเคเบลิขอมูลกอนที่จะเลือกตัวเลอืกพิมพได และตรวจสอบ
วาไดตั้งคาโหมดสายเคเบิลขอมูลเปน พิมพภาพ หรือ ถามเมื่อ
เชื่อมตอ เครื่องพิมพจะปรากฏขึน้โดยอัตโนมัติเมื่อคณุเลือกตัว
เลือกพิมพ
หากไมสามารถเลือกใชเครื่องพิมพที่ระบบกําหนดได รายชื่อ
เครื่องพิมพที่มีใหเลือกใชไดจะปรากฏขึน้อีกครั้ง

ในการเปลี่ยนเครื่องพิมพที่ระบบตั้งไว ใหเลือก ตัวเลอืก > การ
ตั้งคา > เครื่องพิมพที่ตั้งไว

แบงดอูอนไลน
เกี่ยวกบัการแบงดูออนไลน
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > แบงดู
การแบงดูออนไลนชวยใหคุณสามารถประกาศภาพ วิดีโอคลิป และ
คลิปเสียงจากเครื่องของคุณไปที่บริการแบงดูออนไลนที่ใชรวม
กันได เชน อัลบั้มและบล็อก นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูและสง
ความคิดเห็นไปที่ประกาศในบริการเหลานี้ รวมทั้งดาวนโหลด
เนื้อหาลงในโทรศัพท Nokia ที่ใชรวมกันไดของคุณ
ประเภทเนื้อหาที่สนับสนุนและการใหบริการแบงดูออนไลนอาจ
แตกตางกันไป

การสมัครใชบริการ
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > แบงดู

หากตองการสมัครใชบริการการใชรวมกันแบบออนไลน โปรดไปที่
เว็บไซตของผูใหบริการและตรวจสอบวาโทรศัพท Nokia ของคุณ
ใชบริการนี้ไดหรือไม สรางบัญชีตามที่แนะนําไวในเว็บไซต คุณจะ
ไดรับชื่อผูใชและรหัสผานที่จําเปนสําหรับการตั้งคาโทรศัพทของ
คุณกับบัญชีนี้
1. หากตองการเปดใชงานบริการ ใหเปดแอปพลิเคชั่นการใชรวม

กันแบบออนไลนในเครื่องของคณุ เลือกบริการและ ตัวเลือก >
ทํางาน

2. ปลอยใหเครื่องสรางการเชื่อมตอกับเครือขาย หากเครื่อง
สอบถามจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตจากคุณ ใหคณุเลือกจุด

ตอจากรายการ
3. ลงชื่อเขาใชบัญชีของคุณตามที่แนะนําไวบนเว็บไซตของผูให

บริการ
บริการของ Nokia ในบริการการใชรวมกันแบบออนไลนนี้ไมคิดคา
บริการ โดยอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายจากผูใหบริการสําหรับ
ขอมูลที่โอนยายผานเครือขาย โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหรือ
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บริษัทอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการใชงาน และคาบริการ
และคาถายโอนขอมูลของบริษัทอื่น

การสรางประกาศ
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > แบงดู

หากตองการโพสตไฟลมัลติมีเดียในบริการ เลือกบริการและ ตัว
เลอืก > ประกาศใหม หากบริการการใชรวมกันแบบออนไลนมี
ชองสําหรับโพสตไฟล ใหเลือกชองที่ตองการ

หากตองการเพิ่มภาพ วิดีโอคลิป หรือคลิปเสียงไปที่ประกาศ เลือก
ตัวเลือก > ใส

หากตองการเพิ่มชื่อหรือคําอธิบายไปที่ประกาศ ปอนขอความลงใน
ชองโดยตรง หากมี

หากตองการเพิ่มแท็กไปที่ประกาศ เลือก แท็ก:

หากตองการเลอืกวาจะเปดใชการโพสตขอมูลที่ตั้งที่มีอยูในไฟล
หรือไม เลือก ที่ตั้ง:

หากตองการตั้งระดบัความเปนสวนตัวสําหรับไฟล เลือก สวนตัว:
อนุญาตใหทุกคนดูไฟลของคุณ เลือก กลุมสาธารณะ หามไมให
คนอื่นดูไฟลของคุณ เลือก สวนตัว คุณสามารถกําหนดการตั้งคา
ที่ตั้งไว ไดบนเว็บไซตของผูใหบริการ

หากตองการสงประกาศไปที่บริการ เลือก ตัวเลือก > ประกาศลง
เว็บ

ศนูยวิดโีอ 
ดวยศูนยวิดีโอ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถ
ดาวนโหลดและสตรีมคลิปวิดีโอแบบ OTA จากบริการวิดีโอ
อินเทอรเน็ตที่ใชรวมกันไดผานการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตหรือ
WLAN นอกจากนี้ คุณสามารถถายโอนคลิปวิดีโอจากเครื่องพีซีที่

ใชงานรวมกันไดไปที่โทรศัพทของคุณ และดูคลปิวิดีโอดังกลาวใน
ศูนยวิดีโอ
การใชจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตในการดาวนโหลดวิดีโออาจ
เกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครอืขายของผูให
บริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับคาใช
จายในการสงขอมูล
โทรศัพทของคณุอาจไดรับการกําหนดบริการไวลวงหนาแลว
ผูใหบริการอาจใหบริการเนื้อหาฟรีหรือคิดคาธรรมเนียม โปรดตรวจ
สอบราคาจากในบริการหรือจากผูใหบริการ

การดูและดาวนโหลดวิดีโอคลิป
การเชื่อมตอกับบริการวิดีโอ
1. เลือก เมนู > คลังภาพ > คลปิวิดีโอ
2. ในการเชื่อมตอกับบริการเพื่อติดตั้งบริการวิดีโอ ใหเลือก
สารบบวิดีโอ แลวเลือกบรกิารวิดีโอที่ตองการจากแคตตาล็อก
บริการ

การดูวิดีโอคลิป
ในการเรียกดูเนื้อหาบริการวิดีโอที่ติดตั้งไว ใหเลือก ลงิคขาว
วิดีโอ

เนื้อหาของบริการวิดีโอบางรายการไดรับการแบงออกเปนประเภท
ตางๆ ในการเรียกดูวิดีโอคลิป ใหเลือกประเภท

ในการคนหาวิดีโอคลิปที่อยูในบริการ ใหเลือก คนหาวิดีโอ ตัว
เลือกการคนหาอาจไมมีอยูในบางบริการ

วิดีโอคลิปบางไฟลสามารถเรยีกดูขอมูลแบบ OTA ได แตบางไฟล
ตองดาวนโหลดลงในโทรศพัทกอน ในการดาวนโหลดวิดโีอคลปิ
ใหเลือก ตัวเลอืก > ดาวนโหลด หากคุณออกจากแอปพลิเคชั่น
การดาวนโหลดจะยังดําเนินตอไปโดยไมแสดงบนหนาจอ วิดีโอ
คลิปที่ดาวนโหลดจะถูกจัดเก็บไวในวิดโีอของฉัน
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ในการสตรมีวิดีโอคลิปหรือดูคลิปที่ดาวนโหลด ใหเลือก ตัว
เลอืก > เลน ในขณะเลนวิดโีอคลปิ ใหใชปุมเลือกและปุมเลื่อน
หรือปุมสื่อเปนตวัควบคุมเครื่องเลน ในการปรับความดัง ใหใชปุม
ระดับเสียง

คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงที่
ดงัเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ดาวนโหลดตอ  — เริ่มการดาวนโหลดที่ลมเหลวหรือพักไวตอ
● ยกเลกิการดาวนโหลด  — ยกเลิกการดาวนโหลด
● ดูตัวอยาง  — ดูตัวอยางวิดีโอคลิป
● รายละเอียดลงิคขาว  — ดูขอมูลเกี่ยวกับวิดโีอคลิป
● รีเฟรชรายการ  — รีเฟรชรายการวิดีโอคลิป
● เปดลงิคในเบราเซอร  — เปดลิงคในเว็บเบราเซอร

กําหนดเวลาดาวนโหลด
การตั้งคาแอปพลิเคชั่นเพื่อดาวนโหลดวิดีโอคลิปโดยอัตโนมัติอาจ
เกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานเครอืขายของผูใหบริการ
โปรดติดตอผูใหบริการของคณุเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาใช
จายในการสงขอมูล ในการกําหนดตารางเวลาการดาวนโหลด
อัตโนมัติสําหรบัวิดีโอคลิปที่อยูในบริการ ใหเลือก ตัวเลือก >
ตารางเวลาดาวนโหลด ศูนยวิดีโอจะดาวนโหลดวิดีโอคลิปใหม
ทุกวันตามเวลาที่คุณกําหนดไวโดยอัตโนมัติ

ในการยกเลิกตารางเวลาดาวนโหลด ใหเลือก ดาวนโหลดดวย
ตนเอง เปนวิธีการดาวนโหลด

เครื่องบันทกึ 
เลือก เมนู > เพลง > บันทึก
คณุสามารถใชแอปพลิเคชั่นเครื่องบันทึกในการบันทึกเสียงและ
การสนทนาทางโทรศัพทได

เครื่องบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูลหรือเชื่อมตอ GPRS
อยู

ในการบันทึกคลิปเสียง ใหเลือก 

ในการหยุดบันทึกคลิปเสียง ใหเลือก 

ในการรับฟงคลิปเสียง เลือก 

ในการเลือกคุณภาพการบันทึกหรือตําแหนงที่คุณตองการจัดเก็บ
คลิปเสียงของคุณ เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา
คลิปเสียงที่บนัทึกไวจะไดรับการจัดเก็บไวในโฟลเดอรคลิปเสียง
ในคลังภาพ
ในการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท ใหเปดเครื่องบันทึกใน
ระหวางที่สนทนา และเลือก  ทั้งสองฝายจะไดยินเสียงโท
ทุกๆ 5 วินาทีในขณะที่บันทึกเสียง

วิทยุเอฟเอม็ 
การทํางานของวิทยุ FM ขึน้กับสายเสาอากาศที่ไมใชเสาอากาศ
ของโทรศัพทมือถือ ดังนั้น คณุตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมที่
ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพื่อการใชงานวิทยุ FM ได
อยางเหมาะสม
เลือก เมนู > เพลง > วิทยุ > วิทยุเอฟเอ็ม
คุณภาพการกระจายเสียงของวิทยุจะขึ้นอยูกับพื้นที่ครอบคลุมของ
สถานีวิทยุในพื้นที่นั้นๆ

การฟงวิทยุ
เลือก เมนู > เพลง > วิทยุ > วิทยุเอฟเอ็ม
การทํางานของวิทยุ FM ขึน้กับสายเสาอากาศที่ไมใชเสาอากาศ
ของโทรศัพทมือถือ ดังนั้น คณุตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมที่
ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพื่อการใชงานวิทยุ FM ได
อยางเหมาะสม
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คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงที่
ดงัเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ
โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพงเนื่องจากเสียง
จะดังมาก
คณุภาพของเสียงวิทยุที่ออกอากาศจะขึน้อยูกับคลืน่สถานีวิทยุที่
ครอบคลุมในพื้นที่นั้นๆ
คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาขณะฟงวิทยุได โดยใน
ขณะที่มีสายสนทนาอยู เครื่องจะปดวิทยุกอน

ในการเริ่มคนหาสถานี ใหเลือก  หรือ 

หากคุณไดจัดเก็บสถานีวิทยุไวในโทรศัพทแลว เมื่อจะไปยังสถานี
ที่บันทึกไวในลําดับกอนหนาหรือในลําดับถัดไป ใหเลือก  หรือ

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ใชงานลําโพง  — ฟงวิทยุโดยใชลําโพง
● หาคลื่นโดยผูใช  — เปลี่ยนความถี่ดวยตนเอง
● ไดเรกทอรีสถานี  — ดูสถานีวิทยุที่มีใหเลือกตามสถานที่ตั้ง

(บริการเครือขาย)
● จัดเก็บสถานี  — บันทึกสถานีวิทยุที่คุณคนหาไดในขณะนั้นลง
ในรายการสถานีวิทยุของคุณ

● สถานี  — เปดรายการสถานีที่จัดเก็บของคุณ
● เลนเปนพื้นหลงั  — กลับไปยังหนาจอหลักขณะที่กําลังฟงวิทยุ
เอฟเอ็มอยูในพื้นหลัง

วิทยุผานเน็ต Nokia
เลือก เมนู > เพลง > วิทยุ > วิทยุอินเทอรเน็ต
ดวยแอปพลิเคชั่นวิทยุอินเทอรเน็ตของ Nokia (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) คุณสามารถฟงวิทยุจากสถานีวิทยุที่มีอยูทาง
อินเทอรเน็ตได ในการรับฟงจากสถานีวิทยุ คณุจะตองกําหนดจุด

เชื่อมตอ WLAN หรือจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตในโทรศัพทกอน
การฟงจากสถานีอาจตองใชการสงขอมูลขนาดใหญผานทางเครือ
ขายของผูใหบริการ วิธีการเชื่อมตอที่แนะนําคือ WLAN กรุณาตรวจ
สอบเงื่อนไขและคาธรรมเนียมการบริการขอมูลกับผูใหบริการ
โทรศัพทของคุณ กอนที่จะใชการเชื่อมตอวิธีอื่นๆ ตัวอยางเชน
แผนขอมูลอัตราคงที่จะชวยใหโอนยายขอมูลจํานวนมากโดยเสีย
คาธรรมเนียมรายเดือนแบบเปนชุดได

การฟงสถานีวิทยุผานเน็ต
เลือก เมนู > เพลง > วิทยุ > วิทยุอินเทอรเน็ต

คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงที่
ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ
โปรดอยาถือโทรศพัทไวใกลหูระหวางการใชลําโพงเนื่องจากเสียง
จะดังมาก
ในการฟงสถานีวิทยุทางอินเทอรเน็ต ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
1. เลือกสถานีจากรายการโปรดหรือจากไดเรกทอรีสถานี หรือ

คนหาสถานีตามชื่อจากบรกิารวิทยุอินเทอรเน็ตของ Nokia
ในการเพิ่มสถานีดวยตนเอง ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มสถานี
ดวยตนเอง ทั้งนี้ คุณสามารถเรยีกดูลิงคสถานีดวยแอปพลิ
เคชั่นเว็บเบราเซอรได ลิงคที่ใชรวมกันไดจะเปดขึน้เองโดย
อัตโนมัติในแอปพลิเคชั่นวิทยุอินเทอรเน็ต

2. เลือก รับฟง
หนาจอ กําลังเลนตอนนี้ จะเปดขึ้น และแสดงขอมูลการเลน
เกี่ยวกับเพลงและสถานีที่กําลงัเลนอยูในขณะนั้น

ในการหยดุเลนชั่วคราว ใหกดปุมเลื่อน ถาตองการเริ่มเลนตอ ให
กดปุมเลื่อนอีกครั้ง

ในการดูขอมูลสถานี ใหเลือก ตัวเลือก > ขอมูลสถานี (จะไมมีให
เลือกหากคณุไดจัดเก็บสถานีดวยตนเอง)
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หากคุณกําลังฟงสถานีที่จัดเก็บไวในรายการโปรด ใหเลื่อนไปทาง
ซายหรือทางขวาเพื่อฟงสถานีที่จัดเก็บไวในลําดับกอนหนาหรือ
ลําดับถัดไป

เกี่ยวกับเครือขายโฮม
โทรศัพทของคุณใชรวมกับ UPnP (Universal Plug and Play) ได
และไดรับการรับรองจาก DLNA (Digital Living Network Alliance)
. คณุสามารถใชอุปกรณที่ใชจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) หรือ
เราเตอรสรางเครือขายโฮมได จากนั้นคุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ
UPnP ที่เปดใชงาน WLAN ซึ่งใชรวมกันไดเขากับเครือขาย อุปกรณ
ที่ใชรวมกันไดอาจเปนโทรศัพทมือถือของคุณ เครื่องคอมพิวเตอร
ที่ใชรวมกันได เครื่องเสียง โทรทัศน หรือเครื่องรับมัลติมีเดียไรสาย
ที่ใชรวมกันไดที่เชื่อมตอกับเครื่องเสียงหรือโทรทัศน

คณุสามารถแบงใชและซิงโครไนซไฟลสื่อที่อยูในโทรศัพท
เคลื่อนที่รวมกับอุปกรณที่ไดรับการรับรองจาก UPnP และ DLNA
อื่นๆ ที่ใชรวมกันไดผานเครือขายโฮม ในการเปดใชฟงกชันเครือ
ขายโฮม และจัดการการตั้งคา เลือก เมนู > แอปพลิฯ > โฮม
มีเดีย นอกจากนี้ คณุยังสามารถใชแอปพลเิคชั่นโฮมมเีดียดูและ
เลนไฟลสื่อจากอุปกรณเครือขายโฮมในโทรศัพทของคุณหรือใน
อุปกรณที่ใชรวมกันไดอื่นๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องเสียง
หรือโทรทัศน

ในการดูไฟลสื่อในอุปกรณเครือขายโฮมอื่น เมื่ออยูในโฟลเดอรรูป
ถาย เปนตน ใหเลือกไฟล ตัวเลือก > แสดงผานเครือขายโฮม
แลวเลือกอุปกรณ

ในการใชฟงกชัน WLAN ของโทรศัพทในเครือขายโฮม คุณจะตอง
มีการเชื่อมตอโฮมของระบบ WLAN ที่กําลังทํางานและมีอุปกรณ
โฮมอื่นๆ ที่เปดใชระบบ UPnP ซึง่เชื่อมตอกับเครือขายโฮมเดียวกัน
หลังจากตั้งคาเครือขายโฮมของคุณ คุณสามารถแบงใชรูปภาพ
และคลิปวิดีโอกับเพื่อนๆ และครอบครัวของคณุที่บาน นอกจากนี้
คณุยังสามารถเก็บสื่อของคุณไวที่เซริฟเวอรมีเดียหรือดึงไฟลสื่อ

จากเซริฟเวอรโฮมที่ใชรวมกันได คณุสามารถเลนเพลงที่เก็บไวใน
โทรศัพทของคุณโดยใชระบบโฮมสเตอริโอที่ไดรับการรับรองจาก
DLNA โดยควบคุมเพลยลิสและระดับความดังจากโทรศัพทของคุณ
โดยตรง นอกจากนี้คุณยังสามารถดูภาพที่ถายไวดวยกลองใน
โทรศัพทของคณุบนจอทีวีที่ใชรวมกันได โดยควบคุมดวย
โทรศัพทของคุณผาน WLAN ทั้งหมด
เครือขายโฮมใชการตั้งคาความปลอดภยัของการเชื่อมตอ WLAN
ใชคุณสมบัติของเครอืขายโฮมในเครือขายโครงสรางพื้นฐานของ
WLANรวมกับอุปกรณที่มีจุดเชื่อมตอ WLAN และเปดใชงานการเขา
รหัส
โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอกับเครือขายโฮมไดก็ตอเมื่อคุณ
ยอมรับคําขอเชื่อมตอจากอุปกรณอื่นที่ใชรวมกันได หรือเลือกตัว
เลือกเพื่อด ูเลน หรือคัดลอกไฟลสื่อในโทรศัพทของคุณ หรือ
คนหาอุปกรณอื่นๆ

เปด Ovi ดวย Nokia 5730 XpressMusic
Ovi เปนชองทางสูบริการตางๆ ของ Nokia
สําหรับการสํารวจและรายละเอียดเพิ่มเติม ไปที่ www.ovi.com
โดยใชคอมพิวเตอรของคุณ

ไฟลบน Ovi
ดวยไฟลบน Ovi คุณสามารถใช Nokia 5730 XpressMusic ของคุณ
เพื่อเขาถงึเนื้อหาบนคอมพิวเตอรของคุณ หากเครื่องเปดอยูและ
เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต คุณจะตองติดตั้งแอปพลิเคชั่นไฟลบน Ovi
บนคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่คุณตองการเขาถึงโดยใชไฟลบน Ovi
เมื่อใชไฟลบน Ovi คุณสามารถทําสิ่งตอไปนี้ได
● เรียกดู คนหา และดูรูปภาพของคุณ คุณไมจําเปนตองอัพโหลด
รูปภาพไปไวที่เว็บไซต แตคุณสามารถเขาถึงเนื้อหาใน
คอมพิวเตอรของคุณไดโดยใชโทรศัพทมือถือ
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● เรียกดู คนหา รวมทั้งดูไฟลและเอกสารของคุณ คุณไมจําเปน
ตองใชแอปพลเิคชั่นพิเศษใดๆ บนโทรศัพทของคุณ

● ดาวนโหลดเพลงจากคอมพิวเตอรไปยังโทรศัพทของคุณ จาก
นั้น คุณสามารถใชเครื่องเลนเพลงบนโทรศพัทของคณุเพื่อฟง
เพลงไดตามปกติ

● สงไฟลและโฟลเดอรจากคอมพิวเตอรของคุณโดยไมตองยาย
จากและไปไวที่เครื่องกอน

● เขาถึงไฟลบนคอมพิวเตอรของคุณแมเครื่องคอมพิวเตอรจะปด
อยูก็ตาม เพียงแคเลือกโฟลเดอรและไฟลที่คุณตองการใหมี
จากนั้น ไฟลบน Ovi จะเก็บสําเนาลาสุดที่จัดเก็บไวในที่เก็บ
ขอมูลออนไลนซึ่งมีการปองกันไวโดยอัตโนมัติ

การติดตั้งไฟลบน Ovi:
1. เลือก เมนู > อินเทอรเน็ต และ ไฟลบน Ovi
2. อานขอมูล แลวเลือก ตอไป
3. เลือกชองอีเมล และปอนที่อยูอีเมลของคุณ
4. เลือก เรียบรอย
5. เลือก สง บริการไฟลบน Ovi จะสงอีเมลเกี่ยวกับขอมูลในการ

เริ่มตนใชงานใหแกคุณ
สําหรับการสนับสนุน โปรดดูที่ files.ovi.com/support
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การโทร
ในการโทรออกและรับสาย โทรศัพทตองเปดอยู ติดตั้งซิมการดที่
ถูกตอง และคุณตองอยูในพื้นที่บริการของเครือขายเซลลูลาร
ในการโทรหรือรับสายอินเทอรเน็ต คณุตองเชื่อมตอโทรศัพทเขา
กับบริการสายอินเทอรเน็ตกอน ในการเชื่อมตอกับบริการสาย
อินเทอรเน็ต โทรศัพทตองอยูในพื้นที่ครอบคลุมของเครือขายการ
เชื่อมตอ เชน จุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN)

สายสนทนา

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดงใน
ใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ ภาษี และปจจัยอื่นๆ

การรบัสายเรียกเขา
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทร

ในการปฏิเสธสาย ใหกดปุมจบการทํางาน

ในการปดเสียงเรียกเขาแทนที่จะรับสาย ใหเลือก เงียบ

ในกรณีที่คุณกําลังใชสายอยูและเปดใชงานฟงกชันสายเรียกซอน
แลว (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหกดปุมโทรเพื่อรับสาย
เรียกเขาสายใหม สายแรกจะถูกพักไว เมื่อตองการวางสายที่
สนทนาอยู ใหกดปุมวางสาย

การโทรออก

ขอสําคัญ:  หากเครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสล็อคเพื่อเปด
ใชฟงกชันของโทรศัพท

แมจะล็อคเครื่องไว คุณอาจจะยังสามารถโทรออกไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินที่ใชเปนทางการได การโทรแบบฉุกเฉินในรูปแบบออฟไลน
หรือเมื่อมีการล็อคเครื่องนั้นตองเปนกรณีที่เครื่องตองสามารถรับรู
วาหมายเลขนั้นเปนหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการ คุณตอง
เปลี่ยนรูปแบบการใชหรือปลดล็อคเครื่องไดโดยปอนรหัสล็อค
กอนจะโทรตดิตอหมายเลขฉุกเฉิน

ในการโทรออก ปอนเบอรโทรศัพท รวมถึงรหัสพื้นที่ แลวกดปุม
โทร

เคล็ดลับ:  สําหรับการโทรออกตางประเทศ ใสเครื่องหมาย
+ ซึง่แทนรหัสการโทรออกตางประเทศ และปอนรหัส
ประเทศ รหัสพื้นที่ (ไมตองใสเลข 0 นําหนาแลวแตกรณี)
ตามดวยเบอรโทรศัพท

ในการวางสาย หรือยกเลิกการโทรออก ใหกดปุมวางสาย

ในการโทรออกโดยใชรายชื่อที่บันทึกไว ใหเปดรายชื่อ พิมพตัว
อักษรตัวแรกของชื่อ เลื่อนไปที่ชื่อ และกดปุมโทร

ในการโทรออกโดยใชบันทึก ใหกดปุมโทรเพื่อด ู20 หมายเลข
ลาสุดที่คุณโทรออกหรือพยายามโทรออก เลื่อนไปยังหมายเลข
หรือชื่อที่ตองการ และกดปุมโทร

ในการปรับระดับเสียงของสายสนทนาที่ใชอยู ใหใชปุมปรับระดับ
เสียง

ในการสลับจากสายสนทนาเปนสายวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลอืก >
สลบัไปสายวิดีโอ โทรศัพทจะยุติสายสนทนาและทําการโทรสาย
วิดีโอไปยังผูรับ

ขอความเสียง
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศูนย
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เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นขอความเสียงเปนครั้งแรก เครื่องจะขอให
คณุปอนหมายเลขของศูนยฝากขอความเสียงของคุณ

ในการโทรไปยังศูนยขอความเสียงของคุณ ใหเลื่อนไปยังศูนย
ขอความเสียง และเลือก ตัวเลอืก > โทรออกศูนยขอความเสยีง

หากคุณไดกําหนดการตั้งคาสายอินเทอรเน็ตใหกับโทรศัพทของ
คุณแลว และมีศูนยขอความโทรอินเทอรเน็ต ในการโทรออกไปยัง
ศูนยขอความ ใหเลื่อนไปที่ศูนยขอความ และเลอืก ตัวเลอืก >
โทรออกศนูยโทรทางเน็ต

ในการโทรออกไปยังศูนยขอความในหนาจอหลัก ใหกด 1 คางไว
หรือกด 1 แลวตามดวยปุมโทร เลือกศูนยขอความที่คุณตองการ
โทรไป

ในการเปลี่ยนเบอรโทรศัพทของศูนยขอความ ใหเลือกศูนย
ขอความและ ตัวเลอืก > เปลี่ยนเบอร

สายวิดีโอ
เกีย่วกับสายวดิีโอ
ในการโทรสายวิดีโอ คุณจําเปนตองอยูในพื้นที่ที่เครือขาย UMTS
ครอบคลุมถึง โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อสอบถามขอมูล
เกี่ยวกับบริการและการสมคัรใชบริการสนทนาทางวิดีโอ ขณะที่
กําลังสนทนา คณุและคูสนทนาจะสามารถมองเห็นภาพวิดีโอสด
ของอีกฝายได หากผูรับมีโทรศัพทที่สามารถใชงานรวมกันได ภาพ
วิดีโอที่บันทึกโดยกลองในโทรศพัทของคุณจะปรากฏใหผูรับสาย
วิดีโอเห็น การสนทนาทางวิดีโอสามารถทําไดระหวาง 2 คูสาย
เทานั้น

การสนทนาทางวดิีโอ

คําเตือน:  โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลําโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก

ในการโทรออก ใหปอนเบอรโทรศัพทหรือเลือกผูรับจากรายการ
ของรายชื่อ และ ตัวเลือก > โทร > สายวิดีโอ เมื่อสายวิดีโอเริ่ม
ตน กลองของโทรศัพทจะถูกเปดใชงาน หากมีการใชงานกลองอยู
แลว เครื่องจะปดใชงานการสงวิดีโอ หากผูรับของสายนั้นไม
ตองการสงวิดีโอกลับมายังคุณ จะมีการแสดงภาพนิ่งแทน ในการ
กําหนดภาพนิ่งที่สงจากโทรศัพทของคณุไปแทนวิดีโอ ใหเลือก
เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา และ โทรศพัท > การโทร >
รูปภาพในสายวิดีโอ

ในการยกเลิกการสงเสียง วิดีโอ หรือวิดีโอและเสียง ใหเลือก ตัว
เลอืก > ไมใชงาน > การสงเสียง, การสงวิดีโอ หรือ การสง
วิดีโอและเสียง

ในการปรับระดับเสียงของสายวิดีโอที่ใชอยู ใหใชปุมปรับระดับ
เสียง

ในการใชลําโพง ใหเลือก ตัวเลอืก > ใชงานลําโพง ในการปด
เสียงลําโพงและใชหูฟง ใหเลือก ตัวเลือก > ใชงานหูฟงในตัว

ในการสลับตําแหนงของภาพ เลือก ตัวเลือก > เปลีย่นลําดับ
ภาพ

ในการซูมรูปภาพบนหนาจอ เลือก ตัวเลอืก > ยอ/ขยาย และ
เลื่อนขึน้หรือลง

ในการยุติสายวิดีโอ และโทรสายสนทนาไปยังผูรับคนเดียวกัน ให
เลือก ตัวเลือก > สลับไปสายสนทนา

มุมมองรวม
ใชฟงกชันมุมมองรวม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เพื่อสง
ภาพวิดีโอสดหรือคลิปวิดีโอจากโทรศัพทมือถอืของคุณไปยัง
โทรศัพทมือถือเครื่องอื่นที่ใชงานรวมกันไดในระหวางการสนทนา
ลําโพงจะทํางานเมื่อคุณเปดใชฟงกชันมุมมองรวม หากคุณไม
ตองการใชลําโพงสําหรับสายสนทนาในขณะรวมมองวิดีโอ คุณยัง
สามารถใชชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันได
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คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงที่
ดงัเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ

ขอกาํหนดมุมมองรวม
มมุมองรวมจําเปนตองใชการเชื่อมตอแบบ UMTS ติดตอผูใหบริการ
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ และความพรอมของ
เครือขาย UMTS และคาบริการที่เกี่ยวของกับการใชบริการนี้
ในการใชมุมมองรวม คุณตองปฏิบัติดังนี้:
● ตรวจดูใหแนใจวามีการตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคลใหกับ
โทรศัพทของคุณแลว

● ตรวจดูใหแนใจวาคุณมีการเชื่อมตอ UMTS ที่ใชงานอยู และอยู
ภายในพื้นที่ของเครือขาย UMTS หากคุณออกจากเครือขาย
UMTS ในขณะใชมุมมองรวม การรวมมองวิดีโอจะหยุดทํางาน
และการใชสายสนทนาจะทํางานตอไป

● ตรวจดูใหแนใจวาทั้งผูสงและผูรับไดลงทะเบียนเขาสูเครือขาย
UMTS แลว หากคุณเชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งใหเขาสูเซสชันการ
แบงปน และเครื่องของผูรบัไมไดอยูในพื้นที่ครอบคลุมของ
ระบบเครือขาย UMTS, ยังไมไดติดตั้งมุมมองรวม หรือไมไดตั้ง
คาการเชื่อมตอระหวางบคุคลไว ผูรับจะไมไดรับคําเชิญที่คุณสง
มาให คณุจะไดรับขอความแสดงขอผิดพลาดซึง่แสดงวาผูรับไม
สามารถรับคําเชิญได

การตั้งคามุมมองรวม
ในการปรับเปลี่ยนการตั้งคามุมมองรวม เลือก เมนู > การตั้งคา >
การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > มุมมองรวม
ในการตั้งคามุมมองรวม คุณตองมีการตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS และ
การเชื่อมตอระหวางบุคคล

การตั้งคาการเชือ่มตอระหวางบุคคล
การเชื่อมตอระหวางบุคคลเรียกในอีกชื่อหนึ่งวาการเชื่อมตอ SIP
(Session Initiation Protocol) การตั้งคารูปแบบ SIP ตองไดรับการ
กําหนดคาในโทรศัพทของคณุกอนจึงจะสามารถใชมมุมองรวมได
โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อขอการตัง้คารูปแบบ SIP และบันทึกไว
ในโทรศัพทของคุณ ผูใหบริการอาจสงการตั้งคาใหคุณหรือให
รายการพารามิเตอรที่จําเปนก็ได
การเพิ่มที่อยู SIP ลงในรายชื่อ
1. เลือก เมนู > รายชื่อ
2. เลือกรายชื่อ หรือสรางรายชื่อใหม
3. เลือก ตัวเลือก > แกไข
4. เลือก ตัวเลือก > เพิ่มรายละเอียด > รวมมองวิดีโอ
5. ปอนที่อยู SIP ในรูปแบบ username@domainname (คุณ

สามารถใชที่อยู IP แทนชื่อโดเมนได)
หากคุณไมทราบ SIP แอดเดรสของรายชื่อนั้นๆ คุณสามารถใช
หมายเลขโทรศัพทของผูรับ รวมดวยรหัสประเทศเพื่อรวมดู
วิดีโอได (หากผูใหบริการเครือขายสนับสนุน)

การตั้งคาการเชือ่มตอ UMTS
การตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS:
● ติดตอผูใหบริการเพื่อกําหนดขอตกลงสําหรับคุณในการใช
เครือขาย UMTS

● ตรวจดูใหแนใจวาตั้งคาการเชื่อมตอจดุเชื่อมตอ UMTS ของ
โทรศัพทถูกตองแลว สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

การรวมมองวดิีโอสดและคลิปวิดีโอ
ในระหวางใชสายสนทนา ใหเลือก ตัวเลอืก > รวมมองวิดีโอ
1. ในการรวมมองวิดีโอสดขณะสนทนา ใหเลือก วิดีโอสด
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ในการรวมมองวิดีโอคลิป ใหเลือก วิดีโอคลปิ แลวเลือกคลิปที่
คุณตองการรวมมอง
คณุอาจจําเปนตองแปลงวิดีโอคลิปเปนรูปแบบที่เหมาะสม
สําหรับการรวมมอง หากโทรศัพทของคุณแจงใหคุณทราบวา
ตองแปลงไฟลวิดีโอคลิป ใหเลือก ตกลง โทรศัพทของคุณ
ตองมีตัวตัดตอวิดีโอเพื่อใหการแปลงไฟลทํางานได

2. หากผูรับมีที่อยู SIP หลายแหงหรือมีเบอรโทรศัพทที่มีรหัส
ประเทศนําหนาจัดเก็บไวในรายชื่อ ใหเลือกที่อยูหรือเบอรโทร
ที่ตองการ หากยังไมมีที่อยู SIP หรือเบอรโทรศัพทของผูรับ ให
ปอนที่อยู SIP หรือเบอรโทรศัพทของผูรับพรอมรหัสประเทศ
และเลือก ตกลง เพื่อสงคําเชิญ โทรศัพทของคุณจะสงคําเชิญ
ไปยังที่อยู SIP
การรวมมองจะเริม่ขึ้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อผูรับตอบรับคําเชิญ
ตัวเลือกขณะแบงดูวิดีโอ

   ยอ/ขยายวิดีโอ (ใชไดเฉพาะผูสงเทานั้น)

   ปรับความสวาง (ใชไดเฉพาะผูสงเทานั้น)

 หรือ   ปดเสียงหรือเปดเสียงไมโครโฟน

 หรือ   เปดและปดเสียงลําโพง

 หรือ   พักและเริ่มมุมมองรวมตอ

   สลับเปนโหมดภาพเต็มจอ (ใชไดเฉพาะผูรับเทานั้น)

3. ในการหยุดเซสชันการรวมมอง เลือก หยุด หากตองการวาง
สายสนทนา ใหกดปุมวางสาย เมื่อคุณวางสาย มุมมองรวมจะ
สิ้นสุดลงดวย

ในการจัดเก็บวิดีโอสดที่คณุรวมมอง ใหเลือก ใช เมื่อมีขอความ
ถาม โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบเกี่ยวกับตําแหนงของวิดีโอที่จัด
เก็บ

หากคุณเขาใชงานแอปพลิเคชั่นอื่นขณะที่รวมมองวิดีโอคลิป การ
รวมมองจะถูกพักไวชั่วคราว หากตองการกลับไปที่หนาจอมุมมอง
รวม แลวรวมมองตอ ในหนาจอหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > ทําตอ

สายอินเทอรเน็ต 
เกี่ยวกบัสายอินเทอรเน็ต
เมื่อใชบริการสายอินเทอรเน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คุณจะสามารถโทรออกและรับสายเรียกเขาผานอินเทอรเน็ต สาย
อินเทอรเน็ตสามารถเกิดขึ้นระหวางคอมพิวเตอร ระหวางโทรศัพท
มือถือ และระหวางอุปกรณ VoIP และโทรศัพททั่วไป
เมื่อตองการใชบริการนี้ คุณตองสมัครขอรับบริการ และมีบัญชีผูใช
ในการโทรออกหรือรับสายอินเทอรเน็ต คุณตองอยูในพื้นที่บริการ
ของ LAN ไรสาย และเชื่อมตอกับบริการสายอินเทอรเน็ต

การเรียกใชสายอนิเทอรเน็ต
เลือก เมนู > รายชื่อ และบริการสายอินเทอรเน็ต
หากตองการโทรหรือรับสายอินเทอรเน็ต ใหติดตอผูใหบริการของ
คุณเพื่อรับการตั้งคาการเชื่อมตอสายอินเทอรเน็ต ในการเชื่อมตอ
บริการสายอินเทอรเน็ต เครื่องของคุณตองอยูในพื้นที่บริการของ
เครือขาย

ในการเรียกใชบริการสายอินเทอรเน็ต ใหเลือก ตัวเลือก > เปดใช
งานบริการ

ในการคนหาการเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) ที่มีอยู ใหเลือก ตัว
เลอืก > คนหา WLAN

การโทรสายอนิเทอรเน็ต 
เมื่อคุณเปดใชคุณสมบัติสายอินเทอรเน็ต คุณสามารถโทรสาย
อินเทอรเน็ตไดจากทุกแอปพลิเคชั่นที่คณุสามารถโทรสายสนทนา
ปกติได เชน รายการรายชื่อหรือบันทึก ตัวอยางเชน ในรายการราย
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ชื่อ ใหเลื่อนไปที่รายชื่อที่ตองการ และเลือก ตัวเลอืก > โทร >
สายอินเทอรเน็ต

ในการโทรสายอินเทอรเน็ตในหนาจอหลัก ใหปอนเบอรโทรศัพท
หรือที่อยูอินเทอรเน็ต และเลือก โทรเน็ต
1. ในการโทรสายอินเทอรเน็ตไปยังที่อยูที่ไมไดเริ่มตนดวย

ตัวเลข ใหกดปุมตัวเลขใดก็ไดในหนาจอหลัก และกดปุม #
นาน 2-3 วินาทีเพื่อลางหนาจอ และเพื่อเปลี่ยนโหมดโทรศัพท
จากโหมดตัวเลขเปนโหมดตัวอักษร

2. ปอนที่อยูอินเทอรเน็ต และกดปุมโทร

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์42



อินเทอรเน็ต
เบราเซอร 
แอปพลิเคชั่นเบราเซอรชวยใหคณุสามารถดูเว็บเพจบน
อินเทอรเน็ตได นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียกดูเว็บเพจที่ออกแบบ
ขึน้เปนพิเศษสําหรับอุปกรณโทรศัพทมือถือ
หากเว็บเพจแสดงอักขระที่ไมสามารถอานออกขณะที่กําลังเรียกดู
ใหเลือก เมนู > อินเทอรเน็ต > เว็บ และ ตัวเลอืก > การตั้ง
คา > หนา > การเขารหัสที่ตั้งไว และการเขารหัสที่เกี่ยวของ
ในการเบราสเว็บ คุณตองกําหนดคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตใน
โทรศัพทกอน

การเรยีกดูเวบ็
เลือก เมนู > อินเทอรเน็ต > เว็บ

ปุมลัด:ในการเริ่มเบราเซอร ใหกดปุม 0 คางไวเมื่ออยูใน
หนาจอหลัก

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบรกิารที่คณุไววางใจ และมีการ
ปองกันความปลอดภยัอยางเพียงพอ รวมทั้งปองกันซอฟตแวรที่
เปนอันตรายไดดวย

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรอื่นๆ จากแหลงที่วางใจไดเทานั้น เชน แอปพลิเคชั่นที่มี
Symbian Signed หรือผานการทดสอบรับรองจาก Java Verified™
โฮมเพจจะเปดขึน้ ในการเปลี่ยนแปลงโฮมเพจ ใหเลือก 
ตัวเลอืก > การตั้งคา

ในการเรียกดูเว็บเพจ เมื่ออยูในหนาจอบุคมารค ใหเลือกบุคมารค
หรือปอนที่อยูลงในชอง ( ) แลวกดปุมเลื่อน

เว็บเพจบางหนาอาจประกอบไปดวย ภาพกราฟกและเสียง ซึ่ง
โทรศัพทจะตองมีพื้นที่หนวยความจําขนาดใหญ จึงจะสามารถเขา
ดูเว็บเพจดังกลาวได หากโทรศัพทของคุณไมมีพื้นที่หนวยความ
จําเหลืออยูในขณะที่โหลดเว็บเพจดังกลาว ภาพกราฟกของหนา
นั้นจะไมแสดงขึน้

ในการเรียกดูเว็บเพจโดยไมแสดงภาพกราฟก เพื่อเปนการประหยัด
พื้นที่หนวยความจํา ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > หนา >
โหลดเนื้อหา > ตัวอักษรเทานั้น

ในการปอนที่อยูเว็บเพจใหมที่คุณตองการเขาชม ใหเลือก 
ตัวเลอืก > ไปยังที่อยูเว็บ

เคล็ดลับ: ในการเขาชมเว็บเพจที่จัดเก็บเปนบุคมารคใน
หนาจอบุคมารค ขณะเรียกดู ใหกดปุม 1 แลวเลือกบุคมารค

ในการรีเฟรชขอมูลเว็บเพจทั้งหมด ใหเลือกตัวเลอืก > ตัวเลอืก
การนําทาง > โหลดซ้ํา

ในการจัดเก็บเว็บเพจปจจบุันเปนบุคมารค ใหเลือก ตัวเลือก > จัด
เก็บเปนบุคมารค

ในการดูภาพที่ถายไวของเว็บเพจตางๆ ที่คุณเคยเขาเยี่ยมชมใน
ระหวางการเรียกดูปจจุบัน ใหเลือก กลับ (จะใชไดหากเปดใชงาน
รายการประวัติ ในการตั้งคาเบราเซอร และเว็บเพจปจจุบันไมใช
เว็บเพจแรกที่คุณเขาเยี่ยมชม) เลือกเว็บเพจที่ตองการกลับไปดู

ในการจัดเก็บเพจขณะเรียกดู ใหเลือก ตัวเลอืก > เครื่องมือ >
บันทึกเพจ

คุณสามารถจัดเก็บเว็บเพจ แลวเรียกดูภายหลังขณะออฟไลนได
นอกจากนี้ คณุยังสามารถจัดกลุมเว็บเพจลงในโฟลเดอรได ในการ
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เขาถึงเว็บเพจที่คุณจัดเก็บไว ในหนาจอบุคมารค ใหเลือก เพจที่
จัดเก็บไว

ในการเปดรายการยอยของคําสั่งหรือการดําเนินการสําหรับเว็บเพจ
ปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัวเลือกบริการ (หากเว็บเพจ
สนับสนุน)

ในการปองกันหรือยอมใหใชการเปดหนาตางหลายบานไดโดย
อัตโนมัต ิใหเลือก ตัวเลือก > หนาตาง > ปดกั้นปอปอัพ หรือ
อนุญาตปอปอัพ

เคลด็ลับ: ในการกลับไปที่หนาจอหลักโดยที่ยังเปด
เซอรไวแบบไมแสดงผลบนหนาจอ ใหกดปุม  

สองครั้งหรือกดปุมวางสาย ในการกลับไปที่เบราเซอร 
ใหกดปุม  คางไว แลวเลือกเบราเซอร

ลิงคขาวบนเวบ็และบล็อก
ลิงคขาวบนเว็บหรือเว็บฟดคือ ไฟล XML บนเว็บเพจที่ชุมชนเว็บ
บล็อกและองคกรขาวนํามาใชเพื่อแบงปนหัวขอขาวหรือบทความ
ลาสุด ตัวอยางเชน ฟดขาว บล็อกหรือเว็บบล็อกคือ บันทึกประจํา
วันบนเว็บ ลิงคขาวบนเว็บสวนใหญใชเทคโนโลยี RSS และ Atom
ถอืเปนเรื่องปกติที่จะพบลิงคขาวทางเว็บบนเว็บ บลอ็ก และ Wiki
เว็บเบราเซอรของ Nokia จะตรวจพบโดยอัตโนมัติหากเว็บเพจใดมี
ลิงคขาวบนเว็บ

หากตองการสมัครขอรับบริการลิงคขาวบนเว็บ ใหเลือก 
ตัวเลอืก > สมัครลงิคขาว

หากตองการดูลิงคขาวบนเว็บที่คณุสมัครไว ในหนาจอบุคมารค
เลือก ลงิคขาว

หากตองการอัพเดตลิงคขาวบนเว็บ ใหเลือกลิงคนั้น และ 
ตัวเลอืก > รีเฟรช

หากตองการกําหนดวิธีอัพเดตลิงคขาวบนเว็บ ใหเลือก ตัวเลือก >
การตั้งคา > ลงิคขาว

Widget
โทรศัพทของคุณสนับสนุน Widget Widget เปนแอปพลิเคชั่นเว็บ
ขนาดเล็กๆ ที่สามารถดาวนโหลดได ซึง่จะสงขอมูลมัลติมีเดีย ลิงค
ขาว และขอมูลตางๆ เชน รายงานสภาพอากาศ ไปยังโทรศัพทของ
คุณ Widget ที่ติดตั้งลงในโทรศัพทจะปรากฏเปนแอปพลิเคชั่นที่
แยกไวในโฟลเดอร แอปพลิเคชั่น
คุณสามารถดาวนโหลด Widget ไดโดยใชแอปพลิเคชั่น
ดาวนโหลดหรือดาวนโหลดจากเว็บ
จุดเชื่อมตอกับ Widget ที่ระบบตัง้ไวจะเปนจุดเชื่อมตอเดียวกันกับ
เว็บเบราเซอร เมื่อ Widget ทํางานในพื้นหลัง Widget บางรายการ
อาจอัพเดตขอมูลลงในโทรศัพทของคุณโดยอัตโนมัติ
การใช Widget อาจตองใชการสงขอมูลขนาดใหญผานทางเครือ
ขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเกี่ยวกับคาบริการในการ
สงขอมูลจากผูใหบริการของคุณ

การลบขอมูลในแคช
ขอมูลหรือบริการตางๆ ที่คุณเรียกดูจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความ
จําแคชในเครื่องของคุณ
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคุณได
พยายามเขาใชหรือเขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองการรหัสผาน
ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คุณ
เขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช

หากตองการลบแคช ใหเลือก ตัวเลือก > ลบขอมูลสวนตัว >
แคช

การสิ้นสุดการเชื่อมตอ
เมื่อตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอ และดูเว็บเพจขณะออฟไลน ให
เลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > ตัดการเชื่อมตอ เมื่อตองการสิ้น
สุดการเชื่อมตอและปดเบราเซอร เลือก ตัวเลือก > ออก
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หากตองการใหเบราเซอรทํางานอยูในพื้นหลัง ใหกดปุมจบการ
ทํางานหนึ่งครั้ง หากตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอ ใหกดปุมจบการ
ทํางานคางไว

หากตองการลบขอมูลเกี่ยวกับการเยีย่มชมเว็บเพจตางๆ ของคุณที่
เซิรฟเวอรเครือขายไดรวบรวมไว เลือก ตัวเลอืก > ลบขอมูล

ตัว > คุกกี้

ความปลอดภัยการเชื่อมตอ
ถาสัญลักษณความปลอดภยั ( ) ปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ
แสดงวาการสงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและเกตเวยอินเทอรเน็ต
หรือเซิรฟเวอรถูกเขารหัสไว
ไอคอนการรักษาความปลอดภยัไมไดแสดงวาการสงผานขอมูล
ระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรขอมูล (หรือสถานที่จัดเก็บแหลง
ขอมูลที่ตองการ) จะปลอดภยั ผูใหบริการจะรักษาความปลอดภัย
ของการถายโอนขอมลูระหวางเกตเวยและเซริฟเวอรขอมูล
คณุจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภยักับบริการบางประเภท
เชน บริการดานธนาคาร คุณจะไดรับขอความแจงหากเซริฟเวอรนั้น
ไมถูกตองหรือในกรณีที่คุณไมมีใบรับรองความปลอดภยัที่ถูกตอง
ในเครื่องของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการของคุณ

ดาวนโหลด!
เลือก เมนู > ดาวนโหลด
ดวย ดาวนโหลด (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถ
เรียกดู ดาวนโหลด และติดตั้งขอมูล เชน แอปพลิเคชั่นลาสุดและ
เอกสารที่เกี่ยวของ จากเว็บมาไวในโทรศัพทของคณุ
รายการตางๆ ไดรับการจําแนกประเภทภายใตแคตตาล็อกและ
โฟลเดอรที่ Nokia หรือผูใหบริการอิสระเปนผูจัดเตรียมไวให คุณ
อาจตองเสียคาใชจายในการดาวนโหลดขอมลูบางประเภท แตโดย
ปกติแลวคุณสามารถดตูัวอยางขอมูลไดโดยไมเสียคาใชจาย

ดาวนโหลด ใชการเชื่อมตอเครือขายที่มีในการเขาไปยังเนื้อหา
ลาสุด โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ หรือซัพพลายเออร หรือผู
ผลิตขอมูล เพื่อสอบถามรายละเอียดขอมูลอื่นๆ ที่มีใหบริการผาน
ดาวนโหลด
คุณควรติดตั้งและใชแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรอื่นจากแหลงที่มี
การรักษาความปลอดภยัและการปองกันซอฟตแวรที่จะกอความ
เสียหายที่เพียงพอ

การจัดการรายการ
เลือก เมนู > ดาวนโหลด

ในการเปดรายการหรือดูเนื้อหาของโฟลเดอรหรือแคตตาล็อก
เลือกรายการ โฟลเดอร หรือแคตตาล็อกนั้นๆ

ในการซื้อรายการที่เลือกไว ใหเลือก ตัวเลือก > ซื้อ

ในการดาวนโหลดรายการที่ไมเสียคาบริการ ใหเลือก ตัวเลือก >
รับ

ในการคนหารายการ เลือก ตัวเลอืก > คนหา

ในการปรับการตั้งคา เลือก ตัวเลือก > แอปพลเิคชั่น > การ
คา

ในการดูรายชื่อของรายการที่ดาวนโหลด เลือก ตัวเลือก >
รายการของฉัน

การเชื่อมตอพีซีกับเว็บ
คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณเพื่อเชื่อมตอพีซีกับเว็บ
1. ตอสายเคเบิลขอมูลเขากับชองเสียบ USB ของโทรศัพทและ

พีซีของคุณ
2. เลือก ตอ PC กับเน็ต ซอฟตแวรที่จําเปนจะไดรับการติดตั้งโดย

อัตโนมัติจากโทรศัพทของคุณไปยังพีซี
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3. ยอมรับการติดตั้งในพีซขีองคุณ และยอมรับการเชื่อมตอ หาก
เครื่องแจง เมื่อมีการสรางการเชื่อมตอไปยังเว็บ เว็บเบราเซอร
ของพีซขีองคุณจะปรากฏขึน้

คณุตองมีสิทธิผ์ูดูแลระบบในพีซีของคณุ และเปดใชงานตัวเลือก
รันอัตโนมัติในพีซีไว
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การเดินทาง
การจัดตําแหนง (GPS)
คณุสามารถใชแอปพลิเคชั่น เชน ขอมูล GPS เพื่อระบุตําแหนงของ
คุณ หรือคํานวณระยะทางและพิกัด โดยแอปพลิเคชั่นเหลานี้ตองมี
การเชื่อมตอ GPS

เกีย่วกับ GPS
พิกัดตางๆ ใน GPS จะแสดงดวยรูปแบบองศาและรูปแบบองศา
ทศนิยมโดยใชระบบพิกัดสากล WGS-84
Global Positioning System (GPS) ดําเนินการโดยรัฐบาลของ
สหรัฐอเมริกา ซึง่เปนผูรับผิดชอบความถูกตองแมนยําและการ
บํารุงรักษาแตเพียงผูเดียว ความถูกตองแมนยําของขอมูลระบุ
ตําแหนงสามารถไดรับผลกระทบจากการปรับดาวเทียม GPS ที่
กระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบาย
GPS ผานดาวเทียมซึ่งออกโดยฝายพลเรือนของกระทรวงกลาโหม
สหรัฐและกรมการวางแผนเพื่อการนํารองระบบวิทยุแหงรัฐบาล
กลาง ความถูกตองแมนยํายังอาจไดรับผลกระทบจากพิกัดทาง
เรขาคณิตที่ไมมีประสิทธิภาพของดาวเทียมดวย ความพรอมใช
ประโยชนและคุณภาพของสัญญาณ GPS จะไดรับผลกระทบจากที่
ตั้งของคุณ อาคาร สิ่งกีดขวางตามธรรมชาต ิและสภาพอากาศ ควร
ใชเครื่องรับ GPS เฉพาะเมื่ออยูกลางแจงเทานั้นเพื่อใหสามารถรับ
สัญญาณ GPS ได
GPS ไมสามารถนํามาใชเพื่อวัดตําแหนงที่ตั้งอยางละเอียดแมนยํา
ได และคุณไมควรวางใจวาขอมูลที่ตั้งจากเครื่องรับ GPS และเครือ
ขายวิทยุเซลลูลารเพียงอยางเดียวเพื่อการหาตําแหนงที่ตั้งหรือ
การนําทาง
คณุสามารถเปดใชงานและปดใชงานวิธีระบุตําแหนงตางๆ ไดใน
การตั้งคาการระบุตําแหนง

GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS)
โทรศัพทของคุณรองรับฟงกชัน GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS)
A-GPS เปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย
Assisted GPS (A-GPS) ใชเพื่อดึงขอมูลชวยเหลือจากการเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ตซึง่ชวยในการคํานวณหาพิกัดของตําแหนงใน
ปจจุบันของคุณ เมื่อโทรศัพทของคุณไดรับสัญญาณจากดาวเทียม
เมื่อคุณเปดใช A-GPS โทรศัพทจะรับขอมูลดาวเทียมที่มีประโยชน
จากเซิรฟเวอรขอมูลสนับสนุนผานระบบเครือขายเซลลูลาร ดวย
ความชวยเหลือจากขอมลูสนับสนุน โทรศัพทจะไดรับตําแหนง GPS
ไดรวดเร็วยิ่งขึน้
โทรศัพทจะไดรับการกําหนดคามาลวงหนาใหใชบริการ Nokia A-
GPS ในกรณีที่ไมมีการตั้งคา A-GPS เฉพาะจากผูใหบริการ ขอมูล
สนับสนุนจะถูกดึงจากเซริฟเวอรบริการ Nokia A-GPS เมื่อจําเปน
เทานั้น
หากตองการปดใชงานบริการ A-GPS เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ที่
ตั้ง > ขอมูล GPS และ ตัวเลอืก > การตั้งคาการจัด
ตําแหนง > วิธีจัดตําแหนง > GPS แบบชวยเหลือ > ไมใช
งาน
คุณจะตองกําหนดจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในโทรศัพทกอนเพื่อดึง
ขอมูลสนับสนุนจากบริการ Nokia A-GPS ผานการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ต คณุสามารถกําหนดจุดเชื่อมตอสําหรับ A-GPS ไดในการ
ตั้งคาการจัดตําแหนง จุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) ไมสามารถ
ใชไดกับบริการนี้ เฉพาะจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเทานั้นที่นํามา
ใชได เครื่องจะขอใหคุณเลือกจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเมื่อคุณใช
GPS เปนครั้งแรก
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การจับโทรศัพทใหถูกวธิี
ตัวรับสัญญาณ GPS จะติดตั้งอยูที่ดานหลงัของโทรศัพท เมื่อ
ตองการใชตัวรับสัญญาณ โปรดตรวจสอบใหแนใจวามอืของคุณไม
ไดปดบริเวณที่ตั้งเสาอากาศ

การสรางการเชื่อมตอ GPS อาจตองใชเวลาเพียงไมกี่
วินาทีไปจนถึงหลายนาทีได การสรางการเชื่อมตอ
GPS ในรถยนตอาจใชเวลานานกวา
ตัวรับสัญญาณ GPS จะใชพลังงานจากแบตเตอรี่ของ
โทรศัพท การใชตัวรับสัญญาณ GPS อาจทําให
แบตเตอรี่หมดเร็วยิ่งขึน้

เคล็ดลับในการสรางการเชื่อมตอ GPS
หากโทรศัพทคนหาสัญญาณดาวเทียมไมพบ ใหตรวจดูสิ่งตอไปนี้:
● หากคุณอยูในอาคาร ใหออกไปขางนอกเพื่อใหรับสัญญาณไดดี
ขึน้

● หากคุณอยูนอกอาคาร ใหยายไปยังพื้นที่วางที่เปดโลงกวาเดิม
● ดใูหดีวามือของคณุไมไดบังเสาอากาศ GPS ของโทรศัพท
● หากสภาพอากาศย่ําแย ความแรงของสัญญาณจะไดรับ

ทบไปดวย
● ยานพาหนะบางคันใชหนาตางที่เปนกระจกสี (Athermic) ซึ่ง
อาจปดกั้นสัญญาณดาวเทียมไว

การตรวจสอบสถานะของสัญญาณดาวเทียม
ในการตรวจสอบจํานวนดาวเทียมที่โทรศัพทคนพบ และโทรศัพท
ของคุณไดรับสัญญาณดาวเทียมหรือไมนั้น เลือก เมนู > 
แอปพลิฯ > ที่ตั้ง > ขอมูล GPS และ ตําแหนง > ตัวเลือก >
สถานะดาวเทียม

หากโทรศัพทคนพบดาวเทียม แถบ
สําหรับดาวเทียมแตละดวงจะปรากฏ
ขึ้นในจอขอมูลดาวเทียม ยิ่งแถบยาว
มากแสดงวาสัญญาณดาวเทียมยิ่ง
แรงมาก เมื่อโทรศัพทไดรับขอมูลจาก
สัญญาณดาวเทียมในการคํานวณ
พิกัดตําแหนงของคุณเพียงพอแลว
แถบดังกลาวจะเปลี่ยนเปนสีน้ําเงิน
ในเบื้องตนโทรศัพทของคุณตองรับสัญญาณจากดาวเทียมอยาง
นอยสี่ดวงเพื่อใหสามารถคํานวณหาตําแหนงพิกัดของตําแหนง
ปจจุบันของคุณได เมื่อมีการคํานวณในเบื้องตนแลว ดาวเทียม

ดวงอาจเพียงพอที่จะดําเนินการคํานวณตําแหนงพิกัดของ
ตําแหนงที่ตั้งของคุณตอไป อยางไรก็ตาม การคํานวณจะมีความ
แมนยํามากยิ่งขึ้นเมื่อพบดาวเทียมเพิ่มขึน้

แผนที่
แผนที่
เลือก เมนู > แผนที่
เมื่อใชแผนที่ คุณจะสามารถเห็นตําแหนงปจจบุันของคณุในแผนที่,
เรียกดูแผนที่ของเมืองและประเทศตางๆ, คนหาที่อยูและสถานที่ที่
สนใจตางๆ, วางแผนเสนทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได ตลอด
จนบันทึกสถานที่ และสงไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได นอกจากนี้
คุณยังสามารถสั่งซือ้ใบอนุญาตบริการพิเศษเพิ่มเติมได เชน คูมือ
นําเที่ยว ขอมูลจราจร และบริการนําทางที่มีการนําทางดวยเสียง
บริการเหลานี้จะใชไมไดในบางประเทศหรือบางภูมิภาค
เมื่อคุณใชแผนที่เปนครั้งแรก คุณอาจจําเปนตองเลือกจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตเพื่อดาวนโหลดแผนที่
หากคุณเรียกดูบริเวณที่แผนที่ที่ดาวนโหลดมาแลวไมไดครอบคลุม
ไปถึง จะมีการดาวนโหลดแผนที่สําหรบับริเวณนั้นผานทาง
อินเทอรเน็ตโดยอัตโนมัติ แผนที่บางอยางอาจมีอยูในโทรศัพท
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หรือการดหนวยความจําของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร Nokia Map Loader ในการดาวนโหลด
แผนที่ไดอีกดวย ในการติดตั้ง Nokia Map Loader เขากับ
คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได โปรดไปที่ www.nokia.com/
maps

เคลด็ลับ: เพื่อเปนการหลกีเลี่ยงคาใชจายในการถายโอน
ขอมูล คุณสามารถใชแผนที่ไดโดยไมตองเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต โดยการเรียกดูแผนที่ที่จัดเก็บไวในเครื่องหรือ
ในในการดหนวยความจํา

การทําแผนที่แบบดิจิตอลโดยสวนใหญยังใหขอมูลไมถูกตองและ
ไมสมบูรณ ดังนั้น คุณไมควรอางอิงระบบแผนที่ที่คุณดาวนโหลด
มาเพื่อใชในเครื่องนี้แตเพียงอยางเดียว
การดาวนโหลดแผนที่และบริการพิเศษอาจเกี่ยวของกับการสง
ขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอ
ขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาบริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการ
ของคุณ

การเลื่อนไปมาบนแผนที่
เลือก เมนู > แผนที่

ในการขยายตําแหนง GPS ของคุณหรือตําแหนงที่ทราบลาสุดของ
คุณ เลือก ตัวเลือก > ตําแหนง
เมื่อเปดใชงานการเชื่อมตอ GPS  จะแสดงที่ตั้งปจจุบนัของคณุ
บนแผนที่

ในการเลื่อนไปมาบนแผนที ่ใหเลื่อนขึ้น ลง ไปทางซายหรือขวา
โดยใชปุมเลื่อน สวนบนของแผนที่จะหันไปทางทิศเหนือตามคา
เริ่มตน
เมื่อคุณเชื่อมตออยูและเรียกดูแผนที่ ระบบจะดาวนโหลดแผนที่
ใหมเองโดยอัตโนมัต ิหากคุณเลื่อนไปยังบริเวณที่ไมครอบคลุมใน
แผนที่ที่ไดดาวนโหลดมาแลว แผนที่จะไดรับการจัดเก็บไวใน

หนวยความจําของเครื่องโดยอัตโนมัติหรือในการดหนวยความจําที่
ใชงานรวมกันได (หากใสไว)

ในการขยายและยอแผนที่ดวยปุมกด กด * และ # ในการขยายและ
ยอแผนที่ดวยแปนพิมพ กดปุม Shift และ Backspace
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Nokia Office Tools
สมุดบันทึก 
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > โปรฯ ชวย > บนัทึกที่ใช
บนัทึกที่ใชงานชวยใหคุณสามารถสราง แกไข และดูบันทึกประเภท
ตางๆ เชน บันทึกการประชุม บันทึกงานอดิเรก หรือรายการซื้อของ
คุณสามารถแทรกรูปภาพ วิดีโอ และเสียงลงในบันทึกได คุณ
สามารถเชื่อมโยงบันทึกไปยังแอปพลิเคชั่นอื่นๆ เชน รายชื่อ และ
สงบันทึกไปยังบุคคลอื่นได

เครื่องคดิเลข
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > โปรฯ ชวย > คิดเลข
เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากัดในเรื่องความถูกตองและใชสําหรับการ
คํานวณแบบไมซับซอนเทานั้น

ในการคํานวณ ใหพิมพตวัเลขตัวเลขตัวแรกของการคํานวณ เลือก
วิธีคํานวณ เชน บวกหรือลบจากแผนผังวิธีคํานวณ ปอนตัวเลขชุดที่
สองของการคํานวณ และเลือก = เครื่องคิดเลขจะทําการคํานวณ
ตามลําดับที่กําหนดไว ผลลัพธที่ไดจากการคํานวณจะปรากฏใน
ชองตัวแกไข และนํามาใชเปนตวัเลขแรกในการคํานวณครั้งใหมได

โทรศัพทจะจัดเก็บผลลัพธของการคํานวณครั้งลาสุดไวในหนวย
ความจําของโทรศัพท การออกจากแอปพลิเคชั่นเครื่องคิดเลขหรือ
การปดโทรศัพทจะไมลางขอมูลในหนวยความจําแตอยางใด ใน
การเรียกคืนผลลัพธลาสุดที่บันทึกไวเมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่น
เครื่องคิดเลขในครัง้ตอไป ใหเลือก ตัวเลอืก > ผลลพัธลาสุด

ในการบันทึกหมายเลขหรือผลการคํานวณ ใหเลือก ตัวเลือก >
ความจํา > บนัทึก

ในการดึงผลการคํานวณจากหนวยความจํา แลวใชผลลัพธดังกลาว
ในการคํานวณ ใหเลือก ตัวเลือก > ความจํา > เรียกคืน

ตัวจัดการไฟล
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > โปรฯ ชวย > ตัวจัดไฟล

เกี่ยวกบัตัวจัดการไฟล
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > โปรฯ ชวย > ตัวจัดไฟล
ดวยตัวจัดการไฟล คุณสามารถเรียกด ูจัดการ และเปดไฟลได
ตัวเลือกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกัน

ในการแมบหรือลบไดรฟ รวมทั้งการระบุการตั้งคาสําหรับไดรฟ
ระยะไกลที่เชื่อมตอกับโทรศัพทของคุณ ใหเลือก ตัวเลอืก >
ไดรฟระยะไกล

การคนหาและจัดเรยีงไฟล
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > โปรฯ ชวย > ตัวจัดไฟล

ในการคนหาไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > คนหา ปอนคําที่ใช
คนหาที่ตรงกับชื่อของไฟล

ในการยายและคัดลอกไฟลรวมทั้งโฟลเดอร หรือสรางโฟลเดอร
ใหม ใหเลือก ตัวเลือก > จัดวาง

ปุมลัด:ในการใชการดําเนินการกับรายการหลายรายการ
พรอมกันในครั้งเดียว ใหทําเครื่องหมายเลือกรายการ ในการ
เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการ กด #

การจัดการการดหนวยความจํา
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > โปรฯ ชวย > ตัวจัดไฟล
ตัวเลือกนี้จะมีในกรณีที่ใสการดหนวยความจําที่ใชงานรวมกันไดลง
ในโทรศัพทเทานั้น
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เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ตัวเลอืกการดความจํา  — เปลี่ยนชื่อหรือฟอรแมตการดหนวย
ความจํา

● รหัสผานการด  — รหัสผานจะปองกันการดหนวยความจํา
● ปลดล็อคการดความจํา  — ปลดล็อคการดหนวยความจํา

การสํารองขอมูลไฟลลงในการดหนวยความจํา
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > โปรฯ ชวย > ตัวจัดไฟล

ในการสํารองขอมูลไฟลลงในการดหนวยความจํา เลือกประเภท
ของไฟลที่คุณตองการสํารองขอมูล และ ตัวเลอืก > สํารอง
ความจําเครื่อง คุณตองแนใจวาการดหนวยความจํามพีื้นที่วาง
เพียงพอสําหรับไฟลที่คุณเลือกไวสําหรับสํารองขอมูล

Quickoffice
เกีย่วกับ Quickoffice
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > โปรฯ ชวย > Quickoffice
Quickoffice ประกอบไปดวย Quickword สําหรับดูเอกสาร
Microsoft Word, Quicksheet สําหรับดูแผนงาน Microsoft Excel,
Quickpoint สําหรับการนําเสนอ Microsoft PowerPoint และ
Quickmanager สําหรับการซื้อซอฟตแวร คุณสามารถดูเอกสาร
Microsoft Office 2000, XP และ 2003 (รูปแบบไฟล DOC, XLS
และ PPT) ไดดวย Quickoffice หากคุณม ีQuickoffice รุนโปรแกรม
แกไข คุณจะสามารถแกไขไฟลได
แตไมไดสนับสนุนรูปแบบหรอืคุณสมบัติของไฟลทั้งหมด

การทาํงานกบัไฟล
หากตองการเปดไฟล ใหเลื่อนไปที่ไฟลนั้น และกดปุมเลื่อน

ในการจัดเรียงไฟลตามประเภท เลือก ตัวเลือก > จัดเรียงตาม

ในการดูรายละเอียดของไฟล เลือก ตัวเลอืก > รายละเอียด 
รายละเอียดที่มีนั้นไดแก ชื่อ ขนาด และตําแหนงของไฟล และเวลา
และวันที่ที่ไฟลถูกดัดแปลงลาสุด

ในการสงไฟลไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได เลือก ตัวเลือก >
สง และวิธีการสง

Zip manager 
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > โปรฯ ชวย > Zip
คุณสามารถใช Zip manager ในการสรางไฟลถาวรใหมเพื่อจัดเก็บ
ไฟลที่บีบอัดในรูปแบบ ZIP, เพิ่มไฟลที่บีบอัดหนึ่งหรือหลายไฟล
หรือเพิ่มไดเรกทอรีใหกับไฟลถาวร, ตั้งคา ลาง หรือเปลี่ยนรหัส
ผานไฟลถาวรสําหรับไฟลถาวรที่มีการปองกัน ตลอดจน
เปลี่ยนแปลงการตั้งคา เชน ระดับการบีบอัด และการเขารหัสชื่อ
ไฟล
คุณสามารถจัดเก็บไฟลถาวรไดทั้งในหนวยความจําโทรศัพทหรือ
ในการดหนวยความจํา

โปรแกรมอาน PDF 
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > โปรฯ ชวย > Adobe PDF
คุณสามารถใชโปรแกรมอาน PDF ในการอานเอกสาร PDF บนหนา
จอโทรศัพทของคุณได คนหาขอความในเอกสาร แกไขการตั้งคา
เชน ระดับการยอ/ขยายและมุมมองเพจ รวมทั้งสงไฟล PDF โดยใช
อีเมล

พจนานุกรม
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > โปรฯ ชวย > พจนานุกรม

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 51



ในการแปลขอความจากภาษาหนึ่งเปนอีกภาษาหนึ่ง ใหปอน
ขอความนั้นในชองคนหา เมื่อคุณปอนขอความนั้น คําแปลที่แนะนํา
จะปรากฏขึ้น ในการแปลคํา เลือกคําจากรายการ
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้
● ฟง  — ฟงเสียงคําที่เลือก
● ประวัติ  — คนหาคําแปลกอนหนาจากเซสชันปจจุบัน
● ภาษา  — เปลี่ยนภาษาตนทางหรือภาษาเปาหมาย ดาวนโหลด
ภาษาจากอินเทอรเน็ต หรือลบภาษาออกจากพจนานุกรม คุณ
ไมสามารถลบภาษาอังกฤษออกจากพจนานุกรมได คุณสามารถ
ติดตั้งภาษาไดเพิ่มอีกสองภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

● เสียงพูด  — แกไขการตั้งคาคุณลักษณะของเสียง คุณสามารถ
ปรับความเร็วและระดับความดังของเสียงได
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การจัดการเวลา
ปฏิทิน
เลือก เมนู > ปฏิทิน

การสรางรายการปฏิทิน
1. ในการเพิ่มรายการปฏทิินใหม ใหเลื่อนไปที่วันที่ที่ตองการ แลว

เลือก ตัวเลอืก > รายการใหม และจากตัวเลือกตอไปนี้
● การประชุม  — เพิ่มการเตือนการประชุมของคุณ
● คําขอประชุม  — สรางและสงคําขอประชุมใหม คุณตอง

คาศูนยฝากขอความไวสําหรับสงคําขอ
● บนัทึก  — เขียนบันทึกทั่วไปสําหรับวันนั้น
● วันครบรอบ  — เพิ่มการเตือนวันเกิดหรือวันพิเศษตางๆ

(เปนรายการที่เกิดขึ้นซ้ําทุกป)
● สิ่งที่ตองทํา  — เพิ่มการเตือนถึงงานที่ตองทําใหเสร็จ
ภายในวันที่กําหนดไว

2. หากตองการเพิ่มรายละเอียดใหกับรายการ เลือก ตัวเลอืก >
เพิ่มรายละเอียด

3. ในการบันทึกรายการนั้น ใหเลือก เรียบรอย
เคลด็ลับ: ในมุมมองปฏทิินที่ดูแบบวัน สัปดาห หรือเดือน
ใหกดปุมใดปุมหนึ่ง (0-9) รายการการนัดหมายจะเปดออก
และตัวอักษรที่คุณปอนจะถูกเพิ่มลงในชองหัวขอ ในหนาจอ
สิ่งที่ตองทํา รายการบันทึกสิ่งที่ตองทําจะเปดออก

เมื่อเสียงเตือนปฏทิินดังขึน้ ใหเลือก เงียบ เพื่อปดเสียงเตือน

ในการปดเสียงเตือนของปฏิทิน ใหเลือก หยุด

ในการตั้งเตือนการเลื่อนปลุก ใหเลือก เลือ่นปลุก

ในการกําหนดระยะเวลาใหเสียงเตือนปฏิทินดังขึน้อีกครั้งหลังจาก
เลื่อนการปลุก ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > เวลาเลื่อนปลกุ

หนาจอปฏิทนิ
ในการสลับระหวางแสดงเปนเดือน แสดงเปนสัปดาห และแสดงสิ่ง
ที่ตองทํา เลือก ตัวเลือก > แสดงเปนเดือน, แสดงเปนสัปดาห
หรือ แสดงสิ่งที่ตองทํา

ในการเปลี่ยนวันที่เริ่มตนของสัปดาห หนาจอที่ปรากฏเมื่อคุณเปด
ปฏิทิน หรือการตั้งคาเสียงเตือนปฏิทิน เลือก ตัวเลอืก > การ
คา

ในการไปยังวันที่ใดวันที่หนึ่ง ใหเลือก ตัวเลอืก > ไปยังวันที่ ใน
การไปยังวันปจจุบัน ใหกด #

นาฬิกา 
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > นาฬิกา

นาฬิกาปลุก
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > นาฬิกา

ในการดูการปลุกที่เปดใชและการปลุกที่ปดการใชงานไว ใหเปด
แท็บการปลุก ในการตั้งปลุกครั้งใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งปลกุ
ครั้งใหม กําหนดการปลุกซ้ํา หากจําเปน เมื่อเปดใชงานการปลุก

 จะปรากฏขึ้น

ในการปดเสียงนาฬิกาปลุก ใหเลือก หยุด ในการหยุดการปลุกใน
ระยะเวลาที่กําหนด ใหเลือก เลื่อนปลกุ หากโทรศัพทปดอยูเมื่อถึง
เวลาปลุก โทรศัพทจะเปดขึน้เองและเริ่มสงเสียงปลุก
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เคลด็ลับ: ในการกําหนดระยะเวลาใหเสียงปลุกดังขึน้อีก
ครั้งหลังจากเลื่อนการปลุก ใหเลือก ตัวเลอืก > การ
คา > เวลาเลือ่นปลุก

ในการยกเลิกการปลุก เลือก ตัวเลือก > ลบการปลุก

ในการเปลี่ยนการตัง้คาเวลา วันที่ และชนิดนาฬิกา เลือก 
ตัวเลอืก > การตั้งคา

ในการอัพเดตเวลา วันที่ และขอมูลเขตเวลาใหกับโทรศัพทของ
คุณโดยอัตโนมัต ิ(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก 
ตัวเลอืก > การตั้งคา > อัพเดตเวลาอัตโนมัติ > เปด

การตั้งคานาฬิกา
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

ในการเปลี่ยนเวลาหรือวันที่ เลือก เวลา หรือ วันที่

ในการเปลี่ยนนาฬิกาที่ปรากฏบนหนาจอหลัก เลือก ชนิด
นาฬิกา > อะนาลอ็ก หรือ ดิจิตัล

ในการอนุญาตใหระบบเครือขายโทรศัพทสามารถปรับเปลี่ยนเวลา
วันที่ และขอมูลเขตเวลาใหกับเครื่องของคุณได (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) เลือก อัพเดตเวลาอัตโนมัติ > เปด

ในการเปลี่ยนสัญญาณเสียงปลุก ใหเลือก เสียงนาฬิกาปลกุ
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การเชื่อมตอ
การถายโอนเนื้อหาจากอปุกรณอืน่
เลือก เมนู > การตั้งคา > เชื่อมตอ > สลับ
คณุสามารถใชแอปพลิเคชั่นสลับเพื่อถายโอนเนื้อหา เชน รายชื่อ
ระหวางโทรศัพท Nokia ที่ใชงานรวมกันไดสองเครื่อง
ชนิดของเนื้อหาที่สามารถถายโอนไดจะขึน้อยูกับรุนของอุปกรณ
ตนทางที่ตองการถายโอนเนื้อหาออกมา หากโทรศัพทอีกเครื่อง
รองรับการซงิโครไนซ คุณจะสามารถซงิโครไนซขอมูลระหวาง
โทรศัพทเครื่องนั้นกับโทรศัพทของคุณได โทรศัพทของคุณ
จะแจงเตือนในกรณีที่อุปกรณเครื่องอื่นไมสามารถใชงานรวมกันได
หากโทรศัพทอีกเครือ่งไมสามารถเปดไดโดยไมใสซมิการด คุณ
สามารถใสซมิการดของคุณในโทรศัพทเครื่องนั้นได เมื่อเปด
โทรศัพทของคุณโดยไมมีซิมการด ระบบจะใชงานรูปแบบออฟ
โดยอัตโนมัติ

การถายโอนเนื้อหา
ในการดึงขอมูลจากโทรศพัทเครื่องอื่นของคุณเปนครั้งแรก
1. เลือกประเภทการเชื่อมตอที่ตองการใชถายโอนขอมูล

โทรศัพททั้งสองเครื่องตองรองรับประเภทการเชื่อมตอที่ได
เลือกไว

2. เลือกอุปกรณที่คุณตองการถายโอนเนื้อหา เครื่องจะขอใหคุณ
ปอนรหัสลงในโทรศพัทของคุณ ปอนรหัส (ตัวเลข 1-16 ตัว)
แลวเลือก ตกลง จากนั้นปอนรหัสเดียวกันนั้นลงในโทรศัพทอีก
เครื่องหนึ่ง และเลือก ตกลง ตอนนี้โทรศัพททั้งสองเครื่องจะ
จับคูกัน
สําหรับโทรศัพทในบางรุน แอปพลิเคชั่นสลับจะถูกสงไปที่
โทรศัพทอีกเครื่องหนึ่งในรูปของขอความ ในการติดตั้งแอปพลิ

เคชั่นสลบับนโทรศัพทเครื่องอื่น ใหเปดขอความ และทําตาม
คําแนะนํา

3. จากโทรศัพทของคุณ ใหเลือกเนื้อหาที่คุณตองการถายโอน
จากโทรศัพทอีกเครื่อง

เนื้อหาจะถูกถายโอนจากหนวยความจําของโทรศัพทเครื่องอื่นไป
ยังตําแหนงที่เกี่ยวของในโทรศัพทของคณุ
เวลาในการถายโอนจะขึ้นอยูกับจํานวนขอมูลที่ถายโอน คุณ
สามารถยกเลิกการถายโอนและกลับมาทําตอในภายหลังได
การซิงโครไนซเปนแบบสองทาง และขอมูลในอุปกรณทั้งสองจะ
เหมือนกัน หากมีการลบรายการในอุปกรณหนึ่ง รายการนั้นจะถูกลบ
ออกจากอีกอุปกรณหนึ่งขณะที่ซงิโครไนซ โดยคุณไมสามารถ
เรียกคืนรายการที่ลบดวยการซิงโครไนซได

ในการดูบันทึกการถายโอนขอมูลลาสุด ใหเลื่อนไปยังทางลัดใน
มุมมองหลัก และเลือก ตัวเลือก > ดูบนัทึก

การเชื่อมตอพีซี
คุณสามารถใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณกับแอปพลิเคชั่นการ
อสารดานขอมลูและการเชื่อมตอคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดที่
หลากหลายได ตัวอยางเชน คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia Ovi
Suite ในการถายโอนไฟลและรูปภาพไปมาระหวางโทรศัพทและ
คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได
หากตองการใชชุดโปรแกรม Ovi Suite กับโหมดการเชื่อมตอ USB
ใหเลือก โหมด PC Suite
โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดโปรแกรม Ovi Suite และลิงคการ
ดาวนโหลดในสวนสนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia ไดที่
www.ovi.nokia.com
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การดาวนโหลดอยางรวดเร็ว
High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA หรือ 3.5G ซึง่แสดง
ไวดวย ) เปนบริการเสริมจากระบบเครือขายในเครือขาย
UMTS และใหบริการดาวนโหลดขอมูลดวยความเร็วสูง เมื่อเปดใช
งานการสนับสนุน HSDPA ในโทรศัพทและโทรศัพทเชื่อมตอกับ
เครือขาย UMTS ที่สนับสนุน HSDPA การดาวนโหลดขอมูลตางๆ
เชน ขอความ อีเมล และเพจของเบราเซอรผานเครือขายเซลลูลาร
อาจเร็วขึ้น การเชื่อมตอ HSDPA ที่ใชงานอยู แสดงดวย  ไอคอน
จะแตกตางกันไปในแตละภมูิภาค

ในการเปดหรือปด HSDPA ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้ง
คา และ การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > เขาใชแพคเก็ต
ความเร็วสูง ระบบเครือขายเซลลูลารบางระบบไมอนุญาตใหมีสาย
สนทนาเรียกเขาเมื่อใชงาน HSDPA อยู ในกรณีนี้ คุณตองเลิกใช
งาน HSDPA เพื่อรับสาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ
โปรดติดตอสอบถามผูใหบริการเกี่ยวกับการใชงานและการเปน
สมาชิกบริการการเชื่อมตอขอมูล
HSDPA จะมีผลตอความเร็วในการดาวนโหลดเทานั้น และจะไมมีผล
กับการสงขอมูลไปยังเครือขาย เชน ขอความและอีเมล

สายเคเบิลขอมูล
เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหขอมูลไดรับความเสียหาย อยาถอดสายเคเบิล
ขอมูล USB ระหวางที่กําลังถายโอนขอมูล
ถายโอนขอมลูระหวางโทรศัพทของคุณกับเครื่อง
คอมพิวเตอร
1. ใสการดหนวยความจําลงในโทรศัพทของคณุ และเชื่อมตอ

โทรศัพทเขากับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดโดยใชสาย
เคเบิลขอมูล

2. เมื่อโทรศัพทสอบถามถึงโหมดที่จะใช เลือก อุปกรณจัดเก็บ
ขอมูล ในโหมดนี้ คุณจะเห็นโทรศัพทเปนเสมือนฮารดไดรฟที่
ถอดไดในคอมพิวเตอรของคุณ

3. ยุติการเชื่อมตอจากเครื่องคอมพิวเตอร (เชน จากตัวชวย
Unplug หรือ Eject Hardware ใน Microsoft Windows) เพื่อ
ปองกันไมใหการดหนวยความจําชํารุดเสียหาย

ในการใชชุดโปรแกรม Nokia Ovi Suite กับโทรศัพทของคุณ ใหติด
ตั้ง Nokia Ovi Suite บนพีซขีองคุณ เชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล และ
เลือก PC Suite
ในการซงิโครไนซเพลงในเครื่องกับ Nokia Music Player ใหติดตั้ง
ซอฟตแวร Nokia Music Player บนพีซีของคุณ เชื่อมตอสายเคเบิล
ขอมูล และเลือก ถายโอนสื่อ

ในการเปลี่ยนโหมด USB ที่ตามปกตคิุณใชกับสายเคเบิลขอมูล ให
เลือก เมนู > การตั้งคา > เชื่อมตอ > USB และ โหมดการ
เชื่อมตอ USB และตัวเลือกที่ตองการ
ในการตั้งใหโทรศพัทสอบถามถึงโหมดทุกครั้งที่คุณเชื่อมตอสาย
เคเบิลขอมูลกับโทรศัพท เลือก เมนู > การตั้งคา > เชื่อมตอ >
USB และ ถามเมื่อเชื่อมตอ > ใช

Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > เชื่อมตอ > Bluetooth

เกี่ยวกบั Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ใชสําหรับการเชื่อมตอแบบไรสายระหวาง
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่อยูภายในระยะสูงสุด 10 เมตร (33 ฟุต)
การเชื่อมตอ Bluetooth ใชสําหรับการสงรูปภาพ วิดีโอ ขอความ
นามบัตร บันทึกปฏทิิน หรือเชื่อมตอกับอุปกรณตางๆ ที่ใช
เทคโนโลยี Bluetooth แบบไรสาย
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เนื่องจากอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth สามารถติดตอสื่อสาร
กันโดยใชคลื่นวิทยุ ดังนั้น เครื่องของคุณ รวมถึงอุปกรณอื่นๆ จึงไม
จําเปนตองอยูในแนวเสนตรงที่มองเห็นกันได คุณเพียงวางอุปกรณ
ทั้งสองเครื่องใหอยูหางกันไมเกิน 10 เมตร แมวาอาจจะมีการ
รบกวนจากสิ่งกีดขวางอื่นๆ เชน ผนังหอง หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ก็ตาม
การเชื่อมตอ Bluetooth หลายอยางสามารถทําพรอมกันได
ตัวอยางเชน หากคุณเชื่อมตอโทรศัพทเขากับชุดหูฟง คุณยังคง
สามารถถายโอนไฟลตางๆ ไปยังอุปกรณอื่นที่สามารถใชงานรวม
กันไดในเวลาเดียวกัน
โทรศัพทนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 +
EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังตอไปนี้: การแจกจายเสียงขั้นสูง, การ
ควบคุมเสียง/วิดีโอระยะไกล, การจัดการภาพพื้นฐาน, การพิมพ
พื้นฐาน, ID อุปกรณ, การตอเครือขายแบบหมุนเลขหมาย, การโอน
ไฟล, การแจกจายเสียง/วิดีโอโดยทั่วไป, การเขาถึงโดยทั่วไป,
การแลกเปลี่ยนวัตถุโดยทั่วไป, แฮนดฟรี, อุปกรณโตตอบบุคคล,
ชุดหูฟง, Push ออปเจ็กต, การเขาใชสมุดโทรศัพท, พอรตอนุกรม
และการเขาใชซมิ. คณุควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับ
การรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อสรางความมัน่ใจในการใชงาน
ระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลย ีBluetooth โปรดตรวจสอบกับ
บริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับ
โทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพทที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth จะทําให
สิ้นเปลืองแบตเตอรีม่ากขึน้และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

การสงและการรบัขอมูลดวย Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > เชื่อมตอ > Bluetooth
1. เมื่อคุณใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth เปนครั้งแรก จะมีการขอ

ใหคุณกําหนดชื่อใหกับโทรศัพทของคุณ กําหนดชื่อที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวใหกับโทรศัพทของคุณเพื่อใหงายตอการ
จดจํา หากมีอุปกรณ Bluetooth หลายเครื่องในระยะใกลเคียง

2. เลือก Bluetooth > เปด
3. เลือก การมองเห็นของโทรศัพท > เห็นไดทั้งหมด หรือ
ระบุชวงเวลา หากคุณเลือก ระบชุวงเวลา คุณจะตองกําหนด
ระยะเวลาที่ปรากฏใหอุปกรณอื่นมองเห็นโทรศัพทของคุณ
ขณะนี้ผูใชอื่นที่มีอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth จะ
สามารถมองเห็นโทรศัพทของคุณและชื่อที่คุณปอนได

4. เปดแอปพลิเคชั่นที่เก็บรายการซึง่คุณตองการสง
5. เลือกรายการนั้น และ ตัวเลือก > สง > ทาง Bluetooth

โทรศัพทจะคนหาอุปกรณอื่นที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth ที่อยู
ในระยะ และแสดงรายการอุปกรณเหลานั้น

เคลด็ลับ: หากคุณสงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ
Bluetooth มากอนนี้ รายการผลลัพธการคนหาครั้งกอน
จะปรากฏขึน้ ในการคนหาอุปกรณ Bluetooth เพิ่มเติม
ใหเลือก อุปกรณเพิ่มเติม

6. เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ หากอุปกรณอีกเครื่อง
บงัคับใหมีการจับคูกอนที่จะสามารถสงขอมูลได เครื่องจะขอ
ใหคุณปอนรหัสผาน

เมื่อมีการสรางการเชื่อมตอ กําลังสงขอมูล จะปรากฏขึ้น
โฟลเดอรสงในแอปพลิเคชั่นขอความจะไมเก็บขอความที่สงโดย
การเชื่อมตอ Bluetooth
ในการรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก
Bluetooth > เปด และ การมองเห็นของโทรศัพท > เห็นได
ทั้งหมด เพื่อรับขอมูลจากอุปกรณที่ไมไดจับคู หรือ ซอน เพื่อรับ
ขอมูลจากอุปกรณที่จับคูเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอมูลผานการเชื่อม
ตอ Bluetooth สัญญาณเสียงจะดังขึน้ โดยขึน้อยูกับรูปแบบที่ใช
อยู และเครื่องจะถามวาคุณตองการยอมรับขอความที่มีขอมูลนั้น
อยูหรือไม หากคุณยอมรับ ขอความจะถกูนําไปไวในโฟลเดอรถาด
เขาในแอปพลิเคชั่นขอความ
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เคลด็ลับ: คุณสามารถเขาไปยังไฟลตางๆ ในเครื่องหรือใน
การดหนวยความจําโดยใชอุปกรณเสริมที่ใชรวมกันได ซึง่
สนับสนุนบริการ File Transfer Profile Client (เชน เครื่อง
คอมพิวเตอรแล็ปท็อป)

การเชื่อมตอ Bluetooth จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหลังการสงหรอื
รับขอมูล มีเพียง Nokia Ovi Suite และอุปกรณเสริมบางชนิด เชน
ชุดหูฟงที่สามารถรักษาการเชื่อมตอเอาไวแมจะไมมีการใชงาน

การจับคูอปุกรณ
เลือก เมนู > การตั้งคา > เชื่อมตอ > Bluetooth
เปดแท็บอุปกรณที่จับคูดวย
กอนการจับคู ใหกําหนดรหัสผานของคุณ (1-16 หลัก) และตกลง
เรื่องการใชรหัสเดียวกันกับผูใชของอุปกรณอีกเครื่อง อุปกรณที่
ไมมีอินเตอรเฟซผูใชจะมีรหัสผานที่กําหนดเอาไวแลว คุณจําเปน
ตองใชรหัสผานเมื่อเชื่อมตออุปกรณเปนครั้งแรกเทานั้น หลังจาก
จับคูแลวจึงสามารถอนุญาตการเชื่อมตอได การจับคูและการ
อนุญาตการเชื่อมตอจะชวยทําใหสามารถเชื่อมตอไดรวดเร็วและ
สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุณไมจําเปนตองยอมรับการเชื่อมตอ
ระหวางอุปกรณที่จับคูในแตละครั้งที่สรางการเชื่อมตอ
รหัสผานสําหรับการเขาซิมรีโมทจะตองมี 16 ตัว
1. เลือก ตัวเลอืก > อุปกรณที่จับคูใหม เครื่องจะเริ่มคนหา

อุปกรณ Bluetooth ที่อยูภายในระยะ หากคุณสงขอมูลโดยใช
การเชื่อมตอ Bluetooth มากอนนี้ รายการผลลัพธการคนหา
ครั้งกอนจะปรากฏขึ้น ในการคนหาอุปกรณ Bluetooth เพิ่มเติม
ใหเลือก อุปกรณเพิ่มเติม

2. เลือกอุปกรณที่คุณตองการจับคูดวย แลวปอนรหัสผาน ตอง
ปอนรหัสผานเดียวกันนี้ในอุปกรณอีกเครื่องดวยเชนกัน

3. เลือก ใช เพื่อสรางการเชื่อมตอระหวางโทรศพัทของคุณและ
อุปกรณอีกเครื่องโดยอัตโนมัต ิหรือเลือก ไม เพื่อยืนยันการ

เชื่อมตอเองทุกครั้งที่จะดําเนินการเชื่อมตอ หลังจากจับคูแลว
อุปกรณดังกลาวจะถูกบันทึกลงในหนาอุปกรณที่จับคู

ในการกําหนดชื่อเลนใหกับอุปกรณที่จับคู ใหเลือก ตัวเลอืก >
กําหนดชื่อยอ ชื่อเลนดงักลาวจะปรากฏในโทรศัพทของคุณ
เทานั้น

ในการลบการจับคู ใหเลือกการจับคูของอุปกรณที่คุณตองการลบ
และ ตัวเลือก > ลบ ในการลบการจับคูทั้งหมด ใหเลือก ตัว
เลอืก > ลบทั้งหมด หากขณะนั้นคุณกําลังเชื่อมตออยูกับอุปกรณ
และยกเลิกการจับคูกับอุปกรณดังกลาว การจับคูจะถูกลบออกทันที
และการเชื่อมตอจะสิ้นสุดลง

ในการอนุญาตใหอุปกรณที่จับคูเชื่อมตอโดยอัตโนมัติกับโทรศัพท
ของคุณ ใหเลือก ตั้งเปนผานการอนุญาต การเชื่อมตอระหวาง
โทรศัพทของคุณกับอุปกรณอื่นสามารถเกิดขึ้นไดโดยที่คุณไม
ทราบ ไมจําเปนตองมีการยอมรับหรือการอนุญาตสําหรับการเชื่อม
ตอแตละครั้ง ใชสถานะนี้กับอุปกรณของคุณเอง เชน ชุดหูฟงหรือ
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได หรืออุปกรณของบุคคลที่คุณ
ไวใจ หากคุณตองการยอมรับคําขอเชื่อมตอจากอุปกรณอื่นทุกครั้ง
ใหเลือก ตั้งเปนไมผานการอนุญาต

ในการใชอุปกรณเสริมดานเสียงชนิด Bluetooth เชน แฮนดฟรีหรือ
ชุดหูฟง Bluetooth คุณจําเปนตองจับคูโทรศัพทของคุณกับ
อุปกรณเสริมนั้นๆ โปรดดูคําแนะนําเกี่ยวกับรหัสผานและคําแนะนํา
เพิ่มเติมในคูมือผูใชอุปกรณเสริม ในการเชื่อมตออุปกรณเสริมดาน
เสียง ใหเปดอุปกรณเสริมดังกลาว อุปกรณเสริมดานเสียงบาง
เครื่องจะเชื่อมตอกับโทรศัพทของคุณโดยอัตโนมัติ หากไมเปน
เชนนั้น ใหเปดแท็บอุปกรณที่จับคู เลือกอุปกรณเสริม และ ตัว
เลอืก > เชื่อมตอกับอุปกรณออดิโอ

LAN ไรสาย
ในบางประเทศอาจมีขอจํากัดบางประการในการใช WLAN โปรด
ตรวจสอบขอมูลเพิ่มเตมิกับเจาหนาที่ในทองถิ่นของคุณ
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โทรศัพทเครื่องนี้สามารถตรวจจับและเชื่อมตอกับเครือขายใน
พื้นที่แบบไรสาย (WLAN) ในการใช WLAN จะตองมีเครือขายใน
สถานที่ที่คุณอยูและเครื่องของคุณจะตองเชื่อมตอกับเครือขาย
กลาว

การเชื่อมตอ WLAN

ขอสําคัญ:  เปดใชวิธีการเขารหัสหนึ่งวิธีที่มีอยูเสมอเพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยของการเชื่อมตอ LAN แบบไรสายของคุณ การ
ใชการเขารหัสจะชวยลดความเสี่ยงที่ผูอื่นอาจเขาถงึขอมูลของคุณ
โดยไมไดรับอนุญาต
ในการใช WLAN คณุตองสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตใน WLAN ใช
จุดเชื่อมตอดังกลาวกับแอปพลิเคชั่นที่ตองการเชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ต การเชื่อมตอ WLAN จะเริ่มตนขึ้นเมื่อคุณจัดทําการ
เชื่อมตอขอมูลโดยใชจุดเชื่อมตอ WLAN การเชื่อมตอ WLAN ที่ใช
งานอยูจะสิ้นสุดลงเมื่อคณุยุติการเชื่อมตอขอมูล นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถสิ้นสุดการเชื่อมตอดวยตัวคุณเอง
คุณสามารถใช WLAN ระหวางการใชสายสนทนาหรือขณะใช
งานการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต โทรศัพทของคุณสามารถเชื่อมตอ
กับจุดเชื่อมตอ WLAN ไดครั้งละหนึ่งจุดเทานั้น แตแอปพลิเคชั่น
ตางๆ สามารถใชจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตจุดเดียวกันได
เมื่อโทรศัพทอยูในรูปแบบออฟไลน คุณยังสามารถใช WLAN ไดตอ
ไป หากพรอมใชงาน โปรดจําไววาจะตองดําเนินการใหเปนไปตาม
ขอกําหนดดานความปลอดภัยที่กําหนดไวเมื่อทําการเชื่อมตอหรือ
ใชเครือขาย WLAN
หากคุณนําเครื่องไปยังสถานที่อื่นที่อยูภายใน WLAN เดียวกัน และ
อยูภายนอกจุดเชื่อมตอ WLAN ฟงกชันบริการขามเครือขายสามารถ
เชื่อมตอเครื่องของคุณเขากับจุดเชื่อมตอจุดอื่นที่อยูใน WLAN
เดียวกันไดโดยอัตโนมัต ิตราบใดที่คุณยังคงอยูภายในระยะของจุด
เชื่อมตอที่อยูในเครือขายเดียวกัน เครื่องของคุณจะยังคงเชื่อมตอ
กับเครือขายตลอดเวลา

เคล็ดลับ: ในการตรวจสอบที่อยู Media Access Control
(MAC) ที่ไมซ้ํา ซึง่ระบุโทรศัพทของคุณ ตัวอยางเชน ในการ
กําหนดคาที่อยู MAC ของโทรศัพทของคุณใหกับเราเตอร
WLAN ใหปอน *#62209526# ในหนาจอหลัก ที่อยู MAC
จะปรากฏขึ้น

การดูความครอบคลุมของเครือขาย WLAN
ในการกําหนดใหโทรศัพทของคณุแสดงความพรอมของ LAN ไร
สาย (WLAN) ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา และ การ
เชื่อมตอ > LAN ไรสาย > แสดงความพรอม WLAN
หาก WLAN พรอมใชงาน  จะปรากฏขึน้

วซิารด WLAN 
เลือก เมนู > การตั้งคา > เชื่อมตอ > WLAN
ตัวชวย WLAN จะชวยคุณคนหาและเชื่อมตอกับ LAN ไรสาย
(WLAN) ได เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่น โทรศัพทจะเริ่มสแกนหา
WLAN ที่มีอยูและนํามาจัดไวในรายการ
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้
● รีเฟรช  — อัพเดตรายการ WLAN ที่สามารถใชงานได
● ตัวกรองเครือขาย WLAN  — กรอง WLAN ในรายการเครือขาย
ที่พบ เครือขายที่เลอืกจะถูกกรองออกในครั้งตอไปที่แอปพลิ
เคชั่นคนหา LAN ไรสาย

● เริ่มตนการเรียกดูเว็บ  — เริ่มตนการเรยีกดูเว็บโดยใชจุด
ตอ WLAN

● เรียกดูเว็บตอไป  — ดําเนินการเรยีกดูเว็บตอไปโดยใชการ
เชื่อมตอ WLAN ที่ใชอยูในปจจุบัน

● ตัดการเชื่อมตอ WLAN  — ตัดการเชื่อมตอที่เชื่อมตอกับ
WLAN อยู

● รายละเอียด  — ดูรายละเอียดของ WLAN
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ขอสําคัญ:  เปดใชวิธีการเขารหัสหนึ่งวิธีที่มีอยูเสมอเพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยของการเชื่อมตอ LAN แบบไรสายของคุณ การ
ใชการเขารหัสจะชวยลดความเสี่ยงที่ผูอื่นอาจเขาถงึขอมูลของคุณ
โดยไมไดรับอนุญาต

การใชตัวชวย WLAN ในหนาจอหลัก
ตัวชวย WLAN จะแสดงสถานะของการเชื่อมตอ WLAN และการ
คนหาเครือขายของคุณในหนาจอหลัก หากตัวชวย WLAN ไมได
เปดใชงานเปนคาเริ่มตนในหนาจอหลัก คุณสามารถเปดใชงานได
ในการตั้งคาหนาจอหลัก หากตองการดูตัวเลือกที่มีอยู ใหเลือก
แถวที่แสดงสถานะ ทั้งนี้ขึน้อยูกับสถานะในขณะนั้น คุณสามารถ
เริ่มเว็บเบราเซอรดวยการใชการเชื่อมตอ WLAN, เชื่อมตอกับบริการ
สายอินเทอรเน็ตของคุณ, ยกเลิกการเชื่อมตอจาก WLAN, คนหา
WLAN หรือเปดใชงานหรือปดใชงานการสแกนหาเครือขาย
หากมีการปดใชงานการสแกน WLAN และคุณไมไดเชื่อมตอกับ
WLAN อื่นใด การสแกน WLAN ปด จะปรากฏขึ้นบนหนาจอหลัก
หากตองการเปดใชงานการสแกน WLAN และคนหา WLAN ที่มีอยู
ใหเลือกแถวที่แสดงสถานะ

หากตองการเริ่มการคนหา WLAN ที่มีอยู ใหเลือกแถวที่แสดง
สถานะและ คนหา WLAN
หากตองการปดใชงานการสแกน WLAN ใหเลือกแถวที่แสดง
สถานะและ ปดการสแกน WLAN
เมื่อมีการเลือก เริ่มตนการเรียกดูเว็บ หรือ ใชสําหรับ ตัวชวย
WLAN จะสรางจดุเชื่อมตอใหกับ WLAN ที่เลือกโดยอัตโนมัต ิจุด
เชื่อมตอยังสามารถใชกับแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ตองใชการเชื่อมตอ
WLAN ไดอีกดวย
หากคุณเลือกเครือขาย WLAN ที่มีการรักษาความปลอดภยั เครื่อง
จะใหคุณปอนรหัสผานที่เกี่ยวของ ในการเชื่อมตอกับเครือขายที่
ซอน คุณจะตองปอน Service set identifier (SSID) ที่ถูกตอง

ในการใช WLAN ที่พบสําหรับการเชื่อมตอสายอินเทอรเน็ต ใหเลือก
แถวที่แสดงสถานะ, ใชสําหรับ, บริการสายอินเทอรเน็ตที่ตองการ
และ WLAN ที่จะใช

ตัวจัดการการเชื่อมตอ
เลือก เมนู > การตั้งคา > เชื่อมตอ > ตัวเชื่อม

การดูและการยุติการเชื่อมตอปจจุบัน
ในการดูการเชื่อมตอขอมูลที่เปดอยู ใหเลือก การเชื่อมตอขอมูล
ที่ใช

ในการดูขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมตอเครือขาย เลือกการ
เชื่อมตอจากรายการ และ ตัวเลอืก > รายละเอียด ประเภทขอมูล
ที่ปรากฏขึน้กับประเภทการเชื่อมตอ

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอเครือขายที่เลือก เลือก ตัวเลือก > ตัด
การเชื่อมตอ

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอเครือขายที่ใชอยูทั้งหมดพรอมกัน เลือก
ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอทั้งหมด

การคนหา WLAN
ในการคนหา WLAN ที่มีใหบริการภายในพื้นที่ เลือก เครือขาย
WLAN ที่ใชได WLAN ที่มีอยูจะแสดงรายการพรอมโหมดเครือ
ขาย (โครงสรางพื้นฐานหรอืเฉพาะกิจ) เครื่องหมายแสดงความแรง
ของสัญญาณ และเครื่องหมายแสดงการเขารหัสเครือขาย และ
โทรศัพทของคุณมีการเชื่อมตอที่ใชอยูกับเครือขายหรือไม

ในการดูรายละเอียดของเครือขาย ใหเลื่อนไปที่เครือขายนั้น และ
กดปุมเลื่อน

ในการสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตสําหรับเครือขาย เลือก 
ตัวเลอืก > ระบุจุดเชื่อมตอ
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การจัดการความปลอดภัยและขอมูล
จัดการขอมูลและซอฟตแวรบนโทรศัพท และดูแลความปลอดภัย
ของเครื่องและเนื้อหาในเครื่อง

ขอสําคัญ:  โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชั่นที่
สามารถปองกันไวรัสเพียงหนึ่งแอปพลิเคชั่น การมีแอปพลิเคชั่นที่
สามารถปองกันไวรัสมากกวาหนึ่งแอปพลิเคชั่นอาจมีผลตอ
สมรรถนะและการทํางานของโทรศัพท หรือทําใหโทรศัพทไม
ทํางาน

การลอ็คโทรศัพท

ขอสําคัญ:  หากเครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสล็อคเพื่อเปด
ใชฟงกชันของโทรศัพท
แมจะล็อคเครื่องไว คุณอาจจะยังสามารถโทรออกไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินที่ใชเปนทางการได การโทรแบบฉุกเฉินในรูปแบบออฟไลน
หรือเมื่อมีการล็อคเครื่องนั้นตองเปนกรณีที่เครื่องตองสามารถรับรู
วาหมายเลขนั้นเปนหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการ คุณตอง
เปลี่ยนรูปแบบการใชหรือปลดล็อคเครื่องไดโดยปอนรหัสล็อค
กอนจะโทรติดตอหมายเลขฉกุเฉิน

ในการปองกันไมใหผูอื่นเขาใชขอมูลในโทรศัพทของคุณ ใหล็อค
โทรศัพทเมื่ออยูในหนาจอหลัก กดปุมเปด/ปด เลือก ล็อค
โทรศพัท และปอนรหัสล็อค รหัสล็อคที่ระบบตั้งไวคือ 12345 หาก
ตองการปลดล็อค ใหกดปุมเลือกดานซาย ใสรหัสล็อคของคุณ และ
กดปุมเลื่อน
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา และ ทั่วไป > ความ
ปลอดภัย > โทรศัพทและซิมการด

ในการเปลี่ยนรหัสล็อค เลือก รหัสล็อค ปอนรหัสผานเดิมแลวปอน
รหัสผานใหมสองครั้ง รหัสใหมอาจประกอบดวยอักขระยาว 4-255
ตัว ใชไดทั้งพยัญชนะและตัวเลข ทั้งตัวพิมพใหญและตวัพิมพเล็ก

คุณสามารถล็อคโทรศัพทจากระยะไกลไดโดยการสงขอความตัว
อักษรมาที่โทรศัพท ในการใชงานการล็อคจากระยะไกล และใน
การกําหนดขอความ เลือก ยินยอมการลอ็คระยะไกล > ใช ปอน
ขอความล็อคเครื่องจากระยะไกลแลวยืนยันขอความ ขอความตอง
มีอักขระอยางนอย 5 ตัว

การรักษาความปลอดภัยการดหนวย
ความจํา
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > โปรฯ ชวย > ตัวจัดไฟล

คุณสามารถปองกันการดหนวยความจําดวยรหัสผานเพื่อปองกันไม
ใหมีการเขาใชโดยไมไดรับอนุญาต ในการตั้งรหัสผาน เลือก ตัว
เลอืก > รหัสผานการด > ตั้ง รหัสผานมีอักขระไดสูงสุด 8 ตัว
และมีลักษณะตรงตามตวัพิมพใหญ-เล็ก รหัสผานนี้จะจัดเก็บอยูใน
เครื่องของคุณ คุณไมจําเปนตองปอนรหัสผานอีกขณะที่คุณใช
การดหนวยความจําในโทรศัพทเครื่องเดียวกัน หากคุณใชการด
หนวยความจําในโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่ง เครื่องจะขอใหคุณปอน
รหัสผาน การดหนวยความจําบางประเภทเทานั้นที่รองรับการ
ปองกันรหัสผาน

ในการลบรหัสผานของการดหนวยความจํา ใหเลือก ตัวเลอืก >
รหัสผานการด > ลบออก เมื่อคณุลบรหัสผาน ขอมูลในการด
หนวยความจําจะไมไดรับการปองกันการเขาใชโดยไมไดรับ
อนุญาต
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ในการเปดการดหนวยความจําที่ล็อคไว ใหเลือก ตัวเลือก > ปลด
ลอ็คการดความจํา ปอนรหัสผาน
หากคุณจํารหัสผานเพื่อปลดล็อคการดหนวยความจําที่ล็อคไวไม
ได คุณอาจตองฟอรแมตการดซึง่ในกรณีนี้การดจะถูกปลดล็อคและ
รหัสผานจะถูกลบ การฟอรแมตการดหนวยความจําจะลบขอมูล
ทั้งหมดที่เก็บไวในการด

โปรแกรมจัดการใบรับรอง
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา และ ทั่วไป > ความ
ปลอดภัย > การจัดการใบรับรอง
ใบรับรองดิจิตอลใชสําหรับตรวจสอบที่มาของซอฟตแวร แตไมได
รับประกันความปลอดภยัแตอยางใด ใบรับรองมีอยูสี่ชนิดดวยกัน
คือ ใบรับรองสิทธิ์ ใบรับรองสวนบุคคล ใบรับรองเว็บไซตที่เชื่อถือ
ได และใบรับรองเครื่อง ในระหวางการเชื่อมตอที่มีการรักษาความ
ปลอดภยั เซิรฟเวอรอาจสงใบรับรองเซริฟเวอรไปยังอุปกรณของ
คุณ เมื่อไดรับใบรับรองดังกลาวแลว เครื่องจะทําการตรวจสอบกับ
ใบรับรองสิทธิ์ที่จัดเก็บอยูภายในเครื่อง คุณจะไดรับแจงหาก
เซิรฟเวอรไมใชของแท หรือถาคุณไมมีใบรับรองที่ถูกตองในเครื่อง
ของคุณ
คณุสามารถดาวนโหลดใบรับรองไดจากเว็บไซต หรือรับใบรับรอง
ในรูปแบบขอความ ควรใชใบรบัรองเมื่อคุณเชื่อมตอกับธนาคาร
ทางออนไลน หรือเซิรฟเวอรระยะไกลเพื่อสงขอมูลที่เปนความลบั
นอกจากนี้ยังควรนําใบรบัรองนํามาใชในกรณีที่คุณตองการลด
ความเสี่ยงของไวรัส หรือซอฟตแวรที่มุงรายอื่นๆ และเพื่อตรวจ
สอบความเปนของแทของซอฟตแวร เมื่อคุณดาวนโหลดและติด
ตั้งซอฟตแวรที่เครื่องของคุณ

เคลด็ลับ: เมื่อคุณใสใบรับรองใบใหม ใหแนใจวาเปนของ
แท

การดูขอมูลรายละเอยีดใบรบัรอง
คุณสามารถมั่นใจไดวาเซิรฟเวอรนั้นถูกตอง ก็ตอเมื่อมีการตรวจ
สอบลายเซ็น และระยะเวลาที่ใบรับรองเซริฟเวอรนั้นมีผลบังคับใช
แลวเทานั้น

ในการดูรายละเอียดใบรับรอง เปดโฟลเดอรใบรับรอง เลือก
รอง และ ตัวเลอืก > รายละเอียดใบรับรอง

หนึ่งในขอบันทึกดังตอไปนี้อาจปรากฏ:
● ใบรับรองไมผานความเชื่อถือ  — คุณไมไดตั้งคาแอปพลิเคชั่
อื่นใดเพื่อใชใบรับรอง คณุอาจตองเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
ความนาเชื่อถือ

● ใบรับรองหมดอายุ  — ชวงเวลาของการใชงานใบรับรองที่
เลือกไดสิ้นสุดลงแลว

● ใบรับรองยังไมถูกตอง  — ใบรับรองที่เลือกไวนั้นยังไม
สามารถใชได เพราะยังไมถึงระยะเวลาที่มีผลบังคับใช

● ใบรับรองเสียหาย  — ไมสามารถใชใบรับรองนั้นได โปรด
ติดตอผูที่ออกใบรับรองนั้น

การสํารองขอมูล
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > โปรฯ ชวย > ตัวจัดไฟล
ขอแนะนําใหคุณสํารองขอมูลหนวยความจําโทรศัพทลงในการด
หนวยความจําหรือเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดอยาง
สม่ําเสมอ

ในการสํารองขอมูลจากหนวยความจําโทรศัพทลงในการดหนวย
ความจํา ใหเลือก ตัวเลือก > สํารองความจําเครื่อง

ในการเรียกคืนขอมูลจากการดหนวยความจําไปยังหนวยความจํา
โทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > เรียกคนืจากการดความจํา
นอกจากนี้ คณุยังสามารถเชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได และใช Nokia Ovi Suite เพื่อสํารอง
ขอมูล
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ตวัจัดการแอปพลิเคชั่น
คณุสามารถใชตัวจัดการแอปพลิเคชั่นเพื่อดูแพคเกจซอฟตแวรที่
ตดิตั้งอยูในโทรศพัทของคณุ คุณสามารถดูรายละเอียดของ

พลิเคชั่นที่ติดตั้งไว ลบแอปพลิเคชั่น และกําหนดการตั้งคา
ได

คณุสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรลงในโทรศัพทของ
คุณไดสองประเภท คือ
● แอปพลิเคชั่น JME ที่ใชเทคโนโลย ีJava™ ซึ่งมีนามสกุล
ไฟล .jad หรือ .jar

● แอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรอื่นๆ ที่เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการ
Symbian ซึง่มีนามสกุลไฟล .sis หรือ .sisx

โปรดติดตั้งซอฟตแวรที่สามารถใชรวมกับโทรศัพทของคุณได
เทานั้น

การติดตั้งแอปพลิเคชั่น
เลือก เมนู > การตั้งคา > ตัวจัดการ > ตัวจัดการ
คณุสามารถถายโอนไฟลการตดิตั้งจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงาน
รวมกันไดไปยังโทรศัพทของคุณ ดาวนโหลดในขณะเรียกดู หรือ
รับไฟลการติดตัง้ในรูปแบบขอความมัลติมีเดีย เปนสิ่งที่แนบกับ
อีเมล หรือใชวิธีการการเชื่อมตอแบบตางๆ เชน การเชื่อมตอ
Bluetooth คุณสามารถใช Nokia Application Installer ใน Nokia
Ovi Suite เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในโทรศพัทของคุณ
ไอคอนในตวัจัดการแอปพลิเคชั่นจะบงบอกถึงสิ่งตอไปนี้

   SIS หรือแอปพลิเคชั่น SISX
   แอปพลิเคชั่น Java

   อุปกรณขนาดเล็ก

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรจากแหลงที่นาเชื่อถือเทานั้น เชน แอปพลิเคชั่นที่
Symbian ลงนามรับรองหรือผานการทดสอบ Java Verified
กอนการติดตั้ง ควรปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปนี้
● ในการดูขอมูลประเภทแอปพลิเคชั่น หมายเลขเวอรชัน และ
ซพัพลายเออรหรือผูผลิตแอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตัวเลือก > ดู
รายละเอียด
ในการแสดงรายละเอียดของใบรับรองความปลอดภัยของ

พลิเคชั่น ใหเลื่อนไปที่ใบรับรอง แลวเลือก ดูรายละเอียด
● หากคุณติดตั้งไฟลที่มีการอัพเดตหรือการแกไขโปรแกรมเดิมที่
มีอยู คณุจะเรียกคนืไดเฉพาะโปรแกรมตนฉบับหากคุณมีไฟล
การติดตั้งตนฉบับหรือขอมูลสํารองของชุดซอฟตแวรที่ลบออก
ไปอยางครบถวน ในการเรยีกคืนแอปพลิเคชั่นตนฉบับ ใหลบ
แอปพลิเคชั่นดังกลาวออกกอน และติดตัง้แอปพลิเคชั่นนั้นอีก
ครั้งจากไฟลการติดตั้งตนฉบับหรือขอมูลสํารอง
ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Java จําเปนตองมีไฟล JAR หากไมมี
ไฟลนี้ เครื่องจะขอใหคุณดาวนโหลด หากไมไดระบุจุดเชื่อมตอ
ไวใหกับแอปพลิเคชั่น เครื่องจะขอใหคุณเลือกกอน ระหวางการ
ดาวนโหลดไฟล JAR คุณอาจตองปอนชื่อผูใชและรหัสผานเพื่อ
เขาไปยังเซิรฟเวอร คุณสามารถขอรับขอมูลเหลานี้ไดจากผูให
บริการหรือผูผลิตแอปพลิเคชั่น

ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่นหรือซอฟตแวร ใหปฏิบัติดังนี้
1. ในการคนหาไฟลการติดตั้ง ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > ตัว
จัดการ > ตัวจัดการ หรือคนหาไฟลการติดตั้งโดยใชตัว
จัดการไฟล หรือเปดขอความใน ขอความ > ถาดเขา ที่มีไฟล
การติดตั้ง

2. ในตัวจัดการแอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตัวเลือก > ติดตั้ง ใน
พลิเคชั่นอื่นๆ หากตองการเริ่มการติดตั้ง ใหเลือกไฟลการ
ตั้ง
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ในระหวางการติดตั้ง โทรศัพทจะแสดงขอมูลความคบืหนาใน
การติดตั้ง หากคุณติดตัง้แอปพลิเคชั่นโดยไมใชลายเซ็น
ดิจิตอลหรือการรับรอง โทรศัพทจะแจงเตือน ใหดําเนินการ
ตัง้ตอหากคุณแนใจถึงแหลงที่มาและตัวโปรแกรมนั้น

ในการเริ่มใชงานแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้ง ใหคนหาแอปพลิเคชั่นนั้น
ในเมนู แลวเลือกแอปพลิเคชั่น

ในการดูวาติดตั้งหรือลบชุดซอฟตแวรใดและทําไปเมื่อใด ใหเลือก
ตัวเลือก > ดูบนัทึก

ขอสําคัญ:  โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชั่นที่
สามารถปองกันไวรัสเพียงหนึ่งแอปพลิเคชั่น การมีแอปพลิเคชั่นที่
สามารถปองกันไวรัสมากกวาหนึ่งแอปพลิเคชั่นอาจมีผลตอ
สมรรถนะและการทํางานของโทรศัพท หรือทําใหโทรศัพทไม
ทํางาน
หลังจากที่คุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในการดหนวยความจําที่ใช
รวมกันไดแลว ไฟลการติดตั้ง (.sis, .sisx) ยังคงอยูในหนวยความจํา
ของโทรศัพท ไฟลอาจใชหนวยความจาํเปนจํานวนมาก และ
ปองกันไมใหคุณจัดเก็บไฟลอื่น หากไฟล .sis เปนสิ่งที่แนบมากับ
ขอความ ใหลบขอความดังกลาวออกจากถาดรับขอความ

การลบแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร
เลือก เมนู > การตั้งคา > ตัวจัดการ > ตัวจัดการ
เลื่อนไปที่ชุดซอฟตแวร แลวเลือก ตัวเลอืก > ลบออก เลือก ใช
เพื่อยืนยัน
หากคุณทําการลบซอฟตแวร คุณจะติดตั้งซอฟตแวรนั้นใหมไดตอ
เมื่อคุณมชีุดซอฟตแวรตนฉบับหรือสําเนาสํารองที่ครบถวนของชุด
ซอฟตแวรที่ลบออกไป หากคุณลบชุดซอฟตแวรออก คุณอาจจะ
ไมสามารถเปดเอกสารที่สรางโดยใชซอฟตแวรนั้นไดอีก

หากชุดซอฟตแวรใดตองใชงานรวมกับชุดซอฟตแวรที่ลบออกไป
ชุดซอฟตแวรอื่นอาจใชงานไมได หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูเอกสารประกอบของชุดซอฟตแวรที่ติดตั้งไว

การอัพเดตซอฟตแวร
Nokia อาจผลิตอัพเดตซอฟตแวรที่มีคุณสมบัติใหมๆ  ฟงกชันที่
ปรับปรุงใหม และมีสมรรถภาพในการทํางานที่ดีขึ้น คุณอาจขอการ
อัพเดตดังกลาวผานทางแอปพลิเคชั่นพีซี Nokia Software
Updater ได การอัพเดตซอฟตแวรอาจมีใหในบางผลิตภณัฑ
เทานั้น มีเพียงผูใหบริการระบบบางรายที่รับรองตอเวอรชัน
ซอฟตแวรลาสุดที่มีใหบริการ
ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพท คุณจําเปนตองใชแอปพลิ
เคชั่น Nokia Software Updater และเครื่องพีซีที่ใชรวมกันไดที่ใช
ระบบปฏบิัติการ Microsoft Windows 2000, XP หรือ VIsta, จุดเชื่อม
ตออินเทอรเน็ตแบบบรอดแบรนด และสายเคเบิลขอมูลที่ใชรวมกัน
ไดเพื่อตอโทรศัพทเขากับเครื่องพีซี

คําเตือน:  หากคุณติดตัง้โปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร คุณ
จะไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกับการโทรออกฉุกเฉิน จนกวาจะ
ติดตั้งเสร็จและรีสตารทโทรศัพทอีกครั้ง ตองแนใจวาไดสํารอง
ขอมูลไวแลวกอนยอมรับการติดตัง้โปรแกรมอัพเดต
การติดตั้งและการดาวนโหลดอาจใชเวลานานถึง 20 นาทีเมื่อใชตัว
จัดการอุปกรณ และนานถึง 30 นาทีเมื่อใชซอฟตแวร Nokia
Software Updater
คุณสามารถอานขอมูลเพิ่มเติมและดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Nokia
Software Updater ไดที่เว็บไซต www.nokia.co.th/
softwareupdate หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคณุ
หากเครือขายของคุณสนับสนุนการอัพเดตซอฟตแวรผานสัญญาณ
แบบ over-the-air คุณอาจสามารถแจงขอรับการอัพเดตผาน
โทรศัพทของคุณได
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โทรศัพทของคุณจะสามารถตรวจสอบอัพเดตซอฟตแวรใหมๆ  ได
เปนระยะๆ เมื่อใชโปรแกรม Nokia Software Checker เลือก เมนู >
การตั้งคา > ตัวจัดการ > โปรแกรมตรวจสอบซอฟตแวร

เคลด็ลับ: หากตองการตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวรของ
โทรศัพท ใหกด *#0000# เมื่อเครื่องอยูในหนาจอหลัก

การอัพเดตแอปพลิเคชั่น
เลือก เมนู > การตั้งคา > อัพเดตแอป
คณุสามารถใชการอัพเดตแอปพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบและ
ดาวนโหลดโปรแกรมอัพเดตที่มีสําหรับแอปพลิเคชั่นตางๆ ลงใน
โทรศัพทของคุณ
ภายหลังการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพทโดยใชการอัพเดต
แอปพลิเคชั่นแลว คําแนะนําการทํางานที่เกี่ยวของกับแอปพลิเคชั่
ที่อัพเดตในคูมือผูใชหรือวิธีใชอาจไมใชขอมูลลาสุด

หากตองการดาวนโหลดการอัพเดตที่มี ใหเลือก ตัวเลอืก > เริ่ม
การอัพเดต

หากตองการยกเลิกการเลือกการอัพเดต ใหเลือกการอัพเดต
กลาวอีกครั้ง

หากตองการดูขอมูลเกี่ยวกับการอัพเดต ใหเลือก ตัวเลอืก > ดู
รายละเอียด

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคา ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

ซิงค
เลือก เมนู > การตั้งคา > เชื่อมตอ > ซิงค
ซงิคจะชวยในการซงิโครไนซบันทึก รายการปฏิทิน ขอความตัว
อักษรและขอความมัลติมีเดีย เบราเซอรบุคมารค หรือรายชื่อ โดย
การใชแอปพลิเคชั่นตางๆ ที่ใชรวมกันไดทางอินเทอรเน็ตหรือกับ
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได

คุณอาจไดรับการตั้งคาการซิงโครไนซในขอความแบบพิเศษจากผู
ใหบริการ
รูปแบบการซิงคจะประกอบไปดวยการตั้งคาที่จําเปนตอการ

ไนซ

เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นซงิค รูปแบบการซงิคที่ระบบตั้งไวหรือที่
ใชแลวกอนหนานี้จะปรากฏขึ้น ในการแกไขรูปแบบ ใหเลื่อนไปที่
รายการซิงค แลวเลือก เลอืก เพื่อรวมเขาไปในรูปแบบ หรือ ไม
เลอืก เพื่อลบออก

ในการจัดการรูปแบบการซิงค ใหเลือก ตัวเลือก และตัวเลือกที่
ตองการ

ในการซิงโครไนซขอมูล ใหเลือก ตัวเลอืก > ซิงโครไนส ในการ
ยกเลิกการซงิโครไนซกอนจะเสร็จสิ้น ใหเลือก ยกเลกิ
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การตั้งคา
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา
คณุสามารถกําหนดและแกไขการตัง้คาตางๆ ของโทรศัพท การ
แกไขการตั้งคาเหลานี้จะมีผลตอการทํางานของโทรศัพทใน

พลิเคชั่นตางๆ หลายแอปพลิเคชั่น
อาจมีการกําหนดการตั้งคาบางอยางไวลวงหนาแลวในโทรศัพท
ของคุณ หรือผูใหบริการอาจสงการตั้งคาเหลานั้นมาใหในขอความ
พิเศษ คุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาดังกลาวได
เลือกการตั้งคาที่คุณตองการแกไข และแกไขคาตางๆ ตามวิธีการ
ดังตอไปนี้
● สลับระหวางคาสองคา เชน เปดหรือปด
● เลือกคาจากรายการ
● เปดโปรแกรมแกไขขอความเพื่อปอนคา
● เลื่อนไปทางซายหรือขวาเพื่อปรับคา

การตัง้คาทั่วไป
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา และ ทั่วไป
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● การปรับตั้งคา  — เปลี่ยนการตั้งคาหนาจอ และปรับตั้งคา
โทรศัพท

● วันที่และเวลา  — เปลื่ยนวันที่และเวลา
● อุปกรณเพิ่มพิเศษ  — กําหนดการตั้งคาสําหรับอุปกรณเสริม
ของคุณ

● ตั้งคาเซนเซอร  — เปลี่ยนการตั้งคาเซนเซอร
● ความปลอดภัย  — กําหนดการตั้งคาการรักษาความปลอดภยั
● การตั้งคาดั้งเดิม  — เรียกคืนการตัง้คาดั้งเดิมของโทรศัพท

● การจัดตําแหนง  — กําหนดวิธีระบุตําแหนงและเซริฟเวอร
สําหรับแอปพลิเคชั่นที่ใช GPS

● การจัดการฝา  — เปลี่ยนการตั้งคาฝาเลื่อน
● การตั้งคาโหลด  — เปดเว็บเพจ Plug and Play Mobile

Services เพื่อดึงการตั้งคาสําหรับโทรศพัทของคุณ

การตั้งคาโทรศพัท
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา และ โทรศัพท
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● การโทร  — กําหนดการตั้งคาการโทรทั่วไป
● การโอนสาย  — กําหนดการตั้งคาการโอนสาย
● จํากัดการโทร  — กําหนดการตั้งคาการจํากัดการโทร
● เครือขาย  — ปรับเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย

การตั้งคาการเชื่อมตอ
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● Bluetooth  — แกไขการตั้งคา Bluetooth
● USB  — แกไขการตั้งคาสายเคเบิลขอมูล
● ปลายทาง  — กําหนดจุดเชื่อมตอใหมหรือแกไขจุดเชื่อมตอที่
มีอยู จุดเชื่อมตอบางจุดหรือทั้งหมดอาจไดรับการตั้งคาลวง
หนาในโทรศัพทของคุณโดยผูใหบริการ และคุณอาจไมสามารถ
สราง แกไข หรือลบออกได

● ขอมูลแพคเก็ต  — กําหนดเวลาที่จะแนบเครือขายขอมูล
เก็ต และปอนชื่อจุดเชื่อมตอแพคเก็ตแบบสลับที่ตั้งไว 

หากคุณใชโทรศัพทของคุณเปนโมเดม็สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
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● LAN ไรสาย  — ตั้งคาใหโทรศัพทแสดงสัญลกัษณเมื่อ LAN ไร
สาย (WLAN) พรอมใชงาน และกําหนดความถี่ที่จะใหโทรศัพท
คนหาเครือขาย

● มุมมองรวม  — เปดใชงานมุมมองรวม เลือกรูปแบบ SIP ใหกับ
มุมมองรวม และกําหนดการตั้งคาการบันทึกวิดีโอ

● การตั้งคา SIP  — ดูหรือสรางรูปแบบ SIP (Session Initiation
Protocol)

● การตั้งคา XDM  — สรางรูปแบบ XDM รูปแบบ XDM เปนสิ่ง
จําเปนสําหรับแอปพลิเคชั่นการสื่อสารตางๆ มากมาย เชน
สถานะ

● สถานะ  — แกไขการตัง้คาสําหรับสถานะ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) โปรดติดตอผูใหบริการหากคุณตองการสมัคร
ใชบริการ

● ไดรฟระยะไกล  — เชื่อมตอโทรศัพทกับไดรฟระยะไกล
● กําหนดคา  — ดูและลบเซริฟเวอรที่รับรองซึง่โทรศัพทของคณุ
อาจรับการตั้งการกําหนดคามา

● การควบคุม APN  — จํากัดการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต

การตัง้คาแอปพลเิคชั่น
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา และ แอปพลิเคชั่น
เลือกแอปพลิเคชั่นจากรายการเพื่อปรบัการตั้งคา
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ทางลัด
รายการตอไปนี้คือ ทางลัดบนแปนพิมพบางสวนที่สามารถใชไดใน
โทรศัพทของคุณ ทางลัดตางๆ จะชวยใหการใชแอปพลิเคชั่นมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทางลัด
ทางลัดทั่วไป

ปุมเปด/ปด กดปุมนี้คางไวเพื่อเปดและปดเครื่อง
กดปุมนี้หนึ่งครั้งเพื่อสลับไปมาระหวาง
แบบการใชงาน

# กดปุม # คางไวเพื่อเปดหรือปดรูปแบบไมมี
เสียง

* กด * คางไวเพื่อเปดใชงานแอปพลิเคชั่
พูดแลวเลน

Ctrl + C กดปุม Crtl + C เพื่อคัดลอกขอความ
Ctrl + V กดปุม Ctrl + V เพื่อวางขอความ
Ctrl + X กดปุม Ctrl + X เพื่อตัดขอความ
Ctrl + A กดปุม Ctrl + A เพื่อเลือกขอความ
Ctrl + U กด Ctrl + U เพื่อขดีเสนใตขอความ
Ctrl + I กด Ctrl + I เพื่อจดัรูปแบบขอความเปนตัว

เอียง

Ctrl + B กด Ctrl + B เพื่อจดัรูปแบบขอความเปนตัว
หนา

หนาจอหลัก

ปุมเลือกซาย + * ล็อคและปลดล็อคปุมกดและแปนพิมพ

ปุมโทร เปดไฟลบันทึกการโทร

0 กดปุมนี้คางไวเพื่อเปดโฮมเพจของคุณใน
เว็บเบราเซอร

1 กดคางไวเพื่อโทรเขาศูนยฝากขอความ
เสียงของคุณ

ปุมตัวเลข (2-9) โทรออกโดยใชการโทรดวน ในการเปดใช
การโทรดวน เลือก เมนู > การตั้งคา >
การตั้งคา และ โทรศัพท > การโทร >
การโทรดวน

ทางลัดเว็บสําหรับปุมกด

* ขยายเพจ

# ยอเพจ

0 ไปที่โฮมเพจ

1 เปดโฟลเดอรบุคมารค

2 เปดกลองโตตอบการคนหา

3 กลับไปที่เพจกอนหนานี้

5 ดูเพจที่เปดอยู

8 ดูภาพรวมของเพจ
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9 เปดกลองโตตอบสําหรับปอนที่อยูเว็บไซต
ใหม

ทางลัดเว็บสําหรับแปนพิมพ

+ ขยายเพจ

- ยอเพจ

h ไปที่โฮมเพจ

b เปดโฟลเดอรบุคมารค

f เปดกลองโตตอบการคนหา

p กลับไปที่เพจกอนหนานี้

w ดูเพจที่เปดอยู

o ดูภาพรวมของเพจ

g เปดกลองโตตอบสําหรับปอนที่อยูเว็บไซต
ใหม
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อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia
คําเตือน:  เลือกใชแตแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และอุปกรณ

เสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้
เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตราย
และทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป
หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง
สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ
อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมี
จําหนายอยูมากมาย สําหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม โปรดดู www.nokia.co.th/
accessories

กฎเกณฑเฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณเสริม
● เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเดก็
● เมื่อคุณถอดสายอุปกรณเสริม ใหจับและดึงที่หัวปลั๊ก อยาดึงที่
สายไฟ

● ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณเสริมทุกชิ้นที่
ตดิตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ

● เฉพาะผูที่มีคุณสมบัตผิานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ
เสริมในรถที่ติดตั้งยากได

BL-4U Li-Ion สูงสุด 252/
498 นาที
(WCDMA/
GSM)

สูงสุด 400/
360 ชั่วโมง
(WCDMA/
GSM)

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเปดรอรับสายของแบตเตอรี่
เปนเวลาโดยประมาณ และเปนไปไดเฉพาะในสภาวะของเครือขาย
ที่เหมาะสมเทานั้น เวลาสนทนาและเปดรอรับสายของแบตเตอรี่
ที่แทจริงจะขึ้นอยูกับซิมการด คุณสมบัติที่ใช อายุการใชงานและ
สภาพของแบตเตอรี ่อุณหภูมิขณะใชงานแบตเตอรี่ ขอกําหนดของ
เครือขาย และปจจัยอื่นๆ อีกมากและอาจสั้นกวาเวลาที่ระบุไวขาง
ตนอยางมาก นอกจากนี้เสียงเรียกเขา การโทรแบบแฮนดฟร ีการ
ใชในโหมดดิจิตอล และคุณสมบัตอิื่นๆ จะสิ้นเปลืองพลังงานจาก
แบตเตอรี่ และระยะเวลาที่เครื่องใชในการโทรจะสงผลตอเวลาเปด
รอรับสาย ในทํานองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปดเครื่องรวมทั้งที่อยูใน
โหมดพรอมทํางานก็มีผลตอระยะเวลาในการสนทนาดวยเชนกัน
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ขอมูลศูนยบริการ Nokia
ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

ฟวเจอรปารค รังสิต หอง 32 ชั้นใตดิน เลขที่ 161 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบล
ประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130

0-2741-6363
0-2958-5851
จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

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

0-2741-6363
0-2884-5695
จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.
ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

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

0-2741-6363
0-2720-1661
จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

เอสพลานาด หอง 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด เลขที่ 99 แขวง
รัชดาภเิษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363
0-2660-9290
จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

พระราม 3 หอง 636/2,637/1,637/2 ชั้น 6 เลขที่ 79/290 ถนน
สาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
10120

0-2741-6363
0-2673-7102
จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.
อา. 10.00 น. - 20.30 น.
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ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

MBK เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครอง
เซ็นเตอร ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวันกรุงเทพฯ
10330

0-2741-6363
0-2626-0436
จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

เชียงใหม 201/1 ถนนมหิดล ไฮยา อําเภอเมือง เชียงใหม 50100 0-5320-3321-3
0-5320-1842
จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

พัทยา 353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา9) หมู 9 ถนนสุขมุวิท ตําบล
หนองปรือ อําเภอบางละมุง ชลบุรี 20260

0-3871-6976-7
0-3871-6978
จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ขอนแกน 356/1 อาคารซ.ีพี.แลนด หมู 12 ถนนมิตรภาพ ตําบล
เมืองเกา อําเภอเมือง ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80
0-4332-5781
จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ
สงขลา 90000

0-7436-5044-5
0-7436-5046
จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอโนเกีย
แครไลน: 02-255-2111
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แบตเตอรี่
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ
ชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจ
ประจุใหมได แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบใหใชกับโทรศัพทรุนนี้
คือ BL-4U Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุนอื่นที่ใชงานไดกับโทรศัพท
รุนนี้ โทรศัพทเครือ่งนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงานจาก
อุปกรณชารจตอไปนี้ AC-8. หมายเลขรุนของอุปกรณชารจที่ถูกตอง
นั้นอาจแตกตางกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกตาง
ของปลั๊กเสียบจะระบุไวดวยคาใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A,
C หรือ UB
แบตเตอรี่สามารถนํามาชารจและคายประจุแบตเตอรีไ่ดเปนรอย
ครั้ง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็น
วาเวลาการสนทนาและเปดรอรับสายของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็น
ไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรอง
จาก Nokia เทานั้น และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับ
โทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น การใชแบตเตอรี่
หรืออุปกรณชารจที่ไมไดรับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม การ
ระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ
หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลา
นาน คุณอาจตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลว
เชื่อมตออีกครั้งเพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจ
ตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึน้บนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได
ปดโทรศัพทและปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจ
ครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัวเครื่องเมือ่ไมไดใช
งาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ

เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไวโดยไมไดใช
แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภมูิระหวาง 15°C และ 25°C
(59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่รอนหรือหนาวจัดทําใหประสิทธิภาพ
และอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็น
เกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถใชงานไดชั่วคราว
ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิ
ต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามลัดวงจรแบตเตอรี ่การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึน้ได
เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัส
โดยตรงกับขัว้บวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะ
เหมือนแถบโลหะบนแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึน้ได เชน
ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปา
เล็กๆ การลัดวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอรีห่รือวัตถุสําหรับ

ตอเกิดความเสียหายได
หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิด
ได หรือหากแบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบิดไดเชนกัน การกําจัด
แบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลับมาใช
ใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน
หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, ทําใหผิดรูปราง, เจาะ
หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออก
มา ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ในกรณี
ที่เกิดการรั่วไหล ใหลางผิวหนังหรือตาดวยน้ําทันที หรือรีบไปพบ
แพทย
หามดัดแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถุแปลกปลอมลงใน
แบตเตอรี่ หรือนําไปแชหรือสัมผัสน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นๆ
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การใชแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การ
ระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอรี่ตกหลนโดย
เฉพาะบนพื้นผิวที่แข็ง และคุณเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสียหาย
ใหนําไปที่ศนูยบริการเพื่อตรวจสอบกอนนําไปใชตอ
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนมอืเด็กเล็ก

คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่
ของ Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภยัของ
คุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรีข่องแทของ
Nokia หรือไม ใหซือ้แบตเตอรีจ่ากศูนยบริการหรือตัวแทนจําหนาย
Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
โดยใชขั้นตอนตอไปนี้
การตรวจสอบตามขัน้ตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวา
แบตเตอรี่ดงักลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต หากคุณ
มเีหตุผลอื่นใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท
ของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่ศูนยบริการหรือ
ตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความ
ชวยเหลือ หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังที่
ที่คุณซื้อมา

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม คุณจะ

เห็นรูปมือประสานกัน (Nokia
Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และ
จะเห็นโลโกอุปกรณเสริมของแทของ
Nokia (Nokia Original Enhancement)
ในอีกมุมมองหนึ่ง

2. เมื่อคุณขยับแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอร
โฮโลแกรมไปทางซาย ขวา ขึ้น และลง
คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแตละ
ดานตามลําดับ

จะทําอยางไร หากแบตเตอรีข่องคุณไมใช
แบตเตอรีข่องแท
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเก
โฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม โปรดอยา
ใชแบตเตอรี่นั้น ใหนําแบตเตอรีไ่ปยังศูนยบริการหรือตัวแทน
จําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือ
การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรองจาก Nokia อาจเปนอันตราย
และอาจทําใหโทรศพัทของคุณมีประสิทธิภาพดอยลง อีกทั้งยัง
ทําใหเครื่องและอุปกรณเสริมเสียหายได รวมทั้งอาจสงผลตอการ
รับรองหรือการรับประกันอื่นใดที่ใชกับโทรศัพท
หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ
Nokia โปรดดูที่ www.nokia.co.th/batterycheck
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การดูแลและการบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยม
และมีฝมือการผลิตที่ประณีต คณุจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณ
อยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับ
ประกันไดอยางถูกตอง
● เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจับตัวของไอน้ํา ความเปยกชื้น
และของเหลวทุกประเภท หรือความชุมชื้น จะทําใหเกิดองค
ประกอบของแร ซึง่อาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได
หากตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยให
เครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

● อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจาก
อาจทําใหอุปกรณสวนที่สามารถขยับไดและสวนประกอบที่เปน
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทําให
อายุการใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่อาจ
เสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปนพลาสติกงอหรือละลายได

● อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภมูิเพิ่มขึ้น
จนถึงอุณหภมูิปกต ิความชื้นจะกอตัวขึน้ภายในเครื่อง ซึ่งอาจ
ทําใหอุปกรณแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศพัทนอกเหนือจากที่
แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

● อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอม
เครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิด
ความเสียหายได

● อยาใชสารเคม ีน้ํายาทําความสะอาด หรือผงซกัฟอกชนิดเขม
ขนทําความสะอาดเครื่อง

● อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณที่สามารถขยับได
ติดขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

● ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศัพทหรือไดรับการ
รับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การ
ดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิดความ
เสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณวิทยุสื่อสาร
อีกดวย

● ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
● หมั่นสํารองขอมูลที่คุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และบันทึก
ในปฏทิิน

● ในการรีเซต็อุปกรณเปนระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน
ใหปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ หรือ
อุปกรณเสริมอื่นๆ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยังศูนย
บริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณเพื่อขอรับบริการ

การนํากลบัมาใชใหม
สงคืนผลิตภณัฑอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑที่ใช
แลวไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะชวยปองกันการ
กําจัดขยะที่ไมมีการควบคุม และชวยรณรงคการรีไซเคิลวัสดุใช
แลวตางๆ สามารถหาขอมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมไดจากรานคาปลีก
ที่จําหนายผลิตภัณฑ, เจาหนาที่เทศบาลในทองถิน่, สมาคมผู
ประกอบการประจําชาติที่รับผิดชอบ หรือตัวแทนผูใหบริการของ
Nokia ในพื้นที่ของคุณ โปรดตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภณัฑ
Nokia ของคุณไดที่ www.nokia.com/werecycle หรือในกรณีที่
เรียกดูบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ใหไปที่ www.nokia.mobi/
werecycle
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็ก
บรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็กเล็ก

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใช
ในตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย
2.2 เซนติเมตร (7/8 นิ้ว) เมื่อใชซองหนังสําหรับพกพา อุปกรณ
เหน็บเขม็ขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้
ไมมีควรมโีลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูหางจาก
รางกายตามระยะหางที่กําหนดขางตน
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคุณภาพ
เพื่อสงไฟลหรือขอความ ในบางกรณี จึงอาจมีความลาชาในการสง
ไฟลหรือขอความที่เปนขอมูลจนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ
โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏบิตัิตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหาง
ระหวางเครือ่งที่กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ
ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถุที่ทําจากโลหะอาจดึงดูด
เขาหาโทรศัพท อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่นไวใกล
โทรศัพท เพราะขอมูลที่เก็บไวอาจถูกลบได

อปุกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท
มือถอือาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณ
ทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได โปรดปรึกษา
แพทยหรือบริษัทผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยนั้นๆ หากมีขอ
สงสัยหรือไมแนใจวาอุปกรณนั้นไดรับการปองกันพลังงานคลื่น
ความถี่ RF จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศัพทในสถาน

พยาบาลในกรณีที่มีปายประกาศใหคุณดําเนินการดังกลาว
เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกําลังใชอุปกรณที่มี
ความไวตอพลังงานคลืน่ความถี่ RF จากภายนอก

อปุกรณเทยีม
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยู
หางจากอุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย เชน เครื่อง
ควบคุมการเตนของหัวใจหรือเครื่องกระตุนการทํางานของหัวใจ
อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน
ที่อาจเกิดกับเครื่องดังกลาว สําหรับผูใชอุปกรณทางการแพทย
ดังกลาว ควรปฏิบัติดังนี้:
● เก็บโทรศัพทใหอยูหางจากอปุกรณทางการแพทยมากกวา

15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอขณะที่เปดโทรศัพทอยู
● ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
● ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับอุปกรณทางการแพทยเพื่อ
ลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึน้

● ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณ
รบกวน

● อานและทําตามคําแนะนําจากผูผลิตอุปกรณทางการแพทย
ดังกลาว

หากคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชโทรศัพทไรสายรวมกับอุปกรณ
ทางการแพทย โปรดปรึกษากับแพทยที่ใหคําปรึกษาดานสุขภาพ
ของคุณ
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เครือ่งชวยฟง
อุปกรณไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่อง
ชวยฟงได ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึน้ คุณควรปรึกษาผูให
บริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในยานพาหนะที่ติดตัง้
ไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่
ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็ว
แบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภยั โปรดสอบถามขอมูลเพิ่ม
เติมกับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายยานพาหนะหรืออุปกรณ
เสริมตางๆ ที่ติดตั้งไวในยานพาหนะของคณุ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูใหบริการหรือติดตั้งอุปกรณใน
ยานพาหนะ การบริการหรือติดตั้งที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิด
อันตรายและทําใหการรบัประกันเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยาง
สม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการ
ตดิตั้งและทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บหรือพกของเหลวที่ติดไฟ
ได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท
หรืออุปกรณเสริมตางๆ สําหรับยานพาหนะที่มีถุงลมนิรภยั โปรด
สังเกตวาถุงลมนิรภยัจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น
คณุไมควรติดตั้งอุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลม
นิรภยั หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก การติดตั้ง
อุปกรณไรสายไวในยานพาหนะอยางผิดวิธีอาจกอใหเกิดอันตราย
รายแรงในขณะที่ถุงลมนิรภยัพองตัวออกได
คณุไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพท
กอนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอ
ใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน รวมทั้งเปนการรบกวน
เครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และควร
ปฏบิัติตามปายและคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจ
เกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนําใหดับเครื่องยนต การ
เกิดประกายไฟบริเวณพื้นที่ดังกลาวอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือ
เพลิงไหมที่อาจทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่ออยูใน
สถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสในสถานีบริการ
น้ํามัน ควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุในบริเวณ
คลังน้ํามัน สถานีเก็บน้ํามันและสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคม ีหรือ
บริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดอาจ
ไมไดมีการประกาศใหเห็นอยางเดนชัดเสมอไป พื้นที่ตางๆ เหลานี้
ไดแก ใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคม ีและบริเวณที่มี
สารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะ
ปะปนอยูในอากาศ คุณควรตรวจสอบกับผูผลิตยานพาหนะที่ใช
แกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อกําหนดวา
สามารถใชงานอุปกรณนี้ไดอยางปลอดภัยในบริเวณใกลเคียงได
หรือไม

การโทรฉุกเฉิน

ขอสําคัญ:  โทรศัพทเครื่องนี้ทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ
ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน รวมทั้ง
ฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพทของคุณ
สนับสนุนสายสนทนาผานอินเทอรเน็ต (สายอินเทอรเน็ต) ใหเปด
ใชงานทั้งสายอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือ เครื่องจะพยายาม
ตอการโทรฉุกเฉินผานทั้งเครือขายเซลลูลารและผานผูใหบริการ
สายอนิเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไมสามารถประกันได
วาจะสามารถเชื่อมตอไดในทุกสภาวะ คุณจึงไมควรวางใจวา
โทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจําเปน
อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย
ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏบิัติดังนี้
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1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวามี
สัญญาณเพียงพอหรือไม ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ คุณอาจ
จําเปนตองดําเนินการดังนี้
● ใสซิมการดที่ใชไดลงในโทรศัพท ในกรณีที่โทรศัพทของ
คณุจําเปนตองใชซมิการด

● ปดการจํากัดการโทรที่คุณไดเปดใชไวในโทรศัพท
● เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลนหรือ

แบบบนเครือ่งบินมาเปนรูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน
2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวางและ

พรอมสําหรับการโทรออก
3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินที่ใชกับทองที่ที่คุณอยู ณ ปจจุบัน ซึ่ง

หมายเลขฉุกเฉินในแตละพื้นที่จะแตกตางกันไป
4. กดปุมโทร
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่จําเปนให
ถูกตองมากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสาร
เพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะได
รับแจงใหวาง

รายละเอยีดการรับรอง (SAR)
โทรศพัทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําของการสือ่สารทาง
คลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับ
การออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดย
ขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดย ICNIRP ซึ่ง
เปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดับความ
ปลอดภยัที่ออกแบบมาเพื่อคุมครองผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุ
หรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ
SAR (Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ที่กําหนดไวในคํา

แนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึง่เปนคาเฉลี่ยเกิน
สิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการ
ทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่เครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงาน
สูงสุดที่แนะนําใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ ระดับ
SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่อง
นี้ไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึง
เครือขายไดตามที่กําหนดไว คาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปจจัยตางๆ
เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลกั คา SAR ที่สูงที่สุด
ภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพทที่หูคือ 1.01
วัตต/กก
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR 
แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดการรายงานและการทดสอบ

แตละประเทศและระบบเครือขาย คณุสามารถดขูอมูลเพิ่มเติม
กับคา SAR ไดในขอมูลผลิตภณัฑที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)
เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (Specific
Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคม
เทากับ 1.01 วัตต/กก ซึง่สอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัย
ตอสุขภาพมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด
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การรับประกันอยางจํากัดโดยผูผลิต
การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้ถือเปนสวนเสริม และไมมีผลกระ
ตอสิทธิตามกฎหมาย (ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย) ภายใต
กฎหมายภายในที่ใชบังคับที่เกี่ยวกับการขายผลิตภณัฑเพื่อการ
บริโภค
Nokia Corporation ("Nokia") ไดกําหนดการประกันคุณภาพอยาง
จํากัดนี้สําหรับบุคคลที่ไดซื้อผลิตภัณฑ Nokia ที่รวมอยูในชุด
ผลิตภัณฑที่จัดจําหนาย ("ผลิตภณัฑ")
Nokia รับประกันวาในระหวางระยะเวลาการประกันคุณภาพ Nokia
หรือบริษัทที่ไดรับมอบหมายจาก Nokia จะแกไขความบกพรองใน
เวลาที่มีเหตุผลทางการคาในวัสดุ การออกแบบ และคุณภาพตาม
วิชาชีพอยางไมคิดคาบริการโดยการซอม หรือ หากทาง Nokia
พิจารณาแตเพียงผูเดียวเห็นจําเปนวาใหเปลี่ยนผลิตภัณฑใหมให
แทนตามการประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้ (เวนแตกฎหมายจะ
กําหนดไวเปนอยางอื่น) การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะมีความ
สมบูรณและสามารถใชบังคบัไดในประเทศที่คุณไดซือ้ผลิตภณัฑ
ที่มุงผลิตเพื่อจําหนายในประเทศนี้เทานั้น

ระยะเวลาการรับประกันคณุภาพ
ระยะเวลาการประกันคุณภาพจะเริ่มตนตั้งแตเวลาที่ซือ้ผลิตภัณฑ
เดิมโดยผูใชที่ซือ้เปนคนแรก ผลิตภัณฑอาจประกอบไปดวยสวน
ตางๆ หลายสวน และแตละสวนอาจมรีะยะเวลาการรับประกันที่
แตกตางกันไป (ตอไปนี้จะเรียกวา "ระยะเวลาการรับประกัน") ทั้งนี้ 
ระยะเวลาการรับประกันจะเปนดังนี้:
a) สิบสอง (12) เดือนสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณเสริม
(ไมวาจะรวมอยูในกลองโทรศัพทเคลื่อนที่หรือขายเปนผลิตภัณฑ
แยกตางหาก) นอกจากชิ้นสวนและอุปกรณใชสิ้นเปลืองตามที่ระบุ
ใน (b) และ (c) ขางลางนี้

b) หก (6) เดือนสําหรับชิ้นสวนใชสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม:
แบตเตอรี่ อุปกรณชารจแบตเตอรี ่แทนวางแบบตั้งโตะ ชุดหูฟง
สายเคเบิล และซอง และ
c) เกาสิบ (90) วันสําหรับสื่อบันทึกซอฟตแวรที่จัดให เชน ซดีีรอม
หรือการดหนวยความจํา
ตามที่กฎหมายภายในประเทศของคุณจะอนุญาต ระยะเวลาการ
ประกันคุณภาพนี้จะไมมีการขยายหรือตอ หรือกระทําการใดๆ ที่มี
ผลกระทบที่เกี่ยวกับการขายชวงในภายหลัง การซอม หรือการ
เปลี่ยนใหแทนในผลิตภัณฑ อยางไรก็ดี สําหรับชิ้นสวนที่ไดรับการ
ซอมจะไดรับการประกันคุณภาพตามระยะเวลาการประกันคุณภาพ
เดิม หรือเปนเวลาหกสิบ (60) วันตั้งแตวันที่ซอม แลวแตวาระยะ
เวลาใดจะยาวนานกวา

วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน
ในกรณีที่คุณตองการใชสิทธิตามการประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้
คุณสามารถติดตอศนูยการติดตอของ Nokia (ในกรณีที่มีศูนยนี้
โปรดพิจารณาอัตราคาโทรศัพทภายในประเทศที่ใช) และ/หรือใน
กรณีที่จําเปน ใหสงคืนผลิตภัณฑของคุณหรือชิ้นสวนที่มีปญหา
(ในกรณีที่ไมมีปญหาทั้งผลิตภัณฑ) ไปที่ศูนยใหความชวยเหลือ
ของ Nokia หรือสถานที่ใหบริการที่กําหนดโดย Nokia ขอมูลเกี่ยว
กับศูนยใหความชวยเหลือของ Nokia สถานที่ใหบริการที่กําหนด
โดย Nokia และศูนยการติดตอของ Nokia สามารถหาไดที่เว็บเพจ
ของ Nokia ในทองที่หากมี
คุณตองสงคืนผลิตภณัฑหรือชิ้นสวนที่มีปญหา (ในกรณีที่ไมมี
ปญหาทั้งผลิตภณัฑ) ไปที่ศูนยใหความชวยเหลือของ Nokia หรือ
สถานที่ใหบริการที่กําหนดโดย Nokia กอนสิ้นระยะเวลาการประกัน
คุณภาพ
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เมื่อใชสิทธิตามการประกันคุณภาพอยางจํากัด คุณตองแสดง: a)
ผลิตภัณฑ (หรือชิ้นสวนที่มีปญหา) b) หลักฐานการซือ้ตนฉบับที่
ไมมีการแกไขและสามารถอานออกได ที่มีการระบุอยางชัดเจนถึง
ชื่อและที่อยูของผูขาย วันที่และสถานที่ที่ซื้อ ประเภทผลิตภณัฑ
และ IMEI หรือเลขลําดับอุปกรณอื่นๆ
การประกันคุณภาพนี้จะสามารถขยายไดเฉพาะกับผูใชเดิมที่ซื้อ
ผลิตภัณฑเปนคนแรกและไมมีการมอบหรือโอนไปยังผูซื้อ/ผูใชถัด
ไป

สิง่ทีไ่มครอบคลมุถึง
1. การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลุมถึงคูมือผูใชหรือ
ซอฟตแวรของบุคคลภายนอก การตั้งคา เนื้อหา ขอมูล หรือลิงค
ไมวาจะถูกรวม/ดาวนโหลดในผลิตภัณฑหรือไม ไมวาจะถูกรวมใน
ระหวางการติดตั้ง การประกอบ การขนสง หรือในเวลาใดๆ ใน
ระหวางสายการสงมอบหรือโดยประการอื่น และตามวิธีการที่คุณ
กําหนด ในการขยายตามที่กฎหมายที่ใชบังคับอนุญาต Nokia จะไม
รับประกันวาซอฟตแวรของ Nokia จะเปนไปตามขอกําหนดของ
คุณ จะสามารถทํางานรวมกับอุปกรณฮารดแวรหรือซอฟตแวร
ประยุกตตางๆ ที่กําหนดโดยบุคคลภายนอก รวมทั้งจะไมรับประกัน
วาการทํางานของซอฟตแวรดังกลาวนี้จะไมมีการติดขดัหรือ
ปราศจากขอบกพรองหรือขอบกพรองตางๆ ในซอฟตแวรจะ
สามารถแกไขไดหรือจะไดรับการแกไข
2. การรับประกันอยางจํากัดนี้ไมครอบคลุมถึง ก) การสึกหรอเสื่อม
สภาพจากการใชงานตามปกติ (ซึง่รวมถึงแตไมจํากัดเพียง การ
สึกหรอเสื่อมสภาพของเลนสถายภาพ แบตเตอรี่หรือจอภาพ) ข)
คาขนสง ค) ความบกพรองจากการใชงานโดยขาดความระมัดระวัง
(ซึง่รวมถึงแตไมจํากัดเพียง ความบกพรองที่เกิดจากสิ่งของมีคม
การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ) ง) ความบกพรองหรือ
ความเสียหายที่เกิดจากการใชผลิตภณัฑอยางไมถูกตอง ซึง่รวมถึง
การใชงานที่ขัดกับขอแนะนําการใชที่ใหโดย Nokia (เชน การใชที่

ระบุอยูในคูมือผูใชของผลิตภัณฑ) และ/หรือ จ) การกระทําอื่นๆ ที่
อยูนอกเหนือการควบคุมอยางเหมาะสมของ Nokia
3. การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลมุถึงขอบกพรอง
หรือขอบกพรองที่ถูกกลาวอางที่เกิดขึ้นโดยขอเท็จจริงที่วามีการ
ใชผลิตภัณฑกับ หรือเชื่อมตอกับ ผลิตภัณฑ อุปกรณเสริม
ซอฟตแวร และ/หรือ การบริการที่ไมไดผลิต จัดหาหรือไดรับ
อนุญาตจาก Nokia และไดมีการใชนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่
กําหนดใหใช ขอบกพรองตางๆ อาจเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร จาก
การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตของคุณหรือของบุคคลภายนอกไป
ยังการบริการ บัญชีอื่นๆ ระบบคอมพิวเตอรหรือเครือขายตางๆ การ
เขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตนี้อาจเกิดขึ้นจากการการเจาะระบบ การ
ขโมยรหัสผานหรือวิธีการอื่นๆ ที่หลากหลาย
4. การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลมุถึงขอบกพรอง
ที่เกิดขึ้นโดยขอเท็จจริงที่วาแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจรหรือซลีของ
แบตเตอรี่ถูกปด หรือเซลลแตกหรือแสดงรองรอยการถูกทําลาย
หรือมีการใชแบตเตอรี่ในอุปกรณอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดใหใช
5. การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะไมใชบังคับในกรณีที่
ผลิตภณัฑถูกเปด ปรับเปลี่ยน หรือซอมโดยบุคคลอื่นใดที่มิใชศูนย
ใหรับบริการที่ไดรับมอบหมาย ในกรณีที่มีการซอมโดยใชอะไหลที่
ไมไดรับการอนุญาตใหใช หรือในกรณีที่เลขลําดับของผลิตภัณฑ
รหัสวันที่ของอุปกรณเสริมโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือหมายเลข IMEI
ถูกดึงออก ลบ ทําใหเลือน แกไข หรือไมสามารถอานได ในวิธีใดๆ
ก็ตาม และการพิจารณาดงักลาวนี้จะอยูในดุลยพินิจแตเพียงผูเดียว
ของ Nokia
6. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมสามารถใชได ในกรณีที่
ผลิตภณัฑโดนละอองน้ํา ความชื้น หรือความรอนจัด หรือเงื่อนไข
ทางสิ่งแวดลอมที่รุนแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใน
เงื่อนไขดังกลาว มีการกัดกรอน การออกซเิดชัน การเปอนอาหาร
หรือของเหลว หรือไดรับผลจากเคมีภัณฑ
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ขอความสําคัญอื่น
ผูใหบริการอิสระที่เปนบุคคลภายนอกจะจัดหาซมิการดและเครือ
ขายเซลลูลารและ/หรือเครือขายหรือระบบอื่นๆ ที่ใชกับผลิตภัณฑ
ดังนั้น Nokia จะไมรับผดิชอบในการประกันคณุภาพกับการดําเนิน
การมีพรอมใช การครอบคลุมของการบริการ การบริการ หรือพิสัย
ของเครือขายเซลลูลารหรือเครือขายหรือระบบอื่นๆ กอนที่จะมีการ
ซอมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ ผูใหบริการอาจจําเปนตองปลดล็อค
SIM หรือล็อคอื่นๆ ที่ไดมีการเพิ่มเพื่อล็อคผลิตภณัฑกับเครือขาย
หรือผูใหบริการเฉพาะ ในกรณีดังกลาวนี้ Nokia จะไมรับผิดชอบใน
ความลาชาในการซอมตามการประกันคุณภาพหรือการที่ Nokia ไม
สามารถทําการซอมตามการประกันคุณภาพไดอยางสมบูรณซึ่งมี
สาเหตุจากความลาชาของผูใหบริการหรือความลมเหลวในการ
ปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ได
โปรดจําไววาใหทําการสํารองสําเนาตางๆ หรือเก็บเอกสารที่มี
ขอมูลและเนื้อหาที่สําคัญที่เก็บอยูในผลิตภณัฑของคุณ เนื่องจาก
เนื้อหาหรือขอมูลอาจสูญหายในระหวางการซอมหรือการเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ ตามขอกําหนดในขอ "ขอจํากัดความรับผิดของ Nokia"
และตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia ไมวาในกรณีใดๆ จะไมรับผิด
ชอบ ทั้งโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย ในความเสียหายหรือความ
สูญหาย หรือความลมเหลวไมวาจะเกิดขึ้นจากความสูญหาย ความ
เสียหาย หรือความลมเหลวของเนื้อหาหรือขอมูลในระหวางการ
ซอมหรือการเปลี่ยนผลิตภณัฑ
ชิ้นสวนหรืออุปกรณอื่นทั้งหมดของผลิตภัณฑที่ Nokia เปลี่ยนให
ใหมจะเปนกรรมสิทธิ์ของ Nokia ในกรณีที่ผลิตภัณฑที่ถูกสงกลับ
คนืถูกพบวาไมอยูภายใตเงื่อนไขและขอผูกพันของการประกัน
คุณภาพอยางจํากัดนี้ ทาง Nokia และบริษัทที่ใหบริการที่ไดรับ
มอบหมายขอสงวนสิทธิที่จะคิดคาบริการ ในขณะที่ซอมหรือ
เปลี่ยนผลติภณัฑ Nokia อาจใชผลิตภณัฑหรือชิ้นสวนใหม เทียบ
เทาของใหม หรือที่ไดรับการปรับปรุงสภาพใหมแลว
ผลิตภณัฑของคุณอาจมีองคประกอบเฉพาะประเทศ ซึ่งรวมถึง
ซอฟตแวร ในกรณีที่ผลิตภัณฑมีการสงออกอีกครั้งจากประเทศ

ปลายทางเดิมไปยังอีกประเทศหนึ่ง ผลิตภัณฑอาจมีองคประกอบ
เฉพาะประเทศที่ไมถือวาเปนขอบกพรองตามการประกันคุณภาพ
อยางจํากัดนี้

ขอจํากัดความรับผิดของ Nokia
การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้เปนการแกไขเฉพาะประการเดียว
ของคุณตอ Nokia และเปนความรับผิดเฉพาะประการเดียวของ
Nokia ในขอบกพรองในผลิตภณัฑของคุณ อยางไรก็ดี การประกัน
คุณภาพอยางจํากัดนี้ไมแยกหรือจํากัด i) สิทธิตามกฎหมาย (ขอ
กําหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใชบังคับ หรือ ii) สิทธิใดๆ
ของคุณตอผูจําหนายผลิตภัณฑ
การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะใชแทนที่ความรับผิดและการ
ประกันคุณภาพของ Nokia อื่นๆ ไมวาโดยปากเปลา ลายลักษณ
อักษร โดยขอกําหนด (ไมบังคับ) โดยขอสัญญา โดยการละเมิด
หรือโดยประการอื่น ซึง่รวมถึงแตไมจํากัด และในกรณีที่อนุญาต
ตามกฎหมายที่ใชบังคับ ขอกําหนด การประกันคุณภาพ หรือ
เงื่อนไขโดยปริยายใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพและความสมบูรณที่
เหมาะสมกับสภาพการใชงาน ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะไม
รับผิดชอบสําหรับความเสียหายหรือสูญหาย หรือความลมเหลว
ของขอมูล การสูญเสียกําไร การสูญเสียการใชผลิตภณัฑหรือการ
ทํางาน การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียในการทําสัญญา การสูญ
เสียรายได หรือการสูญเสียรายรับที่คาดไว ตนทุนหรือคาใชจายที่
เพิ่มขึ้น หรือสําหรับความเสียหายหรือความเสียหายทางออม ความ
เสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึน้ หรือความเสียหายหรือความ
สูญเสียพิเศษ ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะรับผิดจํากัดเฉพาะ
มูลคาของผลิตภัณฑที่จําหนาย ขอจํากัดดังกลาวจะไมใชกับการ
บาดเจ็บหรอืเสียชีวิตที่เกิดจากการละเมิดที่ไดรับการพิสูจนวาเปน
ของ Nokia
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ขอกําหนดตามกฎหมาย
การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้อยูภายใตขอกําหนดของกฎหมาย
ที่กําหนดเงื่อนไขหรือการประกันคุณภาพโดยปริยายใหกับการ
ประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้ซึ่งไมสามารถปฏเิสธ จํากัด หรือปรับ
เปลี่ยน หรือไมสามารถปฏิเสธ จํากัดหรือปรับเปลี่ยนเวนแตกระทํา
อยางจํากัด ในกรณีที่ขอกําหนดตามกฎหมายดังกลาวใชบังคับ
และ Nokia สามารถปฏิบัติตามได ความรับผดิตามขอกําหนดดงั
กลาวจะมีอยูอยางจํากัด โดยมีทางเลือกในกรณีของสินคา: เปลี่ยน
สินคาหรอืสิ่งของที่เทียบเทาสินคา ซอมสินคา ชําระราคาคาเปลี่ยน
สินคาหรือการไดมาในสินคาที่เทาเทียมกัน หรือชําระราคาในการ
ซอมสินคา และในกรณีของการบริการ: ใหบริการอีกครั้ง หรือชําระ
ราคาในการที่ตองใหบริการอีกครั้ง

หมายเหตุ: ผลิตภณัฑของคุณเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ซึง่มีเทคโนโลยีที่มีความซับซอน Nokia ขอแนะนําใหคุณทําความ
คุนเคยกับคูมือผูใชและคําแนะนําที่ใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ โดย
ทําหมายเหตุไวดวยวาผลิตภณัฑอาจมีเลนสกลองถายรูป หนาจอ
ที่มีความคมชัดสูง และชิ้นสวนอื่นๆ ดังกลาว ซึ่งอาจถูกขีดขวนหรือ
อาจเสียหายไดหากไมใชความระมัดระวังอยางดี
ขอมูลการประกันคุณภาพ ขอกําหนด และคุณภาพของผลิตภณัฑ
ทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมมีการแจงใหทราบ

Nokia Corporation
Keilalahdentie 2-4
FIN-02150 Espoo
Finland
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