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การควบคุมการสงออก
เครื่องรุนนี้ประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวรซึ่งอยูภายใตบังคับของ 
กฎหมายและขอบังคับดานการสงออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ 
หามกระทําการใดๆ ที่ขัดแยงตอกฎหมาย

ไมมีการรับประกัน
แอปพลิเคชั่นของบริษัทอืน่ที่มาพรอมกับโทรศัพทอาจสรางขึ้นและอาจเปนของบุคคล 
หรือนิตบิุคคลที่ไมใชกิจการในเครือหรือมีสวนเกี่ยวของกับ Nokia Nokia ไมไดเปน 
เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรมจากผูผลติรายอื่นเหลานี้ 
ดังนั้น Nokia จึงไมมีสวนรับผิดชอบในการใหการสนับสนุนผูใช ความสามารถใน 
การใชงานของแอปพลิเคชั่นเหลานี้ หรือขอมูลที่แสดงในแอปพลิเคชั่นหรือสื่อเหลานี้ 
นอกจากนี้ Nokia ไมไดใหการรับประกันใดๆ สําหรับแอปพลิเคชั่นของบริษทัเหลานี้
ดวยการใชแอปพลิเคชั่นตางๆ คุณใหการรับรองวา แอปพลิเคชัน่เหลานั้นไดรับ 
การจัดเตรียมใหในแบบที่เปนโดยไมมีการรับประกันใดๆ อยางชัดแจงหรือเปน 
นัยยะ ตามขอบขายสงูสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช คุณยังใหการรับรอง 
ตอไปนี้อีกวา ทั้ง Nokia รวมทัง้บริษัทพันธมิตรจะไมใหการรับประกันใดๆ 
ไมวาจะระบุไวอยางชัดแจง หรือโดยนัยในทุกกรณ ีรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ 
การรับประกันของชื่อสินคา โอกาสทาง การคา หรือความเหมาะสมของ 
วัตถุประสงคพิเศษ หรือรับประกันวาซอฟตแวรนี้จะไม ลวงละเมิดการจดสิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม 
เครื่องโทรคมนาคมและอปุกรณนี้ มีความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคเลขที่ กทช. 
มท. 1015-2549 และขอกําหนดอื่นของ กทช.
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ความปลอดภยั
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มฉิะนั้นอาจกอใหเกิด 
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติม 
ในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย หามเปดโทรศัพทใน 
สถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย หรือในกรณีที่อาจ 
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ
เปนอันดับแรก ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น 
ไมควรใชมอืจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู 
สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คุณควรคํานึงในขณะขับขี่ 
ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับ 
ผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอ 
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได

ปดเครื่องเมือ่อยูในพื้นที่ที่จํากัดไว โปรดปฏิบัติตาม 
ขอหามตางๆ ปดเครื่องขณะอยูบนเครื่องบิน, 
เมือ่อยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย, น้ํามันเชื้อเพลิง, 
สารเคมี หรือบริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด

การบริการที่ผานการรับรอง เฉพาะผูที่ผาน 
การรับรองเทานั้นที่จะใชหรือซอมอุปกรณตางๆ ของ 
เครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี ่เลอืกใชแตอุปกรณ 
เสริมและแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองเทานั้น หามตอ 
โทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

กันน้ํา โทรศัพทของคุณไมไดกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพท 
ไวในที่แหง

Nokia_6220classic_APAC_UG_th.book  Page 11  Monday, September 14, 2009  3:58 PM



12 ลิขสิทธิ์ © 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ความปลอดภัย

ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคณุ
อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมอืฉบับนี้ไดรับการรับรองใหใชกับ 
เครือขายระบบ GSM 850, 900, 1800 และ 1900 และ UMTS 900 
และ 2100 โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือขาย 
จากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอ 
กฎหมายและจารีตประเพณทีั้งหมด รวมถงึสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น 
และลิขสิทธิ์

การคุมครองดานลิขสิทธิ์จะชวยปองกันการคัดลอก การแกไข 
การโอน หรือการสงตอภาพ เพลง และเนื้อหาบางสวนได 

โทรศัพทของคุณรองรับการเชื่อมตอไดหลายวิธี โทรศัพทของคุณ 
เสี่ยงตอไวรัสและเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ เชนเดยีวกับเครื่อง 
คอมพวิเตอร ควรปฏิบัติดวยความระมัดระวังในการใชขอความ 
การขอเชื่อมตอ การเรียกดู และการดาวนโหลด ติดตั้งและ 
เลือกใชเฉพาะบรกิารและซอฟตแวรอื่นๆ จากแหลงที่เชื่อถอืได 
ซึ่งมีมาตรการดานความปลอดภัยและการปองกันซอฟตแวรที่เปน 
อันตราย เชน แอปพลิเคชั่นที่ Symbian ลงนามรับรองหรือ 
ผานการทดสอบ Java VerifiedTM เทานั้น ควรใชความพิจารณา 
อยางรอบคอบ ในการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัสและซอฟตแวร 
ดานความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพทของคุณและคอมพิวเตอร 
ที่ใชเชือ่มตอ 

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซตอินเทอรเน็ต 
จากบริษทัภายนอกติดตั้งไวลวงหนาแลว คุณสามารถเขาสูไซตของ 
บริษทัเหลานี้ไดจากโทรศัพทของคุณ เว็บไซตของบริษัทภายนอก 
ไมใชกิจการในเครือของ Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือ 
รับผดิชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลานี้หากคุณเลือกเขาใชเว็บไซต 
ดังกลาว คุณควรใชความระมดัระวังในเรื่องของความปลอดภัย 
หรือเนื้อหาของเว็บไซต

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติ 
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง 
เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณ 
รบกวนหรืออันตราย

แอปพลิเคชั่น Office สนับสนุนคุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรม 
Microsoft Word, PowerPoint และ Excel (Microsoft Office 2000, 
XP และ 2003) แตไมใชทุกรูปแบบที่สามารถดูหรือแกไขได

คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับ
ขอมลูสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ

ขณะใชงานเครื่องเปนเวลานาน เชน การใชสายวิดีโอและ 
การเชือ่มตอขอมลูความเร็วสูง โทรศัพทจะรอนขึ้น ซึ่งโดยทั่วไป 
สภาพเชนนี้เปนเรื่องปกติ หากคุณสงสัยวาโทรศัพททํางาน 
ไมถกูตอง ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ

เมือ่ตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมอืของ 
อุปกรณนั้นๆ เพือ่ศึกษาขอมลูโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย 
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได
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บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมคัรขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริ่มใช
งานโทรศัพท คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัติตองใชรวมกับคุณสมบัติ 
เครือขายพิเศษ คุณสมบัติเหลานี้ไมทํางานบนทุกเครือขาย 
เครือขายตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะกับผูใหบริการ 
กอนจึงจะสามารถใชบริการเสริมจากระบบเครือขายได ผูใหบริการ 
สามารถใหคําแนะนําและอธิบายถึงคาบริการที่เรียกเก็บในบาง 
เครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงานบริการเสริม 
จากระบบเครือขาย ตัวอยางเชน บางเครือขายอาจไมรองรับ 
ตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการทั้งหมด

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงาน 
คุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติ 
เหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมี 
การกําหนดคาพิเศษ เชน การเปลี่ยนแปลง ชื่อเมนู ลําดบัของเมนู 
และไอคอน โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมจากผูใหบริการ 
โทรศัพทของคุณ

โทรศัพทของคุณรองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) 
ที่ทํางานในโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบางอยางในเครื่องรุนนี้ 
เชน การคนหาหนาเวบ็ อีเมล การสนทนา และขอความมลัติมเีดีย 
จําเปนตองไดรับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีดงักลาวจากระบบ 
เครือขาย

การถอดแบตเตอรี่
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้ง 
กอนถอดแบตเตอรี่ 
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ฝายสนบัสนุน

ฝายสนับสนุน
วิธีใช
โทรศัพทของคุณมีวธิีใช หากตองการเขาสูวิธีใชขณะแอปพลิเคชั่น 
เปดอยู ใหเลือก ตัวเลือก > วิธีใช ในการสลับไปมาระหวางวธิีใช 
และแอปพลิเคชั่นที่เปดอยูในพืน้หลงั ใหเลือกและกด  คางไว 
แลวเลือกจากรายการแอปพลิเคชัน่ที่เปดอยู

หากตองการเปดวิธีใชจากเมนูหลัก ใหเลือก > วธิีใช > วิธีใช 
เลือกแอปพลิเคชั่นที่จะดูรายการหัวขอวิธีใช แลวเลือกเนื้อหา 
วิธีใชที่เกี่ยวของ ในการเปดรายการคําหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > 
คนหา

การอัพเดตซอฟตแวร
Nokia อาจผลิตอัพเดตซอฟตแวรที่จะเพิม่คุณสมบัติใหม 
ฟงกชันเสริม หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของโทรศัพท 
คุณยังสามารถอัพเดตผานทางแอปพลิเคชั่น Nokia Software 
Updater PC ไดอีกทางหนึ่ง ในการอัพเดตซอฟตแวรนี้ 
คุณจะตองใชแอปพลิเคชัน่ Nokia Software Updater 
และเครื่องคอมพิวเตอรที่มรีะบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 

2000, XP หรือ Vista เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต 
และสายเคเบิลที่พวงตอ จากตัวโทรศัพทไปยังคอมพวิเตอร

สําหรับขอมลูเพิ่มเติมและการดาวนโหลดแอปพลิเคชัน่ Nokia 
Software Updater โปรดดูที่ www.nokia.co.th/softwareupdate 
หรือเขาเว็บไซตของ Nokia ในประเทศของคุณ

ถาเครือขายของคุณสนับสนุนการอัพเดตซอฟตแวรผานทางอากาศ 
คุณอาจขอใหอัพเดตซอฟตแวรผานทางเครื่องของคุณ โปรดดทูี่ 
"การอัพเดตซอฟตแวร", หนา 82

การดาวนโหลดซอฟตแวรอัพเดตอาจตองใชการสงขอมูลขนาดใหญ
ผานทางเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมลูเกี่ยวกับ 
คาบรกิารในการสงขอมูลจากผูใหบริการของคุณ

ตรวจดวูาโทรศัพทมีพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอหรือไม หรือเสียบ 
อุปกรณชารจกอนที่จะเริ่มการอัพเดต
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การเริ่มตนใชงาน

การเริ่มตนใชงาน
การใสซิมการด (USIM) และแบตเตอรี่
โทรศัพทเครื่องนี้ใชแบตเตอรี่ BP-5M

1. ในการเปดฝาครอบดานหลังของโทรศัพท ใหหันดานหลงัของ 
โทรศัพทเขาหาคุณ แลวเลื่อนฝาครอบออกไปทางดานลางของ 
โทรศัพท (1) แลวถอดฝาครอบออก (2) ในการถอดแบตเตอรี่ 
ใหยกกอนแบตเตอรี่ขึ้นจากทางดานลาง (3) 

2. สไลดซิมการด (USIM) ลงในที่วางซิมการด (4)

ตรวจดใูหดีวาพื้นที่หนาสัมผัสสีทองของการดคว่ําลงเขาหา
ตัวเครื่องและสวนที่เปนมุมตัดของการดหันไปทางชองเสียบของ
ที่วางซิมการด

3. ใสแบตเตอรี่กลับเขาไป (5) ใสฝาครอบดานหลังกลับคืน (6)

การดหนวยความจํา
ใชเฉพาะการด microSD และการด microSDHC ที่ 
Nokia อนุมตัิใหใชรวมกับโทรศัพทรุนนี้ Nokia ใช 
มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการรับรองกับการดหนวย
ความจํา แตการดบางยี่หออาจจะไมสามารถใชงานรวมกับโทรศัพท 
เครื่องนี้ได การดหนวยความจําที่ใชรวมกันไมไดอาจกอใหเกิด 
ความเสียหายกับการดและตัวเครื่องโทรศัพท และทําใหขอมลูที่ 
เก็บไวในการดไดรับความเสียหาย

การใสการดหนวยความจํา
โปรดทราบวาการดหนวย
ความจําอาจใหมาพรอม 
กับเครื่องโทรศัพท 
และอาจใสอยูในเครื่องแลว

1 เปดชองเสียบการดหนวย
ความจํา (1)

2 ใสการดหนวยความ 
ลงในชองโดยคว่ํา 
หนาสัมผสัสีทองลง (2)

Nokia_6220classic_APAC_UG_th.book  Page 15  Monday, September 14, 2009  3:58 PM



16 ลิขสิทธิ์ © 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

การเริ่มตนใชงาน

3 ดนัการดเบาๆ เพื่อใหล็อกเขาที่ ปดชองเสียบการดใหแนน (3)

การถอดการดในหนวยความจํา
ขอสําคญั: หามถอดการดหนวยความจําออกกลางคัน 
เมือ่ยังมกีารใชการดอยู การถอดการดออกในระหวาง 
การทํางานอาจทําใหการดหนวยความจํารวมทั้งเครื่อง 
เกิดความเสียหายได และขอมลูที่บันทึกไวในการด 
ดงักลาวอาจสูญหาย

1 กดปุมเปด/ปดเบาๆ
2 เลื่อนไปที่ นําการดความจําออก แลวเลือก ตกลง > ใช
3 เปดชองเสียบการดหนวยความจํา
4 ดนัการดเบาๆ เพื่อปลดล็อก
5 ดงึการดออก และเลือก ตกลง
6 ปดชองเสียบการด

การชารจแบตเตอรี่
1 เสียบอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2 เสียบหัวเสียบอุปกรณชารจที่ชองเสียบอุปกรณชารจของ 

โทรศัพท

ในกรณทีี่ไมมีประจุ
แบตเตอรี่เหลืออยูเลย 
สัญลักษณแสดงการชารจ
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
เมือ่เวลาผานไปสองสาม
นาที ซึ่งจะสามารถโทรออก
ไดหลังจากนั้น

ระยะเวลาในการชารจ
แบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับอุปกรณชารจและแบตเตอรี่ที่ใช

การเปดและปดโทรศัพท
กดปุมเปด/ปดคางไว

หากเครื่องขอใหปอนรหัส PIN ใหปอนรหัส PIN 
แลวเลอืก ตกลง
หากเครื่องขอรหัสล็อค ใหปอนรหัสล็อค และเลือก 
ตกลง รหัสล็อคที่กําหนดใหจากโรงงานคือ 12345

โปรดดูขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับรหัสผานไดที่ 
"รหัสผาน", หนา 23

ในการตั้งคาวันที่ เวลา และเขตเวลาที่ถกูตองนั้น 
ใหเลือกประเทศที่คุณอาศัยอยู จากนั้น ใสวันที่และเวลาของประเทศ 
ทั้งนี้ โปรดดูที่ "นาฬิกา", หนา 72
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การเริ่มตนใชงาน

My Nokia
My Nokia เปนบริการที่ไมคิดคาใชจาย ซึ่งจะสงเคล็ดลับ เทคนิค 
พิเศษ และการสนับสนุนโทรศัพท Nokia ของคุณในรูปแบบ 
ขอความตัวอักษรเปนประจําอยางสม่ําเสมอ หากมีบริการ My Nokia 
ในประเทศของคุณ และผูใหบริการของคุณสนับสนุนบริการนี้ 
โทรศัพทของคุณจะมีขอความเชญิใหคุณเขารวมบริการ My Nokia 
หลังจากที่คุณตั้งคาวันที่และเวลาของโทรศัพทเสร็จแลว

เลือกภาษาที่จะใชกับบริการนี้ หากคุณเปลี่ยนภาษา เครื่องจะ 
รีสตารท ในการสมัครใชบริการ My Nokia ใหเลือก ยอมรับ 
แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

หากจะสมคัรใชบริการ My Nokia ในภายหลัง ใหเลือก  > 
แอปพลิฯ > My Nokia
แอปพลิเคชัน่ยินดีตอนรับจะเริ่มทํางานหลังจากคําเชญิใหเขารวม 
My Nokia ดวยแอปพลิเคชัน่ยินดตีอนรับ คุณสามารถเขาใชงาน 
แอปพลิเคชัน่ตอไปนี้ได

ตัวชวยตั้งคา — กําหนดการตั้งคาเชื่อมตอ โปรดดทูี่ 
"ตัวชวยตั้งคา", หนา 18

สลบั — คัดลอกหรือซิงโครไนสขอมลูจากโทรศัพทเครื่องอื่นที่ 
ใชงานรวมกันได

บทแนะนํา — เรียนรูเกี่ยวกับฟงกชนัตางๆ ของเครื่องและวิธีใช 
หากตองการเปดตัวแนะนําในภายหลงั ใหเลือก  > วิธีใช > 
บทแนะนํา แลวเลือกรายการตัวแนะนํา

หากตองการเปดแอปพลิเคชัน่ยินดตีอนรับในภายหลัง ใหเลือก  > 
วิธีใช > ยินดีตอนรับ

ตําแหนงของเสาอากาศ
เสาอากาศของโทรศัพท (1)

เสาอากาศ GPS (2)

เสาอากาศ Bluetooth (3)

โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศ
อยูทั้งภายในและภายนอก 
เชนเดียวกับอุปกรณสง
สัญญาณวิทยุอื่นๆ หลกีเลี่ยง
การจับบริเวณเสาอากาศ
โดยไมจําเปนขณะที่เสาอากาศกําลังสงและรับสัญญาณ การสัมผัส
กับเสาอากาศขณะกําลงัสงและรับสัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพ
ของการสื่อสาร และอาจทําใหมีการใชพลงังานเกินกวาที่จําเปน
อีกดวย และอาจทําใหแบตเตอรี่มอีายุการใชงานสั้นลง

การตั้งการกําหนดคา
กอนที่คุณจะใชขอความมลัติมเีดยี การสนทนา อีเมล การซิงโครไนส 
การสตรีมและเบราเซอรไดนั้น คุณตองมกีารตั้งกําหนดคาที่ถกูตอง
ในโทรศัพทของคุณกอน โทรศัพทของคุณอาจกําหนด คาเบราเซอร 
ขอความมัลติมีเดีย จุดเชื่อมตอ และการสตรีม โดยอัตโนมตัิตาม 
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การเริ่มตนใชงาน

ซิมการดที่ใช หากไมเปนเชนนั้น คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน่ 
ตัวชวยตั้งคาในการตั้งกําหนดคาได คุณอาจไดรับการตั้งคาเปน 
ขอความการกําหนดคาโดยตรง ซึ่งคุณสามารถจัดเก็บขอมลู 
การตั้งคาไวในโทรศัพทได สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา 
ที่มี โปรดติดตอผูใหบริการโทรศัพท หรือตัวแทนจําหนาย Nokia 
ที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ

เมือ่คุณไดรับขอความการกําหนดคา แตเครื่องไมไดจัดเก็บ 
การตั้งคาและเปดใชงานโดยอัตโนมตัิ ขอความ 1 ขอความใหม 
จะปรากฏขึ้น ในการจัดเก็บการตั้งคา ใหเลือก แสดง > ตัวเลือก > 
บนัทึก คุณอาจตองปอนรหัส PIN ที่ไดรับมาจากผูใหบริการ

ตัวชวยตั้งคา
แอปพลิเคชั่นตัวชวยตั้งคาจะกําหนดการตั้งคาระบบและอีเมลลงใน
เครื่องของคุณโดยยึดตามผูใหบริการ นอกจากนี้ โปรแกรมดังกลาว 
ยังใชกําหนดการตั้งคาอื่นๆ ไดอีกดวย

ในการใชบริการเหลานี้ คุณตองติดตอกับผูใหบริการของคุณ 
เพื่อเปดใชงานการเชื่อมตอขอมูลหรือบริการอื่นๆ

เลือก  > การตั้งคา > ตัวชวยตั้งคา

การถายโอนขอมูล
สําหรับการถายโอนขอมูล เชน รายชือ่ จากโทรศัพทเครื่องเกา 
โปรดดูที่ "การถายโอนขอมูล", หนา 84
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โทรศพัทของคุณ

โทรศัพทของคุณ
ปุมกดและสวนประกอบตางๆ
หูฟง (1)

เลนสกลองตัวที่สอง (2)

เซนเซอรแสง (3) 

จอภาพ (4)

ปุมเลือกดานซายและ
ดานขวา (5)

ปุมเมนู (6) ซึ่งตอไปจะ 
เรียกวา “เลือก ”

ปุมลบ (7)

ปุมโทร (8)

ปุมวางสาย (9)

ปุมตัวเลข (10)

ปุมเลื่อน Navi™ ซึ่งตอจากนี้จะเรียกวา ปุมเลื่อน 
และมีไฟสถานะรอบๆ ตัวปุม (11) 

ไฟแสดง GPS (12)

ปุมสวนตัว (13)

ชองใสการด 
microSD (14)

ไมโครโฟน (15)

ชองเสียบ Micro 
USB (16)

ชองเสียบ
อุปกรณชารจ (17)

ชองเสียบ Nokia AV (2.5 มม.) (18)

ลําโพง (19)

แฟลชกลองถายรูป (20)

เลนสกลองหลัก (21)

ลิ้นเปดฝาปดเลนสกลอง
ถายรูป (22)

ปุมเปด/ปด (23)

ปุมปรับระดับเสียง (24)

ปุมกลองถายรูป (25)
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โทรศัพทของคุณ

โหมดพรอมทํางาน
เมือ่คุณเปดเครื่องและมีการลงทะเบียนเครื่องในเครือขายแลว 
เครื่องจะอยูในโหมดพรอมทํางานและพรอมใชงานไดทันที

ในการเปดรายการเบอรที่โทรออกลาสุด ใหกดปุมโทร

ในการใชคําสั่งเสียงหรือการโทรออกโดยใชเสียง ใหกดปุมเลือก 
ดานขวาคางไว

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกดปุมเปด/ปด แลวเลือกรูปแบบ

ในการเริ่มการเชื่อมตอกับเว็บ ใหกดปุม 0 คางไว

ในการเลอืกมุมมองสําหรับโหมดพรอมทํางาน ใหเลือก  > 
การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา > 
โหมดสแตนดบาย > ลักษณะสแตนดบาย
คุณสามารถเลือกแอปพลิเคชัน่หรือการใชงานเครื่องที่ตองการเพิม่
เปนรายการทางลัดในโหมดพรอมทํางานหรือสําหรับปุมเลื่อนได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะสแตนดบายที่ไดเลือกไว ในการเลอืก 
แอปพลิเคชั่นหรือการใชงาน ใหเลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา 
> ทั่วไป > การปรับตั้งคา > โหมดสแตนดบาย > ทางลัด

รปูแบบออฟไลน
ในการเปดใชรูปแบบออฟไลนอยางรวดเร็ว ใหกดปุมเปด/ปดเบาๆ 
แลวเลือก ออฟไลน หากตองการออกจากรูปแบบออฟไลน 
ใหกดปุมเปด/ปดเบาๆ และเลือกรูปแบบอื่น

เมือ่รูปแบบออฟไลนทํางาน เครื่องจะปดการเชื่อมตอกับเครือขาย 
เซลลลูารทั้งหมด อยางไรก็ตาม คุณสามารถใชโทรศัพทโดยไมตอง 
มีซิมการด รวมทั้งฟงเพลงหรือวิทยุโดยใชเครื่องเลนเพลงได 
โปรดจําไววาคุณจะตองปดเครื่องทุกครั้งเมื่ออยูในสถานที่ที่หามใช
โทรศัพทไรสาย

ขอสําคัญ: ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออก 
หรือรับสาย หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองอยูในพื้นที่ให 
บริการเครือขายเซลลูลาร แตคุณสามารถโทรติดตอ 
เบอรโทรฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้งโปรแกรมไวใน
เครื่องของคุณไวลวงหนาแลวได ในการโทรติดตอ 
คุณตองใชฟงกชันโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค

สัญลักษณ

ไอคอน
 หรือ  — โทรศัพทเชือ่มตอกับเครือขาย GSM หรือ UMTS

 — มีการเปดใชงาน HSDPA (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
ในเครือขาย UMTS

 — โทรศัพทอยูในโหมดออฟไลนและไมไดเชื่อมตอกับเครือขาย 
โทรศัพทมอืถอื

 — มีการดหนวยความจําเสียบอยูในเครื่อง
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โทรศพัทของคุณ

 — คุณมขีอความที่ยังไมไดอานอยูในถาดเขาของโฟลเดอร 
ขอความ

 — คุณไดรับอีเมลฉบับใหมในศูนยขอความระยะไกล

 — คุณมขีอความที่รอจะสงอยูในถาดออก

 — คุณมีสายที่ไมไดรับ

 — ชนิดเสียงเรียกเขาถกูตั้งคาเปน เงียบ รวมถึง 
แบบเสียงเตือนขอความ และ แบบเสียงเตือนอีเมล 
ถูกตั้งคาเปน ปด 

 — ปุมกดของโทรศัพทถกูล็อคไว

 — มกีารเปดใชลําโพง

 — นาฬิกาปลุกทํางาน

 — ทุกสายที่โทรเขามาที่โทรศัพทจะถกูโอนไปที่เบอรอื่น

 หรือ  — มีการตอชุดหูฟงหรือเครื่องชวยฟงกับโทรศัพท

 หรือ  หรือ  — กําลังใชงานการเชื่อมตอ GPRS, 
การเชื่อมตอถูกพักไว หรือการเชื่อมตอพรอมใชงาน

 หรือ  หรือ  — กําลังใชงานการเชื่อมตอ EGPRS โดยเปน 
สวนหนึ่งของเครือขายที่สนับสนุนการทํางานระบบ EGPRS, 
การเชื่อมตอถูกพักไว, การเชือ่มตอพรอมใชงาน โทรศัพทของคุณ 
อาจไมใช EGPRS ในการถายโอนขอมูล

 หรือ  หรือ  — กําลังใชงานการเชือ่มตอ UMTS, 
การเชื่อมตอถกูพักไว หรือการเชือ่มตอพรอมใชงาน

 หรือ  — เปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth, ระบบกําลังสง 
ขอมูลโดยใชเทคโนโลยี Bluetooth

 — กําลังใชงานการเชือ่มตอ USB

สัญลักษณอื่นนอกจากนี้อาจปรากฏขึ้นได

ไฟแสดง GPS
ไฟแสดง GPS จะกะพริบเมือ่โทรศัพทพยายามสรางการเชื่อมตอ 
GPS และไฟแสดงจะสวางอยูเชนนั้นเมื่อสรางการเชือ่มตอ GPS 
ไดแลว

ไฟสถานะ
คุณสามารถกําหนดไฟรอบๆ ปุมเลื่อนใหกะพริบอยางชาๆ 
เพื่อบงบอกใหรูวาเครื่องเปดอยู ไฟจะสวางขึ้นชัว่ขณะเปนชวงๆ 
หางกันประมาณ 20 วินาที ในการแสดงวามสีายที่ไมไดรับ 
ไฟจะกะพริบเร็วขึ้นเปนเวลาหนึ่งชั่วโมงเมื่อมีสายที่ไมไดรับ

ในการเปดใชไฟสถานะ ใหเลอืก > การตั้งคา > การตั้งคา > 
ทั่วไป > การปรับตั้งคา > โหมดสแตนดบาย > ไฟสถานะ > 
เปด
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โทรศัพทของคุณ

ภาพพกัหนาจอ 
ในการกําหนดคาภาพพกัหนาจอ ใหเลือก  > การตั้งคา > 
การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา > จอภาพ > ภาพพักหนาจอ 
ในการตั้งชวงเวลาใหภาพพกัหนาจอทํางาน ใหเลือก 
หมดเวลาภาพพักหนาจอ 
ในการกําหนดระยะเวลาที่ภาพพักหนาจอทํางาน ใหเลือก 
เวลาภาพพักหนาจอ

เมนู
ในเมนู คุณสามารถเขาสูฟงกชนัตางๆ ในเครื่องได ในการเขาสู 
เมนูหลัก ใหเลือก 

ในการเปดแอปพลิเคชั่นหรือโฟลเดอร ใหเลื่อนไปที่รายการดงักลาว 
แลวกดปุมเลื่อน

หากคุณเปลี่ยนลําดบัของฟงกชนัในเมนู ลําดบัจะแตกตางจากลําดับ 
เริ่มตนที่ระบบกําหนดไวตามที่อธิบายในคูมอืผูใชนี้

ในการทําเครื่องหมายเลือกหรือไมเลือกรายการใดรายการหนึ่งใน 
แอปพลิเคชั่น ใหกดปุม # ในการทําเครื่องหมายเลือกหรือไมเลือก 
หลายๆ รายการติดตอกัน ใหกดปุม # คางไว แลวเลื่อนขึ้นหรือ 
เลื่อนลง

ในการเปลี่ยนมุมมองเมนู ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนมมุมองเมนู 
แลวเลือกชนิดของมมุมอง

ในการปดแอปพลิเคชัน่หรือโฟลเดอร ใหเลือก กลับ และ ออก ซ้ําๆ 
หลายครั้งเทาที่จําเปนเพือ่ยอนกลับสูโหมดพรอมทํางาน แลวเลือก 
ตัวเลือก > ออก
ในการแสดงหรือเปลี่ยนไปมาระหวางแอปพลิเคชัน่ที่เปดอยู 
ใหกดปุม  คางไว เลื่อนไปยังแอปพลิเคชัน่ที่ตองการ แลวเลือก

การปลอยใหแอปพลิเคชั่นทํางานเปนพื้นหลังจะสิ้นเปลืองพลังงาน
แบตเตอรี่และทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง

การควบคุมระดับเสียง
ในการปรับระดับความดังของหูฟงหรือลําโพงขณะใชสายหรือขณะ
ฟงไฟลเสียง ใหกดปุมปรับระดับเสียง 
ในการใชงานหรือยกเลิกใชงานลําโพงขณะสนทนา ใหเลือก ลําโพง 
หรือ หูฟงในตัว

คําเตือน: โปรดอยาถอืโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช 
ลําโพงเนื่องจากเสียงจะดงัมาก 

ปุมสวนตัว
แอปพลิเคชั่นแผนที่จะเปดขึ้นมาเองเมือ่คุณกดปุมสวนตัว 
ในการกําหนดใหแอปพลเิคชั่นอื่นเปดขึ้น ใหเลือก  > การตั้งคา > 
การตั้งคา > ทั่วไป > คียตัวเอง > ปุมสวนตัว แลวเลือก 
แอปพลิเคชั่น 
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โทรศพัทของคุณ

การล็อคปุมกด (ปองกันปุม)
ในการล็อคปุมกดเมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน ใหกดปุมเลือก 
ดานซาย แลวกดปุม * ภายใน 1.5 วินาที หากตองการตั้งคาโทรศัพท 
ใหล็อคปุมกดโดยอัตโนมัติเมื่อผานไปชวงเวลาหนึ่ง ใหเลือก > 
การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > ความปลอดภัย > 
โทรศัพทและซิมการด > เวลาล็อคปุมกดอัตโนมัติ > 
กําหนดเอง แลวเลือกเวลาที่ตองการ
ในการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก ปลดล็อค และกด * ภายใน 
1.5 วินาที 

เมื่อล็อคเครื่องหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังเบอรโทร 
ฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องได 

รหัสผาน
ในการตั้งคาใหเครื่องใชรหัสผาน ใหเลือก > การตั้งคา > 
การตั้งคา > ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศัพทและซิมการด

รหัสล็อค
รหัสล็อค (5 หลัก) จะชวยในการล็อคโทรศัพทของคุณ รหัสที่ตั้งไว 
คือ 12345 คุณควรเปลี่ยนรหัสและตั้งคาใหเครื่องขอใหใสรหัสผาน 
ในกรณีที่คุณลืมรหัสผานและเครื่องถูกล็อคไว  

สําหรับขอมูลเพิม่เติม กรุณาติดตอจุดบริการ Nokia Care หรือ 
ตัวแทนจําหนายโทรศัพทของคุณ

เมื่อล็อคเครื่องหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังเบอรโทร 
ฉุกเฉนิที่ใชเปนทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องได

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

รหัส PIN2 อาจไดมาพรอมกับซิมการดบางอัน โดยคุณตองใช 
รหัสนี้ในการเขาใชฟงกชันบางอยาง

คุณตองใช PIN แบบชดุในการเปดขอมูลในโมดลูการปองกัน 
คุณตองใช PIN ลงนามในการใชลายเซ็นแบบดิจิตอล PIN แบบชดุ 
และ PIN ลงนามจะใหมาพรอมกับซิมการดหากซิมการดมโีมดลู 
การปองกัน

รหัส PUK
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) หรือรหัส UPUK (Universal 
Personal Unblocking Key) (8 หลัก) ใชในการเปลี่ยนรหัส PIN และ 
UPIN ที่ถกูบล็อคไวตามลําดับ ในการเปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ถกูบล็อค 
จําเปนตองใชรหัส PUK2
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โทรศัพทของคุณ

หากจําเปน กรุณาติดตอผูใหบริการในพืน้ที่เพื่อขอรหัสผาน

รหัสระบบ
คุณจําเปนตองใสรหัสระบบ (4 หลกั) เมื่อใชการจํากัดการโทร 
คุณสามารถขอรับรหัสดังกลาวไดจากผูใหบริการของคุณ หากรหัส 
ถกูบล็อคไว ใหติดตอผูใหบริการของคุณ

การล็อคจากระยะไกล
คุณสามารถล็อคโทรศัพทและการดหนวยความจําของคุณจาก 
อุปกรณเครื่องอื่นโดยใชขอความตัวอักษรได ในการกําหนดให 
โทรศัพทล็อคจากระยะไกลและกําหนดเนื้อหาของขอความที่จะใช 
ใหเลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > 
ความปลอดภัย > โทรศัพทและซิมการด > 
ลอ็คโทรศัพทจากระยะไกล ขอความมีความยาวไดตั้งแต 
5 ถึง 20 ตัวอักษร

ในการล็อคโทรศัพท ใหสงขอความตัวอักษรไปที่เบอรโทรศัพท 
ของเครื่องคุณเอง หากตองการเปดเครื่องภายหลัง ใหเลือก 
ปลดลอ็ค แลวปอนรหัสล็อค

ดาวนโหลด
ดาวนโหลด (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เปนรานคาจําหนาย 
ขอมลูสําหรับมือถอืที่มอียูในเครื่องของคุณ 

ดวยฟงกชันดาวนโหลด คุณสามารถคนหา ดูตัวอยาง ซื้อ 
ดาวนโหลด และอัพเกรดขอมูล บริการและแอปพลิเคชั่นได 
รายการตางๆ จะถกูจัดประเภทอยูภายในแคตตาล็อกและโฟลเดอร 
ตามผูใหบริการรายตางๆ ขอมูลที่จําหนายจะขึ้นอยูกับผูใหบริการ

เลอืก > แอปพลฯิ > ดาวนโหลด
ฟงกชันดาวนโหลดจะใชบริการของระบบเครือขายเพื่อใหสามารถ 
เขาถึงขอมลูลาสุด สําหรับขอมลูเกี่ยวกับรายการอื่นๆ ที่จําหนาย 
ผานทางดาวนโหลด โปรดติดตอผูใหบริการโทรศัพท หรือผูผลิต 
ของรายการนั้นๆ

สวนตัว
คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลเิคชั่นไวในโทรศัพทของคุณได 
ในการเขาใชแอปพลิเคชัน่ ใหเลือก > แอปพลิฯ > สวนตัว 

ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชัน่และ 
ซอฟตแวรจากแหลงที่นาเชือ่ถือ เชน แอปพลิเคชั่นที่มี 
เครื่องหมาย Symbian Signed หรือผานการทดสอบ Java 
VerifiedTM
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โทรศพัทของคุณ

การตอชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันได
อยาตอโทรศัพทกับ 
อุปกรณที่สงสัญญาณ 
ขาออกเพราะอาจสราง 
ความเสียหายใหกับ
โทรศัพทได อยาเชื่อม 
ตอแหลงจายไฟใดๆ 
เขากับชองเสียบ 
Nokia AV

เมื่อตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงใดๆ เขากับโทรศัพท 
นอกเหนือจากอุปกรณที่ผานการรับรองจาก Nokia วาใชงานกับ 
ชองเสียบ Nokia AV ได ใหระมัดระวังเรื่องระดบัความดงัของ 
เสียงเปนพิเศษ

การตอสายขอมูล USB
ตอสายขอมูล USB ที่ใชงานรวมกันไดที่ชองเสียบ USB

ในการเลือกโหมดการเชื่อมตอ 
USB ที่ระบบตั้งไว หรือเปลี่ยน 
โหมดที่ใชงาน ใหเลอืก > 
การตั้งคา > เชื่อมตอ > USB 
> โหมดการเชื่อมตอ USB 
แลวเลือกโหมดที่ตองการ 
ในการตั้งคาใหโหมดเริ่มตน 
ทํางานโดยอัตโนมัติ ใหเลือก 
ถามเมือ่เชื่อมตอ > ไม
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ฟงกชันการโทร
ในการปรับระดบัเสียง ใหกดปุมปรับระดับเสียง

การโทร
1 ในโหมดพรอมทํางาน ใหปอนเบอรโทรศัพทและรหัสพื้นที่ 

กดปุมลบเพือ่ลบตัวเลข
สําหรับสายตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้งเพื่อเปนรหัสนําหนา 
การโทรตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออก 
ตางประเทศ) แลวปอนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (ไมตองใสเลข 0 
นําหนาแลวแตกรณ)ี ตามดวยเบอรโทรศัพท

2 กดปุมโทรเพื่อโทรไปยังหมายเลขดงักลาว
3 หากตองการวางสายหรือยกเลิกการโทรออก ใหกดปุมวางสาย

ในการโทรออกจากรายชื่อ ใหเลือก > รายชื่อ เลื่อนไปยังรายชือ่ 
ที่ตองการ หรือปอนอักษรตัวแรกของชื่อ แลวเลื่อนไปยังชือ่ที่ 
ตองการ กดปุมโทรเพือ่โทรไปยังหมายเลขดงักลาว

ในการโทรไปยังเบอรที่โทรออกลาสุดขณะที่เครื่องอยูในโหมด 
พรอมทํางาน ใหกดปุมโทร

การโทรดวน
การโทรดวนเปนวธิีที่รวดเร็วในการโทรออกไปยังเบอรโทรศัพทที่ 
คุณใชอยูเปนประจําเมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน คุณตอง 
กําหนดเบอรโทรศัพทใหกับปุมโทรดวน 3 ถงึ 9 (ปุม 1 และ 2 
เปนปุมที่สงวนไวสําหรับศูนยขอความวิดีโอและศูนยขอความเสียง) 
และตั้งคา การโทรดวน เปน เปด
ในการกําหนดเบอรโทรศัพทใหกับปุมโทรดวน ใหเลือก > 
การตั้งคา > โทรดวน เลื่อนไปที่ไอคอนปุม แลวเลือก กําหนด 
และรายชื่อ ในการเปลี่ยนหมายเลข ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน
ในการเปดใชฟงกชันโทรดวน ใหเลือก > การตั้งคา > การตั้งคา 
> โทรศัพท > การโทร > การโทรดวน > เปด
ในการโทรไปที่หมายเลขโทรดวน ใหกดปุมโทรดวนคางไวจนกวา 
เครื่องจะโทรออกไปยังหมายเลขนั้น 

โทรศูนยฝาก
ในการโทรไปที่ศูนยขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
เมือ่เครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน ใหกดปุม 1 หรือ 2 คางไว 
คุณสามารถมีโทรศูนยฝากสําหรับสายสนทนา สายวดิีโอ และสาย 
โทรออกหลายสายได
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ในการกําหนดเบอรโทรศูนยฝากในกรณีที่ยังไมไดกําหนดเบอร 
ใหเลือก > การตั้งคา > โทรศูนย เลื่อนไปที่ ศูนยขอความเสียง 
(หรือศูนยขอความสายวิดีโอ) แลวปอนเบอรศูนยขอความ 
ที่ตรงกัน ในการเปลี่ยนเบอรโทรศูนยฝาก ใหเลือก ตัวเลอืก > 
เปลี่ยนเบอร โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอเบอรโทร 
ศูนยฝาก

การโทรออกดวยเสียง
ระบบจะเพิ่มรายการเสียงลงในรายรายการทั้งหมดในรายชือ่ 
โดยอัตโนมัติ ใหใชชื่อที่ยาวพอประมาณ และอยาใชชือ่ซ้ํากันกับ 
หมายเลขอื่นๆ

การโทรออกดวยเสียง
รายการเสียงจะไวตอเสียงรอบขางมาก ควรใชรายการเสียงใน 
ที่เงยีบ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิด 
ปญหาขึ้นไดถาคุณอยูในที่ที่มเีสียงดังหรืออยูใน 
สถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออก 
โดยใชเสียงเพยีงอยางเดยีวไมวาในสถานการณใดก็ตาม

1 ในโหมดพรอมทํางาน ใหกดปุมเลือกดานขวาคางไว
หากคุณใชชดุหูฟงที่ใชงานรวมกันไดที่มปีุมชุดหูฟง ใหกดปุม 
ชุดหูฟงคางไว

2 เมื่อขอความ พูดตอนนี้ ปรากฏขึ้น ใหเปลงคําสั่งเสียงใหชัดเจน 
เครื่องจะเลนคําสั่งเสียงของชื่อที่ตรงกันมากที่สุด หลังจาก 1.5 
วินาที เครื่องจะโทรออกไปยังหมายเลขนั้นหรือหากหมายเลข 
ดังกลาวไมถูกตอง กอนจะโทรออก ใหเลือกรายชือ่อื่น

การประชุมสาย
โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนฟงกชันประชุมสาย (บริการเสริมจาก 
ระบบเครือขาย) โดยมีผูรวมประชุมสายไดสูงสุด 6 สาย 
รวมทั้งตัวคุณดวย

1 โทรออกไปยังผูรวมประชุมรายแรก
2 ในการโทรไปยังผูรวมประชุมรายอื่น ใหเลือก ตัวเลือก > 

โทรออกใหม
3 ในการสรางการประชุมสายเมือ่มผีูรับสายใหมแลว ใหเลอืก 

ตัวเลือก > ประชุม
ในการเพิม่บุคคลอื่นใหเขารวมการประชุมสาย ใหทําซ้ํา 
ขั้นตอนที่ 2 แลวเลอืก ตัวเลือก > ประชุม > 
เพิ่มในการประชุม

4 หากตองการจบการประชุมสาย ใหกดปุมวางสาย
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การรบัสายหรือปฏิเสธไมรับสาย
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทร

ในการปดเสียงเรียกเขา ใหเลือก เงียบ
หากไมตองการรับสาย ใหกดปุมวางสาย หรือเลอืก ตัวเลือก > 
ปฏิเสธ หากคุณไดเปดใช การโอนสาย > ถาไมวาง การปฏิเสธ 
ไมรับสายจะเปนการโอนสาย

ในการสงขอความตัวอักษรเพือ่เปนการตอบกลับไปยังผูโทรแทน 
การรับสาย ใหเลือก ตัวเลอืก > สงขอความ หากตองการเปดใช 
การตอบกลับดวยขอความตัวอักษรและแกไข ขอความ ใหเลือก 

> การตั้งคา > การตั้งคา > โทรศัพท > การโทร > 
ปฏิเสธสายดวยขอความ และ ขอความปฏิเสธ

สายเรียกซอน
ขณะสนทนา ใหกดปุมโทรเพื่อรับสายเรียกซอน สายแรกจะถูกพัก 
สายไว ในการสลบัระหวางสายสนทนาสองสาย ใหเลือก สลับ 
เมือ่ตองการวางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุมวางสาย

ในการเปดใชฟงกชันสายเรียกซอน (บริการเสริมจากระบบ 
เครือขาย) ใหเลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > โทรศัพท > 
การโทร > สายเรียกซอน > ใชงาน

สายวิดีโอ

การโทรสายวิดีโอ
ในการโทรสายวิดีโอ คุณจําเปนตองมีการด USIM และอยูภายใน 
บริเวณพื้นที่ครอบคลุมของเครือขาย UMTS โปรดติดตอผูใหบริการ 
เพือ่ดูขอมูลเกี่ยวกับการใชงานและการสมัครเปนสมาชิกบริการ 
สนทนาทางวิดีโอ การสนทนาทางวิดีโอสามารถทําไดระหวาง 
คูสนทนาเทานั้น เมื่อไมมีการใชสายสนทนา สายวิดีโอ หรือสาย 
ขอมลูอื่นอยู ฟงกชันนี้สามารถใชไดกับโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชงาน 
รวมกันไดหรือไคลเอนต ISDN

คุณไดถายภาพนิ่งที่จะใชสงแทนการสงวิดโีอ

คุณปฏิเสธการสงภาพวิดีโอจากเครื่องโทรศัพทของคุณ

1. ในการปอนเบอรโทรศัพทเมือ่เครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน 
ใหเลือก สายวิดีโอ หรือเลอืก > รายชื่อ เลื่อนไปยังรายชื่อ 
ที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลอืก > สายวิดีโอ

2. ในการเปลี่ยนระหวางการแสดงภาพวิดโีอหรือจะใหไดยินเฉพาะ 
เสียงในขณะใชสายวดิโีอ ใหเลอืก  (เปดใชงานการสงวดิโีอ) 
หรือ  (ปดใชงานการสงวิดโีอ) จากแถบเครื่องมือ

แมวาคุณจะปฏิเสธการสงภาพวิดีโอในระหวางสายสนทนาทาง 
วิดีโอ คุณยังคงตองเสียคาใชจายเปนสายสนทนาทางวิดีโอ 
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โปรดตรวจสอบราคาบริการกับผูใหบริการระบบเครือขาย 
หรือผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ

3. หากตองการจบการสนทนาทางวิดีโอ ใหกดปุมวางสาย

การรับสายสนทนาทางวดิีโอ 
เมื่อมีสายวิดีโอเรียกเขา สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น

กดปุมโทรเพือ่รับสายวิดโีอ ขอความ 
ยอมใหสงภาพวดิีโอใหผูโทร? จะปรากฏขึ้น หากคุณเลือก ใช 
ภาพที่บันทึกดวยกลอง 
ในเครื่องของคุณจะปรากฏในเครื่องของผูโทร มิฉะนั้น เครื่องจะไม 
สามารถสงภาพวิดโีอได

แมวาคุณจะปฏิเสธการสงภาพวิดโีอในระหวางสายสนทนาทางวดิีโอ 
คุณยงัคงตองเสียคาใชจายเปนสายสนทนาทางวดิโีอ กรุณาตรวจสอบ 
ราคากบัผูใหบริการ

หากตองการจบการสนทนาทางวิดีโอ ใหกดปุมวางสาย

การตั้งคาการโทร

โทร
เลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > โทรศัพท > การโทร 
และจากตัวเลือกตอไปนี้

สง ID ผูโทรเขาของฉัน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — เพื่อ 
แสดงหรือซอนเบอรโทรศัพทจากปลายทาง

สายเรียกซอน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — โปรดด ู
"สายเรียกซอน", หนา 28

ปฏิเสธสายดวยขอความ และ ขอความปฏิเสธ — โปรดดู 
"การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย", หนา 28

วิดโีอตัวเองในสายที่รับ — เพื่อตั้งคาวาจะใหเครื่องสงภาพวิดโีอ 
ของคุณเองหรือไมเมื่อคุณรับสายวิดโีอ

รูปภาพในสายวิดโีอ — เพื่อเลือกใหแสดงภาพนิ่งเมื่อคุณปฏิเสธ 
สายวิดีโอ

โทรซ้ําอัตโนมัติ — เพื่อตั้งคาใหเครื่องพยายามโทรติดตอไปยัง 
เบอรโทรศัพทหมายเลขหนึ่งไดสูงสุด 10 ครั้ง หากตอสายครั้งแรก 
ไมสําเร็จ

แสดงเวลาการโทร และ สรปุหลังโทรออก — เพื่อตั้งคาใหเครื่อง 
แสดงเวลาการโทรในขณะใชสายและเวลาโดยประมาณของการใช 
สายครั้งลาสุด

การโทรดวน — โปรดดู "การโทรดวน", หนา 26

รับไดทุกปุม — เพือ่รับสายเรียกเขาโดยกดปุมใดก็ไดยกเวน
ปุมเลือกดานซายและดานขวา ปุมปรับระดับเสียง ปุมเปด/ปดเครื่อง 
ปุมวางสายและปุมกลอง

สายที่ใช (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — เพือ่เลือกสาย 
โทรศัพทที่จะใชโทรออกและสงขอความสั้น 
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ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นหากซิมการดของคุณรองรับการใชสาย
โทรศัพทสองสายเทานั้น

เปลีย่นสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — เพือ่เปดหรือปด 
การเลือกสาย

การโอนสาย
1 เลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > โทรศัพท > การโอนสาย 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
2 เลือกสายที่ตองการโอน เชน สายสนทนา
3 เลือกตัวเลือกที่ตองการ เชน หากตองการโอนสายสนทนา 

เมือ่คุณใชสายหรือเมือ่ตองการปฏิเสธที่จะรับสายเรียกเขา 
ใหเลือก ถาไมวาง

4 เลือก ตัวเลอืก > ใชงาน และเบอรโทรศัพทที่คุณตองการ 
โอนสายไป ตัวเลือกการโอนสายสามารถเปดใชงานพรอมกัน 
ไดหลายตัวเลือก

การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถเปดใชในเวลาเดยีว
กันได

จํากดัการโทร
1 เลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > โทรศัพท > 

จํากัดการโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เพื่อจํากัด 
การโทรที่คุณโทรออกและรับสายดวยเครื่องของคุณ 

2 เลือ่นไปที่ตัวเลอืกการจํากัดการโทรที่ตองการ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ใชงาน ในการเปลี่ยนการตั้งคา 
คุณตองมีรหัสระบบซึ่งจะไดรับจากผูใหบริการของคุณ

การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถเปดใชในพรอมกัน

เมือ่สายถกูจํากัดไว คุณอาจยังติดตอไปยังเบอรโทรฉุกเฉิน 
บางเบอรได

เครือขาย
เลอืก > การตั้งคา > การตั้งคา > โทรศัพท > เครือขาย 
และจากตัวเลือกตอไปนี้

โหมดระบบ — เพื่อเลือกเครือขายที่จะใชงาน (ตัวเลือกนี้จะปรากฏ 
ขึ้นหากเปดใหบริการโดยผูใหบริการเทานั้น) หากคุณเลือก โหมดคู 
โทรศัพทจะใชเครือขาย GSM หรือ UMTS โดยอัตโนมัติ

การเลอืกระบบ — ในการตัง้คาใหโทรศัพทคนหาและเลือกเครือขาย 
ทีใ่ชไดโดยอัตโนมตั ิใหเลือก อัตโนมตัิ ในการเลือกเครือขายที ่
ตองการดวยตนเองจากรายการเครือขาย ใหเลือก เลอืกเอง 
เครือขายทีเ่ลือกจะตองมขีอตกลงในการใหบริการขามเครือขายกบั 
เครือขายโฮม

แสดงขอมูลระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — เพื่อตั้งคา 
เครื่องใหแสดงคาเมื่อใชเครือขายโทรศัพทที่ใชเทคโนโลยี MCN 
(Microcellular Network) และเพือ่เปดใชการรับขอมูลเครือขาย
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มุมมองรวม
ใชฟงกชันมมุมองรวมในการสงวิดีโอสดจากโทรศัพทมือถอืของคุณ 
ไปยังโทรศัพทมือถือปลายทางที่ใชงานรวมกันไดขณะอยูในสาย 
สนทนา

ขอกําหนดการใชมุมมองรวม
ฟงกชนัมุมมองรวมตองใชการเชือ่มตอ 3G UMTS (Universal 
mobile telecommunications system) กรุณาติดตอผูใหบริการหาก 
คุณตองการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความพรอมของเครือขายและ 
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการใชแอปพลิเคชัน่นี้ 

ในการใชมุมมองรวม คุณตองปฏิบัติดังนี้

• ตรวจดใูหแนใจวามีการตั้งคาการเชือ่มตอระหวางบุคคลใหกับ 
โทรศัพทของคุณแลว

• ตรวจดใูหแนใจวาทั้งผูสงและผูรับไดลงทะเบียนเขาสูเครือขาย 
UMTS แลว

• ตรวจดใูหแนใจวาคุณมีการเชื่อมตอ UMTS ที่ใชงานอยู และอยู 
ภายในพืน้ที่ใหบริการของเครือขาย UMTS หากคุณออกจาก 
เครือขาย UMTS ในขณะใชฟงกชนันี้ การใชมมุมองรวมจะถูก 
ตัดสัญญาณ แตคุณยังสามารถใชสายสนทนาไดตอ

การตั้งคามุมมองรวม
การเชื่อมตอระหวางบุคคลเรียกในอีกชือ่หนึ่งวาการเชือ่มตอ SIP 
(Session Initiation Protocol) กอนจะใชมมุมองรวม กรุณาสอบถาม 
ผูใหบริการเกี่ยวกับรูปแบบ SIP ที่กําหนดคาใหใชกับโทรศัพท 
ของคุณ

เลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > มมุมองรวม 
และจากตัวเลือกตอไปนี้

มุมมองรวม — เพื่อเลือกวาจะเปดใชมมุมองรวมหรือไม

รูปแบบ SIP — เพื่อเลือกรูปแบบ SIP

การจัดเก็บวิดีโอ — เพือ่กําหนดวาจะบันทึกวิดีโอสดโดยอัตโนมัติ 
หรือไม

ความจําที่จัดเก็บที่เลือก — เพื่อเลือกวาจะจัดเก็บวิดีโอลงใน 
หนวยความจําเครื่องหรือการดหนวยความจํา

เตือนหากสามารถรวมมอง — เพือ่กําหนดเสียงแจงเตือนที่จะ 
ดังขึ้นเมือ่สามารถใชฟงกชนัมุมมองรวมไดในขณะสนทนา

หากคุณทราบที่อยู SIP ของผูรับสาย คุณสามารถจัดเก็บที่อยู 
ดังกลาวลงในรายชือ่ได เลือก > รายชื่อ เลือกรายชื่อ และ 
ตัวเลือก > แกไข > ตัวเลือก > เพิ่มรายละเอียด > SIP หรือ 
รวมมองวิดโีอ ใสที่อยู SIP (username@domainname) 
คุณสามารถใชที่อยู SIP แทนชื่อโดเมนได 
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การรวมมองวิดีโอสดหรอืคลิปวิดีโอ
1 ในการรวมมองวิดีโอสดที่คุณบันทึกดวยกลองของโทรศัพท 

ใหเลือก ตัวเลอืก > รวมมองวิดโีอ > วิดีโอสด ในระหวาง 
การสนทนา ในการรวมมองคลิปวิดโีอที่จัดเก็บไว ใหเลอืก 
วดิีโอคลิป แลวเลือกคลิปที่ตองการแบงปน

2 โทรศัพทจะสงคําเชญิไปยังที่อยู SIP ที่คุณจัดเก็บไวในรายชือ่
หากจําเปน ในการสงคําเชิญ ใหเลือกที่อยู SIP ของผูรับหรือ 
ปอนที่อยู SIP แลวเลือก ตกลง

3 ระบบจะเริ่มการรวมมองโดยอัตโนมัติเมื่อผูรับสายตอบรับคําเชิญ 
และลําโพงจะทํางาน ใชปุมแถบเครื่องมือควบคุมฟงกชัน 
มมุมองรวม

4 หากตองการสิ้นสุดการใชมมุมองรวม เลือก หยุด ในการยุติสาย 
สนทนา ใหกดปุมวางสาย

การยอมรับคําเชิญ
โทรศัพทของคุณจะดังขึ้นเมือ่คุณไดรับคําเชิญ คําเชญิจะแสดงชือ่ 
หรือที่อยู SIP ของผูสง เลอืก ใช เพื่อเริ่มใชมุมมองรวม ในการ 
ปฏิเสธคําเชญิ แลวกลับไปที่สายสนทนา ใหเลือก ไม

บันทึก
ในการดูเบอรที่ไมไดรับสาย ที่ไดรับหรือที่โทรออก ขอความตัวอักษร 
การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต ตลอดจนแฟกซและสายขอมูลที่โทรศัพท 
ลงทะเบียนไว ใหเลือก > บันทึก
ในโหมดพรอมทํางาน คุณสามารถใชปุมโทรออกเปนปุมลัดไปยัง 
เบอรที่โทรออก ในบันทึก เบอรโทรลาสุด (บริการเสริมจากระบบ 
เครือขาย)

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดงใน 
ใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจตางกันขึ้นอยูกับ 
คุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ ภาษี และปจจัยอื่นๆ

หมายเหตุ: ตัวจับเวลาบางประเภท รวมทั้งตัวจับเวลา 
อายุใชงาน สามารถตั้งเวลาใหมไดดวยการอัพเกรด 
บริการหรือซอฟตแวร
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การจัดตําแหนง
คุณสามารถใชแอปพลิชัน่เชน แผนที ่และ ขอมลู GPS ในการคนหา 
ตําแหนง วัดระยะทางและพกิดัได แอปพลเิคชัน่ดงักลาวใช 
การเชือ่มตอ GPS

เกี่ยวกับ GPS
โทรศัพทรุนนี้มตีัวรับสัญญาณ GPS อยูภายใน 

ระบบนํารองทั่วโลก (GPS) ดําเนินการโดยรัฐบาลของประเทศ 
สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนผูเดยีวที่รับผิดชอบความแมนยําและการซอม 
บํารุง ความแมนยําของขอมูลแสดงตําแหนงนั้นขึ้นอยูกับการปรับ 
เปลี่ยนดาวเทียม GPS ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และอาจ 
เปลี่ยนแปลงไดตามนโยบายเกี่ยวกับ GPS ของกระทรวงกลาโหม 
ของสหรัฐอเมริกาและแผนวิทยุนําทางของรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ 
ความแมนยํายังขึ้นกับการคํานวณเรขาคณติของดาวเทียมอีกดวย 
คุณภาพและคุณสมบัติอื่นของสัญญาณ GPS อาจไดรับผลกระทบ 
จากตําแหนงของคุณ สิ่งปลกูสราง สิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ 
และสภาวะอากาศ ตัวรับสัญญาณ GPS ควรใชเฉพาะในกลางแจง 
เพื่อใหรับสัญญาณ GPS ได

ไมควรใช GPS เพือ่หวงัผลการวดัตําแหนงที่แมนยํา และคุณไมควร 
วางใจตอขอมลูตําแหนงที่ไดรับจากตัวรับสัญญาณ GPS และ 

เครือขายโทรศัพทมือถอืเพยีงอยางเดยีวเทานั้นในการหาตําแหนง 
และนําทาง

Assisted GPS
Assisted GPS (A-GPS) ใชเพือ่ดึงขอมลูชวยเหลือโดยการเชื่อมตอ 
ขอมูลแพคเก็ต ซึ่งจะชวยในการคํานวณพกิัดในตําแหนงปจจุบัน 
เมื่อโทรศัพทของคุณไดรับสัญญาณจากดาวเทียม

ผูใหบริการระบบอาจคิดคาบริการในการเชื่อมตอดงักลาวตามที่ 
เครือขายกําหนดไว โปรดติดตอผูใหบริการระบบสําหรับจุดเชื่อมตอ 
อินเทอรเน็ต และการคิดคาบริการที่เกี่ยวของ

โทรศัพทของคุณไดตั้งคาใชบริการ Nokia A-GPS ไวลวงหนาแลว 
แตหากไมมผีูใหบริการ การตั้งคาพเิศษบางอยางใน A-GPS ก็ 
สามารถใชได ขอมูลชวยเหลือจะดึงมาจากเซิรฟเวอรบริการ Nokia 
A-GPS เมือ่จําเปนเทานั้น ในการยกเลิกใชงานวิธีจัดตําแหนงอื่นๆ 
โปรดด ู"การตั้งคาการจัดตําแหนง", หนา 34

ในการใช A-GPS คุณจะตองกําหนดจุดเชือ่มตออินเทอรเน็ต GPRS 
กอน โปรดดูที่ "การตั้งคาการจัดตําแหนง", หนา 34
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การจัดตําแหนง

การตั้งคาการเชื่อมตอ GPS

การตั้งคาการจัดตําแหนง
เลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > การจัดตําแหนง 
และจากตัวเลือกตอไปนี้

วิธีจัดตําแหนง — เพื่อเปดใชหรือยกเลิกใชงานวิธีการจัดตําแหนง 
วิธีอื่น

เซิรฟเวอรตําแหนง — ในการกําหนดจุดเชือ่มตอสําหรับ A-GPS 
ใหเลือก จุดเชื่อมตอ ซึ่งจะใชไดเฉพาะจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต 
GPRS เทานั้น โทรศัพทจะถามจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ใช GPS 
เปนครั้งแรก

กําหนดลักษณะสัญกรณ — เพื่อกําหนดระบบการวดัและรูปแบบ 
พกิัด

การจับโทรศัพทใหถูกวิธี
เมือ่จะใชตัวรับสัญญาณ ในตําแหนงที่โทรศัพทตั้งตรง ใหขยับ 
โทรศัพททํามมุประมาณ 45 องศา โดยที่ทองฟาโลงปลอดโปรง

การเชือ่มตอ GPS อาจตองใชเวลาเพียงไมกี่วินาทีไปจนถงึหลาย 
นาทีไดและอาจใชเวลานานมากกวานั้นเมื่ออยูในรถ โปรดดูที่ 
"ไฟแสดง GPS", หนา 21

การใชตัวรับสัญญาณ GPS อาจทําใหพลังงานของแบตเตอรี่ใน 
โทรศัพทหมดเร็วขึ้น

ถาเครื่องไมสามารถหาสัญญาณดาวเทียม ใหพจิารณาสิ่งตอไปนี้:

• หากคุณอยูในอาคาร ใหออกไปขางนอกเพื่อใหรับสัญญาณ 
ไดดขีึ้น

• หากคุณอยูนอกอาคาร ใหยายไปยังพืน้ที่วางที่เปดโลงกวาเดิม
• ตรวจสอบวามอืของคุณไมไดบังตัวรับสัญญาณ GPS บนเครื่อง
• หากสภาพอากาศย่ําแย ก็จะสงผลตอความแรงของสัญญาณดวย
• รถบางคันใชหนาตางแบบสีสวาง (สีดักความรอน) ซึ่งจะปดกั้น 

สัญญาณดาวเทียม

สถานะของสัญญาณดาวเทยีม
ในการตรวจสอบจํานวนดาวเทียมที่โทรศัพทพบ และตรวจดวูา 
เครื่องของคุณกําลังรับสัญญาณดาวเทียมหรือไม ใหเลือก > 
แอปพลิฯ > ขอมูล GPS > ตําแหนง > ตัวเลอืก > 
สถานะดาวเทียม
หากโทรศัพทพบดาวเทียม แถบสัญญาณของดาวเทียมแตละดวง
จะปรากฏขึ้นบนมุมมองขอมูลดาวเทียม เมื่อเครื่องไดรับขอมลู
เพยีงพอจากสัญญาณดาวเทียมในการคํานวณหาพิกัดตําแหนงของ
คุณแลว แถบดังกลาวจะเปลี่ยนเปนสีน้ําเงิน

คําขอตําแหนง
คุณอาจไดรับคําขอตําแหนงจากบริการเสริมจากระบบเครือขายเพื่อ
ขอรับขอมูลตําแหนงของคุณ ผูใหบริการอาจใหบริการขอมูลตางๆ 
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การจัดตําแหนง

เกี่ยวกับขาวสารในทองถิ่น เชน สภาพอากาศหรือสภาพการจราจร 
ตามตําแหนงของโทรศัพทของคุณ

เมื่อคุณไดรับคําขอตําแหนง หากยินยอมใหมีการสงขอมลูตําแหนง 
ของคุณ ใหเลือก ยอมรับ หรือหากตองการปฏิเสธคําขอ ใหเลือก 
ปฏิเสธ

แผนที่
ความครอบคลุมของแผนที่จะแตกตางกันไปตามประเทศหรือ 
ภูมิภาค เชน ฟงกชนัแผนที่อาจไมมใีหบริการเนื่องจากขอจํากัด 
ดานกฎหมายของประเทศหรือภูมิภาคบางแหง ตามขอบขายสูงสุด 
ที่อนุญาตโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช Nokia จะไมใหการรับประกัน 
อยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมดตอการใหบริการ ความเที่ยงตรง 
ความถูกตองหรือการอัพเดตแผนที่

เกีย่วกับแผนที่
ดวยฟงกชนัแผนที ่คุณจะมองเห็นตําแหนงปจจุบันของคุณบนแผนท ี่ 
เปดแผนที่ดปูระเทศและเมอืงอื่นๆ คนหาที่อยูและสถานที่ที่นาสนใจ 
วางแผนเสนทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง รวมทั้งบันทึกตําแหนง 
เปนสถานที่และสงไปยังโทรศัพทเครื่องอื่นที่ใชงานรวมกันได 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถซื้อบริการพิเศษเพิ่มเติมได เชน คูมือ 
การเดินทาง ขอมลูจราจร และบริการนําทางพรอมบอกเสนทาง 

การเดินทางดวยเสียง บริการตางๆ เหลานี้จะไมมีใหบริการใน 
บางประเทศและบางภูมิภาค

แผนที่บางแหงอาจไดรับการบันทึกลงในการดหนวยความจําของ 
โทรศัพทไวลวงหนาแลว คุณสามารถดาวนโหลดแผนที่เพิ่มเติมผาน 
ทางอินเทอรเน็ตโดยใชซอฟตแวรพีซี Nokia Map Loader โปรดดูที่ 
"การดาวนโหลดแผนที่", หนา 37

แผนที่จะใชระบบ GPS โปรดดูที่ "การจัดตําแหนง", หนา 33 
คุณสามารถกําหนดวิธีการจัดตําแหนงที่ใชกับโทรศัพทของคุณได 
โปรดดทูี่ "การตั้งคาการจัดตําแหนง", หนา 34 คุณควรใชตัวรับ 
สัญญาณ GPS ภายในหรือตัวรับสัญญาณ GPS ภายนอกที่ใช 
รวมกันได เพื่อใหไดขอมลูตําแหนงที่แมนยําที่สุด 

การเรยีกดูแผนที่
เลือก > แผนที่ หรือกดปุมสวนตัว โปรดดทูี่ "ปุมสวนตัว", 
หนา 22

เมื่อคุณใชฟงกชนัแผนที่เปนครั้งแรก คุณอาจตองเลือกจุดเชื่อมตอ 
โทรศัพทมือถือเพือ่ดาวนโหลดขอมูลแผนที่สําหรับที่ตั้งปจจุบันของ
คุณ หากตองการเปลี่ยนจุดเชือ่มตอที่ตั้งไวในภายหลัง ใหเลือก 
ตัวเลือก > เครื่องมอื > การตั้งคา > อนิเทอรเน็ต > 
ปลายทางเครือขาย
ในการรับบันทึกเมื่อโทรศัพทลงทะเบียนเขาเครือขายที่อยูนอก 
เครือขายโฮม ใหเลือก ตัวเลอืก > เครื่องมอื > การตั้งคา > 
อินเทอรเน็ต > คําเตือนการโทรขามแดน > เปด 
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การจัดตําแหนง

กรุณาติดตอขอรายละเอียดและคาบริการขามเครือขายจากผูให 
บริการเครือขาย

เครื่องหมายถายโอนขอมูลจะแสดงขึ้นการเชือ่มตออินเทอรเน็ตที่ 
ใชงานและปริมาณขอมูลที่ถายโอนตั้งแตเริ่มเปดใชแอปพลิเคชัน่

การทําแผนที่เชิงเลข (Digital cartography) เกือบทั้งหมดจะไมมี 
ความเที่ยงตรงและสมบูรณในบางสวน คุณไมควรเชื่อถอืตอแผนที่ 
ที่คุณดาวนโหลดมาใชงานในโทรศัพทเพียงอยางเดียว

เมือ่เปดแผนที่ เมืองหลวงของประเทศที่คุณอยูหรือตําแหนงที่บันทึก 
ไวจากการใชงานครั้งลาสุดจะปรากฏขึ้น ทั้งนี้ ระบบอาจดาวนโหลด 
แผนที่แสดงตําแหนงแลวแตกรณี

ในการสรางการเชื่อมตอ GPS และขยายตําแหนงที่ใชลาสุด 
ใหกดปุม 0 หรือเลือก ตัวเลือก > ตําแหนง
เครื่องหมาย GPS  ทีด่านลางขวาของจอภาพจะ 
แสดงความพรอม ใหบริการและความแรงของสญัญาณดาวเทยีม 
แถบหนึ่งแถบแทนดาวเทยีมหนึ่งดวง เมือ่โทรศัพทไดรับขอมลูที่
เพยีงพอจากดาวเทยีม ตอการสรางการเชือ่มตอ GPS แถบดงักลาว 
จะเปลี่ยนเปนสเีขียว โทรศัพทตองไดรับสญัญาณจากดาวเทยีม 
อยางนอยสีด่วงเพือ่คํานวน หาพกิดัตําแหนงของคุณ เมือ่คํานวณหา 
พกิดัครั้งแรกแลว สัญญาณ ดาวเทยีมเพยีงสามดวงกเ็พยีงพอตอ
การคํานวณผล

ในการยอหรือขยาย ใหกดปุม * หรือ # ใชปุมเลื่อนเพื่อเลื่อนไปมา 
บนแผนที่ เครื่องจะดาวนโหลดแผนที่ใหมโดยอัตโนมตัิหากคุณเลื่อน 
ไปยังพืน้ที่ที่ไมครอบคลุมในแผนที่ที่คุณไดดาวนโหลดไว โปรดดูที่ 

"การดาวนโหลดแผนที่", หนา 37 จะไมมกีารคิดคาบริการแผนที่ 
เหลานี้ แตการดาวนโหลดแผนที่อาจเกี่ยวของกับการสงขอมลู 
จํานวนมากผานเครือขายของผูใหบริการ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับการคิดคาบริการในการถายโอนขอมลู โปรดติดตอผูให 
บริการของคุณ ระบบจะจัดเก็บแผนที่ลงในหนวยความจําเครื่องหรือ 
ลงในการดหนวยความจําที่ใชรวมกันไดโดยอัตโนมัติ (ถาเสียบการด 
ไวในเครื่อง)

การคนหาตําแหนง
การคนหาตําแหนงในเมอืงหรือในพืน้ทีท่ีแ่สดงบนแผนที ่ใหปอน 
ทีอ่ยูแบบเตม็หรือเพยีงบางสวนของตําแหนงดงักลาวลงในชองคนหา 
แลวกดปุมเลื่อน หากตองการคนหาตําแหนงในเมอืงอื่น ใหปอน 
ชื่อเมอืงและทีอ่ยู แลวเลือก คนหา
ในการคนหาตามที่อยูเฉพาะ ใหเลือก ตัวเลือก > คนหา > ที่อยู 
ประเทศ/ภูมิภาค* และ เมือง / รหัสไปรษณีย เปนตัวเลือก 
บังคับที่ตองใหขอมูล

ในการเรียกดูสถานที่และแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ของคุณโดยแยก 
ตามประเภท ใหเลอืก ตัวเลือก > คนหา > สถานที่ แลวเลือก 
ประเภท

ในการคนหาที่อยูที่จัดเก็บไวในรายชื่อ ใหเลือก ตัวเลอืก > คนหา > 
ที่อยู > ตัวเลอืก > เลือกจากรายชื่อ
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การจัดเกบ็และสงตําแหนง
ในการจัดเก็บตําแหนงลงในโทรศัพท ใหกดปุมเลื่อน แลวเลอืก เพิ่ม 
> ไปยังสถานที่
ในการสงตําแหนงไปยังโทรศัพทที่ใชงานรวมกันได ใหกดปุมเลือ่น 
แลวเลือก สง หากคุณสงตําแหนงเปนขอความตัวอักษร 
ขอมลูดังกลาวจะถกูแปลงเปนขอความ

การดูรายการทีบ่ันทกึไว
ในการดูตําแหนงหรือเสนทางที่คุณไดจัดเก็บไวในเครื่อง ใหเลือก 
ตัวเลอืก > รายการโปรด > สถานที่ฉัน หรือ เสนทาง
ในการตรวจสอบตําแหนงที่คุณไดคนหาบนแผนที่ ใหเลือก ตัวเลือก 
> รายการโปรด > ประวัติ
ในการสรางชุดสะสมสถานที่โปรดปราน ใหเลือก ตัวเลือก > 
รายการโปรด > ชุดสะสม > ชุดสะสมใหม ปอนชือ่สําหรับ 
ชุดสะสม ในการเพิม่ตําแหนงลงในชุดสะสม ใหเปด สถานที่ฉัน 
เลื่อนไปที่ตําแหนง กดปุมเลื่อน แลวเลือก เพิ่มในชุดสะสม

การดาวนโหลดแผนที่
เมื่อคุณเรียกดูแผนที่บนหนาจอของแอปพลิเคชัน่แผนที่ เครื่องจะ 
ดาวนโหลดแผนที่ใหมโดยอัตโนมัติหากคุณเลือ่นไปยังพื้นที่ที่ไม 
ครอบคลุมในแผนที่ใดๆ ที่ไดดาวนโหลดมาไวกอนหนานี้ 
ตัวนับขอมลูแพคเก็ต (kB) บนจอภาพจะแสดงปริมาณการจราจรใน 

ระบบเครือขายเมือ่คุณเรียกดแูผนที่ สรางเสนทางหรือคนหา 
ตําแหนงออนไลน

การดาวนโหลดแผนที่อาจเกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผาน
เครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมลูเกี่ยวกับคาบริการ 
ในการสงขอมลูจากผูใหบริการของคุณ

ในการปองกันไมใหเครื่องดาวนโหลดแผนที่โดยอัตโนมัติ เชน 
ในเมือ่คุณอยูนอกเครือขายโฮม ใหเลอืก ตัวเลือก > เครื่องมอื > 
การตั้งคา > อินเทอรเน็ต > ออนไลนเมื่อเริ่มตน > ไมใช
ในการกําหนดหนวยความจําที่จะใชและพืน้ที่หนวยความจําที่คุณ 
ตองการจัดเก็บแผนที่หรือไฟลเสียงแนะนํา ใหเลือก ตัวเลือก > 
เครื่องมอื > การตั้งคา > แผนที่ > ความจําที่จะใช และ 
ใชความจําสูงสุด เมื่อหนวยความจําเต็ม ขอมลูแผนที่ที่เกาที่สุด 
จะถกูลบออก คุณสามารถลบขอมูลแผนที่ที่จัดเก็บไวโดยใช 
ซอฟตแวรพีซี Nokia Map Loader ได

Nokia Map Loader
Nokia Map Loader เปนซอฟตแวรพีซีที่คุณสามารถใชใน 
การดาวนโหลดและติดตั้งแผนที่รวมทั้งบริการพิเศษจากอินเทอรเน็ต
ลงในการดหนวยความจําที่ใชงานรวมกันได ใชแอปพลิเคชั่นแผนที่ 
และเรียกดูแผนที่อยางนอยหนึ่งครั้งกอนที่จะใชซอฟตแวร Nokia 
Map Loader เนื่องจาก Nokia Map Loader จะใชขอมูลประวัติแผนที่
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ในการติดตั้งซอฟตแวร Nokia Map Loader ลงในเครื่องพซีีที่ใช 
งานรวมกันได โปรดดทูี่ http://maps.nokia.com แลวปฏิบัติตาม 
คําแนะนําบนหนาจอ

การวางแผนเสนทาง
ในการวางแผนเสนทาง ใหเลือกที่ตั้งบนแผนที่หรือคนหาที่ตั้ง 
กดปุมเลื่อน แลวเลือก เพิม่ในเสนทาง
หากตองการเพิ่มที่ตั้งลงในเสนทาง ใหเลอืก ตัวเลือก > 
เพิ่มจุดเสนทาง และแลวคนหาที่ตั้ง
ในการแกไขเสนทาง ใหกดปุมเลื่อน แลวเลือก แกไข
ในการกําหนดการตั้งคาเสนทาง ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา
ในการแสดงเสนทางบนแผนที่ ใหเลือก ตัวเลอืก > แสดงเสนทาง
ในการนําทางไปยังจุดหมายปลายทางดวยรถยนตหรือเดินเทา 
หากคุณไดซื้อบริการพิเศษไว ใหเลือก ตัวเลอืก > เริ่มขบัรถ หรือ 
เริ่มเดิน
ในการจัดเก็บเสนทาง ใหเลือก ตัวเลอืก > จัดเก็บเสนทาง

บริการพิเศษสําหรับแผนที่
คุณสามารถซื้อใบอนุญาตการนําทางและดาวนโหลดคูมอืการเดนิทาง 
ประเภทตางๆ ลงในโทรศัพทของคุณได คุณสามารถซื้อใบอนุญาต 
สําหรับคนเดนิเทาหรือการนําทางรถยนต รวมทัง้บริการขอมลู 
จราจรได

การดาวนโหลดบริการพเิศษอาจเกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวน 
มากผานเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเกี่ยวกับ 
คาบริการในการสงขอมูลจากผูใหบริการของคุณ

การนําทางไปยังจุดหมายปลายทาง
เคล็ดลับ: ในการทดลองใชการนําทางในชวงเวลาหนึ่ง 
โดยใชใบอนุญาตที่ไมคิดคาบริการ ใหเลือก แผนที่ > 
ตัวเลือก > ขับไปยัง หรือ เดนิไปที่ แอปพลเิคชั่นแผนที่จะ 
ตรวจสอบวามีใบอนุญาตที่ไมคิดคาบริการในโทรศัพทของ 
คุณหรือไม ในการเปดใชใบอนุญาต ใหเลือก ตกลง 
คุณจะใชใบอนุญาตดังกลาวไดเพยีงครั้งเดียวเทานั้น

ในการซื้อใบอนุญาตสําหรับคนเดนิเทาและการนําทางรถยนตโดย 
ใชเสียงแนะนํา ใหเลือก ตัวเลือก > พเิศษ > ขบัรถและเดนิ 
ในการซื้อใบอนุญาตสําหรับการนําทางคนเดินเทาเพียงอยางเดียว 
ใหเลือก เดนิ คุณสามารถชําระคาบริการโดยใชบัตรเครดิตหรือจาก 
ใบแจงคา บริการโทรศัพท หากผูใหบริการของคุณสนับสนุน

ในการเริ่มการนําทาง ใหเลือกตําแหนงที่ตั้ง กดปุมเลือ่น แลวเลือก 
ขับไปยัง หรือ เดนิไปที่
เมือ่คุณใชการนําทางรถยนตเปนครั้งแรก เครื่องจะขอใหคุณเลือก 
ภาษาที่จะใชสําหรับเสียงแนะนํา แลวดาวนโหลดไฟลเสียงแนะนํา 
หากตองการเปลี่ยนภาษาในภายหลัง เมื่ออยูในมุมมองหลักของ 
แอปพลิเคชั่นแผนที่ ใหเลือก ตัวเลอืก > เครื่องมอื > การตั้งคา > 
การนําทาง > แนะนําดวยเสียง เสียงแนะนําจะไมมีบริการสําหรับ 
การนําทางคนเดินเทา
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ในการเปลี่ยนมมุมองแผนที่เปนอีกแบบหนึ่งเมื่ออยูในระหวาง 
การนําทาง ใหกดปุมเลือ่น แลวเลือก มุมมองสูงสองมติิ, 
มุมมองจากที่สูง หรือ มุมมองลูกศร
ในการยกเลิกเสนทางที่สรางไว แลวใชเสนทางอื่น ใหเลือก ตัวเลอืก 
> เสนทางอื่น
หากตองการหยุดการนําทาง ใหเลือก ตัวเลอืก > หยุด

ขอมูลจราจร
บริการขอมูลจราจรตามเวลาจริงเปนบริการพเิศษที่ใหขอมูลเกี่ยวกับ
เหตุการณที่อาจสงผลตอการเดินทางของคุณได คุณสามารถซื้อ 
บริการดงักลาว แลวดาวนโหลดลงในโทรศัพทหากมีบริการดงักลาว 
ในประเทศหรอืภูมิภาคของคุณ

ในการซื้อใบอนุญาตสําหรับบริการขอมูลจราจร ใหเลือก ตัวเลือก > 
พิเศษ > ขอมลูจราจร
ในการดูขอมลูเกี่ยวกับเหตุการณจราจร ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ขอมลูจราจร เหตุการณจราจรจะแสดงบนแผนที่เปนรูปเสนปะ 
และรูปสามเหลี่ยม

ในการดูรายละเอียดของเหตุการณจราจร รวมทั้งตัวเลือกการเปลี่ยน 
เสนทางอื่นที่เปนไปไดนั้น ใหเลือกเหตุการณ แลวเลือก ตัวเลอืก > 
เปด
ในการอัพเดตขอมูลจราจร ใหเลือก อพัเดตขอมูลจราจร

คูมือการเดินทาง
ในการซื้อและดาวนโหลดคูมือการเดินทาง หรือหากจะดคููมอืที่ 
ดาวนโหลดลงในเครื่องแลว ใหเลือก ตัวเลือก > พเิศษ > 
คูมือการเดินทาง
ในการเรียกดปูระเภทของคูมือการเดินทาง ใหเลือกประเภท 
หากมีประเภทยอย ใหเลือก เรียกดตูามประเภทยอย

ในการดาวนโหลดคูมือการนําทางเลมใหมลงในโทรศัพท ใหเลื่อนไป 
ที่คูมอืที่ตองการ แลวเลือก ใช คุณสามารถชําระคาคูมอืการนําทาง 
โดยใชบัตรเครดิตหรือจากใบแจงคาบริการโทรศัพทหากผูใหบริการ 
ของคุณสนับสนุน

สถานที่
เลือก > แอปพลิฯ > สถานที่ ดวยตัวเลือกสถานที่ คุณสามารถ 
บันทึกขอมูลตําแหนงของที่ตั้งเฉพาะลงในโทรศัพทได คุณสามารถ 
ใชที่ตั้งที่จัดเก็บไวกับแอปพลิเคชั่นที่ใชงานรวมกันได เชน ขอมูล 
GPS และ แผนที่
ในการสรางตําแหนงใหม ใหเลือก > แอปพลิฯ > สถานที่ > 
ตัวเลือก > ตําแหนงใหม หากตองการขอการจัดตําแหนงพกิัด 
ตําแหนงของคุณ ใหเลือก ตําแหนงปจจุบัน ในการปอนขอมูล 
ตําแหนงดวยตนเอง ใหเลือก ปอนโดยผูใช
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หากตองการเพิ่มสถานที่ลงในประเภทที่กําหนดไวลวงหนาแลว 
ใหเลือกสถานที่ แลวเลือก ตัวเลือก > เพิ่มไปที่ประเภท 
เลือกประเภท ที่จะใสไวในสถานที่

ในการสงสถานที่หนึ่งหรือมากกวาไปยังเครื่องที่ใชรวมกันได 
ใหเลือก ตัวเลอืก > สง สถานที่ที่ไดรับจะอยูในโฟลเดอรถาดเขา 
ในขอความ

ขอมูล GPS
ขอมูล GPS ไดรับการออกแบบขึ้นเพือ่แสดงขอมลูแนะนําเสนทาง 
ไปยังปลายทางที่ไดเลือกไว ขอมูลตําแหนงที่คุณอยูในปจจุบันและ 
ขอมูลการเดินทาง เชน ระยะทางโดยประมาณเมือ่ไปถงึปลายทาง 
และระยะเวลาในการเดินทางโดยประมาณ

โปรแกรมแนะนําเสนทาง
เริ่มตนใชโปรแกรมแนะนําเสนทางเมื่ออยูกลางแจง เลอืก > 
แอปพลฯิ > ขอมลู GPS > การนําทาง
โปรแกรมแนะนําเสนทางจะแสดงเสนทางที่เที่ยงตรงที่สุดและมีระยะ
ทางที่สั้นที่สุดที่ไปยังจุดหมายโดยวัดเปนเสนตรงโดยโปรแกรมจะ 
ไมใสใจสิ่งกีดขวางอื่นใดในเสนทาง เชน อาคารและสิ่งกีดขวาง 
ตามธรรมชาติ โปรแกรมจะไมคํานึงถงึความแตกตางของระดับ 
ความสูงเมื่อจะคํานวณระยะทาง โปรแกรมแนะนําเสนทางจะทํางาน 
ตอเมื่อคุณเคลื่อนที่

ในการตั้งปลายทาง ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งปลายทาง และสถานที่ 
ที่เปนปลายทาง หรือปอนพิกัดเสนแวงและเสนรุง หากตองการลบ 
ปลายทาง ใหเลือก หยุดการนําทาง

ตําแหนง
ในการบันทึกตําแหนงใหเปนสถานที่ ใหเลือก > แอปพลฯิ > 
ขอมูล GPS > ตําแหนง > ตัวเลือก > บนัทึกตําแหนง

เครื่องวัดการเดินทาง
ในการคํานวณระยะเดินทาง ใหเลือก > แอปพลิฯ > ขอมลู GPS 
> ระยะเดินทาง > ตัวเลือก > เริ่ม หากตองการยกเลกิการคํานวณ 
ใหเลือก ตัวเลือก > หยุด คาที่คํานวณจะยังคงปรากฏบนหนาจอ

ในการกําหนดระยะเดินทางและเวลาเดนิทาง รวมทั้งกําหนด 
ความเร็วสูงสุดและความเร็วเฉลี่ยไปที่ศูนย รวมถงึการเริ่มตน 
คํานวณใหม ใหเลือก รีเซ็ต ในการตั้งคามาตรระยะทางและเวลา 
โดยรวมไปที่ศูนย ใหเลือก รีสตารท
เครื่องวดัการเดินทางอาจมีขอจํากัดดานความถกูตองและ 
ขอผดิพลาดในการปดเศษ ทั้งนี้ คุณภาพของสัญญาณ GPS 
และการใหบริการสัญญาณจะมผีลกระทบตอความเที่ยงตรง
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การเขียนขอความ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติและ 
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
เมื่อคุณจะเขียนขอความ สัญลักษณ  บนจอภาพจะหมายถึง 
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ สวนสัญลักษณ  จะหมายถึงระบบ 
ปอนตัวอักษรแบบปกติ ในการเปดหรือปดระบบชวยสะกดคํา 
อัตโนมัติ ใหกดปุม # ซ้ําๆ หรือกดปุม * แลวเลือก 
ใชงานตัวชวยสะกดคํา หรือ ตัวชวยสะกดคํา > ปด

, ,  หรือ  ที่อยูถดัจากสัญลักษณของ 
ระบบปอนขอความจะบงบอกถึงรูปแบบตัวพิมพหรือโหมดตัวเลข 
ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวพมิพ หรือหากจะเปลี่ยนระหวางโหมด 
ตัวอักษรและโหมดตัวเลข ใหกดปุม # ซ้ําๆ

ในการเปลี่ยนภาษาที่ใชเขียนในโทรศัพท ใหเลือก > การตั้งคา 
> การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา > ภาษา > ภาษาที่ใชเขียน 
ภาษาที่ใชเขียนจะสงผลตอตัวอักษรที่มเีมือ่จะเขียนขอความและ 
พจนานุกรมของระบบชวยสะกดคําที่ใช ตัวอักษรทั้งหมดที่มีอยูใน 
ปุมตัวเลขไมไดพิมพไวบนปุมครบทุกตัวอักษร

การเขียนดวยระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมตัวเลข 2 ถงึ 9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรที่ตองการปรากฏ กดปุม 1 
เพื่อเลือกใชเครื่องหมายวรรคตอนและอักขระพิเศษที่ใชบอยที่สุด

หากตวัอักษรตวัถดัไปทีคุ่ณตองการปอนอยูในปุมเดยีวกบัปุมทีคุ่ณใช 
อยู ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึ้น (หรือเลื่อนไปขางหนา 
เพื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการปอนที่กําหนดไว) หลงัจากนั้น ใหปอน 
ตัวอักษร

การเขียนดวยระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
1 กดปุมตัวเลข 2–9 โดยกดปุมหนึ่งครั้งตอตัวอักษรหนึ่งตัว 

คําจะเปลี่ยนไปตามการกดปุมในแตละครั้ง สําหรับเครื่องหมาย 
วรรคตอนที่ใชสวนใหญ ใหกดปุม 1

2 เมื่อเขียนคําเสร็จและตรวจแลววาถูกตอง ยืนยันโดยเลื่อนไป 
ขางหนาหรือแทรกชองวาง
ถาเขียนคําไมถูกตอง ในการดูคําอื่นที่ตรงกันกับที่พบใน 
พจนานุกรมทีละคํา ใหกดปุม * ซ้ําๆ
หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลงัคํา แสดงวาคําที่คุณตองการ 
เขียนไมมีอยูในพจนานุกรม ในการเพิ่มคําลงในพจนานุกรม 
ใหเลือก สะกด ปอนคํา (สูงสุด 32 ตัวอักษร) แลวเลือก ตกลง 
คํานั้นจะถูกเพิม่เขาไปในพจนานุกรม เมือ่พจนานุกรมเต็ม 
คําใหมจะเขาไปแทนที่คําที่เคยปอนไวนานที่สุด
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ฟงกชันที่ใชบอยในระบบปอนตัวอักษรแบบปกติและ 
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ในการปอนตัวเลข ใหกดปุมตัวเลขคางไว

ในการปอนเครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิเศษ ใหกดปุม * 
คางไว

ในการลบตัวอักษร ใหกดปุมลบ หากตองการลบตัวอักษรหลายตัว 
ใหกดปุมลบคางไว

ในการเวนวรรค ใหกดปุม 0 หากตองการเลื่อนเคอรเซอรไปยัง 
บรรทัดถัดไป ใหกดปุม 0 สามครั้ง

การคดัลอกและลบขอความ
1 ในการเลอืกตัวอักษรและคํา ใหกดปุม # คางไว พรอมกับเลื่อน 

ไปทางซายหรือขวา ในการเลือกขอความหลายบรรทัด ใหกดปุม 
# คางไว พรอมกับเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง 

2 ในการคัดลอกขอความ ใหกดปุม # คางไว พรอมกับเลือก 
คดัลอก
ในการลบขอความที่เลอืกไว ใหกดปุมลบ

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

การเขียนและสงขอความ
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความตัวอักษรที่มีความยาวมาก
กวาความยาวที่กําหนดของขอความเดียว โดยขอความที่ยาวกวาจะ 
ถูกสงเปนชุดขอความตั้งแตสองขอความขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิด 
คาใชจายตามนั้น สําหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนักหรือ 
เครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใชพื้นที่ 
มากขึ้น ซึ่งอาจทําใหขอความนั้นยาวกวาจํานวนที่จะสงเปน 
ขอความเดียวได 

เครือขายไรสายอาจจะจํากัดขนาดของขอความ MMS หากไฟลภาพ 
ที่แทรกมีขนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมขีนาด 
เล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและแสดง
ขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกันขึ้นกับ 
โทรศัพทที่รับขอความ

1 เลือก > ขอความ > ขอความใหม แลวเลือกประเภทของ 
ขอความ ในการสรางขอความตัวอักษรหรือขอความมลัติมีเดีย 
ใหเลือก ขอความ ประเภทของขอความจะเปลี่ยนไปตามเนื้อหา 
โดยอัตโนมตัิ

2 ในชอง ถึง ใหใสเบอรโทรศัพทหรือที่อยูอีเมลของผูรับ หรือกด 
ปุมเลื่อนเพื่อเลือกผูรับจากรายชื่อ แยกรายชื่อผูรับโดยใช 
เครื่องหมายอัฒภาค (;)

3 ในการปอนหัวขอสําหรับขอความมลัติมีเดียหรืออีเมล 
ใหเลื่อนลงไปที่ชอง หัวขอ หากคุณมองไมเห็นชองหัวขอ 
ในขอความมัลติมีเดยี ใหเลือก ตัวเลือก > ชองเพิ่มเติม 
ทําเครื่องหมายเลือก หัวขอ แลวเลือก ตกลง

4 เลื่อนลงไปที่ชองขอความและพมิพขอความ
ขณะเขียนขอความตัวอักษร สัญลักษณแสดงความยาวของ 
ขอความจะแสดงจํานวนตัวอักษรที่คุณยังปอนในขอความได 
เชน 10 (2) หมายความวา คุณยังสามารถปอนตัวอักษรลงใน 
ขอความไดอีก 10 ตัวอักษร โดยขอความจะถกูสงออกไปเปน 
ขอความตัวอักษรสองชุด
ในการแทรกออปเจ็กต เชน ภาพ คลิปวิดีโอ บันทึก หรือนามบัตร 
ลงในขอความมัลติมีเดียหรือขอความอีเมล ใหกดปุมเลื่อน 
แลวเลือก ใสเนื้อหา
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ในการบันทึกคลิปเสียงใหมสําหรับขอความคลปิเสียง ใหเลือก 
บนัทึก หากตองการใชคลิปเสียงที่บันทึกไวแลวกอนหนานี้ 
ใหเลือก ตัวเลอืก > ใสคลิปเสียง > จากคลังภาพ

5 ในการสงขอความ ใหเลือก ตัวเลอืก > สง

ถาดเขา
ถาดเขา ประกอบดวยขอความที่ไดรับยกเวนขอความอีเมลและ 
ขอความจากระบบ ในการอานขอความที่ไดรับ ใหเลือก > 
ขอความ > ถาดเขา แลวเลือกขอความ
ในการดูรายการออปเจ็กตสื่อที่อยูในขอความมัลติมีเดีย ใหเปด 
ขอความ แลวเลือก ตัวเลือก > ออปเจ็กต
โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความไดหลายรูปแบบ เชน 
โลโกระบบ นามบัตร รายการปฏิทิน และเสียงเรียกเขา คุณสามารถ 
บันทึกขอความแบบพเิศษลงในเครื่องของคุณได เชน หากตองการ 
บันทึกรายการปฏิทินที่ไดรับลงในปฏิทิน ใหเลือก ตัวเลอืก > 
บนัทึกไปยังปฏิทิน
ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทที่รับ
ขอความ

ขอความบรกิาร
ขอความบริการ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เปนรายการแจง 
ซึ่งประกอบดวยขอความตัวอักษรหรือที่อยูของบริการเบราเซอร

ในการกําหนดวาจะเปดใชขอความบริการหรือไม และจะใหเครื่อง 
ดาวนโหลดขอความโดยอัตโนมัติหรือไมนั้น ใหเลือก > 
ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความบริการ

อีเมล
เมือ่คุณสรางศูนยฝากขอความใหม ชือ่ที่คุณตั้งใหศูนยขอความนั้น 
จะแทนที่คําวา ศูนยขอความใหม คุณสามารถมีศูนยฝากขอความ 
ไดสูงสุด 6 ศูนย

ศูนยขอความ IMAP4 และ POP3
เลอืก > ขอความ แลวเลือกศูนยฝากขอความ ขอความ 
เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ? จะปรากฏขึ้น ในการเชือ่มตอกับ 
ศูนยฝากขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก ใช 
หรือหากตองการดขูอความอีเมลที่ดึงมาแลวกอนหนานี้แบบ 
ออฟไลน ใหเลือก ไม
หากตองการเชือ่มตอกบัศูนยฝากขอความภายหลัง ใหเลือก ตัวเลอืก 
> เชื่อมตอ เมื่อคุณออนไลนและตองการจะตดัการเชือ่มตอกบั 
ศูนยขอความระยะไกล ใหเลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ
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การดึงและอานขอความอีเมล
1 เลือก ตัวเลือก > ดงึอีเมล แลวเลือกวาคุณตองการจะใหดึง 

ขอความใหม ขอความที่เลือกไว หรือดึงขอความทั้งหมด
2 ในการเปดขอความอีเมล ใหเลือกที่ขอความนั้น

ในการดูสิ่งที่แนบมากับอีเมล ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  
ใหเลือก ตัวเลือก > สิ่งที่แนบ คุณสามารถดงึขอมูล เปดหรือ 
บันทึกสิ่งที่แนบในรูปแบบที่รองรับได

การลบขอความอีเมล
ในการลบขอความอีเมลจากเครื่อง แตยังเก็บขอความไวในศูนย 
ขอความระยะไกล ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบ > โทรศัพทเทานั้น 
ในการลบอีเมลออกจากเครื่องและศูนยขอความระยะไกล ใหเลือก 
ตัวเลอืก > ลบ > โทรศัพทและเซิรฟเวอร
ในการยกเลิกการลบอีเมลออกจากทั้งโทรศัพทและเซิรฟเวอรนั้น 
ใหเลื่อนไปยังอีเมลที่ทําเครื่องหมายเลือกวาจะลบออกในระหวาง 
การเชื่อมตอครั้งถัดไป แลวเลือก ตัวเลือก > ยกเลกิการลบ

ศูนยขอความการซงิค
เลือก > ขอความ แลวเลือกศูนยขอความการซิงค

ในการซิงโครไนสโทรศัพทกับศูนยขอความระยะไกล ใหเลือก 
ตัวเลอืก > การซิงโครไนซ > เริ่ม
ในการดูขอความที่ไดรับ ใหเลือก ถาดเขา แลวเลือกขอความ

ถาดออก
โฟลเดอรถาดออกเปนแหลงจัดเก็บชั่วคราวสําหรับขอความที่รอสง 
ในการเขาใชโฟลเดอรถาดออก ใหเลือก > ขอความ > ถาดออก
หากตองการลองสงขอความซ้ําอีก ใหเลือ่นไปที่ขอความ แลวเลือก 
ตัวเลือก > สง
หากตองการลองสงขอความซ้ําอีก ใหเลือ่นไปที่ขอความ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ระงับการสง

ตัวอานขอความ
หากตองการฟงขอความใน ถาดเขา หรือในศูนยฝากขอความ 
ใหเลื่อนไปที่ขอความหรือทําเครื่องหมายเลือกขอความ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ฟง

เคล็ดลับ: เมื่อคุณไดรับขอความใหม หากตองการฟง 
ขอความที่ไดรับ ขณะที่เครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน 
ใหกดปุมเลือกดานซายคางไวจนกวา ตัวอาน จะเปดขึ้น

หากตองการเลือกภาษาและเสียงเริ่มตนเพื่อใชในการอานขอความ 
และปรับคุณลักษณะของเสียง เชน ความเร็วและความดงั ใหเลือก 

> การตั้งคา > เสียงพูด
ในการเลือกการตั้งคาอื่นๆ สําหรับตัวอานขอความ ใน เสียงพูด 
ใหเลื่อนไปทางขวาที่ การตั้งคา
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ขอความ

การอานขอความในซิมการด
คุณตองคัดลอกขอความมาไวที่โฟลเดอรในเครื่องโทรศัพทกอน 
จึงจะสามารถอานขอความซิมได เลือก > ขอความ > ตัวเลือก 
> ขอความซิม ทําเครื่องหมายเลือกขอความที่คุณตองการคัดลอก 
แลวเลือก ตัวเลอืก > คัดลอก และโฟลเดอรที่คุณตองการคัดลอก 
ขอความ

ขอความจากระบบ
กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการวามีบริการขอความจากระบบ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หรือไม รวมทั้งมหีัวขอใดบางและ 
เลขหัวขอที่เกี่ยวของกัน

เลือก > ขอความ > ตัวเลือก > ขอความจากระบบ ในการเปด 
ใชบริการ ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา > การรับ > เปด

คําสั่งบริการ
ในการปอนและสงคําสั่งบริการ (โดยทั่วไปรูจักกันในชื่อคําสั่ง USSD) 
เชน คําสั่งการใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขายไปยังผูให 
บริการ ใหเลือก > ขอความ > ตัวเลือก > คําสั่งบริการ 
ในการสงคําสั่ง ใหเลือก ตัวเลือก > สง

การตั้งคาขอความ

การตั้งคาขอความตัวอักษร
ในการกําหนดการตั้งคาขอความตัวอักษร เชน ศูนยขอความและ 
การเขารหัสอักขระที่ใช ใหเลือก > ขอความ > ตัวเลือก > 
การตั้งคา > ขอความตัวอักษร

การตั้งคาขอความมัลติมีเดีย
ในการกําหนดการตั้งคาขอความมลัติมีเดีย เชน จุดเชือ่มตอที่จะใช 
และการกําหนดใหเครื่องดงึขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติหรือไม 
ใหเลือก > ขอความ > ตัวเลอืก > การตั้งคา > 
ขอความมลัติมีเดีย

การตั้งคาอีเมล
เลอืก > ขอความ > ตัวเลอืก > การตั้งคา > อีเมล > 
ศูนยฝากขอความ เลือกศูนยฝากขอความ แลวเลือกจากตัวเลือก 
ตอไปนี้

การตั้งคาการเชื่อมตอ — เพือ่กําหนดการตั้งคาการเชือ่มตอ เชน 
เซิรฟเวอรและโปรโตคอลที่ใช

การตั้งคาผูใช — เพื่อกําหนดการตั้งคาผูใช เชน เวลาที่สงขอความ 
และจะเพิม่ลายเซ็นลงในขอความหรือไม
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ขอความ

การตั้งคาการดึง — เพือ่กําหนดการตั้งคาการดึง เชน สวนของ 
ขอความที่ตองการดึงขอมลูและจํานวนขอความที่จะดึง

ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ — เพือ่กําหนดการตั้งคาสําหรับการดึง 
ขอความโดยอัตโนมตัิ ณ ชวงเวลาที่กําหนดไวหรือเมื่อไดรับการแจง 
อีเมลจากเซิรฟเวอร

การตั้งคาอืน่ๆ
ในการกําหนดวาจะใหจัดเก็บจํานวนขอความที่สงแลวไวในโฟลเดอร
สงแลวหรือไม และกําหนดวาจะใหเก็บขอความไวในหนวยความจํา 
เครื่องหรือในการดหนวยความจํา ใหเลือก > ขอความ > 
ตัวเลือก > การตั้งคา > อื่นๆ

Nokia_6220classic_APAC_UG_th.book  Page 47  Monday, September 14, 2009  3:58 PM



48 ลิขสิทธิ์ © 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

รายชื่อ

รายชื่อ
การบันทึกและจัดการขอมูลรายชื่อ
ในการบันทึกและจัดการขอมลูรายชื่อ เชน ชื่อ เบอรโทร และที่อยู 
ใหเลือก > รายชื่อ
ในการเพิม่รายชือ่ใหม ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหม ปอนขอมลู 
ลงในชองที่ตองการ แลวเลอืก เรียบรอย
ในการกําหนดใหเครื่องแสดงรายชือ่ในหนวยความจําเครื่องและใน 
ซิมการดในรายการรายชื่อ ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา > 
รายชื่อที่จะแสดง แลวทําเครื่องหมายเลอืก ความจําเครื่อง และ 
ความจําซิม
ในการคัดลอกชือ่และเบอรโทรจากซิมการดไปยังโทรศัพทหรือจาก 
โทรศัพทไปยังซิมการด ใหเลื่อนไปที่รายชื่อ (หรือทําเครื่องหมาย 
เลือกรายชื่อที่ตองการ) แลวเลือก ตัวเลือก > คดัลอก > 
ความจําเครื่อง หรือ ความจําซิม
ในการดูขอมูลเกี่ยวกับจํานวนหนวยความจําที่ใชในการจัดเก็บ 
รายชือ่ ใหเลือก ตัวเลือก > ขอมลูรายชื่อ
ในการดูรายการที่จํากัดเบอร ใหเลือก ตัวเลอืก > หมายเลขซมิ > 
รายชื่อจํากัดเบอร การตั้งคานี้จะปรากฏขึ้นเมื่อซิมการดของคุณ 
สนับสนุนเทานั้น

หากใชการจํากัดเบอรอยู คุณยังคงติดตอไปยังหมายเลขฉุกเฉนิ 
ที่ตั้งไวแลวในเครื่องของคุณได

ในการกําหนดเบอรโทรและที่อยูที่เปนคาเริ่มตนใหกับรายชื่อ 
ใหเลือกรายชือ่ แลวเลอืก ตัวเลือก > ที่ตั้งไว เลื่อนไปที่ตัวเลือก 
เริ่มตนที่ตองการ แลวเลือก กําหนด

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

การเพิ่มเสียงเรียกเขา
คุณสามารถตั้งคาเสียงเรียกเขาหรือเสียงเรียกเขาวิดีโอใหกับแตละ 
รายชื่อและแตละกลุมได ในการเพิ่มเสียงเรียกเขาลงในรายชื่อ 
ใหเลือก > รายชื่อ แลวเปดรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > 
เสียงเรียกเขา และเสียงเรียกเขา หากตองการเพิ่มเสียงเรียกเขา 
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รายชื่อ

ไปยังกลุม ใหเลื่อนไปทางขวาไปยัง รายชื่อกลุม แลวเลื่อนไปที่ 
กลุมรายชื่อ เลือก ตัวเลอืก > เสียงเรียกเขา แลวเลือกเสียง 
เรียกเขาสําหรับกลุม หากตองการลบเสียงเรียกเขาสวนตัวหรือ 
ของกลุม ใหเลือก แบบเสียงที่ตั้งไว เปนเสียงเรียกเขา
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คลังภาพ

คลงัภาพ
มุมมองหลัก
ในการจัดเก็บและจัดวางภาพ วิดีโอ แทร็คเพลง คลิปเสียง เพลยลิสต 
ลิงคการสตรีม ไฟล .ram และการนําเสนอ ใหเลือก > คลังภาพ
ในการคัดลอกหรือยายไฟลไปที่หนวยความจําเครื่องหรือไปที่การด
หนวยความจํา ใหเลือกโฟลเดอร (เชน ภาพ) เลื่อนไปที่ไฟล (หรือกด 
ปุม # เพื่อทําเครื่องหมายเลือกไฟล) แลวเลือก ตัวเลือก > จัดวาง 
และหนวยความจําที่ตองการจะคัดลอกหรือยายไฟลไปเก็บไว

ในการสรางโฟลเดอรภาพและวิดีโอใหม ใหเลือก ภาพ หรือ 
คลิปวดิีโอ > ตัวเลอืก > จัดวาง > โฟลเดอรใหม แลวเลือก 
หนวยความจํา ปอนชือ่ของโฟลเดอร ในการยายภาพและวิดีโอ 
ไปไวในโฟลเดอรที่สรางขึ้น ใหทําเครื่องหมายเลือกไฟล แลวเลือก 
ตัวเลือก > จัดวาง > ยายไปโฟลเดอร แลวเลือกโฟลเดอร
ในการกําหนดภาพเปนภาพพืน้หลังหรือใหแสดงขึ้นในขณะใชสาย 
ใหเลือก ภาพ แลวเลื่อนไปที่รูปภาพ เลือก ตัวเลอืก > ใชภาพ > 
ตั้งเปนภาพพื้นหลัง หรือ ตั้งเปนภาพการโทร ในการกําหนดภาพ 
ใหกับรายชื่อ ใหเลอืก กําหนดใหรายชื่อ
หากตองการตั้งคาวิดีโอใหเปนเสียงเรียกเขาวิดีโอ ใหเลือก 
คลิปวดิีโอ แลวเลื่อนไปยังวิดโีอนั้น เลือก ตัวเลือก > ใชวิดโีอ > 

เปนเสียงเรียกเขา ในการกําหนดวิดีโอใหกับรายชือ่ ใหเลือก 
กําหนดใหรายชื่อ

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

การแกไขภาพ
ในการแกไขภาพในคลังภาพ ใหเลื่อนไปที่ภาพ แลวเลือก ตัวเลือก 
> แกไข
ปุมลดัในโปรแกรมแกไขภาพ มีดงันี้:
• หากตองการดูภาพแบบเต็มจอ แลวการกลับสูหนาจอปกติ 

ใหกดปุม *
• ในการหมุนภาพตามเข็มนาฬกิาหรือหมนุทวนเข็มนาฬิกา 

ใหกดปุม 3 หรือ 1
• ในการยอหรือขยายภาพ ใหกดปุม 5 หรือ 0
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คลังภาพ

• ในการเลื่อนไปตามภาพขยาย ใหเลื่อนขึ้น, ลง, ซาย หรือขวา

ในการครอบตัดหรือหมนุภาพ ปรับความสวาง สี ความคมชดั 
และความละเอียด เพิม่เอฟเฟกต ขอความ คลิปอารต หรือกรอบ 
ลงในภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > ใชเอฟเฟกต

การตัดตอคลิปวิดโีอ
ในการตัดตอวิดีโอใน คลงัภาพ และสรางคลิปวิดโีอที่ปรับแตงเอง 
ใหเลื่อนไปยังคลิปวดิีโอแลวเลือก ตัวเลือก > ตัวตัดตอวดิีโอ > 
ตัวเลอืก > แกไขวิดีโอคลิป
ในโปรแกรมตัดตอวิดโีอมีชวงเวลา 2 ชวงดังนี้: ชวงเวลาของ 
คลปิวิดโีอและชวงเวลาของคลิปเสียง รูปภาพ ขอความและ 
การเปลี่ยนภาพที่ใสเขาไปในวิดีโอจะแสดงที่ชวงเวลาของคลิปวดิีโอ 
เมื่อตองการสลบัระหวางชวงเวลา ใหเลือ่นขึ้นหรือลง

การรับชมภาพและคลิปวิดีโอจาก 
โทรศัพท
ในการรับชมภาพและคลิปวิดโีอจากเครื่องรับโทรทัศนที่ใชงานรวม 
กันได ใหใชสายสงสัญญาณภาพที่ใชรวมกันได และตั้งคาสง 
สัญญาณภาพสําหรับระบบทีวีและอัตราสัดสวนทีวี เลือก > 

การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > อุปกรณเพิ่มพิเศษ 
ในการปรับคุณภาพรูปภาพบนหนาจอทีวีใหดขีึ้น ใหเลือก 
ตัวกรองภาพกะพริบ > เปด
1 ในการรับชมภาพและคลิปวิดีโอจากเครื่องรับโทรทัศน ใหตอ 

สายสงสัญญาณภาพกับชองรับสัญญาณภาพของเครื่องรับ 
โทรทัศนที่ใชงานรวมกันได

2 ตอปลายสายอีกดาน 
หนึ่งของสายสง 
สัญญาณภาพที่ชอง
เสียบ Nokia AV 
ของโทรศัพท

3 เลือก > 
คลังภาพ > ภาพ 
หรือ คลปิวิดโีอ 
แลวเลือกไฟลที่ตองการรับชม

การพิมพภาพ
คุณสามารถใชโทรศัพทรวมกับเครื่องพิมพที่ใชระบบ PictBridge 
โดยใชสาย USB ได

ในการแกไขภาพในคลังภาพ ใหเลื่อนไปที่ภาพ แลวเลือก ตัวเลือก 
> พิมพ
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การพมิพออนไลน
ดวยฟงกชันพิมพออนไลนคุณสามารถติดตอผูใหบริการพิมพ 
ออนไลนเพือ่สั่งพมิพภาพของคุณแบบออนไลน ทั้งยังใหสงภาพ 
ดงักลาวมาที่บานคุณไดโดยตรง หรือสงไปยังรานคาที่คุณสามารถ 
ไปรับภาพได กรุณาติดตอผูใหบริการพิมพออนไลนเพื่อสอบถาม 
ราคา ขอตกลงที่มผีลบังคับใช และผลิตภัณฑที่มีจําหนาย

ในการใชฟงกชันพิมพออนไลน คุณตองติดตั้งไฟลการกําหนดคา 
บริการการพมิพอยางนอยหนึ่งไฟลไวบนเครื่อง คุณสามารถขอรับ 
ไฟลดังกลาวไดจากผูใหบริการการพมิพที่สนับสนุนการพิมพ 
ออนไลน

พิมพคําสั่งซื้อ
คุณสามารถพิมพคําสั่งซื้อภาพที่อยูในรูปแบบไฟล .jpeg ได

1 เลือก > คลงัภาพ > ภาพ
2 ในการทําเครื่องหมายเลือกภาพที่คุณตองการสั่งซื้อ ใหกดปุม # 

แลวเลือก ตัวเลอืก > พิมพคําสั่งซือ้
3 เลือกผูใหบริการจากรายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > เปด 

หากตองการดรูายละเอียดการสั่งซื้อกอนหนานี้ ใหเลือก บนัทึก
4 หากบริการที่มีใหนั้นเปนบริการรานคาเดี่ยว คุณจะเชือ่มตอ 

ไปยังผูใหบริการไดโดยตรง เลือก ดตูัวอยาง เพื่อดูภาพกอน 
จะพมิพคําสั่งซื้อ ในการสงคําสั่งซื้อ ใหเลือก ตัวเลอืก > 
สั่งซื้อตอนนี้

หากบริการที่มีใหนั้นเปนบริการกลุมผูขายตรง คุณจะเชือ่มตอ 
กับผูใหบริการ และตองเลือกรานคาที่คุณตองการไปรับภาพ 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการ คุณอาจมีตัวเลือกไดการเรียกดูและ 
คนหารานคาตามประเภทการคนหาตางๆ
ในการตรวจสอบรายละเอียด เชน เวลาเปดรานของรานคา 
ที่เลือก ใหเลือก ตัวเลือก > ขอมูล (หากผูใหบริการจัดเตรียม 
ขอมลูดังกลาวไว)
เลอืกรานคาที่จะไปรับภาพ ในการสงคําสั่งซื้อ ใหเลือก ตัวเลือก 
> สั่งซื้อตอนนี้

การแบงดูออนไลน
ดวยแอปพลเิคชั่นแบงดูออนไลน คุณสามารถแบงปนภาพและ 
คลิปวิดโีอที่คุณถายไวในอัลบั้มออนไลน เว็บล็อก หรือในบริการ 
การแบงปนออนไลนอื่นที่ทํางานรวมกันไดบนเว็บ คุณสามารถ 
อัพโหลดเนื้อหา จัดเก็บประกาศที่ยังไมเสร็จไวในรูปของฉบับราง 
และดําเนินการตอในภายหลงั และดูเนื้อหาของอัลบั้ม ชนิดของ 
เนื้อหาที่ไดรับการสนับสนุนอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับผูใหบริการ
แบงดูออนไลน

ในการแบงปนภาพและวิดีโอออนไลน คุณตองมีบัญชีสําหรับบริการ 
แบงดูภาพออนไลน คุณสามารถสมคัรเพื่อขอรับบริการดังกลาว 
บนเว็บเพจของผูใหบริการไดตลอดเวลาที่ตองการ กรุณาติดตอขอ 
ขอมลูเพิ่มเติม รวมทั้งคาบริการและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใชไดจาก 
ผูใหบริการ
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เลือก > อินเทอรเน็ต > แบงดู ในการอัพเดตรายชือ่ผูใหบริการ 
ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มบัญชีใหม > อัพเดตบริการ ผูใหบริการ 
แบงดูออนไลนบางรายอาจยอมใหคุณเพิ่มบัญชีโดยใชโทรศัพทได 
โปรดดทูี่ "การตั้งคาแบงดูออนไลน", หนา 53

การอัพโหลดไฟล
ในการอัพโหลดไฟล ใหเลือก > คลงัภาพ > ภาพ หรือ 
คลปิวิดีโอ ทําเครื่องหมายเลือกไฟลที่จะอัพโหลด แลวเลือก 
ตัวเลอืก > สง > ประกาศลงเวบ็ และเลือกบริการการแบงดู

เมื่อคุณเลือกบริการ ภาพและวิดโีอที่เลือกจะแสดงในสถานะแกไข 
คุณสามารถเปดและดูไฟล จัดระเบียบไฟล เพิ่มขอความหรือเพิม่ 
ไฟลใหมได

ในการยกเลิกขั้นตอนการอัพโหลดเว็บและบันทึกประกาศที่สรางไว 
เปนฉบับราง ใหเลือก ยกเลิก > จัดเก็บเปนฉบบัราง
ในการเชื่อมตอกับบริการและอัพโหลดไฟลไปที่เว็บ ใหเลือก 
ตัวเลอืก > ประกาศลงเว็บ

การเปดบรกิารออนไลน
ในการดูภาพและวิดโีอที่อัพโหลดในบริการออนไลน รวมถงึฉบับราง 
และรายการที่สงแลวในโทรศัพทของคุณ ใหเลือก > 
อินเทอรเน็ต > แบงด ูในการอัพเดตบริการ ใหเลื่อนไปที่บริการ 
แลวเลือก ตัวเลือก > อัพเดตบริการ

เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

ไปยังเว็บ — เพือ่เชือ่มตอกบับริการและดอูัลบั้มทีอ่ัพโหลดและอัลบั้ม 
ฉบับรางในเว็บเบราเซอร มมุมองอาจแตกตางไปตามผูใหบริการ

ถาดออก — เพือ่ดูและแกไขรายการฉบับราง แลวอัพโหลดไปไว 
ในเว็บ

ประกาศใหม — เพือ่สรางรายการใหม

ตัวเลือกที่มีอาจแตกตางไปตามผูใหบริการแตละราย

การตั้งคาแบงดูออนไลน
 ในการแกไขการตั้งคาการแบงดอูอนไลน ใหเลือก > 
อินเทอรเน็ต > แบงด ู> ตัวเลือก > การตั้งคา 
และจากตัวเลือกตอไปนี้

ผูใหบริการ — เพื่อดูรายชือ่ผูใหบริการ

บญัชีของฉัน — ในการสรางบัญชีใหม ใหเลือก ตัวเลือก > 
เพิ่มบญัชีใหม ในการแกไขบัญชีเดิมที่มอียู ใหเลือกบัญชี แลวเลือก 
ตัวเลือก > แกไข คุณสามารถปอนชื่อสําหรับบัญชี รวมทั้งชือ่ผูใช 
และรหัสผานสําหรับบัญชีของคุณ

การตั้งคาแอปพลิฯ — เพือ่เลือกขนาดของภาพที่จะแสดงบน 
หนาจอและขนาดตัวอักษรที่ใชในฉบับรางหรือการปอนขอความ

ขัน้สูง — เพื่อเลือกจุดเชือ่มตอที่ตั้งไวและวิธีสํารวจขอมูลใหม 
จากเซิรฟเวอร รวมถงึการเปดใหเครื่องดาวนโหลดขอมูลขณะที่ขาม 
เครือขายและขอมูลภาพทั้งหมดที่จะพิมพ
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กลองถายรูป
โทรศัพทของคุณมีกลองสองตัวสําหรับถายภาพนิ่งและบันทึกภาพ 
เคลื่อนไหว กลองหลักซึ่งมคีวามละเอียดสูงจะอยูที่ดานหลังของ 
ตัวเครื่องใชโหมดแนวนอน และกลองตัวที่สองซึ่งมีความละเอียด 
ต่ํากวาจะอยูที่ดานหนาของตัวเครื่องใชโหมดแนวตั้ง

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการถายภาพความละเอียด 2592x1944 
พกิเซล โดยใชกลองตัวหลัก แตความละเอียดของภาพที่ปรากฏใน 
คูมือเลมนี้อาจแตกตางไปจากของจริง

ภาพและคลปิวิดีโอจะถกูจัดเก็บไวในโฟลเดอรที่สัมพันธกันใน 
คลังภาพ

คุณสามารถสงภาพและคลิปวิดโีอเปนขอความมัลติมีเดยี 
เปนสิ่งที่แนบไปพรอมกับอีเมลหรือโดยการเชื่อมตอ Bluetooth ได 
คุณยังสามารถอัพโหลดภาพและคลิปวิดโีอดังกลาวมาไวที่อัลบั้ม 
ออนไลนของคุณซึ่งใชงานรวมกันได โปรดดทูี่ "การแบงดูออนไลน", 
หนา 52

การถายภาพ
กลองหลกั
1 ในการเปดใชกลองหลัก ใหเปดฝาครอบเลนส ตรวจดใูหแนใจวา 

ไดเปดฝาครอบเลนสออกจนสุด สัญลักษณ  จะแสดง 
โหมดภาพนิ่ง

2 ในการยอหรือขยาย ใหกดปุมปรับระดับเสียง
ในการปรับสีและแสงกอนจะถายภาพ 
ใหเลือกการตั้งคาแถบเครื่องมอืที่เปดใชงาน
อยู โปรดดูที่ "แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู", 
หนา 55 และ "ฉาก", หนา 57
คุณสามารถล็อคโฟกัสที่ตัววัตถุโดยกดปุม 
ถายภาพลงกอนครึ่งหนึ่ง หากโฟกัสไมล็อค 
ไฟสถานะโฟกัสสีแดงจะปรากฏขึ้น ใหคลาย 
ปุมถายภาพ แลวกดปุมลงครึ่งหนึ่งอีกครั้ง
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3 ในการถายภาพ ใหกดปุมกลอง

4 ในการปดกลองหลัก ใหปดฝาครอบเลนส

กลองตัวที่สอง
1 ในการเปดใชกลองตัวที่สองเมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน 

ใหปดฝาครอบเลนสไว แลวเลือก > แอปพลฯิ > กลอง 
หากคุณไดเปดใชกลองหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > ใชกลองสอง

2 ในการยอหรือขยาย ใหเลื่อนขึ้นหรือลง
3 ในการถายภาพ ใหกดปุมเลื่อน

แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู
แถบเครื่องมือที่ใชงานอยูจะมีปุมลัดไปยังรายการและการตั้งคา 
ตางๆ กอนจะถายรูปหรือบันทึกวิดีโอ เลื่อนไปที่ไอคอน แลวเลือก 
ไอคอนโดยกดปุมเลื่อน 

หากตองการมองเห็นแถบเครื่องมอืที่ใชกอนและหลังจากถายภาพ 
หรือบันทึกวดิีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงแถบเครื่องมอื ในการดู 
แถบเครื่องมือที่ใชเปนเวลา 5 วินาทีเมือ่กดปุมเลื่อน ใหเลอืก 
ตัวเลอืก > ซอนแถบเครื่องมือ

ในแถบเครื่องมอืที่ใชอยู ใหเลือกจากรายการตอไปนี้:

 สลับไปโหมดวิดโีอ (  สลบัไปโหมดรูปภาพ) — เพือ่สลับ 
ไปมาระหวางโหมดวิดโีอกับโหมดรูปภาพ

 โหมดฉาก — เพื่อเลือกฉาก

 โหมดแฟลช — เพื่อเลือกโหมดแฟลช (เฉพาะรูปภาพ) 
ในการเปดใชการลดจุดแดงในตา ใหเลือก ลดจุดตาแดง 
หลีกเลี่ยงการถายภาพหรือซูมเขาใกลวัตถจุนเกินไป การลดจุดแดง
ในตาอาจไมปรากฏขึ้นจนกวาภาพจะถกูจัดเก็บไวในคลังภาพ

เมื่อใชแฟลช ใหอยูหางจากวัตถทุี่ตองการถายในระยะที่เหมาะสม 
หามใชแฟลชเมือ่บุคคลหรือสัตวอยูในระยะใกล และอยาใหมือหรือ 
วัตถ อื่นใดบังแฟลชขณะถายภาพ

 ตัวตั้งเวลา — เพื่อเปดใชการถายตัวเอง (เฉพาะกลองหลัก) 
เลือกระยะหนวงเวลาถายตนเอง และในการเปดใชการถายตัวเอง 
ใหเลือก ทํางาน

 โหมดตอเนื่อง — เพื่อใชงานโหมดตอเนื่อง (ภาพเทานั้น) 
โปรดดทูี่ "การถายภาพตามลําดับ", หนา 56

 ไปที่คลังภาพ — เพือ่เปดคลังภาพ

ในการกําหนดแถบเครื่องมือเอง ใหเลือก ตัวเลือก > 
กําหนดแถบเครื่องมือเอง คุณสามารถลบรายการออกจาก 
แถบเครื่องมือ รวมทั้งเปลี่ยน เพิม่ หรือยายรายการได
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ตัวเลือกที่ใชไดอาจแตกตางกันตามโหมดถายภาพและหนาจอ 
ที่คุณอยู

คาที่ตั้งจะเปลี่ยนกลับเปนคาที่ระบบกําหนดไวเมื่อคุณปดกลอง

หากคุณเลือกฉากใหม การตั้งคาสีและแสงจะถกูแทนที่ดวยฉาก 
ที่เลือก โปรดดูที่ "ฉาก", หนา 57 คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคา 
หลังจากเลือกโหมดแลวได หากจําเปน

ขอมูลตําแหนง
ดวยฟงกชันการใสขอมูลพกิัดลงในภาพ (Geotagging) คุณสามารถ 
เพิ่มขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงทางภูมิศาสตรที่ถายภาพลงใน 
รายละเอียดของไฟลของรูปถาย คุณสามารถใชขอมูลนี้ใน 
แอปพลิเคชั่นอื่นได

ในการเปดใชการใสพิกัดภาพในกลอง ใหเลือก ตัวเลือก > 
การตั้งคา > บนัทึกตําแหนง > เปด
เมือ่เพิม่ขอมูลตําแหนงลงในขอมลูภาพ สัญลักษณ  จะปรากฏ 
ที่ดานลางของจอภาพ หากไมมขีอมูลตําแหนงจากดาวเทียม 
สัญลกัษณ  จะปรากฏบนจอภาพ

หากไมมีขอมูลตําแหนง GPS จะยังทํางานอยูในพื้นหลังอีกสองสาม 
นาที หากพบดาวเทียมภายในชวงเวลานั้น จะมกีารใสขอมลู 
พกิัดภาพทั้งหมดที่ถายในขณะนั้นตามขอมูลตําแหนง GPS ที่ไดรับ 
โปรดดูที่ "การตั้งคาภาพนิ่งของกลองถายรูป", หนา 58

หลังการถายภาพ
หลงัจากถายภาพ ใหเลือกตัวเลือกตอไปนี้จากแถบเครื่องมือที่ใช 
งานอยู (ใชไดหากตั้งคา แสดงภาพที่จับ เปน เปด ในการตั้งคา 
กลองถายภาพนิ่ง)

• ในการสงภาพ ใหกดปุมโทร หรือเลือก สง ( )
• ในการสงภาพไปยังอัลบั้มออนไลนที่ใชรวมกันได ใหเลือก 

ลงชื่อเขาใชแบงดูออนไลน ( )
• ในการเปดคลงัภาพ ใหเลือก ไปที่คลังภาพ ( )
• หากคุณไมตองการเก็บภาพไว ใหเลือก ลบ ( )
• ในการใชภาพเปนภาพพื้นหลังเมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน 

ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนภาพพื้นหลัง
• ในการตั้งภาพเปนภาพการโทรสําหรับรายชือ่ ใหเลือก ตัวเลือก 

> ตั้งเปนภาพโทรเขารายชื่อ

การถายภาพตามลําดับ
คุณสามารถตั้งคากลองหลักใหถายภาพติดตอกันหกภาพหรือ 
มากกวานั้นได ในแถบเครื่องมอืที่ใชอยู ใหเลอืก โหมดตอเนื่อง > 
เปนชุด ในการจับภาพ ใหกดปุมกลอง ในการถายภาพมากกวา 
หกภาพ ใหกดปุมกลองคางไว จํานวนภาพที่ถายไดจะขึ้นอยูกับ 
หนวยความจําที่เหลืออยู
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ในการใชชวงเวลาระหวางการถายภาพ ใหเลือก โหมดตอเนื่อง 
และชวงเวลา กดปุมกลองเพือ่เริ่มการจับภาพ หากตองการหยุด 
การจับภาพกอนที่จะสิ้นสุดเวลา ใหกดปุมกลองอีกครั้ง

หลังจากที่คุณถายภาพ ภาพจะแสดงเปนแบบตารางบนจอภาพ 
ในการดูภาพ ใหกดปุมเลือ่นเพือ่เปดภาพ

ทั้งนี้ คุณสามารถใชโหมดตอเนื่องในการจับภาพไดสูงสุดหกภาพ 
โดยใชฟงกชนัถายตัวเอง

ในการยอนกลับไปยังชองดูภาพโหมดตอเนื่อง ใหกดปุมกลอง

ในการปดโหมดตอเนื่อง จากแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู ใหเลือก 
โหมดตอเนื่อง > ถายภาพเดยีว

ฉาก
ฉากจะชวยใหคุณใชการตั้งคาแสงและสีที่เหมาะสมกับสภาวะ 
การถายภาพ การตั้งคาสําหรับแตละฉากจะถูกตั้งตามลักษณะ 
หรือสภาพแวดลอมเฉพาะ ใชฉากไดเฉพาะในกลองตัวหลัก

เลือกโหมดรูปภาพหรือโหมดวิดีโอ และในแถบเครื่องมือ ใหเลือก 
โหมดฉาก และฉากที่มีใหเลือกสําหรับโหมดรูปภาพหรือ โหมดวิดีโอ

ในการกําหนดฉากที่เหมาะสมสําหรับสภาพแวดลอมบางอยาง 
ใหเลื่อนไปที่ กําหนดเอง และเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน 
ในการคัดลอกการตั้งคาของฉากอื่น ใหเลือก ตามโหมดฉาก 
และฉากที่ตองการ

การบันทึกวิดีโอ
1 ในการเปดใชกลองหลัก ใหเปดฝาครอบเลนส หากกลองอยูใน 

โหมดรูปภาพ ใหเปลี่ยนเปนโหมดวดิีโอ ในแถบเครื่องมอืที่ใชอยู 
ใหเลือก สลบัไปโหมดวดิีโอ สัญลักษณ หมายถึง 
โหมดวิดโีอ
ในการเปดใชงานกลองตัวที่สอง ใหเลือก ตัวเลือก > 
ใชกลองสอง

2 กดปุมกลองเพื่อเริ่มบันทึกภาพ สําหรับกลองตัวที่สอง ใหกดปุม 
เลื่อนเพื่อบันทึกภาพ สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นและจะมี 
เสียงดังขึ้น แสดงวากลองเริ่มการบันทึกภาพ
ในการยอหรือขยายวัตถุโดยใชกลองหลัก ใหกดปุมปรับระดับ 
เสียง หรือหากใชกลองตัวที่สอง ใหเลื่อนขึ้นหรือลง

3 หากตองการหยุดการบันทึก ใหเลือก หยุด คลิปวิดโีอจะถูก 
จัดเก็บลงในโฟลเดอรวิดโีอคลิปในคลังภาพโดยอัตโนมตัิ 
โปรดดูที่ "คลังภาพ", หนา 50 
ความยาวสูงสุดของคลิปวิดีโอจะขึ้นอยูกับหนวยความจําที่ 
เหลืออยู

ในการหยุดบันทึกชัว่คราวทุกครั้ง ใหเลือก หยุดพัก การบันทึกวิดี
โอจะ หยุดโดยอัตโนมตัิ หากตั้งคาการบันทึกเปนหยุดชัว่คราวและ
ไมมี การกดปุมอื่นใดในหนึ่งนาที เลือก ทําตอ เพือ่ทําการบันทึกตอ
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ในการปรับสีและแสงกอนจะบันทึกวิดีโอ ใหเลือกการตั้งคา 
แถบเครื่องมอืที่เปดใชงานอยู โปรดดูที่ "แถบเครื่องมอืที่ใชงานอยู", 
หนา 55 และ "ฉาก", หนา 57

หลังจากบันทกึวดิีโอ
หลังจากบันทึกคลิปวิดโีอ ใหเลือกตัวเลือกตอไปนี้จากแถบเครื่องมือ 
ที่ใชงานอยู (ใชไดเฉพาะเมื่อตั้งคา แสดงวิดโีอที่ถายไว เปน เปด) 
โปรดดูที่ "การตั้งคาวดิีโอ", หนา 59):

• ในการเลนคลิปวิดโีอที่เพิ่งบันทึกเสร็จในทันที ใหเลอืก เลน
• ในการสงคลิปวิดโีอโดยใชขอความมลัติมีเดีย อีเมล หรือการ 

เชือ่มตอ Bluetooth ใหกดปุมโทร หรือเลือก สง ( ) คุณอาจไม 
สามารถสงคลิปวิดโีอที่บันทึกไวในรูปแบบไฟล .mp4 
ในขอความมัลติมเีดยีได

• ในการอัพโหลดคลิปวิดโีอไปยังอัลบั้มออนไลนที่ใชรวมกันได 
ใหเลือก ลงชื่อเขาใชแบงดอูอนไลน ( )

• ในการเปดคลังภาพ ใหเลือก ไปที่คลงัภาพ ( )
• หากคุณไมตองการเก็บวิดโีอไว ใหเลอืก ลบ ( )

การตั้งคากลองถายรูป
การตั้งคาภาพนิ่งของกลองถายรูปม ี2 ประเภทดวยกันคือ การตั้งคา 
แถบเครื่องมอืที่ใชงานอยูและการตั้งคาหลัก ในการตั้งคาแถบ 
เครื่องมอืที่ใชงาน โปรดดทูี่ "แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู", หนา 55 

การตั้งคาแถบเครื่องมือที่ใชอยูจะเปลี่ยนกลับเปนคาเริ่มตนที่ 
กําหนดไวเมือ่คุณปดกลองถายรูป แตการตั้งคาหลักจะยังคงคาเดิม 
อยูจนกวาคุณจะเปลี่ยนคานั้นใหม

การตั้งคาภาพนิ่งของกลองถายรปู
ในการเปลี่ยนการตั้งคาหลัก ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา
ในการตัง้คาความละเอียดภาพ (มใีนกลองหลักเทานั้น) ใหเลือก 
คณุภาพรูปภาพ ยิง่คุณภาพรูปภาพสงูขึ้นภาพจะยิง่ใชหนวย 
ความจําเพิม่ขึ้น ในการพมิพภาพ ใหเลือก พิมพ 5M - ใหฆ, พิมพ
3M - กลาง หรือ พมิพ 2M - กลาง ในการสงภาพผานอีเมล ใหเลือก 
อีเมล 0.8M - ปานกลาง ในการสงภาพผานขอความ มลัตมิเีดยี 
(MMS) ใหเลือก MMS 0.3M - เลก็
ในการเลือกวาจะใหเห็นภาพหลังจากถายเสร็จแลวหรือจะถายภาพ
ตอทันที ใหเลือก แสดงภาพที่จับ
ในการเพิ่มพิกัดตําแหนง GPS ลงในไฟลภาพแตละไฟล ใหเลือก 
บันทึกตําแหนง > เปด อาจใชเวลานานในการรับสัญญาณ GPS 
หากไมมสีัญญาณ

ในการยอมใหเพิ่มการซูมทีละขั้นเพือ่ไมใหสะดุดและเกิดความ 
ตอเนื่องระหวางการซูมแบบดจิิตอล ใหเลอืก 
ซูมดจิิตอลแบบขยาย > เปด (ตอเนื่อง) (เฉพาะกลองหลกั) 
ในการยอมให หยุดเพิ่มการซูมชั่วคราว ณ 
จุดที่มกีารซูมแบบดิจิตอลและดิจิตอล แบบขยาย ใหเลือก เปด 
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(พักไว) ในการจํากัดการยอ/ขยายในที่ 
ที่ภาพถกูเลือกใหเก็บรักษาคุณภาพไว ใหเลอืก ปด
ในการเปลี่ยนการตั้งคากลองถายรูปเปนคาเดิมที่ระบบตั้งไว 
ใหเลือก เรียกคนืการตั้งคากลอง

การตั้งคาวดิีโอ
ในการเปลี่ยนการตั้งคาหลักในโหมดวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > 
การตั้งคา
ในการตั้งคาคุณภาพของคลิปวิดีโอ ใหเลือก คุณภาพวิดีโอ เลือก 
การแบงใช หากคุณตองการสงคลิปวิดีโอโดยใชขอความมลัติมเีดีย

ในการเพิ่มพิกัดตําแหนง GPS ลงในคลิปวิดีโอ ใหเลือก 
บันทึกตําแหนง > เปด อาจใชเวลานานในการรับสัญญาณ GPS 
หากไมมสีัญญาณ

ในการปดเสียงการบันทึก ใหเลือก การบนัทึกเสียง > เงียบเสียง
ในการดูเฟรมแรกของคลิปวิดีโอที่บันทึกเมื่อหยุดการบันทึกแลว 
ใหเลือก แสดงวิดีโอที่ถายไว ในการดูคลิปวดิีโอจากแถบเครื่องมอื 
ใหเลือก เลน (กลองหลัก) หรือ ตัวเลอืก > เลน (กลองตัวที่สอง)

ในการใชคาเดิมที่ระบบตั้งไวกับการตั้งคากลองถายรูป ใหเลือก 
เรยีกคืนการตั้งคากลอง
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สื่อ

สื่อ
เครื่องเลนเพลง

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียง 
ที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยิน 
เสียงของคุณ โปรดอยาถอืโทรศัพทไวใกลหูระหวาง 
การใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

คุณสามารถฟงเพลงและภาคของพอดแคสตขณะที่เปดใชรูปแบบ 
ออฟไลนไดอีกดวย โปรดดทูี่ "รูปแบบออฟไลน", หนา 20

สําหรับขอมลูเพิม่เติมเกี่ยวกับการปองกันลิขสิทธิ์ โปรดดทูี่ 
"ใบอนุญาต", หนา 81

การฟงเพลงหรือภาคของพอดแคสต
1 เลือก > เครื่องเลน
2 ในการรีเฟรชคลังเพลงในโทรศัพทของคุณ ใหเลอืก ตัวเลือก > 

รีเฟรช
3 เลือก เพลง หรือ พอดแคสต เลือกประเภท เชน ทุกเพลง หรือ 

พอดแคสต > ทุกภาค 
แลวเลือกเพลงหรือภาคของพอดแคสตที่ตองการฟง

4 ในการเลนไฟลที่เลือกไว ใหกดปุมเลื่อน

ในการพักการเลน ใหกดปุมเลื่อน หากตองการเลนตอ 
ใหกดปุมเลื่อนอีกครั้ง

5 ในการหยุดเลน ใหเลื่อนลง

ในการเดินหนาหรือกรอกลับ ใหกดปุมเลื่อนไปทางขวาหรือทางซาย 
คางไว

ในการขามไปขางหนา ใหเลื่อนไปทางขวา ในการกลับไปที่จุดเริ่มตน 
ของเพลงหรือพอดแคสต ใหเลื่อนไปทางซาย

ในการขามไปทีเ่พลงหรือพอดแคสตรายการกอนหนา ใหเลื่อนไป 
ทางซายอีกครั้งภายใน 2 วินาทเีมือ่เครื่องเริ่มเลนเพลงหรือพอดแคสต

ในการปรับความดงั ใหใชปุมปรับระดับเสียง

หากตองการกลับไปที่โหมดพรอมทํางาน แลวปลอยใหเครื่องเลน 
เพลงทํางานอยูในพื้นหลัง ใหกดปุมวางสาย เพลงที่กําลังเลนจะ 
ปรากฏบนหนาจอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะสแตนดบายที่ไดเลือกไว 
ในการกลบัไปที่เครื่องเลนเพลง ใหเลือกเพลงที่กําลังเลน

เมนูเพลง
เลอืก > เครื่องเลน > เพลง เมนูเพลงจะแสดงเพลงที่มีอยู 
หากตองการดูเพลงทั้งหมด รายชื่อเพลงที่เรียงตามลําดับหรือ 
เพลยลิสต ใหเลือกรายการที่ตองการจากเมนูเพลง
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เพลยลิสต
เลือก > เครื่องเลน > เพลง > รายการเลน ในการดรูายละเอียด 
ของเพลยลิสต ใหเลือก ตัวเลอืก > ขอมูลรายการเลน
การสรางเพลยลิสต
1 เลือก ตัวเลือก > สรางรายการเลน
2 ปอนชือ่ของเพลยลิสต แลวเลือก ตกลง 
3 หากตองการเพิ่มเพลงทันที ใหเลือก ใช หากตองการเพิ่มเพลง 

ภายหลัง ใหเลือก ไม
4 เลือกศิลปนเพื่อหาเพลงที่คุณตองการใสไวในเพลยลิสต 

ในการเพิ่มเพลง ใหกดปุมเลื่อน
5 เมื่อเลือกเพลงเสร็จแลว ใหเลือก เรียบรอย ถามีการด 

หนวยความจําที่ใชงานรวมกันไดเสียบอยู รายการเพลงจะถกู 
บันทึกลงในการดหนวยความจํา

ในการเพิ่มเพลงอื่นในภายหลัง ขณะดูรายการเพลง ใหเลือก 
ตัวเลอืก > เพิ่มเพลง

พอดแคสต
ในการดูภาคของพอดแคสตทั้งหมดที่มอียูในโทรศัพท ใหเลือก > 
เครื่องเลน > พอดแคสต > ทุกภาค
ภาคของพอดแคสตจะมทีั้งหมดสามระดับ คือ ไมเคยเลน 
เลนบางสวน และเลนจบแลว หากมีการเลนภาคเพียงบางสวน 

เครื่องจะเลนเพลงจากจุดที่เลนครั้งลาสุดในครั้งตอไปที่เลน หรือ 
เลนจากจุดเริ่มตน

Nokia Music Store 
ใน Nokia Music Store (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถ 
คนหา เบราส และซื้อเพลงเพือ่ดาวนโหลดลงในโทรศัพทของคุณได 
ในการซื้อเพลง คุณตองลงทะเบียนใชบริการนี้กอน ในการตรวจสอบ 
การใหบริการ Nokia Music Store ในประเทศของคุณ โปรดเขาไปที ่
www.music.nokia.com

ในการเขาใชงาน Nokia Music Store คุณตองมีจุดเชือ่มตอ 
อินเทอรเน็ตที่ถูกตองในโทรศัพทของคุณ ในการเปด Nokia Music 
Store ใหเลือก > เครื่องเลน > เพลง > ตัวเลือก > ไปที่ราน 
Music

การสงเพลง
คุณสามารถซื้อเพลงที่ปองกันดวย WMDRM ไดจากรานคาเพลง 
ออนไลน และถายโอนเพลงไปที่โทรศัพทของคุณ

ในการรีเฟรชคลังเพลงเมื่อคุณอัพเดตการเลือกเพลงในโทรศัพทแลว 
ใหเลือก > เครื่องเลน > เพลง > ตัวเลือก > รีเฟรช

การสงเพลงจากเครื่องพีซี
ในการซิงโครไนสเพลงดวยโปรแกรม Windows Media Player 
ใหเชื่อมตอโดยใชสาย USB แลวเลือก การโอนยายมเีดยี 
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เปนวิธีการเชื่อมตอ คุณสามารถสงไฟลเพลงที่ปองกันดวย 
WMDRM ดวยการโอนยายมีเดียไดเพยีงอยางเดียว คุณตองใส 
การดหนวยความจําที่ใชรวมกันไดลงในเครื่อง

ในการใชโปรแกรม Nokia Music Manager ใน Nokia PC Suite 
โปรดดูที่คูมอืการใชงาน Nokia PC Suite

พอดแคสต Nokia
เมือ่ใชแอปพลิเคชัน่พอดแคสต Nokia (บริการเสริมจากระบบ 
เครือขาย) คุณจะสามารถคนหา ตรวจหา สมคัรขอรับบริการและ 
ดาวนโหลดพอดแคสต ผาน OTA ตลอดจนเลน จัดการ และใช 
พอดแคสตเสียงและวิดีโอรวมกันกับโทรศัพทของคุณ

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียง 
ที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยิน 
เสียงของคุณ โปรดอยาถอืโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช 
ลําโพงเนื่องจากเสียงจะดงัมาก

การตั้งคา 
ในการใชพอดแคสต Nokia คุณจะตองตั้งคาการเชือ่มตอและ 
การดาวนโหลด

การตั้งคาแอปพลเิคชั่นเพือ่ดงึพอดแคสตโดยอัตโนมัติอาจเกี่ยวของ
กับการสงขอมลูจํานวนมากผานเครือขายของผูใหบริการ 

โปรดติดตอขอขอมูลเกี่ยวกับคาบริการในการสงขอมูลจากผูให
บริการของคุณ

เลอืก > เครื่องเลน > พอดแคสต > ตัวเลือก > 
ไปที่พอดแคสต > ตัวเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้
การเชื่อมตอ > จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว — เพือ่เลือกจุดเชื่อมตอที่จะ 
กําหนดการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต ในการกําหนดบริการคนหา 
พอดแคสตเพื่อคนหาขอมูล ใหเลือก URL บริการคนหา
ดาวนโหลด — เพื่อแกไขการตั้งคาการดาวนโหลด คุณสามารถ 
เลอืกวาจะจัดเก็บพอดแคสตลงในเครื่องหรือในการดหนวยความจํา 
กําหนดความถี่ในการอัพเดตพอดแคสต และกําหนดวันที่และเวลา 
ในการอัพเดตอัตโนมัติครั้งตอไป รวมถงึกําหนดขนาดของพื้นที่ 
หนวยความจําที่จะใชในการเก็บพอดแคสตและสิ่งที่เครื่องตองทํา 
เมือ่ดาวนโหลดพอดแคสตเกินขนาดการดาวนโหลดที่กําหนดไว

การคนหา
ในการกําหนดเสิรชเอ็นจินที่จะใชในบริการคนหาพอดแคสต 
ใหเลือก > เครื่องเลน > พอดแคสต > ตัวเลือก > 
ไปที่พอดแคสต > ตัวเลอืก > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > URL 
บริการคนหา
ในการคนหาพอดแคสต ใหเลอืก > เครื่องเลน > พอดแคสต > 
ตัวเลือก > ไปที่พอดแคสต > คนหา แลวปอนคําหลกัหรือหัวเรื่อง
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ในการสมัครใชชองสถานี แลวเพิ่มชองลงในพอดแคสต ใหเลอืก 
ตัวเลอืก > สมัคร ทั้งนี้ คุณสามารถทําเครื่องหมายเลือกชอง 
เพื่อเพิ่มรายการชองทั้งหมดพรอมๆ กันได

ไดเรกทอรี่
ไดเรกทอรี่จะชวยคุณคนหาภาคใหมของพอดแคสตที่จะสมคัร 
บริการ ภาคคือไฟลสื่อเฉพาะของพอดแคสต

เลือก > เครื่องเลน > พอดแคสต > ตัวเลือก > 
ไปที่พอดแคสต > ไดเรกทอรี่ เลือกโฟลเดอรไดเรกทอรี่ที่ตองการ 
อัพเดต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เมือ่สีของไอคอนโฟลเดอร 
เปลี่ยนไป ใหเลือกเพื่อเปดโฟลเดอร แลวเลอืกหัวขอโฟลเดอร 
เพื่อดูรายชือ่พอดแคสต

ในการสมัครบริการพอดแคสต ใหเลือกหัวเรื่อง เมื่อคุณสมคัรบริการ 
ภาคของพอดแคสตแลว คุณจะสามารถดาวนโหลด จัดการ และเลน 
ภาคดังกลาวในเมนูพอดแคสตได

ในการเพิ่มไดเรกทอรี่หรือโฟลเดอรใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ใหม > 
ไดเรกทอรี่เวบ็ หรือ โฟลเดอร เลือกหัวเรื่อง, URL ของไฟล .opml 
(outline processor markup language) แลวเลือก เรียบรอย
ในการนําเขาไฟล .opml ที่จัดเก็บไวในโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > 
นําเขาไฟล OPML เลือกตําแหนงของไฟล และนําเขาไฟลนั้น

เมื่อคุณไดรับขอความที่มีไฟล .opml จากการเชื่อมตอ Bluetooth 
ใหเปดไฟล แลวจัดเก็บไวในโฟลเดอร ไดรับแลว ในไดเรกทอรี่ 
เปดโฟลเดอรเพื่อสมคัรบริการลิงคตางๆ ที่จะเพิม่ลงในพอดแคสต

การดาวนโหลด
ในการดพูอดแคสตที่คุณไดสมัครบริการแลวนั้น ใหเลือก > 
เครื่องเลน > พอดแคสต > ตัวเลือก > ไปที่พอดแคสต > 
พอดแคสต ในการดูหัวเรื่องพอดแคสตเฉพาะ ใหเลือกหัวเรื่อง 
พอดแคสต

ในการเริ่มตนดาวนโหลด ใหเลือกหัวเรื่องภาค ในการดาวนโหลด 
หรือดําเนินการดาวนโหลดภาคที่เลือกไวหรือทําเครื่องหมายเลือกไว 
ใหเลือก ตัวเลือก > ดาวนโหลด หรือ ดาวนโหลดตอไป 
คุณสามารถดาวนโหลดภาคไดครั้งละหลายภาค

ในการเลนพอดแคสตบางสวนในระหวางดาวนโหลดหรือเมื่อ 
ดาวนโหลดมาบางสวนแลว ใหเลอืก พอดแคสต > ตัวเลอืก > 
เลนตัวอยาง
พอดแคสตที่ดาวนโหลดเสร็จแลวจะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอร 
พอดแคสตหลังจากรีเฟรชคลังเพลง

การเลนและการจัดการพอดแคสต
เปดพอดแคสตเพื่อแสดงภาคจากพอดแคสต ในแตละภาคจะมขีอมลู 
ไฟลอยูในนั้น
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ในการเลนภาคที่ดาวนโหลดเสร็จแลวนั้น ใหเลือก > เครื่องเลน 
> พอดแคสต
ในการอัพเดตพอดแคสตที่เลือกไวหรือพอดแคสตที่ทําเครื่องหมาย 
เลือกไวสําหรับภาคใหม ใหเลือก ตัวเลอืก > อัพเดต
ในการเพิม่พอดแคสตใหมโดยปอน URL ของพอดแคสต ใหเลอืก 
ตัวเลือก > พอดแคสตใหม ในการแกไข URL ของพอดแคสต 
ที่เลือกไว ใหเลือก แกไข
ในการอัพเดต ลบ และสงกลุมพอดแคสตที่เลือกไวในครั้งเดียวกัน 
ใหเลือก ตัวเลอืก > เลือก/ไมเลือก ทําเครื่องหมายเลือกพอดแคสต 
ที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก เพื่อเลือกการดําเนินการที่ตองการ

ในการเปดเว็บไซตพอดแคสต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
ใหเลือก ตัวเลอืก > เปดเว็บเพจ
พอดแคสตบางอยางสามารถโตตอบกับผูสรางไดดวยการแสดง 
ความคิดเห็นหรือโหวต ในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพือ่ดําเนินการ 
ดงักลาว ใหเลือก ตัวเลือก > ดขูอคดิเห็น

วิทย ุFM
ในการเปดวทิยุ ใหเลือก > แอปพลิฯ > วทิยุ ในการปดวิทยุ 
ใหเลือก ออก
เมือ่คุณเปดวิทยุเปนครั้งแรก ตัวชวยจะชวยคุณจัดเก็บสถานี 
วิทยุในพื้นที่ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

กรุณาติดตอผูใหบริการเพื่อตรวจสอบขอมลูการใหบริการและ 
คาธรรมเนียมบริการเสมือน รวมทั้งบริการไดเรกทอรีสถานี

วิทย ุFM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสาอากาศของอุปกรณ 
ไรสาย ดังนั้น คุณตองตอชดุหูฟงหรืออุปกรณเสริมทีใ่ชงานรวมกนัได 
เขากบัเครื่องโทรศัพทเพือ่การใชงานวิทย ุFM ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียง 
ที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยิน 
เสียงของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช 
ลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

วิทยุสนับสนุนฟงกชัน RDS (Radio Data System) สถานีวทิยุที่ 
สนับสนุนฟงกชัน RDS อาจเเสดงขอมลูตางๆ เชน ชื่อสถานี 
หากเปดใชฟงกชนัดังกลาวในการตั้งคา RDS จะพยายามคนหา 
ความถีว่ิทยุสํารองสําหรับสถานีวิทยุที่กําลังเลนอยูในกรณีที่ 
สัญญาณออน ในการตั้งคาโทรศัพทใหคนหาความถีส่ํารอง 
โดยอัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > ความถี่สํารอง > 
เปดสแกนอัตโนมัติ

การคนหาและบันทกึสถานีวทิยุดวยตนเอง
ในการเริ่มคนหาสถานีเมือ่วิทยุเปดอยู ใหเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง 
ในการบันทึกสถานีหลังจากเจอสถานีแลว ใหเลือก ตัวเลอืก > 
จัดเก็บสถานี เลือกตําแหนงสถานี ปอนชือ่ แลวเลือก ตกลง
ในการดูรายการสถานีที่จัดเก็บไว ใหเลอืก ตัวเลือก > สถานี 
ในการเปลี่ยนการตั้งคาสถานี ใหเลือกสถานี แลวเลือก แกไข
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ฟงกชันวิทยุ
ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมปรับระดับเสียง

หากมีสถานีที่บันทึกลงในเครื่องแลว ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา 
เพื่อไปยังสถานีกอนหนาหรือสถานีถดัไป

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายขณะฟงวิทยุได โดยในขณะที่มี 
สายสนทนาอยู เครื่องจะปดเสียงวิทยุ

หากตองการฟงวิทยุเปนพืน้หลังและกลับไปยังโหมดพรอมทํางาน 
ใหเลือก ตัวเลือก > เลนเปนพื้นหลัง

การดูเนื้อหาภาพ
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน 
คาบริการ และการสมัครใชบริการ

ในการดูเนื้อหาภาพของสถานีปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลือก > 
เริม่บริการภาพ สถานีนั้นจะตองม ีID บริการเสมือนกอน จึงจะใช 
บริการดังกลาวได

หากไมตองการดลูิงคขาวเนื้อหาภาพ แตตองการใชงานวิทยุตอ 
ใหเลือก ปด

ไดเรกทอรีสถานี
ในการเขาสูไดเรกทอรีสถานี (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
ใหเลือก ตัวเลอืก > ไดเรกทอรีสถานี แลวเลอืกตําแหนงของคุณ 
สถานีวิทยุที่มเีนื้อหาภาพจะแสดงดวยสัญลักษณ  ในการฟง 
หรือบันทึกสถานี ใหเลื่อนไปที่สถานี แลวเลือก ตัวเลือก > รับฟง 
หรือ จัดเก็บ

RealPlayer
คุณสามารถใช RealPlayer เลนไฟลสื่อตางๆ เชน คลิปวิดโีอที่ 
จัดเก็บไวในหนวยความจําเครื่องหรือการดหนวยความจํา หรือเรียก 
ไฟลสื่อโดยวิธี OTA (Over the Air) โดยการเปดลิงคการสตรีม 
อยางไรก็ตาม RealPlayer อาจไมสามารถรองรับไฟลไดทุกรูปแบบ 
หรือทุกรูปแบบยอยของไฟลนั้นๆ

เลือก > แอปพลิฯ > RealPlayer ในการเลน ใหเลือก 
วิดโีอคลปิ, ลงิคการสตรมี หรือ รายการที่เพิง่เลน แลวเลือก 
ไฟลสื่อหรือลิงคการสตรีม

ในการเรียกเนื้อหาสด คุณตองตั้งคาจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งไวกอน 
เลือก > แอปพลิฯ > RealPlayer > ตัวเลอืก > การตั้งคา > 
การสตรีม > เครอืขาย โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับ 
ขอมูลเพิ่มเติม
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คําเตือน: โปรดอยาถอืโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช 
ลําโพง เนื่องจากเสียงจะดงัมาก

ตัวบันทึก
คุณสามารถบันทึกการสนทนาในสายสนทนาและบันทึกเสียงได 
โดยใชเครื่องบันทึกเสียง หากคุณบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท 
ผูใชสายทุกคนจะไดยินเสียงบี๊พในระหวางการบันทึก

เลือก > แอปพลิฯ > บันทึก ในการบันทึกคลิปเสียง ใหเลือก 
ตัวเลือก > บนัทึกคลิปเสียง หรือเลือก  ในการฟงคลิปเสียง 
ที่บันทึกไว ใหเลือก  ไฟลที่บันทึกไวจะถกูจัดเก็บไวในโฟลเดอร 
คลิปเสียงในคลังภาพ
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อินเทอรเน็ต
การเบราสเว็บ
ในการเบราสเว็บเพจ ใหเลือก > อนิเทอรเน็ต > เวบ็ หรือกดปุม 
0 คางไวเมือ่เครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน

คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี้ รวมทั้งราคา และภาษี 
ตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือไดและมี 
การรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวร 
ที่เปนอันตรายเทานั้น

ในการเปดเว็บเพจ ใหปฏิบัติตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้

• เลือกบุคมารคจากหนาจอบุคมารค
• ในหนาจอบุคมารค ปอนที่อยูเว็บเพจ แลวเลือก ไปที่

บุคมารค
ในการเพิ่มบุคมารคดวยตนเอง เมื่ออยูในหนาจอบุคมารค ใหเลือก 
ตัวเลอืก > ตัวจัดการบุคมารค > เพิ่มบุคมารค เติมขอมลูลง 
ในชอง แลวเลือก ตัวเลือก > บันทึก 

ความปลอดภัยในการเชื่อมตอ
ถาสัญลักษณความปลอดภัย  ปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ 
แสดงวาการสงผานขอมลูระหวางโทรศัพทและเกตเวยอินเทอรเน็ต
หรือเซิรฟเวอรถูกเขารหัสไว

อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวา 
การสงผานขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (หรือที่ 
ที่จัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) จะปลอดภัย ขึ้นกับผูใหบริการ 
วาจะมีระบบรักษาความปลอดภัยใหกับการสงขอมูลระหวางเกตเวย
และเซิรฟเวอรที่ใหขอมลูหรือไม

ในการดรูายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมตอ สถานะการเขารหัส 
และขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเซิรฟเวอร ใหเลือก ตัวเลือก > 
เครื่องมอื > ขอมูลหนา

ปุมและคําสั่งที่ใชในการเบราส
ในการเปดลิงค ใหเลือกหรือทําเครื่องหมายเลอืกรายการ 
แลวกดปุมเลื่อน

ในการไปยังเพจกอนหนาขณะเบราส ใหเลอืก กลับ หากไมม ี
ตัวเลือก กลับ ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืกการนําทาง > ประวัติ 
เพื่อดรูายการเพจที่คุณเขาใชระหวางการเบราสตามลําดับกอนหลัง 

Nokia_6220classic_APAC_UG_th.book  Page 67  Monday, September 14, 2009  3:58 PM



68 ลิขสิทธิ์ © 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

อนิเทอรเน็ต

ในการเลอืกเพจที่ตองการเขาชม ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวาและ 
กดเลือกรายการประวตัิการเยี่ยมชมจะถูกลบทิ้งทุกครั้งที่การเขาใช 
ครั้งนั้นๆ สิ้นสุดลง

ในการจัดเก็บบุคมารคขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 
จัดเก็บเปนบุคมารค
ในการเรียกขอมลูลาสุดจากเซิรฟเวอร ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ตัวเลือกการนําทาง > โหลดซ้ํา
ในการเปดแถบเครื่องมอืเบราเซอร ใหเลื่อนไปที่สวนที่วางของเพจ 
และกดปุมเลื่อนคางไว

ในการสิ้นสุดเชื่อมตอและดูเพจเบราเซอรขณะออฟไลน ใหเลือก 
ตัวเลือก > เครือ่งมือ > ตัดการเชื่อมตอ หากตองการหยุด 
การเบราส ใหเลือก ตัวเลอืก > ออก
ทางลัดปุมลัดขณะเบราส
1 — เปดบุคมารค

2 — คนหาคําสําคัญในหนาเพจปจจุบัน

3 — ยอนกลับไปยังหนากอนหนา

5 — ดูรายการหนาจอที่เปดอยูทั้งหมด

8 — แสดงขอมูลรวมของหนาปจจุบัน กดปุม 8 
อีกครั้งเพื่อขยายและดสูวนของหนาเพจที่ตองการ

9 — ปอนที่อยูเว็บใหม

0 — ไปยังเพจเริ่มตน

* หรือ # — ยอหรือขยายเพจ

แผนที่ยอ
แผนที่ยอจะชวยใหคุณเลื่อนดูขอมูลในเว็บเพจที่มีขอมูลเปน 
จํานวนมาก เมื่อเปดแผนที่ยอในการตั้งคาเบราซเซอร และคุณเลื่อน 
ผานไปยังหนาเว็บเพจใหญ แผนที่ยอจะเปดขึ้นและแสดงภาพรวม 
ของเว็บเพจที่คุณกําลังเบราสอยู ใหเลื่อนปุมเพื่อขยับตําแหนง 
ในแผนที่ยอ เมื่อคุณหยุดเลื่อน แผนที่ยอจะหายไปและบริเวณที่ได 
เลอืกไวในแผนที่ยอจะปรากฎขึ้น

ภาพรวมเพจ
คุณสามารถไปยังตําแหนงที่ตองการในเพจนั้นๆ ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 
โดยใชภาพรวมเพจ ภาพรวมเพจอาจมใีหในบางเพจเทานั้น

ในการแสดงภาพรวมเพจของเพจปจจุบัน กด 8 เมื่อตองการหาจุด 
ที่ตองการในเพจนั้นๆ ใหเลือ่นขึ้นหรือลง กดปุม 8 อีกครั้งเพื่อขยาย 
และดูสวนของหนาเพจที่ตองการ

ลิงคขาวทางเว็บ
ลิงคขาวทางเว็บใชกันอยางแพรหลายเพื่อแบงปนพาดหัวขาวหรือ 
ขาวลาสุด

เบราเซอรจะพบโดยอัตโนมัติถาเว็บเพจมีลิงคขาว ในการสมคัร 
บริการลงิคขาว ใหเลอืก ตัวเลือก > สมัครลิงคขาว แลวเลือก 
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ลิงคขาวหรือคลิกที่ลิงค ในการดูลิงคขาวทางเว็บที่คุณสมคัร 
เมื่ออยูในหนาจอบุคมารค ใหเลือก ลิงคขาว
ในการอัพเดตลิงคขาว ใหเลือกลิงคขาว แลวเลือก ตัวเลอืก > 
รีเฟรช
ในการกําหนดวิธีการอัพเดตลิงคขาว ใหเลือก ตัวเลือก > 
การตั้งคา > ลิงคขาว

Widgets
โทรศัพทของคุณสนับสนุน Widget ซึ่ง Widget คือแอปพลิเคชั่นเว็บ 
ที่มขีนาดเล็กและดาวนโหลดได โดยจะสงมัลติมีเดีย ลิงคขาวและ 
ขอมลูอื่นๆ เชน รายงานสภาพอากาศ ไปที่เครื่องของคุณ Widget 
ที่ติดตั้งลงในเครื่องแลวจะปรากฏเปนแอปพลิเคชั่นโดดๆ ใน 
โฟลเดอร แอปพลิฯ > สวนตัว 

คุณสามารถดาวนโหลด Widget โดยใชแอปพลิเคชัน่ดาวนโหลด 
หรือดาวนโหลดจากเว็บได

จุดเชื่อมตอที่ตั้งไวสําหรับ Widget จะเปนจุดเชื่อมตอเดียวกันกับ 
เว็บเบราเซอร เมือ่เปดทํางานอยูในพื้นหลัง Widget บางโปรแกรม 
จะอัพเดตขอมูลลงในเครื่องของคุณโดยอัตโนมัติ

การใช Widget อาจเกี่ยวของกับการสงขอมลูจํานวนมากผาน 
เครือขายของผูใหบริการ โปรดสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ 
คาบริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

เพจทีจ่ัดเกบ็ไว
ในการจัดเก็บเพจในขณะเบราสเพื่อจะเรียกดเูพจดังกลาวแบบ 
ออฟไลนได ใหเลือก ตัวเลือก > เครื่องมอื > บนัทึกเพจ 

ในการดเูพจที่จัดเก็บไว เมือ่อยูในหนาบุคมารค ใหเลือก 
เพจที่จัดเก็บไว ในการเปดหนาเพจ ใหเลือกหนานั้น

การลบขอมูลสวนตัว
แคช คือ ตําแหนงหนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว 
หากคุณพยายามเขาดหูรือเขาดขูอมลูที่เปนความลับที่ตองใช 
รหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละครั้ง ขอมลูหรือ 
บริการที่คุณเขาใชงานจะถกูจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช 
ในการลบขอมลูในแคช ใหเลือก ตัวเลือก > ลบขอมูลสวนตัว > 
แคช
ในการลบขอมลูสวนตัวทั้งหมด ใหเลือก ตัวเลือก > 
ลบขอมลูสวนตัว > ทั้งหมด

การคนหา
ใชการคนหาเพื่อเขาสูเสิรชเอ็นจิน แลวคนหาและเชื่อมตอกับ 
บริการในพืน้ที่ เว็บไซต ภาพ และขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทมอืถือ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เชน คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่น 
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อนิเทอรเน็ต

ในการคนหารานคาและรานอาหารในทองถิ่นได นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถคนหาขอมูลในเครื่องและในการดหนวยความจําได

เลือก > อินเทอรเน็ต > การคนหา
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การปรบัตั้งคา

การปรับตั้งคา
ลักษณะ
คุณสามารถใชลักษณะแบบใดแบบหนึ่งเพื่อเปลี่ยนลักษณะ 
การแสดงผลของโทรศัพทของคุณ

เลือก > การตั้งคา > ปรับตั้งคา > ลกัษณะ ในการดรูายการ 
ลักษณะที่ใชได ใหเลอืก ทั่วไป ลักษณะที่ใชงานอยูจะมีเครื่องหมาย 
ถูกกํากับไว

ในการดูตัวอยางลักษณะ ใหเลื่อนไปที่ลักษณะ แลวเลือก ตัวเลอืก > 
ดูตัวอยาง ในการดูตัวอยางลักษณะ ใหเลือก ตั้ง
ในลักษณะ คุณสามารถกําหนดชนิดของมมุมองเมนู ตั้งคาลักษณะ 
สําหรับโหมดพรอมทํางาน กําหนดภาพพื้นหลัง ปรับแตงหนาจอ 
เมื่ออยูในโหมดประหยัดพลังงาน และเลือกภาพที่จะแสดงในขณะ 
ใชสายได

รูปแบบ
ในรูปแบบ คุณสามารถปรับแตงแบบเสียงของโทรศัพทใหเหมาะกับ 
กิจกรรม สถานที่ หรือกลุมผูโทรเขาไดตามตองการ คุณสามารถด ู
รูปแบบที่เลอืกใชไดที่ดานบนสุดของหนาจอ ขณะที่เครื่องอยูใน 

โหมดพรอมทํางาน ถาคุณกําลังใชรูปแบบ ทั่วไป หนาจอจะแสดง 
เพียงขอมูลของวันที่ปจจุบันเทานั้น

เลือก > การตั้งคา > รูปแบบ
ในการเปดใชงานรูปแบบ ใหเลอืกรูปแบบ แลวเลือก ใชงาน

เคล็ดลบั: ในการเปลี่ยนเปนรูปแบบเงยีบจากรูปแบบอื่น 
อยางรวดเร็ว เมือ่เครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน ใหกดปุม 
# คางไว

ในการปรับแตงรูปแบบ ใหเลือกรูปแบบ แลวเลือก ปรับตั้งคา 
และคาปรับตั้งที่ตองการ

ในการกําหนดรูปแบบใหทํางานจนกวาจะถงึเวลาที่กําหนดไว 
ภายในอีก 24 ชัว่โมงถัดไป ใหเลือก ตั้งเวลา แลวเลือกเวลา
ทั้งนี้ โปรดดูที่ "รูปแบบออฟไลน", หนา 20
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การบริหารเวลา

การบริหารเวลา
นาฬิกา
เลือก > สํานักงาน > นาฬกิา ในการเปลี่ยนการตั้งคานาฬิกา 
และตั้งเวลาและวันที่ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา
ในการตั้งคาโทรศัพทใหแสดงเวลาสําหรับสถานที่แหงอื่น 
ใหเลื่อนไปที่ นาฬิกาทั่วโลก ในการเพิ่มสถานที่ ใหเลือก ตัวเลือก 
> เพิม่สถานที่
ในการกําหนดสถานที่ปจจุบัน ใหเลื่อนไปที่สถานที่ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ตั้งเปนสถานที่ปจจุบัน สถานที่จะปรากฏขึ้นในหนาจอ 
หลักนาฬกิา และเวลาในเครื่องโทรศัพทของคุณจะเปลี่ยนไปตาม 
สถานที่ที่เลือกไวดวย ตรวจดวูาเวลาถกูตองและสอดคลองกับ 
เขตเวลา

นาฬิกาปลุก
ในการกําหนดเวลาปลุกใหม ใหเลื่อนไปทางขวาที่ การปลุก 
แลวเลือก ตัวเลอืก > ตั้งปลุกครั้งใหม ปอนเวลาที่ตองกา
รจะใหปลุก เลือกวาจะปลุกซ้ําหรือไมและเมื่อไรที่จะปลุกซ้ํา 
และเลือก เรยีบรอย

ปฏิทิน
เลอืก > สํานักงาน > ปฏิทิน กดปุม # ในการแสดงผลตามวัน 
สัปดาห หรือเดอืนเพือ่เลื่อนไปที่วันที่ปจจุบันที่ไฮไลตไวโดย
อัตโนมตัิ

ในการเพิ่มรายการปฏิทินใหม ใหเลือก ตัวเลือก > รายการใหม 
และประเภทรายการ รายการ วันครบรอบ จะเกิดขึ้นซ้ํากันทุกป 
รายการ สิ่งที่ตองทํา ชวยใหคุณเก็บรายการงานที่คุณตองทํา 
ปอนขอมูลลงในฟลดตางๆ และเลือก เรียบรอย
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แอปพลิเคชั่นสํานกังาน
บันทึกที่ใชงาน
บันทึกที่ใชงานจะชวยในการสราง แกไข และดูบันทึกชนิดตางๆ 
คุณสามารถแทรกภาพและวิดีโอหรือคลิปเสียงลงในบันทึก 
ลิงคบันทึกไปยังแอปพลิเคชัน่อื่นๆ เชน รายชื่อ รวมทั้งสงบันทึก 
ใหผูอื่นได

เลือก > สํานักงาน > บันทึกที่ใช
ในการสรางบันทึก ใหเริ่มเขียน ในการแทรกภาพ คลิปเสียงหรือ 
คลปิวิดโีอ นามบัตร บุคมารคเว็บไซต หรือไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > 
ใส แลวเลือกประเภท
ในการกําหนดโทรศัพทใหแสดงบันทึกเมือ่โทรออกหรือรับสายจาก 
ในรายชือ่ผูติดตอ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา ในการลิงคบันทึก 
ไปที่รายชือ่ ใหเลือก ตัวเลือก > ลิงคบันทึกกับสาย > เพิ่มรายชื่อ 
แลวเลือกรายชือ่

บันทึก
เลือก > สํานักงาน > สมดุบนัทึก
ในการเขียนบันทึกใหม ใหเริ่มเขียน เมือ่ตองการบันทึกรายการนั้น 
ใหเลือก เรียบรอย

คุณสามารถจัดเก็บไฟลขอความตัวอักษรทั่วไป (นามสกุล txt) 
ที่ไดรับลงใน สมุดบันทึก

เครื่องคิดเลข
เลือก > สํานักงาน > คิดเลข ขณะปอนตัวเลข หากตองการใส 
จุดทศนิยม ใหกดปุม #

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มขีอจํากัดในดานความถูกตอง 
และไดรับการออกแบบมาสําหรับการคํานวณอยางงาย

ตัวแปลง
เลือก > สํานักงาน > ตัวแปลง คุณสามารถแปลงหนวยวดั เชน 
ความยาวจากหนวยหนึ่งเปนอีกหนวย, แปลงหลาเปนเมตร เปนตน

ตัวแปลงหนวยมีขอจํากัดดานความแมนยําและอาจเกิดขอผดิพลาด
ในการปดเศษได

กอนที่คุณจะสามารถแปลงสกุลเงนิได คุณจําเปนตองเลือกคาสกุล 
เงินหลักกอน (โดยทั่วไปคือสกุลในประเทศของคุณ) และปอนอัตรา 
แลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงนิหลักจะเปน 1 เสมอ 
เลือก สกุลเงิน เปนประเภทหนวยวัด แลวเลือก ตัวเลอืก > 
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อัตราแลกเปลี่ยน ในการเปลี่ยนสกุลเงนิหลกั เลื่อนไปที่สกุลเงนิ 
(โดยปกติคือสกุลเงนิในประเทศของคุณ) และเลือก ตัวเลือก > 
ตั้งเปนสกุลเงินหลกั ในการเพิม่อัตราแลกเปลี่ยน ใหเลื่อนไปที่ 
สกุลเงนิ แลวปอนอัตราแลกเปลีย่น

หลังจากปอนอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ตองการครบทั้งหมดแลว 
คุณสามารถแปลงสกุลเงินได ในชองมูลคาชองแรก 
ใหปอนจํานวนที่ตองการแปลงคา ชองมูลคาอีกชองหนึ่งจะถูก 
แปลงคาโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสกุลเงนิหลัก คุณตอง 
ปอนอัตราแลกเปลี่ยนใหมเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 
กําหนดไวกอนหนาทั้งหมดจะถูกลบ

พจนานุกรมมือถือ
ใชพจนานุกรมในการแปลคําจากภาษาหนึ่งไปเปนอีกภาษาหนึ่ง

เลือก > สํานักงาน > พจนานุกรม ภาษาอังกฤษจะเปนภาษา 
ที่ระบบตั้งไวในเครื่อง คุณสามารถเพิ่มไดอีกสองภาษา ในการเพิ่ม 
ภาษา ใหเลอืก ตัวเลอืก > ภาษา > ดาวนโหลดภาษา คุณสามารถ 
ลบภาษาออกจากเครื่องไดยกเวนภาษาอังกฤษ และเพิ่มภาษาใหม 
ลงในเครื่องไดเชนกัน จะไมมกีารคิดคาบริการภาษาเหลานี้ 
แตการดาวนโหลดแผนที่อาจเกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมาก 
ผานเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเกี่ยวกับคาบริการ 
ในการสงขอมลูจากผูใหบริการของคุณ

หนาจอจะแสดงอักษรยอสําหรับภาษาตนทางและปลายทาง 
ในการเปลี่ยนภาษาตนทางและปลายทาง ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ภาษา > ตนทาง และ เปาหมาย
ปอนคําที่จะแปล แลวเลือก แปล หากตองการฟงการออกเสียงคํา 
ใหเลือก ฟง

Adobe Reader
ใช Adobe Reader เพือ่ดเูอกสารแบบ PDF (Portable document 
format) ในการเปดแอปพลิเคชัน่ ใหเลือก > สํานักงาน > Adobe 
PDF 

เปดไฟล .pdf
หากตองการเปดเอกสารที่เพิ่งไดรับการแกไข เลือกที่เอกสารนั้น 
ในการเปดเอกสารที่ไมอยูในรายการหนาจอหลัก ใหเลือก ตัวเลือก 
> เรียกดูไฟล หนวยความจําและโฟลเดอรที่มไีฟลอยู แลวเลือกไฟล

การดูเอกสาร
ในการเลื่อนไปยังบริเวณตางๆ ในหนานั้น ใหใชการเลื่อนดู 
หากตองการยายไปยังหนาถัดไป เลื่อนลงไปที่ดานลางของหนา

หากตองการยอหรือขยาย ใหเลือก ตัวเลือก > ซูม > เขา หรือ ออก
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หากตองการหาขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > คน > ตัวอักษร 
และปอนขอความที่ตองการคนหา ในการคนหารายการที่พบ 
รายการถัดไป ใหเลือก ตัวเลือก > คน > ถัดไป
ในการจัดเก็บสําเนาเอกสาร ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ

การตั้งคา 
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ซูมที่ตั้งไว % — เพื่อตั้งการซูมอัตโนมตัิเมือ่เปดไฟล .pdf เพื่อด ู
เอกสาร

โหมดมุมมอง > เต็มจอ — เพือ่เปดหนาเอกสารเปนโหมดเต็มจอ

การตั้งคาจัดเก็บเมื่อออก > ใช — เพื่อบันทึกคาปรับตั้งเปน 
คาเริ่มตนเมื่อออกจาก Adobe Reader

Quickoffice
ในการใชแอปพลิเคชัน่ Quickoffice ใหเลือก > สํานักงาน > 
Quickoffice
ในการดูรายการเอกสาร Word, Excel และ PowerPoint เลื่อนขวา 
หรือซายเพือ่ไปที่มมุมอง Quickword, Quicksheet หรือ Quickpoint 
เชน เอกสาร Microsoft Word ที่มจีะแสดงอยูในหนาจอ Quickword 
โปรแกรมสนับสนุนคุณสมบัติหรือไฟลแปลงของรูปแบบไฟล Word, 
Excel และ PowerPoint เพียงบางสวนเทานั้น

ในการเปดไฟลในแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวของ ใหเลือกไฟล

หากคุณประสบปญหาในการใชแอปพลิเคชัน่ Quickoffice โปรดไปที่ 
เวบ็ไซต www.quickoffice.com หรือสงอีเมลไปที่ 
sales@quickoffice.com

Quickmanager
ดวยโปรแกรม Quickmanager คุณสามารถดาวนโหลดซอฟตแวร 
รวมทั้งตัวอัพเดต อัพเกรด และแอปพลิเคชั่นตางๆ ที่เปน 
ประโยชนได คุณสามารถชําระเงินคาดาวนโหลดดวยบัตรเครดิต 
หรือจากใบแจงคาโทรศัพทได
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การตั้งคา 
เสียงสั่งงาน
ในการเลอืกฟงกชนัโทรศัพทใหทํางานดวยคําสั่งเสียง ใหเลือก > 
การตั้งคา > คําสั่งเสียง คําสั่งเสียงในการเปลี่ยนรูปแบบจะอยู 
ในโฟลเดอรรูปแบบ

ในการเปลี่ยนคําสั่งเสียงสําหรับแอปพลิเคชัน่ ใหเลือก ตัวเลือก > 
เปลีย่นคําสั่ง แลวเลือกแอปพลิเคชั่น ในการเลนคําสั่งเสียงที่เปด 
ใชงาน ใหเลือก ตัวเลอืก > เลน
ในการใชเสียงสั่งงาน โปรดดทูี่ "การโทรออกดวยเสียง", หนา 27

การตั้งคาโทรศัพท

ทัว่ไป
เลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป 
และจากตัวเลือกตอไปนี้:

การปรับตั้งคา — เพือ่ปรับการตั้งคาจอภาพ โหมดพรอมทํางาน 
แบบเสียง (เชน เสียงเรียกเขา) ภาษา ลักษณะ และคําสั่งเสียง 

วันที่และเวลา — เพื่อตั้งเวลาและวันที่ และรูปแบบการแสดงผล

อุปกรณเพิ่มพิเศษ — เพือ่เปลี่ยนการตั้งคาสําหรับอุปกรณเสริม 
เลอืกอุปกรณเสริมและตั้งคาตามตองการ

คียตัวเอง — เพื่อเปลี่ยนทางลัดสําหรับปุมสวนตัว โปรดดูที่ 
"โหมดพรอมทํางาน", หนา 20

ความปลอดภัย — เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาโทรศัพทและซิมการด เชน 
รหัส PIN และรหัสล็อค เพื่อดูรายละเอียดของใบรับรองและตรวจสอบ 
วาเปนใบรับรองของแท รวมทั้งดูและแกไขโมดูลการปองกัน

เมือ่คุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใชการควบคุม 
การโทร (เชน จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) 
การโทรออกอาจใชไดในการโทรไปยังเบอรโทรฉุกเฉนิตามที่ตั้งไว 
ในเครื่อง

ขอสําคญั: แมวาการใชใบรับรองจะชวยใหความเสี่ยงที่ 
เกี่ยวของ ในการเชือ่มตอระยะไกลและการติดตั้งซอฟตแวร 
ลดนอยลงอยางเห็นไดชัด แตคุณควรใชใบรับรองอยาง 
ถกูตองเพือ่ใหไดรับประโยชนจากการรักษาความปลอดภัย
ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมไิดใหการปองกัน 
ความปลอดภัยแตอยางใด หากแตเปนที่การจัดการ 
ใบรับรองตางหากที่ตองมีใบรับรองของแทที่ถูกตองหรือ 
นาเชื่อถือเพือ่ความปลอดภัยที่เพิม่มากขึ้น ใบรับรองมี 
อายุการใชงานแบบจํากัด หาก “ใบรับรองที่หมดอายุ” หรือ 
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“ใบรับรองที่ไมถกูตอง” ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองนั้นจะ 
ถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันเวลาปจจุบันในเครื่อง 
ของคุณถูกตอง

กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบ 
ใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถือขอมูลของเจาของใบรับรอง 
นี้ได และตรวจสอบวาใบรับรองดงักลาวเปนของเจาของ 
ที่อยูในรายชื่อ

การตั้งคาดัง้เดมิ — เพื่อกําหนดการตั้งคาบางอยางใหกลับไป 
เปนคาเดมิ โดยคุณจําเปนตองมีรหัสล็อค

การจัดตําแหนง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — เพื่อเปลี่ยน 
การตั้งคาการจัดตําแหนง โปรดดูที่ "การตั้งคาการจัดตําแหนง", 
หนา 34

โทรศัพท
โปรดดทูี่ "การตั้งคาการโทร", หนา 29

การเชื่อมตอ
เลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > การเชื่อมตอ 
และจากตัวเลือกตอไปนี้:

Bluetooth — เพื่อเปดหรือปดเทคโนโลยี Bluetooth และแกไข 
การตั้งคา Bluetooth โปรดดทูี่ "การตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth", 
หนา 85

USB — เพื่อแกไขการตั้งคา USB โปรดดูที่ "การเชื่อมตอ USB", 
หนา 86

ปลายทาง — เพื่อกําหนดวิธีการเชือ่มตอที่จะใชในการเขาถงึ 
ปลายทางที่ตองการ

ขอมูลแพคเก็ต — เพือ่เลือกการตั้งคาการตอขอมลูแบบแพคเก็ต 
การตั้งคาขอมลูแบบแพคเก็ต จะมผีลกับจุดเชื่อมตอทั้งหมดที่ใช 
การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต

• ในการตั้งโทรศัพทใหลงทะเบียนที่เครือขายขอมูลแพคเก็ต 
เมือ่คุณอยูในเครือขายที่รองรับขอมูลแพคเก็ต ใหเลือก 
การเชื่อมตอ GPRS > เมื่อวาง หากคุณเลอืก เมื่อตองการ 
เครื่องจะใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเมื่อคุณเริ่มใชงาน 
แอปพลิเคชั่นหรือฟงกชนัที่ตองใชการเชื่อมตอดังกลาว

• ในการตั้งชื่อจุดเชือ่มตอเพือ่ใชโทรศัพทของคุณเปนโมเด็ม 
เมือ่ใชกับคอมพิวเตอร ใหเลือก จุดเชื่อมตอ

• ในการเปดหรือปดการใช HSDPA (บริการเสริมจากระบบ 
เครือขาย) ในเครือขาย UMTS ใหเลือก 
เขาใชแพคเก็ตความเร็วสูง เมือ่สามารถใช HSDPA ได 
การดาวนโหลด ขอมูล เชน ขอความ อีเมล 
และการเบราสหนาเพจผาน 
ระบบเครือขายเซลลลูารจะทําไดเร็วขึ้น

สายขอมลู — เพื่อตั้งเวลาออนไลนใหกับการตอสายขอมลู 
การตั้งคาสายขอมูลจะมผีลตอจุดเชื่อมตอที่ใชสายขอมูล GSM

Nokia_6220classic_APAC_UG_th.book  Page 77  Monday, September 14, 2009  3:58 PM



78 ลิขสิทธิ์ © 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

การตั้งคา

มมุมองรวม — เพื่อกําหนดการตั้งคารูปแบบ SIP ดวยตนเอง 
โปรดดูที่ "การตั้งคามมุมองรวม", หนา 31

สถานะ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — เพือ่ดแูละแกไข 
การตั้งคาสถานะ แอปพลิเคชั่นการเชื่อมตอ เชน สนทนา 
ใหใชการตั้งคาสถานะ คุณสามารถขอรับการตั้งคาจากผูใหบริการ

การตั้งคา SIP — เพื่อดูและแกไขรูปแบบ Session Initiation 
Protocol (SIP) โปรดดูที่ "มมุมองรวม", หนา 31

รูปแบบ XDM — เพื่อสรางหรือแกไขรูปแบบ XDM การตั้งคา 
แอปพลิเคชั่นการสื่อสาร เชน สถานะและการสนทนา ซึ่งจะทําให 
ผูใหบริการเขาสูขอมูลผูใชบางอยางซึ่งถกูจัดเก็บไวในเซิรฟเวอร 
เครือขายได แตจะจัดการโดยผูใช เชน กลุมสนทนา คุณสามารถ 
ขอรับการตั้งคาจากผูใหบริการ โปรดดูที่ "การตั้งการกําหนดคา", 
หนา 17

กําหนดคา — เพื่อดูและลบขอความกําหนดคา ในบางฟงกชนั เชน 
การเบราสเว็บและการสงขอความมลัติมีเดีย อาจตองใชการตั้ง 
การกําหนดคาคอนฟเกอเรชัน คุณสามารถขอรับการตั้งคา 
จากผูใหบริการ โปรดดทูี่ "การตั้งการกําหนดคา", หนา 17

การควบคมุ APN — เพือ่จํากัดการใชจุดเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ต 
ฟงกชันนี้จะใชงานไดหากซิมการดสนับสนุนบริการนี้เทานั้น 
หาตองการเปลี่ยนคาดงักลาว คุณตองปอนรหัส PIN2

แอปพลิเคชั่น
หากตองการดูและแกไขการตั้งคาของแอปพลิเคชัน่ที่ติดตั้งอยูใน 
โทรศัพทของคุณ ใหเลอืก > การตั้งคา > การตั้งคา > 
แอปพลิเคชั่น

เสียงพูด
ในเสียงพดู คุณสามารถเลอืกภาษาและเสียงที่ใชอานขอความ 
ตัวอักษร รวมทั้งปรับคุณภาพเสียง เชน อัตราและระดับความดัง 
เลอืก > การตั้งคา > เสียงพูด
ในการดูขอมูลเสียง ใหเลื่อนไปทางขวา จากนั้น เลื่อนไปที่เสียง 
และเลอืก ตัวเลือก > ขอมูลเสียง ในการทดสอบเสียง ใหเลื่อนไป 
ที่เสียง แลวเลือก ตัวเลือก > ฟงเสียง
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การจัดการขอมลู

การจัดการขอมูล
การติดตั้งหรอืยกเลกิติดตั้งแอปพลเิคชั่น
คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพทของคุณได 
สองประเภทคือ

• แอปพลิเคชัน่ J2METM ที่ใชเทคโนโลยี JavaTM สําหรับไฟล 
นามสกุล .jad หรือ .jar แอปพลเิคชั่น PersonalJavaTM จะไม 
สามารถติดตั้งลงในโทรศัพทของคุณได

• แอปพลิเคชัน่และซอฟตแวรอื่นๆ ที่เหมาะสมสําหรับระบบ 
ปฏิบัติการ Symbian ไฟลการติดตั้งจะมีนามสกุล .sis หรือ .sisx 
โปรดติดตั้งซอฟตแวรที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับโทรศัพทของ
คุณเทานั้น

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

คุณอาจทําการถายโอนไฟลการติดตั้งไปยังเครื่องโทรศัพทของคุณ 
ไดจากคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกันได หรือดาวนโหลดในระหวาง 
การเบราส หรือสงถงึคุณเปนขอความมัลติมเีดยี เปนสิ่งที่แนบมาใน 

อีเมล หรือโดยการใช Bluetooth คุณสามารถใชโปรแกรมติดตั้ง 
โปรแกรมของ Nokia ใน Nokia PC Suite เพือ่ติดตั้งโปรแกรม 
ลงในโทรศัพทของคุณหรือในการดหนวยความจํา

ในการคนหาแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้ง ใหเลือก > แอปพลิฯ > 
สวนตัว
ในการเปดตัวจัดการแอปพลิเคชั่น ใหเลือก > การตั้งคา > 
ตัวจัดการ > ตัวจัดการ

การติดตั้งแอปพลิเคชั่น
ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Java ตองใชไฟล .jar หากไมมไีฟลนี้ 
เครื่องจะขอใหคุณดาวนโหลด

1 ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่นหรือชุดซอฟตแวร ใหเลือก 
ไฟลการติดตั้ง แลวเลื่อนไปที่ไฟลการติดตั้ง แอปพลิเคชั่น 
ที่อยูในการดหนวยความจําจะกํากับดวย 

2 เลือก ตัวเลือก > ติดตั้ง
หรือคนหาในหนวยความจําของโทรศัพทหรือในการด 
หนวยความจํา แลวกดปุมเลื่อนเพื่อเริ่มการติดตั้ง
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ในระหวางการติดตั้ง โทรศัพทจะแสดงขอมลูความคืบหนา 
ในการติดตั้ง หากคุณติดตั้งโปรแกรมโดยไมใชลายเซ็นแบบ 
ดจิิตอลหรือการรับรอง โทรศัพทจะแจงเตือน ใหดําเนินการ 
ติดตั้งตอ หากคุณแนใจถึงแหลงที่มาและตัวแอปพลิเคชั่นนั้น

แอปพลิเคชั่น Java อาจพยายามดําเนินการตางๆ เชน สราง 
การเชือ่มตอขอมูล หรือสงขอความ หากตองการแกไขการอนุญาต 
ของแอปพลิเคชั่น Java ที่ติดตั้งไวในเครื่อง และกําหนดจุดเชื่อมตอ 
ที่แอปพลิเคชัน่นั้นสามารถใชได ในหนาจอหลัก ใหเลื่อนไปที่ 
แอปพลิเคชั่นนั้น และเลือก แอปฯที่ติดตั้ง เลื่อนไปที่แอปพลิเคชั่น 
แลวเลือก เปด
เมือ่คุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในการดหนวยความจําที่ใชงาน 
รวมกันไดแลว ไฟลติดตั้งจะยังคงอยูในหนวยความจําของโทรศัพท 
ไฟลเหลานั้นอาจใชหนวยความจําจํานวนมากและทําใหคุณจัดเก็บ 
ไฟลอื่นๆ ไมได ในการรักษาหนวยความจําใหเพยีงพอตอการใชงาน 
ใหใช Nokia PC Suite เพื่อสํารองไฟลติดตั้งไวในพซีี จากนั้นใช 
ตัวจัดการไฟลเพื่อลบไฟลติดตั้งจากหนวยความจําของโทรศัพท 
โปรดดูที่ "ตัวจัดการไฟล", หนา 80 ถาไฟล .sis เปนสิ่งที่แนบมา 
พรอมกับขอความ ใหลบขอความดังกลาวออกจากถาดเขาขอความ

การลบแอปพลิเคชั่น
ในมุมมองหลักตัวจัดการแอปพลเิคชั่น ใหเลือก แอปฯที่ติดตั้ง 
เลื่อนไปที่ชุดซอฟตแวร แลวเลือก ตัวเลือก > ยกเลิกติดตั้ง

ตัวจัดการไฟล
ในการเบราส เปด และจัดการไฟลและโฟลเดอรในหนวยความจํา 
เครื่องหรือในการดหนวยความจํา ใหเลือก > การตั้งคา > 
ตัวจัดการ > ตัวจัดไฟล

การสํารองขอมูลและเรียกคืน 
หนวยความจําเครื่อง
ในการสํารองขอมลูจากหนวยความจําเครื่องไปทีก่ารดหนวยความจํา
หรือการเรียกคืนขอมูลจากการดหนวยความจํา จากตัวจัดการไฟล 
ใหเลือก ตัวเลือก > สํารองความจําเครื่อง หรือ 
เรียกคืนจากการดความจํา 
คุณสามารถสํารองขอมลูของหนวยความจํา 
โทรศัพทและเรียกคืนขอมลูไดเฉพาะในโทรศัพทเครื่องเดิมเทานั้น

การฟอรแมตการดหนวยความจํา
เมือ่ฟอรแมตการดหนวยความจําแลว ขอมลูทั้งหมดในการดจะ 
ถูกลบโดยถาวร การดหนวยความจําบางตัวไดรับการฟอรแมต 
มากอนแลว ในขณะที่บางตัวอาจตองฟอรแมตกอนใชงาน

1 ในมุมมองตัวจัดการไฟล ใหเลอืกการดหนวยความจํา
2 เลอืก ตัวเลือก > ตัวเลือกการดความจํา > ฟอรแมต
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3 เมื่อฟอรแมตเรียบรอยแลว ใหปอนชื่อสําหรับ 
การดหนวยความจํา

การล็อคและปลดล็อคการดหนวยความจํา
ในการกําหนดรหัสผานเพื่อชวยปองกันการใชงานโดยไมไดรับ 
อนุญาต เมือ่อยูในมุมมองตัวจัดการไฟล ใหเลือกการดหนวย 
ความจํา แลวเลือก ตัวเลอืก > รหัสผานการด > ตั้ง ปอนรหัสผาน 
แลวยืนยัน รหัสผานสามารถประกอบดวยตัวอักษรสูงถึง 8 ตัวอักษร

หากคุณใสการดหนวยความจําการดอื่นที่ปองกันการใชรหัสผานลง 
ในโทรศัพทของคุณ เครื่องจะขอใหปอนรหัสผานของการดนั้น 
ในการปลดล็อคการด ใหเลือก ตัวเลือก > ปลดลอ็คการดความจํา

ใบอนุญาต
การจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล
เจาของเนื้อหาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์ดิจิตอล (DRM) แบบ 
ตางๆ เพื่อปกปองทรัพยสินทางปญญาของเจาของ รวมถึงลิขสิทธิ์ 
โทรศัพทนี้ใชซอฟตแวร DRM หลายประเภทเพือ่เขาสูเนื้อหาที่มี 
DRM ปองกันไว คุณสามารถใชโทรศัพทรุนนี้เพือ่เขาสูเนื้อหา 
ที่ปองกันไวดวย WMDRM, OMA DRM 1.0 และ OMA DRM 2.0 
หากซอฟตแวร DRM เฉพาะไมสามารถปองกันเนื้อหาได 
เจาของเนื้อหาอาจขอใหยกเลกิความสามารถของซอฟตแวร DRM 
ในการเขาสูเนื้อหาใหมที่ DRM นั้นปองกันไว การยกเลิกอาจเปน 

การปองกันการนําเนื้อหาที่ม ีDRM ปองกันไวบางเนื้อหาที่อยูใน 
โทรศัพทของคุณมาใชอีกครั้ง การยกเลิกซอฟตแวร DRM ไมมผีล 
ตอการใชเนื้อหาที่มีการปองกันดวย DRM ประเภทอื่นหรือการใช 
เนื้อหาที่ไมม ีDRM ปองกันไว

เนื้อหาที่ปองกันดวยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล (DRM) จะมา 
พรอมกับสิทธิการใชที่เกี่ยวของซึ่งทําหนาที่ระบุสิทธิ์ของคุณใน 
การใชเนื้อหา

หากโทรศัพทของคุณมีเนื้อหาที่ปองกันดวย OMA DRM 
ในการสํารองขอมูลสิทธิ์การใชและเนื้อหา ใหใชคุณสมบัติสํารอง 
ขอมูลของ Nokia PC Suite วิธีการถายโอนขอมูลแบบอื่นๆ อาจไม 
โอนสิทธิการใชที่จําเปนซึ่งตองถกูเรียกคืนพรอมเนื้อหาเพือ่ให 
คุณสามารถใชเนื้อหาที่ปองกันดวย OMA DRM ไดตอไป 
หลังจากจัดรูปแบบหนวยความจําโทรศัพทแลว คุณอาจจําเปนตอง 
เรียกคืนสิทธิ์การใชในกรณีที่ไฟลในโทรศัพทของคุณเสีย

หากโทรศัพทมีเนื้อหาที่ปองกันดวย WMDRM ทั้งสิทธิ์การใชและ 
เนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหนวยความจําของโทรศัพท 
คุณอาจสูญเสียสิทธิการใชและเนื้อหาหากไฟลในโทรศัพทของ 
คุณเสีย การสูญหายของสิทธิการใชหรือเนื้อหาอาจจํากัด 
ความสามารถในการใชเนื้อหาเดยีวกันบนโทรศัพทของคุณอีกครั้ง 
สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

รหัสการใชงานบางตัวอาจจะเชือ่มตอกับซิมการดโดยเฉพาะเจาะจง 
และเนื้อหาที่ไดรับการปองกันไวจะเขาถงึไดเฉพาะเมื่อใสซิมการด 
ไวในเครื่องแลวเทานั้น
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ในการดูใบอนุญาตที่จัดเก็บไวในเครื่อง ใหเลือก > การตั้งคา > 
ตัวจัดการ > ใบอนุญาต
ในการดูใบอนุญาตที่ใชไดซึ่งเชื่อมตอกับไฟลสื่อตั้งแตหนึ่งไฟล 
ขึ้นไป ใหเลือก ใบอนุญาตที่ใชได ใบอนุญาตกลุมที่มีหลายๆ 
ใบจะแสดงดวย  ในการดใูบอนุญาตที่อยูในใบอนุญาตกลุม 
ใหเลือกใบอนุญาตกลุม

ในการดูใบอนุญาตที่ใชไมไดซึ่งเกินระยะเวลาในการใชไฟล ใหเลือก 
ใบอนุฯที่ใชไมได หากตองการซื้อเวลาในการใชเพิ่มขึ้นหรือขยาย 
เวลาในการใชไฟลสื่อ ใหเลือกใบอนุญาตที่ใชไมได แลวเลือก 
ตัวเลือก > รับใบอนุญาตใหม สิทธิการใชอาจไมสามารถอัพเดต 
ไดหากไมเปดใชการรับขอความบริการ

ในการดูใบอนุญาตที่ไมไดใช ใหเลือก ไมถูกใช ใบอนุญาตที่ไมไดใช 
จะไมมีไฟลสื่อเชือ่มตอกับใบอนุญาตดังกลาว

หากตองการดขูอมลูโดยละเอียด เชน สถานะของอายุที่ใชงานได 
และความสามารถในการสงไฟล ใหเลื่อนไปที่ใบอนุญาต และเลือก

ตัวจดัการอุปกรณ
ดวยตัวจัดการอุปกรณ คุณสามารถเชือ่มตอกับเซิรฟเวอรและรับ 
การตั้งการกําหนดคาสําหรับโทรศัพทของคุณได สรางรูปแบบ 
เซิรฟเวอรใหม หรือดูและจัดการรูปแบบเซิรฟเวอรที่มอียู คุณอาจได 
รับการตั้งการกําหนดคาจากผูใหบริการหรือแผนกจัดการขอมูลของ
บริษัท

ในการเปดตัวจัดการอุปกรณ เลอืก > การตั้งคา > ตัวจัดการ > 
ตัวจ.ก.อุป.

การอพัเดตซอฟตแวร
คําเตือน: หากคุณติดตั้งอัพเดตซอฟตแวร คุณจะใช 
โทรศัพทไมได หรือแมจะโทรฉุกเฉินก็ตาม จนกวาเครื่อง 
จะทําการติดตั้งอัพเดตเสร็จเรียบรอย แลวเปดเครื่องใหม 
อีกครั้ง คุณตองสํารองขอมลูกอนที่จะยอมรับการติดตั้ง 
โปรแกรมอัพเดต 

การดาวนโหลดซอฟตแวรอัพเดตอาจตองใชการสงขอมูลขนาดใหญ
ผานทางเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมลูเกี่ยวกับ 
คาบริการในการสงขอมูลจากผูใหบริการของคุณ

ตรวจดวูาโทรศัพทมีพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอหรือไม หรือเสียบ 
อุปกรณชารจกอนที่จะเริ่มการอัพเดต

1 เลอืก ตัวเลือก > ตรวจสอบการอัพเดต หากมีการอัพเดต 
ใหยอมรับเพือ่ดาวนโหลดรายการอัพเดตนั้น

2 เมือ่ดาวนโหลดเสร็จแลว หากจะติดตั้งอัพเดตนั้น ใหเลือก 
ตอนนี้ ในการเริ่มติดตั้งในภายหลัง ใหเลอืก ภายหลัง

ในการเริ่มขั้นตอนการติดตั้งทีหลัง ใหเลือก ตัวเลือก > 
ติดตั้งอัพเดต
หากไมมกีารกําหนดรูปแบบเซิรฟเวอรไว เครื่องจะขอใหคุณ 
สรางใหม หรือหากมีหลายรูปแบบ เลือกจากรายการเซิรฟเวอร 
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ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับการตั้งคารูปแบบเซิรฟเวอรที่ 
ถูกตอง

การกําหนดคาโทรศัพท
คุณอาจไดรับการตั้งการกําหนดคาจากผูใหบริการหรือแผนกจัดการ
ขอมลูของบริษัท

ในการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรและรับการตั้งการกําหนดคาโทรศัพท 
ใหเลื่อนไปที่รูปแบบเซิรฟเวอรและเลือก ตัวเลอืก > 
รูปแบบเซิรฟเวอร เลื่อนไปที่รูปแบบเซิรฟเวอร แลวเลือก 
ตัวเลอืก > เริ่มการกําหนดคา
ในการแกไขรูปแบบเซิรฟเวอร ใหเลื่อนไปที่รูปแบบ แลวเลือก 
ตัวเลอืก > แกไขรูปแบบ
โปรดติดตอผูใหบริการ หรือแผนกจัดการขอมลูของบริษัทสําหรับ 
การตั้งคารูปแบบเซิรฟเวอรอื่น
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การเชื่อมตอ
การถายโอนขอมูล
ดวยการถายโอนขอมูล คุณสามารถคัดลอกหรือซิงโครไนซรายชื่อ 
รายการปฏิทิน และขอมลูอื่นๆ เชน คลิปวิดโีอและรูปภาพจาก 
โทรศัพทที่ใชงานรวมกันไดโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth

การซิงโครไนซอาจไมสามารถทําได และสามารถคัดลอกขอมลู 
ไดเพียงครั้งเดียว ขึ้นอยูกับอีกเครื่องหนึ่ง

1 ในการโอนหรือซิงโครไนสขอมลู ใหเลือก > การตั้งคา > 
เชื่อมตอ > สลบั
หากคุณไมไดใช สลับ มากอน เครื่องจะแสดงขอมลู 
เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน่ ในการเริ่มตนถายโอนขอมลู ใหเลือก 
ทําตอ
หากคุณเคยใช สลับ มากอน ใหเลือกไอคอน เริ่มตนการซิงค, 
เริ่มตนการดึง หรือ เริ่มตนการสง

2 เมือ่ใชเทคโนโลยี Bluetooth คุณตองจับคูโทรศัพทเพื่อถายโอน 
ขอมูล
อาจมีการสงแอปพลิเคชัน่และติดตั้งในโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่ง 
เพือ่ใชงานการโอนขอมูล โดยขึ้นอยูกับประเภทของโทรศัพท 
อีกเครื่อง ปฏิบัติตามคําแนะนํา

3 เลือกขอมลูที่คุณตองการโอนไปยังโทรศัพทของคุณ

4 ขอมลูจะไดรับการโอนไปยังเครื่องของคุณ โดยเวลาที่ใชใน 
การโอนจะขึ้นอยูกับจํานวนขอมลู คุณสามารถหยุดการโอน 
และทําการโอนตอไดในภายหลัง

PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม PC Suite เพือ่ซิงโครไนซขอมูล 
การติดตอ รายการปฏิทิน และบันทึกระหวางโทรศัพทและเครื่อง 
พีซีที่ใชงานรวมกันได

คุณสามารถดูขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับชดุโปรแกรม PC Suite 
และลิงคดาวนโหลดในสวนสนับสนุนในเวบ็ไซตของ Nokia ที่ 
www.nokia.co.th/pcsuite

การเชื่อมตอ Bluetooth
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ใชสําหรับการเชือ่มตอแบบไรสาย 
ระหวางอุปกรณอิเล็กทรอนิคสที่อยูภายในระยะสูงสุด 10 เมตร
(33 ฟุต)

โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 
ซึ่งรองรับรูปแบบตอไปนี้ Advanced Audio Distribution, Audio/
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Video Remote Control, Basic Imaging, Device Identification, 
Dial-Up Networking, File Transfer, Hands-free, Headset, Object 
Push, Serial Port, SIM Access, Phone Book Access, Generic 
Audio/Video Distribution, Generic Access และ Generic Object 
Exchange คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมสําหรับรุนนี้ที่ไดรับ 
การรับรองจาก Nokia เทานั้น เพือ่สรางความมั่นใจในการใชงาน 
ระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับ 
บริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพือ่ดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับ 
โทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม

คุณสมบัติตางๆ ที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth จะทําใหสิ้นเปลือง
แบตเตอรี่มากขึ้นและลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

หามตอบรับการเชื่อมตอ Bluetooth จากแหลงขอมูลที่คุณยังไม 
สามารถวางใจได

การเชื่อมตอ Bluetooth จะสิ้นสุดโดยอัตโนมตัิหลังจากสงหรือรับ 
ขอมลู

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

การมองเห็นของโทรศัพท > เห็นไดทั้งหมด — ใหอุปกรณที่ใช 
การเชื่อมตอ Bluetooth อื่นๆ มองเห็นโทรศัพทของคุณตลอดเวลา 
หากตองการใหเครื่องอื่นสามารถเห็นเครื่องของคุณภายในเวลาที่ 

กําหนด ใหเลือก ระบุชวงเวลา เพื่อความปลอดภัย คุณควรใช 
การตั้งคา ซอน หากใชได

ชื่อของโทรศัพท — เพือ่กําหนดชือ่โทรศัพท

โหมด SIM ระยะไกล > เปด — เพื่อใหอุปกรณอื่นๆ เชน 
ชุดอุปกรณรถยนตสามารถใชซิมการดในเครื่องโทรศัพทดวย 
เทคโนโลยี Bluetooth ได (SIM access profile)

เมื่ออุปกรณไรสายอยูในโหมด SIM ระยะไกล คุณจะใชไดเฉพาะ 
อุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น เชน ชดุอุปกรณรถยนต 
ในการโทรออกหรือรับสาย เมื่ออยูในโหมดนี้ โทรศัพทของคุณจะ 
ไมสามารถโทรออกได ยกเวนเบอรฉุกเฉิน ที่กําหนดไวในโทรศัพท 
หากตองการโทรออกโดยใชโทรศัพท คุณตองออกจากโหมด SIM 
ระยะไกลกอน หากเครื่องล็อค ใหปอน รหัสผานเพื่อปลดล็อคกอน

การสงขอมูล
1 เปดแอปพลิเคชัน่ที่เก็บรายการซึ่งคุณตองการสง
2 เลื่อนไปยังรายการที่ตองการสง แลวเลือก ตัวเลือก > สง > ทาง 

Bluetooth
3 โทรศัพทจะเริ่มตนคนหาอุปกรณที่อยูในระยะนั้น อุปกรณที่จับคู 

จะปรากฏพรอมสัญลักษณ  อุปกรณบางอยางอาจแสดง 
เฉพาะที่อยูของอุปกรณเพยีงอยางเดยีว ในการคนหาที่อยูของ 
โทรศัพท ปอนรหัส *#2820# เมือ่เครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน
หากคุณไดคนหาอุปกรณมากอนหนานี้ รายการอุปกรณที่พบ 
จะแสดงขึ้น ในการเริ่มการคนหาใหม ใหเลือก อุปกรณเพิ่มเติม
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4 เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชือ่มตอ
5 หากอุปกรณอื่นตองการจับคูกอนถายโอนขอมูล เสียงสัญญาณ 

จะดงัขึ้น และเครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน สรางรหัสผาน 
แลวใหรหัสผานกับเจาของอุปกรณเครื่องอื่น คุณไมจําเปน 
ตองเก็บรหัสผานนี้

การจัดคูและปดกัน้อุปกรณ
ในการเปดรายการอุปกรณที่จับคู เมื่ออยูในมุมมอง Bluetooth 
ใหเลื่อนไปทางขวาไปที่ อุปกรณที่จับคู
ในการจับคูกับอุปกรณ ใหเลือก ตัวเลอืก > อุปกรณที่จับคูใหม 
เลือกอุปกรณที่จะจับคู แลวแลกเปลี่ยนรหัสผาน

หากตองการยกเลิกการจับคู ใหเลือ่นไปยังอุปกรณที่มกีารจับคู 
ที่คุณตองการยกเลิก แลวกดปุมลบ หากคุณตองการยกเลกิ 
การจับคูทั้งหมด ใหเลือก ตัวเลือก > ลบทั้งหมด
ในการตั้งคาใหมกีารตรวจสอบสิทธิ์กอน ใหเลื่อนไปที่อุปกรณนั้น 
แลวเลือก ตัวเลอืก > ตั้งเปนผานการอนุญาต การเชือ่มตอ 
ระหวางเครื่องของคุณและอุปกรณอื่นที่ไดรับความยินยอมสามารถ
ทําไดทันทีโดยคุณไมตองรับรู ใชสถานะนี้เฉพาะกับอุปกรณของ 
คุณเองโดยไมใหผูอื่นเขามาใช รวมดวย เชน กับเครื่องพีซีของคุณ 
หรืออุปกรณของผูที่เชื่อใจได  จะแสดงอยูถัดจากอุปกรณที่ผาน 
การอนุญาตบนหนาจอของอุปกรณที่จับคู

ในการปดกั้นการเชื่อมตอจากโทรศัพท ในหนาจออุปกรณที่จับคู 
ใหเลือกอุปกรณ แลวเลือก ปดกั้น

ในการดูรายชือ่อุปกรณที่ถกูปดกั้น ใหเลื่อนไปทางขวาที่ 
อุปกรณที่ถูกปดกั้น ในการปดกั้นโทรศัพท ใหเลื่อนไปที่โทรศัพท 
แลวเลอืก ลบ

การรบัขอมูล
เมือ่คุณไดรับขอมูลผานเทคโนโลยี Bluetooth เครื่องจะถามวา 
คุณตองการยอมรับขอความนั้นหรือไม หากคุณตอบรับ รายการนั้น 
จะอยูในโฟลเดอรถาดเขาในขอความ

การเชื่อมตอ USB
ตอสายขอมลู USB เพื่อสรางการเชือ่มตอขอมลูระหวางโทรศัพทกับ 
เครื่องพซีีที่ใชงานรวมกันได

เลอืก > การตั้งคา > เชื่อมตอ > USB และจากตัวเลือกตอไปนี้

โหมดการเชื่อมตอ USB — เพื่อเลือกโหมดการเชือ่มตอ USB 
ที่ตั้งไว หรือเปลี่ยนโหมดที่ใชงานอยู เลือก PC Suite เพือ่ใชเครื่อง 
กับโปรแกรม Nokia PC Suite, อุปกรณจัดเก็บขอมลู เพื่อเขาสู 
ไฟลทีอ่ยูในการดหนวยความจําทีเ่สยีบไวในเครื่องเปนหนวยความจํา 
สํารอง, ถายโอนภาพ เพื่อใชเครื่องกับเครื่องพิมพที่ใชระบบ 
PictBridge หรือ การโอนยายมีเดีย เพื่อซิงโครไนซไฟลสื่อ เชน 
เพลง กับโปรแกรม Windows Media Player ในเวอรชันที่ใชงานรวม 
กับเครื่องได
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ถามเมื่อเชื่อมตอ — ในการใหเครื่องสอบถามวัตถุประสงคใน 
การเชื่อมตอทุกครั้งที่มีการเชื่อมตอสายเคเบิล ใหเลือก ใช 
ในการกําหนดโหมดที่ตั้งไวใหทํางานโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ไม
หลังจากถายโอนขอมูล ตองแนใจวาคุณสามารถถอดสายเคเบิล 
ขอมลู USB ออกจากเครื่องคอมพวิเตอรไดอยางปลอดภัย

การซิงโครไนซระยะไกล
ซิงคจะชวยในการซิงโครไนสขอมลูเชน รายการปฏิทิน รายชื่อ 
และบันทึกกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดหรือเซิรฟเวอร 
อินเทอรเน็ตระยะไกล

เลือก > การตั้งคา > เชื่อมตอ > ซิงค
ในการสรางรูปแบบใหม ใหเลอืก ตัวเลอืก > รูปแบบการซงิคใหม 
แลวปอนการตั้งคาที่ตองใช

ในการซิงคขอมูล เมือ่อยูในมมุมองหลัก ใหทําเครื่องหมายเลอืก 
ขอมลูที่จะซิงโครไนส แลวเลือก ตัวเลือก > ซิงโครไนส

สนทนา
สนทนา (PTT, บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คือการสื่อสาร 
ดวยเสียงแบบเวลาตามจริงผานบริการ IP (บริการเสริมจากระบบ 
เครือขาย) PTT ชวยใหคุณสามารถสื่อสารดวยเสียงโดยตรงกับ 
อีกฝายดวยการกดปุมเพียงครั้งเดียว ในการสื่อสารแบบ PTT 

ขณะที่ฝายหนึ่งกําลังพูด อีกฝายหนึ่งจะเปนผูฟง และความยาวของ 
การพดูแตละครั้งจะถูกจํากัดไว

โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน 
คาบริการ และการสมคัรใชบริการ โปรดทราบวาบริการขามเครือขาย 
อาจมีขอจํากัดมากกวาบริการเสริมจากเครือขายหลกัของคุณ

กอนที่คุณจะใชบริการ PTT คุณตองกําหนดจุดเชื่อมตอ PTT 
สําหรับการตั้งคาบริการ PTT โปรดติดตอขอรายละเอียดจาก 
ผูใหบริการของคุณ

หากมีสายโทรเขา เครื่องจะออกจากการใชสนทนาเพือ่รับ 
สายโทรศัพท

เลือก > แอปพลิฯ > การสนทนา

การล็อกอินในการสนทนา
ในการลอ็กอินดวยตนเอง ใหเลือก ตัวเลือก > 
ล็อกอินในการสนทนา

 แสดงวามีการเชือ่มตอการสนทนา

 แสดงวามีการตั้งคาสนทนาไวที่หามรบกวน (DND: Do not 
disturb)

การออกจากการสนทนา
เลือก ตัวเลือก > ออก ขอความ 
ล็อกเอาตจากการสนทนาหลงัออกจากแอปพลิเคชั่น? 
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จะปรากฏขึ้น ในการล็อกเอาต ใหเลือก ใช 
ในการเปดการสนทนาใหทํางานเปนพืน้หลงั ใหเลือก ไม

การติดตอแบบตัวตอตัว
คําเตือน: โปรดอยาถอืโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช 
ลําโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก 

1. เลือก ตัวเลอืก > รายชื่อสนทนา > รายชื่อ 
เลื่อนไปที่รายชื่อที่ตองการสนทนา แลวกดปุมโทร

2. เมือ่สรางการเชื่อมตอแลว หากตองการสนทนากับผูเขารวม 
อีกรายหนึ่ง ใหกดปุมโทรออกคางไวขณะสนทนา

3. หากตองการวางสายสนทนา ใหเลือก ตัดเชื่อมตอ หรือหากมี 
สายสนทนาหลายสาย ใหเลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

การโทรกลุมสนทนา
ในการโทรไปที่กลุมสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อสนทนา > 
รายชื่อ > ตัวเลอืก > สนทนาหลายคน ทําเครื่องหมายเลือก 
รายชือ่ที่ตองการโทรถงึ แลวเลือก ตกลง

เซสชั่นการสนทนา
เซสชั่น PTT จะปรากฏเปนบับเบิ้ลการติดตอในหนาจอ PTT ซึ่งจะ 
ใหขอมลูเกี่ยวกับสถานะของเซสชนั PTT ดังนี้

รอ — ปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดปุมโทรออกคางไว แตยังมีผูอื่นกําลัง 
พูดอยูในเซสชนั PTT

คุย — ปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดปุมโทรออกคางไว และไดรับอนุญาต 
ใหพูด

การสงคําขอโทรกลับ
ในการสงคําขอโทรกลับจากรายชื่อ ใหเลื่อนไปที่รายชื่อ แลวเลือก 
ตัวเลือก > สงคําขอโทรกลับ

ตัวจัดการเชื่อมตอ
ในตัวจัดการการเชื่อมตอ คุณสามารถดูสถานะของการเชือ่มตอ 
ขอมลู ดูรายละเอียดของจํานวนขอมูลที่สงและรับ และสิ้นสุด 
การเชือ่มตอที่ไมใชงาน

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดง 
ในใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจตางกัน 
ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ ภาษี 
และปจจัยอื่นๆ

เลอืก > การตั้งคา > ตัวเชื่อม
หากตองการดูขอมูลการเชื่อมตอ ใหเลื่อนไปที่การเชื่อมตอ 
แลวเลอืก ตัวเลือก > รายละเอียด
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การเชื่อมตอ

หากตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอ ใหเลื่อนไปที่การเชือ่มตอ แลวเลือก 
ตัวเลอืก > ตัดการเชื่อมตอ หากตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอ 
ทั้งหมด ใหเลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอทั้งหมด
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ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจประจุ
ใหมได แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบมาใหใชกับโทรศัพทเครื่องนี้ 
คือ BP-5M โทรศัพทรุนนี้ถกูออกแบบใหทํางานเมื่อไดรับกระแสไฟ 
จากอุปกรณชารจรุนตอไปนี้: อุปกรณชารจ AC-3, AC-4, AC-5 หรือ 
DC-4 และอะแดปเตอรอุปกรณชารจ CA-44 คุณสามารถชารจและ 
คายประจุแบตเตอรี่ไดเปนรอยๆ ครั้ง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อม 
สภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบาย 
ของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม 
ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น และชารจ 
แบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ทีไ่ดรับการรับรอง 
จาก Nokia เทานั้น การใชแบตเตอรี่หรืออุปกรณชารจที่ไมไดรับ 
การรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม การระเบิด การรั่วไหล 
หรืออันตรายอื่นๆ 

หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปน 
เวลานาน คุณอาจตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจ 
แลวเชื่อมตออีกครั้งเพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด 
อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได 

ปดโทรศัพทและปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้ง 
กอนถอดแบตเตอรี่

ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัวเครื่องเมือ่ไมไดใชงาน 
ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ 
เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของ 
แบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะ 
คายประจุออกเองเมือ่เวลาผานไป

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มอีุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C 
(59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่รอนหรือหนาวจัดจะทําใหประสิทธิภาพ 
และอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็น 
เกินไปอาจไมสามารถใชงานไดชั่วคราว ประสิทธิภาพการทํางาน 
ของแบตเตอรี่จะมจีํากัดเมือ่อยูที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง

หามลดัวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได 
เมือ่มีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัส 
กับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบ 
โลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน 
ในกรณทีี่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปา 
เลก็ๆ การลัดวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสําหรับ 
เชือ่มตอเกิดความเสียหายได

หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได 
หรือหากแบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบิดไดเชนกัน การกําจัด 
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แบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลับมา 
ใชใหม ถาเปนไปไดและไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน

หามถอดชิน้สวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, ทําใหผดิรูปราง, เจาะ 
หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่ว 
ออกมา ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา 
ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ใหลางผิวหนังหรือตาดวยน้ําทันที 
หรือรีบไปพบแพทย 

หามดัดแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถุแปลกปลอมลงใน 
แบตเตอรี่ หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นๆ

การใชแบตเตอรี่อยางไมถกูตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การระเบิด 
หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอรี่ตกหลนโดยเฉพาะ 
บนพื้นผิวที่แข็ง และคุณเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสียหาย ใหนําไปที่ 
ศูนยบริการเพื่อตรวจสอบกอนนําไปใชตอ

ใชแบตเตอรี่ตามวัตถปุระสงคเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือ 
แบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนมอืเด็ก 

คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบ 
แบตเตอรี่ของ Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย 
ของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของแท 
ของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย Nokia 

ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใช 
ขั้นตอนตอไปนี้:

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณไมไดรับประกันวา 
แบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต 
หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ 
ของแทของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้ หากไมสามารถ 
ตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1 เมื่อมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม 

คุณจะเห็นรูปมอืประสานกัน 
(Nokia Connecting Hands) 
ในมมุมองหนึ่งและจะเห็นโลโก
อุปกรณเสริมของแทของ Nokia 
(Nokia Original Enhancement) 
ในอีกมุมมองหนึ่ง

2 เมื่อคุณขยับแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอร 
โฮโลแกรมไปทางซาย ขวา ขึ้น 
และลง คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 
จุด ในแตละดานตามลําดับ
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จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท?
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่ม ี
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม 
โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรอง 
จากบริษัทผูผลิตอาจเปนอันตรายและอาจทําใหโทรศัพทของคุณม ี
ประสิทธิภาพดอยลง อีกทั้งยังทําใหเครื่องและอุปกรณเสริม 
เสียหายไดรวมทั้งอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกันอื่นใด 
ที่ใชกับโทรศัพท

หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ 
Nokia ไปที่ www.nokia.co.th/batterycheck 
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อปุกรณเสริมของแทจาก Nokia

อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนายอยูมากมาย 
กรุณาดูรายละเอียดเพิม่เติมที่ www.nokia.co.th/enhancements 

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่ของคุณวามอีุปกรณใด
จําหนายบาง ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรับการใช
อุปกรณเสริม:

• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมอืเดก็
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟ

และดึงออก อยาดึงที่สายไฟ
• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณโทรศัพท

เคลื่อนที่ที่ติดตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับ
การรับรองจากผูผลิตโทรศัพทเทานั้น การใชอุปกรณประเภท
อื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกัน
หรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปนโมฆะไป

แบตเตอรี่

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

ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย
BP-5M สูงสุด 2.5 ช ั่วโมง สูงสุด 250 ชั่วโมง
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ชุดหูฟง Bluetooth Nokia BH-902
ชดุหูฟง Bluetooth Nokia BH-902 เหมาะสําหรับคุณ 
หากคุณตองการ เสียบชดุหูฟงแบบไรสายที่มีมาตรฐานสูง 
อีกทั้งยังใหความรูสึกดีและดูมคีุณภาพ คุณสามารถควบคุม 
การจัดการการเชือ่มตอและการโทรไดโดยตรงจากชดุหูฟง 
ขณะที่เทคโนโลยี DSP (การประมวลผลเสียงแบบดิจิตอล) 
จะสรางเสียงที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นแกอุปกรณ Bluetooth เครื่องนี้

ในการใชชุดหูฟง Bluetooth Nokia BH-902 จะทําใหคณุ
• ควบคุมการใชงานไดอยางมั่นใจและเพลิดเพลินดวยที่เสียบหูฟง 

และที่คลองหูที่แข็งแรงทนทาน 
• โทรออกไดโดยตรงจากชดุหูฟงกับอุปกรณที่ใชงานรวมกันได 
• จัดการสายเรียกเขาและโทรออกไดทั้งหมด 
• เพลิดเพลินตอการใชงานที่สะดวกดวยหนาจอแสดงผล 
• พกติดตัวไดสะดวกดวยสายคลองคอ 

ที่วางโทรศัพท Nokia CR-82 
สามารถใชไดกับโทรศัพท Nokia หลายๆ รุน ที่วางโทรศัพทรุนนี้
จะยึดโทรศัพทเขาที่ไดอยางปลอดภัยและจะชารจเครื่องเมื่อเสียบ 
โทรศัพทไวในที่วางแลว

การด microSDHC Nokia MU-43 ขนาด 
8 GB 
เก็บเพลง รูปถาย เกมส และแอปพลเิคชั่นตางๆ ไวในการด 
microSDHC Nokia Mu-43 ขนาด 8 GB ที่มีความจุขนาดใหญ

ชุดหูฟงสเตอริโอ Nokia WH-600 
ชุดหูฟงสเตอริโอ Nokia WH-600 จะใหเสียงคุณภาพดเียี่ยมใน 
การฟงเพลงของคุณ  ูฟงทรงกลมขนาดกลางและที่ครอบหู 
แบบปดครอบจะทําใหไดเสียงเบสที่หนักแนนและระบบเสียงที่ครบ 
ทุกรายละเอียด จัดการการใชสายไดสะดวกดวยปุมรับ/วางสาย 
และปุมปรับระดบัเสียง 

ในการใชชุดหูฟง Bluetooth Nokia BH-600 จะทําใหคุณ
• เพลิดเพลินไปกับระบบเสียงสเตอริโอชัน้เลิศดวยชุดหูฟง 

คุณภาพสูง 
• เอิบอิ่มไปกับเสียงเซอรราวนจากดีไซนที่ครอบหูซึ่งปดกระชับ 
• รูสึกสบายเมื่อสวมที่ครอบหูพรอมที่รองฟองน้ําที่กระชบั 
• สนทนาและเพลิดเพลินในระหวางการเดนิทางดวยฟงกชัน 

ปดเสียงเพลงอัตโนมัติเมื่อมีสายเรียกเขา 
• สามารถใชงานรวมกันไดดวยอะแดปเตอรรุน AD-52 และ 

AD-63 ที่ใหมาพรอมชดุกับอุปกรณ 
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• เชื่อมตอไดงายขึ้นดวยตัวอะแดปเตอรที่ใหมา AD-63 
จะเปนสายสัญญาณเสียงที่ตอกับเครื่องเลน MP3 
หรือเครื่องเลนเพลงที่ใชหัวตอมาตรฐานขนาด 3.5 มม. AD-52 
ใชเชือ่มตอกับโทรศัพท Nokia ทุกรุนที่ใชหัวตอ AV ขนาด 2.5 

อุปกรณชารจมือถือ Nokia DC-4 
สะดวกและกะทัดรัด อุปกรณชารจมือถือสรางความสะดวกใน 
การชารจจากชองเสียบที่จุดบุหรี่รถยนตไดอยางรวดเร็ว 
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การดูแลและการบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยีย่มและ 
มีฝมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี 
คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัตติามเงื่อนไขการรับประกันได 
อยางถูกตอง

• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจับตัว ความชื้น และของเหลว 
ทุกประเภท หรือความชื้น จะทําใหเกิดองคประกอบของแร 
ซึ่งอาจทําใหวงจรอเิล็กทรอนิกสสึกกรอนได หากตัวเครื่องเปยกชื้น 
ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีแลวจึงคอย 
ใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเกบ็โทรศัพทไวในที ที มฝี ุนหรือที สกปรกเน ืองจากอาจทําให
อปุกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัดเนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทําใหอายุ 
การใชงานของอุปกรณอเิล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อม 
สภาพและทําใหสวนที่เปนพลาสติกงอหรือละลายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออณุหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึง 
อณุหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําให 
อปุกรณแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดภูายในเคร ืองโทรศพัทนอกเหนอืจากที แนะนําไวใน
คูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่อง 
อาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิด 
ความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขน 
ทําความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณที่สามารถถอดเขา 
ออกไดติดขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส เชน เลนสของ 
กลองถายรูป พรอกซิมิตีเ้ซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศัพทและไดรับการรับรอง 
เทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลงหรือ 
ตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิดความเสียหายและยังเปน 
การผิดกฎหมายวาดวยอปุกรณสื่อสารวิทยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• หมั่นสํารองขอมูลที่คุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และบันทึก 

ยอปฏิทิน
• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน 

ใหปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

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

สภาพแวดลอมการทํางาน
 โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใชใน 
ตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 
2.2 เซนติเมตร ( 7/8 นิ้ว) เมื่อใชซองหนังสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บ 
เขม็ขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้ไมควร 
มีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูหางจากรางกาย 
ตามระยะหางที่กําหนดขางตน

โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคุณภาพเพื่อ
สงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีความลาชาในการสง 
ขอความหรือไฟลขอมูลจนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ 
โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวาง 
เครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ 

ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถุที่ทําจากโลหะอาจดึงดูด 
เขาหาโทรศัพท อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่นไวใกล 
โทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

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

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

• เก็บโทรศัพทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา 15.3 
เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอขณะที่เปดโทรศัพทอยู

• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับอุปกรณทางการแพทยเพื่อลด 

สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
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• ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณรบกวน
• อานและทําตามคําแนะนําจากผู ผลิตอปุกรณทางการแพทยดังกลาว

หากคณุมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชโทรศัพทไรสายรวมกับอุปกรณ 
ทางการแพทย โปรดปรึกษากับแพทยที่ใหคําปรึกษาดานสุขภาพ 
ของคุณ

เครื่องชวยฟง 
อุปกรณไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟง
ได ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึน้ คุณควรปรึกษาผูใหบริการระบบ 
ของคุณ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ตดิตัง้ไมถูกตอง 
หรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคมุดวย 
อิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบ 
อิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเตมิกับ 
บริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ที่ตดิตัง้ 
ไวในรถของคุณ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซมโทรศัพทใน 
รถยนต การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตราย 
และทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ 
วาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดตั้ง 
และทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ตดิไฟได แกส หรือ
วัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริม 
ตางๆ สําหรับรถยนตที่มถีุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัย 
จะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดตั้งอุปกรณ 

หรือวางโทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถงุลม 
นิรภัยอาจพองตวัออกเนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณตางๆ ในบรเิวณที่ไม 
ถูกตองแลวถุงลมนิรภัยเกดิพองตวัขึ้น อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส 
ขึ้นได

คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพทขณะที่ 
อยูบนเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิด 
อันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขาย 
ของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมายอกีดวย

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

ในการโทรฉกุเฉิน ใหปฏิบตัิดงันี้:
1 หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวามี 

สัญญาณเพียงพอหรือไม ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ 
คุณอาจจําเปนตองดําเนินการดังนี้:
• ใสซิมการดที่ใชไดลงในโทรศัพท
• ปดการจํากดัการโทรที่คุณไดเปดใชไวในโทรศัพท
• เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลนหรือรูปแบบ 

บนเครื่องบินมาเปนรูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน
2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวางและ 

พรอมสําหรับการโทรออก 
3 ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันที่คุณอยู 

ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแตละพื้นที่จะแตกตางกันไป
4 กดปุมโทร

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตองใหได 
มากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียง 
ประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหต ุอยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับ 
แจงใหวาง

Nokia_6220classic_APAC_UG_th.book  Page 99  Monday, September 14, 2009  3:58 PM



100 ลิขสิทธิ์ © 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวทิยุซึ่งไดรับ 
การออกแบบมาไมใหเกนิความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดย 
ขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเปน 
หนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัย 
ของผูใชทุกคนโดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR 
(Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ที่กําหนดไวในคําแนะนํา 
ICNIRP คือ 2.0 วตัต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกินสิบกรัมของ 
เนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึน้ในสภาพการทํางานแบบ 
มาตรฐานซึ่งเครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนํา 
ใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริง 
ขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับ 
การออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขาย 
ไดตามที่กําหนดไว คาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหาง 
ระหวางคณุกับสถานีเครือขายหลัก คา SAR ที่สูงที่สุดภายใต
คําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพทที่หูคือ 1.08 วัตต/กก. 

การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR 
แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่ทดสอบ และที่รายงานของ 
แตละประเทศและระบบเครือขาย คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกบั 
คา SAR ไดในขอมูลผลิตภัณฑที่ www.nokia.com

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอตัราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (Specific 
Absorption Rate - SAR) อนัเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคม
เทากับ 1.08 W/kg ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยตอสุข
ภาพมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด
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โนเกียแครเซ็นเตอร

โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศพัท โทรสาร เวลาทําการ

กรุงเทพฯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ตางจังหวัด

7 เชียงใหม 
(ตรงขามเชียงใหมแอรพอรตพลาซา)

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

8 พัทยา 
(ริม ถ.สุขุมวิท กอนถึงแยกพัทยากลาง)

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

9 ขอนแกน 
(บริเวณทางออกหางเทสโก โลตัส)

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

0-4332-5779-
80

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

10 หาดใหญ 
(ปากทางเขาโรงพยาบาลกรุงเทพ)

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

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ

ขนาด

ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง ความหนา
70 ซีซี 90 กรัม 108 มม. 46.5 มม. 15.2 มม.
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Nokia Care Online
การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลนของเราไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเตอรแอคทีฟ 
เรียนรูวิธีตั้งคาโทรศัพทของคุณเปนครั้งแรก และคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท การสาธิต
แบบอินเตอรแอคทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมือผูใช 
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาตรวจสอบขอมูลลาสุดอยางสม่ํา
เสมอ 

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

การตั้งคา
ฟงกชั่นเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเคลื่อนที่และอีเมล* 
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชั่นเหลานี้ได จัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

*ไมมีในโทรศัพททุกเครื่อง

การสาธิตแบบอินเตอรแอคทีฟ

ซอฟตแวร 

คูมือผูใช

การตั้งคา



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

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

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

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

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

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

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดท่ี www.nokia.co.th/support

www.nokia.co.th/setup
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