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รรับรอง 

รองเทานั้นที่จะติดตั้งหรือซอมอุปกรณตางๆ 

บตเตอรี่ 

ิมและแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองเทานั้น 

ับอปุกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

ุณไมไดกันน้ํา ควรเก็บไวในที่แหง

ทของคุณ

นี้ไดรับการรับรองใหใชกับเครือขายระบบ 

ะ UMTS 900 และ 2100 โปรดติดตอขอขอมูล

ูใหบริการโทรศัพทของคุณ

ครื่องนี้ คุณควรเคารพตอกฎหมาย

ธสิวนบุคคลของผูอื่น และลิขสิทธิ์ และไมกระทํา

มีการคัดลอก แกไข หรือโอนภาพ เพลง 
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ความปลอดภัย

โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอนัตราย

หรือเปนการผิดกฎหมายได โปรดอานคูมือผูใชฉบับสมบูรณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย 

หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย หรือในกรณีที่

อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเปนอนัดับแรก 

ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอื่นใด ซึ่งรบกวน

การขับขี่ยานพาหนะของคุณ สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คุณควรคํานึง

ในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน 

อปุกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน 

ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได

ปดเครื่องเมือ่อยูในพื้นที่ที่จํากัดไว โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 

ปดเครื่องขณะอยูบนเครื่องบิน, เมื่ออยูใกลกับอปุกรณ

ทางการแพทย, น้ํามันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่กําลังเกิด

การระเบิด

การบริการที่ผานกา

เฉพาะผูที่ผานการรับ

ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแ

ใชเฉพาะอุปกรณเสร

หามตอโทรศัพทเขาก

กันน้ํา โทรศัพทของค

ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพ

อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับ

GSM 850, 900, 1800 และ 1900 แล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือขายจากผ

ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเ

และจารีตประเพณีทั้งหมด รวมถึงสิท

การใดที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย

การคุมครองลิขสิทธิ์อาจปองกันไมให

และเนื้อหาอื่นๆ บางประเภท



บเครือขาย

ิการระบบไรสายเพื่อใชงานโทรศัพท คุณสมบัติ

ิเครือขายพิเศษ คุณสมบัติเหลานี้ไมสามารถ

ตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะ

บริการเสริมจากระบบเครือขายได ผูใหบริการ

ึงคาบริการที่เรียกเก็บ ในบางเครือขาย 

รใชงานบริการเสริมของระบบเครือขาย 

ะไมรองรับตัวอกัษรของทุกภาษาและการบริการ

ยกเลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยาง

สมบัติดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง 

าพิเศษ เชน การเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลําดับ

หบริการของคุณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม 

WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทํางานในโปรโตคอล 

งรุนนี้ เชน การสงขอความมัลติมีเดีย, การเบราส

สนับสนุนทางเทคโนโลยีดังกลาวจากระบบ
ลิขสทิธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการเชื่อมตอหลายวิธี โทรศัพทของคุณเหมือนกับ

คอมพิวเตอรในขอที่วาเสี่ยงตอไวรัสและเนื้อหาที่มีอันตรายอืน่ๆ ดังนั้น 

จึงควรระมัดระวังในการใชขอความ การขอเชื่อมตอ การเรียกดู และการดาวนโหลด 

ติดตั้งและเลือกใชเฉพาะบริการและซอฟตแวรอื่นๆ จากแหลงที่เชื่อถือได ซึ่งมี

มาตรการดานความปลอดภัยและการปองกันซอฟตแวรที่เปนอันตราย เชน 

แอปพลเิคชั่นที่เปน Symbian Signed หรือผานการทดสอบ Java VerifiedTM 

แลวเทานั้น ควรใชการพิจารณาอยางรอบคอบในการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัส

และซอฟตแวรดานความปลอดภัยอืน่ๆ ลงในโทรศัพทของคุณและคอมพิวเตอร

ที่ใชเชื่อมตอ

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซตอนิเทอรเน็ตจากบริษัทภายนอก

ติดตั้งไวลวงหนาแลว คุณสามารถเขาสูไซตของบริษัทเหลานี้ไดจากโทรศัพทของคุณ 

ไซตของบริษัทภายนอกไมใชกิจการในเครือของ Nokia และ Nokia ไมรับประกัน

หรือรับผิดชอบใดๆ ตอไซตเหลานี้ หากคุณเลือกเขาใชเว็บไซตดังกลาว คุณควรใช

ความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง 

ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสาย

อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

แอปพลิเคชั่น Office สนับสนุนคุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรม Microsoft Word, 

PowerPoint และ Excel (Microsoft Office 2000, XP และ 2003) แตไมสามารถดู

หรือแกไขไฟลไดครบทุกรูปแบบ

คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอกัษรสําหรับขอมูลสําคัญ

ทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ

เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมือผูใชเพื่อศกึษา

รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณ

ที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

บริการเสรมิจากระบ

คุณตองสมัครใชบริการจากผูใหบร

หลายชนิดตองใชรวมกับคุณสมบัต

ใชงานไดครบทุกเครือขาย เครือขาย

กับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใช

สามารถใหคําแนะนําและอธิบายถ

อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอกา

ตัวอยางเชน ในบางเครือขายอาจจ

ทั้งหมด

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบ

ในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณ

โทรศัพทของคุณอาจมีการกําหนดค

ของเมนู และไอคอน โปรดติดตอผูใ

โทรศัพทของคุณรองรับโปรโตคอล 

TCP/IP คุณสมบัติบางอยางในเครื่อ

เว็บ และอีเมล จําเปนตองไดรับการ

เครือขาย

viii
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การถอดแบตเตอรี่

ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอปุกรณชารจทุกครั้งกอนถอด

แบตเตอรี่



แวรที่นําเสนอคุณสมบัติใหม ฟงกชันที่พัฒนาขึ้น 

ขึ้น คุณอาจแจงขอการอัพเดตเหลานี้

 Updater PC ในการอพัเดตซอฟตแวรของโทรศัพท 

kia Software Updater และคอมพิวเตอรที่ใช

osoft Windows 2000, XP หรือ Vista, จุดเชื่อมตอ

สายเคเบิลขอมูลที่ใชรวมกันไดเพื่อตอโทรศัพท

ปพลิเคชั่น Nokia Software Updater ไดที่ 

e หรือเว็บไซต Nokia ในทองที่ของคุณ

สงการอัพเดตซอฟตแวรผานสัญญาณ 

ัพทของคุณ

อาจเกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมาก

 โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาบริการ

คุณ

ัพทมีพลังงานเพียงพอ หรือเชื่อมตออยูกับ
ลิขสทิธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

การสนับสนุน

วิธีใช
โทรศัพทของคุณมีวิธีใชที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท ในการเขาใชงานวิธีใช

ขณะแอปพลิเคชั่นเปดอยู ใหเลือก ตัวเลือก > วิธีใช ในการสลับระหวางวิธใีช

และแอปพลิเคชั่นที่เปดอยูแตไมแสดงผลบนหนาจอ ใหเลือกและกดคางไวที่ปุม  

และเลือกจากรายการแอปพลิเคชั่นที่เปดอยู

ในการเปดวิธีใชจากเมนูหลัก ใหเลือก > วธิีใช > วิธีใช เลือกแอปพลิเคชั่น

เพื่อดูรายการหัวขอวิธีใช แลวเลือกขอความวิธีใชที่เกี่ยวของ ในการเปดรายการ

คําหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > คนหา

ขอมูลการใหความชวยเหลือและติดตอของ 
Nokia
โปรดดูขอมูลเพิ่มเติม คูมือผูใชฉบับลาสุด การดาวนโหลด และบริการตางๆ 

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ Nokia ที่ www.nokia.co.th/6210/support หรือเว็บไซต Nokia 

ประจําทองถิ่นของคุณ

คุณจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑและบริการของ Nokia จากเว็บไซต

ดังกลาว หากคุณตองการติดตอศูนยบริการ Nokia Care โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนย

ที่ติดตอไดสะดวกของ Nokia Care ไดที่ www.nokia.com/customerservice

สําหรับบริการดานการบํารุงรักษา โปรดตรวจสอบจากจุดบริการของ Nokia Care 

ที่อยูใกลบานไดจาก www.nokia.co.th/repair

การอัพเดตซอฟตแวร

Nokia อาจจัดทําการอัพเดตซอฟต

หรือประสิทธิภาพการทํางานที่ดียิ่ง

ผานแอปพลิเคชั่น Nokia Software

คุณจําเปนตองใชแอปพลิเคชั่น No

รวมกันไดกับระบบปฏิบัติการ Micr

อินเทอรเน็ตแบบบรอดแบรนด และ

เขากับคอมพิวเตอร

รับขอมูลเพิ่มเติมและดาวนโหลดแอ

www.nokia.co.th/softwareupdat

หากเครือขายของคุณสนับสนุนการ

คุณอาจแจงขอการอัพเดตผานโทรศ

การดาวนโหลดการอพัเดตซอฟแวร

ผานระบบเครือขายของผูใหบริการ

การสงขอมูลไดจากผูใหบริการของ

ตรวจสอบใหแนใจวาแบตเตอรี่โทรศ

อุปกรณชารจกอนเริ่มอัพเดต

x
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การเริ่มตนใชงาน

การใสซมิการดหรือ USIM การดและแบตเตอรี่
โทรศัพทนี้ใชแบตเตอรี่ BL-5F

1. ในการเปดฝาดานหลังของโทรศัพท ใหกดตัวปลดล็อคฝาดานหลัง 

2. ยกฝาดานหลังขึ้นเพื่อถอดฝาออก

3. เมื่อตองการถอดแบตเตอรี่ออก ใหยกแบตเตอรี่ขึ้นจากสวนปลาย

4. เลื่อนซิมการดหรือ USIM การดลงในที่วางซิมการด โปรดตรวจสอบใหแนใจวา

หนาสัมผัสสีทองของซิมการดหันลงดานลาง และมุมตัดของการดหันไป

ทางชองวางซิมการด

5. ใสแบตเตอรี่กลับคืน 

6. ใสฝาดานหลังกลับคืน



การเริ่มตนใชงาน

ามจํา

การดหนวยความจําออกกลางคันเมื่อยังมีการใช

ดกลางคันอาจทําใหการดหนวยความจํา

ละขอมูลที่จัดเก็บไวในการดอาจเสียได

เปด/ปดสั้นๆ

ก และเลือก ตกลง > ใช

จํา

อก

ลง

ี่
จมาแลวลวงหนาแตระดับการชารจ

เสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

โทรศัพท คุณสามารถใชโทรศัพทในขณะที่
2 ลิขสทิธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

การดหนวยความจํา
ใชเฉพาะการด microSD และ microSDHC ที่ใชงานรวมกันไดซึ่งผาน

การรับรองจาก Nokia วาใชไดกับโทรศัพทเทานั้น Nokia ใชมาตรฐาน

อุตสาหกรรมที่ผานการรับรองสําหรับการดหนวยความจํา แตการด

บางยี่หออาจไมสามารถใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดอยางสมบูรณ การดที่ใชงาน

รวมกันไมไดอาจทําใหการดและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูล

ที่จัดเก็บไวบนการดสูญหาย

การใสการดหนวยความจํา

โปรดทราบวาการดหนวยความจําอาจใหมาพรอมกับโทรศัพทและอาจถูกติดตั้ง

ลงในโทรศัพทของคุณเรียบรอยแลว

1. เปดฝาชองใสการดหนวยความจํา 

2. ใสการดหนวยความจําลงในชองใส โดยใหหนาสัมผัสสีทองคว่ําหนาลงดานลาง 

คอยๆ ดันการดลงไปเพื่อล็อคใหเขาที่

3. ปดฝาชองใสการด

การถอดการดหนวยคว

ขอสําคัญ:  หามถอด

การดอยู การถอดการ

และอุปกรณเสียหาย แ

1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม

2. เลื่อนไปที่ นําการดความจําออ

3. เปดฝาชองใสการดหนวยความ

4. คอยๆ ดันการดลงไปเพื่อถอดอ

5. ดึงการดออกมา แลวเลือก ตก

6. ปดฝาชองใสการด

การชารจแบตเตอร
แบตเตอรี่ของคุณอาจไดรับการชาร

อาจแตกตางกัน

1. เสียบอุปกรณชารจเขากับชอง

2. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับ

ชารจไฟได
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ง 

ปอน

ปอน

ี่กําหนด

ที่

ําแหนง

วลา

จึงปอน

48

ลับ และการสนับสนุนโทรศัพท Nokia ใหกับคุณ

อักษรโดยไมคิดคาใชจาย หาก My Nokia 

ละผูใหบริการสนับสนุนบริการนี้ โทรศัพท

y Nokia หลังจากที่ไดตั้งเวลาและวันที่แลว

นภาษา เครื่องจะรีสตารท ในการสมัคร 

ามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

หลัง เลือก > วิธีใช > My Nokia
ลขิสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

3. เมื่อชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว ถอดสายอปุกรณชารจออกจากโทรศัพท 

แลวจึงถอดออกจากชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

ในกรณีที่ไมมีประจุแบตเตอรี่เหลืออยูเลย สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้น

บนหนาจอเมื่อเวลาผานไปสองถึงสามนาที ซึ่งจะสามารถโทรออกไดหลังจากนั้น

ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับประเภทของอุปกรณชารจและแบตเตอรี่

ที่ใช

การเปดและปดเครื่อ
กดปุมเปด/ปดคางไว

หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัส PIN ให

รหัส PIN และเลือก ตกลง

หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัสล็อค ให

รหัสล็อค และเลือก ตกลง รหัสล็อคท

ใหจากโรงงาน คือ 12345

ตั้งเวลา เขตเวลา และวัน

ปอนเวลาทองถิ่น เลือกเขตเวลาตามต

ที่คุณอาศัยอยูโดยเทียบสวนตางของเ

ตามเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT) แลว

วันที่ โปรดดูที่ “วันและเวลา” ในหนา

My Nokia

My Nokia คือ บริการที่สงกลเม็ด เคล็ด

อยางสม่ําเสมอในรูปแบบขอความตัว

สามารถใชงานไดในประเทศของคุณแ

จะแสดงคําเชิญใหคุณรวมใชบริการ M

เลือกภาษาของบริการนี้ หากคุณเปลี่ย

My Nokia ใหเลือก ยอมรับ และทําต

หากตองการสมัคร My Nokia ในภาย



การเริ่มตนใชงาน

า และไมไดใชงานและบันทึกการตั้งคา

หม จะปรากฏขึ้น ในการบันทึกการตั้งคา เลือก 

าจจําเปนตองพิมพรหัส PIN ที่ไดรับจากผูใหบริการ

อนรับ
นขึ้นเมื่อคุณเปดโทรศัพทเปนครั้งแรก 

สามารถเขาใชงานแอปพลิเคชั่นตอไปนี้ได

ารเชื่อมตอ โปรดดูที่ “ตัวชวยตั้งคา” ในหนา 4

าอีเมล โปรดดูที่ “การตั้งคาอีเมล” ในหนา 23

ูลจากอุปกรณอื่นที่ทํางานรวมกันได

บัติตางๆ ในโทรศัพทและวิธีใช หากคุณตองการ

เลือก > วิธีใช > บทแนะนํา และรายการ

ายหลัง ใหเลือก > วิธีใช > ยินดีตอนรับ

ดโทรศัพทสําหรับผูใหบริการระบบและการตั้งคา

ากนี้ ยังสามารถกําหนดการตั้งคาอื่นๆ ดวย

งติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อเรียกใชการเชื่อมตอ

คา
4 ลิขสทิธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

ตําแหนงเสาอากาศ
• เสาอากาศของโทรศัพทเคลื่อนที่ (1) 

• เสาอากาศ Bluetooth (2)

• เสาอากาศ GPS (3)

โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศอยูทั้งภายในและภายนอก 

เชนเดียวกับอุปกรณสงสัญญาณวิทยุอืน่ๆ หลีกเลี่ยง

การจับบริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปน ขณะที่เสาอากาศ

กําลังสงและรับสัญญาณ เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศ

ขณะสงหรือรับสัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพ

ของการสื่อสาร และอาจทําใหมีการใชพลังงานเกินกวา

ที่จําเปนอีกดวย และอาจทําใหแบตเตอรี่มีอายุการใชงาน

สั้นลง

การตัง้การกําหนดคา
กอนใชการสงขอความมัลติมีเดีย, การสนทนา (Push to Talk), อีเมล, การซิงโครไนส, 

การเรียกขอมูล และเบราเซอร คุณตองตั้งการกําหนดคาที่เหมาะสมใหกับเครื่อง

โทรศัพท โทรศัพทของคุณจะกําหนดคาเบราเซอร, การสงขอความมัลติมีเดีย, 

จุดเชื่อมตอ และการตั้งคาเรียกขอมูลตามซิมการดที่ใชใหโดยอตัโนมัติ หรือคุณ

สามารถใชแอปพลิเคชั่น ตัวชวยตั้งคา ในการกําหนดคาการตั้งคา หรือคุณอาจไดรับ

ขอมูลการตั้งคาโดยตรงเปนขอความการกําหนดคา ซึ่งคุณสามารถจัดเก็บขอมูลไว

ในโทรศัพทได สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาที่มี โปรดติดตอผูใหบริการ 

หรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ

เมื่อคุณไดรับขอความการกําหนดค

โดยอัตโนมัติ ขอความ 1 ขอความใ

แสดง > ตัวเลือก > จัดเก็บ คุณอ

แอปพลิเคชั่นยินดีต
แอปพลิเคชั่น ยินดีตอนรับ จะเริ่มต

ดวยแอปพลิเคชั่น ยินดีตอนรับ คุณ

ตัวชวยตั้งคา — กําหนดการตั้งคาก

การตั้งคาอีเมล — กําหนดการตั้งค

สลับ — คัดลอกหรือซิงโครไนสขอม

บทแนะนํา — เรียนรูเกี่ยวกับคุณสม

เริ่มตนเปดคําแนะนําในภายหลัง ให

ในตัวแนะนํา

หากตองการเปด ยินดีตอนรับ ในภ

ตัวชวยตั้งคา
แอปพลิเคชั่นตัวชวยตั้งคาจะกําหน

อีเมลตามผูใหบริการของคุณ นอกจ

ในการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตอ

ขอมูลหรือบริการอื่น

เลือก > การตั้งคา > ตัวชวยตั้ง
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โทรศัพทของคุณ

ปุมและสวนตางๆ
• หูฟง (1) 

• เลนสกลองถายรูปรอง (2)

• เซนเซอรแสง (3)

• จอแสดงผล (4)

• ปุมเลือกดานซายและดานขวา (5)

• ปุมเลื่อน NaviTM ซึ่งตอไปนี้

จะเรียกวาปุมเลื่อน และไฟปุม Navi 

รอบปุม (6)

• ปุมเมนู  (7)

• ปุมลบ (8)

• ปุมโทรออก (9)

• ปุมเปด/ปดและปุมวางสาย (10)

• ปุมตัวสํารวจพรอมไฟ GPS (11)

• ปุมตัวเลข (12) • ชองเสียบอุปกรณชารจ (13)

• ชองเสียบชุดหูฟง (14)

• ปุมปรับระดับเสียง (15)

• ปุมกลองถายรูป (16)



โทรศัพทของคุณ

กโดยใชเสียง ใหกดปุมเลือกดานขวาคางไว

ือกดานซายคางไว จนกวา ตัวอาน จะเริ่มทํางาน

/ปดสั้นๆ แลวเลือกรูปแบบ

ีเสียงอยางรวดเร็ว ในโหมดสแตนดบาย กดปุม # 

 ใหกดคางไวที่ปุม 0

เหตุการณสําหรับเพิ่มลงในรายการปุมลัดในโหมด

อยูกับลักษณะสแตนดบายที่เลือกไว ในการเลือก

ก > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > 

> ทางลัด

อยางรวดเร็ว ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม

การออกจากรูปแบบออฟไลน ใหกดปุมเปด/ปด

ื่อมตอกับระบบเครือขายเซลลูลารทั้งหมด

ารถใชโทรศัพทไดโดยไมตองมีซิมการด 

ลนเพลง โปรดจําไววาตองปดเครื่องในสถานที่

ออฟไลน คุณไมสามารถโทรออกหรือรับสาย 

ที่ตองอยูในพื้นที่ใหบริการเครือขายเซลลูลาร 

รติดตอเบอรโทรฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้ง

องคุณไวลวงหนาแลวได ในการโทรติดตอ 

ชันโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 

ปอนรหัสปลดล็อค
6 ลิขสทิธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

• แฟลชกลองถายรูป (17)

• เลนสกลองถายรูปหลัก (18)

• ลําโพง (19)

• ชองเสียบ Micro USB (20)

• ชองใสการดหนวยความจํา (21)

• ตัวปลดล็อคฝาดานหลัง (22)

• ไมโครโฟน (23)

เมื่อใชงานเปนเวลานาน คุณจะรูสึกไดวาเครื่องรอนขึ้น โดยสวนใหญแลว สภาพนี้

เปนสภาพปกติ หากคุณสังเกตเห็นวาเครื่องทํางานผิดปกติ ใหนําไปยังศูนยบริการ

ที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ

โหมดสแตนดบาย
เมื่อคุณเปดเครื่องและมีการลงทะเบียนเครื่องในระบบเครือขายแลว เครื่องจะอยู

ในโหมดสแตนดบายและพรอมสําหรับการใชงาน

หากตองการเลือกมุมมองสําหรับโหมดสแตนดบาย ใหเลือก > การตั้งคา > 

การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา > โหมดสแตนดบาย > ลักษณะสแตนดบาย

เก็บโทรศัพทไวใหหางจากแมเหล็กหรือสนามแมเหล็ก เพราะวัสดุเหลานี้อาจทําให

แอปพลิเคชั่นบางชนิด เชน กลองถายรูป เปดทํางานเองโดยไมไดคาดคิด

ปุมลัดในโหมดสแตนดบาย

ในการเปดรายการหมายเลขที่โทรออกลาสุด ใหกดปุมโทรออก

ในการโทรติดตอระบบฝากขอความเสียง ใหกดปุม 1 คางไว

ในการใชคําสั่งเสียงหรือการโทรออ

ในการฟงขอความที่ไดรับ กดปุมเล

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกดปุมเปด

หากตองการเปลี่ยนไปที่รูปแบบไมม

คางไว

เมื่อตองการเริ่มการเชื่อมตอกับเว็บ

คุณสามารถเลือกแอปพลิเคชั่นหรือ

สแตนดบายหรือปุมเลื่อนได ทั้งนี้ขึ้น

แอปพลิเคชั่นหรือเหตุการณ ใหเลือ

การปรับตั้งคา > โหมดสแตนดบาย

รปูแบบออฟไลน

หากตองการใชงานรูปแบบออฟไลน

เปด/ปดสั้นๆ แลวเลือก ออฟไลน ใน

สั้นๆ แลวเลือกรูปแบบอื่น

ขณะใชงานรูปแบบออฟไลน การเช

จะปดใชงาน อยางไรก็ตาม คุณสาม

และฟงวิทยุหรือเพลงไดจากเครื่องเ

ที่หามใชโทรศัพทไรสาย

ขอสําคัญ: ในรูปแบบ

หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ 

คุณอาจยังสามารถโท

โปรแกรมไวในเครื่องข

คุณตองเปดใชงานฟงก

หากล็อคโทรศัพทไว ให
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อขอมูลแบบแพคเก็ตกําลังทํางานอยู 

ุน EGPRS หรือการเชื่อมตอถูกพักไว 

โทรศัพทของคุณอาจไมไดใช EGPRS 

อขอมูลแบบแพคเก็ต UMTS เปดใชงาน 

ื่อมตออยูและนํามาใชได

 Bluetooth แลว หรือกําลังมีการรับสงขอมูล

 GPS

ึ้นได

ุณพยายามเชื่อมตอ GPS และยังคงสวางอยู

อปพลิเคชั่นที่ใชการเชื่อมตอ GPS ไฟจะกะพริบ

พริบชาๆ เพื่อแสดงใหทราบเมื่อมีการเปดใช

าทีในชวงเวลาประมาณ 20 วินาที ในการเปด

ั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา > 
ลขิสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

สัญลักษณ

ไอคอน

 หรือ  — โทรศัพทเชื่อมตอกับเครือขาย UMTS หรือ GSM

 — เปดใชงาน HSDPA (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในเครือขาย UMTS

 — โทรศัพทอยูในรูปแบบออฟไลน และไมไดเชื่อมตอกับระบบเครือขายเซลลูลาร

 — มีการดหนวยความจําใสอยูในโทรศัพท

 — คุณมีขอความที่ยังไมไดอานในถาดเขาในขอความ

 — คุณมีอีเมลใหมในศูนยฝากขอความระยะไกล

 — คุณมีขอความที่รอสงอยูในถาดออก

 — คุณมีเบอรที่ไมไดรับสาย

 — ชนิดเสียงเรียกเขา ถูกตั้งเปน เงียบ และ แบบเสียงเตือนขอความ 

และ แบบเสียงเตือนอีเมล ถูกตั้งเปน ปด 

 — มีการล็อคปุมกดโทรศัพทไว

 — มีการเปดเสียงออกลําโพง

 — เปดใชงานนาฬิกาปลุก

 — โอนสายเรียกเขาทุกสายไปยังหมายเลขอื่น

 หรือ  — มีการตอหูฟงหรือเครื่องชวยฟงเขากับโทรศัพท

 หรือ  หรือ  — การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต GPRS เปดใชงาน 

หรือการเชื่อมตอถูกพักไว หรือมีการเชื่อมตออยูและนํามาใชได

 หรือ  หรือ  — การเชื่อมต

ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเครือขายที่สนับสน

หรือมีการเชื่อมตออยูและนํามาใชได 

ในการโอนยายขอมูล

 หรือ  หรือ  — การเชื่อมต

หรือการเชื่อมตอถูกพักไว หรือมีการเช

 หรือ  — เปดการเชื่อมตอ

โดยใชเทคโนโลยี Bluetooth

 — มีการเชื่อมตอ USB อยู

 — เปดใชงานตัวรับสัญญาณ

สัญลักษณอื่นนอกจากนี้อาจปรากฏข

ไฟสญัลกัษณ

ไฟ GPS

ไฟ GPS จะกะพริบเมื่อโทรศัพทของค

เมื่อเชื่อมตอ GPS ไดแลว เมื่อคุณปดแ

ถี่ๆ 2-3 ครั้ง

ไฟปุม Navi

คุณสามารถกําหนดใหไฟปุม Navi กะ

โทรศัพท ไฟจะสวางเปนเวลา 2-3 วิน

ใชงานไฟสถานะ ใหเลือก > การต

โหมดสแตนดบาย > ไฟสถานะ > เปด
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ปพลิเคชั่น
ปดอยู ใหทําตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

ที่เปด และเลือกแอปพลิเคชั่น

ังแอปพลิเคชั่นที่ตองการ และเลือก

ั่น
มูล ใหเลือก กลับ และ ออก ซ้ําๆ หลายครั้ง

ดสแตนดบาย หรือเลือก ตัวเลอืก > ออก

ยูเปนพื้นหลัง จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มาก 

ียง
หูฟงหรือลําโพงขณะใชสายหรือขณะฟงไฟลเสียง 

หรือปดใชงานลําโพงระหวางโทรศัพท ใหเลือก 

รณไวใกลกับหูเมื่อคุณเปดใชลําโพง 

มาก 

ดงผล
ccelerometer) ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหว
8 ลิขสทิธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

เหตุการณที่ไมไดรับ

ไฟปุม Navi จะกะพริบชาๆ เปนเวลา 2-3 นาทีหลังเหตุการณที่ไมไดรับ เชน 

เบอรที่ไมไดรับสาย

ภาพพักหนาจอ
หากตองการตั้งคาภาพพักหนาจอ ใหเลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > 

การปรับตั้งคา > จอภาพ > ภาพพักหนาจอ ในการกําหนดระยะเวลากอนที่เครื่อง

จะแสดงภาพพักหนาจอ ใหเลือก หมดเวลาภาพพักหนาจอ หากตองการกําหนด

ระยะเวลาที่ตองการใหภาพพักหนาจอทํางาน เลือก เวลาภาพพักหนาจอ

เมนู
ในเมนู คุณสามารถเขาสูฟงกชันในเครื่องได ในการเขาใชเมนูหลัก ใหเลือก 

ในการเปดแอปพลิเคชั่นหรือแฟมขอมูล ใหเลื่อนไปที่รายการดังกลาว แลวกดปุมเลื่อน

หากคุณเปลี่ยนลําดับของฟงกชันในเมนู ลําดับจะแตกตางจากลําดับเริ่มตนที่ระบบ

กําหนดไวตามที่อธิบายในคูมือผูใชนี้

ในการเปลี่ยนมุมมองเมนู ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนมุมมองเมนู และประเภทมุมมอง

การเลือกรายการในแอปพลิเคชั่น
หากตองการเลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการในแอปพลิเคชั่น เชน ภาพหรือ

วิดีโอคลิปในคลังภาพ ใหกด # ในการเลือกหรือยกเลิกการเลือกหลายๆ รายการ

ติดตอกัน ใหกด # คางไว แลวเลื่อน

การสลับระหวางแอ
ในการสลับระหวางแอปพลิเคชั่นที่เ

• เลือก ตัวเลือก > แสดงแอปฯ

• กดคางไวที่ปุม   เลื่อนไปย

การปดแอปพลิเคช
ในการปดแอปพลิเคชั่นหรือแฟมขอ

เทาที่จําเปน เพื่อยอนกลับไปยังโหม

หากปลอยใหแอปพลิเคชั่นทํางานอ

และลดอายุใชงานของแบตเตอรี่

การควบคุมระดับเส
หากตองการปรับระดับความดังของ

ใหกดปุมปรับระดับเสียง ในการเปด

ลําโพง หรือ หูฟงในตัว

คําเตอืน: หามถืออุปก

เพราะระดับเสียงจะดัง

การหมุนหนาจอแส
โทรศัพทของคุณมีมาตรความเรง (A

ของโทรศัพท
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ยความจําของคุณจากระยะไกลไดโดยใช

ารล็อคระยะไกลและกําหนดเนื้อหาในขอความ

ั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > ความปลอดภัย > 

จากระยะไกล > เปดใชงาน ปอนเนื้อหา

ร) ทําการตรวจสอบ แลวปอนรหัสล็อค

ชรหัสผาน เลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > 

ะซิมการด

ัพทของคุณ รหัสที่ตั้งไว คือ 12345 ใหเปลี่ยน

ับ และเก็บไวในที่ที่ปลอดภัยแยกจากตัวเครื่อง

 การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > 

รด > รหัสล็อค ในการใชงานการล็อคโทรศัพท

โนมัติ > กําหนดเอง

ศัพทของคุณจะตองขอเขารับบริการ และอาจมี

ิดตอขอขอมูลเพิ่มเติมที่ศูนยบริการ Nokia Care 

ารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปน
ลขิสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

หากตองการหมุนเนื้อหาในหนาจอแสดงผลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณหมุนตัวเครื่อง

ไปตามแนวนอนทางดานซาย หรือกลับสูตําแหนงตามแนวตั้ง ใหเลือก > 

การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > ตั้งคาเซนเซอร > เซนเซอร เปด แอปพลิเคชั่น

และคุณสมบัติบางอยางอาจไมสนับสนุนการหมุนเนื้อหาในหนาจอแสดงผล

การควบคุมการหมุน
หากตองการเปดใชงานการเงียบเสียงโทรและเลื่อนปลุกโดยการคว่ําเครื่องใหหนาจอ

หันลงดานลาง ใหเลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > ตั้งคาเซนเซอร > 

เซนเซอร > เปด เลือก ควบคุมการหมุน และเลือก การเงียบเสียงโทร และ 

การเลื่อนปลุก

การล็อคปุมกด (ปองกันปุม)
หากตองการล็อคปุมกดเมื่อปดฝาสไลด เลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > 

การจัดการฝา > การเปดใชงานล็อคปุมกด > เปลี่ยน > เปดเมื่อปดฝาสไลด

หรือในการตั้งคาโทรศัพทใหล็อคปุมกดโดยอัตโนมัติ เมื่อผานไปชวงเวลาหนึ่ง ใหเลือก 

> การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศัพทและซิมการด > 

เวลาล็อคปุมกดอตัโนมัติ > กําหนดเอง และเวลาที่ตองการ

การเปดฝาสไลดจะเปนการปลดล็อคปุมกด หากตองการปลดล็อคปุมกดเมื่อปด

ฝาสไลด ใหกดปุมเลือกดานซาย แลวเลือก ตกลง ภายใน 1.5 วินาที

เมื่อเครื่องหรือปุมกดถูกล็อค คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปน

ทางการซึ่งไดรับการกําหนดไวในเครื่องได 

การล็อคระยะไกล
คุณสามารถล็อคเครื่องและการดหนว

ขอความตัวอกัษร ในการเปดใชงานก

ตัวอกัษรที่จะใช ใหเลือก > การต

โทรศัพทและซิมการด > ล็อคโทรศัพท

ในขอความตัวอักษร (5 ถึง 20 ตัวอักษ

รหัสผาน
หากตองการกําหนดวิธีที่โทรศัพทจะใ

ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศัพทแล

รหัสล็อค

รหัสล็อค (5 หลัก) ใชสําหรับล็อคโทรศ

รหัส และรักษารหัสใหมไวเปนความล

โทรศัพท

ในการเปลี่ยนรหัสล็อค ใหเลือก >

ความปลอดภัย > โทรศัพทและซิมกา

โดยอตัโนมัติ เลือก เวลาล็อคเครื่องอัต

หากคุณลืมรหัสและล็อคเครื่องไว โทร

การเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติม โปรดต

Center

เมื่อเครื่องหรือปุมกดถูกล็อค คุณสาม

ทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องได
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เครือขาย) คือ รานคาที่จําหนายเนื้อหาสําหรับ

ชไดบนโทรศัพทของคุณ

ะสามารถคนหา ดูตัวอยาง ซื้อ ดาวนโหลด 

แอปพลิเคชั่นได รายการจะถูกจําแนกประเภท

ูใหบริการแตละรายจดัเตรียมไวให โดยเนื้อหา

ลด

คุณเพื่อเขาสูเนื้อหาใหมลาสุด โปรดติดตอ

ยหรือผูผลิตของรายการ เพื่อขอรับขอมูลเกี่ยวกับ

ด

นโทรศัพทของคุณได ในการเขาใชแอปพลิเคชั่น 

ตัว 

ใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรจากแหลง

ลิเคชั่นที่เปน Symbian Signed หรือผาน

ifiedTM 
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รหสั PIN

รหัส PIN (Personal Identification Number) หรือรหัส UPIN (Universal Personal 

Identification Number) (4 ถึง 8 หลัก) ใชสําหรับปองกันการใชซิมการดของคุณ รหัส 

(U)PIN มักใหมาพรอมกับซิมการด ในการตั้งคาโทรศัพทใหขอรหัสทุกครั้งที่เปดเครื่อง 

ใหเลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > ความปลอดภัย > 

โทรศัพทและซิมการด > คําขอรหัส PIN > เปด

รหัส PIN2 อาจไดมาพรอมกับซิมการด โดยคุณตองใชรหัสนี้ในการเขาใชบางฟงกชัน

คุณตองใชรหัส PIN ของโมดูลเพื่อเขาดูขอมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัย คุณตองใช

รหัสลายเซ็นสําหรับลายเซ็นแบบดิจิตอล รหัส PIN ของโมดูลและรหัสลายเซ็นใหมา

พรอมกับซิมการด ในกรณีที่ซิมการดมีโมดูลรักษาความปลอดภัย

รหสั PUK

รหัส PUK (Personal Unblocking Key) หรือรหัส UPUK (Universal Personal 

Unblocking Key) (8 หลัก) ใชในการเปลี่ยนรหัส PIN และ UPIN ที่ถูกบล็อกไว

ตามลําดับ ในการเปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ถูกบล็อกไว จําเปนตองใชรหัส PUK2

หากจําเปน โปรดติดตอผูใหบริการในทองที่ของคุณเพื่อขอทราบรหัส

รหสัระบบ

คุณตองใสรหัสระบบ (4 หลัก) เมื่อใชการจํากัดการโทร ผูใหบริการระบบจะแจงรหัสนี้

ใหคุณทราบ หากรหัสผานถูกบล็อค โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ดาวนโหลด
ดาวนโหลด (บริการเสริมจากระบบ

โทรศัพทเคลื่อนที่ซึ่งสามารถนํามาใ

ดวยแอปพลิเคชั่นดาวนโหลด คุณจ

ตลอดจนปรับรุนเนื้อหา บริการ และ

ตามแคตตาล็อกและแฟมขอมูลซึ่งผ

ที่มีอยูจะขึ้นอยูกับผูใหบริการ

เลือก > อินเทอรเน็ต > ดาวนโห

ดาวนโหลด ใชบริการเครือขายของ

ผูใหบริการของคุณ หรือผูจัดจําหนา

รายการเพิ่มเติมผานทาง ดาวนโหล

สวนตัว
คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นไวใ

ใหเลือก > แอปพลิเคชั่น > สวน

ขอสําคัญ: ติดตั้งและ

ที่นาเชื่อถือ เชน แอปพ

การทดสอบ Java Ver
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โทรศัพทของคุณ

ิลขอมูล USB 

กันไดเขากับชองเสียบ USB

ริ่มตนหรือเปลี่ยนโหมดที่ใชงานอยู ใหเลือก 

 โหมดการเชื่อมตอ USB และเลือกโหมด

โหมดเริ่มตนอัตโนมัติหรือไม ใหเลือก 
ลขิสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

การเชื่อมตอชุดหูฟง

อยาเชื่อมตอผลิตภัณฑที่สงสัญญาณออกได เพราะอาจสรางความเสียหาย

ใหกับโทรศัพท อยาเชื่อมตอแหลงจายไฟใดๆ เขากับชองเสียบ Nokia AV

โปรดใชความระมัดระวังเปนพิเศษเกี่ยวกับระดับความดัง เมื่อเชื่อมตออุปกรณ

ภายนอกหรือชุดหูฟงใดๆ นอกเหนือจากอุปกรณที่ผานการรับรองจาก Nokia วาใชงาน

กับชองเสียบ Nokia AV ได

การเชื่อมตอสายเคเบ

การตอสายเคเบิลขอมูล USB ที่ใชรวม

ในการเลือกโหมดการเชื่อมตอ USB เ

> การตั้งคา > เชื่อมตอ > USB >

ที่ตองการ ในการตั้งคาวาจะใหเปดใช

ถามเมื่อเชื่อมตอ > ไม



ฟงกชันการโทร

ทรออกไปยังเบอรโทรศัพท ที่คุณใชอยูเปนประจํา

นดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมโทรดวน 2 ถึง 9 

บขอความเสียงเทานั้น) และตั้งคา การโทรดวน 

ุมโทรดวน ใหเลือก > การตั้งคา > โทรดวน 

หนด แลวเลือกรายชื่อ หากตองการเปลี่ยน

> การตั้งคา > การตั้งคา > โทรศัพท > การโทร > 

รดวน ใหกดปุมโทรดวนคางไว จนกวาระบบ

กขอความเสียง

ความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

คางไว คุณสามารถมีระบบฝากขอความสําหรับ

สายได

ฝากขอความหากไมมีการตั้งคาหมายเลขไว 

 เลื่อนไปยัง ศูนยขอความเสียง และปอนหมายเลข

 หากตองการเปลี่ยนเบอรโทรติดตอระบบ

ี่ยนเบอร โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ากขอความ
12 ลิขสทิธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

ฟงกชันการโทร
หากตองการปรับระดับเสียงขณะสนทนา ใหกดปุมปรับระดับเสียง

การโทรออก
1. เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย ใหปอนเบอรโทรศัพทรวมทั้งรหัสพื้นที่ 

กดปุมลบ เพื่อลบหมายเลข

ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้งเพื่อเปนรหัสนําหนาการโทร

ตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกตางประเทศ) แลวตามดวย

รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (ละเลขศูนยนําหนาหากจําเปน) แลวตามดวยหมายเลข

โทรศัพท

2. ในการโทรออก ใหกดปุมโทรออก

3. ในการวางสายหรือยกเลิกการพยายามโทรออก ใหกดปุมวางสาย

ในการเลือกวาตองการใหวางสายที่สนทนาอยูเมื่อปดฝาสไลดหรือไม ใหเลือก 

> การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > การจัดการฝา > การปดฝาสไลด > 

เปลี่ยน > วางสายที่ใชอยู หรือ ใชสายที่ใชอยูตอ

หากตองการโทรออกจากรายชื่อ ใหเลือก > รายชื่อ เลื่อนไปยังชื่อที่ตองการ 

หรือปอนอักษรตัวแรกของชื่อ แลวเลื่อนไปยังชื่อที่ตองการ ในการโทรออก 

ใหกดปุมโทรออก

ในการโทรไปยังหมายเลขที่โทรออกลาสุดจากโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมโทรออก

การโทรดวน

การโทรดวนเปนวิธีที่รวดเร็วในการโ

จากโหมดสแตนดบาย คุณตองกําห

( 1 สงวนไวสําหรับการโทรไปที่ระบ

เปน เปด

ในการกําหนดเบอรโทรศัพทใหกับป

เลื่อนไปยังไอคอนปุม และเลือก กํา

หมายเลข เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน

ในการใชงานการโทรดวน เลือก 

การโทรดวน > เปด

หากตองการโทรติดตอหมายเลขโท

จะเริ่มตนการโทรนั้น 

การโทรติดตอระบบฝา

หากตองการโทรติดตอระบบฝากขอ

จากโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม 1 

สายสนทนาและสายโทรศัพทหลาย

ในการกําหนดเบอรโทรติดตอระบบ

ใหเลือก > การตั้งคา > โทรศูนย

ติดตอระบบฝากขอความที่ตองการ

ฝากขอความ เลือก ตัวเลือก > เปล

เพื่อขอทราบเบอรโทรติดตอระบบฝ
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ฟงกชันการโทร

ธไมรับสาย
อก

 เงียบ

สาย หรือเลือก ตัวเลือก > ปฏิเสธ หากคุณ

ฏิเสธไมรับสายจะทําใหสายเรียกเขานั้น

การตอบกลับผูที่โทรเขามาแทนที่การรับสาย 

ชงานการตอบขอความตัวอักษรและแกไข

การตั้งคา > โทรศัพท > การโทร > 

มปฏิเสธ

เรียกเขาโดยอัตโนมัติหรือไม เมื่อเปดฝาสไลด 

> ทั่วไป > การจัดการฝา > การเปดฝาสไลด > 

รับสาย

สายเรียกซอน สายแรกจะถูกพักไว หากคุณ

สาย ใหเลือก สลับ เมื่อตองการวางสาย

ริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก > 

ารโทร > สายเรียกซอน > ใชงาน
ลขิสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

การโทรออกดวยเสียง

รายการเสียงจะถูกเพิ่มในรายการทั้งหมดที่อยูในรายชื่อโดยอัตโนมัติ ใหใชชื่อที่ยาว

พอประมาณ และอยาใชชื่อที่ซ้ํากันกับหมายเลขอืน่ๆ

การโทรออกดวยเสียง

รายการเสียงจะไวตอเสียงรอบขาง ควรบันทึกเสียงในที่เงียบ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิดปญหาขึ้นได 

ถาคุณอยูในที่ที่มีเสียงดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควร

อาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียงอยางเดียวในทุกสถานการณ

1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือกดานขวาคางไว

หากคุณใชชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันไดที่มีปุมชุดหูฟง ใหกดปุมชุดหูฟงคางไว

2. เมื่อ พูดตอนนี้ ปรากฏขึ้น ใหเปลงเสียงตามคําสั่งเสียงใหชัดเจน โทรศัพทจะเลน

คําสั่งเสียงของชื่อที่ตรงกันมากที่สุด หลังจากนั้นอีกประมาณ 1.5 วินาที โทรศัพท

จะโทรออกไปยังหมายเลขนั้น หรือหากหมายเลขดังกลาวไมถูกตอง ใหเลือก

รายการอืน่กอนที่จะโทรออก

การประชมุสาย

โทรศัพทเครื่องนี้สามารถรองรับผูรวมประชุมสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

ไดมากที่สุด 6 สาย รวมทั้งตัวคุณ

1. โทรออกไปยังผูรวมประชุมรายแรก

2. ในการโทรไปยังผูรวมประชุมรายอืน่ เลือก ตัวเลือก > โทรออกใหม
3. เมื่อมีผูรับสายใหมแลว หากตองการสรางการประชุมสาย ใหเลือก ตวัเลือก > 

ประชุม

ในการเพิ่มบุคคลอืน่เขาสูการประชุมสาย ใหทําตามขั้นตอนที่ 2 และเลือก 

ตัวเลือก > ประชุม > เพิ่มในการประชุม

4. เมื่อตองการจบการประชุมสาย ใหกดปุมวางสาย

การรบัสายหรือปฏิเส
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรอ

หากตองการปดเสียงเรียกเขา ใหเลือก

ในการปฏิเสธไมรับสาย ใหกดปุมวาง

เปดใช การโอนสาย > ถาไมวาง การป

ถูกโอนไป

หากตองการสงขอความตัวอกัษรเปน

เลือก ตัวเลือก > สงขอความ ในการใ

ขอความ ใหเลือก > การตั้งคา > 

ปฏิเสธสายดวยขอความ และ ขอควา

ในการกําหนดวาตองการตอบรับสาย

ใหเลือก > การตั้งคา > การตั้งคา

เปลี่ยน > การรับสายเรียกเขา หรือ ไม

สายเรยีกซอน

ขณะสนทนา ใหกดปุมโทรออก เพื่อรับ

ตองการสลับระหวางสายสนทนาสอง

ที่สนทนาอยู ใหกดปุมวางสาย

ในการใชงานฟงกชันสายเรียกซอน (บ

การตั้งคา > การตั้งคา > โทรศัพท > ก



ฟงกชันการโทร

โทรออก ยอมใหสงภาพวิดีโอใหผูโทร? จะปรากฏ 

กลองในเครื่องของคุณจะปรากฏบนเครื่อง

จะไมทํางาน

หวางการสนทนาทางวิดีโอ คุณยังคงตองเสีย

ทนาทางวิดีโอ โปรดตรวจสอบราคาจากผูใหบริการ

าย

> โทรศัพท > การโทร และเลือกจากตัวเลือก

ิมจากระบบเครือขาย) — แสดงหรือซอน

ุณกําลังโทรถึง

บเครือขาย) — โปรดดูที่ “สายเรียกซอน” 

วามปฏิเสธ — โปรดดูที่ 

ในหนา 13

นดวาคุณอนุญาตใหสงภาพวิดีโอของคุณ

าพนิ่งที่จะปรากฏ เมื่อคุณปฏิเสธรับสายวิดีโอ

รื่องพยายามโทรออกไปยังเบอรโทรศัพทสูงสุด 

ไปยังเบอรดังกลาวแลวแตไมสําเร็จ
14 ลิขสทิธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

สายวิดีโอ

การสนทนาสายวดิีโอ

ในการสนทนาทางวิดีโอ คุณจําเปนตองมีการด USIM และอยูภายในบริเวณพื้นที่

ครอบคลุมของระบบเครือขาย UMTS โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อสอบถามขอมูล

เกี่ยวกับบริการและการเปนสมาชิกของบริการสนทนาทางวิดีโอ การสนทนาทางวิดีโอ

สามารถทําไดระหวางคูสนทนาเทานั้น และเมื่อไมมีการใชสายสนทนา สายวิดีโอ 

หรือมีสายขอมูลอื่นอยู โดยสามารถใชไดกับโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชงานรวมกันได

หรือไคลเอนต ISDN

คุณไดถายภาพนิ่งที่จะสงแทนการสงภาพวิดีโอ

คุณปฏิเสธการสงภาพวิดีโอจากเครื่องโทรศัพทของคุณ

1. ปอนหมายเลขโทรศัพทในโหมดสแตนดบาย แลวเลือก สายวิดีโอ หรือเลือก 

> รายชื่อ เลื่อนไปยังรายชื่อที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > สายวิดีโอ

2. ในการเปลี่ยนแปลงระหวางการแสดงวิดีโอหรือการฟงแตเสียงระหวาง

การสนทนาทางวิดีโอ จากแถบเครื่องมือ ใหเลือก เปดใชงานการสงวิดีโอ 

หรือ ปดใชงานการสงวิดีโอ

หากคุณปฏิเสธการสงภาพวิดีโอระหวางการสนทนาทางวิดีโอ คุณยังคงตอง

เสียคาบริการสายนั้นตามอัตราสายสนทนาทางวิดีโอ โปรดตรวจสอบราคา

บริการกับผูใหบริการระบบเครือขาย หรือผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ

3. ในการวางสายวิดีโอ ใหกดปุมวางสาย

การรับสายวดิีโอ

เมื่อมีสายวิดีโอเขามา  จะปรากฏขึ้น

หากตองการรับสายวิดีโอ ใหกดปุม

หากคุณเลือก ใช ภาพที่บันทึกดวย

ของผูโทร มิฉะนั้น การสงภาพวิดีโอ

หากคุณปฏิเสธการสงภาพวิดีโอระ

คาบริการสายนั้นตามอัตราสายสน

ของคุณ

ในการวางสายวิดีโอ ใหกดปุมวางส

การตั้งคาการโทร

โทร

เลือก > การตั้งคา > การตั้งคา

ตอไปนี้:

สง ID ผูโทรเขาของฉัน (บริการเสร

เบอรโทรศัพทของคุณจากบุคคลที่ค

สายเรียกซอน (บริการเสริมจากระบ

ในหนา 13

ปฏิเสธสายดวยขอความ และ ขอค

“การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย” 

วิดีโอตัวเองในสายที่รับ — เพื่อกําห

เมื่อรับสายวิดีโอหรือไม

รูปภาพในสายวิดีโอ — เพื่อเลือกภ

โทรซ้ําอัตโนมัต ิ— เพื่อกําหนดใหเค

10 ครั้ง หลังจากที่คุณพยายามโทร
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ามารถเปดใชในเวลาเดียวกันได

ถติดตอไปยังเบอรฉุกเฉินทางการบางเบอรได

 โทรศัพท > เครือขาย และเลือกจากตัวเลือก

องการใช (คานี้จะปรากฎขึ้นตอเมื่อผูใหบริการ

คู เครื่องจะใชระบบเครือขาย GSM หรือ UMTS 

ัพทคนหาและเลือกระบบเครือขายที่ใชได

ารเลือกระบบเครือขายที่ตองการดวยตนเอง

ลือกเอง ระบบที่เลือกจะตองมีขอตกลงเกี่ยวกับ

ลักของคุณ

บบเครือขาย) — เพื่อกําหนดใหเครื่อง

ทรศัพทที่ใชเทคโนโลยีแบบ Micro Cellular 

ับขอมูลโทรศัพท

อสดจากโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณไปยัง

มกันไดในระหวางการสนทนา
ลขิสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

แสดงเวลาการโทร และ สรุปหลังโทรออก — เพื่อกําหนดใหเครื่องแสดงระยะเวลา

การโทรขณะสนทนา และระยะเวลาโดยประมาณของการโทรครั้งลาสุด

การโทรดวน — โปรดดูที่ “การโทรดวน” ในหนา 12

รับไดทุกปุม — เพื่อรับสายเรียกเขาโดยกดปุมใดก็ไดสั้นๆ ยกเวนปุมเลือกดานซาย

และปุมเลือกดานขวา ปุมปรับระดับเสียง และปุมวางสาย

สายที่ใช (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — เพื่อเลือกสายโทรศัพทสําหรับโทรออก

และสงขอความสั้น คานี้จะปรากฏขึ้นก็ตอเมื่อซิมการดสนับสนุนสายโทรศัพท 2 สาย

เทานั้น

เปลี่ยนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — เพื่อเปด/ปดการเลือกสาย

การโอนสาย

1. เลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > โทรศัพท > การโอนสาย (บริการเสริม

จากระบบเครือขาย)

2. เลือกสายที่คุณตองการโอน เชน สายสนทนา

3. เลือกตัวเลือกที่ตองการ เชน หากตองการโอนสายสนทนาเมื่อคุณใชสาย 

หรือเมื่อตองการปฏิเสธที่จะรับสายเรียกเขา ใหเลือก ถาไมวาง

4. เลือก ตัวเลือก > ใชงาน และเบอรโทรศัพทที่คุณตองการโอนสายไป 

คุณอาจเลือกใหตัวเลือกการโอนสายทํางานพรอมกันหลายตัวเลือกได

การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถเปดใชในเวลาเดียวกันได

การจํากัดการโทร

1. เลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > โทรศัพท > จํากัดการโทร (บริการเสริม

จากระบบเครือขาย) เพื่อทําใหคุณสามารถจํากัดการโทรออกและรับสายได 

2. เลื่อนไปยังตัวเลือกการจํากัดที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ใชงาน 

ในการเปลี่ยนการตั้งคา คุณตองมีรหัสระบบซึ่งไดรับจากผูใหบริการของคุณ

การจํากัดการโทรและการโอนสายไมส

เมื่อสายถูกจํากัดไว คุณอาจยังสามาร

ระบบเครือขาย

เลือก > การตั้งคา > การตั้งคา >

ตอไปนี้:

โหมดระบบ — เพื่อเลือกเครือขายที่ต

สนับสนุนเทานั้น) หากคุณเลือก โหมด

โดยอตัโนมัติ

การเลือกระบบ — เพื่อกําหนดใหโทรศ

โดยอตัโนมัติ โดยเลือก อัตโนมัติ ในก

จากรายการระบบเครือขาย ใหเลือก เ

การโทรขามระบบกับระบบเครือขายห

แสดงขอมูลระบบ (บริการเสริมจากระ

แสดงขอมูล เมื่อใชในระบบเครือขายโ

Network (MCN) และเพื่อใชงานการร

การแบงปนวิดโีอ
ใชการแบงปนวิดีโอสําหรับสงภาพวิดีโ

โทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องอืน่ที่ใชงานรว
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ตั้งคาเสียงเตือนที่จะดังขึ้นเมื่อการแบงปนวิดีโอ

สามารถจัดเก็บไวในรายชื่อได เลือก > รายชื่อ 

ัวเลือก > เพิ่มรายละเอียด > SIP หรือ 

sername@domainname) คุณสามารถใชที่อยู IP 

ือวดิีโอคลิป

ําลังบันทึกดวยกลองถายรูปในเครื่อง ใหเลือก 

ิดีโอสด ระหวางการสนทนา หากตองการแบงปน

ีโอคลิป และคลิปที่คุณตองการแบงปน

ี่อยู SIP ที่คุณจัดเก็บไวในรายชื่อ

หเลือกที่อยู SIP ของผูรับ หรือปอนที่อยู SIP 

อัตโนมัติ เมื่อผูรับตอบรับคําเชิญ และลําโพง

รื่องมือในการควบคุมการแบงปนวิดีโอ

น ใหเลือก หยุด ในการยุติสายสนทนา ใหกดปุม

ิญ คําเชิญจะแสดงชื่อหรือที่อยู SIP ของผูสง 

ปน หากตองการปฏิเสธคําเชิญและกลับไป
16 ลิขสทิธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

ขอกําหนดการแบงปนวิดโีอ

การแบงปนวิดีโอตองการการเชื่อมตอ 3G Universal Mobile Telecommunications 

System (UMTS) โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับเครือขาย

และคาใชจายที่เกี่ยวของกับแอปพลิเคชั่นนี้ 

ในการใชการแบงปนวิดีโอ คุณตองปฏิบัติดังนี้:

• ตรวจดูใหแนใจวาโทรศัพทของคุณมีการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอระหวาง

บุคคลแลว

• ตรวจดูใหแนใจวาทั้งผูสงและผูรับไดลงทะเบียนเขาสูเครือขาย UTMS แลว

• ตรวจดูใหแนใจวาคุณมีการเชื่อมตอ UMTS ที่ใชงานอยู และคุณอยูภายในพื้นที่

ครอบคลุมของเครือขาย UMTS หากคุณอยูหางจากระบบเครือขาย UMTS 

ในระหวางเซสชันการแบงปน เซสชันการแบงปนจะถูกยกเลิก แตคุณยังสนทนา

ตอได

การตั้งคาการแบงปนวิดโีอ

การเชื่อมตอระหวางบุคคลเรียกในอีกชื่อหนึ่งวาการเชื่อมตอ Session Initiation 

Protocol (SIP) คุณตองขอรูปแบบ SIP ที่กําหนดคาไวแลวซึ่งจะใชในโทรศัพท

จากผูใหบริการกอน จึงจะสามารถใชการแบงปนวิดีโอได

เลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > มุมมองรวม และเลือกจาก

ตัวเลือกตอไปนี้:

มุมมองรวม — เพื่อเลือกวาตองการเปดใชงานการแบงปนวิดีโอหรือไม

รูปแบบ SIP — เพื่อเลือกรูปแบบ SIP

การจัดเก็บวิดีโอ — เพื่อกําหนดวาจะจัดเก็บวิดีโอสดโดยอตัโนมัติหรือไม

ความจําที่จัดเก็บที่เลือก — เพื่อเลือกวาจะจัดเก็บวิดีโอในหนวยความจําโทรศัพท

หรือในการดหนวยความจํา

เตือนหากสามารถรวมมอง — เพื่อ

สามารถใชไดขณะสนทนา

หากคุณทราบที่อยู SIP ของผูรับ คุณ

รายชื่อ และ ตัวเลือก > แกไข > ต

รวมมองวิดีโอ ปอน SIP แอดเดรส (u

แทนชื่อโดเมนได 

การแบงปนวิดโีอสดหร

1. ในการแบงปนวิดีโอสดที่คุณก

ตัวเลอืก > รวมมองวิดีโอ > ว

วิดีโอคลิปที่จัดเก็บไว เลือก วิด

2. โทรศัพทจะสงคําเชิญไปตามท

หากจําเปน ในการสงคําเชิญ ใ

แลวเลือก ตกลง

3. การแบงปนภาพจะเริ่มตนโดย

จะเริ่มทํางาน ใชปุมบนแถบเค

4. ในการสิ้นสุดเซสชันการแบงป

วางสาย

การตกลงรบัคําเชิญ

โทรศัพทจะดังขึ้นเมื่อคุณไดรับคําเช

เลือก ใช เพื่อเริ่มตนเซสชันการแบง

ที่สายสนทนา เลือก ไม
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บันทึก
ในการดูเบอรที่ไมไดรับสาย ที่ไดรับ หรือที่โทรออก ขอความ การเชื่อมตอขอมูล

แพคเก็ต ตลอดจนแฟกซและสายขอมูลที่โทรศัพทลงทะเบียนไว ใหเลือก > บันทึก

ในโหมดสแตนดบาย คุณสามารถใชปุมโทรออกเปนปุมลัดไปยัง เบอรที่โทรออก 

ในบันทึก เบอรโทรลาสุด (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บ

คาบริการจากผูใหบริการอาจตางกัน ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย 

การปดเศษ ภาษี และปจจัยอื่นๆ

หมายเหตุ: ตัวจับเวลาบางประเภท รวมทั้งตัวจับเวลาอายุใชงาน 

สามารถตั้งเวลาใหมไดดวยการอัพเกรดบริการหรือซอฟตแวร



การเขียนขอความ

ชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

รั้งในการปอนตัวอักษรแตละตัว คําจะเปลี่ยนไป

หรับเครื่องหมายวรรคตอนที่ใชสวนใหญ 

ววาถูกตอง ใหยืนยันโดยเลื่อนไปขางหนาหรือ

ําที่ตรงกันที่พบในพจนานุกรมแบบทีละคํา 

หลังคํา แสดงวาคําที่คุณตองการเขียนไมมีอยู

งในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด ปอนคํา (สูงสุด 

 คําที่แทรกลงในขอความจะเพิ่มเขาไปอยูใน

รมเต็ม คําใหมจะเขาไปแทนที่คําที่เคยปอนไว

อนตัวอักษรแบบปกติ

อัตโนมัติ

ตัวเลข

ละตัวอักษรพิเศษ ใหกดปุม * คางไว

ลบ ในการลบตัวอักษรหลายตัว ใหกดปุมลบ

เลื่อนเคอรเซอรไปยังบรรทัดถัดไป ใหกดปุม 0 
18 ลิขสทิธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

การเขียนขอความ

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกตแิละระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติ
เมื่อคุณเขียนขอความ  บนหนาจอจะหมายถึงระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

และ  หมายถึงระบบปอนตัวอกัษรแบบปกติ ในการตั้งคาใหระบบชวยสะกดคํา

อัตโนมัติทํางานหรือไมทํางาน ใหกด # ซ้ําๆ หรือกด * แลวเลือก เปดตัวชวยสะกดคํา 

หรือ ตัวชวยสะกดคํา > ปด

, ,  หรือ  ติดกับสัญลักษณของระบบการปอนขอความ

จะแสดงถึงขนาดตัวพิมพหรือโหมดตัวเลข ในการเปลี่ยนขนาดตัวพิมพ หรือสลับ

ระหวางโหมดตัวอักษรกับโหมดตัวเลข ใหกด # ซ้ําๆ

ในการเปลี่ยนภาษาที่ใชเขียนในโทรศัพท ใหเลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > 

ทั่วไป > การปรับตั้งคา > ภาษา > ภาษาที่ใชเขียน การเปลี่ยนภาษาจะมีผลกับ

ตัวอักษรที่มีอยูขณะเขียนขอความและพจนานุกรมสําหรับระบบชวยสะกดคํา

อัตโนมัติที่ใช ตัวอักษรทั้งหมดที่มีอยูในปุมตัวเลขแตละปุมอาจไมไดพิมพไวบนปุม

ครบทุกตัวอักษร

การเขียนขอความโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ

กดปุมตัวเลข 2 ถึง 9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรที่ตองการปรากฎขึ้น กดปุม 1 สําหรับ

เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรพิเศษที่ใชอยูเสมอ

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณตองการปอน อยูในปุมเดียวกับปุมที่คุณใชอยู ใหรอ

จนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึ้น (หรือเลื่อนไปขางหนาเพื่อสิ้นสุดระยะเวลารอปอน

ที่กําหนดไว) หลังจากนั้นใหปอนตัวอักษร

การเขียนขอความโดยใ

1. กดปุมตัวเลข 2–9 เพียงหนึ่งค

หลังการกดปุมในแตละครั้ง สํา

ใหกดปุม 1

2. เมื่อเขียนคําเสร็จและตรวจแล

แทรกการเวนวรรค

หากคํานั้นไมถูกตอง ในการดูค

กดปุม * ซ้ําๆ

หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้น

ในพจนานุกรม ในการเพิ่มคําล

32 ตัวอักษร) แลวเลือก ตกลง

พจนานุกรมดวย เมื่อพจนานุก

นานที่สุด

ฟงกชันทั่วไปในระบบป

และระบบชวยสะกดคํา

ในการปอนตัวเลข ใหกดคางไวที่ปุม

ในการปอนเครื่องหมายวรรคตอนแ

ในการลบตัวอักษรหนึ่งตัว ใหกดปุม

คางไว

ในการเวนวรรค ใหกดปุม 0 ในการ

สามครั้ง
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การเขียนขอความ
ลขิสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

การคัดลอกและลบขอความ
1. ในการเลือกตัวอักษรและคํา ใหกดคางไวที่ปุม # พรอมกับเลื่อนไปทางซาย

หรือขวา ในการเลือกขอความหลายบรรทัด ใหกดคางไวที่ปุม # พรอมกับ

เลื่อนขึ้นหรือลง 

2. ในการคัดลอกขอความ ใหกดคางไวที่ปุม # พรอมกับเลือก คัดลอก

หากตองการลบขอความที่เลือกไว ใหกดปุมลบ

3. ในการเพิ่มขอความ ใหเลื่อนไปยังตําแหนงที่ตองการใสขอความ กดคางไวที่ปุม # 

พรอมกับเลือก วาง
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ปอนเนื้อหาขอความ

ัญลักษณแสดงความยาวของขอความจะแสดง

อความได เชน 10 (2) หมายความวา 

งในขอความไดอกี 10 ตัวอักษร โดยจะสงเปน

พ วิดีโอคลิป สมุดบันทึก หรือนามบัตร ในขอความ

เลื่อน แลวเลือก ใสเนื้อหา

หรับขอความเสียง ใหเลือก บันทึก ในการใช

ี้ ใหเลือก ตัวเลือก > ใสคลิปเสียง > จากคลังภาพ

เลือก > สง

ับ ยกเวนขอความอีเมลและขอความจากระบบ 

ือก > ขอความ > ถาดเขา และเลือกขอความ

็กตที่ใชในขอความมัลติมีเดีย ใหเปดขอความ 

มไดหลายรูปแบบ เชน โลโกระบบ นามบัตร 

ุณสามารถบันทึกขอความแบบพิเศษลงในโทรศัพท

รายการปฏิทินที่ไดรับลงในปฏิทิน ใหเลือก 
20 ลิขสทิธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

การรับสงขอความ
คุณจะสามารถรับหรือสงขอความหรืออีเมลได ก็ตอเมื่อคุณมีการตั้งคาที่จําเปน

และมีจุดการเชื่อมตอที่ระบุไว โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอทราบการตั้งคานี้

การเขียนและสงขอความ
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความตัวอกัษรที่มีความยาวมากกวาความยาว

ที่กําหนดของขอความเดียว โดยขอความที่ยาวกวาจะถูกสงเปนชุดขอความตั้งแต

สองขอความขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามนั้น สําหรับตัวอกัษรที่มี

เครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา

จะใชพื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจทําใหขอความนั้นยาวกวาจาํนวนที่จะสงเปนขอความ

เดียวได 

เครือขายไรสายอาจจะจํากัดขนาดของขอความ MMS หากไฟลภาพที่แทรก

มีขนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสง

ทาง MMS ได

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและแสดงขอความ

มัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

1. เลือก > ขอความ > ขอความใหม และประเภทขอความ หากตองการสราง

ขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดีย เลือก ขอความ ประเภทขอความ

จะเปลี่ยนไปตามเนื้อหาโดยอัตโนมัติ

2. ในชอง ถึง ใหปอนเบอรโทรศัพทหรือที่อยูอีเมลของผูรับ หรือหากตองการเลือก

ผูรับจากรายชื่อ ใหกดปุมเลื่อน แยกรายชื่อผูรับโดยใชเครื่องหมายอัฒภาค (;)

3. ในการปอนหัวขอของขอความมัลติมีเดียหรืออีเมล ใหเลื่อนลงไปที่ชอง หัวขอ 

หากชองหัวขอของขอความมัลติมีเดียไมปรากฏใหเห็น เลือก ตัวเลือก > 

ชองเพิ่มเติม เลือก หัวขอ แลวเลือก ตกลง

4. เลื่อนลงไปที่ชองขอความและ

ขณะเขียนขอความตัวอกัษร ส

จํานวนตัวอักษรที่คุณปอนในข

คุณยังสามารถปอนตัวอกัษรล

ชุดขอความสองขอความ

ในการแทรกออปเจ็กต เชน ภา

มัลติมีเดียหรืออีเมล ใหกดปุม

ในการบันทึกคลิปเสียงใหมสํา

คลิปเสียงที่บันทึกไวกอนหนาน

5. ในการสงขอความ ใหเลือก ตัว

ถาดเขา
ถาดเขาประกอบดวยขอความที่ไดร

หากตองการอานขอความที่ไดรับ เล

หากตองการดูรายการมีเดียออปเจ

และเลือก ตัวเลือก > ออปเจ็กต

โทรศัพทของคุณสามารถรับขอควา

รายการปฏิทิน และเสียงเรียกเขา ค

ของคุณได เชน หากตองการบันทึก

ตัวเลือก > บันทึกไปยังปฏิทิน
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ีเมล

ลือกวาคุณตองการเรียกดูขอความใหม 

หมด

ลือกที่ขอความนั้น

 ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  ใหเลือก 

ถเปด จัดเก็บ หรือสงสิ่งที่แนบในรูปแบบ

ละเก็บไวในศูนยฝากขอความระยะไกล 

ั้น ในการลบอีเมลออกจากโทรศัพท

ือก ตวัเลือก > ลบ > โทรศัพทและเซิรฟเวอร

โทรศัพทและเซิรฟเวอร ใหเลื่อนไปยังอีเมล

ชื่อมตอครั้งถัดไป และเลือก ตัวเลือก > 

ม

อความที่ซิงคไว

ูนยฝากขอความระยะไกล ใหเลือก ตัวเลือก > 

าดเขา และเลือกขอความ

ั่วคราวสําหรับขอความที่รอสง ในการเขาใชแฟม

> ถาดออก
ลขิสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

หมายเหตุ: ฟงกชันขอความภาพนี้จะใชไดในกรณีที่มีการเปดใหบริการ

โดยผูใหบริการเทานั้น เฉพาะโทรศัพทที่มีคุณสมบัติแสดงขอความภาพ

เทานั้นที่จะรับและแสดงขอความภาพได ลักษณะขอความที่แสดง

อาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

ขอความบรกิาร
ขอความบริการ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เปนการแจงขอมูลที่ประกอบดวย

ขอความตัวอักษรหรือที่อยูของบริการเบราเซอร

ในการกําหนดวาจะเปดใชขอความบริการหรือไม และตองการดาวนโหลดขอความ

โดยอัตโนมัติหรือไม ใหเลือก > ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > 

ขอความบริการ

อีเมล
เมื่อคุณสรางศูนยฝากขอความใหม ชื่อที่คุณตั้งใหศูนยฝากขอความนั้นจะแทนที่

ศูนยฝากขอความใหม คุณสามารถมีศูนยฝากขอความไดสูงสุด 6 ศูนย

ศนูยฝากขอความ IMAP4 และ POP3

เลือก > ขอความ และศูนยฝากขอความ เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ? 

จะปรากฏขึ้น หากตองการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย) ใหเลือก ใช หรือหากตองการดูขอความอีเมลที่ไดรับกอนหนานี้

แบบออฟไลน ใหเลือก ไม

หากตองการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความในภายหลัง ใหเลือก ตัวเลือก > เชื่อมตอ 

เมื่อคุณออนไลน หากตองการยุติการเชื่อมตอขอมูลกับศูนยฝากขอความระยะไกล 

ใหเลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

การเรียกดูและอานขอความอ

1. เลือก ตัวเลือก > ดึงอีเมล และเ

ขอความที่เลือก หรือขอความทั้ง

2. หากตองการเปดขอความอีเมล เ

ในการเปดดูสิ่งที่แนบมากับอีเมล

ตัวเลือก > สิ่งที่แนบ คุณสามาร

ที่รองรับได

การลบขอความอีเมล

ในการลบขอความอเีมลจากโทรศัพทแ

เลือก ตัวเลือก > ลบ > โทรศัพทเทาน

และศูนยฝากขอความระยะไกล ใหเล

ในการยกเลิกการลบอีเมลออกจากทั้ง

ที่เลือกใหลบไวเพื่อลบในระหวางการเ

ยกเลิกการลบ

การซิงคศูนยฝากขอควา

เลือก > ขอความ  และศูนยฝากข

ในการซิงโครไนซโทรศัพทของคุณกับศ

การซิงโครไนซ > เริ่ม

หากตองการดูขอความที่ไดรับ เลือก ถ

ถาดออก
แฟมขอมูลถาดออกเปนแหลงจัดเก็บช

ขอมูลถาดออก เลือก > ขอความ
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บของคุณวามีบริการแสดงขอมูลของระบบที่ใชงาน

ขาย) รวมทั้งมีหัวขอใดบางและหมายเลขหัวขอ

 ขอความจากระบบ หากตองการใชงานบริการ 

รับ > เปด

ร (โดยทั่วไปรูจักกันในชื่อคําสั่ง USSD) เชน 

บบเครือขายไปยังผูใหบริการของคุณ เลือก > 

ร ในการสงคําสั่ง ใหเลือก ตัวเลือก > สง

ความ

ตวัอักษร

อักษร เชน ศูนยขอความและการเขารหัสอักขระ

ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความตัวอักษร

มมัลติมีเดยี

ติมีเดีย เชน จุดเชื่อมตอที่จะใช และการกําหนดวา

ัติหรือไม ใหเลือก > ขอความ > ตัวเลือก > 
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หากตองการเริ่มการสงใหม ใหเลื่อนไปที่ขอความ แลวเลือก ตัวเลือก > สง

หากตองการเลื่อนการสงขอความ ใหเลื่อนไปที่ขอความ แลวเลือก ตัวเลือก > 

ระงับการสง

ตัวอานขอความ
ในการฟงขอความในถาดเขาหรือศูนยฝากขอความ ใหเลื่อนไปที่ขอความ

หรือทําเครื่องหมายเลือกที่ขอความ แลวเลือก ตัวเลอืก > รับฟง

เคล็ดลับ: เมื่อคุณไดรับขอความใหม หากตองการฟงขอความที่ไดรับ 

ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือกดานซายคางไวจนกวา ตัวอาน 

จะเริ่มทํางาน

ในการเลือกภาษาและเสียงเริ่มตนที่ใชสําหรับการอานขอความ และปรับคุณสมบัติ

เสียง เชน อัตรา และระดับเสียง ใหเลือก > การตั้งคา > เสียงพูด

ในการเลือกการตั้งคาอื่นๆ สําหรับตัวอานขอความ ใน เสียงพูด ใหเลื่อนขวาไปที่ 

การตั้งคา

การอานขอความในซิมการด
คุณตองคัดลอกขอความมาไวยังแฟมขอมูลในเครื่องโทรศัพทของคุณกอน 

จึงจะสามารถอานขอความดังกลาวในซิมการดได เลือก > ขอความ > ตัวเลือก > 

ขอความซิม ทําเครื่องหมายเลือกขอความที่คุณตองการคัดลอก แลวเลือก ตวัเลือก > 

คัดลอก และเลือกแฟมขอมูลที่คุณตองการคัดลอกขอความไปไว

ขอความจากระบบ
กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการระบ

หรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือ

ที่เกี่ยวของกัน

เลือก > ขอความ > ตัวเลือก >

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > การ

คําสั่งขอใชบริการ
ในการปอนและสงคําสั่งขอใชบริกา

คําสั่งการใชงานบริการเสริมจากระ

ขอความ > ตัวเลือก > คําสั่งบริกา

การตั้งคาการสงขอ

การตัง้คาขอความแบบ

ในการกําหนดการตั้งคาขอความตัว

ที่จะใช ใหเลือก > ขอความ > 

การตัง้คาการสงขอควา

ในการกําหนดการตั้งคาขอความมัล

จะดึงขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนม

การตั้งคา > ขอความมัลติมีเดีย
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การรับสงขอความ
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การตัง้คาอีเมล

เลือก > ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > อีเมล > ศูนยฝากขอความ, 

ศูนยฝากขอความ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

การตั้งคาการเชื่อมตอ — เพื่อกําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอ เชน เซิรฟเวอร

และโปรโตคอลที่จะใช

การตั้งคาผูใช — เพื่อกําหนดการตั้งคาผูใช เชน เวลาที่จะสงขอความ และตองการ

รวมลายเซ็นไวในขอความหรือไม

การตั้งคาการดึง — เพื่อกําหนดการตั้งคาการดึงขอมูล เชน สวนของขอความที่จะดึง 

และจํานวนขอความที่ตองการดึงขอมูล

ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ — เพื่อกําหนดการตั้งคาสําหรับดึงขอความตามชวงเวลา

ที่กําหนดโดยอัตโนมัติ หรือเมื่อไดรับการแจงเตือนอีเมลจากเซิรฟเวอร

การตัง้คาอื่นๆ

ในการกําหนดวาจะจัดเก็บขอความที่สงแลวในจํานวนที่ระบุไวในแฟมขอมูลขอความ

ที่สงหรือไม หรือตองการเก็บขอความไวในหนวยความจําโทรศัพทหรือการด

หนวยความจํา ใหเลือก > ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > อื่นๆ



รายชื่อ

ามารถสงขอความแบบตัวอักษรหรือขอความ

าเดียวกัน ใหเลือก > รายชื่อ เลื่อนไปทางขวา 

พชื่อของกลุม และเปดกลุม เลือก ตัวเลือก > 

ื่อที่คุณตองการเพิ่มลงในกลุม และเลือก ตกลง

ขา
ียงเรียกเขาแบบวิดีโอใหกับแตละรายชื่อ

รียกเขาลงในรายชื่อ ใหเลือก > รายชื่อ 

สียงเรียกเขา และเสียงเรียกเขา ในการเพิ่มเสียง

ยการกลุมและเลื่อนไปที่กลุม เลือก ตัวเลือก > 

หรับกลุม หากตองการลบเสียงเรียกเขาสวนตัว

ั้งไว เปนเสียงเรียกเขา
24 ลิขสทิธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

รายชื่อ

การจดัเก็บและจดัการขอมูลรายชื่อ
ในการจัดเก็บและจัดการขอมูลรายชื่อ เชน ชื่อ เบอรโทร และที่อยู เลือก > รายชื่อ

ในการเพิ่มรายชื่อใหม ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหม ปอนขอมูลลงในชองที่ตองการ 

แลวเลือก เรียบรอย

ในการกําหนดใหโทรศัพทแสดงรายชื่อในหนวยความจําโทรศัพทและในรายชื่อ

ในซิมการด ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > รายชื่อที่จะแสดง และทําเครื่องหมาย

เลือก ความจําเครื่อง และ ความจําซิม

ในการคัดลอกชื่อและเบอรโทรจากซิมการดไปยังโทรศัพท หรือจากโทรศัพทไปยัง

ซิมการด ใหเลื่อนไปที่รายชื่อ (หรือทําเครื่องหมายเลือกรายชื่อที่ตองการ) แลวเลือก 

ตัวเลือก > คัดลอก > ความจําเครื่อง หรือ ความจําซิม

หากตองการดูขอมูลเกี่ยวกับการใชพื้นที่หนวยความจําของรายชื่อ ใหเลือก 

ตัวเลือก > ขอมูลรายชื่อ

ในการดูรายการจํากัดหมายเลขการโทรออก ใหเลือก ตัวเลอืก > หมายเลขซิม > 

รายชื่อจํากัดเบอร การตั้งคานี้จะปรากฏขึ้นเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุนเทานั้น

หากใชการจํากัดเบอรอยู คุณยังคงติดตอไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งไวแลว

ในเครื่องของคุณได

หากตองการกําหนดหมายเลขและที่อยูเริ่มตนที่ระบบตั้งไวใหกับรายชื่อ ใหเลือก

รายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > ที่ตั้งไว เลื่อนไปที่ตัวเลือกเริ่มตนที่ตองการ แลวเลือก 

กําหนด

กลุมรายชื่อ
ในการสรางกลุมรายชื่อเพื่อใหคุณส

อีเมลไปยังผูรับหลายๆ คนไดในเวล

แลวเลือก ตัวเลือก > กลุมใหม พิม

เพิ่มสมาชิก ทําเครื่องหมายที่รายช

การเพิ่มเสียงเรียกเ
คุณสามารถตั้งเสียงเรียกเขาหรือเส

และแตละกลุมได ในการเพิ่มเสียงเ

และเปดรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > เ

เรียกเขาลงในกลุม ใหเลื่อนไปยังรา

เสียงเรียกเขา และเสียงเรียกเขาสํา

หรือของกลุม ใหเลือก แบบเสียงที่ต
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มูลชวยเหลือโดยการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต 

นงปจจุบัน เมื่อโทรศัพทของคุณไดรับสัญญาณ

ชจายสําหรับการเชื่อมตอนี้ตามการสมัคร

ติดตอผูใหบริการสําหรับจุดเชื่อมตอ

กี่ยวของกับบริการนี้

นดตําแหนง เชน A-GPS ใหเลือก > 

จัดตําแหนง > วิธีจัดตําแหนง เลือกวิธี

 หรือ ไมใชงาน

kia A-GPS ไวลวงหนาแลว แตหากไมมี

าะของ A-GPS ได ขอมูลชวยเหลือนั้น

A-GPS เมื่อจําเปนเทานั้น

เชื่อมตออินเทอรเน็ตขอมูลแพคเก็ตที่กําหนดไว 

ื่อมีการใช A-GPS เปนครั้งแรก ในการกําหนด

บุตําแหนง” ในหนา 26
ลขิสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

การระบุตําแหนง
คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่นตางๆ เชน แผนที่ และ ขอมูล GPS สําหรับคนหาตําแหนง

ของคุณ หรือวัดระยะทางและจุดพิกัด แอปพลิเคชั่นเหลานี้จําเปนตองมีการเชื่อมตอ 

GPS

เกี่ยวกับ GPS
Global Positioning System (GPS) คือ ระบบนําทางดวยสัญญาณวิทยุของโลก

ซึ่งมีดาวเทียม 24 ดวงและสถานีภาคพื้นดินที่ใชตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของดาวเทียม

โทรศัพทของคุณมีอุปกรณรับ GPS ภายใน 

Global Positioning System (GPS) ดําเนินการโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา 

ซึ่งเปนผูรับผิดชอบความถูกตองแมนยําและการบํารุงรักษาแตเพียงผูเดียว 

ความถูกตองแมนยําของขอมูลตําแหนงสามารถไดรับผลกระทบจากการปรับ

ดาวเทียม GPS ที่กระทําโดยรัฐบาลสหรัฐฯ และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบาย 

GPS ฝายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และกรมการวางแผนเพื่อการนํารอง

ระบบวิทยุแหงรัฐบาลกลาง ความถูกตองแมนยํายังอาจไดรับผลกระทบจากลักษณะ

ทางเรขาคณิตที่ไมมีประสิทธิภาพของดาวเทียมดวย ความพรอมใชประโยชน

และคุณภาพของสัญญาณ GPS จะไดรับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร 

สิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ ควรใชเครื่องรับ GPS เฉพาะเมื่ออยู

กลางแจงเทานั้นเพื่อการรับสัญญาณ GPS

คุณไมควรใช GPS เพื่อหวังผลการหาพิกัดตําแหนงที่แนนอน และคุณไมควรองิ

ตามขอมูลตําแหนงที่อุปกรณรับสัญญาณ GPS และระบบเครือขายวิทยุเซลลูลารนี้

เพียงอยางเดียวในการหาพิกัดตําแหนงหรือการนําทาง

Assisted GPS
Assisted GPS (A-GPS) ใชเพื่อดึงขอ

ซึ่งชวยในการคํานวณหาพิกัดในตําแห

จากดาวเทียม 

ผูใหบริการระบบเครือขายอาจคิดคาใ

ใชบริการระบบเครือขายของคุณ โปรด

อินเทอรเน็ตที่ถูกตองและคาบริการที่เ

ในการใชงานหรือไมใชงานวิธีการกําห

การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > การ

การกําหนดตําแหนง และเลือก ใชงาน

โทรศัพทของคุณไดตั้งคาใชบริการ No

ผูใหบริการ ก็สามารถใชการตั้งคาเฉพ

จะดึงมาจากเซิรฟเวอรบริการ Nokia 

ในการใช A-GPS คุณจําเปนตองมีจุด

เครื่องจะขอจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต เม

จุดเชื่อมตอ โปรดดูที่ “การตั้งคาการระ
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ุณไมไดบังเครื่องรับสัญญาณ GPS ของโทรศัพท

ลตอความแรงของสัญญาณดวย

ะจกตัดแสง (สะทอนแสง) ซึ่งอาจปดกั้น

ยีม

รศัพทของคุณคนพบ และดูวาโทรศัพทรับ

ือก > แอปพลิเคชั่น > ขอมูล GPS > 

เทียม

สําหรับดาวเทียมแตละดวงจะปรากฏขึ้น

ไดรับปริมาณขอมูลที่มากพอจากสัญญาณ

งพิกัดที่คุณอยู แถบดังกลาวจะเปลี่ยนเปน

ขายเพื่อขอทราบขอมูลตําแหนงของคุณ 

วสารในทองถิ่น เชน สภาพอากาศหรือ

โทรศัพทของคุณ

ุญาตใหสงขอมูลตําแหนงของคุณไป ใหเลือก 

ําขอ เลือก ปฏิเสธ

างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค เชน แผนที่

ํากัดทางกฎหมายของประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ 
26 ลิขสทิธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

การตัง้คาการเชื่อมตอ GPS

การตั้งคาการระบุตําแหนง

เลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > การจัดตําแหนง และเลือกจากตัวเลือก

ตอไปนี้:

วิธีจัดตําแหนง — เพื่อใชงานหรือไมใชงานวิธีการระบุตําแหนงตางๆ

เซิรฟเวอรตําแหนง — เพื่อแกไขการตั้งคาเซิรฟเวอรระบุตําแหนง ในการเลือกวา

จะอนุญาตใหเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรระบุตําแหนงโดยอัตโนมัติ หรือถามทุกครั้ง 

หรือไมตองเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรระบุตําแหนง ใหเลือก ใชเซิรฟฯการจัดตําแหนง 

หากตองการกําหนดจุดเชื่อมตอสําหรับ A-GPS เลือก จุดเชื่อมตอ สามารถใชได

เฉพาะจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตขอมูลแพคเก็ตเทานั้น เครื่องจะขอจุดเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ต เมื่อมีการใช A-GPS เปนครั้งแรก หากตองการกําหนดเซิรฟเวอรที่จะใช 

ใหเลือก ที่อยูเซิรฟเวอร

กําหนดลักษณะสัญกรณ — เพื่อกําหนดระบบวัดและรูปแบบจุดพิกัด

การถือโทรศพัทอยางถกูตอง

เมื่อใชอปุกรณรับสัญญาณ จากตําแหนงที่ตั้งตรง ขยับเครื่องใหทํามุม 45 องศา 

โดยไมมีสิ่งใดบดบังบนทองฟา

การเชื่อมตอ GPS อาจใชเวลาสองถึงสามวินาทีไปจนถึงหลายนาที การเชื่อมตอ GPS 

ในรถยนตอาจใชเวลานานขึ้น โปรดดูที่ “ไฟ GPS” ในหนา 7

การใชอุปกรณรับ GPS อาจทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น

หากโทรศัพทของคุณไมสามารถหาสัญญาณดาวเทียมได ใหพิจารณาสิ่งตอไปนี้

• หากคุณอยูภายในอาคาร ใหออกไปกลางแจงเพื่อที่จะไดรับสัญญาณที่ดีขึ้น

• หากคุณอยูกลางแจง ใหยายไปพื้นที่ที่เปดโลงมากขึ้น

• ตรวจสอบใหแนใจวามือของค

• หากสภาพอากาศไมดี อาจมีผ

• ยานพาหนะบางประเภทใชกร

สัญญาณดาวเทียม

สถานะสัญญาณดาวเท

ในการตรวจดูจํานวนดาวเทียมที่โท

สัญญาณดาวเทียมไดหรือไม ใหเล

ตําแหนง > ตัวเลือก > สถานะดาว

หากโทรศัพทคนพบดาวเทียม แถบ

ในจอขอมูลดาวเทียม เมื่อโทรศัพท

ดาวเทียมในการคํานวณหาตาํแหน

สีน้ําเงินเขม

คําขอตําแหนง
คุณอาจไดรับคําขอจากบริการเครือ

ผูใหบริการอาจใหขอมูลเกี่ยวกับขา

สภาพการจราจร ตามตําแหนงที่ตั้ง

เมื่อคุณไดรับคําขอตําแหนงเพื่ออน

ยอมรับ หรือหากตองการปฏิเสธค

แผนที่
การครอบคลุมพื้นที่ในแผนที่แตกต

อาจไมสามารถใชได เนื่องจากขอจ
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องคุณไดลงทะเบียนกับเครือขายที่อยูนอกพื้นที่

ก ตัวเลือก > เครื่องมือ > การตั้งคา > 

น > เปด โปรดติดตอผูใหบริการเครือขาย

ะคาใชจายบริการขามเครือขาย

เชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ใชและปริมาณขอมูล

ญยังใหขอมูลไมถูกตองและไมสมบูรณ ดังนั้น 

เครื่องนี้แตเพียงอยางเดียว

จะแสดงตําแหนงที่คุณจัดเก็บไวจากเซสชัน

อยู นอกจากนี้ แผนที่ของตําแหนงนั้น

น

ตําแหนงลาสุดที่คุณอยู ใหกดปุมตัวสํารวจ 

) จะแสดงความพรอมใชงานและความแรง

หมายถึงดาวเทียมหนึ่งดวง เมื่อโทรศัพท

ียมในการเชื่อมตอ GPS แถบจะเปลี่ยน

ญาณจากดาวเทียมอยางนอยสี่ดวง

คุณ เมื่อการคํานวณเริ่มตน สัญญาณ

อการคํานวณตําแหนงพิกัด

รือ # ในการเคลื่อนยายบนแผนที่ ใหใชปุมเลื่อน 

อัตโนมัติ หากคุณเลื่อนไปยังบริเวณ

ลดแลว โปรดดูที่ “การดาวนโหลดแผนที่” 

ับแผนที่ตางๆ แตการดาวนโหลดอาจเกี่ยวของ

เครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูล

ูลไดจากผูใหบริการของคุณ แผนที่จะไดรับ
ลขิสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

ตามขอบขายสูงสุดเทาที่กฎหมายที่ใชบังคับจะอนุญาตไว Nokia ขอปฏิเสธ

ในการรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันทั้งหมดในสวนของ ความพรอม 

ความแมนยํา ความถูกตอง และการอัพเดตของแผนที่

เกี่ยวกับแผนที่

เมื่อใชแผนที่ คุณจะเห็นตําแหนงปจจุบันของคุณในแผนที่, สามารถเรียกดูแผนที่

ของเมืองและประเทศตางๆ, นําทางไปสูจุดหมายปลายทางโดยใชระบบนําทาง

ดวยเสียง, คนหาที่อยูและสถานที่ที่สนใจตางๆ และวางแผนเสนทางจากที่หนึ่ง

ไปยังอีกที่หนึ่งได ตลอดจนบันทึกตําแหนงเปนจุดสังเกต และสงไปยังอุปกรณที่ใช

รวมกันไดดวย นอกจากนี้ คุณยังสามารถสั่งซื้อบริการพิเศษเพิ่มเติมได เชน คูมือ

นําเที่ยวและขอมูลจราจร บริการเหลานี้จะใชไมไดในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

แผนที่บางอยางอาจโหลดไวแลวลวงหนาในการดหนวยความจําในโทรศัพทของคุณ 

คุณสามารถดาวนโหลดแผนที่เพิ่มเติมผานทางอินเทอรเน็ตโดยใชซอฟตแวร

คอมพิวเตอร Nokia Map Loader โปรดดูที่ “การดาวนโหลดแผนที่” ในหนา 29

แผนที่ใช GPS คุณสามารถกําหนดวิธีการระบุตําแหนงที่จะนํามาใชกับโทรศัพท

ของคุณได โปรดดูที่ “การตั้งคาการระบุตําแหนง” ในหนา 26 เพื่อขอมูลตําแหนง

ที่แมนยําที่สุด ใหใชอุปกรณรับ GPS ภายในหรือ GPS ภายนอกที่ใชรวมกันได

อยางใดอยางหนึ่ง

การเรียกดแูผนที่

ในการเริ่มตนใชงาน แผนที่ ใหกดปุมตัวสํารวจ

เมื่อคุณใชแผนที่เปนครั้งแรก คุณอาจจําเปนตองเลือกจุดเชื่อมตอเซลลูลาร

เพื่อการดาวนโหลดขอมูลแผนที่สําหรับตําแหนงในปจจุบันของคุณ ในการเปลี่ยน

จุดเชื่อมตอที่ตั้งไวในภายหลัง ใหเลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > การตั้งคา > 

อินเทอรเน็ต > ปลายทางเครอืขาย

ในการรับขอความเตือนเมื่อโทรศัพทข

บริการของระบบเครือขายหลัก ใหเลือ

อินเทอรเน็ต > คําเตือนการโทรขามแด

ของคุณเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมแล

สัญลักษณการโอนขอมูลจะแสดงการ

ที่โอนนับตั้งแตเริ่มตนแอปพลิเคชั่น

การทําแผนที่ระบบดิจิตอลโดยสวนให

คุณไมควรอางอิงระบบแผนที่ที่มีอยูใน

เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นแผนที่ ระบบ

ที่แลวหรือเมืองหลวงของประเทศที่คุณ

ยังอาจไดรับการดาวนโหลด หากจําเป

ในการเชื่อมตอ GPS และซูมเขาไปยัง

หรือเลือก ตัวเลอืก > ตําแหนง

สัญลักษณ GPS (

ของสัญญาณดาวเทียม แถบหนึ่งแถบ

รับปริมาณขอมูลที่มากพอจากดาวเท

เปนสีเขียว โทรศัพทของคุณตองรับสัญ

เพื่อที่จะคํานวณหาตําแหนงพิกัดของ

จากดาวเทียมสามดวงก็อาจเพียงพอต

หากตองการซูมเขาหรือออก ใหกด * ห

แผนที่ใหมจะไดรับการดาวนโหลดโดย

ที่ไมไดครอบคลุมโดยแผนที่ที่ดาวนโห

ในหนา 29 ไมมีการคิดคาใชจายสําหร

กับการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับคาบริการการสงขอม
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 ตัวเลือก > เครื่องมือ > เปดเข็มทิศ หรือ 

งกลมรอบเข็มทิศจะเปนสีขาวและหนาจอแผนที่

ื้นที่ที่ปรากฏบนแผนที่ ใหปอนที่อยูของตําแหนง

ลวเลือก คนหา ในการคนหาตําแหนงในเมืองอื่น 

ือบางสวน แลวเลือก คนหา หากเปนไปได 

หรือภาษาอังกฤษ หากคุณไมแนใจเกี่ยวกับที่อยู 

มตัวแรก ในการคนหาเมืองในประเทศอื่น ใหปอน

ษหรือรหัสประเทศแบบ ISO ที่ประกอบดวย 

องการคนหากรุงลอนดอนโดยใชรหัสประเทศ 

นหา

ัวเลือก > คนหา > ที่อยู ชอง ประเทศ/ภูมิภาค* 

มูลที่จําเปน

ที่และแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวในพื้นที่ของคุณ 

ี่ และเลือกประเภท เชน หากตองการคนหาโรงแรม 

ี่ > ที่พัก ในการคนหาโรงแรมตามชื่อ ใหปอนชื่อ

ดูโรงแรม แลวเลือกประเภท หรือ คนหาทั้งหมด

นรายชื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > คนหา > ที่อยู > 

ําแหนง

ศัพทของคุณ ใหกดปุมเลื่อน และเลือก 
28 ลิขสทิธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

การจัดเก็บโดยอัตโนมัติในหนวยความจําโทรศัพทหรือในการดหนวยความจําที่ใช

รวมกันได (หากใสไว)

เขม็ทิศ

โทรศัพทของคุณมีเข็มทิศแมเหล็ก

เข็มทิศตองหันไปทางทิศทางที่ถูกตองเสมอ สนามแมเหล็กไฟฟา วัตถุที่เปนโลหะ

ขนาดใหญ หรือสภาพแวดลอมภายนอกอื่นๆ รวมทั้งการเปดหรือปดฝาสไลด

อาจทําใหความแมนยําของเข็มทิศลดลง ดังนั้น คุณจึงไมควรอางอิงเข็มทิศที่มีอยู

ในเครื่องนี้เพียงอยางเดียว

หากตองการใชงานเข็มทิศ

และลองคนหาตําแหนง

ปจจุบันของคุณ ใหกดปุม

ตัวสํารวจ หากวงกลม

รอบเข็มทิศเปนสีแดง 

หมายถึงเข็มทิศไมแสดง

ทิศทาง หากตองการ

ใหเข็มทิศหันหาทิศ

ที่ถูกตอง คุณตองใชขอมือ

หมุนโทรศัพทรอบแกนทั้งหมดในลักษณะที่ตอเนื่อง จนกระทั่งวงกลมเปนสีเขียว 

เมื่อคุณหมุนโทรศัพท โปรดดูใหแนใจวาหนาจอโทรศัพทคว่ําหนาไปทางพื้นดินชั่วขณะ

หากวงกลมเปนสีเหลือง แสดงวาความแมนยําในการแสดงทิศทางอยูในระดับต่ํา 

และคุณควรหมุนโทรศัพทตอไปอีก เมื่อเปดใชงานเข็มทิศและวงกลมรอบเข็มทิศ

เปนสีเขียวแลว หนาจอแผนที่จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติตามทิศทางการชี้จากสวนบนสุด

ในโทรศัพท

ในการใชหรือเลิกใชเข็มทิศ ใหเลือก

ปดเข็มทิศ เมื่อไมไดใชงานเข็มทิศ ว

ก็จะไมเปลี่ยนโดยอตัโนมัติ 

การคนหาตําแหนง

ในการคนหาตําแหนงในเมืองหรือพ

ทั้งหมดหรือบางสวนในชองคนหา แ

ใหปอนชื่อเมืองและที่อยูทั้งหมดหร

ควรเขียนชื่อเมืองเปนภาษาทองถิ่น

ใหปอนเฉพาะตัวอกัษรของที่อยูสา

ชื่อเต็มของประเทศเปนภาษาอังกฤ

3 ตัวอกัษร และชื่อเมือง เชน หากต

ใหปอน GBR London แลวเลือก ค

ในการคนหาที่อยูเฉพาะ ใหเลือก ต

และ เมืองหรือรหัสไปรษณีย เปนขอ

หากตองการเรียกดูหรือคนหาสถาน

เลือก ตัวเลือก > คนหา > สถานท

เลือก ตัวเลือก > คนหา > สถานท

โรงแรม แลวเลือก คนหา หรือเรียก

หากตองการคนหาที่อยูที่จัดเก็บไวใ

ตัวเลือก > เลือกจากรายชื่อ

การจัดเก็บและการสงต

หากตองการจัดเก็บตําแหนงในโทร

เพิ่มไปยังสถานที่ฉัน
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ะใชและจํานวนพื้นที่ของหนวยความจาํ

ไฟลระบบนําทางดวยเสียง เลือก ตัวเลือก > 

ามจําที่จะใช และ ใชความจําสูงสุด 

ี่เกาที่สุดจะถูกลบออก ขอมูลแผนที่ที่จัดเก็บไว

มพิวเตอร Nokia Map Loader

มพิวเตอรที่คุณสามารถใชในการดาวนโหลด

ทางอนิเทอรเน็ตลงในการดหนวยความจํา

ิเคชั่นแผนที่ และเรียกดูแผนที่อยางนอย

เนื่องจาก Nokia Map Loader ใชขอมูล

ในคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได โปรดดูที่ 

ามคําแนะนําบนหนาจอ

รนําทาง

ตองเปดใชใบอนุญาตแบบจํากัดเวลาที่มีให

รเน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

ารเชื่อมตอจากคุณ ในการเปดใชใบอนุญาต

ารเดินเทา ใหเลือก ตัวเลือก > พิเศษ > 

นํา

งการสั่งซื้อใบอนุญาตการนําทางใหม ใหเลือก 

รือ เดิน

ัวเลือก > พิเศษ > ใบอนุญาตของฉัน
ลขิสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

หากตองการสงตําแหนงไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได ใหกดปุมเลื่อน และเลือก สง 

หากคุณสงตําแหนงในรูปแบบขอความตัวอักษร ระบบจะแปลงขอมูลเปนขอความ

ตัวอักษรทั่วไป

การดรูายการทีจ่ัดเก็บไวของคุณ

หากตองการดูตําแหนงหรือเสนทางที่คุณจัดเก็บไวในโทรศัพท เลือก ตัวเลือก > 

รายการโปรด > สถานที่ หรือ เสนทาง ตําแหนงที่จัดเก็บไวใน สถานที่ จะปรากฏ

ใน สถานที่

หากตองการตรวจดูตําแหนงที่คุณไดคนหาบนแผนที่ เลือก ตัวเลือก > 

รายการโปรด > ประวัติ

ในการสรางชุดสถานที่โปรดของคุณ ใหเลือก ตัวเลอืก > รายการโปรด > ชุดสะสม > 

ชุดสะสมใหม ปอนชื่อชุดสถานที่โปรด หากตองการเพิ่มตําแหนงในชุดสะสมของคุณ 

เปด สถานที่ เลื่อนไปยังตําแหนงที่ตองการ กดปุมเลื่อน แลวเลือก เพิ่ม > ไปที่ชุดสะสม

การดาวนโหลดแผนที่

เมื่อคุณเรียกดูแผนที่ในแอปพลิเคชั่นแผนที่ แผนที่ใหมจะไดรับการดาวนโหลด

โดยอัตโนมัติ หากคุณเลื่อนไปยังบริเวณที่ไมไดครอบคลุมโดยแผนที่ที่ดาวนโหลดแลว 

ตัวนับขอมูล (kB) จะแสดงการสงถายขอมูลของเครือขายเมื่อคุณเรียกดูแผนที่ 

สรางเสนทาง หรือคนหาตําแหนงออนไลน

การดาวนโหลดแผนที่อาจเกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขาย

ของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาบริการการสงขอมูลได

จากผูใหบริการของคุณ

ในการปองกันการดาวนโหลดแผนที่โดยอตัโนมัติ เชน เมื่ออยูนอกพื้นที่บริการ

ของระบบเครือขายหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > การตั้งคา > อินเทอรเน็ต > 

ออนไลนเมื่อเริ่มตน > ไม

หากตองการกําหนดหนวยความจําที่จ

ที่ตองการใชสําหรับจัดเก็บแผนที่หรือ

เครื่องมือ > การตั้งคา > แผนที่ > คว

เมื่อหนวยความจําเต็ม ขอมูลแผนที่ท

สามารถลบออกไดโดยใชซอฟตแวรคอ

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader คือ ซอฟตแวรคอ

และติดตั้งแผนที่และบริการพิเศษผาน

ที่ใชงานรวมกันได คุณตองใชแอปพล

หนึ่งครั้งกอนใช Nokia Map Loader 

ในประวัติแผนที่

ในการติดตั้ง Nokia Map Loader ลง

http://maps.nokia.com และปฏิบัติต

การเปดใชใบอนุญาตกา

กอนที่จะใชคุณสมบัติการนําทาง คุณ

แบบออนไลนโดยใชจุดเชื่อมตออินเทอ

ผูใหบริการอาจเรียกเก็บคาใชจายในก

สําหรับทั้งการนําทางขณะขับรถและก

ขับรถและเดิน และปฏิบัติตามคําแนะ

เมื่อใบอนุญาตที่มีใหหมดอายุ หากตอ

ตัวเลือก > พิเศษ > ขับรถและเดิน ห

ในการดูใบอนุญาตของคุณ ใหเลือก ต

http://maps.nokia.com
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เลอืก > หยุด

ี่

ริการขอมูลดานการจราจรและคูมือนําเที่ยว

ถูกตองแมนยําและไมสมบูรณบางสวน

รดอยาอางอิงถึงขอมูลและบริการที่เกี่ยวของ

ว

ี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบ

อขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาบริการการสงขอมูล

ียลไทม คือ บริการที่ใหขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณ

ินทางของคุณ คุณสามารถสั่งซื้อบริการนี้

ุณได หากบริการนี้สามารถใชไดในประเทศ

ารขอมูลดานการจราจร ใหเลือก ตัวเลือก > 

รณดานการจราจร ใหเลือก ตัวเลือก > 

นแผนที่เปนรูปสามเหลี่ยมและเสนตางๆ

ุการณ รวมทั้งตัวเลือกการจัดเสนทางใหม

เลือก ตัวเลือก > เปด

 ใหเลือก อัพเดตขอมูลจราจร
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การวางแผนเสนทาง

ในการวางแผนเสนทาง ใหเลือกตําแหนงบนแผนที่หรือคนหาตําแหนงนั้น กดปุมเลื่อน 

แลวเลือก เพิ่มในเสนทาง

หากตองการเพิ่มตําแหนงอืน่ๆ ในเสนทางของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มจุดเสนทาง 

และคนหาตําแหนงนั้น

ในการแกไขเสนทาง ใหกดปุมเลื่อน แลวเลือก แกไขเสนทาง

ในการกําหนดการตั้งคาสําหรับเสนทาง ใหเลอืก ตัวเลือก > การตั้งคา

หากตองการแสดงเสนทางบนแผนที่ เลือก ตัวเลือก > แสดงเสนทาง

หากตองการนําทางไปสูจุดหมายปลายทางโดยการขับรถหรือเดินเทา 

เลือก ตัวเลือก > เริ่มขับรถ หรือ เริ่มเดิน

ในการจัดเก็บเสนทาง ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บเสนทาง

การนําทางสูจุดหมายปลายทาง

ในการเริ่มตนการนําทาง ใหเลือกตําแหนง กดปุมเลื่อน แลวเลือก ขับไปยัง หรือ 

เดินไปที่

เมื่อคุณใชการนําทางขณะขับรถเปนครั้งแรก โทรศัพทอาจขอใหคุณเลือกภาษา

สําหรับระบบนําทางดวยเสียง หากตองการเปลี่ยนภาษาในภายหลัง ในหนาจอหลัก

ของแผนที่ เลือก ตัวเลอืก > เครื่องมือ > การตั้งคา > การนําทาง > แนะนําดวยเสียง 

ไมสามารถใชระบบนําทางดวยเสียงกับการนําทางขณะเดินเทาได

หากตองการสลับระหวางหนาจอตางๆ ของแผนที่ขณะนําทาง ใหกดปุมเลื่อน 

แลวเลือก มุมมองสูงสองมิต,ิ มุมมองจากที่สูง หรือ มุมมองลูกศร

หากตองการยกเลิกเสนทางที่สรางขึ้นและใชเสนทางอื่น เลือก ตัวเลือก > เสนทางอื่น

ในการหยุดการนําทาง ใหเลือก ตัว

บริการพิเศษของแผนท

บริษัทภายนอก Nokia จะเปนผูใหบ

และบริการที่เกี่ยวของ ขอมูลอาจไม

และขึ้นอยูกับความพรอมใชงาน โป

ตามที่กลาวไวขางตนเพียงอยางเดีย

การดาวนโหลดบริการพิเศษอาจเก

เครือขายของผูใหบริการ โปรดติดต

ไดจากผูใหบริการของคุณ

ขอมูลดานการจราจร

บริการขอมูลดานการจราจรแบบเร

จราจรที่อาจสงผลกระทบตอการเด

และดาวนโหลดมายังโทรศัพทของค

หรือภูมิภาคของคุณ

ในการสั่งซื้อใบอนุญาตสําหรับบริก

พิเศษ > ขอมูลจราจร

หากตองการดขูอมูลเกี่ยวกับเหตุกา

ขอมูลจราจร เหตุการณจะปรากฏบ

หากตองการดูรายละเอยีดของเหต

ที่เปนไปได ใหเลือกเหตุการณ และ

ในการอพัเดตขอมูลดานการจราจร
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ใหขอมูลแนะนําเสนทางไปยังปลายทาง

หนงที่ตั้งของคุณ และขอมูลการเดินทาง 

นการเดินทางไปยังปลายทาง

ก > แอปพลิเคชั่น > ขอมูล GPS > 

รงที่สุดและระยะทางที่สั้นที่สุดที่ไปยังปลายทาง

ีดขวางใดๆ บนเสนทาง เชน อาคารและ

างของความสูงจะไมถูกนํามาพิจารณา

ทางจะทํางานเมื่อคุณยายตําแหนงเทานั้น

ของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งปลายทาง 

ิกัดเสนรุงและเสนแวง หากตองการลบปลายทาง 

สถานที่ ใหเลือก > แอปพลิเคชั่น > ขอมูล 

ตําแหนง 

นิทาง

งการเดินทาง ใหเลือก > แอปพลิเคชั่น > 

ือก > เริ่ม หากตองการเลิกใชการคํานวณ 

ไดจะยังคงปรากฏบนหนาจอ
ลขิสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

คูมือนําเที่ยว

ในการสั่งซื้อและดาวนโหลดคูมือนําเที่ยว หรือดูคูมือนําเที่ยวที่ดาวนโหลดมา ใหเลือก 

ตัวเลือก > พิเศษ > คูมือการเดินทาง

หากตองการเรียกดูประเภทของคูมือนําเที่ยว ใหเลือกประเภท หากมีประเภทยอย

หลายรายการ ใหเลือกหนึ่งรายการ

ในการดาวนโหลดคูมือใหมมายังโทรศัพทของคุณ ใหเลื่อนไปยังคูมือที่ตองการ 

แลวเลือก ใช คุณสามารถชําระคูมือนําเที่ยวเหลานี้โดยบัตรเครดิตหรือชําระ

ผานทางใบเรียกเก็บคาโทรศัพท หากผูใหบริการของคุณรองรับบริการนี้

สถานที่
เลือก > สถานที่ เมื่อใชสถานที่ คุณสามารถบันทึกขอมูลตําแหนงของตําแหนง

ที่ตั้งเฉพาะลงในเครื่องของคุณได คุณสามารถใชสถานที่ที่บันทึกไวในแอปพลิเคชั่น

ที่ใชงานรวมกันได เชน ขอมูล GPS และ แผนที่ ในแผนที่ สถานที่ที่จัดเก็บไวจะอยูใน 

สถานที่ 

ในการสรางสถานที่ใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ตําแหนงใหม ในการสรางคําขอตําแหนง

สําหรับพิกัดบอกตําแหนงของคุณ ใหเลือก ตําแหนงปจจุบัน หากตองการปอนขอมูล

ตําแหนงดวยตัวเอง ใหเลือก ปอนโดยผูใช 

ในการเพิ่มสถานที่เพื่อตั้งคาประเภทไวลวงหนา ใหเลือกสถานที่และ ตัวเลือก > 

เพิ่มไปที่ประเภท เลือกประเภทที่คุณตองการเพิ่มสถานที่

ในการสงสถานที่อยางนอยหนึ่งแหงไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได ใหเลือก 

ตัวเลือก > สง สถานที่ที่คุณไดรับจะอยูในถาดเขาในการรับสงขอความ

ขอมูล GPS
ขอมูล GPS ไดรับการออกแบบมาเพื่อ

ที่เลือกไว ขอมูลตําแหนงเกี่ยวกับตําแ

เชน ระยะทางโดยประมาณและเวลาใ

ตัวแนะนําเสนทาง

เริ่มตัวแนะนําเสนทางนอกอาคาร เลือ

การนําทาง 

ตัวแนะนําเสนทางจะแสดงเสนทางที่ต

ซึ่งวัดเปนเสนตรง โดยไมคํานึงถึงสิ่งก

สิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ ความแตกต

ขณะคํานวณระยะทาง ตัวแนะนําเสน

ในการตั้งคาปลายทางในการเดินทาง

และสถานที่เปนปลายทาง หรือปอนพ

ใหเลือก หยุดการนําทาง 

ตําแหนง

ในการบันทึกตําแหนงที่ตั้งของคุณเปน

GPS > ตําแหนง > ตัวเลือก > บันทึก

มาตรวัดระยะทางการเด

ในการเปดใชงานการคํานวณระยะทา

ขอมูล GPS > ระยะเดินทาง > ตวัเล

ใหเลือก ตัวเลอืก > หยุด คาที่คํานวณ
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ในการตั้งคาระยะทางและเวลาในการเดินทาง ตลอดจนความเร็วเฉลี่ยและความเร็ว

สูงสุดเปนศูนย และเริ่มการคํานวณใหม ใหเลือก รีเซ็ต ในการตั้งคาโอโดมิเตอร

และเวลาโดยรวมเปนศูนย ใหเลือก รีสตารท 

มาตรวัดระยะทางการเดินทางมีขอจํากัดดานความแมนยําและอาจเกิดขอผิดพลาด

ในการปดเศษได และความถูกตองแมนยํายังอาจไดรับผลกระทบจากความพรอม

และคุณภาพของสัญญาณ GPS
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คลังภาพ

 ใหเลือก > คลังภาพ > ภาพ หรือ วิดีโอคลิป 

คอนวิดีโอ (ดาวนโหลด) เบราเซอรจะเปดขึ้น 

หลด

ี่ภาพ แลวเลือก เปด 

ูภาพ ใหกดปุมเลื่อน

 ใหกด * หรือ # 

ภาพ ใหเลื่อนไปที่ภาพ แลวเลือก ตัวเลือก > 

กลับไปที่หนาจอปกติ ใหกด * 

มุนทวนเข็มนาฬิกา ใหกด 3 หรือ 1

ือ 0

ูมอยู ใหเลื่อนขึ้น ลง ซายหรือขวา

ามสวาง สี ความคมชัด และความละเอยีด 

ปะหรือกรอบใหกับภาพ ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ลขิสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

คลังภาพ

หนาจอหลัก
ในการบันทึกหรือจัดระเบียบรูปภาพ วิดีโอคลิป เพลง คลิปเสียง รายการเพลง 

ลิงคการเรียกขอมูล ไฟล .ram และการนําเสนอของคุณ ใหเลือก > คลังภาพ

ในการคัดลอกหรือยายไฟลไปยังหนวยความจําโทรศัพทหรือการดหนวยความจํา 

ใหเลือกแฟมขอมูล (เชน ภาพ) เลื่อนไปที่ไฟล (หรือกด # เพื่อเลือกไฟลหลายๆ ไฟล) 

แลวเลือก ตัวเลือก > จัดวาง และหนวยความจําที่คุณตองการคัดลอกหรือยายไฟล

ตางๆ ไป

ในการสรางแฟมขอมูลภาพหรือวิดีโอคลิปใหม ใหเลือก ภาพ หรือ วิดีโอคลิป > 

ตัวเลือก > จัดวาง > โฟลเดอรใหม และหนวยความจํา ปอนชื่อสําหรับแฟมขอมูล 

ในการยายภาพและวิดีโอคลิปไปยังแฟมขอมูลที่คุณสราง ใหเลือกไฟล แลวเลือก 

ตัวเลือก > จัดวาง > ยายไปโฟลเดอร และแฟมขอมูล

ในการกําหนดภาพเปนภาพพื้นหลังหรือใหแสดงขึ้นขณะสนทนา ใหเลือก ภาพ 

แลวเลื่อนไปที่รูปภาพ เลือก ตัวเลือก > ใชภาพ > ตั้งเปนภาพพื้นหลัง หรือ 

ตั้งเปนภาพการโทร ในการกําหนดภาพใหกับรายชื่อ ใหเลือก กําหนดใหรายชื่อ

หากตองการตั้งคาวิดีโอคลิปเปนเสียงเรียกเขาวิดีโอ เลือก วิดีโอคลิป และวิดีโอ เลือก 

ตัวเลือก > ใชวิดีโอ > เปนเสียงเรียกเขา ในการกําหนดวิดีโอคลิปใหกับรายชื่อ 

ใหเลือก กําหนดใหรายชื่อ

การดาวนโหลดไฟล
ในการดาวนโหลดภาพหรือวิดีโอคลิป

และไอคอนภาพ (ดาวนโหลด) หรือไอ

เลือกบุคมารคของเว็บไซตที่จะดาวนโ

การดูภาพ
ในการดูภาพในคลังภาพ ใหเลื่อนไปท

หากตองการเปดแถบเครื่องมือขณะด

หากตองการขยายหรือยอขณะดูภาพ

แกไขภาพ
ในการเปดโปรแกรมแกไขภาพในคลัง

แกไข 

ในการดูภาพในโหมดเต็มหนาจอและ

ในการหมุนภาพตามเข็มนาฬิกาหรือห

หากตองการขยายหรือยอ ใหกด 5 หร

ในการยายตําแหนงขณะดูภาพที่ถูกซ

ในการครอบตัดและหมุนภาพ ปรับคว

รวมถึงเพิ่มเอฟเฟกต ขอความ ภาพตัด

ใชเอฟเฟกต



คลงัภาพ

ด โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อสอบถาม

ะราคาที่ปรับใช

นการอัพเดตรายชื่อผูใหบริการ เลือก ตัวเลือก > 

บริการการใชรวมกันแบบออนไลนบางราย

เครื่องของคุณได โปรดดูที่ 

ลน” ในหนา 35

ลังภาพ > ภาพ หรือ วิดีโอคลิป เลือกไฟลที่จะ

> ประกาศลงเว็บ และบริการที่ใชรวมกัน

คลิปที่เลือกจะปรากฏในสถานะการแกไข 

ียบไฟลเหลานั้นใหม เพิ่มขอความลงไป 

เว็บ และจัดเก็บประกาศที่สรางในรูปแบบฉบับราง 

ราง 

ลดไฟลไปยังเว็บ ใหเลือก ตัวเลือก > 

น

าในบริการออนไลน รวมถึงรายการฉบับราง

ุณ ใหเลือก > อินเทอรเน็ต > แบงดู 

ไปที่บริการ แลวเลือก ตัวเลือก > อัพเดตบริการ 

ือกตอไปนี้
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การตดัตอไฟลวิดีโอ
ในการตัดตอวิดีโอคลิปใน คลังภาพ และสรางวิดีโอคลิปในแบบของคุณเอง ใหเลื่อนมา

ที่วิดีโอคลิปที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ตัวตัดตอวิดีโอ > ตวัเลือก > 

แกไขวิดีโอคลิป 

ในโปรแกรมตัดตอวิดีโอมีชวงเวลา 2 ชวงดังนี้ ชวงเวลาของไฟลวิดีโอและชวงเวลา

ของไฟลเสียง รูปภาพ ขอความและการเปลี่ยนภาพจะถูกเพิ่มลงในวิดีโอคลิป 

และจะแสดงชวงเวลาของวิดีโอคลิป เมื่อตองการสลับระหวางชวงเวลา ใหเลื่อนขึ้น

หรือลง

การพิมพภาพ
คุณสามารถใชโทรศัพทกับเครื่องพิมพที่ใชงานรวมกับ PictBridge ไดโดยใชสาย USB

ในการพิมพภาพในคลังภาพ ใหเลื่อนไปที่ภาพ และเลือก ตัวเลือก > พิมพ 

การใชรวมกันแบบออนไลน
ดวยแอปพลิเคชั่นการใชรวมกันแบบออนไลน คุณสามารถใชภาพและวิดีโอคลิป

ที่คุณถายไวรวมกันในอัลบั้มออนไลน เว็บล็อกหรือบริการการใชรวมกันแบบออนไลน

ที่ทํางานรวมกันไดอื่นๆ บนเว็บ คุณสามารถอัพโหลดเนื้อหา จัดเก็บประกาศ

ที่ยังไมเสร็จไวในรูปแบบฉบับรางและดําเนินการตอในภายหลัง และดูเนื้อหา

ของอลับั้ม ชนิดของเนื้อหาที่สนับสนุนอาจแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับผูใหบริการ

การใชรวมกันแบบออนไลน

ในการใชภาพหรือวิดีโอคลิปรวมกันแบบออนไลน คุณตองมีบัญชีที่มีบริการ

การใชภาพรวมกันแบบออนไลน คุณสามารถสมัครเพื่อขอรับบริการดังกลาว

บนเว็บเพจของผูใหบริการของคุณไ

ขอมูลเพิ่มเติม ตลอดจนเงื่อนไขแล

เลือก > อินเทอรเน็ต > แบงดู ใ

เพิ่มบัญชีใหม > อพัเดตบริการ ผูให

อาจอนุญาตใหคุณเพิ่มบัญชีโดยใช

“การตั้งคาการใชรวมกันแบบออนไ

การอัพโหลดไฟล

ในการอพัโหลดไฟล เลือก > ค

อัพโหลด แลวเลือก ตัวเลือก > สง

เมื่อคุณเลือกบริการ ภาพและวิดีโอ

คุณสามารถเปดและดูไฟล จัดระเบ

หรือเพิ่มไฟลใหม

ในการยกเลิกกระบวนการอัพโหลด

ใหเลือก ยกเลิก > จัดเก็บเปนฉบับ

ในการเชื่อมตอกับบริการและอัพโห

ประกาศลงเว็บ 

การเปดบริการออนไล

ในการดูภาพและวิดีโอที่อัพโหลดม

และรายการที่สงแลวในเครื่องของค

หากตองการอัพเดตบริการ ใหเลื่อน

เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเล
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ไปยังเว็บ — เพื่อเชื่อมตอกับบริการและดูอลับั้มที่อัพโหลดและอัลบั้มฉบับราง

ในเว็บเบราเซอร หนาจออาจแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับผูใหบริการ

ถาดออก — เพื่อดูและแกไขรายการฉบับราง และอัพโหลดมาไวที่เว็บ

ประกาศใหม — เพื่อสรางรายการใหม

ตัวเลือกที่มีอยูอาจแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับผูใหบริการ

การตัง้คาการใชรวมกันแบบออนไลน

ในการแกไขการตั้งคาการใชรวมกันแบบออนไลน ใหเลือก > อินเทอรเน็ต > 

แบงดู > ตัวเลือก > การตั้งคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

ผูใหบริการ — เพื่อดูรายชื่อผูใหบริการ

บัญชีของฉัน — เพื่อสรางบัญชีใหม เลือก ตัวเลือก > เพิ่มบัญชีใหม ในการแกไขบัญชี

ที่มีอยู ใหเลือกบัญชีและ ตวัเลือก > แกไข คุณสามารถปอนชื่อสําหรับบัญชี และชื่อ

ผูใชและรหัสผานสําหรับบัญชีได

การตั้งคาแอปพลิฯ — เพื่อเลือกขนาดภาพที่แสดงบนจอภาพ และขนาดตัวอกัษรที่ใช

ในรายการฉบับรางและรายการขอความ

ขั้นสูง — เพื่อเลือกจุดเชื่อมตอที่ตั้งไวและวิธีการรับเนื้อหาใหมจากเซิรฟเวอร 

และคุณยังสามารถเปดใชงานเนื้อหาที่จะดาวนโหลดขณะโทรขามระบบหรือ

ขอมูลภาพทั้งหมดที่จะแสดง



กลองถายรูป

ี่ตองการถาย ใหกดปุมกลองถายรูปลงครึ่งหนึ่ง

งถายรูปลง

ง ใหกดปุมกลองถายรูป 

พื่อเปดแถบเครื่องมือ และเลือก  

ลื่อนขึ้นหรือลง

าพ 

ก ตัวเลือก > ออก 

รูป กลองจะปด

 ใหกดปุมกลองถายรูป ในการเปดใชงานกลอง

รือขวาเพื่อเปดแถบเครื่องมือ แลวเลือก  

) ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวาเพื่อเปด
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กลองถายรูป
โทรศัพทของคุณมีกลองสองตัวสําหรับถายภาพนิ่งและบันทึกวิดีโอคลิป กลองตัวหลัก

ที่มีความละเอียดสูงจะอยูทางดานหลังเครื่องซึ่งใชโหมดแนวนอน และกลองตัวที่สอง

ที่มีความละเอียดต่ํากวาจะอยูทางดานหนาซึ่งใชโหมดแนวตั้ง

โทรศัพทของคุณรองรับการถายภาพที่ความละเอียดสูงสุด 2048 x 1536 พิกเซล 

ความละเอียดภาพในคูมือนี้อาจแตกตางจากที่ปรากฏจริง

เมื่อใชแฟลชใหอยูหางจากวัตถุที่ตองการถายในระยะที่เหมาะสม หามใชแฟลช

เมื่อบุคคลหรือสัตวอยูในระยะใกล และอยาใหมือหรือวัตถุอื่นใดบังแฟลช

ขณะถายภาพ

คุณสามารถสงภาพและวิดีโอคลิปเปนขอความมัลติมีเดีย เปนสิ่งที่แนบมากับอีเมล 

หรือใชการเชื่อมตอ Bluetooth และคุณสามารถอพัโหลดภาพและวิดีโอคลิปมาไวที่

อัลบั้มออนไลนที่ใชรวมกันได โปรดดูที่ “การใชรวมกันแบบออนไลน” ในหนา 34

การถายภาพ
กลองตัวหลัก

1. ในการเปดใชงานกลองถายรูป ใหกดปุมกลองถายรูป

2. หากตองการขยายหรือยอ ใหกดปุมปรับระดับเสียง

3. ในการล็อคโฟกัสใหอยูที่วัตถุท

ในการถายภาพ ใหกดปุมกลอ

กลองตัวที่สอง

1. ในการเปดใชงานกลองตัวที่สอ

แลวเลื่อนไปทางซายหรือขวาเ

2. หากตองการยอหรือขยาย ใหเ

3. ในการถายภาพ ใหเลือก จับภ

การปดกลองถายรูป

หากตองการปดกลองถายรูป ใหเลือ

หากคุณเปดคลังภาพจากกลองถาย

การบันทึกวิดีโอคลิป
1. ในการเปดใชงานกลองตัวหลัก

ตัวที่สอง ใหเลื่อนไปทางซายห

หากกลองอยูในโหมดภาพ (

แถบเครื่องมือ แลวเลือก
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2. ในการเริ่มบันทึกภาพโดยใชกลองตัวหลัก ใหกดปุมกลองถายรูป หากตองการ

เริ่มบันทึกภาพโดยใชกลองตัวที่สอง ใหเลือก บันทึก สัญญาณเสียงจะดังขึ้น 

เพื่อแสดงใหทราบวาเริ่มตนบันทึกแลว

ในการขยายหรือยอสิ่งที่กําลังถายโดยใชกลองตัวหลัก ใหกดปุมปรับระดับเสียง 

หรือใชกลองตัวที่สอง โดยเลื่อนลงหรือขึ้น

3. ในการหยุดบันทึกภาพโดยใชกลองตัวหลัก ใหกดปุมกลองถายรูป หากตองการ

หยุดบันทึกภาพโดยใชกลองตัวที่สอง ใหเลือก หยุด เครื่องจะจัดเก็บวิดีโอคลิปไว

ในแฟมขอมูลวิดีโอคลิปในคลังภาพโดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ “คลังภาพ” ในหนา 33 

ความยาวสูงสุดของวิดีโอคลิปจะขึ้นอยูกับหนวยความจําที่มีอยู

ในการหยุดบันทึกชั่วคราวทุกครั้ง ใหเลือก พัก การบันทึกวิดีโอจะหยุดโดยอัตโนมัติ 

หากมีการหยุดบันทึกชั่วคราว และไมมีการกดปุมอื่นใดในหนึ่งนาที หากตองการ

เริ่มการบันทึกตอ ใหเลือก ทําตอ 

การถายภาพแบบพาโนรามา
ในการเปดใชงานโหมดถายภาพแบบพาโนรามาดวยกลองตัวหลัก ใหเลื่อนไปทางซาย

หรือขวาเพื่อเปดใชงานแถบเครื่องมือ แลวเลือก  

ในการเริ่มถายภาพแบบพาโนรามา ใหกดปุมกลองถายรูป และคอยๆ เลื่อนกลอง

ไปทางซายหรือขวา กลองจะถายภาพแบบพาโนรามาและแสดงภาพตามที่คุณ

เลื่อนไป หากลูกศรบนชองมองภาพเปลี่ยนเปนสีแดง แสดงวาคุณกําลังเลื่อนกลอง

เร็วเกินไปและภาพจะพรามัว คุณจะเปลี่ยนทิศทางขณะเลื่อนกลองไมได หากตองการ

หยุดถายภาพ ใหกดปุมกลองถายรูป
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ตกอนหนา ใหเลื่อนไปทางซายอีกครั้งภายใน 

ตไดเริ่มตนขึ้น

ระดับเสียง

ย และใหเครื่องเลนทํางานอยูในพื้นหลัง ใหกดปุม

ะแสดงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะสแตนดบาย

รื่องเลนเพลง ใหเลือกเพลงที่เลนอยูในปจจุบัน

เลน เมนูเพลงจะแสดงเพลงที่มีอยู ในการดูเพลง

ยการเพลง ใหเลือกรายการที่ตองการในเมนูเพลง

เลน > เพลยลิสต ในการดูรายละเอียด

ารเพลง แลวเลือก ตัวเลือก > 

รเลน

เลือก ตกลง

นี้ ใหเลือก ใช หากตองการเพิ่มเพลงในภายหลัง 

ุณตองการใหรวมไวในรายการเพลง หากตองการ
38 ลิขสทิธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์
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เครื่องเลนเพลง
คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การฟงดวยเสียงดัง

อยางตอเนื่องอาจสงผลเสียตอการไดยิน หามถืออุปกรณไวใกลกับหู

เมื่อคุณเปดใชลําโพง เพราะระดับเสียงจะดังมาก

และคุณสามารถฟงเพลงและเอพิโซปของพอดแคสตเมื่อเปดใชงานรูปแบบออฟไลน 

โปรดดูที่ “รูปแบบออฟไลน” ในหนา 6

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุมครองดานลิขสิทธิ์ โปรดดูที่ “ใบอนุญาต” 

ในหนา 55

การฟงเพลงหรือเอพิโซปของพอดแคสต

1. เลือก > แอปพลิเคชั่น > เครื่องเลน 

2. เลือกประเภท เชน ทุกเพลง หรือ พอดแคสต > ทุกภาค และเพลงหรือเอพิโซป

ของพอดแคสต 

3. ในการเลนไฟลที่เลือก ใหกดปุมเลื่อน

หากตองการหยุดชั่วคราว ใหกดปุมเลื่อน หากตองการเริ่มเลนตอ ใหกดปุมเลื่อน

อีกครั้ง

4. หากตองการหยุดเลน ใหเลื่อนลง

ในการกรอไปขางหนาหรือยอนกลับ ใหกดปุมเลื่อนทางขวาหรือซายคางไว

ในการขามไปขางหนา ใหเลื่อนไปทางขวา ในการกลับไปยังจุดเริ่มตนของเพลง

หรือพอดแคสต ใหเลื่อนไปทางซาย

ในการขามไปยังเพลงหรือพอดแคส

2 วินาทีหลังจากเพลงหรือพอดแคส

ในการปรับระดับเสียง ใหใชปุมปรับ

หากตองการกลับสูโหมดสแตนดบา

วางสาย เพลงที่เลนอยูในปจจุบันจ

ที่เลือกไว หากตองการกลับไปยังเค

เมนเูพลง

เลือก > แอปพลิเคชั่น > เครื่อง

ทั้งหมด เพลงที่เรียงลําดับไว หรือรา

รายการเพลง

เลือก > แอปพลิเคชั่น > เครื่อง

ของรายการเพลง ใหเลื่อนไปที่รายก

รายละเอียดเพลยลิสต 

การสรางรายการเพลง

1. เลือก ตัวเลือก > สรางรายกา

2. พิมพชื่อของรายการเพลง และ

3. หากตองการเพิ่มเพลงในขณะ

ใหเลือก ไม 

4. เลือกศิลปนเพื่อคนหาเพลงที่ค

เพิ่มเพลง ใหกดปุมเลื่อน
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การเลือกเพลงในเครื่องแลว ใหเลือก > 

> รีเฟรชไลบรารี

รม Windows Media Player ใหตอสาย USB 

ายมีเดีย เปนโหมดการเชื่อมตอ คุณสามารถ

DRM โดยใชการโอนสื่อไดเทานั้น คุณจําเปน

ไดในโทรศัพท

ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite โปรดดูที่คูมือผูใช

odcasting (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

ะดาวนโหลดพอดแคสตโดยวิธี OTA (Over the 

คสตเสียงรวมกันกับโทรศัพทของคุณ

ระดับเสียงปกติ การฟงดวยเสียงดัง

สียตอการไดยิน หามถืออุปกรณไวใกลกับหู

าะระดับเสียงจะดังมาก

งตั้งคาการเชื่อมตอและการดาวนโหลด

อดแคสตโดยอัตโนมัติอาจทําใหเกิดการสง

ของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติม

ผูใหบริการของคุณ
ลขิสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

5. เมื่อเลือกแลว ใหเลือก เรียบรอย หากใสการดหนวยความจําที่ใชรวมกันไดไว 

รายการเพลงจะไดรับการจัดเก็บลงในการดหนวยความจํา

ในการเพิ่มเพลงเพิ่มเติมภายหลัง ขณะดูรายการเพลง ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มเพลง

พอดแคสต

ในการดูเอพิโซปของพอดแคสตทั้งหมดที่มีอยูในเครื่องของคุณ ใหเลือก > 

แอปพลิเคชั่น > เครื่องเลน > พอดแคสต > ทุกภาค

เอพิโซปของพอดแคสตมีสถานะสามสถานะดังนี้ ไมเคยเลน เลนบางสวน และเลน

ทั้งหมด หากมีการเลนเอพิโซปบางสวน เครื่องจะเลนเพลงจากจุดที่เลนครั้งลาสุด

ในครั้งตอไปที่เลน ไมเชนนั้นเครื่องจะเริ่มเลนจากจุดเริ่มตน

Nokia Music Store

ใน Nokia Music Store (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถคนหา เบราส 

และซื้อเพลงเพื่อดาวนโหลดลงในโทรศัพทของคุณได ในการซื้อเพลง คุณตอง

ลงทะเบียนใชบริการนี้กอน หากตองการทราบเกี่ยวกับ Nokia Music Store 

ในประเทศของคุณ โปรดเขาไปที่ www.music.nokia.com

ในการเขาใช Nokia Music Store คุณตองมีจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ใชงานได

ในโทรศัพทของคุณ หากตองการเปด Nokia Music Store ใหเลือก > 

แอปพลิเคชั่น > เครื่องเลน > ตวัเลือก > ไปที่ราน Music 

การโอนเพลง

คุณสามารถซื้อเพลงที่มีการปองกันดวย WMDRM จากรานเพลงออนไลน

และโอนเพลงไปที่เครื่องของคุณได

ในการรีเฟรชคลังเพลงเมื่อคุณอัพเดต

แอปพลิเคชั่น > เครื่องเลน > ตัวเลือก

การโอนเพลงจากพีซี

หากตองการซิงโครไนซเพลงกับโปรแก

ที่ใชงานรวมกันได แลวเลือก การโอนย

โอนไฟลเพลงที่มีการปองกันดวย WM

ตองใสการดหนวยความจําที่ใชรวมกัน

ในการใช Nokia Music Manager ใน

ของชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 

Nokia Podcasting
คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่น Nokia P

คนหา ตรวจหา สมัครขอรับบริการ แล

Air) ตลอดจนเลน จัดการและใชพอดแ

คําเตือน: ควรฟงเพลงใน

อยางตอเนื่องอาจสงผลเ

เมื่อคุณเปดใชลําโพง เพร

การตั้งคา

ในการใช Nokia Podcasting คุณตอ

การตั้งคาแอปพลิเคชั่นเพื่อดึงขอมูลพ

ขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขาย

เกี่ยวกับคาบริการการสงขอมูลไดจาก

http://www.music.nokia.com
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คสต > ไดเรกทอรี่ เลือกแฟมขอมูลไดเรกทอรี

เครือขาย) เมื่อสีของไอคอนแฟมขอมูลเปลี่ยนไป 

ขอแฟมขอมูลเพื่อดูรายการพอดแคสต

 ใหเลือกชื่อ เมื่อคุณสมัครขอรับบริการเอพิโซป

ดาวนโหลด จัดการ และเลนเอพิโซปเหลานั้น

ขอมูลใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ใหม > 

ชื่อ, URL ของไฟล .opml (Outline Processor 

ย 

วในโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > นําเขาไฟล 

นําเขาไฟลนั้น

pml โดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเปดไฟล 

รับแลว ในไดเรกทอรี เปดแฟมขอมูลเพื่อสมัคร

ดแคสตของคณุ

ับบริการไว ใหเลือก > แอปพลิเคชั่น > 

ื่อเอพิโซปแตละชื่อ ใหเลือกชื่อพอดแคสต

กชื่อเอพิโซป หากตองการดาวนโหลด

ทําเครื่องหมายไวตอ ใหเลือก ตัวเลือก > 

คุณสามารถดาวนโหลดเอพิโซปหลายเอพิโซป

หวางดาวนโหลดหรือเมื่อดาวนโหลดมาบางสวน

คสต ใหเลือกไปที่เอพิโซปที่ดาวนโหลด และเลือก 
40 ลิขสทิธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

เลือก > แอปพลิเคชั่น > พอดแคสต > ตัวเลือก > การตั้งคา และเลือก

จากตัวเลือกตอไปนี้

การเชื่อมตอ > จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว — เพื่อเลือกจุดเชื่อมตอสําหรับกําหนดการเชื่อมตอ

ของคุณกับอนิเทอรเน็ต ในการกําหนดบริการคนหาพอดแคสตสําหรับการคนหา 

ใหเลือก URL บริการคนหา

ดาวนโหลด — เพื่อแกไขการตั้งคาดาวนโหลด คุณสามารถเลือกวาจะจัดเก็บ

พอดแคสตของคุณไวในเครื่องหรือการดหนวยความจําหรือไม กําหนดความถี่

ในการอัพเดตพอดแคสตและกําหนดเวลาและวันที่สําหรับการอัพเดตอัตโนมัติ

ครั้งตอไป และกําหนดจํานวนพื้นที่ของหนวยความจําที่จะใชสําหรับพอดแคสต

และกําหนดสิ่งที่จะทําหากดาวนโหลดมีขนาดใหญกวาขนาดดาวนโหลดที่จํากัด

การคนหา

ในการกําหนดเซิรจเอ็นจินเพื่อใชบริการคนหาพอดแคสต ใหเลือก > 

แอปพลิเคชั่น > พอดแคสต > ตัวเลือก > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > URL 

บริการคนหา 

ในการคนหาพอดแคสต ใหเลือก > แอปพลิเคชั่น > พอดแคสต > คนหา และปอน

คําหลักหรือชื่อเรื่อง

ในการสมัครขอรับบริการชองสัญญาณและเพิ่มเขาในพอดแคสต ใหเลือก ตวัเลือก > 

สมัคร และคุณสามารถเลือกชองสัญญาณเพื่อเพิ่มชองสัญญาณที่เลือกทั้งหมด

พรอมกันได

ไดเรกทอรี

ไดเรกทอรีจะชวยคุณคนหาเอพิโซปของพอดแคสตใหมๆ ที่จะสมัครขอรับบริการ 

เอพิโซปคือไฟลสื่อเฉพาะของพอดแคสต

เลือก > แอปพลิเคชั่น > พอดแ

ที่จะอพัเดต (บริการเสริมจากระบบ

ใหเลือกเปดไอคอนนั้น และเลือกหัว

ในการสมัครขอรับบริการพอดแคสต

ของพอดแคสตแลว คุณจะสามารถ

ในเมนูพอดแคสตได

หากตองการเพิ่มไดเรกทอรีหรือแฟม

ไดเรกทอรี่เว็บ หรือ โฟลเดอร เลือก

Markup Language) และ เรียบรอ

ในการนําเขาไฟล .opml ที่จัดเก็บไ

OPML เลือกตําแหนงของไฟล และ

เมื่อคุณไดรับขอความพรอมไฟล .o

และจัดเก็บไฟลนั้นไวแฟมขอมูล ได

รับบริการลิงคใดๆ ที่จะเพิ่มลงในพอ

การดาวนโหลด

ในการดูพอดแคสตที่คุณสมัครขอร

พอดแคสต > พอดแคสต ในการดูช

หากตองการเริ่มดาวนโหลด ใหเลือ

หรือดาวนโหลดเอพิโซปที่เลือกหรือ

ดาวนโหลด หรือ ดาวนโหลดตอไป 

พรอมกันได

ในการเลนพอดแคสตบางสวนในระ

แลว ใหเลือก พอดแคสต และพอดแ

ตัวเลือก > เลนตัวอยาง 
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ลิเคชั่น > Radio ในการปดวิทยุ ใหเลือก ออก 

ะชวยคุณจัดเก็บสถานวิทยุในพื้นที่ (บริการเสริม

บถามขอมูลการใชงานและคาบริการของ Visual 

จากเสาอากาศของโทรศัพท ดังนั้น คุณตองตอ

กันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพื่อการใชงานวิทยุ 

ระดับเสียงปกติ การฟงดวยเสียงดัง

สียตอการไดยิน หามถืออุปกรณไวใกลกับหู

าะระดับเสียงจะดังมาก

 System (RDS) สถานีวทิยุที่รองรับ RDS 

ดใชงานในการตั้งคา RDS จะพยายามสแกน

ยูในปจจุบัน หากการรับสัญญาณออน 

ื่นความถี่อื่นโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลือก > 

นอัตโนมัติ

านวีิทยุ

ู ใหเลื่อนขึ้นหรือลง ในการจัดเก็บสถานี

เก็บสถานี เลือกตําแหนงจัดเก็บสถานี 

ว ใหเลือก ตัวเลือก > สถานี หากตองการ

ีและ แกไข
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พอดแคสตที่ดาวนโหลดเสร็จเรียบรอยแลวจะไดรับการจัดเก็บไวในแฟมขอมูล

พอดแคสตในเครื่องเลนเพลงเมื่อมีการรีเฟรชคลังเพลง

การเลนและการจัดการพอดแคสต

ในการแสดงเอพิโซปจากพอดแคสต ใหเปดพอดแคสต คุณจะมองเห็นขอมูลไฟล

ภายใตเอพิโซปตางๆ 

ในการเลนเอพิโซปที่ดาวนโหลดเสร็จเรียบรอยแลว ใหเลือก > แอปพลิเคชั่น > 

เครื่องเลน > พอดแคสต 

ในการอัพเดตพอดแคสตที่เลือกหรือพอดแคสตที่ทําเครื่องหมายเลือกไวสําหรับ

เอพิโซปใหม ใหเลือก ตัวเลือก > อัพเดต 

ในการเพิ่มพอดแคสตใหมโดยปอน URL ของพอดแคสต ใหเลือก ตัวเลอืก > 

พอดแคสตใหม ในการแกไข URL ของพอดแคสตที่เลือก ใหเลือก แกไข 

ในการอัพเดต ลบ และสงกลุมพอดแคสตที่เลือกพรอมกัน ใหเลือก ตัวเลือก > 

เลือก/ไมเลือก ทําเครื่องหมายเลือกพอดแคสต และเลือก ตัวเลือก และการดําเนินการ

ที่ตองการ

ในการเปดเว็บไซตพอดแคสต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก ตวัเลือก > 

เปดเว็บเพจ 

พอดแคสตบางอยางเปดโอกาสใหคุณโตตอบกับผูสรางผานการแสดงความคิดเห็น

และการโหวต ในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพื่อดําเนินการดังกลาว ใหเลือก ตัวเลือก > 

ดูขอคิดเห็น 

วิทยุ
ในการเปดวิทยุ ใหเลือก > แอปพ

เมื่อคุณเปดวิทยุเปนครั้งแรก ตัวชวยจ

จากระบบเครือขาย)

โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อสอ

Service และบริการไดเรกทอรีสถานี

วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหาก

ชุดหูฟงหรืออปุกรณเสริมที่ใชงานรวม

FM ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน: ควรฟงเพลงใน

อยางตอเนื่องอาจสงผลเ

เมื่อคุณเปดใชลําโพง เพร

วิทยุจะรองรับการทํางาน Radio Data

อาจแสดงขอมูล เชน ชื่อสถานี หากเป

หาคลื่นความถี่อื่นสําหรับสถานีที่เลนอ

ในการตั้งคาเครื่องของคุณใหคนหาคล

การตั้งคา > ความถี่สํารอง > เปดสแก

การคนหาและบันทึกสถ

ในการเริ่มคนหาสถานีเมื่อวิทยุเปดอย

เมื่อพบสถานี ใหเลือก ตัวเลือก > จัด

ปอนชื่อสถานีและเลือก ตกลง

หากตองการดูรายการสถานีที่จัดเก็บไ

เปลี่ยนการตั้งคาสถานี ใหเลือกสถาน



สื่อ

ลสื่อตางๆ เชน วิดีโอคลิป ที่บันทึกไวใน

ยความจํา หรือเลนไฟลสื่อตางๆ แบบเรียกขอมูล 

ารเปดลิงคการเรียกขอมูล อยางไรก็ตาม 

ไฟลไดทุกรูปแบบ หรือทุกรูปแบบยอยของไฟลนั้นๆ

layer ในการเลน ใหเลือก วิดีโอคลิป, ลิงคการสตรีม 

รือลิงคการเรียกขอมูล 

คุณตองตั้งคาจุดเชื่อมตอที่เครื่องจะเรียกใช

> RealPlayer > ตัวเลือก > การตั้งคา > 

ูลเพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการของคุณ

รณไวใกลกับหูเมื่อคุณเปดใชลําโพง 

มาก

lash ที่สรางขึ้นสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ ใหเลือก 

ากตองการเปดแฟมขอมูล หรือเลนไฟล Flash 

ารถบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท และบันทึก

หากคุณบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท ผูใชสาย

ารบันทึก
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ฟงกชันของวิทยุ

ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง

หากมีสถานีที่จัดเก็บไวใดๆ ใหเลื่อนไปทางขวาหรือซายเพื่อไปที่สถานีถัดไป

หรือกอนหนา

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายขณะฟงวิทยุได โดยในขณะที่มีสายสนทนาอยู 

เครื่องจะปดเสียงวิทยุกอน

หากตองการฟงวิทยุในพื้นหลัง และเขาสูโหมดสแตนดบาย ใหเลือก ตัวเลือก > 

เลนเปนพื้นหลัง 

การดูเนื้อหาภาพ

โปรดติดตอผูใหบริการระบบของคุณ เพื่อสอบถามขอมูลการใชงาน คาบริการ 

และการเปนสมาชิกบริการนี้

ในการดูเนื้อหาภาพของสถานีปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลือก > เริ่มบริการภาพ 

สถานีตองมี ID ของบริการ Visual Service ที่จัดเก็บไวกอนที่จะใชบริการได

หากไมตองการดูเนื้อหาภาพ แตตองการฟงวิทยุตอ ใหเลือก ปด 

ไดเรกทอรีสถานี

ในการเขาใชไดเรกทอรีสถานี (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก ตัวเลือก > 

ไดเรกทอรีสถานี และตําแหนงของคุณ สถานีวิทยุที่มีเนื้อหาภาพจะแสดง

ดวยสัญลักษณ  หากตองฟงหรือจัดเก็บสถานี ใหเลื่อนไปที่สถานี และเลือก 

ตัวเลือก > รับฟง หรือ จัดเก็บ 

RealPlayer
คุณสามารถใช RealPlayer เลนไฟ

หนวยความจําเครื่องหรือการดหนว

โดยวิธี OTA (Over the Air) ดวยก

RealPlayer อาจไมสามารถรองรับ

เลือก > แอปพลิเคชั่น > RealP

หรือ รายการที่เพิ่งเลน และไฟลสื่อห

ในการเรียกขอมูลสื่อที่ตองการเลน 

เสียกอน เลือก > แอปพลิเคชั่น

การสตรีม > เครือขาย สําหรับขอม

คําเตอืน: หามถืออุปก

เพราะระดับเสียงจะดัง

Flash Player
ในการดู เลน และโตตอบกับไฟล F

> แอปพลิเคชั่น > เลน Flash ห

ใหเลือกไฟลที่ตองการ

เครือ่งบันทึก
เครื่องบันทึกเสียงจะชวยใหคุณสาม

ขอความเสียงเพื่อเตือนความจําได 

ทุกคนจะไดยินเสียงบี๊พในระหวางก
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เลือก > แอปพลิเคชั่น > บันทึก หากตองการบันทึกคลิปเสียง เลือก ตัวเลือก > 

บันทึกคลิปเสียง หรือเลือก   ในการฟงคลิปเสียงที่บันทึกไว ใหเลือก   

ไฟลที่บันทึกจะไดรับการจัดเก็บไวในแฟมขอมูลคลิปเสียงในคลังภาพ



อินเทอรเน็ต

ัยที่ปรากฎไมไดแสดงวาการสงผานขอมูลระหวาง

ือที่ที่จัดเก็บขอมูลที่เรียกใช) จะปลอดภัย ขึ้นกับ

ปลอดภัยใหกับการสงขอมูลระหวางเกตเวย

ื่อมตอ สถานะการเขารหัส และขอมูลเกี่ยวกับ

ิรฟเวอร เลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > ขอมูลหนา 

รเบราส

เครื่องหมายลงในชอง ใหกดปุมเลื่อน

ส เลือก กลับ หากใชปุม กลับ ไมได ในการดู

ารเบราสตามลําดับกอนหลัง ใหเลือก ตวัเลือก > 

ื่อนไปทางซายหรือขวา และเลือกเพจที่ตองการ 

บทิ้งทุกครั้งหลังการเขาใชแตละครั้งสิ้นสุดลง

ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บเปนบุคมารค

เวอร ใหเลือก ตวัเลือก > ตัวเลือกการนําทาง > 

ใหเลื่อนไปที่สวนที่วางของเพจ และกดปุมเลื่อน

เบราเซอรแบบออฟไลน เลือก ตัวเลือก > 

องการหยุดเบราส เลือก ตัวเลือก > ออก
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อินเทอรเน็ต

การเบราสเว็บ
ในการเบราสเว็บเพจ เลือก > อินเทอรเน็ต > เว็บ หรือกด 0 คางไวในโหมด

สแตนดบาย

คุณสามารถติดตอสอบถามถึงการใชบริการเหลานี้ รวมทั้งราคาและภาษีตางๆ 

ไดจากผูใหบริการของคุณ

ขอสําคัญ: ควรเลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือไดและมีการรักษา

ความปลอดภัยเพียงพอ รวมทั้งการปองกันซอฟตแวรที่เปนอนัตราย

เทานั้น

ในการเขาชมเว็บเพจ โปรดทําตามวิธใีดวิธีหนึ่งตอไปนี้

• เลือกบุคมารคจากหนาจอบุคมารค

• ในหนาจอบุคมารค ปอนที่อยูเว็บเพจ และเลือก ไปที่

บุคมารค

หากตองการเพิ่มบุคมารคดวยตัวเอง ในหนาจอบุคมารค ใหเลือก ตัวเลือก > 

ตัวจัดการบุคมารค > เพิ่มบุคมารค ปอนขอมูลลงในฟลดตางๆ และเลือก ตวัเลือก > 

จัดเก็บ 

ระบบความปลอดภยัในการเชื่อมตอ

ถาสัญลักษณความปลอดภัย  ปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ แสดงวาการสงผาน

ขอมูลระหวางโทรศัพทและเกตเวยอนิเทอรเน็ตหรือเซิรฟเวอรนั้นถูกเขารหัสไว

อยางไรก็ตาม ไอคอนความปลอดภ

เกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (หร

ผูใหบริการวาจะมีระบบรักษาความ

และเซิรฟเวอรที่ใหขอมูลหรือไม

ในการดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเช

การตรวจสอบสิทธิ์การเขาใชของเซ

ปุมและคําสัง่ทีใ่ชในกา

ในการเปดลิงค ทําการเลือก หรือทํา

ในการไปยังเพจกอนหนาขณะเบรา

รายการเพจที่คุณเขาใชในระหวางก

ตัวเลือกการนําทาง > ประวัติ ใหเล

รายการประวัติการเยี่ยมชมจะถูกล

ในการจัดเก็บบุคมารคขณะเบราส 

ในการเรียกดูเนื้อหาลาสุดจากเซิรฟ

โหลดซ้ํา 

ในการเปดแถบเครื่องมือเบราเซอร 

คางไว

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอและดูเพจ

เครื่องมือ > ตัดการเชื่อมตอ หากต
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างแพรหลายเพื่อแลกเปลี่ยนหัวขอขาว

ากเว็บเพจใดมีลิงคขาวทางเว็บ ในการสมัคร

ก > สมัครลิงคขาว และเลือกฟดที่ตองการ 

ทางเว็บที่คณุสมัคร ในหนาจอบุคมารค 

อมูลนั้น และเลือกที่ ตัวเลือก > รีเฟรช

างเว็บ เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > ลิงคขาว

t Widget เปนแอปพลิเคชั่นที่ใชงานผานเว็บ

มัลติมีเดีย ฟดขาวและขอมูลอื่นๆ เชน รายงาน

ี่ติดตั้งไวจะปรากฏเปนแอปพลิเคชั่น

นแอปพลิเคชั่น

ยใชแอปพลิเคชั่นดาวนโหลดหรือจากเว็บ

เหมือนกับในเว็บเบราเซอร เมื่อทํางาน

เดตขอมูลไปที่เครื่องของคุณโดยอตัโนมัติ 

งขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขาย

พิ่มเติมเกี่ยวกับคาบริการการสงขอมูล
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ปุมลดัขณะทองอินเทอรเน็ต

1 — เปดบุคมารคของคุณ

2 — คนหาคําหลักในเพจปจจุบัน

3 — กลับไปที่หนากอน

5 — แสดงหนาตางที่เปดไวทั้งหมด

8 — แสดงภาพรวมของเพจสําหรับเพจปจจุบัน กด 8 อีกครั้งเพื่อขยาย

และดูสวนที่ตองการของเพจนั้น

9 — ปอนที่อยูเว็บใหม

0 — ไปที่หนาเริ่มตน

* หรือ # — ซูมเพจเขาหรือออก

แผนที่ยอ

แผนที่ยอชวยในการสํารวจเว็บเพจตางๆ ที่มีขอมูลจํานวนมาก เมื่อตั้งคาเปดใชงาน

แผนที่ยอในการตั้งคาเบราเซอร และคุณเลื่อนเว็บเพจขนาดใหญ แผนที่ยอจะเปด

ขึ้นมาและแสดงภาพรวมของเว็บเพจที่คุณเบราส หากตองการขยับตําแหนง

ในแผนที่ยอ ใหใชปุมเลื่อน เมื่อคุณหยุดเลื่อน แผนที่ยอจะหายไปและบริเวณที่ได

เลือกไวในแผนที่ยอจะปรากฎขึ้น

ภาพรวมเพจ

โดยใช ภาพรวมของเพจคุณสามารถไปยังตําแหนงที่ตองการในเพจนั้นๆ ไดรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น ภาพรวมของเพจอาจไมสามารถใชไดกับทุกเพจ

ในการแสดงภาพรวมเพจของเพจปจจุบัน กด 8 หากตองการหาจุดที่ตองการ

ในเพจนั้นๆ ใหเลื่อนขึ้นหรือลง กด 8 อีกครั้งเพื่อขยายและดูสวนที่ตองการของเพจนั้น

ลิงคขาวทางเวบ็

ลิงคขาวทางเว็บ มีการนํามาใชกันอย

หรือเนื้อหาขาวลาสุด

เบราเซอรจะตรวจคนใหโดยอัตโนมัติห

บริการลิงคขาวทางเว็บ เลือก ตัวเลือ

หรือคลิกที่ลิงค หากตองการดูลิงคขาว

เลือก ลิงคขาว 

ในการอัพเดตลิงคขาวทางเว็บ เลือกข

ในการกําหนดวิธกีารอัพเดตลิงคขาวท

Widget

เครื่องของคุณรองรับโปรแกรม Widge

ขนาดเล็กที่ดาวนโหลดไดงายซึ่งจะสง

อากาศ ไปยังเครื่องของคุณ Widget ท

ที่แยกตางหากในแฟมขอมูล สวนตัว ใ

คุณสามารถดาวนโหลด Widget ไดโด

จุดเชื่อมตอที่ตั้งไวสําหรับ Widget จะ

อยูในพื้นหลัง Widget บางตัวอาจอพั

การใช Widget อาจเกี่ยวของกับการส

ของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเ

ไดจากผูใหบริการของคุณ



อินเทอรเน็ต
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เพจที่จัดเก็บไว

ในการจัดเก็บเพจขณะเบราสเพื่อใหสามารถดูแบบออฟไลนได ใหเลือก ตวัเลือก > 

เครื่องมือ > บันทึกเพจ 

ในการดูเพจที่จัดเก็บไวในหนาจอบุคมารค ใหเลือก เพจที่จัดเก็บไว หากตองการ

เปดเพจ ใหเลือกเพจนั้น

การลบขอมูลสวนตวั

แคช คือ ตําแหนงหนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคุณพยายามเขาดู

หรือเขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองใชรหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใช

แตละครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช 

ในการลบขอมูลแคช ใหเลือก ตัวเลือก > ลบขอมูลสวนตัว > แคช

ในการลบขอมูลสวนตัวทั้งหมด ใหเลือก ตัวเลือก > ลบขอมูลสวนตัว > ทั้งหมด 

การคนหา
ใชการคนหาเพื่อเขาสูเซิรจเอ็นจินตางๆ และคนหา ตลอดจนเชื่อมตอกับบริการตางๆ 

ในพื้นที่ เว็บไซต ภาพ และเนื้อหาตางๆ สําหรับโทรศัพทมือถือ (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย) เชน คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่นดังกลาวเพื่อคนหารานคาและรานอาหาร

ในพื้นที่ และคุณสามารถคนหาขอมูลในเครื่องและการดหนวยความจําของคุณได

เลือก > อนิเทอรเน็ต > คนหา
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 ปรับตั้งคา และการตั้งคาที่ตองการ

เวลาหนึ่งในอกี 24 ชั่วโมงถัดไป ใหเลือก 

นหนา 6
ลขิสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

การปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ

ลักษณะ
คุณสามารถใชลักษณะแบบใดแบบหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนลักษณะการแสดงผล

ของโทรศัพทของคุณ

เลือก > การตั้งคา > ลักษณะ หากตองการดูลักษณะที่ใชได ใหเลือก ทั่วไป 

ลักษณะที่ใชงานอยูจะมีเครื่องหมายถูกกํากับอยู

ในการดูตัวอยางลักษณะ เลื่อนไปที่ลักษณะและเลือก ตัวเลือก > ดูตัวอยาง 

ในการเปดใชลักษณะที่แสดงตัวอยางไว เลือก ตั้ง 

ในลักษณะ คุณยังสามารถตั้งคาประเภทมุมมองของเมนู กําหนดลักษณะสําหรับ

โหมดสแตนดบาย กําหนดภาพพื้นหลังที่กําหนดเอง และปรับแตงรูปแบบของ

ภาพพักหนาจอ และเลือกภาพที่แสดงขณะสนทนา

รปูแบบ
ในรูปแบบ คุณสามารถปรับแตงและเลือกเสียงเรียกเขาใหเหมาะกับกิจกรรม สถานที่ 

หรือกลุมผูโทรเขาไดตามตองการ คุณสามารถดูรูปแบบที่เลือกไดที่ดานบนสุด

ของหนาจอขณะอยูในโหมดสแตนดบาย ถาคุณกําลังใชรูปแบบทั่วไปหนาจอจะแสดง

เพียงวันที่ปจจุบันเทานั้น

เลือก > การตั้งคา > รูปแบบ 

เมื่อตองการใชงานรูปแบบใด ใหเลือกรูปแบบนั้นและ ใชงาน 

เคล็ดลบั: หากตองการเปลี่ยนไปที่รูปแบบไมมีเสียงอยางรวดเร็ว 

ในโหมดสแตนดบาย กดปุม # คางไว

ในการปรับแตงรูปแบบ เลือกรูปแบบ,

การตั้งคารูปแบบใหทํางานจนถึงระยะ

ตั้งเวลา และเวลา

โปรดดูเพิ่มเติมที่ “รูปแบบออฟไลน” ใ



การบริหารเวลา

วามมัลติมีเดียที่ไดรับอยางถูกตอง ตัวอยางเชน 

อรก (USA) ซึ่งเร็วกวาเวลามาตรฐานของ กรีนิช/

.5 สําหรับไทย/อินโดนีเซีย/เวียดนาม GMT +7 

 GMT +8 สําหรับออสเตรเลีย (ซิดนีย) GMT +10 

ปุม # ในการแสดงผลตามวัน สัปดาห หรือเดือน

มัติ

 ตัวเลอืก > รายการใหม และประเภทรายการ 

ันทุกป รายการ สิ่งที่ตองทํา จะชวยเก็บรายการ

ูลในชองตางๆ และเลือก เรียบรอย
48 ลิขสทิธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

การบริหารเวลา

นาฬิกา
เลือก > สํานักงาน > นาฬิกา ในการเปลี่ยนการตั้งคานาฬิกา และตั้งวันที่

และเวลา เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

ในการตั้งเครื่องใหแสดงเวลาของตําแหนงที่ตั้งอื่น ใหเลื่อนไปยัง นาฬิกาทั่วโลก 

หากตองการเพิ่มตําแหนงที่ตั้ง ใหเลือก ตัวเลอืก > เพิ่มสถานที่

ในการตั้งคาตําแหนงที่ตั้งปจจุบันของคุณ ใหเลื่อนไปตําแหนงที่ตั้ง และเลือก 

ตัวเลือก > ตั้งเปนสถานที่ปจจุบัน ตําแหนงที่ตั้งดังกลาวจะปรากฏขึ้นในหนาจอหลัก

เมนูนาฬิกา และเวลาในเครื่องโทรศัพทของคุณจะเปลี่ยนไปตามตําแหนงที่ตั้ง

ที่เลือกไว ตรวจดูวาเวลาถูกตองและสอดคลองกับเขตเวลาที่คุณอยู

นาฬิกาปลกุ 

ในการตั้งเวลาปลุกใหม ใหเลื่อนไปที่ การปลุก และเลือก ตวัเลือก > ตั้งปลุกครั้งใหม 

ปอนเวลาปลุก เลือกวาจะใหมีการปลุกซ้ําหรือไมและเมื่อใด และเลือก เรียบรอย

วันและเวลา
ในการตั้งคาเขตเวลา วันที่ และเวลาใหถูกตอง ใหเลือกประเทศที่คุณอยูในขณะนี้ 

แลวจึงปอนเวลาและวันที่ในทองถิ่น

เมื่อตองเดินทางไปยังเขตเวลาอื่นๆ เลือก > สํานักงาน > นาฬิกา > ตัวเลือก > 

การตั้งคา > Time zone และเลือกเขตเวลาตามตําแหนงที่คุณอาศัยอยูโดยเทียบจาก

เวลามาตรฐาน Greenwich Mean Time (GMT) หรือ Universal Time Coordinated 

(UTC) เวลาและวันที่จะถูกตั้งคาตามเขตเวลาที่คุณเลือก ซึ่งจะทําใหเครื่องของคุณ

แสดงเวลาสงของขอความหรือขอค

GMT -5 หมายถึงเขตเวลาของนิวย

ลอนดอน (UK) 5 ชั่วโมง 

ใชสําหรับอนิเดีย (นิวเดลี) GMT +5

สําหรับสิงคโปร/มาเลเซีย/ฟลิปปนส

และสําหรับนิวซีแลนด GMT+12

ปฏิทนิ
เลือก > สํานักงาน > ปฏิทิน กด

เพื่อเลื่อนไปที่วันที่ปจจุบันโดยอัตโน

ในการเพิ่มรายการปฏิทินใหม เลือก

รายการ วันครบรอบ จะเกิดขึ้นซ้ําก

งานที่คุณจําเปนตองทําไว ปอนขอม
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ปอนตัวเลข หากตองการใสจุดทศนิยม ใหกด #

นี้มีขอจํากัดในดานความแมนยําและไดรับ

ารคํานวณอยางงายเทานั้น

สามารถแปลงหนวยวัด อาทิ ความยาว

น จากหลาเปนเมตร

นยําและอาจเกิดขอผิดพลาดในการปดเศษได

 คุณจําเปนตองเลือกคาสกุลเงินหลักกอน 

 และปอนอัตราแลกเปลี่ยน อัตราของ

เงิน เปนประเภทหนวยวัด และเลือก ตัวเลือก > 

ินหลัก ใหเลื่อนไปที่สกุลเงิน และเลือก 

องการเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ใหเลื่อน

ินที่ตองการครบทั้งหมดแลว คุณสามารถ

ก ใหปอนคาที่คุณตองการแปลง ชองจํานวน

นแปลงสกุลเงินหลัก คุณตองปอนอัตรา

อัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดไวกอนหนาทั้งหมด
ลขิสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

แอปพลิเคชั่นสําหรับการใชงานในสํานกังาน

สมุดบันทึกทีใ่ชงาน
สมุดบันทึกที่ใชงานชวยใหคุณสามารถสราง แกไขและดูสมุดบันทึกชนิดตางๆ ได 

คุณสามารถใสภาพและวิดีโอคลิปหรือคลิปเสียงลงในสมุดบันทึก ลิงคสมุดบันทึก

ไปยังแอปพลิเคชั่นอืน่ เชน รายชื่อ และสงสมุดบันทึกไปใหผูอื่นได

เลือก > สํานักงาน > บันทึกที่ใช 

ในการสรางสมุดบันทึก ใหเริ่มเขียน หากตองการใสภาพ วิดีโอคลิปหรือคลิปเสียง 

นามบัตร เว็บบุคมารค หรือไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > ใส และชนิดของรายการ

ในการตั้งคาเครื่องใหแสดงสมุดบันทึกขณะโทรออกหรือรับสายจากรายชื่อ ใหเลือก 

ตัวเลือก > การตั้งคา ในการลิงคจากสมุดบันทึกไปยังรายชื่อ ใหเปดสมุดบันทึก

และเลือก ตัวเลือก > ลิงคบันทึกกับสาย > เพิ่มรายชื่อ และรายชื่อ

สมุดบันทึก
เลือก > สํานักงาน > สมุดบันทึก 

ในการเขียนบันทึกใหม ใหเริ่มเขียน หากตองการสมุดบันทึกนั้น ใหเลือก เรียบรอย 

คุณสามารถจัดเก็บไฟลขอความตัวอักษรทั่วไป (นามสกุล .txt) ที่ไดรับลงใน

สมุดบันทึก

เครื่องคิดเลข
เลือก > สํานักงาน > คิดเลข ขณะ

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลข

การออกแบบมาสําหรับก

การแปลงคา
เลือก > สํานักงาน > ตัวแปลง คุณ

จากหนวยหนึ่งเปนอีกหนวยหนึ่งได เช

ตัวแปลงหนวยมีขอจํากัดดานความแม

กอนที่คุณจะสามารถแปลงสกุลเงินได

(โดยทั่วไปคือสกุลในประเทศของคุณ)

สกุลเงินหลักจะเปน 1 เสมอ เลือกสกุล

อัตราแลกเปลี่ยน ในการเปลี่ยนสกุลเง

ตัวเลือก > ตั้งเปนสกุลเงินหลัก หากต

ไปที่สกุลเงินนั้น และปอนอัตราใหม

หลังจากปอนอตัราแลกเปลี่ยนสกุลเง

แปลงสกุลเงินได ในชองจํานวนชองแร

อีกชองหนึ่งจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ย

แลกเปลี่ยนใหมเนื่องจาก

จะถูกลบ
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นานั้น ใหใชการเลื่อนดู หากตองการยายไปยัง

งหนา

ก > ซูม > เขา หรือ ออก 

ก > คน > ตัวอักษร และปอนขอความ

ูลที่พบถัดไป เลือก ตัวเลอืก > คน > ถัดไป 

ตวัเลือก > จัดเก็บ 

 เลือก > สํานักงาน > Quickoffice 

ูปแบบตางๆ ของรูปแบบไฟล Word, Excel 

ปพลิเคชั่น Quickoffice โปรดดูที่ 

ลไปยัง supportS60@quickoffice.com

ื่อดาวนโหลดซอฟตแวร รวมถึงโปรแกรมอัพเดต 

ที่มีประโยชน คุณสามารถชําระคาดาวนโหลด

ชบัตรเครดิต
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พจนานกุรมในโทรศัพท
ใชพจนานุกรมเพื่อแปลคําจากภาษาหนึ่งเปนอีกภาษาหนึ่ง

เลือก > สํานักงาน > พจนานุกรม ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ตั้งไวในเครื่องของคุณ 

คุณสามารถเพิ่มภาษาไดอีกสองภาษา ในการเพิ่มภาษา ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษา > 

ดาวนโหลดภาษา คุณสามารถลบภาษาตางๆ ออกได ยกเวนภาษาอังกฤษ และเพิ่ม

ภาษาอื่นเขาไป ไมมีการคิดคาใชจายสําหรับภาษาตางๆ แตการดาวนโหลด

อาจทําใหเกิดการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอ

ขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาบริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

หนาจอจะแสดงตัวยอของภาษาตนฉบับและภาษาเปาหมาย ในการเปลี่ยนภาษา

ตนฉบับและภาษาเปาหมาย ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษา > ตนทาง และ เปาหมาย 

ปอนคําที่จะแปลและเลือก แปล หากตองการฟงการออกเสียงคํา ใหเลือก รับฟง 

Adobe Reader
ใช Adobe Reader เพื่อดูเอกสารแบบ portable document format (.pdf) ในการเปด

แอปพลิเคชั่น เลือก > สํานักงาน > Adobe PDF 

เปดไฟล .pdf

หากตองการเปดเอกสารที่เพิ่งไดรับการแกไข เลือกที่เอกสารนั้น ในการเปดเอกสาร

ที่ไมแสดงในหนาจอหลัก เลือก ตัวเลือก > เรียกดูไฟล และเลือกหนวยความจํา

และแฟมขอมูลที่มีไฟลนั้นจัดเก็บอยู และเลือกไฟลที่ตองการ

ดเูอกสาร

ในการเลื่อนไปยังบริเวณตางๆ ในห

หนาถัดไป เลื่อนลงไปที่ดานลางขอ

ในการซูมเขาออก ใหเลือก ตวัเลือ

ในการคนหาขอความ เลือก ตัวเลือ

ที่คุณตองการหา ในการคนหาขอม

ในการจัดเก็บสําเนาเอกสาร เลือก 

Quickoffice
ในการใชแอปพลิเคชั่น Quickoffice

โทรศัพทอาจรองรับคุณสมบัติหรือร

และ PowerPoint บางอยางเทานั้น

หากคุณประสบปญหาในการใชแอ

www.quickoffice.com หรือสงอเีม

Quickmanager

คุณสามารถใช Quickmanager เพ

การปรับรุน และแอปพลิเคชั่นอื่นๆ 

ในใบเรียกเก็บเงินคาโทรศัพทหรือใ

http://www.quickoffice.com
http://supportS60@quickoffice.com
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การตั้งคา

นที่ควบคุมโดยตัววัดการเคลื่อนไหวในเครื่อง

เซอรที่กําหนด

คาโทรศัพทและซิมการด เชน รหัส PIN และ

และตรวจสอบสิทธิ์ รวมทั้งการดูและแกไขโมดูล

ามปลอดภัยที่ใชควบคุมการโทร (เชน จํากัด

การโทรออกอาจใชเฉพาะเบอรโทรฉุกเฉิน

าบางอยางกลับไปที่คาดั้งเดิม โดยคุณจําเปน

บเครือขาย) — เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาการระบุ

ุตําแหนง” ในหนา 26

4

 การเชื่อมตอ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

ลยี Bluetooth และแกไขการตั้งคา Bluetooth 

tooth” ในหนา 58

ดดูที่ “การเชื่อมตอ USB” ในหนา 59

ตอที่ใชสําหรับการไปถึงจุดปลายทาง
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การตัง้คา

การสั่งงานดวยเสียง
ในการเลือกฟงกชันโทรศัพทใหทํางานดวยคําสั่งเสียง ใหเลือก > การตั้งคา > 

คําสั่งเสียง คําสั่งเสียงในการเปลี่ยนรูปแบบจะอยูในแฟมขอมูลรูปแบบ

หากตองการเปลี่ยนคําสั่งเสียงของแอปพลิเคชั่น ใหเลื่อนไปที่แอปพลิชั่น และเลือก 

แกไข หรือ ตัวเลอืก > เปลี่ยนคําสั่ง ในการเลนคําสั่งเสียงที่ถูกเปดการทํางาน 

ใหเลือก ตัวเลือก > เลน 

สําหรับการใชคําสั่งเสียง โปรดดูที่ “การโทรออกดวยเสียง” ในหนา 13

การตั้งคาเครื่องโทรศัพท

ทัว่ไป

เลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

การปรับตั้งคา — เพื่อปรับการตั้งคาการแสดงผล โหมดสแตนดบาย เสียง 

(เชน เสียงเรียกเขา) ภาษา ลักษณะ และคําสั่งเสียง

วันที่และเวลา — เพื่อตั้งวันเวลา และรูปแบบการแสดงผล

อุปกรณเพิ่มพิเศษ — เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับอปุกรณเสริม เลือกอุปกรณเสริม

และการตั้งคาที่ตองการ

การจัดการฝา — เพื่อแกไขการตั้งคาสไลด โปรดดูที่ “การล็อคปุมกด (ปองกันปุม)” 

ในหนา 9, “การโทรออก” ในหนา 12 และ “การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย” 

ในหนา 13

ตั้งคาเซนเซอร — เพื่อตั้งคาการทํางา

ของคุณและเปดใชการโตตอบของเซน

ความปลอดภัย — เพื่อเปลี่ยนการตั้ง

รหัสล็อค เพื่อดูรายละเอยีดใบรับรอง 

การรักษาความปลอดภัย

เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาคว

การโทร เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) 

ที่ตั้งไวในเครื่องของคุณ

การตั้งคาดั้งเดิม — เพื่อรีเซ็ตการตั้งค

ตองมีรหัสล็อค

การจัดตําแหนง (บริการเสริมจากระบ

ตําแหนง โปรดดูที่ “การตั้งคาการระบ

โทรศัพท

โปรดดูที่ “การตั้งคาการโทร” ในหนา 1

การเชือ่มตอ

เลือก > การตั้งคา > การตั้งคา >

Bluetooth — เพื่อเปดหรือปดเทคโนโ

โปรดดูที่ “การตั้งคาการเชื่อมตอ Blue

USB — เพื่อแกไขการตั้งคา USB โปร

ปลายทาง — เพื่อกําหนดวิธีการเชื่อม



การตั้งคา

ารกําหนดคา ในบางฟงกชัน เชน การเบราสเว็บ

จําเปนตองมีการตั้งกําหนดคา คุณสามารถขอรับ

 โปรดดูที่ “การตั้งการกําหนดคา” ในหนา 4

ใชจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต การตั้งคานี้จะใชได

บริการนี้เทานั้น ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคานี้ 

พลิเคชั่นที่ติดตั้งไวในโทรศัพทของคุณ เลือก > 

ชั่น 

และเสียงเริ่มตนที่ใชสําหรับการอานขอความ

ชน อัตรา และระดับเสียง เลือก > การตั้งคา > 

ขวา จากนั้น เลื่อนไปที่เสียงและเลือก ตัวเลือก > 

เลื่อนไปที่เสียง แลวเลือก ตวัเลือก > ฟงเสียง
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ขอมูลแพคเก็ต — เพื่อเลือกการตั้งคาการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต การตั้งคาขอมูล

แบบแพคเก็ตจะมีผลกับจุดเชื่อมตอทั้งหมดที่ใชการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต

• ในการตั้งคาโทรศัพทใหรีจิสเตอรกับเครือขายขอมูลแพคเก็ตเมื่อคุณ

อยูในเครือขายที่รองรับขอมูลแพคเก็ต ใหเลือก การเชื่อมตอ GPRS > 

เมื่อวาง หากคุณเลอืก เมื่อตองการ เครื่องจะใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต

เมื่อคุณเริ่มใชงานแอปพลิเคชั่นหรือฟงกชันที่ตองใชการเชื่อมตอดังกลาว

• ในการตั้งชื่อจุดเชื่อมตอใหใชโทรศัพทของคุณเปนโมเด็มพรอมกับ

คอมพิวเตอรของคุณ ใหเลือก จุดเชื่อมตอ 

• ในการเปดใช HSDPA (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในเครือขาย UMTS 

ใหเลือก เขาใชแพคเก็ตความเร็วสูง เมื่อมีการเปดใชงานบริการสนับสนุน 

HSDPA การดาวนโหลดขอมูล เชน ขอความ อีเมลและเพจเบราเซอร

ผานเครือขายเซลลูลารอาจเร็วขึ้น

สายขอมูล — เพื่อตั้งเวลาออนไลนสําหรับการเชื่อมตอสายขอมูล การตั้งคาสายขอมูล

จะมีผลกับจุดเชื่อมตอทั้งหมดที่ใชการเชื่อมตอสายขอมูล GSM

มุมมองรวม — เพื่อตั้งคารูปแบบ SIP ของคุณดวยตัวเอง โปรดดูที่ 

“การตั้งคาการแบงปนวิดีโอ” ในหนา 16

สถานะ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — เพื่อดูและแกไขการตั้งคาสถานะ 

แอปพลิเคชั่นการเชื่อมตอ เชน Push to Talk จะใชการตั้งคาสถานะ คุณสามารถขอรับ

คาคอนฟเกอเรชันไดจากผูใหบริการ

การตั้งคา SIP — เพื่อดูและแกไขรูปแบบ Session initiation protocol (SIP) โปรดดูที่ 

“การแบงปนวดิีโอ” ในหนา 15

รูปแบบ XDM — เพื่อสรางหรือแกไขรูปแบบ XDM การตั้งคามีไวสําหรับแอปพลิเคชั่น

การสื่อสาร เชน สถานะหรือ Push to Talk ซึ่งจะชวยใหผูใหบริการสามารถเขาถึง

ขอมูลผูใชบางอยางที่จัดเก็บไวในเซิรฟเวอรเครือขายแตผูใชเปนคนจัดการ เชน กลุม 

Push to Talk คุณสามารถขอรับคาคอนฟเกอเรชันไดจากผูใหบริการ โปรดดูที่ 

“การตั้งการกําหนดคา” ในหนา 4

กําหนดคา — เพื่อดูและลบบริบทก

และการสงขอความมัลติมีเดีย อาจ

การตั้งคาไดจากผูใหบริการของคุณ

การควบคุม APN — เพื่อจํากัดการ

ในกรณีที่ซิมการดของคุณสนับสนุน

คุณตองใชรหัส PIN2

แอปพลิเคชั่น

ในการดูและแกไขการตั้งคาของแอป

การตั้งคา > การตั้งคา > แอปพลิเค

เสียงพูด
ในเสียงพูด คุณสามารถเลือกภาษา

ตัวอักษร และปรับคุณสมบัติเสียง เ

เสียงพูด 

ในการดูขอมูลเสียง ใหเลื่อนไปทาง

ขอมูลเสียง ในการทดสอบเสียง ให
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การจัดการขอมูล

ชไฟล .jar หากไฟลดังกลาวหายไป 

ม

รือแพคเกจซอฟตแวร ใหเลือก ไฟลการติดตั้ง 

พลิเคชั่นที่อยูในการดหนวยความจํา

ทรศัพทหรือในการดหนวยความจํา แลวกดปุม

แสดงขอมูลความคืบหนาในการติดตั้ง 

มใชลายเซ็นแบบดิจิตอลหรือการรับรอง 

ติดตั้งตอ หากคุณแนใจถึงแหลงที่มา

บรับรองจะชวยใหความเสี่ยงที่เกี่ยวของ

และการติดตั้งซอฟตแวรลดนอยลงอยางเห็น

รองอยางถูกตองเพื่อใหไดรับประโยชน

ดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ใบรับรอง

ลอดภัยแตอยางใด หากแตเปนที่การจัดการ

ีใบรับรองของแทที่ถูกตอง หรือนาเชื่อถือ 

มากขึ้น ใบรับรองมีอายุการใชงานจํากัด 

ุ" หรือ "ใบรับรองที่ไมถูกตอง" ปรากฏขึ้น 

องอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันและเวลาปจจุบัน
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การจดัการขอมูล

การติดตั้งหรอืลบแอปพลิเคชั่น
คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพทของคุณไดสองประเภท คือ

• แอปพลิเคชั่น J2METM ซึ่งใชเทคโนโลยี JavaTM ที่มีนามสกุลไฟล .jad หรือ .jar 

คุณจะติดตั้งแอปพลิเคชั่น PersonalJavaTM ในโทรศัพทของคุณไมได

• แอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรอืน่ๆ ที่เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการ Symbian 

ไฟลการติดตั้งจะมีนามสกุลไฟล .sis หรือ .sisx โปรดติดตั้งซอฟตแวรที่ออกแบบ

เปนพิเศษสําหรับโทรศัพทของคุณเทานั้น

ขอสําคญั: ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรจากแหลง

ที่นาเชื่อถือ เชน แอปพลิเคชั่นที่ผานการรบัรอง Symbian Signed 

หรือผานการทดสอบ Java VerifiedTM

คุณอาจถายโอนไฟลการติดตั้งไปยังเครื่องของคุณจากคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได 

หรือดาวนโหลดในระหวางการเบราส หรือสงถึงคุณเปนขอความมัลติมีเดีย 

เปนสิ่งที่แนบมาในอีเมล หรือโดยการใชเทคโนโลยี Bluetooth คุณสามารถใชโปรแกรม

ติดตั้งโปรแกรมของ Nokia ใน Nokia PC Suite เพื่อติดตั้งโปรแกรมลงในโทรศัพท

ของคุณหรือในการดหนวยความจํา

ในการคนหาแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว ใหเลือก > แอปพลิเคชั่น > สวนตัว

หากตองการเปดตัวจัดการแอปพลิเคชั่น ใหเลือก > การตั้งคา > ตัวจัดการ > 

ตัวจัดการ

การติดตั้งแอปพลเิคชั่น

ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Java ตองใ

เครื่องจะขอใหคุณดาวนโหลดไฟลนี้ให

1. หากตองการติดตั้งแอปพลิเคชันห

และเลื่อนไปที่ไฟลการติดตั้ง แอป

จะกํากับดวย

2. เลือก ตัวเลือก > ติดตั้ง 

หรือคนหาในหนวยความจําของโ

เลื่อนเพื่อเริ่มการติดตั้ง

ในระหวางการติดตั้ง โทรศัพทจะ

หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นโดยไ

เครื่องจะแจงเตือน ใหดําเนินการ

และตัวแอปพลิเคชั่นนั้น

ขอสําคัญ: แมวาการใชใ

ในการเชื่อมตอระยะไกล

ไดชัด แตคุณควรใชใบรับ

จากการรักษาความปลอ

มิไดใหการปองกันความป

ใบรับรองตางหากที่ตองม

เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่ม

หาก "ใบรับรองหมดอาย

แมวาใบรับรองนั้นจะถูกต

ในเครื่องของคุณถูกตอง
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หนวยความจําโทรศพัท

จําโทรศัพทไปที่การดหนวยความจําหรือเรียกคืน

ัวจัดการไฟล ใหเลือก ตวัเลือก > 

จากการดความจํา คุณสามารถสํารองขอมูล

กคืนขอมูลไดเฉพาะในโทรศัพทเครื่องเดิมเทานั้น

ยความจํา

ลว ขอมูลทั้งหมดในการดจะถูกลบโดยถาวร 

จผานการฟอรแมตมาแลว ในขณะที่บางประเภท

ือกการดหนวยความจํา

ดความจํา > ฟอรแมต

ปอนชื่อสําหรับการดหนวยความจํา

การดหนวยความจํา

ารใชงานโดยไมไดรับอนุญาต ในหนาจอ

ามจําและ ตัวเลือก > รหัสผานการด > ตั้ง 

ัสผานสามารถประกอบดวยตัวอักษรสูงถึง 

ดอื่นที่ปองกันการใชรหัสผานลงในโทรศัพท

นของการดนั้น ในการปลดล็อคการด ใหเลือก 
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กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถ

เชื่อถือขอมูลของเจาของใบรับรองนี้ได และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาว

เปนของเจาของที่อยูในรายชื่อ

แอปพลิเคชั่น Java อาจพยายามดําเนินการตางๆ เชน สรางการเชื่อมตอขอมูล 

หรือสงขอความ หากตองการแกไขการอนุญาตของแอปพลิเคชั่น Java ที่ติดตั้งไว

ในเครื่อง และกําหนดจุดเชื่อมตอที่แอปพลิเคชั่นนั้นสามารถใชได ใหเลือก 

แอปฯที่ติดตั้ง เลื่อนไปที่แอปพลิเคชั่นนั้น และเลือก เปด

เมื่อคุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในการดหนวยความจําที่ใชรวมกันไดแลว ไฟลการติดตั้ง 

(.sis) จะยังคงอยูในหนวยความจําของโทรศัพท ไฟลอาจใชหนวยความจําเปน

จํานวนมาก และปองกันไมใหคุณจัดเก็บไฟลอืน่ หากตองการรักษาพื้นที่

หนวยความจําไวใหพอเพียง ใหใชชุดซอฟตแวร Nokia PC Suite สํารองขอมูลของไฟล

การติดตั้งลงบนคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได กอนใชตัวจัดการไฟลลบไฟลการติดตั้ง

ออกจากหนวยความจําของเครื่อง โปรดดูที่ “ตัวจัดการไฟล” ในหนา 54 หากไฟล .sis 

อยูในรูปขอความแนบ ใหลบขอความดังกลาวออกจากถาดรับขอความ

การลบแอปพลิเคชัน่

ในหนาจอหลักของตัวจัดการแอปพลิเคชั่น เลือก แอปฯที่ติดตั้ง เลื่อนไปที่แพคเกจ

ซอฟตแวร และเลือก ตัวเลือก > ยกเลิกติดตั้ง 

ตัวจัดการไฟล
ในการเรียกดู เปด และจัดการไฟลและแฟมขอมูลในหนวยความจําของเครื่อง

หรือบนการดหนวยความจํา ใหเลือก > สํานักงาน > ตัวจัดไฟล

การสํารองและเรียกคืน

ในการสํารองขอมูลจากหนวยความ

ขอมูลจากการดหนวยความจํา ในต

สํารองความจําเครื่อง หรือ เรียกคืน

ของหนวยความจําโทรศัพทและเรีย

การฟอรแมตการดหนว

เมื่อฟอรแมตการดหนวยความจําแ

การดหนวยความจําบางประเภทอา

ตองฟอรแมตกอนการใชงาน

1. ในหนาจอตัวจัดการไฟล ใหเล

2. เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการ

3. เมื่อฟอรแมตเรียบรอยแลว ให

การล็อคหรือปลดล็อค

ในการตั้งรหัสผานเพื่อชวยปองกันก

ตัวจัดการไฟล เลือกการดหนวยคว

ปอนและยืนยันรหัสผานของคุณ รห

8 ตัวอกัษร

หากคุณใสการดหนวยความจําการ

ของคุณ เครื่องจะขอใหปอนรหัสผา

ตัวเลือก > ปลดล็อคการดความจํา
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ิมการดบางอัน และจะเขาใชเนื้อหาที่ไดรับ

วในเครื่องแลวเทานั้น

นเครื่องของคุณ ใหเลือก > การตั้งคา > 

ับไฟลสื่ออยางนอยหนึ่งไฟล ใหเลือก 

ประกอบดวยใบอนุญาตหลายฉบับ 

นุญาตที่มีอยูในใบอนุญาตกลุม 

ยะเวลาในการใชไฟล ใหเลือก ใบอนุฯที่ใชไมได 

ยายเวลาในการใชไฟลสื่อ ใหเลือกใบอนุญาต

าตใหม ใบอนุญาตอาจไมสามารถอัพเดตได

ริการ

ือก ไมถูกใช ใบอนุญาตที่ยังไมไดใช

 สถานะของอายุที่ใชงานไดและความสามารถ

 และเลือก

ตอกับเซิรฟเวอรและรับการตั้งกําหนดคา

ซิรฟเวอรใหม หรือดูและจัดการรูปแบบ

ําหนดคาตางๆ จากผูใหบริการหรือแผนก

> การตั้งคา > ตัวจัดการ > ตัวจ.ก.อปุ.
ลขิสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

ใบอนญุาต
การจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล

เจาของเนื้อหาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์ดิจิตอล (DRM) แบบตางๆ เพื่อปกปอง

ทรัพยสินทางปญญาของเจาของ รวมถึงลิขสิทธิ์ โทรศัพทนี้ใชซอฟตแวร DRM 

หลายประเภทเพื่อเขาสูเนื้อหาที่มี DRM ปองกันไว คุณสามารถใชโทรศัพทเครื่องนี้

เขาสูเนื้อหาที่มีการปองกันดวย WMDRM, OMA DRM 1.0 และ OMA DRM 2.0 ได 

หากซอฟตแวร DRM เฉพาะไมสามารถปองกันเนื้อหาได เจาของเนื้อหา

อาจขอใหยกเลิกความสามารถของซอฟตแวร DRM ในการเขาสูเนื้อหาใหมที่ DRM 

นั้นปองกันไว การยกเลิกอาจปองกันการนําเนื้อหาที่มี DRM ปองกันไวบางเนื้อหา

ที่อยูในโทรศัพทของคุณมาใชอีกครั้ง การยกเลิกซอฟตแวร DRM ไมมีผลตอการใช

เนื้อหาที่มีการปองกันดวย DRM ประเภทอื่นหรือการใชเนื้อหาที่ไมมี DRM ปองกันไว

เนื้อหาที่มีการปองกันดวยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล (DRM) จะมาพรอมกับ

ใบอนุญาตที่เกี่ยวของซึ่งระบุสิทธิ์ของคุณในการใชเนื้อหา

หากโทรศัพทของคุณมีเนื้อหาที่ปองกันดวย OMA DRM วิธีสํารองขอมูลใบอนุญาต

และเนื้อหาคือ การใชคุณสมบัติสํารองขอมูลของ Nokia PC Suite วิธีการถายโอน

ขอมูลแบบอื่นๆ อาจไมโอนใบอนุญาตที่จําเปนตองเรียกคืนพรอมเนื้อหาเพื่อใหคุณ

สามารถใชเนื้อหาที่ปองกันดวย OMA DRM ไดตอไปหลังจากฟอรแมตหนวยความจํา

โทรศัพทแลว คุณอาจจําเปนตองเรียกคืนใบอนุญาตในกรณีที่ไฟลในโทรศัพท

ของคุณเสีย

หากโทรศัพทมีเนื้อหาที่ปองกันดวย WMDRM ทั้งใบอนุญาตและเนื้อหาจะหายไป

หากคุณฟอรแมตหนวยความจําของโทรศัพท คุณอาจสูญเสียใบอนุญาตและเนื้อหา

ไปในกรณีที่ไฟลในโทรศัพทของคุณเสีย การสูญหายของใบอนุญาตหรือเนื้อหา

อาจจํากัดความสามารถในการใชเนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพทของคุณอีกครั้ง 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการของคุณ

ใบอนุญาตบางฉบับอาจเชื่อมตอกับซ

การปองกันไวไดในกรณีที่ใสซิมการดไ

หากตองการดูใบอนุญาตที่จัดเก็บไวใ

ตัวจัดการ > ใบอนุญาต 

ในการดูใบอนุญาตที่ใชไดซึ่งเชื่อมตอก

ใบอนุญาตที่ใชได ใบอนุญาตกลุม ซึ่ง

จะแสดงดวย  หากตองการดูใบอ

ใหเลือกใบอนุญาตกลุม

ในการดูใบอนุญาตที่ใชไมไดซึ่งเกินระ

ในการซื้อเวลาในการใชเพิ่มขึ้น หรือข

ที่ใชไมได และ ตัวเลือก > รับใบอนุญ

หากยังไมเปดใชการรับขอความจากบ

ในการดูใบอนุญาตที่ไมไดใชงาน ใหเล

จะไมเชื่อมตอกับไฟลสื่อ

หากตองการดูขอมูลโดยละเอยีด เชน

ในการสงไฟล ใหเลื่อนไปที่ใบอนุญาต

ตัวจัดการอุปกรณ
คุณสามารถใชตัวจัดการอุปกรณเชื่อม

สําหรับอปุกรณของคุณ สรางรูปแบบเ

เซิรฟเวอรที่มีอยู คุณอาจไดรับการตั้งก

จัดการขอมูลของบริษัท

ในการเปดตัวจัดการอุปกรณ เลือก 
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ื่อนไปที่รูปแบบ และเลือก ตัวเลือก > แกไขรูปแบบ

กการจัดการขอมูลของบริษัทสําหรับการตั้งคา
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การอัพเดตซอฟตแวร

คําเตือน: หากคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟตแวร คุณจะไมสามารถ

ใชโทรศัพท แมแตกับการโทรออกฉุกเฉิน จนกวาจะติดตั้งเสร็จ

และรีสตารทโทรศัพทอีกครั้ง ตองแนใจวาไดสํารองขอมูลไวแลว

กอนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง 

การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟแวรอาจเกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมาก

ผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาบริการ

การสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

ตรวจสอบใหแนใจวาแบตเตอรี่โทรศัพทมีพลังงานเพียงพอหรือเชื่อมตออยูกับอปุกรณ

ชารจกอนเริ่มอัพเดต

1. เลือก ตัวเลือก > ตรวจสอบการอัพเดต หากมีการอพัเดต ใหตอบตกลง

เพื่อดาวนโหลด

2. เมื่อดาวนโหลดเสร็จแลว ใหติดตั้งการอัพเดต แลวเลือก ตอนนี้ หากตองการ

เริ่มการติดตั้งภายหลัง ใหเลือก ภายหลัง 

ในการเริ่มกระบวนการติดตั้งภายหลัง เลือก ตัวเลือก > ติดตั้งอัพเดต 

หากไมมีการกําหนดรูปแบบเซิรฟเวอรไว เครื่องจะขอใหคุณสรางใหม หรือหากมี

หลายรูปแบบ เลือกจากรายการเซิรฟเวอร ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับการตั้งคา

รูปแบบเซิรฟเวอรที่ถูกตอง

การกําหนดคาโทรศัพทของคุณ

คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาตางๆ จากผูใหบริการหรือแผนกจัดการขอมูล

ของบริษัท

ในการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรและรับการตั้งการกําหนดคาโทรศัพท ใหเลือก ตวัเลือก > 

รูปแบบเซิรฟเวอร เลื่อนไปที่รูปแบบเซิรฟเวอรและเลือก ตัวเลือก > เริ่มการกําหนดคา

ในการแกไขรูปแบบเซิรฟเวอร ใหเล

ติดตอผูใหบริการของคุณ หรือแผน

รูปแบบเซิรฟเวอร
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te
 เพื่อซิงโครไนซรายชื่อ ปฏิทิน และบันทึกระหวาง

ได

ุดโปรแกรม PC Suite และลิงคดาวนโหลด

 ที่ www.nokia.co.th/pcsuite

th
การเชื่อมตอแบบไรสายระหวางอปุกรณ

 10 เมตร (33 ฟุต)

 Bluetooth Specification 2.0 ซึ่งรองรับรูปแบบ

on, Audio/Video Remote Control, Basic 

 Transfer, Hands-free, Headset, Object 

ess, SIM Access, Generic Audio/Video 

Generic Object Exchange คุณควรใชเฉพาะ

รองจาก Nokia เทานั้น เพื่อสรางความมั่นใจ

เทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัท

ั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม

รือใหคุณสมบัติใดๆ ทํางานอยูโดยไมแสดงผล

สิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น

ากแหลงขอมูลที่คุณไมไวใจ
ลขิสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

การเชือ่มตอ

การถายโอนหรอืซงิโครไนซขอมูล
ดวยการสลับโทรศัพท คุณสามารถคัดลอกหรือซิงโครไนซรายชื่อ รายการปฏิทิน 

และขอมูลอื่นๆ เชน วิดีโอคลิปและรูปภาพ จากโทรศัพทที่ใชงานรวมกันไดโดยใช

การเชื่อมตอ Bluetooth

การซิงโครไนซอาจไมสามารถทําได และสามารถคัดลอกขอมูลไดเพียงครั้งเดียว 

ขึ้นอยูกับโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่ง

1. ในการถายโอนหรือซิงโครไนซขอมูล ใหเลือก > การตั้งคา > เชื่อมตอ > สลับ

หากคุณไมไดใชการสลับโทรศัพทมากอน ขอมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น

จะปรากฏขึ้น ในการเริ่มตนโอนขอมูล ใหเลือก ทําตอ 

หากคุณใชการสลับโทรศัพทแลว ใหเลือกไอคอน เริ่มตนการซิงค, เริ่มตนการดึง 

หรือ เริ่มตนการสง 

2. เมื่อใชเทคโนโลยี Bluetooth คุณตองจับคูโทรศัพทเพื่อถายโอนขอมูล

อาจมีการสงแอปพลิเคชั่นและติดตั้งในโทรศัพทอกีเครื่องหนึ่งเพื่อใชงาน

การโอนขอมูล โดยขึ้นอยูกับประเภทของโทรศัพทอีกเครื่อง ทําตามคําแนะนํา

ที่ปรากฏบนหนาจอ

3. เลือกขอมูลที่คุณตองการโอนไปยังเครื่องของคุณ

4. ขอมูลจะไดรับการโอนไปยังเครื่องของคุณ โดยเวลาที่ใชในการโอนจะขึ้นอยู

กับจํานวนขอมูล คุณสามารถหยุดการโอนและทําการโอนตอไดในภายหลัง

ชุดโปรแกรม PC Sui
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม PC Suite

โทรศัพทและเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกัน

คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช

ในสวนสนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia

การเชื่อมตอ Bluetoo
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ใชสําหรับ

อิเล็กทรอนิกสที่อยูภายในระยะสูงสุด

โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน

ตอไปนี้ Advanced Audio Distributi

Imaging, Dial-Up Networking, File

Push, Serial Port, Phone Book Acc

Distribution, Generic Access และ 

อุปกรณเสริมสําหรับรุนนี้ที่ไดรับการรับ

ในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับ

ผูผลิตอปุกรณอื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณน

คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth ห

บนหนาจอในขณะใชคุณสมบัติอื่น จะ

และอายุการใชงานแบตเตอรี่จะลดลง

หามตอบรับการเชื่อมตอ Bluetooth จ

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


การเชื่อมตอ

าแอดเดรสของโทรศัพท ปอนรหัส *#2820# 

อน รายการอุปกรณที่เคยพบมากอนจะปรากฏขึ้น 

ือก อุปกรณเพิ่มเติม 

มตอ

อนถายโอนขอมูล เสียงสัญญาณจะดังขึ้น 

ัสผาน สรางรหัสผานของคุณเองและใชรหัสผานนี้

ื่องหนึ่ง คุณไมจําเปนตองจํารหัสผานนั้น

กรณ

นหนาจอ Bluetooth ใหเลื่อนไปที่ อุปกรณที่จับคู 

เลือก > อุปกรณที่จับคูใหม เลือกอปุกรณ

ผานดวย

ังอุปกรณที่มีการจับคูที่คุณตองการยกเลิก 

ลิกการจับคูทั้งหมด เลือก ตัวเลอืก > ลบทั้งหมด 

ิ์กอน ใหเลื่อนไปที่อุปกรณนั้น แลวเลือก 

 การเชื่อมตอระหวางโทรศัพทของคุณ

ันทีโดยคุณไมตองมีขอมูล ใชสถานะนี้

อื่นไมสามารถเขาใชงานไดเทานั้น เชน เครื่อง PC 

ได  จะถูกเพิ่มตอจากชื่ออุปกรณที่ไดรับ

ที่จับคู

ณ ในหนาจออุปกรณที่จับคู ใหเลือกอุปกรณ

ปดกั้น ใหเลื่อนไปที่ อุปกรณที่ถูกปดกั้น 

เลื่อนไปที่อุปกรณ และเลือก ลบ
58 ลิขสทิธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

การเชื่อมตอ Bluetooth จะสิ้นสุดโดยอตัโนมัติหลังจากสงหรือรับขอมูล

การตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth

เลือก > การตั้งคา > เชื่อมตอ > Bluetooth 

Bluetooth — เพื่อเปดหรือปดการเชื่อมตอ Bluetooth

การมองเห็นของโทรศัพท — เพื่อใหอปุกรณอื่นๆ ที่มีการเชื่อมตอ Bluetooth 

มองเห็นโทรศัพทของคุณไดตลอดเวลา เลือก เห็นไดทั้งหมด หากตองการอนุญาต

ใหโทรศัพทของคุณสามารถถูกตรวจพบไดภายในระยะเวลาที่กําหนด เลือก 

ระบุชวงเวลา เพื่อความปลอดภัย คุณควรใชการตั้งคา ซอน หากใชได

ชื่อของโทรศัพท — เพื่อกําหนดชื่อโทรศัพท

โหมด SIM ระยะไกล — เพื่อใหอุปกรณอื่น เชน ชุดอุปกรณรถยนต สามารถใชซิมการด

ในโทรศัพทไดโดยใชเทคโนโลยี Bluetooth (SIM Access Profile)

เมื่ออุปกรณไรสายอยูในโหมดซิมระยะไกล คุณจะสามารถใชไดแตเพียงอุปกรณ

เพิ่มพิเศษที่เชื่อมตอกับอุปกรณที่ใชรวมกันได เชน ชุดโทรศัพทในรถยนต เพื่อทําการ

โทรออกหรือรับสายเรียกเขา อุปกรณไรสายของคุณจะไมทําการโทรออก ยกเวน

หมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่อง ในขณะที่อยูในโหมดนี้ ในการโทรออก

จากอุปกรณของคุณ คุณตองออกจากโหมดซิมระยะไกลกอน หากเครื่องถูกล็อคอยู 

ใหปอนรหัสเพื่อปลดล็อคกอน

การสงขอมูล

1. เปดแอปพลิเคชั่นที่บันทึกรายการซึ่งคุณตองการสงไว

2. เลื่อนไปยังรายการที่ตองการสง แลวเลือก ตัวเลือก > สง > ทาง Bluetooth

3. โทรศัพทจะเริ่มตนคนหาอุปกรณที่อยูในระยะนั้น อุปกรณที่จับคูจะปรากฏ

พรอมสัญลักษณ  อุปกรณบางอยางอาจแสดงแอดเดรสอุปกรณ

โดยเฉพาะเทานั้น ในการคนห

ในโหมดสแตนดบาย

หากคุณเคยคนหาอุปกรณมาก

ในการเริ่มการคนหาใหม ใหเล

4. เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อ

5. หากอุปกรณอื่นตองการจับคูก

และเครื่องจะขอใหคุณปอนรห

รวมกับเจาของอุปกรณอีกเคร

การจับคูและปดกั้นอุป

ในการเปดรายการอุปกรณที่จับคู ใ

ในการจับคูกับอุปกรณ ใหเลือก ตัว

ที่ตองการจับคูและแลกเปลี่ยนรหัส

ในการยกเลิกการจับคู ใหเลื่อนไปย

และกดปุมลบ หากคุณตองการยกเ

ในการตั้งคาใหมีการตรวจสอบสิทธ

ตัวเลือก > ตั้งเปนผานการอนุญาต

และอุปกรณเครื่องนี้สามารถทําไดท

สําหรับอุปกรณของคุณเองที่บุคคล

หรืออุปกรณของบุคคลที่คุณเชื่อถือ

การอนุญาตแลวในหนาจออุปกรณ

ในการปดกั้นการเชื่อมตอจากอุปกร

และ ปดกั้น 

หากตองการดูรายการอุปกรณที่ถูก

ในการยกเลิกการปดกั้นอปุกรณ ให
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ก > รูปแบบการซิงคใหม และปอนการตั้งคา

องหลัก ใหเลือกขอมูลที่จะซิงโครไนซ และเลือก 

ระบบเครือขาย) คือ การสื่อสารดวยเสียง

 IP (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) PTT 

ยตรงกับอีกฝายดวยการกดปุมเพียงครั้งเดียว 

ึ่งกําลังพูด อีกฝายหนึ่งจะเปนผูฟง 

ถูกจํากัดไว

เพื่อสอบถามขอมูลการใชงาน คาบริการ 

บวาบริการขามเครือขายอาจมีขอจํากัด

ยหลักของคุณ

ารตั้งคาการเชื่อมตอ PTT ที่จําเปนกอน 

ตอขอรายละเอียดจากผูใหบริการของคุณ

ารใช Push to talk เพื่อรับสายโทรศัพท

นา 

ือก > ล็อกอินในการสนทนา

ามรบกวน (DND: Do not disturb)
ลขิสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

การรบัขอมูล

เมื่อคุณไดรับขอมูลโดยใชเทคโนโลยี Bluetooth เครื่องจะถามวาคุณตองการยอมรับ

ขอความหรือไม หากคุณตอบรับ รายการนั้นจะอยูในถาดเขาของการสงขอความ

การเชื่อมตอ USB
เชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล USB เพื่อสรางการเชื่อมตอขอมูลระหวางโทรศัพท

กับเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได

เลือก > การตั้งคา > เชื่อมตอ > USB และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

โหมดการเชื่อมตอ USB — เพื่อเลือกโหมดการเชื่อมตอ USB ที่ตั้งไวหรือเปลี่ยนโหมด

ที่ใชงานอยู เลือก PC Suite เพื่อใชโทรศัพทกับโปรแกรม Nokia PC Suite, เลือก 

อุปกรณจัดเก็บขอมูล เพื่อเขาใชไฟลในการดหนวยความจําที่ใสอยูเปนอปุกรณจัดเก็บ

ขอมูล, เลือก ถายโอนภาพ เพื่อใชโทรศัพทกับเครื่องพิมพที่ใชงานรวมกับ PictBridge 

ไดหรือ การโอนยายมีเดีย เพื่อซิงโครไนซไฟลสื่อ เชน เพลง ดวยโปรแกรม Windows 

Media Player เวอรชันที่สามารถใชรวมกันได

ถามเมื่อเชื่อมตอ — เพื่อตั้งใหโทรศัพทถามวัตถุประสงคของการเชื่อมตอทุกครั้ง

ที่เชื่อมตอสายเคเบิล เลือก ใช ในการตั้งคาใหเปดใชโหมดเริ่มตนอัตโนมัติ ใหเลือก ไม

หลังจากถายโอนขอมูล ตองแนใจวาคุณสามารถถอดสายเคเบิลขอมูล USB ออกจาก

เครื่องคอมพิวเตอรไดอยางปลอดภัย

การซิงโครไนซจากระยะไกล
การซิงคจะชวยใหคุณซิงโครไนซขอมูล เชน รายการปฏิทิน รายชื่อ และสมุดบันทึก

ของคุณกับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดหรือเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล

เลือก > การตั้งคา > เชื่อมตอ > ซิงค 

ในการสรางรูปแบบใหม เลือก ตัวเลือ

ที่จําเปน

หากตองการซิงโครไนซขอมูล ในมุมม

ตัวเลือก > ซิงโครไนส 

Push to talk
Push to talk (PTT) (บริการเสริมจาก

แบบเวลาตามจริงที่ใชงานผานบริการ

ชวยใหคุณสามารถสื่อสารดวยเสียงโด

ในการสื่อสารแบบ PTT ขณะที่ฝายหน

และความยาวของการพูดแตละครั้งจะ

โปรดติดตอผูใหบริการระบบของคณุ 

และการเปนสมาชิกบริการนี้ โปรดทรา

มากกวาบริการเสริมจากระบบเครือขา

กอนที่ใชบริการ PTT คุณตองกําหนดก

สําหรับการตั้งคาบริการ PTT โปรดติด

หากมีสายโทรเขา เครื่องจะออกจากก

เลือก > แอปพลิเคชั่น > การสนท

ล็อกอินเขาสู PTT

ในการล็อกอินดวยตัวเอง เลือก ตัวเล

 แสดงวามีการเชื่อมตอ PTT

แสดงวามีการตั้งคา PTT ไวที่ ห



การเชื่อมตอ

ออกคางไว แตยังมีผูอื่นกําลังพูดอยูในเซสชัน PTT

ออกคางไว และไดรับอนุญาตใหพูด

ยชื่อ ใหเลื่อนไปที่รายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > 

ตอ
รถดูสถานะของการเชื่อมตอขอมูล ดูรายละเอียด

ิ้นสุดการเชื่อมตอที่ไมใชงาน

จริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บ

ารอาจตางกัน ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย 

ปจจัยอื่นๆ

 ตัวเชื่อม

อ ใหเลื่อนไปที่การเชื่อมตอที่ตองการ แลวเลือก 

ังการเชื่อมตอ แลวเลือก ตัวเลือก > 

การเชื่อมตอทั้งหมด เลือก ตัวเลอืก > 
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ออกจาก PTT

เลือก ตัวเลือก > ออก ล็อกเอาตจากการสนทนาหลังออกจากแอปพลิเคชั่น? 

จะปรากฏขึ้น ในการล็อกเอาต เลือก ใช หากตองการให PTT ทํางานอยูในพื้นหลัง 

เลือก ไม

การโทรแบบหนึง่ตอหนึ่ง

คําเตือน: หามถืออุปกรณไวใกลกับหูเมื่อคุณเปดใชลําโพง 

เพราะระดับเสียงจะดังมาก

1. เลือก ตัวเลือก > รายชื่อสนทนา > รายชื่อ และเลื่อนไปยังรายชื่อของผูที่คุณ

ตองการสนทนาดวย และกดปุมโทรออก

2. เมื่อเริ่มการเชื่อมตอแลว หากตองการสนทนากับผูเขารวมอีกรายหนึ่ง ใหกดปุม

โทรออกคางไวขณะที่คุณพูด

3. หากตองการวางสาย PTT ใหเลือก ตัดการเชื่อมตอ หรือหากมีสายสนทนา PTT 

หลายสาย ใหเลือก ตวัเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

การติดตอแบบกลุม PTT

ในการโทรแบบกลุม เลือก ตัวเลอืก > รายชื่อสนทนา > รายชื่อ > ตัวเลือก > 

สนทนาหลายคน เลือกรายชื่อที่คุณตองการโทรหา และเลือก ตกลง 

เซสชั่น PTT

เซสชั่น PTT จะปรากฏเปนบับเบิ้ลการติดตอในหนาจอ PTT ซึ่งจะใหขอมูลเกี่ยวกับ

สถานะของเซสชัน PTT ดังนี้

รอ — ปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดปุมโทร

คุย — ปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดปุมโทร

การสงคําขอโทรกลับ

ในการสงคําขอใหติดตอกลับจากรา

สงคําขอโทรกลับ

ตัวจดัการการเชื่อม
ในตัวจัดการการเชื่อมตอ คุณสามา

ของจํานวนขอมูลที่สงและรับ และส

หมายเหตุ: คาใชจาย

คาบริการจากผูใหบริก

การปดเศษ ภาษี และ

เลือก > การตั้งคา > เชื่อมตอ >

ในการดูรายละเอียดของการเชื่อมต

ตัวเลือก > รายละเอียด

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอ เลื่อนไปย

ตัดการเชื่อมตอ หากตองการสิ้นสุด

ตัดการเชื่อมตอทั้งหมด
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อุปกรณเสริมของแท

ิสําหรับการใชอปุกรณเสริม

ือเด็ก

อุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดงึออก 

านของอุปกรณเสริมทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถ

รองเทานั้นที่จะติดตั้งอปุกรณเสริมในรถ

ะอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองจากผูผลิต

ทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําให

ัพทเปนโมฆะไป
ลขิสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

อุปกรณเสริมของแท
คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอปุกรณเสริมที่ไดรับ

การรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น การใช

อุปกรณประเภทอืน่นอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําให

การรับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป

สําหรับอุปกรณเสริมที่ใชรวมกันไดเกี่ยวกับโทรศัพท

รุนนี้ โปรดเขาไปที่ www.nokia.co.th/enhancements

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับ

การรับรอง 

สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ 

หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก 

อยาดึงที่สายไฟ

ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัต

• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนม

• หากตองการถอดสายไฟออกจาก

อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทําง

อยางสม่ําเสมอ

• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับ

ที่ติดตั้งยากได

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ แล

โทรศัพทเทานั้น การใชอุปกรณประเภ

การรับประกันหรือรับรองสําหรับโทรศ

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


อุปกรณเสริมของแท

อง Nokia BH-902
-902 ที่โดดเดนและทันสมัยทําใหคุณพรอมสําหรับ

ารโทรและการแจง SMS ไดทันทีผานจอ OLED 

งคุณไดอยางงายดายที่สุด พรอมทั้งเพลิดเพลิน

นทุกการสนทนา ดวยเทคโนโลยี Digital Signal 

Nokia CK-300
ประสิทธิภาพสูง ชุดอุปกรณรถยนต Nokia CK-300 

เทคโนโลยีใหมลาสุดในโทรศัพทมือถือและอุปกรณ

วามรูเชิงปฏิบัติการดานรถยนตของทางบริษัท

a CR-97
ลอดภัยในรถของคุณ ที่วางที่สวยนําสมัยชวยเสริม

วยงามเปนระเบียบ และชวยใหการตอสายเขากับ

ารถทําไดอยางสะดวกสบาย
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แบตเตอรี่

ขอสําคัญ: เวลาคุยสายและเวลาเปดรอรับสายของแบตเตอรี่

จะเปนไปตามขอกําหนดดังกลาวเฉพาะในสภาวะหรือสภาพแวดลอม

ของเครือขายที่เหมาะสมบางอยางเทานั้น เวลาคุยสายและเวลาเปด

รอรับสายของแบตเตอรี่ที่แทจริงอาจแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับซิมการด 

คุณสมบัติที่ใช อายุและสภาพของแบตเตอรี่ อุณหภูมิที่ใชแบตเตอรี่ 

สภาวะเครือขายที่แตกตางกัน และปจจัยอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น 

เวลาคุยสายและเวลาเปดรอรับสายจึงอาจนอยกวาที่ระบุไวในคูมือนี้ 

นอกจากนี้ เสียงเรียกเขา แฮนดฟรี การใชงานในโหมดดิจิตอล 

และฟงกชันอื่นๆ จะทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน และระยะเวลาที่ใชโทรศัพท

โทรออกจะมีผลตอเวลาเปดรอรับสาย ในทํานองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปด

โทรศัพทไวและระยะเวลาที่อยูในโหมดสแตนดบายจะมีผลตอเวลา

คุยสายดวย

ชุดหูฟง Bluetooth ข
ชุดหูฟง Bluetooth ของ Nokia BH

กาวสูอนาคต คุณสามารถดูขอมูลก

สีดําเงา ตลอดจนจัดการการโทรขอ

ไปกับคุณภาพเสียงที่ชัดเจนสดใสใ

Processing (DSP) ขั้นสูง

ชุดอุปกรณรถยนต 
ปรับแตงรถของคุณใหมีการสื่อสาร

ไมเพียงประสานอยางกลมกลืนกับ

ขนาดพกพาอื่นๆ แตยังสะทอนถึงค

อีกดวย 

ที่วางโทรศัพท Noki
รักษา Nokia 6210 Navigator ใหป

การออกแบบโทรศัพทของคุณใหดูส

อุปกรณชารจโทรศัพทของคุณสาม

ประเภท เวลาสนทนา เวลาเปดรอรับสาย

BL-5F สูงสุด 2.8 ชม. สูงสุด 231 ชม.
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ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ

แบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อณุหภูมิต่ํากวา

งแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อมีวัตถุประเภท

าสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) 

โลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้

ตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปา

อรี่หรือวัตถุสําหรับการเชื่อมตอชํารุดเสียหายได

ากอาจเกิดการระเบิดได ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิด

ัน การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมาย

าเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะ

อ ทําใหผิดรูปราง เจาะหรือแยกสวนเซลล

อรี่รั่วออกมา ควรระวังไมใหของเหลวนั้น

ี่เกิดการรั่วไหล ใหลางผิวหนังหรือตาดวยน้ํา

ใสวัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนําไปแช

ําใหเกิดการลุกไหม การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ 

ยเฉพาะบนพื้นแข็ง และคุณเชื่อวาแบตเตอรี่

ื่อตรวจสอบกอนนําไปใชตอ

ที่ระบุไวเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจ

็บแบตเตอรี่ไวใหพนมือเด็ก
ลขิสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรีแ่ละอุปกรณชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจประจุใหมได แบตเตอรี่

ที่ไดรับการออกแบบมาใหใชกับโทรศัพทเครื่องนี้ คือรุน BL-5F โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับ

การออกแบบมาใหใชพลังงานจากอุปกรณชารจตอไปนี้: อปุกรณชารจ AC-4, AC-5, 

AC-6, AC-8 หรือ DC-4 คุณสามารถชารจและคายประจุแบตเตอรี่ไดเปนรอยๆ ครั้ง 

แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนา

และเวลาเปดรอรับสายของแบตเตอรี่ลดลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่

กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณ

ชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น การใชแบตเตอรี่

หรืออุปกรณชารจที่ไมไดรับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม การระเบิด การรั่วไหล 

หรืออันตรายอื่นๆ

หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน คุณอาจตอง

เชื่อมตออปุกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลวเชื่อมตออีกครั้งเพื่อเริ่มชารจ

แบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณ

แสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได

ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอปุกรณชารจทุกครั้งกอนถอด

แบตเตอรี่

ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัวเครื่องเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบ

แบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานาน

เกินไปจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว 

แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอณุหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) 

อุณหภูมิที่รอนหรือหนาวจัดจะทําใหประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่

ลดลง การใชแบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานได

ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทํางานของ

จุดเยือกแข็ง

อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรขอ

โลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกาม

ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบ

อาจเกิดขึ้นได เชน ในกรณีที่คุณพกแบ

เล็กๆ การลัดวงจรอาจทําใหขั้วแบตเต

หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจ

ความเสียหายแลวอาจระเบิดไดเชนก

ของทองถิ่น กรุณานํากลับมาใชใหม ถ

ภายในบาน

หามถอดชิ้นสวน ตัด เปด บีบอัด ดัดง

หรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเต

สัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีท

ทันที หรือรีบไปพบแพทย

หามดัดแปลง ประกอบใหม พยายาม

หรือโดนน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นๆ

การใชแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจท

หากโทรศัพทหรือแบตเตอรี่ตกหลนโด

ชํารุดเสียหาย ใหนําไปที่ศูนยบริการเพ

คุณควรใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค

หรือแบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย โปรดเก



ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ

เมื่อคุณมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม คุณจะเห็น

มือประสานกัน (Nokia Connecting Hands) 

มุมมองหนึ่ง และจะเห็นโลโกอุปกรณเสริม

งแทของ Nokia (Nokia Original Enhancement) 

อีกมุมมองหนึ่ง

เมื่อคุณหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอร

โลแกรมไปดานซาย ขวา ลาง และบน 

จะเห็นจุด1, 2, 3 และ 4 จุด ในแตละดาน

มลําดับ

งคุณไมใชของแท

เตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอรโฮโลแกรม

ือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น การใชแบตเตอรี่

ิตอาจเปนอันตรายและอาจทําใหโทรศัพทของคุณ

ใหเครื่องและอุปกรณเสริมเสียหายได และอาจ

กันอื่นใดที่ใชกับโทรศัพท

ิมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ Nokia 

tterycheck
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ขอสําคัญ: เวลาคุยสายและเวลาเปดรอรับสายของแบตเตอรี่เปนคา

โดยประมาณเทานั้น และขึ้นอยูกับความแรงของสัญญาณ ลักษณะ

ของเครือขาย คุณสมบัติที่ใช อายุและสภาพของแบตเตอรี่ อุณหภูมิที่ใช

แบตเตอรี่ การใชในโหมดดิจิตอล และอีกหลายปจจัย ระยะเวลาที่ใช

โทรศัพทโทรออกจะมีผลตอเวลาเปดรอรับสาย ในทํานองเดียวกัน 

ระยะเวลาที่เปดโทรศัพทไวและอยูในโหมดสแตนดบายก็จะมีผลตอเวลา

คุยสายดวย

คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรีข่อง 
Nokia
โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ 

ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อ

แบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้นและตรวจสอบสติ๊กเกอร

โฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปนี้

การตรวจสอบตามขั้นตอนตางๆ จนครบถวนไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาว

จะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อวาแบตเตอรี่

ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia คุณควรเลิกใชแบตเตอรี่ดังกลาว 

หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ซึ่งคุณซื้อมา

โฮโลแกรมของแท

1.
รูป

ใน

ขอ

ใน

2.
โฮ

คุณ

ตา

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ขอ

หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบต

เปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หร

ที่ไมไดรับการรับรองจากบริษัทผูผล

มีประสิทธิภาพดอยลง อีกทั้งยังทํา

สงผลตอการรับรองหรือการรับประ

หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิ่มเต

โปรดเขาไปที่ www.nokia.co.th/ba

http://www.nokia.co.th/batterycheck
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การดูแลและบํารุงรักษา

รื่องหรือเสาอากาศสําหรับเปลี่ยนที่ไดรับ

าศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง 

โทรศัพทเกิดความเสียหาย และยังเปน

ื่อสารวิทยุอีกดวย

ก็บไว เชน รายชื่อ และบันทึกยอปฏิทิน

พื่อสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน ใหปดสวิตช

ตเตอรี่ อุปกรณชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ 

ําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
ลขิสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

การดแูลและบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิต

ที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง

• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจับตัว ความชื้น และของเหลวทุกประเภท 

หรือความชื้น จะทําใหเกิดองคประกอบของแร ซึ่งอาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกส

สึกกรอนได หากตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่อง

แหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณ

สวนที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอณุหภูมิสูงจะทําใหอายุการทํางาน

ของอุปกรณอเิล็กทรอนิกสสั้นลง ทั้งยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย 

และทําใหสวนที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสูอุณหภูมิปกติ 

ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหแผงวงจรอเิล็กทรอนิกส

เสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใช

ฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําให

แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาด

เครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอาจเขาไปอดุตันในชิ้นสวนที่เลื่อนไดของโทรศัพท 

และอาจสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของโทรศัพท

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส เชน เลนสของกลองถายรูป 

พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง

• ใชเสาอากาศสํารองที่ติดมากับเค

การรับรองเทานั้น การใชเสาอาก

หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําให

การผิดกฎหมายวาดวยอปุกรณส

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

• หมั่นสํารองขอมูลที่คุณตองการเ

• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เ

โทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบ

หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหน

เพื่อขอรับบริการ



ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

ทย
ัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิด

อุปกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณ

ําใหคุณปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเครื่องมือ

ับการปกปองจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม 

ริการรักษาพยาบาลในกรณีที่มีปายประกาศใหคุณ

พยาบาลหรือโรงพยาบาลแหงนั้นอาจกําลังใช

ายนอก

ารปลูกถายอวัยวะ 

ําวาควรรักษาระยะหางอยางนอย 15.3 เซนติเมตร 

ุปกรณทางการแพทย เชน เครื่องวัดการเตน

พื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ

ลาวควร

อุปกรณทางการแพทยอยางนอย 15.3 เซนติเมตร 

กระเปาเสื้อ

กับเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจเพื่อลด

ีเหตุผลใดๆ นาสงสัยวาเกิดสัญญาณรบกวนขึ้น

องผ ูผลิตอปุกรณทางการแพทยสําหรับการปลกูถาย
66 ลิขสทิธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัความปลอดภัย

เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บ

อุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

ความปลอดภัยดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใชในตําแหนง

ปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) 

เมื่อใชซองสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขัดหรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา 

วัสดุตางๆ เหลานี้ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูในระยะหาง

จากรางกายตามที่ระบุไวขางตน โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบ

เครือขายที่มีคุณภาพเพื่อสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีความลาชา

ในการสงขอความหรือไฟลขอมูลจนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบ

วาคุณปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวางเครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวา

การสงจะเสร็จสมบูรณ

ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถุที่ทําจากโลหะอาจดึงดูดเขาหาโทรศัพท 

อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อที่มีแถบแมเหล็กไวใกลโทรศัพท ทั้งนี้เนื่องจากขอมูล

ที่เก็บไวภายในแถบแมเหล็กอาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพ
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงส

สัญญาณรบกวนตอการทํางานของ

ที่เพียงพอ หากมีขอสงสัย ขอแนะน

ทางการแพทยวาอุปกรณชิ้นนั้นไดร

ใหปดเครื่องของคุณในสถานที่ใหบ

ดําเนินการดังกลาว เนื่องจากสถาน

อุปกรณที่ไวตอสัญญาณ RF จากภ

อุปกรณทางการแพทยสําหรับก

ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะน

(6 นิ้ว) ระหวางอุปกรณไรสายและอ

ของหัวใจ หรือเครื่องกระตุนหัวใจ เ

การแพทย ผูที่มีโทรศัพทมือถือดังก

• เก็บอุปกรณไรสายใหหางจาก

(6 นิ้ว) เมื่อเปดอปุกรณไรสาย

• ไมควรเก็บโทรศัพทมือถือไวใน

• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขาม

สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

• ปดโทรศัพทมือถือทันที หากม

• อานและปฏบิตัติามคาํแนะนําข

อวัยวะ
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ระเบิด
การระเบิดได และควรปฏิบัติตามปาย

ริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณ

ิดประกายไฟบริเวณพื้นที่ดังกลาวอาจกอใหเกิด

เจ็บหรือเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่

ูบแกสในสถานีบริการน้ํามัน และควรปฏิบัติ

ยุในบริเวณคลังน้ํามัน สถานีเก็บน้ํามัน

ริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่

กาศใหเห็นอยางเดนชัด พื้นที่ตางๆ เหลานี้ ไดแก 

ายสารเคมี และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาค

โลหะปะปนอยูในอากาศ คุณควรตรวจสอบ

ียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อกําหนด

ลอดภัยในบริเวณใกลเคียงไดหรือไม

ื่องนี้ทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบเครือขาย

ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผูใช

ศัพทของคุณสนับสนุนสายสนทนาผาน

รเน็ต) ใหเปดใชงานทั้งสายอินเทอรเน็ต

งจะพยายามตอการโทรฉุกเฉินผานทั้งเครือขาย

ริการสายอินเทอรเน็ต หากเปดใชงาน

ามารถรับประกันการเชื่อมตอในทุกสภาวะได 

รศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดี

 อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย
ลขิสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

หากคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชโทรศัพทมือถือกับอปุกรณทางการแพทยสําหรับ

ปลูกถายอวัยวะ โปรดปรึกษาผูใหบริการดานสุขภาพของคุณ

อุปกรณชวยฟง 

อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได 

ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้งไมถูกตองหรือมีการ

ปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุมดวยอเิล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS 

ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ที่ติดตั้ง

ไวในรถของคุณ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซมโทรศัพทในรถยนต การติดตั้ง

หรือการซอมแซมที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันเปนโมฆะ

ดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนต

ไดรับการติดตั้งและทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส 

หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท หรืออุปกรณเสริมตางๆ 

สําหรับรถยนตที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัด

ที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดตั้งอุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย 

หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก การติดตั้งอุปกรณไรสายไวในรถ

อยางผิดวิธีอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงในขณะที่ถุงลมนิรภัยพองตัวออกได

คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน 

การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน 

รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณทีอ่าจเกิดการ
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิด

และคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บ

ที่มีการแนะนําใหดับเครื่องยนต การเก

การระเบิดหรือไฟไหมที่อาจทําใหบาด

ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องส

ตามขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณวิท

และสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคมี หรือบ

อาจเกิดการระเบิดอาจไมไดมีการประ

ชั้นใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถ

เล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผง

กับผูผลิตยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเล

วาสามารถใชงานอุปกรณนี้ไดอยางป

การโทรฉกุเฉนิ
ขอสําคัญ: โทรศัพทเคร

แบบไรสาย ระบบเครือข

ตั้งโปรแกรมเอง หากโทร

อนิเทอรเน็ต (สายอินเทอ

และโทรศัพทมือถือ เครื่อ

เซลลูลารและผานผูใหบ

ทั้งสองแบบ ดังนั้นจึงไมส

คุณจึงไมควรวางใจวาโท

ที่สุดเสมอในยามจําเปน



ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

ัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR (Specific 

 ที่กําหนดไวในคําแนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วัตต/

สิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้น

 ซึ่งเครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุด

ดที่ทําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช

ากเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชได

ือขายไดตามที่กําหนดไว คาจะเปลี่ยนแปลง

หางระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลัก คา SAR 

IRP สําหรับการใชโทรศัพทที่หูคือ 0.91 วัตต/กก.

จทําใหคา SAR แตกตางกัน คา SAR แตกตาง

รทดสอบและที่รายงานของแตละประเทศและ

ิมเกี่ยวกับ SAR โปรดดูขอมูลผลิตภัณฑที่ 

กลืนพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption 

วิทยุคมนาคมเทากับ 0.91 W/kg ซึ่งสอดคลอง

ขภาพมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม

มแหงชาติประกาศกําหนด
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ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้

1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวามีสัญญาณเพียงพอ

หรือไม คุณอาจจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเครื่องโทรศัพท

ของคุณ

• ใสซิมการดลงไปหากโทรศัพทของคุณใชซิมการด

• ลบการจํากัดการโทรที่คุณเปดใชในโทรศัพท

• เปลี่ยนรูปแบบของคุณจากโหมดรูปแบบออฟไลนหรือรูปแบบบนเครื่องบิน

เปนรูปแบบที่ใชงานอยู

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวางและพรอมสําหรับ

การโทรออก 

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันที่คุณอยู ซึ่งหมายเลขฉุกเฉิน

ในแตละพื้นที่จะแตกตางกันไป

4. กดปุมโทร

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตองใหไดมากที่สุด 

โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ 

อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

Certification information (SAR)
โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบมา

ไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ 

ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดยหนวยงานดานวิทยาศาสตรที่เปนหนวยงานอิสระ ICNIRP 

และรวมถึงระดับความปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศ

Absorption Rate) ขอกําหนด SAR

กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกิน

ในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน

ที่แนะนําใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหม

โทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เนื่องจ

เฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเคร

โดยขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ระยะ

ที่สูงที่สุดภายใตคําแนะนําของ ICN

การใชอุปกรณเสริมของโทรศัพทอา

กันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดในกา

ระบบเครือขาย สําหรับขอมูลเพิ่มเต

www.nokia.com

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูด

Rate - SAR) อนัเนื่องมาจากเครื่อง

ตามมาตรฐานความปลอดภัยตอสุ

ที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาค

http://www.nokia.com
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ศัพท โทรสาร เวลาทําการ

41-6363 0-2958-5851 จนัทร - อาทิตย

11:00 น. - 20:30 น.

41-6363 0-2884-5695 จนัทร - ศุกร 

11:00 น. - 20:30 น.

เสาร - อาทิตย

10:30 น. - 20:30 น.

41-6363 0-2720-1661 จนัทร - อาทิตย

10:30 น. - 20:30 น.

41-6363 0-2660-9290 จนัทร - อาทิตย 

10:00 น. - 20:30 น.

41-6363 0-2673-7102 จนัทร - ศุกร 

11:00 น. - 20:30 น.

เสาร - อาทิตย 

10:30 น. - 20:30 น.

41-6363  0-2626-0436 จนัทร - อาทิตย 

10:00 น. - 20:30 น.
72 ลิขสทิธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทร

กรุงเทพฯ

1 ฟวเจอรปารครังสิต ใตดิน หองบีเอฟ 32 ชั้นใตดิน ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 

เลขที่ 161 หมูที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธปิตย อ.ธัญญบุรี 

จ.ปทุมธานี 12130

0-27

2 เซ็นทรัลปนเกลา 4 หอง 421 ชั้น 4 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย 

กรุงเทพฯ 10700

0-27

3 ซีคอนสแควร G เลขที่ 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร 904 หมู 6 ถ. ศรีนครินทร 

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

0-27

4 ศูนยการคาเอสพานาด 3 ศูนยการคาเอสพานาด รัชดาภเิษก ชั้น 3 หองเลขที่ 321-323

99 ถ.รัชดาภเิษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-27

5 เซ็นทรัลพระราม 3 6 หองเลขที่ 636/2,637/1,637/2 ชั้น 6 

เลขที่ 79/290 ถ.สาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ 10120

0-27

6 มาบุญครองเซ็นเตอร 2 เลขที่ 444 ชัน้ 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร 

ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

0-27
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ครไลน โทร: 02-640-1000

-3321-3 0-5320-1842 จันทร - เสาร

9:00 น. - 19:00 น.

-6976-7 0-3871-6978 จันทร - เสาร

9:00 น. - 19:00 น. 

-5779- 0-4332-5781 จันทร - เสาร

9:00 น. - 19:00 น. 

-5044-5 0-7436-5046 จันทร - เสาร

9:00 น. - 19:00 น. 

ท โทรสาร เวลาทําการ

ความหนา

14.9 มม.
ลขิสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โนเกียแครไลน สอบถามขอมูลเพิม่เติมกรุณาติดตอ โนเกีย แ

ตางจังหวัด

7 เชียงใหม 

(ตรงขามเชียงใหมแอรพอรตพลาซา)

201/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 0-5320

8 พัทยา 

(ริม ถ.สุขุมวิท กอนถึงแยกพัทยากลาง)

353/43 หมูที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 0-3871

9 ขอนแกน 

(บริเวณทางออกหางเทสโก โลตัส)

1 356/1 อาคาร ซีพี แลนด ชั้น 1 หมู 12 ถนน มิตรภาพ ต.เมืองเกา 

อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

0-4332

80

10 หาดใหญ 

(ปากทางเขาโรงพยาบาลกรุงเทพ)

656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 0-7436

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศพั

ขนาด

ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง

73 ซีซี 117 กรัม 103 มม. 49 มม.



Nokia Care Online
ไลนของเราไวใหกับคุณ

ิตางๆ ของโทรศัพท การสาธิต

รวจสอบขอมูลลาสุด

เตอร Nokia PC Suite เชื่อมตอ
นขณะที่แอปพลิเคชั่นอื่นๆ ชวยให

ลื่อนที่และอีเมล* 
ี่เครื่องโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

การสาธิตแบบอนิเทอรแอค็ทีฟ
การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออน

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ 

เรียนรูวิธีตั้งคาโทรศพัทของคุณเปนครั้งแรก และคนหาขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับคณุสมบัต
แบบอินเทอรแอ็คทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมือผูใช 
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศพัทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาต
อยางสม่ําเสมอ

ซอฟตแวร 

ใชโทรศัพทของคณุใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและคอมพวิ
โทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคณุสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ใ
ซอฟตแวรนี้ทํางานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

การตั้งคา

ฟงกชั่นเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเค
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชั่นเหลานี้ได จัดสงขอมูลดังกลาวมาท

*ไมมใีนโทรศัพททุกเครื่อง

ซอฟตแวร 

คูมือผูใช

การตั้งคา

ลิขสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



ับฟงกชั่นและ

จะชวยใหคณุ

ฑและบริการอื่นๆ ของ Nokia

 Connections” 
Know” (เปนคนแรกที่รูจัก) 
mmunication” 
วิธีการใชโทรศัพท

สวนของ Set Up (การตัง้คา) ที่ www.nokia.co.th/setup จะชวยคุณเตรียมความพรอมของโทรศพัทกอนนํามาใช ทําความคุนเคยก
คุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทไดโดยการดูที่สวน Guides and Demos (คูมือและการสาธิต) ของ www.nokia.co.th/guides

วิธีการซิงโครไนซโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร 
การเชื่อมตอโทรศพัทเขากับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดผานซอฟตแวร Nokia PC Suite เฉพาะจาก www.nokia.co.th/pcsuite 
ซิงโครไนซขอมูลที่อยูในปฏิทินและรายชื่อของคุณได 

สถานที่ขอรับซอฟตแวรสําหรับโทรศพัท

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

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป 

ดูที่สวน FAQ (คําถามที่พบบอย) ของ www.nokia.co.th/faq เพื่อดูคําตอบสําหรับคําถามเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ รวมทั้งผลิตภัณ

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของโนเกีย 
สมัครออนไลน ที่ www.nokia.co.th/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑและโปรโมชั่นลาสุด ลงชื่อที่ “Nokia
(การเชื่อมตอของโนเกีย) เพื่อรับขอมูลใหมๆ ประจําเดือนเกี่ยวกับโทรศัพทและเทคโนโลยีลาสุด หรือเลือกลงชื่อที่ “Be The First To 
เพื่อรับพรีวิวรายละเอียดการเปดตัวโทรศพัทรุนใหม หรือสมัครรับขอมูลเกี่ยวกับงานตางๆ ที่กําลังจะจัดขึ้นไดจาก “Promotional Co
(การแจงขาวโปรโมชั่น)

ในกรณีที่คณุตองการความชวยเหลือ โปรดดทูี่ www.nokia.co.th/contactus

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซอมผลิตภัณฑ โปรดคลิกเขามาที่ www.nokia.co.th/repair 

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดที่ www.nokia.co.th/support

ลิขสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
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