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แอปพลิเคชั่นของบริษัทอืน่ที่มาพรอมกับโทรศพัท อาจถูกสรางขึ้นและอาจเปนของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไมใชกิจการในเครือหรือมีสวนเกีย่วของกบั Nokia ทั้งนี้ Nokia ไมไดเปน
เจาของลขิสทิธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรมจากผูผลิตรายอื่นเหลานี้ ดังนั้น Nokia จงึไมมสีวนรับผิดชอบในการใหการสนับสนุนผูใช ความสามารถในการใชงานของ
แอปพลเิคชั่นเหลานี้ หรือขอมูลที่แสดงในแอปพลิเคชั่นหรือสื่อเหลานี้ นอกจากนี้ Nokia ไมไดใหการรับประกนัใดๆ สําหรับแอปพลเิคชั่นของบริษัทเหลานี้
ดวยการใชแอปพลเิคชั่นตางๆ คณุใหการรับรองวา แอปพลิเคชั่นเหลานั้นไดรับการจัดเตรียมใหในแบบที่เปนโดยไมมีการรับประกันใดๆ อยางชัดแจงหรือเปนนัยยะ ตามขอบขายสูงสุดที่
อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช คณุยังใหการรับรองตอไปนี้อีกวา ทั้ง NOKIA รวมทั้งบริษัทพันธมิตรจะไมใหการรับประกันใดๆ ไมวาจะระบุไวอยางชัดแจง หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถงึ
แตไมจํากดัเฉพาะการรับประกนัของชื่อสินคา โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมของวัตถปุระสงคพิเศษ หรือรับประกันวาซอฟตแวรนี้จะไมลวงละเมิดการจดสิทธิบัตร ลขิสิทธิ์
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ผลติภัณฑและโปรแกรมเฉพาะที่วางจําหนายและบริการสําหรับผลิตภัณฑเหลานี้อาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอยีดและตัวเลือกภาษาที่มีใหเลือกใชไดจาก
ตวัแทนจําหนาย Nokia เครื่องรุนนี้ประกอบดวยสินคา เทคโนโลย ีหรือซอฟตแวรซึ่งอยูภายใตบังคับของกฎหมายและขอบังคบัดานการสงออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ๆ หาม
กระทําการใดๆ ที่ขัดแยงตอกฎหมาย

คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA
อปุกรณของคณุอาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวนคลืน่วิทยุหรือโทรทัศนได (เชน เมื่อใชโทรศัพทในบริเวณใกลเคียงกบัอปุกรณรับสัญญาณ) FCC หรือ IC อาจรองขอใหคณุหยุดใช
โทรศพัท หากสัญญาณรบกวนดงักลาวนี้ยังมีอยู หากคณุตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดตดิตอศูนยบริการในพื้นที่ของคุณ โทรศพัทเครื่องนี้สอดคลองตาม Part 15 ของกฎ FCC การ
ทํางานของเครื่องขึ้นอยูกับเงื่อนไข 2 ประการ ดงันี้ (1) โทรศพัทรุนนี้ตองไมกอใหเกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอนัตราย และ (2) โทรศพัทรุนนี้ตองยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได
รับ รวมถงึสญัญาณรบกวนที่อาจทําใหเกิดการทํางานที่ไมพงึประสงค การแกไขหรือดดัแปลงอื่นใดที่ไมไดรับอนุญาตโดยตรงจาก Nokia อาจทําใหผูใชไมมีสิทธิ์ใชงานโทรศัพทเครื่อง
นี้อีกตอไป
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มคีวามสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทช. มท. 1015-2549 และขอกําหนดอื่นของ กทช.
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ความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมใน
คูมือผูใชฉบับสมบูรณ

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

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรีท่ี่ไดรับการ
รับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไม
สามารถใชงานรวมกันได
กันน้ํา
โทรศัพทของคุณไมกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไวในที่
แหง

เกี่ยวกับโทรศัพทของคณุ
อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมือเลมนี้ไดผานการรับรองใหใชงาน
กับ เครือขาย (E)GSM 850, 900, 1800 และ 1900 และเครือขาย
UMTS 900/1900/2100 HSPA ได โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทของคุณรองรับการเชื่อมตอหลายวิธี และโทรศัพทของ
คุณเสี่ยงตอไวรัส และเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ เชนเดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร ควรปฏบิัตดิวยความระมัดระวังในการใชขอความ การ
ขอเชื่อมตอ การเรียกดู และการดาวนโหลด ติดตั้งและเลือกใช
เฉพาะบริการและซอฟตแวรจากแหลงที่เชื่อถือไดซึ่งมีมาตรการ
ดานความปลอดภัยและการปองกันเพียงพอ เชน แอปพลิเคชั่นที่มี
Symbian Signed หรือผานการทดสอบ Java Verified™ เทานั้น ควร
ใชการพิจารณาอยางรอบคอบในการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัส
และซอฟตแวรดานความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพทของคุณและ
คอมพิวเตอรที่ใชเชื่อมตอ
โทรศัพทของคณุอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซตอินเทอรเน็ต
จากบริษัทภายนอกติดตั้งไวลวงหนาแลวและอาจยอมใหเขา
เว็บไซตของบริษัทอื่นได เว็บไซตเหลานี้ไมไดอยูในเครือของ
Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซต
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เหลานี้ หากคุณเขาใชเว็บไซตดังกลาว ควรใชความระมัดระวังใน
เรื่องของความปลอดภยัหรือเนื้อหาของเว็บไซต

คําเตือน:  คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคณุสมบัติ
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงาน
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย
ขณะที่ใชโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอกฎหมายและจารตี
ประเพณีทองถิ่นทั้งหมด ความเปนสวนตัว สิทธิสวนบุคคลของผู
อื่น และลิขสิทธิ ์การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจชวยปองกันการคดั
ลอก การแกไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางสวนได
คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับ
ขอมูลสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครือ่งดวยเสมอ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ โปรดอานคูมือของ
ปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษาขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได
รูปภาพที่ปรากฏในคูมือฉบับนี้อาจแตกตางจากภาพที่ปรากฏบน
หนาจอโทรศัพทของคุณ
โปรดดูขอมูลที่สําคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพทไดจากคูมือผูใช

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบรกิารกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริม่
ใชงานโทรศัพท บางคุณสมบัติไมสามารถทํางานไดบนทุกเครือ
ขาย คุณสมบัติตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะกับผูให
บริการกอนจึงจะสามารถใชงานได บริการเสริมจากระบบเครือขาย
เกี่ยวของกับการรับสงขอมูล โปรดตรวจสอบคาธรรมเนียมในระบบ
เครือขายหลักของคุณและเมื่อใชบริการขามเครือขายจากผูให
บริการของคุณ ผูใหบริการสามารถใหคําอธิบายถึงคาบริการที่เรียก
เก็บ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงาน
คณุสมบัติบางอยางของโทรศัพทเครื่องนี้ที่ตองไดรับการสนับสนุน
จากระบบเครือขาย เชน การสนับสนุนสําหรับเทคโนโลยเีฉพาะ

เชน โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทํางานบน
โปรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรในภาษาตางๆ
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลกิหรือปดการใชงาน
คุณสมบัติบางอยางในเครือ่งของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติ
เหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมีรายการ
ที่กําหนดเอง เชน ชื่อเมนู ลําดับของเมนู และไอคอน
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การเริ่มตนใชงาน
การใสซิมการดและแบตเตอรี่
การถอดออกอยางปลอดภยั ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่
1. ถอดฝาครอบดานหลังออกโดยยกออกจากสวนลางของ

โทรศัพท
2. ยกฝาครอบออก
3. ในการถอด

แบตเตอรี ่ใหยก
แบตเตอรี่ออก
จากดานปลาย

4. เลื่อนซิมการด
เขาไปในชองใส
ซมิการด
ตรวจดูใหแนใจวาหนาสัมผัสสีทอง
ของการดคว่ําหนาลงบนตัวเครื่อง และ
มุมตัดของการดหันไปทางชองใส
การด

5. ใสแบตเตอรี่กลับเขาที่
6. ใสฝาครอบดานหลังกลับเขาที่

การใสการดหนวยความจํา
ใชการดหนวยความจําเพื่อจัดเก็บหนวยความจําไวบนเครื่อง คุณ
สามารถสํารองขอมูลจากโทรศัพทของคุณไปไวในการดหนวย
ความจํา
ควรใช การด microSD ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia วาใชกับเครื่อง
รุนนี้ไดเทานั้น Nokia ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการรับรอง
สําหรับการดหนวยความจํา แตการดบางยี่หออาจไมสามารถใชงาน
รวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดอยางสมบูรณ การดที่ใชงานรวมกันไมได
อาจทําใหการดและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูลที่
จัดเก็บไวบนการดสูญหาย
เก็บรักษาการดหนวยความจําไวใหพนมือเด็ก
ตรวจสอบความเขากันไดของการดหนวยความจํากับ
บริษัทผูผลิตหรือผูใหบริการ
การดหนวยความจําที่ใชรวมกันไดอาจใหมาพรอมกับโทรศัพท
และอาจใสไวในเครือ่งแลว หากยังไมไดใสการดหนวยความจํา ให
ปฏบิัติดังนี้
1. เปดฝาชองใสการดหนวยความจํา (1)
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2. วางการดในชอง
ใสโดยคว่ําหนา
สัมผัสลง (2)

3. คอยๆ ดันการด
เขาไปจนเขา
ล็อค ปดฝาชอง
ใส (3)

การถอดการดหนวยความจํา

ขอสําคัญ:  หามถอดการดหนวยความจําออกกลางคันเมื่อ
ยังมีการใชการดอยู การกระทําดังกลาวอาจทําใหการดหนวยความ
จําและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูลที่จัดเก็บไวบน
การดเสียหายได
1. กดปุมเปด/ปดเบาๆ แลวเลือก นําการดความจําออก > ใช
2. เปดฝาชองใสการดหนวยความจํา
3. คอยๆ กดการดหนวยความจําเพื่อปลดล็อค
4. ดึงการดออกมา แลวกด ตกลง
5. ปดฝาชองใส

การชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจจากโรงงานมาบางแลว หาก
เครื่องแสดงสัญลักษณแบตเตอรี่ออน ใหปฏบิัติดังนี้
1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

2. ตอสายจาก
อุปกรณชารจ
เขากับโทรศัพท

3. เมื่อเครื่องแสดง
วามีการชารจ
แบตเตอรี่จนเต็ม
แลว ใหถอด
เครื่องชารจออก
จากโทรศัพท
และออกจาก
เตารับที่ผนัง

และคุณสามารถชารจแบตเตอรีด่วยสายขอมูล USB ที่เชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได
1. ตอสายขอมูล USB เขากับพอรต USB ของคอมพิวเตอรและ

โทรศัพทของคุณ
2. เมื่อชารจแบตเตอรีจ่นเต็มแลว ใหถอดสายขอมลู USB ออก
ประสิทธิภาพการชารจของ USB จะแตกตางกันไป ในบางกรณีอาจ
ใชเวลานานมากเพื่อใหการชารจเริม่ตนและใหโทรศัพทเริ่มทํางาน
คุณไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กําหนด และคุณ
สามารถใชโทรศัพทระหวางการชารจได หากแบตเตอรี่หมด อาจ
ตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึน้บนหนาจอหรอืกอนที่จะสามารถโทรออกได
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การเปดและปดโทรศัพท
กดปุมเปด/ปดคางไวเพื่อเปดและปด
โทรศัพท การกดปุมนี้เบาๆ จะสิ้นสุด
สายสนทนาที่ใชอยูหรือปดแอปพลิ
เคชั่น
หากโทรศัพทขอใหคุณปอนรหัส PIN
ใหปอนรหัส PIN และเลือก ตกลง
หากโทรศัพทขอใหคุณปอนรหัสล็อค
ใหปอนรหัสล็อค และเลือก ตกลง รหัส
ล็อคที่กําหนดใหจากโรงงานคือ 12345
ในการตั้งคาเขตเวลา เวลาและวันที่ที่
ถูกตอง ใหเลือกประเทศที่คณุอยูใน
ขณะนี้ แลวปอนเวลาและวันทองถิ่น

ตําแหนงเสาอากาศ
โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศอยูทั้งภายในและภายนอก หลีกเลี่ยง
การจับบริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปนขณะที่เสาอากาศกําลังสง
หรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกําลังสงหรือรับ
สัญญาณอาจสงผลตอคณุภาพของการสื่อสาร และทําใหมีการใช
พลังงานสูงขึ้นขณะทํางาน และอาจทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่
สั้นลง

ขณะที่ใชงาน เชน การสนทนาทางวิดโีอและการ
เชื่อมตอขอมูลความเร็วสูง ตอเนื่องเปนเวลานาน
โทรศัพทอาจรอนขึน้ ในกรณีสวนใหญ สภาพนี้
ถือเปนเรื่องปกติ หากคุณสังเกตเห็นวาเครื่อง
ทํางานผิดปกติ ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับ
การรับรองใกลบานคุณ

การตั้งกําหนดคา
กอนที่คุณจะใชขอความมัลติมีเดีย อีเมล การซิงโครไนซ การสตรีม
 และเว็บเบราเซอรได คุณตองมีการตั้งกําหนดคาในโทรศัพทของ
คุณอยางเหมาะสม โทรศัพทของคุณอาจกําหนดการตั้งคาเบราเซอร

 ขอความมัลติมีเดีย จุดเชื่อมตอ และการสตรีมตามซมิการดที่
ใชอยูโดยอัตโนมัติ ถาไมเชนนั้น คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่นตวั
ชวยการตั้งคาเพื่อกําหนดการตั้งคา คุณอาจรับการตั้งคาเปน
ขอความการกําหนดคาที่คุณสามารถบันทึกในโทรศัพทของคุณได
หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ
หรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุด
เมื่อคุณไดรับขอความการกําหนดคา และไมมีการจัดเก็บและใช
งานการตั้งคาโดยอัตโนมัติ 1 ขอความใหม จะปรากฏขึน้ หาก
ตองการจัดเก็บการตั้งคา เลือก แสดง > ตัวเลอืก > บนัทึก คุณ
อาจจําเปนตองปอนรหัส PIN ที่ผูใหบริการใหมา
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โทรศัพทของคุณ
ปุมและสวนประกอบ

1 — หูฟง
2 — จอภาพ
3 — ปุมเลือก
4 — ปุมเมนู 
5 — ปุมโทร
6 — ปุมตัวนําทางพรอมไฟ GPS
7 — กลองรอง
8 — เซนเซอรแสง
9 — พื้นที่ซมู

10 — ปุม Navi™ ตอจากนี้ไปเรียกวาปุมเลื่อน
11 — ปุมลบ C
12 — ปุมวางสาย/เปดปด
13 — ปุมตัวเลข

14 — ชองเสียบ Nokia AV
15 — ชองเสียบอุปกรณชารจ
16 — ปุมระดับเสียง/ซมู
17 — ปุมจับภาพ
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18 — แฟลชกลอง
19 — กลองหลัก
20 — ลําโพงสเตอริโอ
21 — ชองเสียบ Micro USB
22 — ชองใสการดหนวยความจํา
23 — ชองสายคลองขอมือ
24 — ไมโครโฟน
เก็บโทรศัพทไวใหหางจากแมเหล็กหรือสนามแมเหล็ก

พื้นทีซู่ม
โทรศัพทของคุณมีพื้นที่ซมูอยูใตหนาจอ ในพื้นที่ซูม ใหเลื่อนไป
ทางซายหรือขวาเพื่อยอหรือขยาย

การซมูจะใชงานไดในแอปพลิเคชั่นแผนที่, เบราเซอร, รูปถาย และ
กลอง

ขนาด
● ปริมาตร: 64 ซซีี
● น้ําหนัก: 110 กรัม
● ความยาว (สูงสุด): 110 มม
● ความกวาง (สูงสุด): 45 มม.

● ความหนา (สูงสุด): 14 มม

หนาจอหลกั
เมื่อคุณเปดโทรศัพท และมีการลงทะเบียนเขาสูเครือขาย เครื่องจะ
อยูในหนาจอหลักและพรอมใชงาน
ในการเปดรายการเบอรที่โทรออกลาสุด ใหกดปุมโทร
ในการโทรไปยังศูนยขอความเสียง ใหกด 1 คางไว
ในการใชคําสั่งเสียงหรือการโทรออกโดยใชเสียง ใหกดปุมเลือก
ดานขวาคางไว
ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกดปุมเปด/ปดเบาๆ แลวเลือกรูปแบบ
ในการเริ่มการเชื่อมตอกับเว็บ ใหกด 0 คางไว
ในการแกไขหนาจอหลัก เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา
และ ทั่วไป > การปรับตั้งคา > โหมดสแตนดบาย และจากตัว
เลือกตอไปนี้
● ลกัษณะสแตนดบาย  — เลือกลักษณะหนาจอหลัก
● ทางลัด  — เพิ่มทางลัดใหกับแอปพลิเคชั่นหรอืเหตุการณ
ตางๆ หรือกําหนดทางลัดใหกับปุมเลื่อน โดยขึน้อยูกับลักษณะ
หนาจอหลักที่เลือก

พาธเมนูทีใ่ชบอย
ในการใชตัวแปลง เลือก  > โปรฯ ชวย > ตัวแปลง
ในการใชเครื่องคิดเลข เลือก  > โปรฯ ชวย > คิดเลข
ในการจัดการเวลาและวันที่ หรือตั้งปลุก เลือก  > แอปพลิฯ >
นาฬิกา
ในการจัดการการตั้งคาสําหรับขอความ เลือก  > ขอความ
และ ตัวเลือก > การตั้งคา
ในการเปดเครือ่งเลน เลือก  > แอปพลฯิ > เครื่องเลน
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ในการเปดวิทยุเอฟเอ็ม เลือก  > แอปพลฯิ > วิทยุ
ในการจัดการการตั้งคาที่เกี่ยวของกับการโทร เลือก  > การ
ตั้งคา > การตั้งคา และ โทรศพัท
ในการเปดวิธีใชในโทรศัพท เลือก  > แอปพลฯิ > วิธีใช >
วิธีใช
ในการเปลี่ยนลักษณะบนหนาจอ เลือก  > การตั้งคา >
ลกัษณะ
ในการปรบัตั้งคารูปแบบ เลือก  > การตั้งคา > รูปแบบ
ในการเปลี่ยนมุมมองเมนู เลือก  > ตัวเลือก > เปลีย่น
มองเมนู

เครื่องหมายบนหนาจอ
กําลังใชงานโทรศัพทในเครือขาย UMTS หรือเครือขาย
GSM (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) แถบที่อยูติดกับ
ไอคอนแสดงถึงความแรงของสัญญาณเครือขาย ณ
ตําแหนงปจจุบนัของคุณ ยิ่งมีจํานวนขีดมากแสดงวา
สัญญาณยิ่งแรงมาก

การเชื่อมตอแพคเก็ตความเร็วสูง (HSPA) (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ในเครือขาย UMTS เปดใชงานแลว

โทรศัพทอยูในรูปแบบออฟไลนและไมไดเชื่อมตอกับ
เครือขายเซลลูลาร

ระดับประจุแบตเตอรี่ ยิ่งมีจํานวนขีดมาก แสดงวามีประจุ
แบตเตอรี่เหลืออยูมาก

คุณมีขอความที่ยังไมไดอานในโฟลเดอรถาดเขาใน
ขอความ

คณุไดรับอีเมลใหมในศูนยฝากขอความระยะไกล

มีขอความรอสงอยูในโฟลเดอรถาดออกในแอปพลิเคชั่
ขอความ

คุณมีสายที่ไมไดรับ

ปุมกดของเครื่องถูกล็อคอยู

มีการเปดใชเสียงเตือน

คณุไดเปดใชงานรูปแบบเงียบแลว และเสียงเรียกเขา
สําหรับสายเรียกเขาหรือขอความขาเขาจะไมดังขึน้

มีการเปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth

มีการสรางการเชื่อมตอ Bluetooth หากสัญลักษณ
กะพริบ แสดงวาเครือ่งของคุณกําลังทําการเชื่อมตอไป
ยังอุปกรณอีกตัวหนึ่ง

การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS พรอมใหบริการ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)  แสดงวามีการเชื่อมตอ 
แสดงวาพักการเชื่อมตอชั่วคราว

การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต EGPRS พรอมใหบริการ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)  แสดงวามีการเชื่อม
ตอ  แสดงวาพักการเชื่อมตอชั่วคราว
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การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต UMTS พรอมใหบริการ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)  แสดงวามีการเชื่อม
ตอ  แสดงวาพักการเชื่อมตอชั่วคราว

รองรับ HSPA และพรอมใชงาน (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ไอคอนจะแตกตางกันไปในแตละภูมิภาค 
แสดงวามีการเชื่อมตอ  แสดงวาพักการเชื่อมตอ
ชั่วคราว

คุณไดตั้งคาเครื่องใหสแกน LAN ไรสาย (WLAN) และมี
WLAN ที่พรอมใชงาน

การเชื่อมตอ WLAN กําลังทํางานอยูในเครือขายที่ไมมี
การเขารหัส

การเชื่อมตอ WLAN กําลังทํางานอยูในเครือขายที่มีการ
เขารหัส

โทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรดวยสายขอมูล
USB

เครื่องจะโอนทุกสายไปอีกเบอรหนึ่ง

มีการเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท

มีการเชื่อมตอชุดโทรศัพทแฮนดฟรีในรถกับโทรศัพท

มีการเชื่อมตอเครื่องชวยฟงกับโทรศัพท

เครื่องของคุณกําลังซิงโครไนซขอมูล

เครื่องหมาย GPS จะแสดงความพรอมใหบริการของ
สัญญาณดาวเทียม หนึ่งแถบคือดาวเทียมหนึ่งดวง เมื่อ
เครื่องไดรับขอมูลจากดาวเทียมอยางเพียงพอที่จะ
คํานวณที่ตั้งของคณุ แถบจะกลายเปนสีเขยีว

นอกจากนี้ สัญลักษณอื่นๆ ยังอาจปรากฏขึน้

รูปแบบออฟไลน

ขอสําคัญ:  ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออก
หรือรับสาย หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองอยูในพื้นที่ใหบริการเครือ
ขายเซลลูลาร แตคุณอาจสามารถโทรติดตอเบอรโทรฉุกเฉินอยาง
เปนทางการที่ตัง้โปรแกรมไวในเครื่องของคุณไวลวงหนาแลวได
ในการโทรติดตอ คุณตองเปดการใชฟงกชั่นโทรศัพทกอนโดย
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค
ในการเปดใชรูปแบบออฟไลนอยางรวดเรว็ ใหกดปุมเปด/ปดเบาๆ
แลวเลือก ออฟไลน
ในการสลับไปยังรูปแบบอื่น ใหกดปุมเปด/ปดเบาๆ แลวเลือกรูป
แบบ
เมื่อรูปแบบออฟไลนทํางาน การเชื่อมตอทั้งหมดที่ใชความถี่วิทยุ
จะถูกตัด อยางไรก็ตาม คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณโดยไมมี
ซิมการด รวมทั้งฟงวิทยุหรือเพลงได อยาลืมปดโทรศัพท ในกรณี
ที่หามใชโทรศัพทไรสาย

การประหยัดพลงังาน
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา
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ในการตั้งคาภาพพักหนาจอ เลือก ทั่วไป > การปรับตั้งคา >
จอภาพ และจากตัวเลือกตอไปนี้
● ประหยัดพลังงานหลังจาก  — กําหนดระยะเวลาที่เครื่องไม
ทํางานกอนเปดใชงานการประหยัดพลังงาน

● เวลาแสงสวาง  — กําหนดระยะเวลาที่เครื่องไมทํางานกอนที่
แสงหนาจอจะหรี่ลง

เมนู
เลือก 
ในเมนูนี้ คณุสามารถเขาใชฟงกชันตางๆ ในโทรศัพทของคุณได
ในการเปดแอปพลิเคชั่นหรือโฟลเดอร ใหเลือกรายการนั้น
หากคุณเปลี่ยนลําดับของฟงกชันในเมนู ลําดับอาจแตกตางไปจาก
ลําดับที่ตั้งไวตามคําอธิบายในคูมือผูใชนี้
ในการเลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการในแอปพลิเคชั่น กด #
ในการเลือกหรือยกเลิกการเลือกหลายรายการตามลําดับที่ตอเนื่อง
ใหกด # คางไว แลวเลื่อนขึ้นหรือลง
ในการเปลี่ยนมมุมองเมนู เลือก ตัวเลอืก > เปลี่ยนมุมมองเมนู
ในการปดแอปพลิเคชั่นหรือโฟลเดอร ใหเลือก ตัวเลือก > ออก
ในการแสดงและสลับไปมาระหวางแอปพลิเคชั่นที่เปดอยู ใหกด
ปุม  คางไว และเลือกแอปพลเิคชั่น
การปลอยใหแอปพลิเคชั่นทํางานเปนพื้นหลงั จะทําใหใชพลังงาน
แบตเตอรีส่ิ้นเปลืองและลดอายุใชงานของแบตเตอรี่

การปรับระดับเสียง

คําเตือน:  การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปน
อันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ
และอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

ในการปรับระดับความดงัของหูฟงหรือลําโพงขณะสนทนาหรือ
ขณะฟงไฟลเสียง กดปุมปรับระดับเสียง
ในการเปดหรือปดใชงานลําโพงขณะสนทนา เลือก ลําโพง หรือ 
หูฟงในตัว

การล็อคปุมกด
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ ทั่วไป
ในการตั้งใหโทรศัพทล็อคปุมกดอัตโนมัตหิลังจากเวลาที่กําหนด
เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย เลือก ความปลอดภัย > โทรศัพท
และซิมการด เลื่อนไปที่ เวลาลอ็คปุมกดอัตโนมัติ เลือก
เปลีย่น > กําหนดเอง และเวลาที่ตองการ
ในการเลือกวาจะล็อคปุมกดเมื่อคุณปดฝาเลื่อนหรือไม ใหเลือก
การจัดการฝา > การเปดใชงานล็อคปุมกด > เปดเมื่อปดฝา
สไลด
ในการปลดล็อคปุมกด ใหเปดฝาเลื่อน หรือกดปุมเลือกดานซาย
และเลือก ตกลง ภายใน 1.5 วินาที
เมื่อล็อคโทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได

รหัสผาน
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา
ในการกําหนดวิธีใชรหัสผานและการตั้งคาความปลอดภัยของ
โทรศัพท เลือก ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศพัทและ
มการด และจากตัวเลือกตอไปนี้

● รหัส PIN (UPIN) ที่ใหมาพรอมกับซิมการด (USIM) ชวยปองกัน
ไมใหมีการใชงานการดโดยไมไดรับอนุญาต

● รหัส PIN2 (UPIN2) ที่ใหมาพรอมกับซมิการด (USIM) บาง
ประเภทจําเปนสําหรับการเขาใชบริการบางอยาง
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● รหัส PUK (UPUK) และ PUK2 (UPUK2) อาจใหมาพรอมกับ
มการด (USIM) หากคุณปอนรหัส PIN ผิดติดตอกันสามครั้ง
เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัส PUK หากไมมีการใหรหัสนี้มา โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ

● รหัสโทรศัพทชวยปองกันไมใหมีการใชโทรศัพทของคุณโดย
ไมไดรับอนุญาต คุณสามารถสรางและเปลี่ยนรหัส และตั้งคา
โทรศัพทใหขอรหัสนี้ โปรดเก็บรหัสนี้ไวเปนความลับและเก็บไว
ในที่ปลอดภยัหางจากโทรศัพทของคุณ หากคุณลืมรหัสและ
โทรศัพทของคุณถูกล็อค คณุจะตองนําโทรศัพทเขารับบริการ
โดยอาจมีการเรียกเก็บคาบริการเพิ่มเติม และขอมูลสวนบุคคล
ทั้งหมดในโทรศัพทของคณุอาจถูกลบ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอจุดใหบริการ Nokia Care หรือตัวแทนจําหนาย
โทรศัพทของคุณ

● จําเปนตองใชรหัสผานจํากัดการโทรเมื่อใชการจํากัดการโทร
เพื่อจํากัดการโทรออกและรับสายของโทรศัพทของคณุ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

การลอ็คจากระยะไกล
คณุสามารถล็อคโทรศัพทของคุณจากโทรศัพทอีกเครื่องไดโดยใช
ขอความตัวอักษร (ความยาวอักขระ 5-20 ตัว) ในการล็อคเครื่อง
ของคุณจากระยะไกล และกําหนดขอความตัวอักษรที่จะใช ให
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > ความ
ปลอดภัย และ โทรศัพทและซิมการด > ลอ็คโทรศัพทจาก
ระยะไกล ปอนเนื้อหาของขอความ ตรวจสอบความถูกตอง และ
ปอนรหัสล็อค
ในการล็อคเครื่องของคณุ ใหสงขอความล็อคเปนขอความตัวอักษร
ไปยังเบอรโทรศัพทมือถือของคุณ ในการปลดล็อคโทรศัพท ให
เลือก ปลดลอ็ค และปอนรหัสล็อค

เกี่ยวกับดาวนโหลด
เลือก  > ดาวนโหลด
ดวยดาวนโหลด คุณสามารถคนหา ดูตัวอยาง ซื้อ ดาวนโหลด
ตลอดจนปรับปรุงเนื้อหา บริการ และแอปพลิเคชั่นได คุณสามารถ
เขาใชเกมส เสียงเรียกเขา ภาพพื้นหลัง แอปพลิเคชั่น และอื่นๆ อีก
มากมายอยางงายดาย รายการจะถกูจําแนกประเภทตามแคตตา
และแฟมขอมูลจากผูใหบริการแตละราย โดยเนื้อหาที่มอียูจะ
ขึ้นอยูกับผูใหบริการ
ดาวนโหลด ใชบริการเครือขายของคุณเพื่อเขาสูเนื้อหาใหมลาสุด
โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ หรือผูจัดจําหนายหรือผูผลิตของ
รายการ เพื่อขอรับขอมูลเกี่ยวกับรายการเพิ่มเติมผานทาง
ดาวนโหลด
ดาวนโหลด รับโปรแกรมอัพเดตอยางตอเนื่อง และใหคุณไดเนื้อหา
ลาสุดที่ผูใหบริการมอบใหสําหรับโทรศัพทของคุณ
รายการเหลานี้อาจมีการเรียกเก็บคาบริการ แตปกติแลวคุณ
สามารถดูตัวอยางรายการดังกลาวไดโดยไมตองเสียคาใชจาย
โปรดติดตอขอขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาบริการจากผูใหบริการของ
คุณหรือผูใหบริการที่เกี่ยวของ

ในการอัพเดตขอมลูในดาวนโหลดดวยตนเอง ใหเลือก ตัวเลอืก >
รีเฟรชเนื้อหา
บริการดาวนโหลด จะคอยๆ ถูกแทนที่ดวยบริการรานคา Ovi และ
รานคา Ovi จะไปแทนที่ดาวนโหลด ในเมนูหลักของอุปกรณของ
คุณ

การตอชุดหูฟงทีใ่ชรวมกันได
อยาเชื่อมตอผลิตภัณฑที่สรางสัญญาณออก เนื่องจากผลิตภณัฑนี้
อาจทําใหเครื่องเสียหายได อยาเชื่อมตอแหลงสัญญาณที่มีกําลัง
ไฟฟาเขากับชองเสียบ Nokia AV
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หามเชื่อมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอื่นๆ เขากับชองเสียบ
Nokia AV นอกเหนือจากที่ไดรับอนุมัติโดย Nokia ใหใชงานกับ
เครื่องนี้ได โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดับเสียง

สายคลองขอมือ
รอยสายคลองขอมือ และดึงใหแนน
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ขอมูลที่เปนประโยชน
คณุสามารถตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม คูมือผูใชฉบับลาสุด ขอมูล
เพิ่มเติม การดาวนโหลด และบริการตางๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ของ Nokia ของคุณไดที่ www.nokia.com/support หรือ
เว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ

วิธีใชในโทรศพัท
โทรศัพทของคุณมีคําแนะนําเพื่อใหความชวยเหลือในการใช
แอปพลิเคชั่นในโทรศัพท

ในการเปดขอความวิธีใชจากเมนูหลัก ใหเลือก  > 
แอปพลิฯ > วิธีใช > วิธีใช และเลือกแอปพลิเคชั่นที่คุณ

คําแนะนํา

เมื่อเปดแอปพลิเคชั่นอยู หากตองการเขาใชงานขอความวิธีใชของ
หนาจอปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลือก > วิธีใช

ขณะอานคําแนะนํา หากตองการเปลี่ยนขนาดขอความวิธีใช ให
เลือก ตัวเลือก > ลดขนาดแบบอักษร หรือ เพิ่มขนาดแบบ
อักษร

คณุสามารถคนหาลิงคเชื่อมโยงไปยังหัวขอที่เกี่ยวของไดที่ดาน
ทายของขอความวิธีใช หากคุณเลือกคําที่ขดีเสนใต คําอธิบายแบบ
ยอจะปรากฏขึ้น ขอความวิธีใชจะใชสัญลักษณตอไปนี้  แสดง
ลิงคเชื่อมโยงไปยังหัวขอวิธีใชที่เกี่ยวของ  แสดงลิงคเชื่อมโยง
ไปยังแอปพลิเคชั่นที่กลาวถึง

ขณะอานคําแนะนํา หากตองการสลับระหวางขอความวิธีใชและ
แอปพลิเคชั่นที่เปดอยูในพื้นหลัง ใหกดปุมเมนูคางไว และเลือก
จากรายการแอปพลิเคชั่นที่เปดอยู

การอัพเดตซอฟตแวร
Nokia อาจผลิตอัพเดตซอฟตแวรที่มีคุณสมบัติใหมๆ  ฟงกชันที่
ปรับปรุงใหม และมีสมรรถภาพในการทํางานที่ดีขึ้น คุณอาจขอการ
อัพเดตดังกลาวผานทางแอปพลิเคชั่นพีซี Nokia Software
Updater ได การอัพเดตซอฟตแวรอาจมีใหในบางผลิตภณัฑ
เทานั้น มีเพียงผูใหบริการระบบบางรายที่รับรองตอเวอรชัน
ซอฟตแวรลาสุดที่มีใหบริการ
ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพท คุณจําเปนตองใชแอปพลิ
เคชั่น Nokia Software Updater และเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวม
กันไดซึ่งใชระบบปฏบิัติการ Microsoft Windows XP หรือ Vista,
การเชื่อมตอบรอดแบนดอินเทอรเน็ต และสายเคเบิลขอมูลที่ใช
งานรวมกันได เพื่อเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร

คําเตือน:  หากคุณติดตัง้โปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร คุณ
จะไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกับการโทรออกฉุกเฉิน จนกวาจะ
ติดตั้งเสร็จและรีสตารทโทรศัพทอีกครั้ง ตองแนใจวาไดสํารอง
ขอมูลไวแลวกอนยอมรับการติดตัง้โปรแกรมอัพเดต
คุณสามารถอานขอมูลเพิ่มเติมและดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Nokia
Software Updater ไดที่เว็บไซต www.nokia.co.th/
softwareupdate หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคณุ
หากเครือขายของคุณสนับสนุนการอัพเดตซอฟตแวรผานสัญญาณ
แบบ over-the-air คุณอาจสามารถแจงขอรับการอัพเดตผาน
โทรศัพทของคุณได
โทรศัพทของคุณจะสามารถตรวจสอบอัพเดตซอฟตแวรใหมๆ  ได
เปนระยะๆ เมื่อใชโปรแกรม Nokia Software Checker เลือก  >
การตั้งคา > อัพเดต SW

เคล็ดลับ: ในการตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวรของโทรศัพท
ใหกด *#0000# เมื่อเครื่องอยูในหนาจอหลัก
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การเพิ่มหนวยความจํา
ในการดูพื้นที่หนวยความจําที่ใชไดสําหรับขอมูลแตละประเภท
เลือก  > โปรฯ ชวย > ตัวจัดไฟล
คณุสมบัติหลายอยางของโทรศัพทใชหนวยความจําสําหรับจัดเก็บ
ขอมูล โทรศัพทจะแจงเตอืนเมื่อมีหนวยความจําเหลืออยูนอย

ในการเพิ่มพื้นที่หนวยความจําของโทรศัพท ใหถายโอนขอมูลไปที่
หนวยความจําสํารอง (หากมี) หรือคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได
ในการลบขอมูลที่ไมตองการอีกตอไป ใหใชตัวจัดการไฟลหรือ
แอปพลิเคชั่นของขอมูลดังกลาว คุณสามารถลบขอมูลตอไปนี้ได
● ขอความที่อยูในแฟมขอมูลในขอความและขอความอีเมลที่ดึง
มาจากศูนยฝากขอความ

● เว็บเพจที่จัดเก็บไว
● ขอมูลติดตอ
● บันทึกปฏิทิน
● แอปพลิเคชั่นที่อยูในตัวจัดการแอปพลิเคชั่นที่คุณไมตองการ
ใชอีกตอไป

● ไฟลการติดตั้ง (ที่มีนามสกุล .sis หรือ .sisx) ของแอปพลิเคชั่นที่
ไดติดตั้งเรียบรอยแลว สํารองไฟลการติดตั้งไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได

● ภาพและวิดีโอคลิปที่อยูในรูปถาย

การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่
คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพทจะทําใหสิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึน้
และลดอายุการใชงานแบตเตอรี่ลง ในการประหยัดแบตเตอรี ่ให
คํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
● คณุสมบัติที่ใชการเชื่อมตอ Bluetooth หรือการอนุญาตให
คณุสมบัติดังกลาวทํางานในพื้นหลังในระหวางที่ใชคุณสมบัติ

อื่นจะทําใหสิ้นเปลอืงแบตเตอรี่มากขึน้ ปดใชงานการเชื่อมตอ
Bluetooth เมื่อคุณไมจําเปนตองใช

● คุณสมบัติที่ใช LAN ไรสาย (WLAN) หรือการอนุญาตให
คุณสมบตัิดังกลาวทํางานในพื้นหลังในระหวางที่ใชคุณสมบัติ
อื่นจะทําใหสิ้นเปลอืงแบตเตอรี่มากขึน้ WLAN ในโทรศัพท
Nokia จะปดเมื่อคุณไมพยายามเชื่อมตอ ไมไดเชื่อมตอกับจุด
เชื่อมตอ หรือไมไดสแกนหาเครอืขายที่ใชได คุณสามารถ
กําหนดใหโทรศัพทไมตองสแกน หรือสแกนหาเครือขายที่
สามารถใชไดถี่นอยลงในพื้นหลัง เพื่อลดการสิ้นเปลือง
แบตเตอรี่

● หากคุณเลือก ขอมูลแพคเก็ต > เมื่อวาง ในการตั้งคาการ
เชื่อมตอ และไมมีพื้นที่ที่ครอบคลุมของขอมูลแพคเก็ต (GPRS)
โทรศัพทจะพยายามสรางการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเปนระยะ
ในการยืดอายุการทํางานของโทรศัพท เลือก ขอมูล

เก็ต > เมื่อตองการ
● แอปพลิเคชั่นแผนที่จะดาวนโหลดขอมูลใหมๆ  ของแผนที่เมื่อ
คุณยายไปยังพื้นที่ใหมบนแผนที่ ซึ่งจะทําใหสิ้นเปลือง
แบตเตอรี่มากขึ้น คณุสามารถปองกันการดาวนโหลดแผนที่ใหม
โดยอัตโนมัติได

● หากความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลูลารมีความแตกตาง
กันมากในพื้นที่ของคุณ โทรศัพทของคุณตองสแกนหาเครือ
ขายที่ใชไดซ้ําๆ ซึง่จะทําใหสิ้นเปลอืงแบตเตอรี่มากขึน้
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ โทรศัพท > 
เครือขาย
หากมีการตั้งคาโหมดเครือขายไวเปนโหมดคูในการตั้งคาเครือ
ขาย โทรศัพทจะคนหาเครือขาย UMTS ในการกําหนดให
โทรศัพทใชเครือขาย GSM เพียงอยางเดียว ใหเลือก  >
การตั้งคา > การตั้งคา และ โทรศัพท > เครือขาย >
โหมดระบบ > GSM

● ไฟพื้นหลังของหนาจอทําใหสิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึน้ ในการ
ตั้งคาหนาจอ คณุสามารถเปลี่ยนระยะหมดเวลาหลังจากที่ปด
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ไฟพื้นหลังแลว และปรับตัวตรวจจบัแสงที่สังเกตสภาพแสง
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ ทั่วไป > การปรับ
ตั้งคา > จอภาพ

● การปลอยใหแอปพลเิคชั่นทํางานเปนพื้นหลังจะทําใหสิ้น
เปลืองแบตเตอรี่มากขึน้ ในการเขาใชแอปพลิเคชั่นที่คุณไมได
ใชงาน ใหกดปุมเมนูคางไว และเลือกแอปพลเิคชั่น
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ฟงกชันการโทร
สายวิดีโอ
เมื่อคุณใชงานคุณสมบัตกิารรักษาความปลอดภัยที่ใชควบคุมการ
โทร (จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) อาจโทรออกได
เฉพาะเบอรโทรฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้งไวในเครื่องของคุณ
การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถใชงานพรอมกันได
เมื่อล็อคโทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได

การโทรออก
ในการโทรออก ปอนเบอรโทรศัพท รวมถึงรหัสพื้นที่ แลวกดปุม
โทร

เคลด็ลับ:  สําหรับการโทรออกตางประเทศ ใสเครื่องหมาย
+ ซึ่งแทนรหัสการโทรออกตางประเทศ และปอนรหัส
ประเทศ รหัสพื้นที่ (ไมตองใสเลข 0 นําหนาแลวแตกรณี)
ตามดวยเบอรโทรศัพท

ในการวางสาย หรือยกเลิกการโทรออก ใหกดปุมวางสาย

ในการโทรออกโดยใชรายชื่อที่บันทึกไว ใหเปดรายชื่อ พิมพตัว
อักษรตัวแรกของชื่อ เลื่อนไปที่ชื่อ และกดปุมโทร

ในการโทรออกโดยใชบันทึก ใหกดปุมโทรเพื่อด ู20 หมายเลข
ลาสุดที่คุณโทรออกหรือพยายามโทรออก เลื่อนไปยังหมายเลข
หรือชื่อที่ตองการ และกดปุมโทร

ในการปรับระดับเสียงของสายสนทนาที่ใชอยู ใหใชปุมปรับระดับ
เสียง

ในการสลบัจากสายสนทนาเปนสายวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก >
สลับไปสายวิดีโอ โทรศัพทจะยุติสายสนทนาและทําการโทรสาย
วิดีโอไปยังผูรับ

สายเรยีกซอน 
คุณสามารถรับสายเรียกเขาในขณะที่คุณใชสายอื่นอยูได ในการ
เปดใชสายเรียกซอน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เลือก

 > การตั้งคา > การตั้งคา และ โทรศัพท > การโทร >
สายเรียกซอน

ในการรับสายเรียกซอน ใหกดปุมโทร สายแรกจะถูกพักสายไว

ในการสลับระหวางสายสนทนาสองสาย ใหเลือก สลับ ในการเชื่อม
สายเรียกเขาหรือสายที่พักไวเขากับสายที่สนทนาอยู และวางสาย
ของคุณเองจากสายทั้งสอง เลือก ตัวเลอืก > โอน เมื่อตองการ
วางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุมวางสาย ในการวางสายทั้งสองสาย
เลือก ตัวเลือก > วางสายทั้งหมด

การโทรออกโดยใชเสียง
เครื่องของคุณสนับสนุนคําสั่งเสียงที่ปรบัปรุงใหม คําสั่งเสียงที่
ปรับปรุงใหมนี้ไมขึน้กับเสียงของผูพูด คุณจึงไมตองบันทึกรายการ
เสียงไวลวงหนา โทรศัพทจะสรางรายการเสียงใหกับรายการตางๆ
ในรายชื่อ แลวเปรียบเทียบรายการเสียงที่เปลงออกมากับรายการ
เสียงที่สรางไวนี้ การจดจําเสียงในโทรศัพทจะปรับเปลี่ยนตาม
เสียงของผูใชหลัก เพื่อใหจดจําการสั่งงานดวยเสียงไดดียิ่งขึน้

รายการเสียงสําหรับรายชื่อคือชื่อที่จัดเก็บไวสําหรับรายชื่อ ในการ
รับฟงรายการเสียงที่ถูกสังเคราะห เลือกรายชื่อ และ ตัวเลือก >
รายละเอียดรายการเสียง เลื่อนไปที่รายละเอียดรายชื่อ และ
เลือก ตัวเลือก > เลนรายการเสยีง

การโทรออกโดยใชรายการเสียง

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิด
ปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในที่ที่มีเสียงดังหรืออยูในสถานการณ
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ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียงอยาง
เดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม
เมื่อคุณใชการโทรออกดวยเสียง ลําโพงจะเริ่มทํางาน ใหถือ
โทรศัพทหางจากตวัเล็กนอยเมื่อคุณพูดรายการเสียง
1. หากตองการเริ่มตนโทรดวยเสียง ในหนาจอหลัก ใหกดปุม

เลือกดานขวาคางไว หากคุณตอชุดหูฟงที่ทํางานรวมกันไดที่มี
ปุมหูฟงเขากับเครื่อง ใหกดปุมหูฟงคางไว เพื่อเริ่มการโทรออก
ดวยเสียง

2. คณุจะไดยินเสียงสัญญาณสั้นๆ และ พูดตอนนี้ จะปรากฏขึ้น
พูดชื่อที่จัดเก็บไวสําหรับรายชื่อนั้นๆ ใหชัดเจน

3. โทรศัพทจะเลนรายการเสียงที่ถูกสังเคราะหไวสําหรับรายชื่อที่
จําได และแสดงชื่อและเบอรโทรศัพท หากคุณไมตองการโทร
หารายชื่อนั้น ใหเลือกรายชื่ออื่นจากรายการของรายชื่อที่ตรง
กันภายใน 2.5 วินาที หรือหากตองการยกเลิก ใหเลือก หยุด

หากชื่อๆ หนึ่งมีเบอรโทรศัพทจัดเก็บไวหลายเบอร เครื่องจะเลือก
เบอรที่ตัง้ไวเปนเบอรเริ่มตน หากระบุไว หากไมไดระบุไว เครื่องจะ
เลือกเบอรแรกในบัตรรายชื่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถพูดชื่อและ
ประเภทเบอรโทรศัพท เชน มือถือ หรือที่บาน ได

การโทรดวน
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ โทรศพัท > การ
โทร > การโทรดวน
การโทรดวนชวยใหคุณสามารถโทรออกไดโดยการกดปุมตัวเลขที่
ตองการคางไว เมื่ออยูในหนาจอหลัก

ในการเปดใชการโทรดวน เลือก เปด

ในการกําหนดปุมตัวเลขเปนหมายเลขโทรศัพท เลือก  > การ
ตั้งคา > โทรดวน เลื่อนไปยังปุมตัวเลข (2 - 9) บนหนาจอ และ
เลือก ตัวเลอืก > กําหนด เลือกหมายเลขโทรศัพทที่ตองการจาก
รายการรายชื่อ

ในการลบหมายเลขโทรศัพทที่กําหนดใหกับปุมตัวเลข เลื่อนไปยัง
ปุมโทรดวน และเลือก ตัวเลอืก > ลบ

ในการแกไขหมายเลขโทรศัพทที่กําหนดใหกับปุมตัวเลข เลื่อนไป
ยังปุมโทรดวน และเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน

ขอความเสียง
เลือก  > การตั้งคา > โทรศูนย
เมื่อคุณเปดแอปพลเิคชั่นขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) เปนครั้งแรก ระบบจะขอใหคณุปอนหมายเลขของศูนยฝาก
ขอความเสียงของคุณ

เมื่อตองการโทรไปยังศูนยฝากขอความเสียง ใหเลื่อนไปที่ ศูนย
ขอความเสียง แลวเลือก ตัวเลือก > โทรออกศูนยขอความ
เสยีง

หากคุณไดกําหนดการตั้งคาสายอินเทอรเน็ตใหกับโทรศัพทของ
คุณแลว และมีศูนยขอความโทรอินเทอรเน็ต ในการโทรออกไปยัง
ศูนยขอความ ใหเลื่อนไปที่ศูนยขอความ และเลือก ตัวเลอืก >
โทรออกศูนยโทรทางเน็ต

ในการโทรออกไปยังศูนยขอความในหนาจอหลัก ใหกด 1 คางไว
หรือกด 1 แลวตามดวยปุมโทร เลือกศูนยขอความที่คุณตองการ
โทรไป

ในการเปลี่ยนเบอรโทรศัพทของศูนยขอความ ใหเลือกศูนย
ขอความและ ตัวเลือก > เปลีย่นเบอร

การประชุมสาย
1. ในการโทรประชุมสาย ใหปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรวม

ประชุม แลวกดปุมโทร
2. เมื่อผูรวมประชุมรับสาย เลือก ตัวเลือก > โทรออกใหม
3. เมื่อคุณโทรออกไปยังผูรวมประชุมทุกคนแลว เลือก ตัวเลอืก >
ประชุม เพื่อรวมสายเขาสูการประชุมสาย
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ในการปดเสียงไมโครโฟนของโทรศพัทระหวางการสนทนา ให
เลือก ตัวเลือก > เงียบเสียง

ในการนําผูรวมประชุมออกจากการประชุมสาย ใหเลือก ตัวเลอืก >
ประชุม > ถอนผูรวมสาย และผูรวมประชุมคนนั้น

ในการพูดคุยเปนการสวนตัวกับผูรวมการประชุมสาย ใหเลือก ตัว
เลอืก > ประชุม > สวนตัว และผูรวมประชุมคนนั้น

การรบัสายเรียกเขา
หากตองรับสาย ใหกดปุมโทรออก หรือเปดฝาสไลด

ในการตั้งคาโทรศัพทใหรับสายเมื่อคุณเปดฝาสไลด ใหเลือก
 > การตั้งคา > การตั้งคา และ ทั่วไป > จัดการฝาสไลด

ในการปฏิเสธสาย ใหกดปุมจบการทํางาน

ในการปดเสียงเรียกเขาแทนที่จะรับสาย ใหเลือก เงียบ

ในกรณีที่คุณกําลังใชสายอยูและเปดใชงานคุณสมบตัิสายเรียก
ซอนแลว (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหกดปุมโทรเพื่อรับ
สายเรียกเขาสายใหม สายแรกจะถูกพักไว เมื่อตองการวางสายที่
สนทนาอยู ใหกดปุมวางสาย

การลงทะเบยีนการโทรและขอมูล
เลือก  > บนัทึก

ในการดูสายที่ไมไดรับ สายที่ไดรับ และสายที่โทรออกลาสุด
เลือก เบอรโทรลาสุด

เคลด็ลับ:  หากตองการดูเบอรที่โทรออก เมื่ออยูในหนาจอ
หลัก กดปุมโทร

ในการดูระยะเวลาโดยประมาณของการโทรออกและรบัในเครื่อง
เลือก เวลาการโทร

ในการดูปริมาณขอมูลที่ถายโอนระหวางการเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพคเก็ต เลือก ขอมูลแพคเก็ต

สายวิดีโอ
การสนทนาทางวิดีโอ
ในการโทรออก ใหปอนเบอรโทรศัพทหรือเลือกผูรับจากรายการ
ของรายชื่อ และ ตัวเลือก > โทร > สายวิดีโอ เมื่อสายวิดีโอเริ่ม
ตน กลองของโทรศัพทจะถูกเปดใชงาน หากมีการใชงานกลองอยู
แลว เครื่องจะปดใชงานการสงวิดีโอ หากผูรับของสายนั้นไม
ตองการสงวิดีโอกลับมายังคุณ จะมีการแสดงภาพนิ่งแทน ในการ
กําหนดภาพนิ่งที่สงจากโทรศัพทของคณุไปแทนวิดีโอ ใหเลือก

 > การตั้งคา > การตั้งคา และ โทรศัพท > การโทร >
รูปภาพในสายวิดีโอ

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

ในการปรับระดับเสียงของสายวิดีโอที่ใชอยู ใหใชปุมปรับระดับ
เสียง

ในการใชลําโพง ใหเลือก ตัวเลอืก > ใชงานลําโพง ในการปด
เสียงลําโพงและใชหูฟง ใหเลือก ตัวเลือก > ใชงานหูฟงในตัว

ในการสลับตําแหนงของภาพ เลือก ตัวเลือก > เปลีย่นลําดับ
ภาพ

ในการซูมรูปภาพบนหนาจอ เลือก ตัวเลอืก > ยอ/ขยาย และ
เลื่อนขึน้หรือลง

ในการยุติสายวิดีโอ และโทรสายสนทนาไปยังผูรับคนเดียวกัน ให
เลือก ตัวเลือก > สลับไปสายสนทนา

การรับสายหรอืปฏิเสธไมรบัสายการสนทนาทาง
วดิีโอ
เมื่อมีสายสนทนาทางวิดีโอ  จะปรากฏขึน้
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หากตองการรับสายสนทนาทางวิดีโอ กดปุมโทรออก ยอมใหสง
ภาพวิดีโอใหผูโทร? จะปรากฏขึน้ หากตองการเริ่มตนสงภาพ
วิดีโอสด เลือก ใช

หากคุณไมเปดใชการสนทนาทางวิดีโอ คุณจะไดยินเฉพาะเสียง
ของผูโทรมาเทานั้น หนาจอสีเทาจะปรากฏแทนภาพวิดีโอ หาก
ตองการแทนที่หนาจอสีเทาดวยภาพนิ่งซึง่ถายโดยกลองจาก
โทรศัพทของคุณ เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ
โทรศพัท > การโทร > รูปภาพในสายวิดีโอ

หากตองการจบการสนทนาทางวิดีโอ ใหกดปุมจบการทํางาน

การตัง้คาการโทร
การตั้งคาการโทร
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ โทรศัพท > การโทร
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
● สง ID ผูโทรเขาของฉัน  — แสดงเบอรโทรศัพทของคุณแก
ปลายสายที่โทร

● สง ID โทรอินเทอรเน็ต  — แสดงที่อยูสายอินเทอรเน็ตของคุณ
แกปลายสายที่โทรโดยใชสายอินเทอรเน็ต

● สายเรียกซอน  — ตัง้เครื่องใหแจงใหคุณทราบเมื่อมีสายเรียก
เขาขณะที่คณุกําลังสนทนา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● สายเรียกซอนอินเทอรเน็ต  — ตัง้เครื่องใหแจงใหคุณทราบ
เมื่อมีสายอินเทอรเน็ตเรียกเขาขณะที่คุณกําลังสนทนา

● เตือนโทรอินเทอรเน็ต  — เลือก เปด เพื่อตั้งใหเครื่องของคุณ
เตือนเมื่อมีสายอินเทอรเน็ตเรียกเขา หากคุณเลือก ปด คุณจะ
ไดรับเฉพาะการแจงเตือนเมื่อไมไดรับสายเทานั้น

● ปฏิเสธสายดวยขอความ  — ปฏิเสธสาย และสงขอความตัว
อักษรไปยังผูโทร

● ขอความปฏิเสธ  — เขยีนขอความตวัอักษรมาตรฐานที่สงเมือ่
คุณปฏเิสธไมรับสาย

● วิดีโอตัวเองในสายที่รับ  — อนุญาตหรือปฏเิสธการสงวิดีโอ
ระหวางการสนทนาทางวิดีโอจากเครื่องของคุณ

● รูปภาพในสายวิดีโอ  — แสดงภาพนิ่งหากไมมีการสงวิดีโอใน
ระหวางที่มีการสนทนาทางวิดีโอ

● โทรซ้ําอัตโนมัติ  — ตั้งใหเครื่องของคุณพยายามตอสายใหม
อีก 10 ครั้งหากการตอสายครั้งแรกไมสําเร็จ หากตองการหยุด
ใชการเรียกซ้ําอัตโนมัติ ใหกดปุมวางสาย

● แสดงเวลาการโทร  — แสดงระยะเวลาสนทนาระหวางการ
สนทนา

● สรุปหลังโทรออก  — แสดงระยะเวลาสนทนาหลังการสนทนา
● การโทรดวน  — เรียกใชการโทรดวน
● รับไดทุกปุม  — เรียกใชรับไดทุกปุม

การโอนสาย
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ โทรศพัท > การโอน
สาย
โอนสายเรียกเขาไปที่ศูนยฝากขอความเสียงของคุณหรือไปที่
เบอรโทรศัพทอื่น หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผู
ใหบริการ
เลือกประเภทของสายที่จะโอนจากตัวเลอืกตอไปนี้:
● สายสนทนาทั้งหมด, ทุกสายขอมูลและวิดีโอ หรือ สาย
แฟกซทั้งหมด — โอนสายสนทนา สายขอมูล สายวิดีโอ และ
สายแฟกซเขาทั้งหมด คณุไมสามารถรับสายได เปนการโอน
สายไปยังหมายเลขอื่นเทานั้น

● ถาไมวาง  — โอนสายเรียกเขาหากคุณกําลังใชสาย
● ถาไมตอบรับ  — โอนสายเรียกเขาหลังจากที่โทรศัพทดังตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว เลือกระยะเวลาที่โทรศัพทดังกอนการ
โอนสาย

● ถาไมอยู  — โอนสายเมื่อปดโทรศัพทหรืออยูนอกเครือขายที่
ใหบริการ
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● ถาไมพบ  — โอนสายหากคุณกําลังใชสาย ไมรับสาย หรือปด
เครื่องหรืออยูนอกพื้นที่ใหบริการของเครือขาย

ในการโอนสายไปยังศูนยขอความเสียง ใหเลือกประเภทการโทร
ตัวเลือกการโอน และ ตัวเลือก > ใชงาน > ไปยังศนูยขอความ
เสยีง

ในการโอนสายไปยังเบอรโทรศัพทอื่น เลือกประเภทการโทร ตัว
เลือกการโอน และ ตัวเลือก > ใชงาน > ไปยังหมายเลขอื่น
ปอนเบอรโทรศัพท หรือเลือก คนหา เพื่อเรียกดูเบอรโทรศัพทที่
จัดเก็บไวในรายชื่อ

ในการตรวจสอบสถานะการโอนปจจุบัน เลื่อนไปยังตัวเลือกการ
โอน และเลือก ตัวเลือก > ตรวจสอบสถานะ

ในการยุติการโอนสาย เลื่อนไปยังตัวเลือกการโอน และเลือก ตัว
เลอืก > ยกเลกิ

การจํากัดการโทร
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ โทรศพัท > จํากัด
การโทร
คณุสามารถจํากัดการโทรออกและรับสายโทรเขาในเครื่อง (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) ในการเปลี่ยนการตั้งคา คุณตองมีรหัส
ผานจํากัดเบอรซึง่ไดรับจากผูใหบริการของคุณ การจํากัดการโทร
จะมีผลตอการโทรทุกชนิด
หากตองการจํากัดการโทร ใหเลือกจากรายการตอไปนี้
● สายโทรออก  — ปองกันการใชโทรศัพทของคุณโทรสาย
สนทนาออก

● สายเรียกเขา  — ปองกันสายเรียกเขา
● สายตางประเทศ  — ปองกันการโทรไปตางประเทศหรือตาง
ภมูิภาค

● สายเรียกเขาเมื่ออยูตางประเทศ  — ปองกันสายเรียกเขาเมื่อ
อยูนอกประเทศของคุณ

● สายตางประเทศยกเวนบานเกิด  — ปองกันการโทรไปยัง
ตางประเทศหรือตางภมูิภาค แตอนุญาตใหโทรกลับประเทศ
ของคุณได

ในการตรวจสอบสถานะของการจํากัดสายสนทนา ใหเลือกตัวเลือก
การจํากัด และ ตัวเลอืก > ตรวจสอบสถานะ

หากตองการยกเลิกการจํากัดสายสนทนาทั้งหมด ใหเลือกตัวเลือก
การจํากัดและ ตัวเลือก > ยกเลกิการจํากัดทั้งหมด

ในการเปลี่ยนรหัสผานที่ใชสําหรับการจํากัดสายสนทนา สาย
โทรสาร และสายขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > แกไขรหัสระบบ
พิมพรหัสผานปจจุบัน และพิมพรหัสผานใหมสองครั้ง รหัสผาน
สําหรับการจํากัดการโทรตองเปนตัวเลขสี่หลกั โปรดติดตอผูให
บริการหากตองการรายละเอียด

การตั้งคาเครอืขาย
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ โทรศัพท > 
เครือขาย

ในการเลือกโหมดเครือขาย เลือก โหมดระบบ และ โหมดคู,
UMTS หรือ GSM หากคุณใชโหมดคู โทรศัพทจะสลับไปมาระหวาง
เครือขายโดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ: การเลือก UMTS ชวยใหถายโอนขอมูลไดรวดเร็ว
ขึน้ แตจะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรีม่ากขึ้น และลดอายุ
การใชงานของแบตเตอรี ่ในภูมิภาคที่ใกลกับเครือขาย GSM
และ UMTS การเลือก โหมดคู อาจทําใหการสลับระหวาง
สองระบบเครือขายรวดเร็วมาก ซึง่ทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน
แบตเตอรีม่ากขึน้เชนกัน

ในการเลือกผูใหบริการ เลือก การเลอืกระบบ และ เลอืกเอง เพื่อ
เลือกจากเครือขายที่มีอยู หรือ อัตโนมัติ เพื่อตั้งใหเครื่องเลือก
เครือขายโดยอัตโนมัติ
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ในการตั้งใหโทรศัพทแสดงสัญลักษณเมื่อมีการใชงานในเครือขาย
Microcellular Network (MCN) ใหเลือก แสดงขอมูลระบบ >
เปด

วิดโีอแชร
ขอกาํหนดวดิีโอแชร
วิดีโอแชรจําเปนตองใชการเชื่อมตอแบบ UMTS ติดตอผูใหบริการ
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ และความพรอมของ
เครือขาย UMTS และคาบริการที่เกี่ยวของกับการใชบริการนี้
ในการใชวิดีโอแชร คุณตองปฏบิัติดังนี้
● ตรวจดูใหแนใจวามีการตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคลใหกับ
โทรศัพทของคุณแลว

● ตรวจดูใหแนใจวาคุณมีการเชื่อมตอ UMTS ที่ใชงานอยู และอยู
ภายในพื้นที่ของเครือขาย UMTS หากคุณออกจากเครือขาย
UMTS ในขณะใชวิดีโอแชร การแชรวิดีโอจะหยุดทํางานและการ
ใชสายสนทนาจะทํางานตอไป

● ตรวจดูใหแนใจวาทั้งผูสงและผูรับไดลงทะเบียนเขาสูเครือขาย
UMTS แลว หากคุณเชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งใหเขาสูเซสชันการ
แบงปน และเครื่องของผูรบัไมไดอยูในพื้นที่ครอบคลุมของ
ระบบเครือขาย UMTS, ยังไมไดติดตั้งวิดีโอแชร หรือไมไดตั้งคา
การเชื่อมตอระหวางบุคคลไว ผูรับจะไมไดรับคําเชิญที่คุณสงมา
ให คณุจะไดรับขอความแสดงขอผิดพลาดซึง่แสดงวาผูรับไม
สามารถรับคําเชิญได

การรวมมองวิดีโอสดและคลิปวดิีโอ
ในระหวางใชสายสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > รวมมองวิดีโอ
1. ในการรวมมองวิดีโอสดขณะสนทนา ใหเลือก วิดีโอสด

ในการรวมมองวิดีโอคลิป ใหเลือก วิดีโอคลปิ แลวเลือกคลิปที่
คุณตองการรวมมอง

คุณอาจจําเปนตองแปลงวิดีโอคลปิเปนรูปแบบที่เหมาะสม
สําหรับการรวมมอง หากโทรศัพทของคุณแจงใหคุณทราบวา
ตองแปลงไฟลวิดีโอคลิป ใหเลือก ตกลง โทรศัพทของคุณ
ตองมีตัวตัดตอวิดีโอเพื่อใหการแปลงไฟลทํางานได

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

   ยอ/ขยายวิดีโอ (ใชไดเฉพาะผูสงเทานั้น)

   ปรับความสวาง (ใชไดเฉพาะผูสงเทานั้น)

 หรือ   ปดเสียงหรือเปดเสียงไมโครโฟน

 หรือ   เปดและปดเสียงลําโพง

 หรือ   พักและเริ่มมุมมองรวมตอ

   สลับเปนโหมดภาพเต็มจอ (ใชไดเฉพาะผูรับเทานั้น)

3. ในการหยุดเซสชันการรวมมอง เลือก หยุด หากตองการวาง
สายสนทนา ใหกดปุมวางสาย เมื่อคุณวางสาย มุมมองรวมจะ
สิ้นสุดลงดวย

ในการจัดเก็บวิดีโอสดที่คุณใชรวม ใช เมื่อมีขอความถาม
โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบเกี่ยวกับตําแหนงของวิดีโอที่จัดเก็บ

หากคุณเขาใชงานแอปพลิเคชั่นอื่นขณะที่รวมมองวิดีโอคลิป การ
รวมมองจะถูกพักไวชั่วคราว หากตองการกลับไปที่หนาจอมุมมอง
รวม แลวรวมมองตอ ในหนาจอหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > ทําตอ
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สายอนิเทอรเน็ต
เกีย่วกับสายอนิเทอรเน็ต
เมื่อใชบริการสายอินเทอรเน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คณุจะสามารถโทรออกและรับสายเรียกเขาผานอินเทอรเน็ต สาย
อินเทอรเน็ตสามารถเกิดขึ้นระหวางคอมพิวเตอร ระหวางโทรศัพท
มือถือ และระหวางอุปกรณ VoIP และโทรศัพททั่วไป
เมื่อตองการใชบริการนี้ คุณตองสมัครขอรับบริการ และมีบัญชีผูใช
ในการโทรออกหรือรับสายอินเทอรเน็ต คุณตองอยูในพื้นที่บริการ
ของ LAN ไรสาย และเชื่อมตอกับบริการสายอินเทอรเน็ต

การเรยีกใชสายอนิเทอรเน็ต
เลือก  > รายชื่อ และบริการสายอินเทอรเน็ต
หากตองการโทรหรือรับสายอินเทอรเน็ต ใหติดตอผูใหบริการของ
คณุเพื่อรับการตั้งคาการเชื่อมตอสายอินเทอรเน็ต ในการเชื่อมตอ
บริการสายอินเทอรเน็ต เครื่องของคุณตองอยูในพื้นที่บริการของ
เครือขาย

ในการเรียกใชบริการสายอินเทอรเน็ต ใหเลือก ตัวเลอืก > เปดใช
งานบริการ

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

การโทรสายอินเทอรเน็ต 
เมื่อคุณเปดใชคุณสมบัตสิายอินเทอรเน็ต คุณสามารถโทรสาย
อินเทอรเน็ตไดจากทุกแอปพลิเคชั่นที่คณุสามารถโทรสายสนทนา
ปกติได เชน รายการรายชื่อหรือบันทึก ตัวอยางเชน ในรายการราย
ชื่อ ใหเลื่อนไปที่รายชื่อที่ตองการ และเลือก ตัวเลอืก > โทร >
สายอินเทอรเน็ต

ในการโทรสายอินเทอรเน็ตในหนาจอหลัก ใหปอนเบอรโทรศัพท
หรือที่อยูอินเทอรเน็ต และเลือก โทรเน็ต
1. ในการโทรสายอินเทอรเน็ตไปยังที่อยูที่ไมไดเริ่มตนดวย

ตัวเลข ใหกดปุมตัวเลขใดก็ไดในหนาจอหลัก และกดปุม #
นาน 2-3 วินาทีเพื่อลางหนาจอ และเพื่อเปลี่ยนโหมดโทรศัพท
จากโหมดตัวเลขเปนโหมดตัวอักษร

2. ปอนที่อยูอินเทอรเน็ต และกดปุมโทร

การจัดการบริการสายอินเทอรเน็ต
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > ตั้งคาเน็ต

ในการเพิ่มการบริการโทรผานอินเทอรเน็ตใหม ใหเลือก
ดาวนโหลด

การตั้งคาสายอนิเทอรเน็ต
เลือก  > รายชื่อ เลื่อนไปทางซาย และเลือกบริการสาย
อินเทอรเน็ตจากรายการ
ในการดูหรือแกไขการตั้งคาสายอินเทอรเน็ต เลือก ตัวเลือก >
การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้
● การเชื่อมตอบริการ  — เลือกการตั้งคาปลายทางสําหรับการ
เชื่อมตอสายอินเทอรเน็ต และแกไขขอมูลเกี่ยวกับปลายทาง
ในการเปลี่ยนปลายทาง ใหเลื่อนไปที่บริการ แลวเลือก เปลี่ยน

● คําขอสถานะ  — เลือกวาคณุจะยอมรับคําขอสถานะที่เขามา
ทุกคําขอโดยอัตโนมัติโดยไมมีคําถามยืนยันหรือไม

● ขอมูลบริการ  — ดูขอมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับบริการที่เลือก
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สื่อ
คําเตือน:  เมื่อคุณใชชุดหูฟง ความสามารถในการรับฟง

เสียงรอบดานของคุณอาจไดรับผลกระทบ อยาใชชุดหูฟงหากมี
โอกาสทําใหเกิดอันตรายตอความปลอดภยัของคุณ

เครื่องเลนเพลง
เลือก  > แอปพลฯิ > เครื่องเลน
คุณสามารถเลนไฟลเพลง รวมทั้งสรางและฟงรายการเลนไดดวย
เครื่องเลน เครื่องเลนสนับสนุนรูปแบบไฟลตางๆ เชน MP3 และ AAC

การเลนเพลงหรือเอพโิซดของพอดแคสต
ในการเพิ่มเพลงและพอดแคสตที่มีอยูทั้งหมดลงในคลังเพลง
เลือก ตัวเลือก > รีเฟรชคลงั

ในการเลนเพลงหรือเอพิโซดของพอดแคสต เลือกประเภทที่
ตองการ และเพลงหรือเอพิโซดของพอดแคสต

ในการแกไขแบบเสียงของการเลนเพลง เลือก ตัวเลอืก > 
อีควอไลเซอร

ในการแกไขคาสมดุลและภาพสเตอริโอ หรือในการเพิ่มคุณภาพ
เสียงเบส เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาเสยีง

ในการกลับสูหนาจอหลกัและปลอยใหเครื่องเลนเลนอยูเปนพื้น
หลัง กดปุมวางสาย

วิทย ุFM

การฟงวิทยุ
เลือก  > แอปพลฯิ > วิทยุ
คุณภาพของเสียงวิทยุที่ออกอากาศจะขึ้นอยูกับคลืน่สถานีวิทยุที่
ครอบคลุมในพื้นที่นั้นๆ
คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาขณะฟงวิทยุได โดยใน
ขณะที่มีสายสนทนาอยู เครื่องจะปดวิทยุกอน

ในการเริ่มคนหาสถานี ใหเลือก  หรือ 

หากคุณไดจัดเก็บสถานีวิทยุไวในโทรศัพทแลว เมื่อจะไปยังสถานี
ที่บันทึกไวในลําดับกอนหนาหรือในลําดับถัดไป ใหเลือก  หรือ

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

(บริการเครือขาย)
● จัดเก็บสถานี  — บันทึกสถานีวิทยุที่คุณคนหาไดในขณะนั้นลง
ในรายการสถานีวิทยุของคุณ

● สถานี  — เปดรายการสถานีที่จัดเก็บของคุณ
● เลนเปนพื้นหลัง  — กลับไปยังหนาจอหลักขณะที่กําลังฟงวิทยุ
เอฟเอ็มอยูในพื้นหลัง

คําเตือน:  การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปน
อันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ
และอยาถือโทรศพัทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง
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RealPlayer 
เมื่อใช RealPlayer คุณสามารถเลนวิดีโอคลิปหรือสตรมีไฟลสื่อ
แบบ OTA โดยไมตองจัดเก็บไวในโทรศัพทกอน
RealPlayer อาจไมรองรับรูปแบบไฟลทั้งหมดหรือความหลาก
หลายของรูปแบบไฟลทุกประเภท
เลือก  > แอปพลฯิ > RealPlayer

การเลนวิดีโอคลิป
เลือก  > แอปพลฯิ > RealPlayer
ในการเลนวิดีโอคลิป ใหเลือก วิดีโอคลิป และคลิป

ในการดูไฟลที่เลนลาสุด ในหนาจอหลัก เลือก รายการที่เพิ่งเลน
ในรายการวิดีโอคลิป เลื่อนไปที่คลิป เลือก ตัวเลอืก และจากตัว
เลือกตอไปนี้
● ใชวิดีโอ  — เพื่อกําหนดคลิปวิดีโอใหเปนเสียงเรียกเขาหรือให
กับรายชื่อหนึ่งรายชื่อ

● เลอืก/ไมเลอืก  — เลือกรายการในรายการที่จะสงหรือลบ
หลายรายการในครั้งเดียวกัน

● ดูรายละเอียด  —  ดูรายละเอียดตางๆ ของรายการที่เลือก
เชน รูปแบบ ความละเอียด และระยะเวลา

● การตั้งคา  — แกไขการตั้งคาการเลนวิดีโอและสตรีมมิ่ง

เครื่องบันทกึ 
เลือก  > แอปพลฯิ > บนัทึก
คณุสามารถใชแอปพลิเคชั่นเครื่องบันทึกในการบันทึกเสียงและ
การสนทนาทางโทรศัพทได
เครื่องบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูลหรือเชื่อมตอ GPRS
อยู

ในการบันทึกคลิปเสียง ใหเลือก 

ในการหยุดบันทึกคลิปเสียง ใหเลือก 

ในการรับฟงคลิปเสียง เลือก 

ในการเลือกคุณภาพการบันทึกหรือตําแหนงที่คุณตองการจัดเก็บ
คลิปเสียงของคุณ เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา
คลิปเสียงที่บนัทึกไวจะไดรับการจัดเก็บไวในโฟลเดอรคลิปเสียง
ในคลังภาพ
หากตองการบนัทึกการสนทนาทางโทรศัพท ใหเปดเครื่องบันทึก
ในระหวางที่สนทนา และเลือก  ทั้งสองฝายจะไดยินเสียงในชวง
เวลาสม่ําเสมอขณะที่ทําการบันทึก
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การจัดตําแหนง
เกี่ยวกับ GPS
ขอมูลจุดพิกัดตางๆ ใน GPS จะแสดงโดยใชระบบพิกัด WGS-84
สากล คณุสมบัติขอมูลจุดพิกัดที่มีใหอาจแตกตางกันไปตาม
ภมูิภาค
Global Positioning System (GPS) ดําเนินการโดยรัฐบาลของ
สหรัฐอเมริกา ซึง่เปนผูรับผิดชอบความถูกตองแมนยําและการ
บํารุงรักษาแตเพียงผูเดียว ความถูกตองแมนยําของขอมูลระบุ
ตําแหนงสามารถไดรับผลกระทบจากการปรับดาวเทียม GPS ที่
กระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบาย
GPS ฝายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรมการวางแผน
เพื่อการนํารองระบบวิทยุแหงรัฐบาลกลาง ความถูกตองแมนยํายัง
อาจไดรับผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณิตที่ไมมีประสิทธิภาพ
ของดาวเทียมดวย ความพรอมใชประโยชนและคุณภาพของ
สัญญาณ GPS จะไดรับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่ง
กีดขวางตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ บริเวณในอาคารหรือชั้น
ใตดินอาจไมมีสัญญาณ GPS และสัญญาณอาจออนลงเมื่อผานวัสดุ
ตางๆ เชน คอนกรีตหรือโลหะ
GPS ไมสามารถนํามาใชเพื่อวัดตําแหนงที่ตั้งอยางละเอียดแมนยํา
ได และคุณไมควรใชขอมูลที่ตัง้จากเครื่องรับ GPS และเครือขาย
วิทยุเซลลูลารเพียงอยางเดียวเพื่อหาตําแหนงและนําทาง
มเิตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิด
พลาดในการปดเศษ ความถูกตองแมนยําอาจไดรับผลกระทบจาก
คณุภาพและบริการของสัญญาณ GPS
คณุสามารถเปดใชงานและปดใชงานวิธีระบุตําแหนงตางๆ ไดใน
การตั้งคาการระบุตําแหนง

GPS แบบชวยเหลอื (A-GPS)
โทรศัพทของคุณรองรับฟงกชัน GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS)

A-GPS จําเปนตองใชการสนับสนุนของเครือขาย
Assisted GPS (A-GPS) ใชเพื่อดึงขอมูลชวยเหลือผานทางการเชื่อม
ตอชุดขอมูล ซึง่ชวยในการคํานวณพิกัดของตําแหนงที่ตั้งใน
ปจจุบันของคุณ เมื่อเครื่องของคุณกําลงัรับสัญญาณจากดาวเทียม
เมื่อคุณเปดใช A-GPS โทรศัพทจะรับขอมูลดาวเทียมที่มีประโยชน
จากเซิรฟเวอรขอมูลสนับสนุนผานระบบเครือขายเซลลูลาร ดวย
ความชวยเหลือจากขอมลูสนับสนุน โทรศัพทจะไดรับตําแหนง GPS
ไดรวดเร็วยิ่งขึน้
โทรศัพทจะไดรับการกําหนดคามาลวงหนาใหใชบริการ Nokia A-
GPS ในกรณีที่ไมมีการตั้งคา A-GPS เฉพาะจากผูใหบริการ ขอมูล
สนับสนุนจะถูกดึงจากเซริฟเวอรบริการ Nokia A-GPS เมื่อจําเปน
เทานั้น
หากตองการปดใชงานบริการ A-GPS ใหเลือก  > แอปพลฯิ >
ขอมูล GPS และ ตัวเลือก > การตั้งคาการจัดตําแหนง > วิธี
จัดตําแหนง > GPS แบบชวยเหลือ > ตัวเลือก > ไมใชงาน
คุณจะตองกําหนดจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในโทรศัพทกอนเพื่อดึง
ขอมูลสนับสนุนจากบริการ Nokia A-GPS ผานการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ต คณุสามารถกําหนดจุดเชื่อมตอสําหรับ A-GPS ไดในการ
ตั้งคาการจัดตําแหนง จุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) ไมสามารถ
ใชไดกับบริการนี้ เฉพาะจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเทานั้นที่นํามา
ใชได เครื่องจะขอใหคุณเลือกจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเมื่อคุณใช
GPS เปนครั้งแรก

แผนที่
 เลือก  > แผนที่ หรือกดปุมตัวนําทาง

แผนที่ชวยใหคุณเห็นที่ตัง้ปจจุบันของคุณบนแผนที่ เรียกดูแผนที่
ของเมืองและประเทศตางๆ รวมทั้งคนหาที่อยูและสถานที่ที่นา
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สนใจ นอกจากนี้คุณยังสามารถวางแผนเสนทาง และรับคําแนะนํา
ในการสํารวจทางรถยนตและการเดินเทา หากคุณจัดเก็บที่ตั้งและ
เสนทางที่คุณชื่นชอบไปไวที่บัญชี Nokia ของคุณ คุณจะสามารถ
จัดเรียงที่ตั้งและเสนทางเหลานั้นในชุดสะสม และซิงโครไนซ
รายการที่จัดเก็บไวระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณและบริการ
แผนที่ Ovi ทางอินเทอรเน็ต
อีกทั้งคุณยังสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ การจราจร
เหตุการณ การเดินทาง หรือรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งอื่นๆ หากมี
บริการนี้ในประเทศหรือภมูิภาคของคุณ
เมื่อคุณใชแผนที่ครั้งแรก คุณอาจตองเลือกจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตเพื่อดาวนโหลดแผนที่
เมื่อคุณเชื่อมตอกับขอมูลที่ใชงานอยูและเรียกดูแผนที่บนหนาจอ
ระบบจะดาวนโหลดแผนที่ใหมโดยอัตโนมัติ หากคุณเรียกดูบริเวณ
ที่ไมครอบคลุมในแผนที่ที่ไดดาวนโหลดมาแลว นอกจากนี้คุณยัง
สามารถใชซอฟตแวร Nokia Map Loader PC ดาวนโหลดแผนที่ ใน
การติดตั้ง Nokia Map Loader ในเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกัน
ได ใหไปที่ www.nokia.com/maps

หมายเหตุ: การดาวนโหลดเนื้อหา เชน แผนที่, ภาพจาก
ดาวเทียม, ไฟลเสียง, คูมือหรือขอมูลจราจรอาจทําใหมีการสง
ขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เคลด็ลับ: หากไมตองการเสียคาบริการถายโอนขอมูล คุณ
ยังสามารถใชแผนที่ไดโดยไมตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต
และเรียกดูแผนที่ที่จัดเก็บไวในอุปกรณหรือการดหนวย
ความจําของคุณ หากมี เมื่อคุณใชแผนที่โดยไมเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต บางบริการอาจไมสามารถใชได

การทําแผนที่เกือบทั้งหมดนั้นจะไมถูกตองแมนยําและไมเสร็จ
สมบูรณในบางอาณาเขต โปรดอยาเชื่อถือตอแผนที่ที่คุณ
ดาวนโหลดมาเพื่อใชในโทรศัพทนี้เพียงอยางเดียวเทานั้น
เนื้อหา เชน ภาพจากดาวเทียม คูมือ ขอมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ
และจราจร รวมทั้งบริการที่เกี่ยวของสรางขึ้นโดยบริษัทอื่นที่ไม

เกี่ยวของกับ Nokia เนื้อหาบางอยางอาจไมถูกตองแมนยําและไม
สมบูรณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมในการใหบริการ คุณจึงไมควร
อางอิงเนื้อหาที่กลาวมาขางตนและบริการที่เกี่ยวของเพียงอยาง
เดียว
หากตองการขอมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นแผนที่ในโทรศัพทของ
คุณ ใหไปที่ www.nokia.com/support

สถานที่
ดวยแอปพลิเคชั่นสถานที ่คณุจะสามารถจัดเก็บขอมลูตําแหนง
ของสถานที่เฉพาะลงในโทรศัพทได คุณสามารถจัดเรียงตําแหนง
ที่จัดเก็บไวเปนประเภทตางๆ เชน ธุรกิจ และเพิ่มขอมูลอื่นๆ เชน ที่
อยู ใหกับตําแหนงนั้นได คุณสามารถใชสถานที่ที่จัดเก็บไวกับ

พลิเคชั่นที่ใชงานรวมกันได เชน ขอมูล GPS
เลือก  > แอปพลฯิ > สถานที่
พิกัดใน GPS จะแสดงโดยใชระบบพิกัดสากล WGS-84
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ตําแหนงใหม  — สรางสถานที่ใหม ในการสรางคําขอระบุ
ตําแหนงสําหรับตําแหนงปจจุบันของคุณ ใหเลือก ตําแหนง
ปจจุบัน ในการเลือกตําแหนงจากแผนที่ เลือก เลอืกจาก
แผนที่หากตองการปอนขอมูลตําแหนงดวยตนเอง ใหเลือก
ปอนโดยผูใช

● แกไข  — แกไขหรือเพิ่มขอมูลใหกับสถานที่ที่จัดเก็บไว (เชน
ที่อยู)

● เพิ่มไปที่ประเภท  — เพิ่มสถานที่ไปยังประเภทในสถานที่
เลือกประเภทที่คุณตองการเพิ่มสถานที่

● สง  — สงสถานที่หนึ่งหรือหลายแหงไปยังอุปกรณที่ใชรวมกัน
ได สถานที่ที่ไดรับจะอยูในโฟลเดอรถาดเขาในแอปพลิเคชั่
ขอความ

คุณสามารถจัดเรียงสถานที่ของคุณลงในประเภทที่กําหนดไวลวง
หนา รวมทั้งสรางประเภทใหมได ในการแกไขและสรางประเภท

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์32

แอป

น

http://www.nokia.com/maps
http://www.nokia.com/support


สถานที่ใหม เปดแท็บประเภท และเลือก ตัวเลือก > แกไข
ประเภท

ขอมูล GPS
ตัวแนะนําเสนทาง
เลือก  > แอปพลฯิ > ขอมูล GPS และ การนําทาง
เริ่มใชงานตัวแนะนําเสนทางกลางแจง หากเริ่มใชงานภายใน
อาคาร ตัวรับ GPS อาจไมสามารถรับขอมูลสําคัญจากดาวเทียมได
ตวัแนะนําเสนทางจะใชเขม็ทิศที่ปรับหมุนไดบนหนาจอของเครื่อง
ลูกบอลสีแดงแสดงทิศทางของปลายทาง และระยะทางโดย
ประมาณจะแสดงอยูภายในวงแหวนของเข็มทิศ
ตวัแนะนําเสนทางไดรับการออกแบบใหแสดงเสนทางที่มรีะยะสั้น
ที่สุดและตรงไปที่ปลายทางนั้นมากที่สุด โดยวัดในแนวเสนตรง สิ่ง
กีดขวางในเสนทาง เชน อาคาร และลักษณะทางธรรมชาต ิจะถูก
ละเวน คาความสูงตางๆ จะไมนํามาคิดในการคํานวณระยะทาง ตัว
แนะนําเสนทางจะทํางานเมื่อคุณเคลื่อนยายตําแหนง

ในการตั้งปลายทางของการเดินทาง เลือก ตัวเลือก > ตั้งปลาย
ทาง และสถานที่เปนปลายทาง หรือปอนคาพิกัดเสนรุงและเสน
แวง

ในการลบปลายทางที่ตั้งไวสําหรับการเดินทางของคุณออก เลือก
หยุดการนําทาง

การดึงขอมูลระบุตําแหนง
เลือก  > แอปพลฯิ > ขอมูล GPS และ ตําแหนง
ในหนาจอตําแหนง คุณสามารถดูขอมูลระบุตําแหนงของตําแหนง
ที่อยูปจจุบันของคุณ ขอมูลระบุตําแหนงโดยประมาณจะปรากฏ
หากตองการจัดเก็บตําแหนงปจจุบันเปนสถานที่ เลือก ตัวเลือก >
บนัทึกตําแหนง สถานที่เปนตําแหนงที่จัดเก็บไวพรอมกับขอมูล

เพิ่มเติม และใชในแอปพลิเคชั่นอื่นที่ใชรวมกันได อีกทั้งสามารถ
ถายโอนระหวางอุปกรณที่ใชรวมกันได
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การเขียนขอความ
ระบบปอนตวัอกัษรแบบปกติ

 ระบุถึงระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ

 และ  จะระบุถึงตวัอักษรพิมพใหญและพิมพเล็ก
 ระบุถึงการขึน้ตนประโยคโดยที่ตัวอักษรตัวแรกของประโยค

จะเขียนโดยใชตัวอักษรพิมพใหญสวนตวัอักษรที่เหลือในประโยค
จะเขียนโดยใชตัวอักษรพิมพเล็กโดยอัตโนมัติ  ระบุถึงโหมด
ตัวเลข

ในการเขียนตัวอักษรดวยปุมกด ใหกดปุมตัวเลข 2-9 ซ้ําๆ จนกวา
ตัวอักษรที่ตองการจะปรากฏขึ้น โดยปุมตัวเลขแตละปุมจะมีตัว
อักษรที่ใชงานไดอยูมากกวาที่ระบุไวบนปุมนั้นๆ หากตัวอักษรถัด
ไปอยูในปุมเดียวกับตัวอักษรที่แสดง ใหรอจนกวาเคอรเซอรจะ
ปรากฏขึน้ และปอนตัวอักษรนั้น

เมื่อตองการปอนตัวเลข ใหกดปุมตวัเลขที่ตองการคางไว

เมื่อตองการสลับระหวางแบบและโหมดตัวอักษรตางๆ ใหกดปุม #

ในการปอนเครื่องหมายวรรคตอนที่ใชสวนใหญ ใหกด 1 ซ้ําๆ
จนกวาเครื่องหมายวรรคตอนที่ตองการจะปรากฏขึน้

ในการเพิ่มอักขระพิเศษ ใหกดปุม * คางไว

หากตองการเวนวรรค ใหกดปุม 0 ในการขึน้บรรทัดใหม ใหกดปุม
0 สามครั้ง

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
1. ในการเปดหรือปดใชงานระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ กด #

สองครั้งอยางรวดเร็ว การดําเนินการดังกลาวจะเปดหรือปดใช
งานระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิของตัวแกไขทั้งหมดใน

โทรศัพท  แสดงวาระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติเปดใช
งานแลว

2. ในการเขยีนคําที่ตองการ ใหกดปุม 2-9 กดแตละปุมเพียงครั้ง
เดียวสําหรับแตละตัวอักษร

3. เมื่อคุณเขียนคําเสร็จแลว และคําดังกลาวถูกตองแลว ใหเลื่อน
ไปทางขวาเพื่อยืนยัน หรือกด 0 เพื่อใสเวนวรรค
หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกด * ซ้ําๆ เพื่อดคูําที่ตรงกันใน
พจนานุกรม
หากมีอักขระ ? แสดงตอจากคํานั้นๆ แสดงวาคําที่คุณตองการ
เขียนไมมีอยูในพจนานุกรม ในการเพิ่มคําลงในพจนานุกรม
เลือก สะกด ปอนคํา (ไมเกิน 32 ตัวอักษร) โดยใชการปอน
ขอความแบบเดิม และเลือก ตกลง คําจะเพิ่มลงในพจนานุกรม
เมื่อพจนานุกรมเต็ม คําใหมจะไปแทนที่คําที่เพิ่มไวที่เกาที่สุด

เขียนคําประสมสวนแรก เลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขยีนคํา
ประสมสวนที่สอง ในการเขยีนคําประสมใหครบถวน กด 0 เพื่อใส
เวนวรรค

การปอนขอความภาษาไทย
ในการเขยีนขอความภาษาไทย เชน ขอความตัวอักษร ใหเลือกการ
รับสงขอความในเมนู และเลือกเพื่อสรางขอความตัวอักษรใหม
เลือกหนาตางขอความ และ ตัวเลือก > ภาษาที่ใชเขียน และ
ภาษาไทย ไอคอน  จะปรากฏ

ตัวอยางเชน ในการเขียนคําวา "คิดถึง U ;-)" ใหทําตามขั้นตอนดังนี้
1. กด 1 สี่ครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร ค
2. กด * คางไว เลื่อนไปทางขวาหนึ่งครัง้เพื่อเลอืกสระสําหรบั คิ

และเลือก แทรก

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์34



3. กด 5 หนึ่งครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร ด
4. กด 5 สามครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร ถ
5. กด * คางไว เลื่อนไปทางขวาสามครั้งเพื่อเลือกสระสําหรับ ถึ

และเลือก แทรก
6. กด 2 สองครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร ง
7. เลือก ตัวเลอืก > ภาษาที่ใชเขียน และภาษาอังกฤษ เพื่อ

เปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ และกด 0 เพื่อเวนวรรค
8. กด 8 สองครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร U
9. กด 0 เพื่อเวนวรรค
10. กด * คางไวและเลือก สัญลกัษณเพิ่มเติม เลื่อนไปยัง ; และ

กด เลอืก
11. กด * คางไว เลือก สญัลกัษณเพิ่มเติม เลื่อนไปยัง – และ

กด เลอืก
12. กด * คางไว เลือก สญัลกัษณเพิ่มเติม เลื่อนไปยัง ) และ

กด เลอืก
หมายเหตุ: จะแทรกสระและพยัญชนะไดเฉพาะเมื่อเขยีนอักขระ
ภาษาไทยนําหนาตามขอกําหนดภาษาไทย
อุปกรณเคลื่อนที่ที่มีเมนูภาษาไทยเทานั้นที่สามารถรับขอความ
ภาษาไทยได

การเปลีย่นภาษาที่ใชเขียน
ระหวางการเขียนขอความ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใชเขยีนได
ตัวอยางเชน หากคุณกดปุม 6 ซ้ําๆ เพื่อใหถึงอักขระตัวใดโดย
เฉพาะ การเปลี่ยนภาษาที่ใชเขียนจะทําใหคุณสามารถเขาใชงาน
อักขระตางๆ ไดในลําดับที่แตกตางออกไป
หากคุณเขียนขอความโดยใชพยัญชนะที่ไมใชพยัญชนะละตนิ และ
ตองการเขยีนตัวอักษรละติน ตัวอยางเชน อีเมลหรือที่อยูอีเมล คุณ
อาจตองเปลี่ยนภาษาที่ใชเขยีน หากตองการเปลี่ยนภาษาที่ใช

เขยีน ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืกปอนขอมูล > ภาษาที่ใช
เขียน และภาษาที่ใชเขยีนซึ่งใชตัวอักษรละติน

การคัดลอกและลบขอความ
1. ในการเลือกตัวอักษรและคํา ใหกด # คางไว พรอมกับเลื่อนไป

ทางซายหรือขวา ในการเลือกบรรทัดขอความ ใหกด # คางไว
พรอมกับเลื่อนขึ้นหรือลง

2. ในการคัดลอกขอความ ใหกด # คางไว พรอมกับเลือก 
คัดลอก
ในการลบขอความที่เลือกไว กดปุมลบ C

3. ในการวางขอความ ใหเลื่อนไปยังตําแหนงที่ตองการ แลวกด
# คางไว พรอมกับเลอืก วาง
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ขอความ
เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและ
แสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตาง
กันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

หนาจอหลักเมนูการรับสงขอความ
เลือก  > ขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

หากตองการสรางขอความใหม เลือก ขอความใหม
เคลด็ลับ: หากตองการหลีกเลี่ยงการเขยีนขอความที่คุณสง
บอยๆ ซ้ําไปซ้ํามา ใหใชขอความในแฟมขอมูล แบบ
ขอความ ในแฟมขอมูลของฉัน คุณยังสามารถสรางและ
บันทึกแบบขอความของคุณเองได

เมนูการรับสงขอความ ประกอบดวยแฟมขอมูลตอไปนี้
●  ถาดเขา  — ขอความที่ไดรับ ยกเวนอีเมลและขอความจาก
ระบบจะถูกจัดเก็บไวที่นี่

●  โฟลเดอรของฉัน  — การจัดการขอความของคุณไปยัง
แฟมขอมูล

●  ศนูยขอความใหม  — เชื่อมตอกับศูนยรับสงขอความระยะ
ไกลของคุณเพื่อรับขอความอีเมลใหม หรือดูขอความอีเมลที่รับ
กอนหนานี้แบบออฟไลนก็ได

●  ฉบับราง  — ขอความฉบับรางที่ไมไดสงจะถกูจัดเก็บไว
ที่นี่

●  สง  — ขอความสุดทายที่สง ยกเวนขอความที่สงดวยการ
เชื่อมตอ Bluetooth จะจัดเก็บไวที่นี่ คณุสามารถเปลีย่นจํานวน
ขอความที่จะจัดเก็บในแฟมขอมูลนี้ 

●  ถาดออก  — ขอความที่รอสงจะจัดเก็บไวในถาดออก
ชั่วคราว เชน เมื่อโทรศัพทของคุณอยูนอกพื้นที่ใหบริการ

●  รายงาน  — คุณสามารถขอใหระบบเครือขายสงรายงาน
ผลการสงขอความตัวอักษร รวมทั้งขอความมัลติมีเดียที่คุณสง
ใหคุณทราบได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การเขียนและสงขอความ
เลือก  > ขอความ

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ
ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทําความ
เสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ
กอนการสรางขอความมัลติมีเดีย หรือเขียนอีเมล คุณตอง
กําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอที่ถูกตองใหเรียบรอยกอน
ขนาดของขอความ MMS อาจจํากัดตามเครือขายแบบไรสาย หาก
ไฟลภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมี
ขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได
ตรวจสอบการจํากัดขนาดของขอความอีเมลจากผูใหบริการ หาก
คุณพยายามที่จะสงขอความอีเมลที่มีขนาดเกินคาจํากัดของ
เซริฟเวอรอีเมล ขอความจะถูกเก็บไวในโฟลเดอรถาดออก และ
โทรศัพทจะพยายามสงขอความดังกลาวอีกเปนระยะๆ การสงอีเมล
จะตองใชการเชื่อมตอขอมูล และการที่โทรศัพทพยายามสงอีเมล
ซ้ําอยางตอเนื่องอาจทําใหคาโทรศพัทของคุณเพิ่มขึน้ ใน
โฟลเดอรถาดออก คุณสามารถลบขอความดังกลาวได หรือยาย
ขอความนั้นไปยังโฟลเดอรฉบับราง
1. เลือก ขอความใหม > ขอความ เพื่อวงขอความตัวอักษรหรือ

ขอความมัลติมีเดีย (MMS) ขอความคลปิเสยีง เพื่อสงขอความ
มัลติมีเดียที่มีคลิปเสียง หรือ อีเมล เพื่อสงขอความอีเมล

2. ในชอง ถึง ใหกดปุมเลื่อนเพื่อเลือกผูรับหรือกลุมจากรายชื่อ
หรือปอนเบอรโทรศัพทหรืออีเมลแอดเดรสของผูรับ ในการเพิ่ม
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เซมิโคลอน (;) เพื่อแยกผูรับ ใหกด * นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถคัดลอกและวางหมายเลขหรือแอดเดรสจากคลิปบอรด
ได

3. ในฟลดชื่อเรื่อง ใหปอนชื่อเรื่องของอีเมล หากตองการเปลี่ยน
ฟลดตาง ๆ ที่มองเห็นได เลือก ตัวเลอืก > ชองเพิ่มเติม

4. ในฟลดขอความ ใหเขยีนขอความ ในการแทรกแมแบบหรือ
บันทึก เลือก ตัวเลือก > ใสเนื้อหา > ใสตัวอักษร >
ตัวอยางขอความ หรือ บันทึก

5. ในการเพิ่มไฟลสื่อลงในขอความมัลติมีเดีย เลือก ตัวเลอืก >
ใสเนื้อหา ชนิดของไฟลหรือแหลงที่มา และไฟลที่ตองการ ใน
การแทรกนามบัตร สไลด บันทึก หรือไฟลอื่นๆ ลงในขอความ
เลือก ตัวเลอืก > ใสเนื้อหา > ใสไฟลอื่นๆ

6. ในการบันทึกภาพ หรือบันทึกวิดีโอหรือคลิปเสียงสําหรับ
ขอความมัลติมีเดีย เลือก ตัวเลือก > ใสเนื้อหา > ใส
รูปภาพ > ใหม, ใสวิดีโอคลิป > ใหม หรือ ใสคลิปเสียง >
ใหม

7. หากตองการเพิ่มสิ่งที่แนบลงในอีเมล เลือก ตัวเลือก และชนิด
สิ่งที่แนบ สิ่งที่แนบในอีเมลจะมีสัญลกัษณเปน 

8. ในการสงขอความ เลือก ตัวเลือก > สง หรือกดปุมโทร

หมายเหตุ: ขอความหรือไอคอนสงขอความบนหนาจอของ
เครื่องไมไดแสดงวาผูรับไดรับขอความนั้นแลว ณ ปลายทางที่เรา
สงไปให
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรที่มีความ
ยาวมากกวาความยาวที่กําหนดของขอความเดียว สําหรับขอความ
ที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบงสงขอความออกเปนสองขอความ
ขึน้ไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามนั้น สําหรับตัวอักษรที่มี
เครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่
เลือกบางภาษาจะใชพื้นที่มากขึน้ ซึ่งอาจจํากัดจํานวนตัวอักษรที่
สามารถสงเปนขอความเดยีวไดนอยลง

คุณจะไมสามารถสงคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกในรูปแบบ .mp4 หรือที่มี
ขนาดใหญเกินขอจํากัดของเครือขายไรสายในขอความมัลติมีเดีย

ขอมูล, การตั้งคา และขอความบริการ
เว็บ
โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความที่ประกอบดวยขอมูลตางๆ ได
หลายรูปแบบ เชน นามบัตร เสียงเรียกเขา โลโกระบบ รายการ
ปฏิทิน และการแจงเตือนอีเมล นอกจากนี้ คุณอาจไดรับคาติดตั้งใน
รูปแบบของขอความสําหรับกําหนดคาจากผูใหบริการ

หากตองการบันทึกขอมูลจากขอความ เลือก ตัวเลอืก และเลือกตัว
เลือกที่ตองการ
ขอความบริการเว็บเปนการแจงขอมูล (เชน หัวขอขาว) และอาจมี
ขอความแบบตัวอักษรหรือลิงคดวย โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
เพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการใชงานและการสมัครเปนสมาชิก

ระบบอานขอความ
ตัวอานขอความจะทําใหคุณสามารถฟงขอความ มัลติมีเดีย
ขอความเสียง และอีเมล

ในการฟงขอความใหมหรืออีเมล ในหนาจอหลัก ใหกดปุมเลือก
ดานซายคางไวจนกวาตัวอานขอความจะเริ่มทํางาน

ในการฟงขอความจากถาดเขาหรืออีเมลจากศูนยฝากขอความของ
คุณ ใหเลื่อนไปยังขอความ และเลือก ตัวเลือก > ฟง หาก
ตองการเลิกอาน ใหกดปุมวางสาย

หากตองการหยุดอานชั่วคราวหรอืใหอานตอไป ใหกดปุมเลื่อน ใน
การขามไปยังขอความถัดไป ใหเลื่อนไปทางขวา ในการเลนซ้ํา
ขอความปจจุบันหรืออีเมล ใหเลื่อนไปทางซาย ในการขามไปยัง
ขอความกอนหนา ใหเลื่อนไปทางซายที่จุดเริ่มตนของขอความ
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ในการดูขอความปจจุบันหรอือีเมลในรปูแบบขอความโดยไมมีเสียง
เลือก ตัวเลือก > ดู

อเีมล
การตั้งคาอีเมลของคุณ
ดวยตัวชวยอีเมลของ Nokia คุณสามารถตัง้คาบัญชีอีเมลของ
บริษัท เชน Microsoft Outlook, Mail for Exchange หรือ
Intellisync พรอมทั้งตั้งคาบัญชีอีเมลอินเทอรเน็ตของคุณ
เมื่อตั้งคาอีเมลของบริษัท เครื่องอาจแสดงขอความขอใหคุณปอน
ชื่อของเซิรฟเวอรที่เชื่อมโยงกับที่อยูอีเมลของคุณ สอบถามขอมูล
เพิ่มเติมจากแผนก IT ของบริษัทคุณ
1. ในการเริ่มตนตัวชวย ไปยังหนาจอหลัก เลื่อนไปที่ตัวชวยอีเมล

และกดปุมเลื่อน
2. ปอนที่อยูอีเมลและรหัสผาน หากตัวชวยไมสามารถตั้งคาอีเมล

ของคุณใหโดยอัตโนมัติ คณุตองเลือกชนิดบญัชีอีเมลและปอน
การตั้งคาบัญชีที่เกี่ยวของ

หากโทรศัพทของคุณมีไคลเอนตอีเมลเพิ่มเติมอื่น รายการ
ไคลเอ็นตอีเมลจะปรากฏใหคุณเลอืกเมื่อคุณเริ่มตนตัวชวยอีเมล

การสงอเีมล
เลือก  > ขอความ
1. เลือกศูนยขอความของคุณ และ ตัวเลอืก > สรางอีเมล
2. ในชอง ถึง ปอนที่อยูอีเมลของผูรับ หากพบที่อยูอีเมลของผูรับ

อยูในรายชื่อ เริ่มตนดวยการปอนชื่อของผูรับ และเลือกผูรับ
จากผลลัพธที่ตรงกัน หากคุณเพิ่มผูรับหลายคน แทรก ; เพื่อ
คั่นระหวางที่อยูอีเมล ใชชอง สําเนาถึง เพื่อสงสําเนาขอความ
ไปยังผูรับอื่น หรือชอง สําเนาลับถึง เพื่อสงสําเนาลับไปถงึ
ผูรับ หากมองไมเห็นชอง สําเนาลับถึง เลือก ตัวเลือก >
อื่นๆ > แสดงสําเนาลับ

3. ในชอง เรื่อง ใหปอนหัวเรื่องของอีเมล
4. ปอนขอความของคุณลงในพื้นที่สําหรับขอความ
5. เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

● เพิ่มสิง่ที่แนบ  — เพิ่มสิ่งที่แนบลงในขอความ
● ลําดับความสําคัญ  — กําหนดลําดับความสําคัญของ
ขอความ

● แฟลก  — ตัง้แฟลกที่ขอความเพื่อติดตาม
● แทรกแบบขอความ  — แทรกขอความจากแมแบบ
● เพิ่มผูรับ  — เพิ่มผูรับลงในขอความจากรายชื่อ
● ตัวเลือกการแกไข  — ตัด คัดลอก หรือวางขอความที่เลือก
ไว

● ตัวเลือกปอนขอมูล  — เปดหรือปดใชงานระบบชวยสะกด
คําอัตโนมัต ิหรือเลือกภาษาที่ใชเขียน

6. เลือก ตัวเลือก > สง

การอานอเีมล
เลือก  > ขอความ

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ
ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทําความ
เสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ

ในการอานขอความอีเมลที่ไดรับ เลือกศูนยขอความ และเลือก
ขอความจากรายการ

ในการตอบกลับผูสงขอความ เลือก ตัวเลือก > ตอบ ในการตอบ
กลับผูสงและผูรับอื่นทั้งหมด เลือก ตัวเลอืก > ตอบกลับทั้งหมด

ในการสงตอขอความ ใหเลือก ตัวเลอืก > สงตอ

การดาวนโหลดสิ่งที่แนบ
เลือก  > ขอความ และศูนยขอความ
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ในการดูสิ่งที่แนบในขอความอีเมลที่ไดรับ ใหเลื่อนไปที่ชองสิ่งที่
แนบ และเลือก ตัวเลอืก > การกระทํา หากมีสิ่งที่แนบรายการ
เดียวในขอความ ใหเลือก เปด เพื่อเปดสิ่งที่แนบ หากมีสิ่งที่แนบ
หลายรายการ เลือก แสดงรายการ เพื่อดูรายการซึ่งแสดงสิ่งที่
แนบที่ดาวนโหลดหรือไมไดดาวนโหลด

ในการดาวนโหลดสิ่งที่แนบที่เลือกไว หรือสิ่งที่แนบทั้งหมดจาก
รายการลงในโทรศัพทของคุณ เลือก ตัวเลอืก > ดาวนโหลด
หรือ ดาวนโหลดทั้งหมด สิ่งที่แนบไมไดจัดเก็บอยูในเครื่องของ
คุณ และจะถูกลบออกเมื่อคุณลบขอความ

ในการบันทึกสิ่งที่แนบที่เลือกไว หรือสิ่งที่แนบที่ดาวนโหลดไว
ทั้งหมดลงในโทรศัพทของคุณ เลือก ตัวเลอืก > บนัทึก หรือ
บนัทึกทั้งหมด

ในการเปดสิ่งที่แนบที่ดาวนโหลดและไดเลือกไว ใหเลือก ตัว
เลอืก > การกระทํา > เปด

การยกเลิกการเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความ
เลือก  > ขอความ และศูนยขอความ

ในการยกเลิกการซิงโครไนซระหวางโทรศัพทและเซริฟเวอรของ
อีเมล และในการทํางานกับอีเมลโดยไมใชการเชื่อมตอแบบไรสาย
เลือก ตัวเลือก > ยุติการเชื่อมตอ หากศูนยขอความของคุณไมมี
ตัวเลือก ยุติการเชื่อมตอ เลือก ตัวเลอืก > ออก เพื่อยุติการ
เชื่อมตอกับศูนยขอความ

ในการเริ่มการซงิโครไนซอีกครั้ง เลือก ตัวเลือก > เชื่อมตอ

การตั้งคาอเีมลทัว่ไป
เลือก  > ขอความ, ศูนยขอความ และ ตัวเลือก > ตั้งคา >
การตั้งคาทั่วไป และจากตัวเลือกตอไปนี้
● เคาโครงรายการขอความ  — เลือกวาจะใหขอความอีเมลใน
ถาดเขาแสดงขอความบรรทัดเดียวหรอืสองบรรทัด

● ดูตัวอยางขอความ  — เลือกวาจะดูตัวอยางขอความระหวางที่
เลื่อนไปตามรายการขอความอีเมลในถาดเขาหรือไม

● ตัวแบงชื่อ  — เลือก เปด เพื่อใหสามารถขยายหรือยอรายการ
ขอความอีเมลได

● การแจงเตือนดาวนโหลด  — เลือกวาจะใหเครื่องแสดงการ
แจงเตือนหรือไมเมื่อมีการดาวนโหลดสิ่งที่แนบของอีเมล

● หนาจอหลัก  — กําหนดจํานวนบรรทัดในการแสดงอีเมลใน
พื้นที่ขอมูลของหนาจอหลัก

ActiveSync
การใช Mail for Exchange จะถูกจํากัดไวเฉพาะการซงิโครไนซ
ขอมูล PIM แบบ Over-the-Air ระหวางโทรศัพท Nokia กับ
เซริฟเวอร Microsoft Exchange ที่ไดรับอนุญาต

ขอความ Nokia
บริการขอความ Nokia จะถายโอนอีเมลจากที่อยูอีเมลปจจุบันของ
คุณไปยังโทรศัพทของคุณ คุณสามารถอาน ตอบกลับ และจัดการ
อีเมลของคุณไดขณะเดินทาง บริการขอความ Nokia ยังสามารถ
ทํางานรวมกับผูใหบริการอีเมลอินเทอรเน็ตจํานวนมากที่ใหบริการ
อีเมลสวนบุคคล เชน บริการอีเมลของ Google เปนตน
บริการขอความ Nokia อาจมีการเรียกเก็บคาบริการ สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหรือ
บริการขอความ Nokia
บริการขอความ Nokia ตองไดรับการสนับสนุนจากระบบของคุณ
และอาจไมมีใหบริการในบางภูมิภาค
ในการตั้งคาบริการขอความ Nokia ใหใชตัวชวยตั้งคาอีเมล
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่ www.email.nokia.com
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การดขูอความบนซิมการด
เลือก  > ขอความ และ ตัวเลอืก > ขอความซิม
กอนที่คุณจะสามารถดูขอความในซิมได คุณตองคัดลอกขอความ
ดงักลาวไปยังแฟมขอมูลในโทรศพัทของคุณกอน
1. เลือก ตัวเลอืก > เลอืก/ไมเลอืก > เลอืก หรือ เลอืก
ทั้งหมด เพื่อเลือกขอความ

2. เลือก ตัวเลอืก > คัดลอก รายการแฟมขอมูลจะเปดขึน้
3. ในการเริ่มการคัดลอก เลือกแฟมขอมูล ในการดูขอความ ให

เปดแฟมขอมูล

ขอความจากระบบ
เลือก  > ขอความ และ ตัวเลอืก > ขอความจากระบบ
ขอความจากระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณ
สามารถรับขอความในหัวขอตางๆ เชน สภาพอากาศหรือสภาพ
จราจร จากผูใหบริการของคุณได โปรดติดตอผูใหบริการเกี่ยวกับ
หัวขอที่มีใหบริการและหมายเลขหัวขอที่เกี่ยวของ บริการนี้อาจ
ไมมีในบางภมูิภาค
คณุไมสามารถรับขอความจากระบบไดหากคณุใชเครือขาย UMTS
การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตอาจทําใหไมสามารถรับขอความจาก
ระบบได

คําสั่งบริการ
เลือก  > ขอความ และ ตัวเลอืก > คําสั่งบริการ

คําสั่งบริการ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ทําใหคุณสามารถ
ปอนและสงคําขอบริการ (หรือเรียกวาคําสั่ง USSD) เชน คําสั่งการ
ใชสําหรับบรกิารเสริมจากระบบเครือขาย ไปยังผูใหบริการของคุณ
ได บริการนี้อาจไมมีในบางภูมิภาค

การตั้งคาขอความ
การตั้งคาอาจไดรับการกําหนดไวลวงหนาในโทรศัพทของคุณ หรือ
คุณอาจไดรับในรูปแบบขอความ ในการปอนการตั้งคาดวยตัวเอง
กรอกรายละเอียดลงในชองทุกชองที่มีเครื่องหมาย ตองระบ ุหรือ
เครื่องหมายดอกจัน
ศูนยรับฝากขอความหรือจุดเชื่อมตอทั้งหมดหรือบางอยางอาจได
รับการตั้งคาไวลวงหนาโดยผูใหบริการของคณุ และคุณอาจไม
สามารถเปลี่ยนแปลง สราง แกไข หรือลบ

การตั้งคาขอความแบบตัวอกัษร
เลือก  > ขอความ และ ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความ
ตัวอักษร
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● ศนูยรับฝากขอความ  —  ดูรายการศูนยรับสงขอความที่มีอยู
ทั้งหมดที่ถูกกําหนดไวแลว

● ศนูยขอความที่ใช  —  เลือกศูนยรับสงขอความที่ใชสําหรับสง
ขอความแบบตัวอักษร

● การเขารหัสอักขระ  —  ในการใชการแปลงตัวอักษรเปนระบบ
เขารหัสอื่นเมื่อเปนไปได เลือก การสนับสนุนที่ลดลง

● การรับรายงาน  —  เลือกวาจะใหเครือขายสงรายงานการนําสง
ขอความของคุณหรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● อายุขอความ  —  เลือกระยะเวลาที่ศูนยรับสงขอความจะสง
ขอความใหอีกครั้งหากสงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) หากไมสามารถสงขอความไดภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ขอความจะถูกลบออกจากศูนยรับสงขอความ

● สงขอความเปน  — โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ หาก
ตองการทราบวาศูนยขอความสามารถแปลงขอความตัวอักษร
เปนรูปแบบอื่นๆ เหลานี้ไดหรือไม

● การเชื่อมตอที่เลือก  —  เลือกการเชื่อมตอที่จะใช
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● ตอบผานศูนยเดิม  — เลือกวาคุณตองการใหสงขอความตอบ
กลับโดยใชหมายเลขของศูนยรับสงขอความเดียวกันหรือไม
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การตั้งคาขอความมัลติมีเดยี
เลือก  > ขอความ และ ตัวเลอืก > การตั้งคา > ขอความ
มัลติมีเดีย
เลือกจากรายการดังตอไปนี้:
● ขนาดรูปภาพ  — กําหนดขนาดของภาพในขอความมัลติมีเดีย
● โหมดการสราง MMS  — หากคุณเลือก แนะนํา อุปกรณจะแจง
ใหทราบถาคุณพยายามจะสงขอความที่ผูรับอาจไมมีการ
สนับสนุน หากคุณเลือก จํากัด เครื่องจะปองกันไมใหคุณสง
ขอความที่อาจไมไดรับการสนับสนุน หากตองการรวมเนื้อหาไว
ในขอความโดยไมมีการแจงเตือน ใหเลือก อิสระ

● จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว  — เลือกจุดเชื่อมตอที่จะใชเปนการเชื่อม
ตอที่ตองการ

● การดึงมัลติมีเดีย  — เลือกวิธีการรับขอความที่ตองการ หากมี
หากตองการรับขอความโดยอัตโนมัติในเครือขายโฮมของคุณ
ใหเลือก ออโตในเครือขายบาน ภายนอกเครือขายโฮมของ
คุณ คณุไดรับการแจงเตือนวามีขอความที่จะดึงไดในศูนย
ขอความมัลติมีเดีย หากคุณเลือก อัตโนมัติเสมอ โทรศัพทของ
คณุจะดําเนินการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตที่ใชงานอยูโดย
อัตโนมัติเพื่อดึงขอความทั้งในและนอกเครือขายโฮมของคุณ
เลือก โดยผูใช เพื่อดึงขอความมัลติมีเดียจากศูนยขอความ
ดวยตนเอง หรือ ปด เพื่อปองกันการรับขอความมัลติมีเดียใดๆ
การดงึขอมูลอัตโนมัติอาจไมไดรับการสนับสนุนในบางภูมิภาค

● ยอมรับขอความนิรนาม  — ปฏเิสธขอความจากผูสงที่ไมระบุ
นาม

● รับโฆษณา  — รับโฆษณาที่เปนขอความมัลติมีเดีย (บริการ
เสริมของระบบเครือขาย)

● รับรายงาน  — แสดงสถานะของขอความที่สงในบันทึก
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● ปฏิเสธการสงรายงาน  — ปองกันไมใหโทรศัพทของคุณสง
รายงานการสงของขอความที่ไดรับ

● อายุขอความ  — เลือกระยะเวลาที่ศูนยขอความจะสงขอความ
ของคุณใหมหากพยายามสงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) หากไมสามารถสงขอความไปยังผูรับภายใน
ระยะเวลานี้ได ขอความจะถกูลบออกจากศนูยขอความ

โทรศัพทจําเปนตองใชการสนับสนุนของเครือขายเพื่อระบุวามีการ
รับหรืออานขอความที่สงแลว ขอมูลนี้อาจเชื่อถือไมไดในบางครั้ง
ขึน้อยูกับเครือขายและสถานการณอื่นๆ

การตั้งคาขอความบรกิารเว็บ
กดปุม  และเลือก ขอความ > ตัวเลอืก > การตั้งคา >
ขอความบริการ
เลือกวาคุณตองการรับขอความบริการหรือไม หากคุณตองการตั้ง
คาโทรศัพทใหเปดเบราเซอรและเริ่มการเชื่อมตอกับเครือขายเพื่อ
ดึงขอมูลเมือ่คุณไดรับขอความบริการโดยอัตโนมัติ เลือก
ดาวนโหลดขอความ > อัตโนมัติ

การตั้งคาการแสดงขอมูลของระบบที่ใชงาน
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวขอตางๆ และหมายเลข
หัวขอที่เกี่ยวของกัน โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ
ใหกดปุม  และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา >
ขอความจากระบบ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● การรับ  — เลือกวาคุณตองการรับขอความแสดงขอมูลของ
ระบบที่ใชงานหรือไม

● ภาษา  — เลือกภาษาที่คุณตองการใชรับขอความ: ทั้งหมด, ที่
เลอืก หรือ อื่นๆ
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● การตรวจหาหัวขอ  — เลือกวาโทรศัพทจะคนหาหมายเลข
หัวขอใหม และบันทึกหมายเลขใหมโดยไมใสชื่อลงในรายการ
หัวขอโดยอัตโนมัติหรือไม

การตั้งคาอืน่ๆ
เลือก  > ขอความ และ ตัวเลอืก > การตั้งคา > อื่นๆ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● บนัทึกขอความที่สง  — เลือกวาคุณตองการบันทึกสําเนาของ
ขอความแบบตัวอักษร, ขอความมัลติมีเดีย หรืออีเมลที่คุณสง
ไปยังแฟมขอมูล สง หรือไม

● จํานวนขอความที่บันทึก  —  กําหนดจํานวนขอความที่สงแลว
ที่จะบันทึกลงในแฟมขอมูลรายการที่สงในแตละครั้ง เมื่อถึงขีด
จํากัดแลว ขอความเกาที่สุดจะถูกลบออก

● หนวยความจําที่ใช  — เลือกหนวยความจําที่คณุตองการจัด
เก็บขอความ
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รายชื่อ
เกี่ยวกับรายชื่อ
เลือก  > รายชื่อ
คณุสามารถใชแอปพลิเคชั่นรายชื่อในการบันทึกและอัพเดตขอมูล
รายชื่อ เชน เบอรโทรศัพท ที่อยูบาน และที่อยูอีเมลของบุคคลใน
รายชื่อของคุณได คุณสามารถเพิ่มเสียงเรียกเขาสวนตัวหรือภาพ
ยอใหกับบุคคลในรายชื่อได นอกจากนี้ คุณยังสามารถสรางกลุม
รายชื่อ ซึง่ชวยใหคุณสามารถตดิตอสื่อสารกับบุคคลในรายชื่อได
หลายคนในเวลาเดียวกัน และสงขอมูลรายชื่อไปยังอุปกรณที่ใช
รวมกันได

เมื่อใดก็ตามที่ปรากฏไอคอน  เลื่อนขวาเพื่อเขาใชรายการ
ดําเนินการที่มีอยู ในการปดรายการ เลื่อนซาย

การทํางานกับรายชื่อ
เลือก  > รายชื่อ

ในการสรางรายชื่อ เลือก ตัวเลอืก > รายชื่อใหม และปอน
ละเอียดของรายชื่อ

ในการคัดลอกรายชื่อจากการดหนวยความจํา (ถามี) ใหเลือก ตัว
เลอืก > สรางขอมูลสํารอง > การดความจําไปโทรศัพท

ในการคนหารายชื่อ เริ่มตนโดยปอนชื่อในชองการคนหา

ในการสลับไปยังโหมดการคนหาแบบชวยสะกดคํา เลือก ตัว
เลอืก > เปดใชงานตัวชวยสะกดคํา

ในการคนหารายชื่อในโหมดการคนหาแบบชวยสะกดคํา เริ่มตน
ดวยการปอนชื่อของรายชื่อในชองคนหา ในการเลื่อนไปยังผลลัพธ
ถัดไปที่ตรงกัน กด *

ขอมูลที่ตัง้
การใชบริการหรือขอมูลแผนที่อาจถูกจํากัดตามใบอนุญาตที่คุณ
ซื้อ

หมายเหตุ: การดาวนโหลดเนื้อหา เชน แผนที่, ภาพจาก
ดาวเทียม, ไฟลเสียง, คูมือหรือขอมูลจราจรอาจทําใหมีการสง
ขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
การทําแผนที่เกือบทั้งหมดนั้นจะไมถูกตองแมนยําและไมเสร็จ
สมบูรณในบางอาณาเขต โปรดอยาเชื่อถือตอแผนที่ที่คุณ
ดาวนโหลดมาเพื่อใชในโทรศัพทนี้เพียงอยางเดยีวเทานั้น
เลือก  > รายชื่อ
ในการเพิ่มขอมูลที่ตั้งในรายชื่อจากแอปพลเิคชั่นแผนที่ ใหเลื่อน
ไปที่รายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > แกไข > ตัวเลอืก > เพิ่ม
ตั้ง

หากคุณเพิ่มขอมูลที่ตั้งในรายชื่อจากแผนที่ คุณสามารถดูที่ตั้งบน
แผนที่ได เลื่อนไปที่รายชื่อ และเลือก ตัวเลอืก > แสดงบน
แผนที่

การสรางกลุมรายชื่อ
เลือก  > รายชื่อ
1. ในการสรางกลุมรายชื่อ เลื่อนไปที่รายชื่อแตละรายชื่อที่คุณ

ตองการเพิ่มลงไปในกลุม และเลือก ตัวเลือก > เลือก/
ไมเลอืก > เลือก

2. เลือก ตัวเลือก > กลุม > เพิ่มไปยังกลุม > สรางกลุม
ใหม และปอนชื่อของกลุม

หากคุณตองการโทรการประชุมสายไปยังกลุมดังกลาวโดยใช
บริการการประชุมสาย กําหนดคาตางๆ ตอไปนี้:
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● เบอรการประชุม  — ปอนหมายเลขบริการของการประชุมสาย
● ID บริการประชุม  — ปอน ID การประชุมสาย
● PIN บริการประชุม  — ปอนรหัส PIN การประชุมสาย
ในการโทรการประชุมสายไปยังกลุมโดยใชบริการประชุมสาย
เลือกกลุม เลื่อนไปดานขวา และเลือก บริการประชุมสาย

การคนหารายชื่อในฐานขอมูลระยะไกล
ในการเปดใชงานการคนหารายชื่อระยะไกล เลือก ตัวเลอืก >
การตั้งคา > รายชื่อ > เซิรฟเวอรคนหาระยะไกล คุณตองระบุ
เซริฟเวอรระยะไกลกอนที่คุณจะสามารถทําการคนหารายชื่อระยะ
ไกลได

ในการคนหารายชื่อในฐานขอมูลระยะไกล เลือก รายชื่อ > ตัว
เลอืก > คนหาจากระยะไกล ปอนชื่อของบุคคลในรายชื่อที่คุณ
ตองการคนหา และเลือก คนหา โทรศัพทจะเริ่มทําการเชื่อมตอ
ขอมูลไปยังฐานขอมูลระยะไกล

ในการคนหารายชื่อในหนาจอหลัก เริ่มดวยการปอนตัวอักษรใน
หนาจอหลัก แลวเลือกฐานขอมูลจากรายการที่ตรงกัน

ในการเปลี่ยนฐานขอมูลรายชื่อระยะไกล เลือก ตัวเลอืก > การตั้ง
คา > รายชื่อ > เซิรฟเวอรคนหาระยะไกล การตั้งคานี้มีผลตอ
ฐานขอมูลที่ใชในแอปพลิเคชั่นรายชื่อและปฏิทินรวมทั้งหนาจอ
หลัก แตไมมีผลกับฐานขอมูลที่ใชกับอีเมล

การจัดการไดเรกทอรีรายชื่อ
เลือก  > รายชื่อ
คณุสามารถติดตั้งไดเรกทอรีรายชื่อจากแอปพลิเคชั่น ดาวนโหลด

ในการเปลี่ยนไดเรกทอรีรายชื่อที่กําลังใชงาน เลือกพื้นที่ที่อยู
เหนือรายการรายชื่อ และจากไดเรกทอรีที่มีใหเลือก

ในการจัดเรียงไดเรกทอรีรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > จัดรายชื่อผู
ติดตอ และไดเรกทอรีที่คุณตองการยาย

การเพิ่มเสยีงเรียกเขาของรายชื่อ
เลือก  > รายชื่อ

ในการเพิ่มเสียงเรียกเขาใหกับรายชื่อ เลือกรายชื่อ, ตัวเลือก >
เสยีงเรียกเขา และเสียงเรียกเขา เสียงเรียกเขาจะดังขึน้เมื่อราย
ชื่อนั้นโทรหาคุณ

ในการเพิ่มเสียงเรียกเขาใหกับกลุมรายชื่อ เลือกกลุมรายชื่อ, ตัว
เลอืก > กลุม > เสยีงเรียกเขา และเสียงเรียกเขา

ในการเอาเสียงเรียกเขาออก ใหเลือก แบบเสียงที่ตั้งไว จาก
รายการเสียงเรียกเขา

การเปลีย่นการตัง้คารายชื่อ
เลือก  > รายชื่อ
ในการเปลี่ยนการตั้งคาของแอปพลิเคชั่นรายชื่อ เลือก ตัวเลือก >
การตั้งคา > รายชื่อ และจากตัวเลือกตอไปนี้
● รายชื่อที่จะแสดง  — เลือกหนวยความจําที่มาของรายชื่อที่
แสดง

● ความจําจัดเก็บที่ตั้งไว  — เลือกหนวยความจําเริ่มตนที่จะใช
บันทึกรายชื่อ

● แสดงรายชื่อ  — เปลี่ยนวิธีการแสดงชื่อของรายชื่อ
● รายชื่อเริ่มตน  — เลือกไดเรกทอรีรายชื่อที่จะปรากฏขึน้เมื่อ
คุณเปดแอปพลิเคชั่นรายชื่อ

● เซิรฟเวอรคนหาระยะไกล  — เปลี่ยนฐานขอมูลรายชื่อระยะ
ไกล ตัวเลือกนี้จะใชไดก็ตอเมือ่ผูใหบริการของคุณสนับสนุน
ฐานขอมูลรายชื่อระยะไกลเทานั้น
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ปฏิทิน
เกี่ยวกับปฏิทิน
เลือก  > ปฏิทิน
คณุสามารถใชปฏิทินในการสรางและดูเหตุการณและการนัดหมาย
ที่กําหนดเวลาไว รวมทั้งสลับระหวางมุมมองตางๆ ของปฏทิิน
ในมุมมองแบบเดือน รายการปฏทิินจะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยม
กํากับไว รายการวันครบรอบจะมีเครื่องหมายอัศเจรียกํากับไว
รายการของวันที่เลือกไวจะถูกแสดงในรูปแบบรายการ

ในการเปดรายการปฏทิิน เลือกมุมมองปฏทิินและรายการ
เมื่อใดก็ตามที่ปรากฏไอคอน  เลื่อนขวาเพื่อเขาใชรายการ
ดําเนินการที่มีอยู ในการปดรายการ เลื่อนซาย

การสรางรายการปฏิทนิ
เลือก  > ปฏิทิน
คณุสามารถสรางรายการปฏทิินชนิดตางๆ ไดดังตอไปนี้
● รายการประชุม ชวยเตือนคุณเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ ที่ระบุวัน
และเวลาไว

● คําขอประชุมเปนคําเชิญที่คุณสามารถสงไปยงัผูเขารวม กอนที่
คณุจะสรางคําขอประชุมได คณุตองกําหนดคาศูนยฝาก
ขอความที่ใชงานรวมกันไดในอุปกรณของคุณ

● รายการบนัทึกชวยจําจะเกี่ยวของกับวันนั้น แตไมไดระบุเวลา
อยางเฉพาะเจาะจง

● รายการวันครบรอบจะแจงเตือนคณุเมื่อถึงวันเกิดหรอืวันพิเศษ
ตางๆ รายการจะระบุวันที่แนนอน แตไมระบุเวลาของวันนั้นๆ
เครื่องจะทํารายการวันครบรอบซ้ําใหทุกป

● รายการสิ่งที่ตองทําจะเตือนคุณ เมื่องานถึงวันครบกําหนด แตจะ
ไมระบุชวงเวลาที่แนนอน

ในการสรางรายการปฏทิิน ใหเลือกวันที่ ตัวเลือก > รายการ
ใหม และเลือกชนิดรายการ

ในการตั้งระดับความสําคัญสําหรับรายการประชุม เลือก ตัวเลอืก >
ลําดับความสําคัญ

ในการกําหนดวิธีจดัการรายการในระหวางการซงิโครไนซ ใหเลือก
สวนตัว เพื่อซอนรายการจากโปรแกรมชวยดูหากสามารถใชปฏิทิน
แบบออนไลนได สาธารณะ เพื่อใหโปรแกรมชวยดูสามารถมอง
เห็นรายการ หรือ ไมมี เพื่อไมคัดลอกรายการลงในคอมพิวเตอร
ของคุณ

ในการสงรายการไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได ใหเลือก ตัว
เลอืก > สง

ในการสรางคําขอประชุมสําหรับรายการประชุม ใหเลือก ตัว
เลอืก > เพิ่มผูเขารวม

การสรางคําขอประชุม
เลือก  > ปฏิทิน
กอนที่คุณจะสรางคําขอประชุมได คุณตองกําหนดคาศูนยฝาก
ขอความที่ใชงานรวมกันไดในอุปกรณของคุณ
ในการสรางรายการคําขอประชุม
1. ในการสรางรายการคําขอประชุม ใหเลือกวันและ ตัวเลือก >
รายการใหม > คําขอประชุม

2. ปอนชื่อของผูเขารวมที่ตองการ ในการเพิ่มชื่อจากรายการราย
ชื่อของคุณ ใหปอนอักษรแรกสองสามตัว แลวเลือกจาก
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รายการที่ตรงกันซึ่งปรากฏขึน้ ในการเพิ่มผูเขารวมเพิ่มเติม
เลือก ตัวเลอืก > เพิ่มผูเขารวม

3. ปอนหัวขอ
4. พิมพวันและเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด หรือเลือก เหตุการณ
ตลอดวัน

5. ปอนสถานที่
6. หากตองการ ใหตั้งคาเสียงปลุกสําหรับรายการดังกลาว
7. สําหรับการประชุมที่เกิดซ้ํา ใหตั้งเวลาที่เกิดซ้ํา และปอนวันที่

สิ้นสุด
8. ปอนคําอธิบาย

ในการตั้งระดับความสําคัญสําหรับคําขอประชุม เลือก ตัวเลือก >
ลําดับความสําคัญ

ในการสงคําขอประชุม เลือก ตัวเลือก > สง

ทีต่ั้งสําหรับการประชุม
การใชบริการหรือขอมูลแผนที่อาจถูกจํากัดตามใบอนุญาตที่คุณ
ซือ้

หมายเหตุ: การดาวนโหลดเนื้อหา เชน แผนที่, ภาพจาก
ดาวเทียม, ไฟลเสียง, คูมือหรือขอมูลจราจรอาจทําใหมีการสง
ขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
การทําแผนที่เกือบทั้งหมดนั้นจะไมถูกตองแมนยําและไมเสร็จ
สมบูรณในบางอาณาเขต โปรดอยาเชื่อถือตอแผนที่ที่คุณ
ดาวนโหลดมาเพื่อใชในโทรศัพทนี้เพียงอยางเดียวเทานั้น
ขณะแกไขรายการประชุมหรือคําขอประชุม ใหเลื่อนไปที่ชองที่ตั้ง
และเลือก ตัวเลอืก > เพิ่มที่ตั้ง เพื่อเพิ่มขอมูลที่ตั้งจากแอปพลิ
เคชั่นแผนที่

หากคุณเพิ่มขอมูลที่ตั้งในรายการประชุมหรือคําขอประชุมจาก
แผนที่ คุณสามารถดูที่ตั้งบนแผนที่ได เปดรายการประชุมหรือ
คําขอประชุม และเลือก แสดงบนแผนที่

มุมมองปฏิทิน
เลือก  > ปฏิทิน
คุณสามารถสลบัระหวางมุมมองตอไปนี้
● มมุมองแบบเดอืนจะแสดงเดือนปจจุบนัและรายการปฏิทินของ
วันที่เลือกในรายการ

● มมุมองสัปดาหจะแสดงเหตุการณตางๆ ของสัปดาหที่เลือกใน 7
ชองสําหรับวันตางๆ

● มุมมองวันจะแสดงกิจกรรมตางๆ ของวันที่เลือก โดยจัดกลุมเปน
ชวงเวลาตามเวลาเริ่มตนของกิจกรรม

● มมุมองรายการสิ่งที่ตองทําแสดงสิ่งที่ตองทําทั้งหมด
● มมุมองนัดหมายจะแสดงเหตุการณตางๆ ของวันที่เลือกใน
รายการ

ในการเปลี่ยนมุมมอง เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนมุมมอง และ
มองที่ตองการ
เคล็ดลับ: ในการเปดมุมมองสัปดาห เลือกหมายเลขของ
สัปดาห

ในการเลื่อนไปยังวันถัดไปหรือวันกอนหนาในมุมมองแบบเดือน
สัปดาห วัน และแบบการนัดหมาย ใหเลือกวันที่ตองการ

ในการเปลี่ยนมุมมองที่ตั้งไว เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา > 
มุมมองที่ตั้งไว
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ภาพถาย
เกี่ยวกับรูปถาย
เลือก  > คลังภาพ > ภาพและวิดีโอ และจากตัวเลือก

นี้
● ภาพที่ถาย  — ดูรูปภาพและวิดโีอคลิปทั้งหมดที่คุณเคยถายไว
● เดือน  — ดูรูปภาพและวิดีโอคลิปที่จัดประเภทตามเดือนที่ถาย
และบันทึกไว ใชไดกับสิ่งที่จบัภาพหรือบันทึกไวดวยเครื่องของ
คุณเทานั้น

● อัลบัม้  — ดูอัลบั้มที่ตั้งไวและอัลบั้มที่คุณสรางขึน้
● แท็ก  — ดูแท็กที่คุณสรางขึน้สําหรับแตละรายการ
● ดาวนโหลด  — ดรูายการและคลิปวิดีโอที่ดาวนโหลดจากเว็บ
ไดรับเปนขอความมัลติมีเดียหรืออีเมล บันทึกไวในการดหนวย
ความจํา หรือคัดลอกไปยังหนวยความจําโทรศัพทจากการด
หนวยความจําหรือแหลงอื่นๆ

● แบงดู  — โพสตรูปภาพหรือวิดีโอคลปิไปที่เว็บ
ไฟลที่จัดเก็บไวในการดหนวยความจําที่ใชรวมกันไดของคุณ (หาก
ใสไว) จะแสดงดวยสัญลักษณ 

ในการคัดลอกหรือยายไฟลไปยังตําแหนงหนวยความจําอื่นๆ เลือก
ไฟล ตัวเลอืก > ยายและคัดลอก และตัวเลือกที่เหมาะสม
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กลอง
อยูในระยะหางที่ปลอดภยัเมื่อใชแฟลช อยาใชแฟลชกับบุคคลหรือ
สัตวเมื่ออยูในระยะใกล อยาปดบังแฟลชขณะถายภาพ
โทรศัพทของคณุมีกลองสองตัวสําหรับถายภาพนิ่งและบันทึก
วิดีโอ กลองหลักที่มคีวามละเอียดสูงจะอยูที่ดานหลังของเครื่อง
โทรศัพทซึ่งใชโหมดแนวนอน และกลองรองที่มีความละเอียดต่ํา
กวาจะอยูที่ดานหนาของเครื่องโทรศัพทซึง่ใชโหมดแนวตั้ง ในการ
เปดใชงานกลองรองในขณะที่กลองหลักเปดใชงานอยู ใหเลือก
ตัวเลือก > ใชกลองรอง

การถายภาพ
เลือก  > กลอง คณุยังสามารถกดปุมถายภาพเพื่อเปดใชงาน
กลอง
โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ ไมเกิน 2592
x 1944 พิกเซล (5Mpix) ความละเอียดภาพในคูมือนี้อาจแตกตาง
จากที่ปรากฏจริง

ในการถายภาพ ใหใชหนาจอเปนชองมองภาพ และกดปุมถายภาพ
โทรศัพทจะจัดเก็บภาพที่ถายไวในคลังภาพ

ในการยอหรือขยายภาพกอนถาย ใหใชปุมยอ/ขยาย
แถบเครื่องมือจะมีปุมลัดไปยังรายการและการตั้งคาตางๆ กอนและ
หลังการถายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิป เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

   สลับไปยังโหมดรูปภาพ

   สลับไปยังโหมดวิดีโอ

   เลือกฉาก

   ปดไฟวิดีโอ (โหมดวิดีโอเทานั้น)

   เปดไฟวิดีโอ (โหมดวิดีโอเทานั้น)

   เลือกโหมดแฟลช (ภาพเทานั้น)

   ใชงานตัวตั้งเวลาถายภาพ (ภาพเทานั้น)

   เปดใชงานโหมดตอเนื่อง (ภาพเทานั้น)

   เลือกโทนสี

   ปรับสมดุลสีขาว

ตัวเลือกที่มีจะแตกตางกัน ขึน้อยูกับโหมดและหนาจอที่คุณอยู การ
ตั้งคาจะกลับไปเปนคาที่ระบบตั้งไวเมื่อคณุปดกลอง

ในการปรับแตงแถบเครื่องมือของกลอง ใหสลับไปยังโหมดรูปภาพ
และเลือก ตัวเลอืก > กําหนดแถบเครื่องมือเอง

ในการดูแถบเครื่องมือกอนและหลังการถายภาพหรือการบันทึก
วิดีโอคลิป ใหเลือก ตัวเลอืก > แสดงแถบเครื่องมือ

ในการดูแถบเครื่องมอืเฉพาะเมื่อตองการ เลือก ตัวเลอืก > ซอน
แถบเครื่องมือ

การถายภาพพาโนรามา
1. ในการใชโหมดทัศนียภาพ เลือก ตัวเลือก > โหมด
ทัศนียภาพ

2. กดปุมถายภาพ ตัวอยางภาพพาโนรามาจะปรากฏขึน้
3. คอยๆ หมุนไปทางขวาหรือซาย คุณเปลี่ยนทิศทางไมได หาก

ลูกศรบนหนาจอเปนสีแดงแสดงวาคณุหมุนเร็วเกินไป
4. ในการหยุดถายภาพพาโนรามา ใหกดปุมถายภาพ

การบันทึกวิดีโอ
เลือก  > กลอง
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1. หากกลองอยูในโหมดรูปภาพ ใหเลือกโหมดวิดีโอจากแถบ
เครื่องมือ

2. ในการเริ่มบันทึก ใหกดปุมจับภาพ
3. ในการหยุดบันทึกชั่วคราว ใหเลือก พัก เลือก ทําตอ เพื่อเริ่ม

บันทึกตอ
4. หากตองการหยุดบันทึก เลือก หยุด วิดีโอคลปิจะถูกจัดเก็บใน

คลังภาพโดยอัตโนมัติ ความยาวสูงสุดของวิดีโอคลิปจะขึน้อยู
กับหนวยความจําที่เหลืออยู

ขอมูลทีต่ั้ง
คณุสามารถเพิ่มขอมูลที่ตั้งที่ถายภาพไวในภาพที่ถายและวิดีโอ
คลิปที่บันทึก ตัวอยางเชน ในแอปพลิเคชั่นรูปถาย คุณสามารถดูที่
ตั้งที่ถายภาพไวได

ในการเพิ่มขอมูลตําแหนงสําหรับวัตถุที่ถายทั้งหมด ในกลอง ให
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > แสดงขอมูล GPS > เปด
สัญลักษณขอมูลที่ตั้งจะอยูที่ดานลางของจอภาพ
●   — ไมมีขอมูลที่ตั้ง GPS เปดใชงานในพื้นหลังเปนเวลาหลาย
นาที หากสรางการเชื่อมตอดาวเทียมแลว เครื่องหมายจะ
เปลี่ยนเปน  ในเวลาดังกลาว ภาพที่ถายไวและวิดีโอคลิปที่
บนัทึกไวทั้งหมดในชวงเวลาดังกลาวจะไดรับการแท็กตาม
ขอมูลตําแหนง GPS ที่ไดรับ

●   — ขอมูลที่ตั้งพรอมใชงาน ระบบบจะเพิ่มขอมูลที่ตั้งลงใน
สิ่งที่ถายภาพ

ไฟลที่มีขอมูลที่ตั้งจะแสดงดวย  ในแอปพลิเคชั่นรูปถาย
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อินเทอรเน็ต
เว็บเบราเซอร 
คณุสามารถใชแอปพลิเคชั่นเว็บเบราเซอรเพื่อดูเว็บเพจที่ใชภาษา
HTML (Hypertext markup language) ในอินเทอรเน็ตไดอยางที่
ออกแบบมาแตแรก ทั้งนี้ คณุยังสามารถเรียกดูเว็บเพจที่ออกแบบ
ขึน้เปนพิเศษสําหรับอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ และใชภาษา
XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) หรือภาษา
WML (Wireless Markup Language)
หากเว็บเพจแสดงอักขระที่ไมสามารถอานออกขณะที่กําลังเรียกดู
คุณสามารถเลือก  > อินเทอรเน็ต > เว็บ และ ตัวเลอืก >
การตั้งคา > หนา > การเขารหัสที่ตั้งไว และการเขารหัสที่
เกี่ยวของ
ในการเบราสเว็บ คุณตองกําหนดคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตใน
โทรศัพทกอน

การเรยีกดูเวบ็
เลือก  > อินเทอรเน็ต > เว็บ

ปุมลัด:ในการเริ่มใชงานเบราเซอร ใหกด 0 คางไวในหนา
จอหลัก

ในการเรียกดูเว็บ ในมุมมองบุคมารค ใหเลือกบุคมารค หรือปอนที่
อยูเว็บ (ฟลด  จะเปดขึน้โดยอัตโนมัติ) และเลือก ไปที่

เว็บเพจบางหนาอาจประกอบไปดวย ภาพกราฟกและเสียง ซึ่ง
โทรศัพทจะตองมีพื้นที่หนวยความจําขนาดใหญ จึงจะสามารถเขา
ดเูว็บเพจดังกลาวได หากโทรศัพทของคุณไมมีพื้นที่หนวยความ
จําเหลืออยูในขณะที่โหลดหนาดังกลาว ภาพกราฟกของหนานั้นจะ
ไมแสดงขึน้

ในการเรียกดเูว็บเพจโดยปดการใชงานกราฟกเพื่อประหยัดหนวย
ความจําและเพิ่มความเร็วในการโหลดหนา ใหเลือก ตัวเลือก >
การตั้งคา > หนา > โหลดเนื้อหา > ตัวอักษรเทานั้น

ในการปอนที่อยูเว็บ ใหเลือก ตัวเลอืก > ไปที่ > เว็บเพจใหม

ในการฟนฟูเนื้อหาของเว็บเพจ เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือก
เว็บเพจ > โหลดซ้ํา

ในการบันทึกเว็บเพจปจจบุันเปนบุคมารค เลือก ตัวเลือก > ตัว
เลอืกเว็บเพจ > จัดเก็บเปนบุคมารค

ในการดูภาพของเว็บเพจที่คณุไดเขาชมระหวางการเรยีกดูปจจุบัน
เลือก กลับ (สามารถใชงานได หากเปดใชงาน รายการประวัติ ใน
การตั้งคาเบราเซอร และเว็บเพจปจจุบันไมใชเว็บเพจแรกที่คุณเขา
ชม)

ในการปองกันหรือยอมใหใชการเปดหนาตางหลายบานไดโดย
อัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัวเลอืกเว็บเพจ > ปดกั้น

ตางปอปอัพ หรือ อนุญาตปอปอัพ

ในการดูแผนผังปุมลัด เลือก ตัวเลือก > ทางลัดปุมกด ในการ
แกไขปุมลัด เลือก แกไข

เคล็ดลับ: ในการยอเบราเซอรใหเล็กสุดโดยไมตองออก
จากแอปพลิเคชั่นหรือการเชื่อมตอ ใหกดปุมวางสายหนึ่ง
ครั้ง

แถบเครื่องมือเบราเซอร
แถบเครื่องมือเบราเซอรจะชวยในการเลือกฟงกชันของเบราเซอรที่
ใชงานบอย
1. ในการเปดแถบเครื่องมือ ใหกดปุมเลื่อนคางไวบนจดุวางใน

เว็บเพจ
2. เลื่อนไปทางซายหรอืทางขวาเพื่อเลื่อนไปตามแถบเครื่องมอื
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3. ในการเลอืกคุณสมบัติ ใหกดปุมเลื่อน
จากแถบเครื่องมือ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● ไปยังที่อยูเว็บ  — ปอนที่อยูเว็บ
● เพจที่เยี่ยมชมลาสุด  — ดูรายการที่อยูเว็บที่คุณเขาเยี่ยมชม
บอย

● บุคมารค  — เปดหนาจอบุคมารค
● เต็มหนาจอ  — ดูเว็บเพจแบบเต็มหนาจอ
● ภาพรวมเพจ  — แสดงภาพรวมของเว็บเพจปจจุบัน
● คนหาดวยคําสําคัญ  — คนหาเว็บเพจปจจุบัน
● การตั้งคา  — แกไขการตั้งคาเว็บเบราเซอร

การสํารวจเพจ
แผนที่ยอและภาพรวมของเพจชวยในการสํารวจเว็บเพจตางๆ ที่มี
ขอมูลจํานวนมาก

ในการเปดใชงานแผนที่ยอ เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา >
ทั่วไป > แผนที่ยอ > เปด เมื่อคุณเลื่อนดูเว็บเพจขนาดใหญ
แผนที่ยอจะปรากฎขึน้และแสดงภาพรวมของเพจ

หากตองการดูสวนตางๆ ใน Mini Map ใหเลื่อนซาย ขวา ขึ้น หรือ
ลง เมื่อถึงบริเวณที่ตองการดูแลว ใหหยุดเลื่อน Mini Map จะหาย
ไป และคุณจะสามารถดูบริเวณที่คุณเลือกไวได
เมื่อคุณกําลังเบราสเว็บเพจที่มีขอมูลจํานวนมาก คุณยังสามารถใช
ภาพรวมเพจเพื่อดูประเภทของขอมูลที่เว็บเพจมีอยูได

ในการแสดงภาพรวมของเว็บเพจปจจุบัน กด 8 ในการเลื่อนไป
รอบๆ ภาพรวม ใหใชปุมเลื่อน หากตองการขยายสวนใดสวนหนึ่ง
ใหมีขนาดใหญขึน้ ใหเลื่อนไปที่สวนนั้น แลวเลือก ตกลง

การคนหาขอมูล
เลือก  > อินเทอรเน็ต > เว็บ

หากตองการคนหาขอความ หมายเลขโทรศัพท หรือที่อยูอีเมล
ภายในเว็บเพจปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลอืก > คนคําสําคัญ และตัว
เลือกที่เกี่ยวของ

เลื่อนลงหากตองการไปยังคําที่ตรงกันถัดไป

เลื่อนขึ้นหากตองการไปยังคําที่ตรงกันกอนหนา
เคล็ดลับ: หากตองการคนหาขอความภายในเว็บเพจ
ปจจุบัน ใหกด 2

บุคมารค
เลือก  > อินเทอรเน็ต > เว็บ
เลือก ตัวเลือก > ไปที่ > บุคมารค คุณสามารถเลือกที่อยูเว็บ
จากรายการหรือจากคอลเลคชั่นบุคมารคในโฟลเดอร เว็บเพจที่
เยี่ยมชมไป
หากคุณเริ่มตนปอนที่อยูเว็บ ชอง  จะเปดขึน้โดยอัตโนมัติ

 แสดงโฮมเพจที่กําหนดไวสําหรับจุดเชื่อมตอที่ตั้งไว

ในการไปยังเว็บเพจใหม ใหเลือก ตัวเลอืก > ไปที่ > เว็บเพจ
ใหม

ในการสงและเพิ่มบุคมารค หรือกําหนดบุคมารคเปนโฮมเพจ ให
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกบุคมารค

ในการแกไข ยาย หรือลบบุคมารค ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัวจัดการ
บุคมารค

การลบขอมูลในแคช
ขอมูลหรือบริการตางๆ ที่คุณเรียกดูจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความ
จําแคชในเครื่องของคุณ
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคุณ
พยายามเขาใชหรือไดเขาใชงานขอมูลที่เปนความลับที่ตองการ
รหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละครั้ง
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ในการลบขอมูลแคช ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบขอความสวนตัว >
แคช

การสิ้นสุดการเชื่อมตอ
ในการยุติการเชื่อมตอและปดเบราเซอร ใหเลือก ตัวเลอืก > ออก

ในการลบขอมูลของคุณที่เซิรฟเวอรเครือขายเก็บรวบรวมเกี่ยวกับ
การเขาชมเว็บเพจตางๆ ใหเลือก ตัวเลือก > ลบขอมูลสวนตัว >
คุกกี้

ระบบรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมตอ
ถาสัญลักษณความปลอดภยั ( ) ปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ
แสดงวาการสงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและเกตเวยอินเทอรเน็ต
หรือเซิรฟเวอรนั้นถูกเขารหัสไว
ไอคอนการรักษาความปลอดภยัไมไดแสดงวาการสงผานขอมูล
ระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (ที่ที่จัดเก็บขอมูลไว) จะ
ปลอดภยั ผูใหบริการจะรักษาความปลอดภยัของการถายโอน
ขอมูลระหวางเกตเวยและเซริฟเวอรใหขอมูล
คณุอาจจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภัยกับบริการบาง
ประเภท เชน บริการดานธนาคาร คุณจะไดรับขอความแจง หาก
เซิรฟเวอรนั้นไมใชเซริฟเวอรจริง หรือในกรณีที่คุณไมมีใบรับรอง
ความปลอดภยัที่ถูกตองในเครื่องของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอผูใหบริการ

ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยลดความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้งซอฟตแวรลงคอน
ขางมาก แตคุณก็ควรใชใบรบัรองอยางถูกวิธีเพื่อใหไดประโยชน
จากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึน้ดวย การมี
ใบรับรองเพียงอยางเดียวมิไดเปนการปกปองเครื่องแตอยางใด
หากตองการใหเครื่องมีความปลอดภัยมากขึน้ ตัวจัดการใบรับรอง
จําเปนตองมีใบรับรองของแทที่ถูกตองหรือนาเชื่อถือดวย ใบรับ

รองมีอายุการใชงานจํากัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับ
รองที่ไมถูกตอง" ปรากฏขึน้ แมวาใบรับรองนั้นจะถูกตองอยูแลว ให
ตรวจสอบวาวันและเวลาปจจุบันในเครือ่งของคุณถูกตอง
กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบใหแนใจ
วาคุณสามารถเชื่อถือขอมลูของเจาของใบรับรองนี้ได และตรวจ
สอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูในรายชื่อ

การตั้งคาเว็บ
เลือก  > อินเทอรเน็ต > เว็บ และ ตัวเลอืก > การตั้งคา
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
การตั้งคาทั่วไป
● จุดเชื่อมตอ  — เปลี่ยนจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งไว ผูใหบริการ
ของคุณอาจกําหนดจุดเชื่อมตอบางจุดหรือทั้งหมดไวลวงหนา
คุณอาจไมสามารถสราง แกไข หรือนําจุดเชื่อมตอออกได

● โฮมเพจ  — กําหนดโฮมเพจ
● แผนที่ยอ  — เปดหรือปดการใชงาน Mini Map Mini Map จะ
ชวยในการสํารวจเว็บเพจ

● รายการประวัติ  — หากคุณเลือก เปด ในการดูรายการเพจที่
คุณเขาชมในเซสชันปจจุบันในขณะเรียกดู ใหเลือก กลับ

● แจงเตือนความปลอดภัย  — ซอนหรือแสดงการแจงเตือนการ
รักษาความปลอดภยั

● Java/ECMA สคริป  — ใชหรือเลิกใชการใชงานสคริปต
● ผิดพลาดสคริปต Java/ECMA  — เลือกวาคุณตองการรับการ
แจงสคริปตหรือไม

● เปดในขณะดาวนโหลด  — เลือกวาคุณตองการที่จะเปดไฟล
ไดเมื่อกําลังดาวนโหลดหรือไม

การตั้งคาเพจ
● โหลดเนื้อหา  — เลือกวาคณุตองการโหลดภาพและอ็อบเจ็กต
อื่นขณะเรียกดูหรือไม หากคุณเลือก ตัวอักษรเทานั้น เพื่อ
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โหลดภาพหรืออ็อบเจ็กตอื่นขณะเรียกดู ใหเลือก ตัวเลือก >
ตัวเลอืกแสดงผล > โหลดรูปภาพ

● การเขารหัสที่ตั้งไว  — หากเครื่องแสดงตัวอักษรไมถูกตอง
คณุสามารถเลือกการเขารหัสภาษาแบบอื่นที่ตรงกับภาษาของ
เพจปจจุบัน

● ปดกั้นปอปอัพ  — อนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการเปด
หนาตางหลายบานโดยอัตโนมัติขณะเบราส

● โหลดซ้ําอัตโนมัติ  — เลือกวาตองการใหรีเฟรชเว็บเพจโดย
อัตโนมัติขณะเรียกดูหรือไม

● ขนาดแบบอักษร  — กําหนดขนาดตัวอักษรที่ใชในเว็บเพจ
การตั้งคาความเปนสวนตัว
● เว็บเพจที่เยี่ยมชมไป  — ใชหรือเลิกใชงานการจัดเก็บบุค
มารคแบบอัตโนมัต ิหากคุณตองการใหมีการจัดเก็บที่อยูของ
เว็บเพจที่เคยเยี่ยมชมมาแลวลงในแฟมขอมูล เว็บเพจที่เยี่ยม
ชมไป แตตองการซอนแฟมขอมูลนั้นจากหนาจอบุคมารค ให
เลือก ซอนแฟมขอมูล

● จัดเก็บขอมูลแบบฟอรม  — เลือกวาคุณตองการใหขอมูลรหัส
ผานหรือขอมูลที่คณุพิมพลงในแบบฟอรมตางๆ บนเว็บเพจได
รบัการจัดเก็บและเรียกใชในครัง้ตอไปที่คุณเขาสูเพจนั้นๆ หรือ
ไม

● คุกกี้  — ใชหรือเลิกใชการรับและการสงคุกกี้
การตั้งคาลิงคขาวบนเว็บ
● จุดตออัพเดตอัตโนมัติ  — เลือกจุดเชื่อมตอที่ตองการสําหรับ
การอัปเดต ตัวเลือกนี้จะสามารถใชงานไดเมื่อเปดใชงาน
อัพเดตอัตโนมัติ เทานั้น

● อัพเดตเมื่อขามเครือขาย  — เลือกวาคณุตองการใหปรับปรุง
ขอมูลเว็บฟดโดยอัตโนมัติขณะโรมมิ่งหรือไม

การแบงดูออนไลน
เกี่ยวกบัการแบงดูออนไลน
เลือก  > อินเทอรเน็ต > แบงดู
เมื่อใชการแบงดูออนไลน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณจะ
สามารถประกาศภาพ วิดีโอคลิป และคลิปเสียงจากเครื่องโทรศัพท
ของคุณไปยังบริการการแบงดูออนไลนที่ใชรวมกันได เชน อัลบั้ม
และบล็อก นอกจากนี้ คณุยังสามารถดูและสงความคิดเห็นลงใน
ประกาศในบริการดังกลาว ตลอดจนดาวนโหลดเนื้อหาลงใน
โทรศัพท Nokia ที่ใชรวมกันไดของคุณ
ประเภทเนื้อหาที่รองรับและความพรอมใชงานของบริการการแบงดู
ออนไลนอาจแตกตางกันไป

การสมัครขอรบับรกิาร
เลือก  > อินเทอรเน็ต > แบงดู

ในการสมัครบริการรวมมองออนไลน ใหไปที่เว็บไซตของผูให
บริการ และตรวจสอบวาโทรศัพท Nokia ของคุณใชงานรวมกันได
กับบริการนี้หรือไม สรางบัญชีตามคําแนะนําบนเว็บไซต คุณไดรับ
ชื่อผูใชและรหัสผานที่จําเปนตอการตั้งคาโทรศัพทของคุณสําหรับ
บัญชีนี้
1. ในการเปดใชงานบริการ ใหเปดแอปพลิเคชั่นแบงดอูอนไลนใน

โทรศพัทของคุณ เลือกบริการที่ตองการ และเลือก ตัวเลอืก >
ทํางาน

2. ยอมใหโทรศัพทสรางการเชื่อมตอเครือขาย หากเครื่องขอให
คุณปอนจดุเชื่อมตออินเทอรเน็ต ใหเลือกจุดเชื่อมตอจาก
รายการ

3. ลงชื่อเขาใชบัญชีของคุณตามคําแนะนําบนเว็บไซตของผูให
บริการ
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สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความพรอมใชงานและคาใชจายของ
บริการจากบริษัทภายนอก ตลอดจนคาบริการถายโอนขอมูล โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณหรือบริษัทภายนอกที่เกี่ยวของ

การสรางประกาศ
เลือก  > อินเทอรเน็ต > แบงดู

ในการประกาศไฟลสื่อไปยังบริการ ใหไปที่บริการและเลือก ตัว
เลอืก > อัพโหลดใหม ถาบริการรวมมองออนไลนมีชองสัญญาณ
สําหรับประกาศไฟล ใหเลือกชองสัญญาณที่ตองการ

ในการเพิ่มภาพ คลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงใหกับประกาศ ใหเลือก
ตัวเลือก > ใส

เพิ่มชื่อเรื่องหรือคําอธิบายใหกับประกาศ ถามี

ในการเพิ่มแท็กใหกับประกาศ ใหเลือก แท็ก:

ในการเปดใชงานการประกาศขอมูลที่ตั้งที่อยูในไฟล ใหเลือก 
ที่ตั้ง:

ในการสงประกาศไปไวที่บริการ ใหเลือก ตัวเลอืก > อัพโหลด

ศนูยวิดโีอ Nokia
ดวยศูนยวิดีโอ Nokia (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถ
ดาวนโหลดและสตรีมวิดีโอคลิปแบบ OTA จากบริการวิดีโอ
อินเทอรเน็ตที่ใชรวมกันไดโดยใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตหรือ
การเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) คุณสามารถถายโอนวิดีโอคลิป
จากเครื่องพีซทีี่ใชงานรวมกันไดไปที่โทรศัพทของคุณ และดูวิดีโอ
คลิปดังกลาวในศูนยวิดีโอ
การใชจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตในการดาวนโหลดวิดีโออาจ
เกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครอืขายของผูให
บริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับคาใช
จายในการสงขอมูล

โทรศัพทของคุณอาจมีบริการที่กําหนดไวแลวลวงหนา
ผูใหบริการอาจใหบริการเนื้อหาฟรีหรือคิดคาธรรมเนียม โปรดตรวจ
สอบราคาในบริการหรือจากผูใหบริการ

การดูและดาวนโหลดวิดีโอคลิป
การเชื่อมตอกับบริการวิดีโอ
1. เลือก  > อินเทอรเน็ต > ศูนยวิดีโอ
2. ในการเชื่อมตอกับบริการเพื่อติดตั้งบริการวิดีโอ ใหเลือก เพิ่ม
บริการใหม แลวเลือกบริการวิดีโอที่ตองการจากแคตตาล็อก
บริการ

การดูวิดีโอคลิป
ในการเรียกดูเนื้อหาบริการวิดีโอที่ติดตั้งไว ใหเลือก ลงิคขาว
วิดีโอ

เนื้อหาของบริการวิดีโอบางรายการไดรับการแบงออกเปนประเภท
ตางๆ ในการเรียกดูวิดีโอคลิป ใหเลือกประเภท

ในการคนหาวิดีโอคลิปที่อยูในบริการ ใหเลือก คนหาวิดีโอ ตัว
เลือกการคนหาอาจไมมีอยูในบางบริการ

วิดีโอคลิปบางไฟลสามารถเรยีกดูขอมูลแบบ OTA ได แตบางไฟล
ตองดาวนโหลดลงในโทรศพัทกอน ในการดาวนโหลดวิดโีอคลปิ
ใหเลือก ตัวเลอืก > ดาวนโหลด หากคุณออกจากแอปพลิเคชั่น
การดาวนโหลดจะยังดําเนินตอไปโดยไมแสดงบนหนาจอ วิดีโอ
คลิปที่ดาวนโหลดจะถูกจัดเก็บไวในวิดโีอของฉัน

ในการสตรีมวิดีโอคลิปหรือดคูลิปที่ดาวนโหลด ใหเลือก ตัว
เลอืก > เลน ในการปรับความดัง ใหใชปุมระดับเสียง

คําเตือน:  การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปน
อันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ
และอยาถือโทรศพัทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง
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เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้
● ดาวนโหลดตอ  — เริ่มการดาวนโหลดที่ลมเหลวหรือพักไวตอ
● ยกเลกิการดาวนโหลด  — ยกเลิกการดาวนโหลด
● ดูตัวอยาง  — แสดงตัวอยางคลิปวิดีโอ ตวัเลือกนี้จะสามารถใช
งานได หากมีการบริการสนับสนุน

● รายละเอียดลงิคขาว  — ดูขอมูลเกี่ยวกับวิดีโอคลิป
● รีเฟรชรายการ  — รีเฟรชรายการวิดีโอคลิป
● เปดลงิคในเบราเซอร  — เปดลิงคในเว็บเบราเซอร

กําหนดเวลาดาวนโหลด
การตั้งคาแอปพลิเคชั่นเพื่อดาวนโหลดวิดีโอคลิปโดยอัตโนมัติอาจ
เกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานเครอืขายของผูใหบริการ
โปรดติดตอผูใหบริการของคณุเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาใช
จายในการสงขอมูล ในการกําหนดตารางเวลาการดาวนโหลด
อัตโนมัติสําหรบัวิดีโอคลิปที่อยูในบริการ ใหเลือก ตัวเลือก >
กําหนดเวลาดาวนโหลด ศูนยวิดีโอจะดาวนโหลดวิดโีอคลิปใหม
ทุกวันตามเวลาที่คุณกําหนดไวโดยอัตโนมัติ

ในการยกเลิกตารางเวลาดาวนโหลด ใหเลือก ดาวนโหลดดวย
ตนเอง เปนวิธีการดาวนโหลด

คนหา
เริม่การคนหา
เลือก  > อินเทอรเน็ต > การคนหา

ในการคนหาเนื้อหาของโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ ใหปอนคํา
คนหาลงในชองคนหา หรือเรียกดูประเภทของเนื้อหา ขณะที่คุณ
ปอนคําคนหา ผลลัพธจะไดรับการจําแนกเปนประเภทตางๆ
ผลลัพธที่มีการเขาใชลาสุดจะปรากฏที่ดานบนสุดของรายการ
ผลลัพธ หากผลลัพธดังกลาวตรงกับคําคนหาของคณุ

ในการคนหาเว็บเพจบนอินเทอรเน็ต ใหเลือก คนหาอินเทอรเน็ต
และคนหาผูใหบริการ และปอนคําคนหาของคุณลงในชองคนหา ผู

ใหบริการการคนหาที่คุณเลือกไวจะไดรับการตั้งเปนผูใหบริการการ
คนหาเริ่มตนทางอินเทอรเน็ตของคุณ

หากมีการกําหนดผูใหบริการการคนหาเริ่มตนของคุณเอาไวแลว
ใหเลือกผูใหบริการดังกลาวเพื่อเริม่ตนการคนหา หรือเลือก คนหา
เพิ่มเติม เพื่อใชผูใหบริการการคนหาอื่น

ในการเปลี่ยนแปลงผูใหบริการการคนหาเริ่มตน ใหเลือก ตัว
เลอืก > การตั้งคา > บริการคนหา

ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาประเทศหรอืภมูิภาคเพื่อคนหาผูให
บริการการคนหาเพิ่มเติม ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา >
ประเทศหรือภูมิภาค

เพลง Ovi
เพลง Ovi (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถ
คนหา เรียกดู และดาวนโหลดเพลงมาที่โทรศพัทของคุณ
ในทายที่สุดแลว บริการเพลง Ovi จะเขามาแทนที่รานคาเพลง
เลือก  > แอปพลฯิ > เพลง Ovi
ในการดาวนโหลดเพลง คุณตองลงทะเบียนใชบริการนี้กอน
การดาวนโหลดเพลงอาจมีคาบริการเพิ่มเติม รวมทั้งมีการรับสง
ขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรดติดตอผู
ใหบริการเครือขายของคุณเพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับการเรียกเก็บคา
บริการรับสงขอมูล
ในการเขาใชเพลง Ovi คณุจะตองมีจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ถูก
ตองในโทรศัพท เครื่องอาจขอใหคุณเลือกจุดเชื่อมตอที่จะใชเมื่อ
เชื่อมตอกับเพลง Ovi
การเลือกจุดเชื่อมตอ —  เลือก จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว
ความพรอมใชงานและลกัษณะที่ปรากฏของการตัง้คาเพลง Ovi
อาจแตกตางกันไป นอกจากนี้ยังอาจมีการกําหนดการตั้งคาไวลวง
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หนา และคุณไมสามารถแกไขการตั้งคานี้ได ขณะที่เรียกดูเพลง
Ovi คณุสามารถแกไขการตัง้คาตางๆ ได
การแกไขการตั้งคาเพลง Ovi —  เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา
เพลง Ovi อาจไมมีในบางประเทศหรือบางภมูิภาค
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บริการ Ovi
Nokia Ovi Suite มีวิธีใหมที่ใชงานงายยิ่งขึ้นสําหรับ
ซอฟตแวร Nokia PC แอปพลิเคชั่น PC ชวยใหคุณเขาถึงไฟลตางๆ
บนคอมพิวเตอร โทรศัพท Nokia และ Ovi ไดอยางงายดายภายใน
หนาตางเดียว

เกี่ยวกับ Ovi
 Ovi มีบริการตางๆ จาก Nokia ดวย Ovi คุณสามารถสรางบัญชี

อีเมล แบงปนภาพและคลิปวิดีโอกับเพื่อนและครอบครัว วางแผน
การเดินทางและดูที่ตั้งบนแผนที่ ดาวนโหลดเกมส แอปพลิเคชั่น
คลิปวิดีโอ และแบบเสียงตางๆ ลงในโทรศัพทของคุณ และสั่งซื้อ
เพลง บริการที่มีอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาคและรองรับเฉพาะ
บางภาษาเทานั้น
หากตองการเขาใชบริการ Ovi โปรดไปที่ www.ovi.com และลง
ทะเบียนบัญชี Nokia ของคุณเอง
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใชงานบริการตางๆ โปรดดู
หนาการสนับสนุนของแตละบริการ

เกี่ยวกับรานคา Ovi
เลือก  > รานคา

 ในรานคา Ovi คณุสามารถดาวนโหลดเกมสโทรศัพทมือถือ แอป
พลิเคชั่น วิดีโอ รูปภาพ และเสียงเรียกเขาลงบนโทรศัพทของคุณ
บางรายการอาจไมมีคาธรรมเนียม แตบางรายการนั้นคุณตองสั่งซือ้
โดยใชบัตรเครดิตหรือชําระผานมือถือ รานคา Ovi มีเนื้อหาที่ใชรวม
กันไดกับโทรศัพทมือถือของคุณ รวมทั้งที่สอดคลองกับรสนิยม
และที่ตั้งของคุณ

เกี่ยวกับรายชื่อบน Ovi
เลือก  > อินเทอรเน็ต > รายชื่อ
คุณสามารถใชรายชื่อบน Ovi ตดิตอกับผูคนที่มีความหมายตอคุณ
มากที่สุดไดตลอดเวลา คนหารายชื่อ และพบปะเพื่อนๆ ในชุมชน
Ovi ติดตอเพื่อนๆ ของคุณ ไมวาจะเปนการสนทนา แลกเปลี่ยน
สถานที่และสถานะของคุณ ตลอดจนตดิตามวาเพื่อนของคุณกําลัง
ทําอะไรและอยูที่ไหนไดอยางงายดาย คุณยังสามารถสนทนากับ
เพื่อนที่ใช Google Talk™ ไดอีกดวย
คุณยังสามารถซงิครายชื่อ รายการปฏิทิน และเนื้อหาอื่นๆ ระหวาง
โทรศัพท Nokia ของคุณกับ Ovi.com ได ขอมูลสําคัญของคุณจะ
ไดรับการจัดเก็บและปรับใหเปนขอมูลปจจุบนัทั้งในเครื่องของคุณ
และบนเว็บ คุณสามารถใชรายชื่อบน Ovi ในการจัดการรายการราย
ชื่อของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพ และมั่นใจไดวารายชื่อของคุณ
ไดรับการจัดเก็บไวบน Ovi.com
คุณตองมีบัญชี Nokia ในการใชบริการนี้ สรางบัญชีบนโทรศัพท
มือถือของคุณ หรือเขาไปที่ www.ovi.com บนเครื่องพีซีของคุณ
การใชงานรายชื่อบน Ovi อาจเกี่ยวของกับการรับสงขอมูลขนาด
ใหญผานเครือขายของผูใหบริการของคุณ ติดตอผูใหบริการเครือ
ขายของคุณหากตองการขอมูลเกี่ยวกับคาบริการการรับสงขอมูล

เกี่ยวกับไฟล Ovi
เลือก  > อินเทอรเน็ต > Ovi Files
ดวยไฟล Ovi คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณเพื่อเขาถึงไฟลตางๆ
ในคอมพิวเตอรของคุณได ติดตั้งแอปพลิเคชั่นไฟล Ovi บน
คอมพิวเตอรทุกเครื่องที่คุณตองการเขาถึงโดยใชไฟล Ovi
คุณสามารถดําเนินการงานตอไปนี้ได
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● คนหาและดูรูปภาพและเอกสารที่จัดเก็บไวในคอมพิวเตอรของ
คุณ

● ถายโอนเพลงจากคอมพิวเตอรไปยังโทรศัพทของคณุ
● สงไฟลและโฟลเดอรจากคอมพิวเตอรของคุณโดยไมตองโอน
ยายไปไวที่เครื่องกอน

● เขาถึงไฟลบนคอมพิวเตอรของคุณแมเครื่องคอมพิวเตอรจะปด
อยูก็ตาม เพียงเลือกโฟลเดอรและไฟลที่คุณตองการใหมี และ
ไฟล Ovi จะเก็บสําเนาลาสุดที่จัดเก็บไวในที่เก็บขอมลูออนไลน
ซึง่มีการปองกันไวโดยอัตโนมัติ
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การปรับตั้งคา
การเปลีย่นลักษณะหนาจอ
เลือก  > การตั้งคา > ลกัษณะ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● ทั่วไป  — เปลี่ยนลักษณะที่ใชในแอปพลิเคชั่นทั้งหมด
● มุมมองเมนู  — เปลี่ยนลักษณะที่ใชในเมนูหลัก
● สแตนดฯ  — เปลี่ยนลักษณะที่ใชในหนาจอหลัก
● ภาพพื้นหลัง  — เปลี่ยนภาพพื้นหลังของหนาจอหลัก
● ประหยัด  — เลือกภาพเคลือ่นไหวสําหรับภาพพักหนาจอ
● รูปภาพสายเขา  — เปลี่ยนรูปภาพที่แสดงขณะใชสาย
ในการเปดใชงานหรือปดใชงานเอฟเฟกตลักษณะ ใหเลือก
ทั่วไป > ตัวเลอืก > เอฟเฟกตลักษณะ

รูปแบบ
เลือก  > การตั้งคา > รูปแบบ
คณุสามารถปรับและตั้งคาเสียงเรียกเขา เสียงเตือน และแบบเสีย
อื่นๆ ในโทรศัพทไดสําหรับเหตุการณ สภาพแวดลอม หรือกลุมผู
โทรที่แตกตางกัน รูปแบบที่ใชอยูจะปรากฏอยูที่ดานบนของ
จอภาพในหนาจอหลัก อยางไรก็ตาม หากรูปแบบที่ใชงานอยูเปน
รูปแบบทั่วไป เครื่องจะแสดงเฉพาะวันที่ของวันนี้เทานั้น

ในการสรางรูปแบบใหม เลือก ตัวเลือก > สรางใหม และ
กําหนดการตั้งคา

ในการปรับแตงรูปแบบ เลือกรูปแบบและ ตัวเลือก > ปรับตั้งคา

ในการเปลี่ยนรูปแบบ เลือกรูปแบบและ ตัวเลือก > ใชงาน รูปแบบ
ออฟไลนจะปองกันไมใหมีการเปดโทรศัพท สงหรือรับขอความ
หรือใช LAN ไรสาย, การเชื่อมตอ Bluetooth, GPS หรือ วิทยุ FM
โดยไมไดตั้งใจ นอกจากนี้ยังปดการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่อาจใช

งานอยูดวย เมื่อมีการเลือกรูปแบบนี้ รูปแบบออฟไลนจะยอมใหมี
การเปดใชการเชื่อมตอ LAN ไรสายหรือ Bluetooth ในภายหลัง
หรือการรีสตารท GPS หรือวิทยุ FM ได ดังนั้นคุณควรปฏิบตัิตามขอ
กําหนดดานความปลอดภยัที่เกี่ยวของเมื่อทําการเชื่อมตอและใช
คุณสมบัติเหลานี้

ในการตั้งคารูปแบบใหทํางานในชวงเวลาหนึ่งภายใน 24 ชั่วโมงตอ
มา ใหเลื่อนไปที่รูปแบบ เลือก ตัวเลือก > ตั้งเวลา และตั้งเวลา
เมื่อเวลาที่ตั้งไวหมดลง รูปแบบจะเปลีย่นกลับเปนรูปแบบที่ไมมี
การตั้งแวลาที่ใชงานกอนหนานี้ เมื่อมีการตั้งเวลารูปแบบ  จะ
ปรากฏในหนาจอหลัก รูปแบบออฟไลนจะไมสามารถตั้งเวลาได

ในการลบรูปแบบที่คุณสรางขึน้ เลือก ตัวเลือก > ลบรูปแบบ คุณ
ไมสามารถลบรูปแบบที่ตั้งคาไวกอนได

ขอสําคัญ:  ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออก
หรือรับสาย หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองอยูในพื้นที่ใหบริการเครือ
ขายเซลลูลาร แตคุณอาจสามารถโทรติดตอเบอรโทรฉุกเฉินอยาง
เปนทางการที่ตัง้โปรแกรมไวในเครื่องของคุณไวลวงหนาแลวได
ในการโทรติดตอ คุณตองเปดการใชฟงกชั่นโทรศัพทกอนโดย
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค

การตั้งคาเซนเซอร
ปดเสียงสายตางๆ หรือเลื่อนการปลุกโดยการหมุนโทรศัพท
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ ทั่วไป > ตั้งคา
เซนเซอร
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● เซนเซอร  — เปดใชงานเซนเซอร
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● ควบคุมการหมุน  — ปดเสียงสายตางๆ หรือเลื่อนการปลุกโดย
การหมุนโทรศัพท
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คําสั่งเสียง 
กอนจะตอสายโดยใชรายการเสียง โปรดสังเกตวา:
● รายการเสียงไมไดขึน้อยูกับภาษา แตจะขึ้นอยูกับเสียงของผูพูด
● คณุตองพูดชื่อใหตรงกับที่คณุบันทึกไว
● รายการเสียงจะไวตอเสียงรอบขาง ควรบันทึกเสียงและโทรออก
โดยใชรายการเสียงในที่เงียบ

● ชื่อที่สั้นมากจะบันทึกไมได ใหใชชื่อที่ยาวพอประมาณ และอยา
ใชชื่อซ้ํากันกับหมายเลขอื่นๆ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิด
ปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในที่ที่มีเสียงดังหรืออยูในสถานการณ
ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียงอยาง
เดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม
คณุสามารถใชคําสั่งเสียงเพื่อโทรออก เริ่มแอปพลิเคชั่น และเปด
ใชงานรูปแบบ
โทรศัพทจะสรางรายการเสียงขึน้มาสําหรับรายชื่อ รูปแบบ และ
แอปพลิเคชั่น อยางไรก็ตาม คําสั่งเสียงไมไดขึ้นอยูกับเสียงของผู
พูด แตการจดจําเสียงในโทรศัพทจะปรับเปลี่ยนตามเสียงของผูใช
หลัก เพื่อใหจดจําคําสั่งเสียงไดดียิ่งขึน้
ในการใชคําสั่งเสียง ใหกดปุมเลือกขวาคางไว และกลาวคําสั่งเสียง
ใหชัดเจน หากโทรศัพทจําคําสั่งเสียงไมได ใหเลือกจากรายการ
อื่นที่ตรงกัน หรือ หยุด เพื่อยกเลิก

การตัง้คาคําสั่งเสยีง
เลือก  > การตั้งคา > คําสั่งเสียง
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

● ซนิธีไซเซอร  — เปดใชงานตัวสังเคราะหที่เลนคําสั่งเสียงที่
จดจําได

● ความดังในการเลน  — ปรับความดังของเสียงพูด
● ความไวในการจดจําเสียง  — ปรับความไวของการจดจําคํา
สั่งเสียง

● การตรวจสอบคําสั่ง  — เลือกวาจะยอมรับคําสั่งเสียงโดย
อัตโนมัต ิหรือกําหนดเอ หรือโดยการตรวจสอบเสียง

● ลบการดัดแปลงเสยีง  — รีเซต็การเรียนรูการจดจําเสียงเมื่อผู
ใชหลักของอุปกรณเปลี่ยนแปลง
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การจัดการเวลา
นาฬิกาปลกุ
เลือก  > แอปพลฯิ > นาฬิกา

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

 จะปรากฏขึน้

ในการปดเสียงนาฬิกาปลุก ใหเลือก หยุด ในการหยุดการปลุกใน
ระยะเวลาที่กําหนด ใหเลือก เลือ่นปลุก หากโทรศัพทปดอยูเมื่อถึง
เวลาปลุก โทรศัพทจะเปดขึน้เองและเริ่มสงเสียงปลุก

เคลด็ลับ: ในการกําหนดระยะเวลาใหเสียงปลุกดังขึน้อีก
ครั้งหลังจากเลื่อนการปลุก ใหเลือก ตัวเลอืก > 
การตั้งคา > เวลาเลือ่นปลุก

ในการยกเลิกการปลุก เลือก ตัวเลือก > ลบการปลุก

ในการเปลี่ยนการตัง้คาเวลา วันที่ และชนิดนาฬิกา เลือก 
ตัวเลอืก > การตั้งคา

การตัง้คานาฬิกา
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

ในการเปลี่ยนเวลาหรือวันที่ เลือก เวลา หรือ วันที่

ในการเปลี่ยนนาฬิกาที่ปรากฏบนหนาจอหลัก เลือก ชนิด
นาฬิกา > อะนาลอ็ก หรือ ดิจิตัล

ในการอนุญาตใหระบบเครือขายโทรศัพทสามารถปรับเปลี่ยนเวลา
วันที่ และขอมูลเขตเวลาใหกับเครื่องของคุณได (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) เลือก อัพเดตเวลาอัตโนมัติ > เปด

ในการเปลี่ยนสัญญาณเสียงปลุก ใหเลือก เสียงนาฬิกาปลกุ
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แอปพลิเคชั่น Office
พจนานุกรม
เลือก  > โปรฯ ชวย > พจนานุกรม

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

● เสียงพูด  — แกไขการตั้งคาคุณลักษณะของเสียง คุณสามารถ
ปรับความเร็วและระดับความดังของเสียงได

ตวัแปลง
ดวยฟงกชันตัวแปลง คุณสามารถแปลงหนวยการวัดจากหนวยหนึ่ง
เปนอีกหนวยหนึ่งได
ตวัแปลงอาจมีขอจํากัดดานความแมนยําและขอผิดพลาดในการ
ปดเศษ

ตัวแปลงสกลุเงนิ
เลือก  > โปรฯ ชวย > ตัวแปลง
เลือก ประเภท > สกุลเงิน กอนการแปลงสกุลเงิน คุณตองเลือก
สกุลเงินหลัก และปอนอัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงินหลักที่ระบบตั้งไว
คือ โฮม อัตราสําหรบัสกุลเงินหลักคือ 1 เสมอ

1. เลือก ตัวเลือก > อัตราแลกเปลีย่น
2. ชื่อเริ่มตนสําหรับรายการสกุลเงินคือ ตางประเทศ หากตองการ

เปลี่ยนชื่อสกุลเงิน ใหเลือก ตัวเลือก > เปลีย่นชื่อสกุลเงิน
3. เพิ่มอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน แลวเลือก เรียบรอย
4. ในชองหนวยอีกชองหนึ่ง ใหเลือกสกุลเงินผลลัพธที่คุณ

ตองการแปลง
5. ในชองจํานวน ใหปอนคาที่คุณตองการแปลง ชองจํานวนอีก

ชองหนึ่งจะแสดงคาที่แปลงแลวโดยอัตโนมัติ

ในกาเรปลี่ยนสกุลเงินหลัก ใหเลือก ตัวเลอืก > อัตราแลก
เปลีย่น สกุลเงินและ ตัวเลอืก > ตั้งเปนสกุลเงินหลัก
เมื่อคุณเปลี่ยนสกุลเงินหลกั คุณตองพิมพอัตราแลกเปลี่ยนใหม
เพราะอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่ตั้งไวจะถูกลบออก

การแปลงหนวยวัด
เลือก  > โปรฯ ชวย > ตัวแปลง
1. ในชองประเภท ใหเลือกหนวยวัดที่คุณตองการใช
2. ในชองหนวยแรก ใหเลือกหนวยที่คุณตองการแปลง
3. ในชองหนวยอีกชองหนึ่ง ใหเลือกหนวยผลลัพธที่คุณตองการ

แปลง
4. ในชองจํานวน ใหปอนคาที่คุณตองการแปลง

ชองจํานวนอีกชองหนึ่งจะแสดงคาที่แปลงแลวโดยอัตโนมัติ

เครื่องคิดเลข
เลือก  > โปรฯ ชวย > คิดเลข
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เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากัดในเรื่องความถูกตองและใชสําหรับการ
คํานวณแบบงายๆ เทานั้น

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

โทรศัพทจะจัดเก็บผลลัพธของการคํานวณครั้งลาสุดไวในหนวย
ความจําของโทรศัพท การออกจากแอปพลิเคชั่นเครื่องคิดเลขหรือ
การปดโทรศัพทจะไมลางขอมูลในหนวยความจําแตอยางใด ใน
การเรียกคืนผลลัพธลาสุดที่บันทึกไวเมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่น
เครื่องคิดเลขในครัง้ตอไป ใหเลือก ตัวเลอืก > ผลลพัธลาสุด

ในการบันทึกหมายเลขหรือผลการคํานวณ ใหเลือก ตัวเลือก >
ความจํา > บนัทึก

ในการดึงผลการคํานวณจากหนวยความจํา แลวใชผลลัพธดังกลาว
ในการคํานวณ ใหเลือก ตัวเลือก > ความจํา > เรียกคืน

บันทกึที่ใชงาน 
บนัทึกที่ใชงานชวยใหคุณสามารถสรางบันทึกที่มีภาพและเสียง
หรือวิดีโอคลิป และคุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกกับรายชื่อไดดวย
บนัทึกจะปรากฏขึน้ระหวางการสนทนากับรายชื่อ

สรางและแกไขบนัทึก 
เลือก  > โปรฯ ชวย > บันทึกที่ใช

ในการสรางบันทึก ใหเริ่มตนเขยีนขอความ

ในการแกไขบันทึก ใหเลือกบันทึกและ ตัวเลือก > ตัวเลือกการ
แกไข

ในการเพิ่มลักษณะตัวหนา ตัวเอียง หรือขดีเสนใตใหกับขอความ
ของคุณหรือเปลี่ยนสีของแบบอักษร ใหกด # คางไว และเลื่อนไป
ที่ขอความที่จะเลือก จากนั้นเลือก ตัวเลือก > ตัวอักษร
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ใส  — แทรกรูปภาพ เสียง หรือวิดีโอคลิป นามบัตร บุคมารคของ
เว็บ และไฟล

● ใสใหม  — เพิ่มรายการใหมลงในบันทึก คุณสามารถบันทึก
เสียงและวิดีโอคลิป รวมทั้งถายภาพได

● สง  — สงบันทึก
● ลงิคบนัทึกกับสาย  — เลือก เพิ่มรายชื่อ เพื่อเชื่อมโยงบันทึก
ไปยังรายชื่อ บันทึกจะปรากฏขึน้เมื่อโทรออกหรือรับสายจาก
รายชื่อ

การตั้งคาสมุดบนัทึก
เลือก  > โปรฯ ชวย > บันทึกที่ใช และ ตัวเลือก > 
การตั้งคา

ในการเลือกตําแหนงที่จะจัดเก็บบันทึก ใหเลือก หนวยความจําที่
ใช และหนวยความจําที่ตองการ

ในการเปลี่ยนแปลงเคาโครงของบันทึกที่ใชงาน หรือในการดู
บันทึกในรูปแบบรายการ ใหเลือก เปลี่ยนมุมมอง > กริด หรือ
รายการ

ในการดูบันทึกในพื้นหลังระหวางโทรออกหรือรับสาย ใหเลือก
แสดงบันทึกระหวางใชสาย > ใช

เคล็ดลับ: หากคุณไมตองการใหมีการแสดงบันทึกชั่วคราว
ระหวางการโทร ใหเลือก แสดงบันทึกระหวางใชสาย >
ไม ดวยวิธีนี้ คณุไมจําเปนตองลบลิงคระหวางบนัทึกและ
บัตรรายชื่อออก
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เกี่ยวกับ Quickoffice
เลือก  > โปรฯ ชวย > Quickoffice
Quickoffice ประกอบดวย Quickword สําหรับดูเอกสาร Microsoft
Word, Quicksheet สําหรับการดูแผนงาน Microsoft Excel,
Quickpoint สําหรับการนําเสนองานของ Microsoft PowerPoint
และ Quickmanager สําหรับการซือ้ซอฟตแวร คุณสามารถดู
เอกสาร Microsoft Office 2000, XP, 2003 และ 2007 (รูปแบบ
ไฟล DOC, XLS และ PPT) ดวย Quickoffice หากคุณมีรุนตัวแกไข
ของ Quickoffice คุณยังสามารถแกไขไฟลไดอีกดวย
แตไมไดสนับสนุนรูปแบบหรอืคุณสมบัติของไฟลทั้งหมด

Zip manager 
เลือก  > โปรฯ ชวย > Zip
ดวยตัวจัดการ Zip คุณสามารถสรางไฟลอารไคฟใหมเพื่อจัดเก็บ
ไฟลที่บีบอัดในรูปแบบ ZIP เพิ่มไฟลที่บีบอัดไฟลเดียวหรือหลาย
ไฟล หรือไดเรกทอรีสําหรับอารไคฟ ตั้งคา ลบ หรือเปลี่ยนรหัสผา
อารไคฟสําหรับอารไคฟที่ไดรับการปองกันแลว และเปลี่ยนการ
ตั้งคา เชน ระดับการบีบอัด
คณุสามารถจัดเก็บไฟลถาวรไดทั้งในหนวยความจําโทรศัพทหรือ
ในการดหนวยความจํา

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

บันทึก
การเขียนบันทึก
เลือก  > โปรฯ ชวย > สมุดบันทึก ในการเขยีนบันทึก ใหเริ่ม
ปอนขอความ ตัวแกไขบนัทึกจะเปดขึน้โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถจัดเก็บไฟลขอความตัวอักษรทั่วไป (รูปแบบไฟล .txt)
ที่ไดรับลงในบันทึก

การจัดการบนัทกึ
เลือก  > โปรฯ ชวย > สมุดบันทึก
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้
● เปด  — เปดบันทึก
● สง  — สงบันทึกไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได
● ลบ  — ลบบันทึก นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบบันทึกหลาย
บันทึกไดพรอมกัน ในการเลือกบนัทึกแตละรายการที่คุณ
ตองการลบ เลือก ตัวเลือก > เลอืก/ไมเลอืก และลบบันทึก

● การซิงโครไนซ  — ซงิโครไนซบันทึกกับแอปพลิเคชั่นที่ใช
รวมกันไดในอุปกรณที่ใชรวมกันได หรือกําหนดการตั้งคาการ
โครไนซ
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การตั้งคา
ตวัชวยการตั้งคา
เลือก  > การตั้งคา > ตัวชวย
แอปพลิเคชั่นตัวชวยการตั้งคาจะกําหนดคาโทรศัพทของคณุ
สําหรับการตั้งคาระบบและอีเมลตามผูใหบริการของคุณ นอกจากนี้
ยังอาจกําหนดคาการตัง้คาอื่นๆ ไดอีกดวย
ในการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตองติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อ
เปดใชการเชื่อมตอขอมูลหรือบริการอื่นๆ

การจัดการใบรับรอง
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ ทั่วไป > ความ
ปลอดภัย > การจัดการใบรับรอง
ใบรับรองแบบดิจิตอลไมรับประกันเรื่องความปลอดภยั แตใชเพื่อ
ตรวจสอบแหลงที่มาของซอฟตแวร
ในหนาจอหลักของการจัดการใบรับรอง คุณจะเห็นรายการใบ
รองที่ไดรับอนุญาตและไดจัดเก็บไวในเครื่อง เลื่อนไปทางขวา
ดูรายการใบรับรองสวนตัว (ถามี)

คณุควรใชใบรับรองแบบดจิิตอลหากตองการเชื่อมตอกับธนาคาร
แบบออนไลนหรือไซตอื่นๆ หรือเซริฟเวอรระยะไกล เพื่อดําเนินการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการถายโอนขอมูลที่เปนความลับ และหาก
ตองการลดความเสี่ยงจากไวรัสหรือซอฟตแวรที่ใหโทษอื่นๆ และ
เพื่อใหแนใจในสิทธิ์การใชซอฟตแวร เมื่อดาวนโหลดและติดตั้ง
ซอฟตแวร

ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยลดความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้งซอฟตแวรลงคอน
ขางมาก แตคุณก็ควรใชใบรบัรองอยางถูกวิธีเพื่อใหไดประโยชน
จากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึน้ดวย การมี

ใบรับรองเพียงอยางเดียวมิไดเปนการปกปองเครื่องแตอยางใด
หากตองการใหเครื่องมีความปลอดภัยมากขึ้น ตัวจัดการใบรับรอง
จําเปนตองมีใบรับรองของแทที่ถูกตองหรือนาเชื่อถือดวย ใบรับ
มีอายุการใช งานจํากัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับ
ที่ไมถูกตอง" ปรากฏขึน้ แมวาใบรับรองนั้นจะถูกตองอยูแลว ให
ตรวจสอบวาวันและเวลาปจจุบันในเครือ่งของคุณถูกตอง
ดูรายละเอียดของใบรับรอง—ตรวจสอบวาเปน

รองของแท
คุณสามารถมั่นใจไดวาเซิรฟเวอรนั้นถูกตอง ก็ตอเมื่อมีการตรวจ
สอบลายเซ็น และระยะเวลาที่ใบรับรองเซริฟเวอรนั้นมีผลบังคับใช
แลวเทานั้น
คุณจะไดรับขอความแจงบนหนาจอโทรศัพท หากเซริฟเวอรนั้น
ไมใชเซริฟเวอรแท หรือในกรณีที่คุณไมมีใบรับรองความปลอดภัย
ที่ถูกตองในเครื่องของคุณ

หากตองการตรวจสอบรายละเอียดของใบรับรอง ใหเลื่อนไปที่
ใบรับรอง และเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดใบรับรอง ระบบจะ
ตรวจสอบระยะเวลาที่มีผลบังคับใชของใบรับรอง และขอความใด
ขอความหนึ่งตอไปนี้อาจปรากฏขึ้น:
● ใบรับรองไมผานความเชื่อถือ  — คุณไมไดตั้งคาใหแอปพลิ
เคชั่นใดใชใบรบัรองนี้

● ใบรับรองหมดอายุ  — ระยะเวลาที่ใชใบรบัรองไดสิ้นสุดลง
แลว

● ใบรับรองยังไมถูกตอง  — ระยะเวลาที่ใชใบรับรองยังไม
เริ่มตน

● ใบรับรองเสียหาย  — ไมสามารถใชใบรบัรองนั้นได โปรด
ติดตอผูที่ออกใบรับรองนั้น
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กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คณุตองตรวจสอบใหแนใจ
วาคุณสามารถเชื่อถือขอมลูของเจาของใบรับรองนี้ได และตรวจ
สอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูในรายชื่อ

เลื่อนไปที่ใบรับรองการอนุญาต และเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา
ความเชื่อถือ รายการแอปพลิเคชั่นที่สามารถใชใบรับรองที่เลือก
ไวจะปรากฏขึน้ที่หนาจอ ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับใบรับรองนั้นดวย
ตัวอยางเชน:
● การติดตั้ง Symbian: ใช — ใบรับรองสามารถใหการรับรอง
แหลงที่มาของแอปพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการ Symbian ใหม
ได

● อินเทอรเน็ต: ใช — ใบรับรองนั้นสามารถใชรับรองเซริฟเวอร
ตางๆ

● การติดตั้งแอปพลเิคชั่น: ใช — ใบรับรองสามารถใหการ
รับรองแหลงที่มาของแอปพลิเคชั่น Java ใหม

เลือก ตัวเลือก > แกไขการตั้งคารับรอง เพื่อเปลี่ยนคา

การตัง้คาอุปกรณเสริมทัว่ไป
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ ทั่วไป > อุปกรณ
เพิ่มพิเศษ
คณุสามารถใชอุปกรณเสริมที่นิยมใชกันโดยทั่วไปทําสิ่งตอไปนี้

ในการกําหนดรูปแบบที่จะเปดใชเมื่อคุณตออุปกรณเสรมิเขากับ
โทรศัพทของคุณ เลือกอุปกรณเสริม และ รูปแบบที่ตั้งไว

ในการตั้งคาโทรศัพทใหตอบรับสายอัตโนมัติภายใน 5 วินาที เมื่อ
ตออยูกับอุปกรณเสริม เลือก ตอบรับอัตโนมัติ > เปด หากมีการ
ตัง้คาชนิดเสียงเรียกเขาเปน บีพ๊หนึ่งครั้ง หรือ เงียบ ในรูปแบบที่
เลือก คณุจะไมสามารถใชงานการรับสายอัตโนมัติได

ในการเปดไฟเครื่องขณะที่ตออยูกับอุปกรณเสริม เลือก แสงไฟ >
เปด

การเรียกคนืการตัง้คาดั้งเดมิ
ในการเรียกคนืการตั้งคาดั้งเดิมของเครื่อง เลือก  > การตั้ง
คา > การตั้งคา และ ทั่วไป > การตั้งคาดั้งเดิม ในการทําขัน้
ตอนนี้ คุณตองมีรหัสล็อคของโทรศัพท หลังการรีเซต็ อุปกรณอาจ
ใชเวลานานขึ้นในการเปดเครื่อง เอกสาร ขอมูลรายชื่อ รายการ
ปฏิทิน และไฟลจะไมไดรับผลกระทบใดๆ
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เปลี่ยนการตั้งคาความเชื่อถือ



การจัดการขอมูล
เกี่ยวกับตวัจัดการไฟล
เลือก  > โปรฯ ชวย > ตัวจัดไฟล
ดวยตัวจัดการไฟล คุณสามารถเรียกด ูเปด และจัดการไฟลที่อยูใน
โทรศัพท การดหนวยความจํา หรือในไดรฟตัวนอกที่ใชงานรวมกัน
ได
ตวัเลือกที่มีใหขึน้อยูกับหนวยความจําที่คุณเลือก

การตดิตัง้แอปพลิเคชั่น
เลือก  > แอปพลฯิ > ตัวจัดการ
คณุสามารถถายโอนไฟลการติดตัง้ไปยังเครื่องโทรศัพทของคุณ
จากคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได ดาวนโหลดไฟลดงักลาวใน
ระหวางการเรียกด ูหรือรับไฟลเหลานั้นในขอความมัลติมีเดีย เปน
สิ่งที่แนบมาในอีเมล หรือโดยการใชวิธีการเชื่อมตออื่นๆ เชน การ
เชื่อมตอ Bluetooth คุณสามารถใช Nokia Application Installer
ใน Nokia Ovi Suite เพื่อติดตั้งแอปพลเิคชั่นลงในโทรศพัทของคุณ
ไอคอนในตวัจัดการแอปพลิเคชั่นจะบงบอกถึงสิ่งตอไปนี้

   SIS หรือแอปพลิเคชั่น SISX
   แอปพลิเคชั่น Java™

   อุปกรณขนาดเล็ก

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรอื่นๆ จากแหลงที่วางใจไดเทานั้น เชน แอปพลิเคชั่นที่มี
สัญลักษณจาก Symbian หรือผานการทดสอบรับรองจาก Java
Verified™
กอนการติดตั้ง ควรปฏบิัตติามขั้นตอนตอไปนี้

● ในการดูขอมูลประเภทแอปพลิเคชั่น หมายเลขเวอรชัน และ
ซพัพลายเออรหรือผูผลิตแอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตัวเลือก > ดู
รายละเอียด
ในการแสดงรายละเอียดใบรับรองความปลอดภัยของแอปพลิ
เคชั่น ใหเลือก รายละเอียด: > ใบรับรอง: > ดูรายละเอียด

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

ในการติดตั้งซอฟตแวรหรือแอปพลิเคชั่น ใหปฏิบัติดังนี้
1. ในการคนหาไฟลการติดตั้ง ใหเลือก  > แอปพลิฯ > ตัว
จัดการ หรือ คนหาไฟลการตดิตั้งโดยใชตัวจัดการไฟล หรือ
เลือก ขอความ > ถาดเขา และเปดขอความที่มไีฟลการ
ตั้ง

2. ในตัวจัดการแอปพลิเคชั่น เลือก ตัวเลอืก > ติดตั้ง ในแอปพลิ
เคชั่นอื่นๆ ใหเลือกไฟลการติดตัง้เพื่อเริม่ตนติดตั้ง
ในระหวางการตดิตั้ง โทรศัพทจะแสดงขอมูลความคืบหนาใน
การติดตั้ง หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นโดยไมใชลายเซ็น
ดิจิตอลหรือการรับรอง โทรศัพทจะแจงเตือน ใหดําเนินการติด
ตั้งตอหากคุณแนใจถึงแหลงที่มาและตวัโปรแกรมนั้น
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ติด



ในการเริ่มใชงานแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้ง ใหคนหาแอปพลิเคชั่นนั้น
ในเมนู แลวเลือกแอปพลิเคชั่น

ในการดูวาติดตั้งหรือลบชุดซอฟตแวรใดและทําไปเมื่อใด ใหเลือก
ตัวเลือก > ดูบนัทึก

ขอสําคัญ:  โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคชั่นแอนตี้
ไวรัสเพียงหนึ่งรายการเทานั้น การมีแอปพลิเคชั่นที่มคีุณสมบัติ
แอนตี้ไวรัสมากกวาหนึ่งรายการ อาจสงผลตอประสิทธิภาพและ
การทํางานของเครื่อง หรืออาจทําใหเครื่องหยุดทํางานได
หลังจากที่คุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในการดหนวยความจําที่ใช
รวมกันไดแลว ไฟลการติดตั้ง (.sis, .sisx) ยังคงอยูในหนวยความจํา
ของโทรศัพท ไฟลอาจใชหนวยความจําเปนจํานวนมาก และ
กีดขวางไมใหคุณจัดเก็บไฟลอื่น ในการเพิ่มหนวยความจําใหเพียง
พอ ใชโปรแกรม Nokia Ovi Suite ในการสํารองขอมูลไฟลการติด
ตัง้ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได จากนั้น ใหใชตัว
จัดการไฟลลบไฟลการติดตั้งเหลานั้นออกจากหนวยความจํา
โทรศัพท หากไฟล .sis เปนสิ่งที่แนบมากับขอความ ใหลบขอความ
ดังกลาวออกจากถาดรับขอความ

การลบแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร
เลือก  > แอปพลฯิ > ตัวจัดการ
เลื่อนไปที่ชุดซอฟตแวร และเลือก ตัวเลอืก > ยกเลิกติดตั้ง
เลือก ใช เพื่อยืนยัน
หากคุณทําการลบซอฟตแวร คุณจะติดตั้งซอฟตแวรนั้นใหมไดตอ
เมื่อคุณมชีุดซอฟตแวรตนฉบับหรือสําเนาสํารองที่ครบถวนของชุด
ซอฟตแวรที่ลบออกไป หากคุณลบชุดซอฟตแวรออก คุณอาจจะ
ไมสามารถเปดเอกสารที่สรางโดยใชซอฟตแวรนั้นไดอีก
หากชุดซอฟตแวรอื่นตองพึ่งพาชุดซอฟตแวรที่คุณลบออก ชุด
ซอฟตแวรอีกชุดนั้นอาจหยุดทํางาน หากตองการขอมูล โปรดดูที่
เอกสารประกอบของชุดซอฟตแวรที่ติดตัง้

ตัวจัดการอปุกรณ
การกําหนดคาระยะไกล
เลือก  > การตั้งคา > ตัวจัดการอุปกรณ
คุณสามารถใชตัวจัดการอุปกรณจัดการการตั้งคา ขอมูล และ
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณจากระยะไกลได
คุณสามารถเชื่อมตอกับเซริฟเวอรและรับการตั้งกําหนดคาสําหรับ
โทรศัพทของคุณ คณุอาจรับการตั้งคารูปแบบเซริฟเวอรและการตั้ง
กําหนดคาอื่นๆ จากผูใหบริการหรือแผนกจัดการขอมูลบริษัท การ
ตั้งกําหนดคาอาจรวมถึงการตั้งคาการเชื่อมตอและคาอื่นๆ ที่ใชโดย
แอปพลิเคชั่นตางๆ ในโทรศัพท ตัวเลือกที่มีใหอาจแตกตางกัน
ออกไป
โดยทั่วไปแลว การเชื่อมตอดวยการกําหนดคาระยะไกลจะเริ่มตน
โดยเซิรฟเวอร เมื่อตองอัพเดตการตั้งคาของเครื่อง

ในการสรางรูปแบบเซริฟเวอรใหม เลือก ตัวเลือก > รูปแบบ
เซิรฟเวอร > ตัวเลอืก > รูปแบบเซิรฟเวอรใหม
คุณอาจไดรับการตั้งคาเหลานี้จากผูใหบริการของคุณในรูปแบบ
ขอความการตั้งกําหนดคา หากไมไดรับ ใหกําหนดคาตอไปนี้
● ชื่อเซิรฟเวอร  — พิมพชื่อของเซริฟเวอรการตั้งกําหนดคา
● ID เซิรฟเวอร  — พิมพ ID เฉพาะเพื่อระบุเซริฟเวอรการตั้ง
กําหนดคา

● รหัสผานเซิรฟเวอร  — พิมพรหัสผานเพื่อระบุโทรศัพทของ
คุณใหกับเซริฟเวอร

● จุดเชื่อมตอ  — เลือกจุดเชื่อมตอเพื่อใชสําหรับเชื่อมตอ หรือ
สรางจุดเชื่อมตอจุดใหม คุณยังสามารถเลือกเพื่อใหเครื่องถาม
ถงึจุดเชื่อมตอทุกครั้งที่คุณเริ่มตนการเชื่อมตอ การตั้งคานี้จะนํา
มาใชไดเฉพาะเมือ่คุณเลือก อินเทอรเน็ต เปนประเภทบริการ
เสริม

● ที่อยูของโฮสต  — พิมพที่อยูเว็บของเซิรฟเวอรการตั้งกําหนด
คา

● พอรต  — พิมพหมายเลขพอรตของเซิรฟเวอร
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● ชื่อผูใช และ รหัสผาน — ปอน ID ผูใชและรหัสผานสําหรับ
เซิรฟเวอรการตั้งกําหนดคา

● อนุญาตการกําหนดคา  — เลือก ใช เพื่ออนุญาตใหเซริฟเวอร
เริ่มตนการตั้งกําหนดคา

● รับทุกคําขอโดยอัตโนมัติ  — เลือก ใช หากคุณไมตองการให
เซิรฟเวอรถามการยืนยันของคุณ เมื่อเริ่มตนตั้งกําหนดคา

● การตรวจสอบเครือขาย  — เลือกวาตองการใชการตรวจสอบ
HTTP หรือไม

● ชื่อผูใชเครือขาย และ รหัสเครือขาย — ปอน ID ผูใชและรหัส
ผานสําหรับการตรวจสอบ HTTP สามารถใชการตั้งคานี้ไดตอเมื่อ
คุณไดเลือก การตรวจสอบเครือขาย ที่จะใชเทานั้น

ในการเชื่อมตอกับเซริฟเวอรและรับการตั้งกําหนดคาสําหรับ
โทรศัพทของคุณ เลือก ตัวเลือก > เริ่มการกําหนดคา

ในการดูไฟลบนัทึกการตั้งกําหนดคาของรูปแบบที่เลือก เลือก ตัว
เลอืก > ดูบันทึก

ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพทในแบบ OTA เลือก ตัว
เลอืก > ตรวจสอบการอัพเดต การอัพเดตจะไมลบการตั้งคา
ของคุณแตอยางใด เมื่อโทรศัพทของคุณไดรับชุดอัพเดตแลว ให
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ โทรศัพทของคุณจะรีสตารทหลัง
จากติดตั้งชุดอัพเดตเสร็จสมบูรณแลว การดาวนโหลดการอัพเดต
ซอฟแวรอาจทําใหมีการสงขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรี่สําหรับโทรศัพทของ
คุณมีพลังงานเพียงพอ หรือเชื่อมตออยูกับเครื่องชารจกอนเริ่ม
อัพเดต

คําเตือน:  หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร คุณ
จะไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกับการโทรออกฉุกเฉิน จนกวาจะ
ตดิตั้งเสร็จและรีสตารทโทรศัพทอีกครั้ง ตองแนใจวาไดสํารอง
ขอมูลไวแลวกอนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอัพเดต

ใบอนุญาต
การจัดการสทิธิแบบดิจิตอล
เจาของเนื้อหาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธิดิจิตอล (DRM)
แบบตางๆ เพื่อปกปองทรัพยสินทางปญญาของตน รวมถึงลิขสิทธิ์
โทรศัพทนี้ใชซอฟตแวร DRM หลายประเภทเพื่อเขาสูเนื้อหาที่มี
DRM ปองกันไว ดวยโทรศัพทเครื่องนี้ คณุสามารถเขาสูเนื้อหาที่มี
การปองกันดวย OMA DRM 1.0 และ 2.0 ได หากซอฟตแวร DRM
บางซอฟตแวรไมสามารถปองกันเนื้อหาได เจาของเนื้อหาอาจขอ
ใหยกเลิกความสามารถของซอฟตแวร DRM ในการเขาสูเนื้อหาใหม
ที่ DRM นั้นปองกันไว การยกเลิกอาจปองกันการนําเนื้อหาที่ม ีDRM
ปองกันไวบางเนื้อหาที่อยูในโทรศัพทของคณุมาใชอีกครั้ง การ
ยกเลิกซอฟตแวร DRM ไมมีผลตอการใชเนื้อหาที่มีการปองกันดวย
DRM ประเภทอื่นหรือการใชเนื้อหาที่ไมมี DRM ปองกันไว

เกี่ยวกบัใบอนุญาต
เลือก  > แอปพลฯิ > ใบอนุญาต
ไฟลสื่อบางอยาง เชน ภาพ เพลง หรือวิดีโอคลิป ไดรับการคุมครอง
โดยสิทธิ์การใชแบบดิจิตอล ใบอนุญาตของไฟลดงักลาวอาจ
อนุญาตหรือจํากัดการใชงานไฟล ตัวอยางเชน คุณสามารถใชใบ
อนุญาตบางประเภทในการฟงเพลงไดแบบจํากัดจํานวนครัง้ ใน
ระหวางการเลนเพลงคุณสามารถกรอกลับ เดินหนา หรือพักการเลน
เพลงได แตเมื่อคุณหยุดเลนเพลง เทากับวาคุณไดดําเนินการเลน
เพลงไปแลวหนึ่งครั้งจากจํานวนครัง้ที่อนุญาต

การใชใบอนุญาต
ขอมูลที่ไดรับการปองกันดวย Digital rights management (DRM)
มาพรอมกับสิทธิการใชที่เกี่ยวของ ซึ่งกําหนดสิทธิของคุณในการ
ใชขอมูลนั้น
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หากโทรศัพทของคุณมีขอมูลที่ปองกันดวย OMA DRM เมื่อจะ
สํารองขอมูลทั้งรหัสการใชและขอมูลนั้น ใหใชฟงกชั่นการสํารอง
ขอมูลจากโปรแกรม Nokia Ovi Suite
หากโทรศัพทมีเนื้อหาที่ปองกันดวย WMDRM ทั้งรหัสการใชและ
เนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหนวยความจําของโทรศัพท
คณุอาจสูญเสียรหัสการใชและเนื้อหาหากไฟลในโทรศัพทของคุณ
เสีย การสูญหายของรหัสการใชหรือเนื้อหาอาจจํากัดความสามารถ
ในการใชเนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพทของคุณอีกครั้ง สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการของคุณ
รหัสการใชบางอยางอาจจะเชื่อมตอกับซมิการดใดซิมการดหนึ่ง
และเนื้อหาที่ไดรับการปองกันไวจะเขาถงึไดเฉพาะเมือ่ใสซมิการด
ดงักลาวไวในเครื่องแลวเทานั้น

ในการดูใบอนุญาตของคุณตามประเภท เลือก ใบอนุญาตที่
ใชได, ใบอนุฯที่ใชไมได หรือ ไมถูกใช

ในการดูรายละเอียดของสิทธิ เลือก ตัวเลือก > รายละเอียดใบ
อนุญาต
รายละเอียดตอไปนี้จะปรากฏขึน้สําหรับไฟลสื่อแตละไฟล:
● สถานะ  — สถานะคือ ใบอนุญาตถูกตอง, ใบอนุญาตหมด
อายุแลว หรือ ใบอนุญาตยังใชไมได

● การสงเนื้อหา  — อนุญาต หมายความวาคุณสามารถสงไฟล
ไปยังอุปกรณอื่น ไมอนุญาต หมายความวาคุณไมสามารถสง
ไฟลไปยังอุปกรณอื่น

● เนื้อหาอยูในเครื่อง  — ใช หมายความวาไฟลในเครื่องและ
พาธของไฟลจะปรากฏขึน้ ไม หมายความวาไฟลที่เกี่ยวของ
ไมมีอยูในเครื่องในขณะนี้

ในการใชงานสิทธิ ์ในมุมมองหลักของใบอนุญาต เลือก ใบอนุฯที่
ใชไมได > ตัวเลือก > รับใบอนุญาต สรางการเชื่อมตอเครือ
ขายเมื่อมีขอความแจง แลวเครื่องจะนําคุณไปยังเว็บไซตที่คุณ
สามารถซือ้สิทธิ์สําหรับไฟลสื่อดังกลาวได

ในการลบสิทธิ์การใชไฟล เปดแท็บสิทธิ์ที่ถูกตองหรือแท็บสิทธิ์ที่
ไมไดใชงาน เลื่อนไปที่ไฟลที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ลบ
หากมีสิทธิ์การใชหลายๆ สิทธิ์ที่เกี่ยวของกับไฟลสื่อไฟลเดียวกัน
สิทธิ์การใชทั้งหมดจะถูกลบ
มุมมองสิทธิ์การใชสําหรับกลุมแสดงไฟลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ
สิทธิ์สําหรับกลุม หากคณุไดดาวนโหลดไฟลสื่อหลายๆ ไฟลที่มี
สิทธิ์การใชเหมือนกัน ไฟลทั้งหมดจะแสดงในหนาจอนี้ คุณ
สามารถเปดหนาจอกลุมไดทั้งจากแท็บสิทธิก์ารใชที่ถูกตองหรือ
แท็บสิทธิ์การใชที่ไมถูกตอง ในการเขาสูไฟลเหลานี้ ใหเปด
โฟลเดอรสิทธิ์การใชสําหรับกลุม
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การเชื่อมตอ
การถายโอนเนื้อหาจากอปุกรณอืน่
เลือก  > การตั้งคา > สลับ
คณุสามารถใชแอปพลิเคชั่นสลับเพื่อถายโอนเนื้อหา เชน รายชื่อ
ระหวางโทรศัพท Nokia ที่ใชงานรวมกันไดสองเครื่อง
ชนิดของเนื้อหาที่สามารถถายโอนไดจะขึน้อยูกับรุนของอุปกรณ
ตนทางที่ตองการถายโอนเนื้อหาออกมา หากอุปกรณอื่นสนับสนุน
การซิงโครไนซ คณุสามารถซงิโครไนซขอมูลระหวางอุปกรณอื่น
กับอุปกรณของคณุ โทรศัพทของคุณจะแจงเตือนในกรณีที่อุปกรณ
เครื่องอื่นไมสามารถใชงานรวมกันได
หากโทรศัพทอีกเครือ่งไมสามารถเปดไดโดยไมใสซมิการด คุณ
สามารถใสซมิการดของคุณในโทรศัพทเครื่องนั้นได เมื่ออุปกรณ
ของคุณเปดโดยไมมีซิมการด รูปแบบออฟไลนจะเปดใชงานโดย
อัตโนมัติ
อุปกรณเครื่องอื่นตองสนับสนุนการเชื่อมตอ Bluetooth
การถายโอนเนื้อหา
ในการดึงขอมูลจากโทรศพัทเครื่องอื่นของคุณเปนครั้งแรก
1. เปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth ในอุปกรณทั้งสองเครื่อง
2. เลือกอุปกรณที่คุณตองการถายโอนเนื้อหา เครื่องจะขอใหคุณ

ปอนรหัสลงในโทรศพัทของคุณ ปอนรหัส (ตัวเลข 1-16 ตัว)
แลวเลือก ตกลง จากนั้นปอนรหัสเดียวกันนั้นลงในโทรศัพทอีก
เครื่องหนึ่ง และเลือก ตกลง ตอนนี้โทรศัพททั้งสองเครื่องจะ
จับคูกัน
สําหรับโทรศัพทในบางรุน แอปพลิเคชั่นสลับจะถูกสงไปที่
โทรศัพทอีกเครื่องหนึ่งในรูปของขอความ ในการติดตั้งแอปพลิ
เคชั่นสลับบนอุปกรณเครื่องอื่น ใหเปดขอความ และทําตามคํา
แนะนํา

3. จากอุปกรณของคุณ ใหเลือกเนื้อหาที่คุณตองการถายโอนมา
จากอุปกรณเครื่องอื่น

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

ในการดูบันทึกการถายโอนขอมูลลาสุด ใหเลื่อนไปยังทางลัดใน
มุมมองหลัก และเลือก ตัวเลือก > ดูบนัทึก

การเชื่อมตอเครื่องพีซี
คุณสามารถใชโทรศัพทเครื่องนี้กับแอปพลิเคชั่นการสื่อสารดาน
อมูลและการเชื่อมตอกับเครื่องพีซทีี่ใชรวมกันได ชุดโปรแกรม

Nokia Ovi Suite ชวยใหคุณสามารถโอนยายไฟลและภาพระหวาง
โทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได เปนตน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ovi Suite และลิงคการดาวนโหลด
โปรดดูที่ www.ovi.com

Bluetooth
เกี่ยวกบั Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ในอุปกรณของคุณใชสําหรับการเชื่อมตอ
แบบไรสายระหวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่อยูภายในระยะสูงสุด
10 เมตร (33 ฟุต) การเชื่อมตอ Bluetooth ใชสําหรับการสง
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รูปภาพ วิดีโอ ขอความ นามบัตร บันทึกปฏิทิน หรือเชื่อมตอกับ
อุปกรณตางๆ ที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth แบบไรสาย
เนื่องจากอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth สามารถติดตอสื่อสาร
กันโดยใชคลื่นวิทยุ ดังนั้น เครื่องของคุณ รวมถึงอุปกรณอื่นๆ จึงไม
จําเปนตองอยูในแนวเสนตรงที่มองเห็นกันได โดยคุณเพียงวาง
อุปกรณทั้งสองเครื่องใหอยูหางกันไมเกิน 10 เมตร แมวาอาจจะมี
การรบกวนจากสิ่งกีดขวางอื่นๆ เชน ผนังหอง หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ก็ตาม
คุณสามารถใชการเชื่อมตอ Bluetooth หลายรูปแบบในแตละครั้ง
ได ตัวอยางเชน หากคุณเชื่อมตอเครื่องของคุณเขากับหูฟง คุณยัง
คงสามารถโอนยายไฟลตางๆ ไปยังอุปกรณอื่นที่สามารถใชงาน
รวมกันไดในเวลาเดียวกัน
โทรศพัทนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 +
EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังตอไปนี้: การแจกจายเสียงขั้นสูง, การ
ควบคุมเสียง/วิดีโอระยะไกล, การจัดการภาพพื้นฐาน, การพิมพ
พื้นฐาน, ID อุปกรณ, การตอเครือขายแบบหมุนเลขหมาย, การโอน
ไฟล, การแจกจายเสียง/วิดีโอโดยทั่วไป, การเขาถึงโดยทั่วไป,
การแลกเปลี่ยนวัตถุโดยทั่วไป, แฮนดฟรี, ชุดหูฟง (อุปกรณโตตอบ
บุคคล), Push ออปเจ็กต, การเขาใชสมุดโทรศัพท, พอรตอนุกรม
และการเขาใชซมิ คณุควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับ
การรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อสรางความมัน่ใจในการใชงาน
ระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลย ีBluetooth โปรดตรวจสอบกับ
บริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับ
โทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
คณุสมบัตทิี่ใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มการใชพลังงาน
แบตเตอรี่และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

คาํแนะนําดานความปลอดภยั
การทํางานของโทรศัพทในโหมดที่ถูกซอนไวถือเปนวิธีหลีกเลี่ยง
ซอฟตแวรที่เปนอันตรายที่ปลอดภยัยิ่งขึ้น หามยอมรับการเชื่อมตอ

Bluetooth จากแหลงที่คุณไมเชื่อถือ หรือเลือกปดฟงกชัน
Bluetooth ซึ่งจะไมสงผลตอฟงกชันอื่นของโทรศัพท
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > Bluetooth
เมื่อคุณไมไดใชการเชื่อมตอ Bluetooth เลือก Bluetooth > ปด
หรือ การมองเห็นของโทรศัพท > ซอน
อยาจับคูกับอุปกรณอื่นที่คุณไมรูจัก

การจับคูอปุกรณ
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > Bluetooth
เปดแท็บอุปกรณที่จับคูดวย
กอนการจับคู ใหกําหนดรหัสผานของคุณ (1-16 หลัก) และตกลง
เรื่องการใชรหัสเดียวกันกับผูใชของอุปกรณอีกเครื่อง อุปกรณที่
ไมมีอินเตอรเฟซผูใชจะมีรหัสผานที่กําหนดเอาไวแลว คุณจําเปน
ตองใชรหัสผานเมื่อเชื่อมตออุปกรณเปนครั้งแรกเทานั้น หลังจาก
จับคูแลวจึงสามารถอนุญาตการเชื่อมตอได การจับคูและการ
อนุญาตการเชื่อมตอจะชวยทําใหสามารถเชื่อมตอไดรวดเร็วและ
สะดวกมากขึน้ เนื่องจากคุณไมจําเปนตองยอมรับการเชื่อมตอ
ระหวางอุปกรณที่จับคูในแตละครั้งที่สรางการเชื่อมตอ
รหัสผานสําหรับการเขาซมิรีโมทจะตองมี 16 ตัว
ในโหมดซมิระยะไกล คณุสามารถใชซิมการดจากโทรศัพทของคุณ
กับอุปกรณเสริมตางๆ ที่ใชรวมกันได
เมื่อโทรศพัทไรสายอยูในโหมด SIM ระยะไกล คุณจะสามารถใช
อุปกรณเสริมที่เชื่อมตอที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น เชน ชุดอุปกรณ
ในรถยนต เพื่อโทรออกหรือรับสาย
อุปกรณไรสายของคุณจะไมทําการโทรออกในขณะที่อยูในโหมดนี้
ยกเวนหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่อง
ในการโทรออก คุณตองออกจากโหมดซมิระยะไกลกอน หาก
เครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสเพื่อปลดล็อคกอน
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1. เลือก ตัวเลอืก > อุปกรณที่จับคูใหม เครื่องจะเริ่มคนหา
อุปกรณ Bluetooth ที่อยูภายในระยะ หากคุณสงขอมูลโดยใช
การเชื่อมตอ Bluetooth มากอนนี้ รายการผลลัพธการคนหา
ครั้งกอนจะปรากฏขึ้น ในการคนหาอุปกรณ Bluetooth เพิ่มเติม
ใหเลือก อุปกรณเพิ่มเติม

2. เลือกอุปกรณที่คุณตองการจับคูดวย แลวปอนรหัสผาน และจะ
ตองปอนรหัสผานเดยีวกันในอุปกรณอื่นเชนกัน

3. หากตองการเชื่อมตอระหวางโทรศัพทของคุณกับอุปกรณอื่น
โดยอัตโนมัติ เลือก ใช หากตองการยืนยันการเชื่อมตอเองทุก
ครั้งที่จะดําเนินการเชื่อมตอ เลือก ไม หลังจากจับคูแลว
อุปกรณดังกลาวจะถูกบันทึกลงในหนาอุปกรณที่จับคู

ในการกําหนดชื่อเลนใหกับอุปกรณที่จับคู ใหเลือก ตัวเลอืก >
กําหนดชื่อยอ ชื่อเลนดังกลาวจะปรากฏในโทรศพัทของคุณ
เทานั้น

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

ในการอนุญาตใหอุปกรณที่จับคูเชื่อมตอโดยอัตโนมตัิกับโทรศัพท
ของคุณ ใหเลือก ตั้งเปนผานการอนุญาต การเชื่อมตอระหวาง
โทรศัพทของคุณกับอุปกรณอื่นสามารถเกิดขึน้ไดโดยที่คุณไม
ทราบ ไมจําเปนตองมีการยอมรับหรือการอนุญาตสําหรับการเชื่อม
ตอแตละครั้ง ใชสถานะนี้กับอุปกรณของคุณเอง เชน ชุดหูฟงหรือ
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได หรืออุปกรณของบุคคลที่คุณ
ไวใจ หากคุณตองการยอมรับคําขอเชื่อมตอจากอุปกรณอื่นทุกครัง้
ใหเลือก ตั้งเปนไมผานการอนุญาต

ในการใชอุปกรณเสริมดานเสียงชนิด Bluetooth เชน แฮนดฟรีหรือ
ชุดหูฟง Bluetooth คณุจําเปนตองจับคูโทรศัพทของคุณกับ
อุปกรณเสริมนั้นๆ โปรดดูคําแนะนําเกี่ยวกับรหัสผานและคําแนะนํา
เพิ่มเติมในคูมือผูใชอุปกรณเสริม ในการเชื่อมตออุปกรณเสริมดาน

เสียง ใหเปดอุปกรณเสริมดังกลาว อุปกรณเสริมดานเสียงบาง
เครื่องจะเชื่อมตอกับโทรศัพทของคุณโดยอัตโนมัติ หากไมเปน
เชนนั้น ใหเปดแท็บอุปกรณที่จับคู เลือกอุปกรณเสริม และ ตัว
เลอืก > เชื่อมตอกับอุปกรณออดิโอ

การสงและการรับขอมูลดวย Bluetooth
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > Bluetooth
1. เมื่อคุณใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth เปนครั้งแรก จะมีการขอ

ใหคุณกําหนดชื่อใหกับโทรศัพทของคุณ กําหนดชื่อที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวใหกับโทรศัพทของคุณเพื่อใหงายตอการ
จดจํา หากมีอุปกรณ Bluetooth หลายเครื่องในระยะใกลเคียง

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

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

โทรศัพทจะคนหาอุปกรณอื่นที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth ที่อยู
ในระยะ และแสดงรายการอุปกรณเหลานั้น

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

6. เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ หากอุปกรณอีกเครื่อง
บงัคับใหมีการจับคูกอนที่จะสามารถสงขอมูลได เครื่องจะขอ
ใหคุณปอนรหัสผาน

เมื่อมีการสรางการเชื่อมตอ กําลังสงขอมูล จะปรากฏขึ้น
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โฟลเดอรสงในแอปพลเิคชั่นขอความจะไมเก็บขอความที่สงโดย
การเชื่อมตอ Bluetooth
ในการรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก
Bluetooth > เปด และ การมองเห็นของโทรศพัท > เห็นได
ทั้งหมด เพื่อรับขอมูลจากอุปกรณที่ไมไดจับคู หรือ ซอน เพื่อรับ
ขอมูลจากอุปกรณที่จับคูเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอมูลผานการเชื่อม
ตอ Bluetooth สญัญาณเสียงจะดังขึน้ โดยขึ้นอยูกับรูปแบบที่ใช
อยู และเครื่องจะถามวาคุณตองการยอมรับขอความที่มีขอมูลนั้น
อยูหรือไม หากคุณยอมรับ ขอความจะถกูนําไปไวในโฟลเดอรถาด
เขาในแอปพลิเคชั่นขอความ

เคลด็ลับ: คุณสามารถเขาไปยังไฟลตางๆ ในเครื่องหรือใน
การดหนวยความจําโดยใชอุปกรณเสริมที่ใชรวมกันได ซึง่
สนับสนุนบริการ File Transfer Profile Client (เชน เครื่อง
คอมพิวเตอรแล็ปท็อป)

การเชื่อมตอ Bluetooth จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหลังการสงหรอื
รับขอมูล มีเพียง Nokia Ovi Suite และอุปกรณเสริมบางชนิด เชน
ชุดหูฟงที่สามารถรักษาการเชื่อมตอเอาไวแมจะไมมีการใชงาน

สายเคเบิลขอมูล
ในการปองกันไมใหการดหนวยความจําเสียหาย อยาถอดสาย
เคเบิลขอมูลออกขณะอยูในระหวางการถายโอนขอมูล

การโอนยายขอมลูระหวางโทรศัพทของคุณและ
คอมพิวเตอร
1. เสียบการดหนวยความจําเขากับโทรศัพทของคุณ และเชื่อมตอ

โทรศัพทเขากับพีซีที่ใชรวมกันไดโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB
เชื่อมตอสายเคเบิลขอมลูเขากับโทรศัพทของคุณกอนทุกครั้ง
แลวจึงตอเขากับอุปกรณอื่นหรือเครื่องคอมพิวเตอร

2. เมื่อโทรศัพทสอบถามถึงโหมดที่ตองการใช เลือก อุปกรณจัด
เก็บขอมูล ในโหมดนี้ คุณจะเห็นโทรศัพทเปนเสมือนฮารด
ไดรฟที่ถอดไดในคอมพิวเตอรของคุณ

3. โอนยายขอมลูระหวางคอมพิวเตอรและโทรศัพทของคุณ
4. ยุติการเชื่อมตอจากเครื่องคอมพิวเตอร (เชน จากตัวชวย

Unplug หรือ Eject Hardware ใน Windows) เพื่อปองกันไมให
การดหนวยความจําชํารุดเสียหาย

ในการโอนยายภาพจากโทรศัพทไปยังเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวม
กันได หรือในการพิมพภาพที่จัดเก็บไวในโทรศัพทบนเครื่องพิมพ
ที่ใชรวมกันได ใหเชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล USB เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรหรือเครื่องพิมพ และเลือก ถายโอนภาพ

ในการแกไขการตั้งคาโหมด USB เลือก  > การตั้งคา >
เชื่อมตอ > USB
ในการเปลี่ยนโหมด USB ที่ตามปกตคิุณใชกับสายเคเบิลขอมูล USB
ใหเลือก โหมดการเชื่อมตอ USB
ในการตั้งใหโทรศัพทสอบถามถึงโหมดทุกครั้งที่คุณเชื่อมตอสาย
เคเบิลขอมูล USB กับโทรศัพท เลือก ถามเมื่อเชื่อมตอ > ใช

ในการใช Nokia Ovi Suite กับโทรศัพทของคุณ ใหติดตั้ง Nokia Ovi
Suite บนเครื่องคอมพิวเตอร ตอสายเคเบิลขอมูล USB และเลือก PC
Suite

ซิงค
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > ซิงค
ซิงคจะชวยในการซิงโครไนซบันทึก รายการปฏทิิน ขอความตัว
อักษรและขอความมัลติมีเดีย เบราเซอรบุคมารค หรือรายชื่อ โดย
การใชแอปพลิเคชั่นตางๆ ที่ใชรวมกันไดทางอินเทอรเน็ตหรือกับ
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได
คุณอาจไดรับการตั้งคาการซิงโครไนซในขอความแบบพิเศษจากผู
ใหบริการ
รูปแบบการซิงคจะประกอบไปดวยการตั้งคาที่จําเปนตอการ

ไนซ
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เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นซิงค รูปแบบการซงิคที่ระบบตั้งไวหรือที่
ใชแลวกอนหนานี้จะปรากฏขึ้น ในการแกไขรูปแบบ ใหเลื่อนไปที่
รายการซิงค แลวเลือก เลอืก เพื่อรวมเขาไปในรูปแบบ หรือ 
ไมเลอืก เพื่อลบออก

ในการจัดการรูปแบบการซิงค ใหเลือก ตัวเลอืก และตัวเลือกที่
ตองการ

ในการซงิโครไนซขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > ซิงโครไนส ในการ
ยกเลิกการซิงโครไนซกอนจะเสร็จสิ้น ใหเลือก ยกเลกิ

การซิงค Ovi
เกีย่วกับการซงิค Ovi
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > การซิงค Ovi
การซิงค Ovi ชวยใหคุณซิงโครไนซรายชื่อ รายการปฏทิิน และ
บันทึกระหวางโทรศัพทกับ Ovi ของคุณได ในการใชการซิงค Ovi
คุณตองมีบัญชี Nokia หากคุณยังไมมีบัญชี Nokia ใหสรางบัญชีที่
www.ovi.com

การซงิโครไนซขอมูลกับการซิงค Ovi
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > การซิงค Ovi
เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นเปนครั้งแรก ตัวชวยการซิงโครไนซจะ
ชวยคุณกําหนดการตั้งคาและเลือกเนื้อหาที่คุณตองการซงิโครไนซ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● การตั้งคาการซิงค  — กําหนดการตั้งคาการซงิโครไนซ
● ดึงการสํารองขอมูล  — เรียกคืนรายชื่อ รายการปฏิทิน และ
บันทึกจาก Ovi ไปยังโทรศัพทของคุณ การอัพเดตที่ทําตั้งแต
การซงิคครั้งกอนหนาจะยังคงอยู

● ยกเลกิสมัครการซิงค Ovi  — ปดใชงาน การซิงค Ovi
ตวัเลือกที่มใีหเลือกอาจแตกตางกัน

การตั้งคาการซิงค Ovi
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > การซิงค Ovi
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาการซิงค และจากตัวเลือกตอไปนี้
● รายการที่จะซิงโครไนซ  — เลือกรายการที่คณุตองการ

โครไนซ
● ซิงคอัตโนมัติ  — เริ่มการซิงโครไนซอัตโนมัติ
● ชวงเวลาการซิงคที่กําหนดไว  — เลือกความถี่ที่คุณตองการ
ใหรายการไดรับการซิงโครไนซ หรืออนุญาตการซงิโครไนซ
ดวยตัวเองเทานั้น

● เวลาการซิงค  — กําหนดระยะเวลาสําหรับเริ่มการซงิโครไนซ
อัตโนมัติ

● ซิงคเมื่อโรมมิ่ง  — อนุญาตการซงิโครไนซเมื่ออยูนอกเครือ
ขายโฮมของคุณ

ตัวเลือกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกัน

ตัวชวย WLAN 
คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพทที่ใช LAN ไรสายจะทําใหสิ้นเปลือง
แบตเตอรี่มากขึน้และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > WLAN
ตัวชวย WLAN จะชวยคุณคนหาและเชื่อมตอกับ LAN ไรสาย
(WLAN) ได เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่น โทรศัพทจะเริ่มสแกนหา
WLAN ที่มีอยูและนํามาจัดไวในรายการ
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้
● รีเฟรช  — อัพเดตรายการ WLAN ที่สามารถใชงานได
● ตัวกรองเครือขาย WLAN  — กรอง WLAN ในรายการเครือขาย
ที่พบ เครือขายที่เลือกจะถูกกรองออกในครั้งตอไปที่แอปพลิ
เคชั่นคนหา LAN ไรสาย

● เริ่มตนการเรียกดูเว็บ  — เริ่มตนการเรยีกดูเว็บโดยใชจุดเชื่อม
ตอ WLAN
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● เรียกดูเว็บตอไป  — ดําเนินการเรยีกดูเว็บตอไปโดยใชการ
เชื่อมตอ WLAN ที่ใชอยูในปจจุบัน

● ตัดการเชื่อมตอ WLAN  — ตัดการเชื่อมตอที่เชื่อมตอกับ
WLAN อยู

● รายละเอียด  — ดูรายละเอียดของ WLAN

ขอสําคัญ:  ควรเปดใชงานการเขารหัสวิธีใดวิธีหนึ่งที่
สามารถใชไดเสมอ เพื่อเพิ่มความปลอดภยัเมือ่เชื่อมตอกับ LAN
แบบไรสาย การใชระบบการเขารหัสจะชวยลดความเสี่ยงจากการ
เขาใชขอมูลของคุณโดยไมไดรับอนุญาตได
ในการตั้งคาตัวชวย WLAN ใหสรางจุดเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ
สําหรับ WLAN ที่เลือก เมื่อคุณเลือก เริ่มตนการเรียกดูเว็บ หรือ
ใชสําหรับ ใหเลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ การ
เชื่อมตอ > LAN ไรสาย > ทดสอบเชื่อมตอเน็ต > ใชงาน
โดยอัตโนมัติ จุดเชื่อมตอยังสามารถใชกับแอปพลเิคชั่นอื่นๆ ที่
ตองใชการเชื่อมตอ WLAN ไดอีกดวย
หากคุณเลือกเครือขาย WLAN ที่มีการรักษาความปลอดภยั เครื่อง
จะใหคุณปอนรหัสผานที่เกี่ยวของ ในการเชื่อมตอกับเครือขายที่
ซอน คุณจะตองปอน Service set identifier (SSID) ที่ถูกตอง
ในการใช WLAN ที่พบสําหรับการเชื่อมตอสายอินเทอรเน็ต ใหเลือก
แถวที่แสดงสถานะ, ใชสําหรับ, บริการสายอินเทอรเน็ตที่ตองการ
และ WLAN ที่จะใช
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ขอมูลศูนยบริการ Nokia
ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ
สงขลา 90000

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

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอโนเกีย
แครไลน: 02-255-2111
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เคล็ดลับเพื่อสิ่งแวดลอม
ตอไปนี้คือเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีที่คณุจะสามารถชวย
ปกปองสิ่งแวดลอมได

ประหยัดพลังงาน
เมื่อคุณชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลวและถอดอุปกรณชารจออกจาก
โทรศัพท ใหถอดปลั๊กอุปกรณชารจออกจากเตารับที่ผนังดวย

กัน
คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่บอยครั้งมากนัก หากคุณดําเนิน
การดังตอไปนี้
● ปดและปดการใชงานแอปพลิเคชั่น บริการ และการเชื่อมตอเมื่อ
ไมใชงาน

● ลดความสวางของหนาจอ
● ตัง้คาใหโทรศัพทเขาสูโหมดประหยัดพลังงานหลังจากระยะ
เวลาขัน้ต่ําที่ไมมีการใชงาน หากมีโหมดดังกลาวอยูใน
โทรศัพทของคุณ

● ปดการใชงานเสียงที่ไมจําเปน เชน เสียงปุมกดและเสียงเรียก
เขา

การหมนุเวียนมาใชใหม
วัสดุสวนใหญของโทรศัพท Nokia สามารถนํากลับมาใชใหมได
ตรวจสอบวิธีการนําผลิตภณัฑ Nokia ของคุณกลับมาใชใหมไดที่
www.nokia.com/werecycle หรือตรวจสอบบนโทรศัพทมือถือ
www.nokia.mobi/werecycle
นําบรรจุภัณฑและคูมือผูใชของคุณกลับมาหมุนเวียนใชใหมตาม
ระเบียบการหมุนเวียนมาใชใหมของทองถิ่นของคณุ

ลดการใชกระดาษ
คูมือผูใชนี้ชวยใหคุณเริ่มตนใชงานโทรศัพทของคุณได หาก
ตองการคําแนะนําอยางละเอียด ใหเปดวิธีใชในเครื่อง (ในแอปพลิ
เคชั่นสวนใหญ ใหเลือก ตัวเลอืก > วิธีใช) หากตองการการ
สนับสนุนเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.com/support

การเรียนรูเพิ่มเตมิ
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะทางสิ่งแวดลอม
ของอุปกรณของคุณ โปรดดูที่ www.nokia.com/ecodeclaration
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อุปกรณเสริม
อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

คําเตือน:  เลือกใชแตแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และอุปกรณ
เสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้
เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตราย
และทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป โดย
เฉพาะอยางยิ่ง การใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการ
รับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม การระเบดิ การรั่วไหล หรืออันตรา
อื่นๆ
หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง
สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ
อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมี
จําหนายอยูมากมาย หากตองการขอมูล
เพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/
accessories

ขอกาํหนดทีค่วรปฏิบัติสําหรับการใชอปุกรณ
เสริม
● เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเดก็
● หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟ
และดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

● ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณเสริมที่ไดติดตั้งในพาหนะ
ไดรับการติดตั้งอยางแนนหนาและทํางานอยางถูกตอง

● เฉพาะผูที่มีคุณสมบัตผิานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ
เสริมในรถที่ติดตั้งยากได

แบตเตอรี่
ประเภท: BL-5F
เวลาสนทนา:
สูงถึง 260 นาที (WCDMA)
สแตนดบาย
สูงถึง 350 ชั่วโมง (WCDMA)

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลาโดย
ประมาณ และจะเปนไปตามการประมาณการตอเมื่ออยูภายใตขอ
กําหนดที่เหมาะสมของเครือขายเทานั้น เวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบายขึ้นอยูกับซิมการด คุณสมบัติที่ใช อายุและขอกําหนด
ของแบตเตอรี่ อุณหภมูิในการเก็บแบตเตอรี ่ขอกําหนดของเครือ
ขาย และปจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด
บายอาจสั้นกวาที่ระบุไวขางตนอยางมาก เสียงเรียกเขา การจัดการ
สายดวยระบบแฮนดฟรี การใชในโหมดดิจิตอล และคุณสมบัติอื่นๆ
จะใชพลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใชอุปกรณในการโทร
จะสงผลตอเวลาสแตนดบาย ในทํานองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปด
เครื่องรวมทั้งที่อยูในโหมดสแตนดบายก็มีผลตอระยะเวลาในการ
สนทนาดวยเชนกัน

Nokia Holder Easy Mount HH-20 และ CR-111
Nokia Holder Easy Mount HH-20 เปนอุปกรณการยึดที่ชวยใหคุณ
สามารถติดที่วางโทรศัพทมือถือ Nokia CR-111 กับกระจกหนา
รถของคุณได
โปรดอานคําแนะนําเหลานี้ใหละเอียดกอนติดตั้งและใชผลิตภณัฑ
นี้
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ผลิตภณัฑนี้อาจมีชิ้นสวนขนาดเลก็เปนสวนประกอบ โปรดเก็บให
พนมือเด็ก

คําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยทั่วไป
ใชงานอุปกรณการยึดหรือที่วางโทรศัพทมือถือหากการใชงาน
ดงักลาวมีความปลอดภัยในการขับขี่ทุกสภาวะเทานั้น เมื่อคุณติด
ตั้งอุปกรณการยึดหรือที่วางโทรศัพทมือถือ ควรตรวจสอบใหแนใจ
วาอุปกรณดังกลาวไมรบกวนหรอืเปนอุปสรรคตอระบบการควบคมุ
พวงมาลัย หรือระบบการหามลอ หรือระบบอื่นๆ ที่ใชในการทํางาน
ของรถยนต (เชน ถุงลมนิรภัย) หรือรบกวนขอบเขตการมองเห็น
ของคุณระหวางการขับขี ่ตรวจสอบวาไมมีการกีดขวางหรือทําให
เกิดความบกพรองตอการทํางานของถุงลมนิรภัยไมวาในทางใด
ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการติดตั้งอุปกรณการยดึหรือที่วาง

ศพัทมือถอืในตําแหนงที่อาจกระแทกกับตัวคุณในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุหรือการปะทะ ตรวจสอบเปนระยะๆ วาตัวดูดที่ดานลางสุด
ของอุปกรณการยึดติดกับกระจกหนารถอยางแนนหนาดีแลว โดย
เฉพาะอยางยิ่ง หากอุณหภูมิรอบขางเปลี่ยนแปลงอยางมาก อยา
ใหอุปกรณการยึดภายในรถยนตถูกแสงแดดโดยตรงหรืออยูใน
อุณหภูมิสูงเกินไป อุปกรณการยึดและตัวดูดอาจไดรับความเสีย
หาย และการยึดอาจบกพรอง หากอุณหภมูิภายในรถสูงเกิน +70°C
(160°F)

การติดที่วาง
ในการติดที่วางโทรศัพทมือถือ
เขากับอุปกรณการยึด ใหใสสลัก
บนอุปกรณการยึดลงไปในชองที่
อยูดานหลังของที่วาง หมุนที่วาง
ตามเขม็นาฬิกาไปประมาณ 90
องศาจนกระทั่งล็อคเขาที่ เมื่อติด
ที่วางโทรศัพทมือถือ โปรดตรวจ
สอบใหแนใจวาผูใชจะสามารถ
มองเห็นหนาจอของโทรศัพท
มือถือไดอยางชัดเจน เพื่อความ
ปลอดภัยของคุณ ใหติดตั้งที่วาง
ในตําแหนงตั้งตรง

ในการถอดที่วางออกจากอุปกรณการยดึ ใหหมุนทวนเข็มนาฬิกา

การติดอุปกรณการยดึ
กอนที่คุณจะติดอุปกรณการยึดกับกระจกหนารถ ใหหาพื้นผิวที่
ปลอดภยัสําหรบัการติดบนกระจกหนารถ และทําความสะอาดพื้น
ผิวดวยผลิตภณัฑทําความสะอาดกระจกและผาสะอาด หากอุณภมูิ
ในรถยนตต่ํากวา +15°C (60°F) ใหคอยๆ เพิ่มความรอนบนพื้นผิว
และตัวดูดดวยเครื่องเปาผมเพื่อใหแนใจวาจะสามารถยึดกับกระจก
หนาไดอยางแนนหนา ควรตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเพิ่มความ
รอนใหกระจกหนารถจนมอีุณหภูมิสูงเกินไปเพื่อไมใหกระจกไดรบั
ความเสียหาย
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กดตัวดูดของอุปกรณการยึดลงบน
กระจกหนารถ และหมุนอุปกรณ
การยึดตามเขม็นาฬิกาเพื่อใหเกิด
สุญญากาศระหวางตัวดูดและ
กระจกหนารถ ตรวจดูวาตัวดูดติด
แนนดีแลว

การวางหรอืนําโทรศัพท
มอืถือออก
อยาวางหรือนําโทรศัพทมือถือ
ออกขณะขบัรถ ในการวาง
โทรศัพทมือถือลงในที่วาง ใหปด
ฝาเลื่อนของโทรศัพท ดันสลักที่
ดานบนสุดของที่วาง และสอด
โทรศัพทมือถือลงในที่วาง

ในการชารจแบตเตอรี่ของ
โทรศัพท ใหใชอุปกรณชารจที่ใช
รวมกันได ในการเสียบสาย
อุปกรณชารจเขากับดานหลังของ
ที่วาง ใหสอดสายผานชองเขาไป
ในชองสําหรับสาย และเสียบปลั๊ก
อุปกรณชารจเขากับชองเสียบ
อุปกรณชารจที่ดานบนสุดของ
โทรศัพท

ในการนําโทรศัพทออก ใหปดฝา
เลื่อนของโทรศัพท ดันสลัก และ
เลื่อนโทรศัพทออกจากที่วางโดย
ดันโทรศัพทขึ้นจากดานลาง

ในการแกะตัวดูดออกจากกระจก
หนารถ ใหหมุนอุปกรณการยึด
ทวนเขม็นาฬิกา ดึงแถบที่ขอบตัว
ดูดขึน้ และดึงที่วางพรอมดวย
อุปกรณการยึดออกจากกระจก
หนารถ
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แบตเตอรี่
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ
ชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจ
ประจุใหมได แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบใหใชกับโทรศัพทรุนนี้
คือ BL-5F Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุนอื่นที่ใชงานไดกับโทรศัพท
รุนนี้ โทรศัพทเครือ่งนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงานจาก
อุปกรณชารจตอไปนี้ AC-8 หมายเลขรุนของอุปกรณชารจที่ถูกตอง
นั้นอาจแตกตางกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกตาง
ของปลั๊กเสียบจะระบุไวดวยคาใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A,
C, K หรือ UB
แบตเตอรี่สามารถนํามาชารจและคายประจุแบตเตอรีไ่ดเปนรอย
ครั้ง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็น
วาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็น
ไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรอง
จาก Nokia เทานั้น และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับ
โทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น
หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลา
นาน คุณอาจตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลว
เชื่อมตออีกครั้งเพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจ
ตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึน้บนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได
การถอดออกอยางปลอดภยั ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่
การชารจที่เหมาะสม ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัว
เครื่องเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคาง
ไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําให
อายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจ
เต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

หลีกเลี่ยงอุณหภมูิที่รอนหรือหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวใน
ที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภมูิที่
รอนหรือหนาวจัดทําใหประสิทธิภาพและอายกุารใชงานของ
แบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพท
ไมสามารถใชงานไดชั่วคราว ประสิทธิภาพการทํางานของ
แบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแขง็
หามลัดวงจร การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อมีวัตถุ
ประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขัว้
บวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะ
ดานหลังของแบตเตอรี)่ เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน ใน
กรณีที่คณุพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ
การลัดวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสําหรับเชื่อมตอเกิด
ความเสียหายได
การทิ้ง หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจ
ระเบิดได การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น
กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะ
ภายในบาน
การรั่ว หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, เจาะ หรือแยก
สวนเซลลหรือแบตเตอรี ่ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควร
ดูแลปองกันไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หาก
สัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ใหลางบริเวณนั้นดวยน้ําสะอาดทันที
หรือรีบไปพบแพทย
ความเสียหาย หามดัดแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถุแปลก
ปลอมลงในแบตเตอรี ่หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นๆ
หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทําใหเกิดการระเบิดได
การใชอยางถูกตอง ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคเทานั้น การใช
แบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การระเบิด หรือ
อันตรายอื่นๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอรี่ตกหลนโดยเฉพาะบนพื้น
ผิวที่แข็ง และคุณเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสียหาย ใหนําไปที่ศูนย
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บริการเพื่อตรวจสอบกอนนําไปใชตอ อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนมอืเด็กเล็ก

คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่
ของ Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภยัของ
คุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรีข่องแทของ
Nokia หรือไม ใหซือ้แบตเตอรีจ่ากศูนยบริการหรือตัวแทนจําหนาย
Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
โดยใชขั้นตอนตอไปนี้

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อคุณดูภาพโฮโลแกรมบนฉลาก คุณ

ควรเห็นรูปมือประสานกันของ Nokia
(Nokia Connecting Hands) ในมุมมอง
หนึ่ง และเห็นโลโกอุปกรณเสริมของแท
ของ Nokia (Nokia Original
Enhancement) ในอีกมุมหนึ่ง

2. เมื่อคุณเอียงมุมของภาพโฮโลแกรมไป
ทางซาย ขวา ลง และขึ้น คุณควรเห็น
จุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแตละดานตาม
ลําดับ

การตรวจสอบตามขัน้ตอนจนครบถวน
สมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาว
จะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต หาก
คุณไมสามารถยืนยันความเปนของแทหรือ
หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่
Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอรโฮโลแกรมไมใช
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่

ศูนยบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุด
เพื่อขอความชวยเหลือ
หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ
Nokia โปรดดูที่ www.nokia.co.th/batterycheck
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การดูแลโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยม
และมีฝมือการผลิตที่ประณีต คณุจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณ
อยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับ
ประกันไดอยางถูกตอง
● เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจับตัวของไอน้ํา ความเปยกชื้น
และของเหลวทุกประเภท หรือความชุมชื้น จะทําใหเกิดองค
ประกอบของแร ซึง่อาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได
หากตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยให
เครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

● อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจาก
อาจทําใหอุปกรณสวนที่สามารถขยับไดและสวนประกอบที่เปน
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาเก็บโทรศัพทไวในอุณหภูมิที่สูงหรือเย็นจดั เนื่องจาก
อุณหภมูิสูงอาจทําใหอายุการใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปนพลาสติก
งอหรือละลายได เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภมูิ
ปกติจากอุณหภูมิที่เย็นจัด ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง
ซึง่อาจทําใหอุปกรณและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศพัทนอกเหนือจากที่
แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

● อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอม
เครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิด
ความเสียหายได

● อยาใชสารเคม ีน้ํายาทําความสะอาด หรือผงซกัฟอกชนิดเขม
ขนทําความสะอาดเครื่อง ใชแตผาแหงที่นุมสะอาดทําความ
สะอาดพื้นผิวของโทรศัพทเทานั้น

● อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณที่สามารถขยับได
ติดขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

● ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศัพทหรือไดรับการ
รับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การ
ดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิดความ
เสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณวิทยุสื่อสาร
อีกดวย

● ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
● สํารองขอมูลทั้งหมดที่คุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และ
บันทึกปฏทิิน

● เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน ใหรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ
โดยการปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ หรือ
อุปกรณเสริมอื่นๆ

การนํากลบัมาใชใหม
สงคืนผลิตภณัฑอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑที่ใช
แลวไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะชวยปองกันการ
กําจัดขยะที่ไมมีการควบคุม และชวยรณรงคการรีไซเคิลวัสดุใช
แลวตางๆ โปรดตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ
ผลิตภณัฑและวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ Nokia ของคุณไดที่
www.nokia.com/werecycle หรือ nokia.mobi/werecycle
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
พื้นผิวของโทรศัพทเครื่องนี้ปราศจากสารนิกเกิล

เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริม ไมใชของเลน อุปกรณเหลานั้น
อาจมีชิ้นสวนขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพนมือเด็กเล็ก

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใช
ในตําแหนงปกติที่หูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 2.2
เซนติเมตร (7/8 นิ้ว) ซองสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขดั หรือ
ที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และ
ควรใหเครื่องอยูหางจากรางกายตามระยะหางที่กําหนดขางตน
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคุณภาพ
เพื่อสงไฟลขอมูลหรือขอความ อาจมีความลาชาในการสงไฟล
ขอมูลหรือขอความ จนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ ปฏบิัติ
ตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวางเครื่อง จนกวาการสงจะ
เสร็จสมบูรณ
ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถุที่ทําจากโลหะอาจดึงดูด
เขาหาโทรศัพท อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่นไวใกล
โทรศัพท เพราะขอมูลที่เก็บไวภายในอาจถูกลบได

อปุกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับรับหรือสงสัญญาณวิทยุรวมทั้ง
โทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของ
อุปกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได
โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยนั้นๆ
หากไมแนใจวาอุปกรณนั้นไดรับการปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF
จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศัพทในกรณีที่มีปาย

ประกาศใหคุณดําเนินการดังกลาว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลอาจใชอุปกรณที่มีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จาก
ภายนอก

อปุกรณทางการแพทยทีป่ลูกถายไวในรางกาย
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยู
หางจากอุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย เชน เครื่อง
ควบคุมการเตนของหัวใจหรือเครื่องกระตุนการทํางานของหัวใจ
อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน
ที่อาจเกิดกับเครื่องดังกลาว สําหรับผูใชอุปกรณทางการแพทย
ดังกลาว ควรปฏิบัติดังนี้
● เก็บโทรศัพทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา

15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
● ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
● ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับอุปกรณทางการแพทย
● ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ หากสงสัยวากําลงัเกิดสัญญาณรบกวน
● ทําตามคําแนะนําจากผูผลิตสําหรับอุปกรณทางการแพทย
ดังกลาว

หากคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชโทรศัพทไรสายรวมกับอุปกรณ
ทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย โปรดปรึกษากับแพทยที่ให
คําปรึกษาดานสุขภาพของคุณ

เครือ่งชวยฟง
อุปกรณไรสายแบบดิจิตัลบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
กับเครื่องชวยฟงได

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 87



ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในยานพาหนะที่ติดตัง้
ไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่
ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็ว
แบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภยั โปรดสอบถามขอมูลเพิ่ม
เติมกับบริษัทผูผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณเสริมตางๆ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูใหบริการหรือติดตั้งอุปกรณใน
ยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซอมแซมที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิด
อันตรายและทําใหการรับประกันของคุณเปนโมฆะดวย ควรตรวจ
สอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในยาน
พาหนะไดรับการติดตั้งและทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บหรือพก
ของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้น
สวนของโทรศัพท หรืออุปกรณเสริมตางๆ โปรดสังเกตวาถุงลม
นิรภยัจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก อยาวางโทรศพัทหรือ
อุปกรณเสริมไวในบริเวณที่ถุงลมนิรภยัอาจพองตัวออก
ควรปดโทรศัพทกอนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายใน
เครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน และ
ยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณทีอ่าจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทในบรเิวณใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดการระเบิดได ปฏิบัติตาม
คําแนะนําทุกประการที่มีการประกาศใหทราบ ประกายไฟในบริเวณ
ดงักลาวอาจทําใหเกิดการระเบิดหรอืลุกไหมอันเปนเหตุใหบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตได ปดโทรศัพทที่สถานที่บริการเชื้อเพลงิ เชน บริเวณ
ใกลกับปมกาซที่สถานีบริการ สังเกตขอหามในคลงัเก็บเชื้อเพลิง
ที่เก็บและบรเิวณที่มีการจายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิด
การลุกลามของการระเบิดได บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดไดมักมี
เครื่องหมายแสดงใหเห็นอยางชัดเจน แตไมเสมอไป บริเวณดัง
กลาวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจไดรับแจงใหดับเครื่องยนต ใตดาดฟา
บนเรือ ระบบอํานวยความสะดวกในการขนถายหรอืจัดเก็บสารเคมี
และบริเวณที่อากาศมกีารปนเปอนของสารเคมีหรือเศษอนุภาค

ตางๆ เชน เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุนหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับ
ผูผลิตยานพาหนะที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิว
เทน) เพื่อตรวจสอบวาโทรศัพทเครื่องนี้สามารถใชในบริเวณใกล
เคียงกับยานพาหนะดังกลาวไดอยางปลอดภยัหรือไม

การโทรฉุกเฉิน

ขอสําคัญ:  โทรศัพทเครื่องนี้ทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ
ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน รวมทั้ง
ฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพทของคุณ
สนับสนุนสายสนทนาผานอินเทอรเน็ต (สายอินเทอรเน็ต) ใหเปด
ใชงานทั้งสายอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือ เครื่องอาจพยายาม
ตอการโทรฉุกเฉินผานทั้งเครือขายเซลลูลารและผานผูใหบริการ
สายอนิเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไมสามารถรับประกัน
ไดวาจะสามารถเชื่อมตอไดในทุกสภาวะ คุณจึงไมควรวางใจวา
โทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจําเปน
อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย
ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏบิัติดังนี้
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวามี

สัญญาณเพียงพอหรือไม ขึน้อยูกับโทรศัพทของคุณ คุณอาจ
จําเปนตองดําเนินการดังนี้
● ใสซมิการดที่ใชไดลงในโทรศัพท หากโทรศัพทของคุณ
จําเปนตองใชซมิการด

● ปดการจํากัดการโทรที่คุณไดเปดใชไวในโทรศัพท
● เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากรูปแบบออฟไลนหรือรูปแบบบน
เครื่องบินมาเปนรูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวางและ
พรอมสําหรับการโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันที่คุณอยู ซึ่ง
หมายเลขฉุกเฉินในแตละพื้นที่จะแตกตางกันไป
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4. กดปุมโทร
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตองให
ไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมอืสื่อสารเพียง
ประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับ
แจงใหวาง

รายละเอยีดการรับรอง (SAR)
โทรศพัทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําของการสือ่สารทาง
คลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับ
การออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดย
ขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดย ICNIRP ซึ่ง
เปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดับความ
ปลอดภยัที่ออกแบบมาเพื่อคุมครองผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุ
หรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ
SAR (Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ที่กําหนดไวในคํา
แนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกิน
สิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการ
ทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่เครือ่งจะสงคลื่นความถีท่ี่ระดับพลังงาน
สูงสุดที่แนะนําใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ ระดับ
SAR ตามจรงิขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่อง
นี้ไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึง
เครือขายไดตามที่กําหนดไว คาที่เปลี่ยนแปลงขึน้กับปจจัยตางๆ
เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลัก
คา SAR ที่สูงที่สุดภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใช
โทรศัพทที่หูคือ 1.03 วัตต/กก
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR 
แตกตางกันไปโดยขึน้อยูกับขอกําหนดที่ทดสอบและที่รายงานของ

แตละประเทศและระบบเครือขาย คณุสามารถดขูอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับคา SAR ไดในขอมูลผลิตภณัฑที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)
เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (Specific
Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคม
เทากับ 1.03 วัตต/กก ซึง่สอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัย
ตอสุขภาพมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด
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