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ความปลอดภยั

โปรดอา่นและปฏบิัตติามคําแนะนําตอ่ไปนี้ มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิ
กฎหมายได ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดอา่นในคูม่อืผูใ้ชฉ้บับสมบรูณ์

ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีห่า้มใชโ้ทรศพัทไ์รส้าย
ปิดโทรศัพทเ์มือ่ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชโ้ทรศัพทม์อืถอืหรอืเมือ่โทรศัพทอ์าจกอ่ให ้
เกดิสญัญาณรบกวนหรอือนัตราย ตัวอยา่งเชน่ บนเครือ่งบนิ, ในโรงพยาบาล หรอืเมือ่
อยูใ่กลก้บัอปุกรณ์ทางการแพทย์, น้ํามนัเชือ้เพลงิ, สารเคม ีหรอืบรเิวณทีม่กีารระเบดิ
ปฏบิัตติามคําแนะนําทกุประการเมือ่อยูใ่นพืน้ทีท่ีจํ่ากดัการใช ้

คาํนงึถงึความปลอดภยัในการขบัขีย่านพาหนะเป็นอนัดบัแรก
ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใดเมือ่คณุขับขีย่านพาหนะอยู่
ส ิง่สําคัญอนัดับแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะขับขีย่านพาหนะ คอื ความปลอดภัยบน
ทอ้งถนน

สญัญาณรบกวน
อปุกรณ์ไรส้ายทัง้หมดจะไวตอ่สญัญาณรบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการ
ทํางานของเครือ่งได ้

บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง
เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถประกอบหรอืซอ่มอปุกรณ์ตา่งๆ  ของ
เครือ่งได ้

แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ
ใชแ้บตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ ทีไ่ดรั้บการรับรองจาก Nokia วา่ใช ้
กบัโทรศัพทร์ุน่นีไ้ดเ้ทา่นัน้ หา้มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กับอปุกรณ์ทีไ่มส่ามารถใชง้านร่วม
กนัได ้

เก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้
โทรศัพทข์องคณุไมก่นัน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้

ปกป้องความสามารถในการไดย้นิของคณุ
ควรใชช้ดุหฟัูงในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง
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เร ิม่ตน้การใชง้าน

ขนาด
• ปรมิาตร: 65 ซม.3

• น้ําหนัก: 90 กรัม ไมร่วมแบตเตอรี่
• ความยาว: 105.8 มม.
• ความกวา้ง: 50.8 มม.
• ความหนา: 13.65 มม.

ปุ่ มและสว่นประกอบ

1 ชอ่งรอ้ยสายคลอ้งขอ้มอื
2 ชอ่งเสยีบ AV ของ Nokia (3.5 มม.)
3 ชอ่งเสยีบ Micro-USB
4 หฟัูง
5 หนา้จอสมัผัส
6 ปุ่ มโทร
7 ปุ่ มเมนู
8 ปุ่ มระดับเสยีง/ยอ่/ขยาย
9 ปุ่ มล็อค
10 ปุ่ มวางสาย/เปิดปิด
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11 เลนสก์ลอ้ง
12 ลําโพง
13 ไมโครโฟน

การใสซ่มิการด์และแบตเตอรี่
ขอ้สําคญั: อปุกรณ์นีอ้อกแบบมาใหใ้ชก้บัซมิการด์มาตรฐาน (ดภูาพ) เทา่นัน้ การใชก้ารด์ที่

ไมส่ามารถใชง้านรว่มกนัไดอ้าจทําใหก้ารด์หรอืโทรศัพทเ์สยีหาย  และอาจทําใหข้อ้มลูทีเ่ก็บอยู่
ในการด์นัน้เสยีหายอกีดว้ย โปรดสอบถามขอ้มลูการใชซ้มิการด์ทีม่คีัทเอาทแ์บบ mini-UIC จาก
ผูใ้หบ้รกิารมอืถอืของคณุ

อาจมซีมิการด์ใสไ่วใ้นโทรศัพทเ์รยีบรอ้ยแลว้ หากยังไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจํา ใหป้ฏบิัตดิังนี้

1 ถอดหนา้กากดา้นหลังออก

2 ถอดแบตเตอรีอ่อก หากใสไ่ว ้
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3 เลือ่นชอ่งใสซ่มิการด์เพือ่ปลดล็อค

4 ยกทีว่างการด์ซมิการด์ขึน้

5 ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่หนา้สมัผัสของซมิการด์หนัเขา้หาโทรศัพท์ และเลือ่นซมิการด์เขา้ไปในที่
วางซมิการด์

6 กดชอ่งใสซ่มิการด์ลงใหเ้ขา้ที่ เลือ่นชอ่งใสซ่มิการด์เพือ่ล็อค
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7 วางแนวหนา้สัมผัสของแบตเตอรีใ่หพ้อดกีบัชอ่งใส่ แลว้ใสแ่บตเตอรี่

8 หากตอ้งการปิดฝาครอบ ใหว้างตัวล็อคของดา้นบนเขา้กบัชอ่งใส่ แลว้กดลงจนกระท่ังฝา
ครอบล็อคเขา้ที่

หากใสซ่มิการด์ไมเ่ขา้ที ่จะสามารถใชโ้ทรศัพทไ์ดแ้ตร่ปูแบบออฟไลนเ์ทา่นัน้

การใสก่ารด์หนว่ยความจํา
โปรดใชก้ารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัไดโ้ดยที่ Nokia ใหก้ารรับรองสําหรับใชร่้วมกบั
โทรศัพทน์ีเ้ทา่นัน้ การด์ทีไ่มส่ามารถใชง้านรว่มกนัไดอ้าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่ารด์และ
โทรศัพท ์รวมถงึขอ้มลูทีไ่ดรั้บการจัดเก็บอยูใ่นการด์อกีดว้ย

เร ิม่ตน้การใชง้าน 9



1 ถอดหนา้กากดา้นหลังออก

2 ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่หนา้สมัผัสบนการด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัไดค้วํา่ลง  และใสล่งใน
ชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา

3 ดันการด์ลงไปจนเขา้ล็อค

4 ใสฝ่าดา้นหลังกลับเขา้ที่

10 เร ิม่ตน้การใชง้าน



การถอดการด์หนว่ยความจํา
ขอ้สําคญั: หา้มถอดการด์หน่วยความจําขณะทีแ่อปพลเิคชัน่กําลังใชง้านการด์นัน้  การกระ

ดังกล่าวอาจทําใหก้ารด์หน่วยความจําและโทรศัพทช์าํรดุเสยีหาย  และอาจทําใหข้อ้มลูทีจั่ดเก็บ
ไวบ้นการด์เสยีหายได ้

1 หากเครือ่งเปิดอยู่ กอ่นถอดการด์ออก ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิด และเลอืก นํา การด์ความจําออก
2 เมือ่ นํา การด์หนว่ยความจําออก? บางแอปพลเิคช ัน่จะถกูปิด ปรากฏขึน้ ใหเ้ลอืก ใช่
3 เมือ่ นํา การด์หนว่ยความจําออกและกด "ตกลง" ปรากฏขึน้ ใหถ้อดฝาดา้นหลังเครือ่ง

ออก และดันการด์เขา้ จนกวา่คณุจะไดย้นิเสยีงคลกิ
4 ดงึการด์หน่วยความจําออก และใสฝ่าครอบดา้นหลังกลับเขา้ที่ หากเครือ่งเปิดอยู่ ใหเ้ลอืก

ตกลง

การชารจ์แบตเตอรี่
แบตเตอรีข่องคณุไดรั้บการชารจ์มาแลว้เป็นบางสว่นจากโรงงาน  แตค่ณุอาจตอ้งชารจ์แบตเตอรี่
อกีครัง้กอ่นเปิดใชง้านโทรศัพทใ์นครัง้แรก หากเครือ่งแสดงสญัลักษณ์แบตเตอรีอ่อ่น ใหป้ฏบิัติ
ดังนี้

การชารจ์จากเตา้รบัทีผ่นงั
1 เสยีบอปุกรณ์ชารจ์ทีเ่ตา้รับทีผ่นัง
2 เสยีบสายอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัโทรศัพทข์องคุณ
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3 เมือ่โทรศัพทร์ะบวุา่แบตเตอรีม่ปีระจไุฟเต็มแลว้ ใหถ้อดสายอปุกรณ์ชารจ์ออกจากโทรศัพท์
แลว้จงึถอดสายอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้รับทีผ่นัง

หากไมไ่ดใ้ชแ้บตเตอรีเ่ป็นเวลานาน คณุอาจจําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์แลว้ถอดอปุกรณ์
ชารจ์ออก จากนัน้จงึเชือ่มตอ่อกีครัง้เพือ่เริม่ชารจ์แบตเตอรี่

คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีต่ามระยะเวลาทีกํ่าหนด และคณุสามารถใชโ้ทรศัพทร์ะหวา่ง
การชารจ์ได ้

หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏขึน้หรอื
กอ่นทีจ่ะสามารถโทรออกได ้

เคล็ดลบั: ถอดเครือ่งชารจ์ออกจากเตา้รับทีผ่นังเมือ่ไมใ่ชง้านอปุกรณ์ชารจ์  แมไ้มม่กีารเสยีบ
อปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัโทรศัพท์ แตห่ากยังเสยีบอปุกรณ์ชารจ์ไวก้บัเตา้รับ อปุกรณ์ชารจ์จะใช ้
พลังงานไฟฟ้าจากเตา้รับตอ่ไป

การชารจ์จากอปุกรณ์ USB
คณุสามารถใชก้ารชารจ์ผา่นสาย USB เมือ่ไมม่เีตา้เสยีบทีฝ่าผนังใหใ้ชง้าน คณุสามารถถา่ยโอน
ขอ้มลูขณะทําการชารจ์โทรศัพทไ์ด ้ประสทิธภิาพของพลังงานการชารจ์ผา่นสาย USB จะแตก
ตา่งอยา่งเห็นไดช้ดั และอาจตอ้งใชเ้วลานานในการชารจ์เพือ่ใหโ้ทรศัพทเ์ริม่ตน้ทํางานได ้

1 ใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้พือ่เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัอปุกรณ์ USB
ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้เชน่ คอมพวิเตอร์
อาจใชเ้วลาสกัครูก่อ่นทีก่ารชารจ์จะเริม่ ขึน้อยูก่บัประเภทของอปุกรณ์ทีใ่ชสํ้าหรับการชารจ์

2 หากโทรศัพทเ์ปิดอยู่ ใหเ้ลอืกโหมด USB ทีเ่หมาะสม

การเปิดหรอืปิดเครือ่ง

การเปิด
กดปุ่ มเปิด/ปิด  คา้งไวจ้นกระท่ังโทรศัพทส์ัน่

การปิด
กดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไว ้

12 เร ิม่ตน้การใชง้าน



การต ัง้คา่โทรศพัท์
 คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่การตัง้คา่โทรศัพททํ์าสิง่ตา่งๆ ตอ่ไปนี ้ตัวอยา่งเชน่

• กําหนดการตัง้คา่ภมูภิาค เชน่ภาษาของโทรศัพท์
• คัดลอกขอ้มลูจากโทรศัพทเ์ครือ่งเกา่ของคณุ
• ปรับตัง้คา่โทรศัพทข์องคณุ
• ตัง้คา่บัญชอีเีมลของคณุ
• ลงทะเบยีนเขา้ใชบ้รกิาร My Nokia เพือ่รับฟรกีลเม็ดเคล็ดลับ ลกูเลน่ และการสนับสนุน

สําหรับโทรศัพท ์Nokia ของคณุ คณุจะยังไดรั้บการแจง้เตอืนเมือ่มกีารอพัเดตซอฟตแ์วร์
ใหมสํ่าหรับโทรศัพทข์องคณุ

• เริม่ใชบ้รกิาร Nokia

เมือ่คณุเปิดโทรศัพทเ์ป็นครัง้แรก แอปพลเิคชัน่การตัง้คา่โทรศัพทจ์ะเปิดขึน้ หากตอ้งการเปิด
แอปพลเิคชัน่ในภายหลัง ใหเ้ลอืก เมนู > แอปพลฯิ > เครือ่งมอื > ต ัง้คา่เครือ่ง

ตวัชว่ยต ัง้คา่
คณุสามารถกําหนดการตัง้คา่อเีมลและการเชือ่มตอ่ไดด้ว้ยตัวชว่ยตัง้คา่  ความพรอ้มใชง้านของ
รายการในตัวชว่ยตัง้คา่ขึน้อยูก่บัคณุสมบัตขิองโทรศัพท์ ซมิการด์ ผูใ้หบ้รกิาร และขอ้มลูในฐาน
ขอ้มลูตัวชว่ยตัง้คา่

เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > เครือ่งมอื > ตวัชว่ยต ัง้คา่

เพือ่ใหไ้ดผ้ลลัพธท์ีด่ทีีส่ดุขณะใชต้ัวชว่ยตัง้คา่ ใหใ้สซ่มิการด์ของคณุไวใ้นเครือ่ง หากไมไ่ดใ้ส่
ซมิการด์ ใหทํ้าตามคําแนะนําบนหนา้จอ

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

ผูใ้หบ้รกิาร  — กําหนดการตัง้คา่ทีผู่ใ้หบ้รกิารระบุ เชน่ การตัง้คา่ MMS, อนิเทอรเ์น็ต, WAP และ
การสตรมี
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การต ัง้คา่อเีมล  — ตัง้คา่ POP, IMAP หรอืบัญช ีMail for Exchange

การตัง้คา่ทีม่อียูสํ่าหรับการแกไ้ขอาจแตกตา่งกนัไป

การคดัลอกเนือ้หาจากโทรศพัทเ์ครือ่งเกา่ของคณุ
ตอ้งการยา้ยขอ้มลูสําคัญจากโทรศัพทเ์ครือ่งเกา่ และเริม่ใชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งใหมอ่ยา่งรวดเร็ว
หรอืไม ่ใช ้สลับ เพือ่ยา้ยหรอืคัดลอก ตัวอยา่งเชน่ รายชือ่ รายการปฏทินิ และรูปภาพ ไปยัง
โทรศัพทเ์ครือ่งใหมข่องคณุโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย

เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > เครือ่งมอื > สลบัโทรศพัท์

หากโทรศัพท ์Nokia เครือ่งเกา่ของคณุไมม่แีอปพลเิคชัน่สลับ โทรศัพทเ์ครือ่งใหมข่องคณุจะ
สง่แอปพลเิคชัน่มาในขอ้ความ เปิดขอ้ความในโทรศัพทเ์ครือ่งเกา่ และทําตามคําแนะนํา

1 เลอืกประเภทการเชือ่มตอ่ทีต่อ้งการใชถ้า่ยโอนขอ้มลู และเชือ่มตอ่โทรศัพท ์โทรศัพททั์ง้
สองเครือ่งตอ้งรองรับประเภทการเชือ่มตอ่ทีไ่ดเ้ลอืกไว ้

2 ทีโ่ทรศัพทข์องคณุ ใหเ้ลอืกเนือ้หาทีค่ณุตอ้งการถา่ยโอนจากโทรศัพทอ์กีเครือ่ง

การล็อคปุ่ มและหนา้จอสมัผสั

หากตอ้งการล็อคหนา้จอสมัผัสและปุ่ ม ใหก้ดปุ่ มล็อคทีข่า้งตัวเครือ่ง

หากตอ้งการปลดล็อค ใหก้ดปุ่ มล็อคทีข่า้งตัวเครือ่ง และเลอืกไอคอนปลดล็อคบนหนา้จอ

เมือ่มกีารล็อคหนา้จอสมัผัสและปุ่ ม หนา้จอสมัผัสจะปิดและปุ่ มจะไมทํ่างาน

อาจมกีารล็อคหนา้จอและปุ่ มตา่งๆ โดยอตัโนมตัหิลังจากไมม่กีารใชง้านในชว่งระยะเวลาหนึง่
หากตอ้งการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ของการล็อคหนา้จอและปุ่ มอตัโนมัติ ใหเ้ลอืก เมนู > การ
ต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> ป้องกนัปุ่ มอตัโนมตั ิ> เวลาล็อคปุ่ มกด
อตัโนมตั ิ

14 เร ิม่ตน้การใชง้าน



ชุดหฟูงั
คณุสามารถเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชง้านรว่มกนัไดห้รอืเฮดโฟนทีใ่ชง้านร่วมกนัไดก้บัโทรศัพทข์อง
คณุ

อยา่ตอ่โทรศัพทก์บัอปุกรณ์ทีส่ง่สญัญาณขาออก เพราะอาจทําใหโ้ทรศัพทเ์กดิความเสยีหายได ้
หา้มเชือ่มตอ่แหลง่จา่ยไฟใดๆ เขา้กบัชอ่งเสยีบ AV ของ Nokia หากคณุเชือ่มต่ออปุกรณ์
ภายนอกหรอืชดุหฟัูงใดๆ ทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองโดย Nokia ในการใชอ้ปุกรณ์นีก้บัชอ่งเสยีบ AV
ของ Nokia โปรดใหค้วามสําคัญกบัระดับเสยีงใหม้ากเป็นพเิศษ

การควบคมุระดบัเสยีงและลําโพง

ปรบัระดบัเสยีงการสนทนาหรอืคลปิเสยีง
ใชปุ้่ มปรับระดับเสยีง

ลําโพงในตัวชว่ยใหค้ณุพดูและฟังเสยีงในระยะทีไ่มห่า่งจากเครือ่งมากนัก  โดยไมจํ่าเป็นตอ้งถอื
โทรศัพทไ์วใ้กล ้ๆ  หู

การใชลํ้าโพงระหวา่งการสนทนา
เลอืก ใชง้านลําโพง

การปิดลําโพง
เลอืก ใชง้านหฟูงัในตวั
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ตาํแหนง่เสาอากาศ
หลกีเลีย่งการจับบรเิวณเสาอากาศขณะใชง้านเสาอากาศ  การสมัผัสกับเสาอากาศขณะกําลังสง่
หรอืรับสญัญาณอาจสง่ผลตอ่คณุภาพของการสือ่สาร และอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรีส่ัน้
ลงเนือ่งจากมกีารใชพ้ลังงานสงูขึน้ขณะทํางาน

พืน้ทีเ่สาอากาศคอืบรเิวณพืน้ทีท่ีไ่ฮไลต์

การใสส่ายคลอ้งขอ้มอื

การใชง้านเบือ้งตน้

สญัลกัษณ์บนจอภาพ
สญัลกัษณ์ท ัว่ไป

มกีารล็อคปุ่ มและหนา้จอสมัผัสของโทรศัพทไ์ว ้
โทรศัพทข์องคณุจะแจง้เตอืนโดยไมส่ง่เสยีงเมือ่มสีายเรยีกเขา้หรอืขอ้ความเขา้
คณุไดต้ัง้นาฬกิาปลกุ
คณุกําลังใชรู้ปแบบทีตั่ง้เวลาไว ้

16 การใชง้านเบือ้งตน้



สญัลกัษณ์การโทร

มคีนพยายามโทรหาคณุ
คณุกําลังใชง้านโทรศัพทส์ายทีส่องอยู่ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
คณุไดต้ัง้คา่โทรศัพทข์องคณุใหโ้อนสายเรยีกเขา้ไปยังเบอรอ์ืน่ (บรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ย) หากคณุมสีายโทรศัพทส์องสาย หมายเลขจะแสดงสายทีเ่ปิดใชง้านอยู่
โทรศัพทข์องคณุพรอ้มสําหรับการโทรสายอนิเตอรเ์น็ต
คณุกําลังใชส้ายขอ้มลูอยู่ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

สญัลกัษณ์ขอ้ความ

คณุมขีอ้ความทียั่งไมไ่ดอ้า่น ถา้สญัลักษณ์กะพรบิ แสดงวา่หน่วยความจําซมิการด์
สําหรับขอ้ความอาจเต็ม
คณุมขีอ้ความรอสง่อยูใ่นโฟลเดอรถ์าดออก

สญัลกัษณ์เครอืขา่ย

โทรศัพทข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย GSM (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
คณุมกีารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต GPRS (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)  แสดงวา่มี
การเชือ่มตอ่คา้งอยู่ และ  แสดงวา่มกีารสรา้งการเชือ่มตอ่
คณุมกีารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต EGPRS (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)  แสดงวา่
มกีารเชือ่มตอ่คา้งอยู่ และ  แสดงวา่มกีารสรา้งการเชือ่มตอ่
คณุมกีารเชือ่มตอ่แพคเก็ตดาวนล์งิคค์วามเร็วสงู (HSDPA) (บรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย)  แสดงวา่มกีารระงับการเชือ่มตอ่ และ  แสดงวา่มกีารสรา้งการเชือ่มตอ่
มกีารเชือ่มตอ่ WLAN (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)  แสดงวา่การเชือ่มตอ่มกีาร
เขา้รหัส และ  แสดงวา่การเชือ่มตอ่นัน้ไมม่กีารเขา้รหัส

เครือ่งหมายแสดงการเชือ่มตอ่

มกีารเปิดใชง้าน Bluetooth อยู ่  ระบวุา่โทรศัพทข์องคณุกําลังสง่ขอ้มลู หาก
สญัลักษณ์กะพรบิ แสดงวา่โทรศัพทข์องคณุกําลังทําการเชือ่มตอ่ไปยังอปุกรณ์อกี
เครือ่ง
คณุไดเ้ชือ่มตอ่สายเคเบลิ USB กบัโทรศัพทข์องคณุ
GPS ทํางานอยู่
โทรศัพทกํ์าลังซงิโครไนซข์อ้มลู
คณุไดเ้ชือ่มตอ่สายชดุหฟัูงทีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้ขา้กบัโทรศัพทข์องคณุ
คณุไดเ้ชือ่มตอ่เท็กซโ์ฟนทีใ่ชร้่วมกนัไดเ้ขา้กบัโทรศัพทข์องคณุ

หนา้จอหลกั
หนา้จอหลักเป็นจดุเริม่ตน้ทีค่ณุจะสามารถรวบรวมรายชือ่และทางลัดของแอปพลเิคชัน่ที่
สําคัญๆ ทัง้หมดของคณุไวด้ว้ยกนั
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องคป์ระกอบหนา้จออนิเตอรแ์อคทฟี

ในการเปิดแอปพลเิคชัน่นาฬกิา ใหแ้ตะทีน่าฬกิา (1)

ในการเปิดปฏทินิ หรอืเปลีย่นแปลงรูปแบบในหนา้จอหลัก ใหแ้ตะทีว่นัทีห่รอืชือ่รูปแบบ (2)

ในการดหูรอืแกไ้ขการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ ( ) ในการดู LAN ไรส้ายทีใ่ชไ้ดห้ากเปิดใชง้านการ
สแกน WLAN ไว ้หรอืในการดเูหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดดํ้าเนนิการ ใหแ้ตะมมุขวาบน (3)

หากตอ้งการโทรออก ใหเ้ลอืก  (4) หรอืหากใชง้านแถบรายชือ่อยู่ ใหเ้ลอืก โทรศพัท์

ในการเปิดรายชือ่ ใหเ้ลอืก  (5) หรอืหากแถบรายชือ่ทํางานอยู่ ใหเ้ลอืก รายชือ่

ในการเปิดหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มเมนู (6)

การเร ิม่ใชแ้ถบรายชือ่

ในการเพิม่รายชือ่ไปยังแถบรายชือ่ ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก  และรายชือ่ และปฏบิัตติามคํา
แนะนําทีป่รากฏ
คณุตอ้งจัดเก็บรายชือ่ไวใ้นหน่วยความจําของโทรศัพท์

ในการเพิม่รายชือ่ใหมไ่วใ้นรายการรายชือ่ของคณุ ใหเ้ลอืก  > ตวัเลอืก > ชือ่ใหม ่และ
ปฏบิัตติามคําแนะนําทีป่รากฏ
รายชือ่ทีเ่พิม่จากแถบรายชือ่จะถกูจัดเก็บไวใ้นหน่วยความจําของโทรศัพทเ์สมอ
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การเปลีย่นลกัษณะของหนา้จอหลกั
หากตอ้งการเปลีย่นลักษณะของหนา้จอหลักหรอืทางลัด ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ สว่น
บคุคล > หนา้จอหลกั

การเขา้ใชง้านเมนู

หากตอ้งการเขา้ใชง้านเมนู ใหก้ดปุ่ มเมนู

หากตอ้งการเปิดแอปพลเิคชัน่หรอืโฟลเดอรใ์นเมนู ใหเ้ลอืกรายการนัน้

การดาํเนนิการบนหนา้จอสมัผสั

การเปิดแอปพลเิคช ัน่หรอืสว่นประกอบอืน่บนหนา้จอ
แตะแอปพลเิคชัน่หรอืสว่นประกอบหนึง่ครัง้
ในการดตูัวเลอืกทีใ่ชไ้ดสํ้าหรับรายการทีเ่ปิดอยู่ เลอืก ตวัเลอืก หรอืเลอืกไอคอนจากแถบ
เครือ่งมอื หากมี

การเขา้ใชง้านฟงักช์นัอยา่งรวดเร็ว
แตะทีร่ายการคา้งไว ้เมนูป็อบอพัทีม่ตีัวเลอืกทีใ่ชไ้ดจ้ะเปิดขึน้ ตัวอยา่งเชน่ ในการสง่ภาพ ให ้
แตะภาพคา้งไว ้และจากเมนูป๊อปอพั ใหเ้ลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

เคล็ดลบั: ในการดตูัวเลอืกทีม่สํีาหรับรายการทีเ่ปิดอยู่ เชน่ รปูภาพหรอืวดิโีอคลปิ ใหแตะ้
้

เลอืก
ในเอกสารสําหรับผูใ้ชน้ี้ การเปิดแอปพลเิคชัน่หรอืรายการโดยการแตะ เรยีกวา่ “การเลอืก” หาก
คณุตอ้งการเลอืกหลายรายการตามลําดับ รายการเมนูทีเ่ลอืกจะถกูคั่นโดยลกูศร
ตัวอยา่งเชน่ ในการเลอืก ตวัเลอืก > วธิใีช ้ใหแ้ตะ ตวัเลอืก แลว้จงึแตะ วธิใีช้

การลากรายการ
แตะทีร่ายการคา้งไว ้และเลือ่นนิว้ไปมาบนหนา้จอ รายการจะตามไปกบันิว้ของคณุ
ในการเลือ่นขึน้หรอืลงบนเว็บเพจ ใหล้ากเพจดังกลา่วดว้ยนิว้ของคณุ

การปดั
วางนิว้ของคณุบนหนา้จอ และคอ่ยๆ เลือ่นนิว้ของคณุไปยังทศิทางทีต่อ้งการ
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ขณะดภูาพ หากตอ้งการดภูาพถัดไปหรอืกอ่นหนา้ ใหปั้ดภาพไปทางซา้ยหรอืขวาตามลําดับ

การเลือ่น
ในการเลือ่นขึน้หรอืลงในรายการทีม่แีถบเลือ่น ใหล้ากตัวเลือ่นของแถบเลือ่น

วางนิว้ของคณุบนหนา้จอ เลือ่นนิว้ขึน้หรอืลงอยา่งรวดเร็วบนหนา้จอ แลว้ยกนิว้ขึน้ เนือ้หาบน
หนา้จอจะเลือ่นไปตามความเร็วและทศิทางของการปลอ่ย ในการเลอืกรายการจากรายการเลือ่น
และหยดุการเลือ่น ใหแ้ตะทีร่ายการ

เคล็ดลบั: ในการดคํูาอธบิายโดยยอ่ของไอคอน ใหว้างนิว้ของคณุบนไอคอน ทัง้นีอ้าจไมม่คํีา
อธบิายใหสํ้าหรับบางไอคอน

ไฟพืน้หลงัของหนา้จอสมัผสั
ไฟพืน้หลังของหนา้จอสมัผัสจะปิดหลังจากไมม่กีารใชง้าน ในการเปิดไฟพืน้หลังของหนา้จอ
แตะทีห่นา้จอ
หากมกีารล็อคหนา้จอและปุ่ ม การแตะทีห่นา้จอจะไมเ่ป็นการเปิดไฟพืน้หลัง

การเปลีย่นเสยีงเรยีกเขา้
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ สว่นบคุคล > รปูแบบ

คณุสามารถใชร้ปูแบบเพือ่ตัง้คา่และปรับเสยีงเรยีกเขา้ เสยีงเตอืนขอ้ความ และแบบเสยีงอืน่ๆ
สําหรับเหตกุารณ์ สภาพแวดลอ้ม หรอืกลุม่ผูโ้ทรทีแ่ตกตา่งกนั
ในการปรับตัง้คา่รูปแบบ ใหไ้ปทีร่ปูแบบ และเลอืก ปรบัต ัง้คา่

แถบรายชือ่

ในการเพิม่รายชือ่ลงในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก  > ตวัเลอืก > รายชือ่ใหม ่และทําตามคํา
แนะนํา

ในการตดิตอ่กบัรายชือ่ ใหเ้ลอืกรายชือ่ทีต่อ้งการ และเลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

  — โทรตดิตอ่รายชือ่
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  — สง่ขอ้ความไปยังรายชือ่
  — รเีฟรชลงิคข์า่วของรายชือ่

ในการดเูหตกุารณ์การสือ่สารทีผ่า่นมากบัรายชือ่  ใหเ้ลอืกรายชือ่ทีต่อ้งการ ในการดรูายละเอยีด
ของเหตกุารณ์การสือ่สาร ใหเ้ลอืกเหตกุารณ์ทีต่อ้งการ

หากตอ้งการปิดมมุมอง ใหเ้ลอืก 

รปูแบบออฟไลน์
รปูแบบออฟไลนจ์ะชว่ยใหค้ณุใชโ้ทรศัพทไ์ดโ้ดยไมต่อ้งเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยเซลลลูารไ์รส้าย
เมือ่รปูแบบออฟไลนทํ์างาน คณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์องคุณไดโ้ดยไมต่อ้งใสซ่มิการด์

การเปิดใชง้านรปูแบบออฟไลน์
กดปุ่ มเปิด/ปิดเบาๆ และเลอืก ออฟไลน์

เมือ่คณุเปิดใชง้านรปูแบบออฟไลน์ การเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยเซลลลูารจ์ะปิดลง โดยมกีาร
ป้องกนัไมใ่หม้กีารรับหรอืสง่สญัญาณคลืน่ความถีว่ทิยทัุง้หมดกบัเครอืขา่ยเซลลลูาร์ หากคณุ
พยายามสง่ขอ้ความโดยใชเ้ครอืขา่ยเซลลลูาร์ ขอ้ความเหลา่นัน้จะไปอยูใ่นโฟลเดอรถ์าดออก
เพือ่รอสง่ภายหลัง

ขอ้สําคญั: ในรปูแบบออฟไลน์ คณุไมส่ามารถโทรออกหรอืรับสาย หรอืใชค้ณุสมบัตอิืน่ๆ ที่
ตอ้งอยูใ่นพืน้ทีใ่หบ้รกิารเครอืขา่ยเซลลลูาร์ คณุอาจสามารถโทรตดิตอ่เบอรโ์ทรฉุกเฉนิอยา่ง
เป็นทางการทีต่ัง้โปรแกรมไวใ้นเครือ่งของคณุได  ้ในการโทรออก คณุตอ้งเปลีย่นเป็นรปูแบบอืน่
เสยีกอ่น

เมือ่คณุเปิดใชง้านรปูแบบออฟไลน์ คณุยังคงสามารถใช ้LAN ไรส้าย (WLAN) ในการอา่นอเีมล
หรอืเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ นอกจากนี้ คณุสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth ไดข้ณะอยูใ่น
รปูแบบออฟไลน์ โปรดจําไวว้า่จะตอ้งดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัยที่
กําหนดไวเ้มือ่ทําการเชือ่มตอ่หรอืใชเ้ครอืขา่ย WLAN หรอื Bluetooth

ทางลดั

ในการสลับระหวา่งแอปพลเิคชัน่ทีเ่ปิดอยู่ ใหก้ดปุ่ มเมนูคา้งไว ้
การปลอ่ยใหแ้อปพลเิคชัน่ทํางานอยูใ่นพืน้หลัง จะเป็นการเพิม่การใชพ้ลังงานแบตเตอรีแ่ละ
ทําใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรีส่ัน้ลง

ในการเปลีย่นรปูแบบ ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิด และเลอืกรปูแบบ

ในการโทรถงึศนูยข์อ้ความเสยีง (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ในแป้นกด ใหแ้ตะ 1 คา้งไว ้

ในการเปิดรายการเบอรท์ีโ่ทรลา่สดุ ในหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มโทร
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ในการใชคํ้าสัง่เสยีง ในหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มโทรคา้งไว ้

การต ัง้คา่เซนเซอรแ์ละการหมนุหนา้จอ
เมือ่คณุเปิดใชง้านเซนเซอรใ์นโทรศัพทข์องคณุ คณุจะสามารถควบคมุบางฟังกช์นัไดโ้ดยการ
หมนุ

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ต ัง้คา่เซนเซอร์

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
เซนเซอร ์ — เปิดใชง้านเซนเซอร์
ควบคมุการหมนุ  — เลอืก การเงยีบเสยีงโทร และ การเลือ่นปลกุ เพือ่ปิดเสยีงสายเรยีกเขา้
และเลือ่นการปลกุ โดยควํา่หนา้จอโทรศัพทล์ง เลอืก หมนุหนา้จออตัโนมตั ิเพือ่หมนุเนือ้หาใน
หนา้จอแสดงผลโดยอตัโนมัต ิเมือ่คณุหมนุเครือ่งไปทางซา้ยหรอืพลกิเครือ่งใหก้ลับอยูใ่นแนว
ตัง้ แอปพลเิคชัน่และคณุสมบัตบิางอยา่งอาจไมส่นับสนุนการหมนุเนือ้หาในหนา้จอแสดงผล

ล็อคระยะไกล
คณุสามารถล็อคโทรศัพทจ์ากระยะไกลไดโ้ดยการใชข้อ้ความตัวอกัษรทีกํ่าหนดไวล้ว่งหนา้  คณุ
ยังสามารถล็อคการด์หน่วยความจําจากระยะไกลไดอ้กีดว้ย

การเปิดใชง้านการล็อคจากระยะไกล
1 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> ความปลอดภยั >

โทรศพัทแ์ละซมิการด์ > ล็อคโทรศพัทจ์ากระยะไกล > เปิดใชง้านแลว้
2 ป้อนเนือ้หาขอ้ความตัวอกัษร (5-20 อกัขระ) ตรวจสอบเนือ้หา แลว้ป้อนรหสัล็อค

การล็อคโทรศพัทจ์ากระยะไกล
เขยีนขอ้ความตัวอกัษรทีกํ่าหนดไวล้ว่งหนา้ และสง่ไปยังโทรศัพทข์องคณุ ในการปลดล็อค
โทรศัพท ์คณุจําเป็นตอ้งใชร้หสัล็อค

บรกิารของ Nokia
คณุสามารถใชบ้รกิารตา่งๆ ของ Nokia ในการคน้หาสถานทีแ่ละบรกิารใหม่ๆ  และใชต้ดิตอ่กบั
เพือ่นๆ ของคณุ ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถทําสิง่ตอ่ไปนี้

• ดาวนโ์หลดเกมส ์แอปพลเิคชัน่ วดิโีอ และเสยีงเรยีกเขา้ไปยังโทรศัพทข์องคณุ
• คน้หาเสน้ทางดว้ยการนําทางทางรถยนตแ์ละการเดนิเทา้ฟรี  วางแผนการเดนิทาง และดู

สถานทีบ่นแผนที่
• รับอเีมลของ Nokia ทีส่นับสนุนโดยบัญช ีYahoo! ฟรี

บางรายการไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย แตบ่างรายการอาจมคีา่ใชจ้า่ย

และบรกิารทีม่อีาจแตกตา่งกนัไปตามประเทศหรอืภมูภิาค และรองรับเฉพาะบางภาษาเทา่นัน้
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คณุจําเป็นตอ้งมบีัญช ีNokia เพือ่ใชบ้รกิารของ Nokia เมือ่คณุเขา้ใชบ้รกิารจากโทรศัพทข์อง
คณุ คณุจะไดรั้บแจง้ใหส้รา้งบัญชี

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปที ่www.nokia.com/support

เกีย่วกบัรา้นคา้ Nokia
 คณุสามารถดาวนโ์หลดเกมสม์อืถอื แอปพลเิคชัน่ วดิโีอ รูปภาพ ลักษณะ และเสยีงเรยีกเขา้

ลงในโทรศัพทข์องคณุ บางรายการอาจไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย และบางรายการคณุอาจตอ้งชาํระเงนิ
ดว้ยบัตรเครดติหรอืในใบเรยีกเก็บคา่โทรศัพทข์องคณุ วธิกีารชําระเงนิจะขึน้อยูก่บัประเทศทีค่ณุ
อยูแ่ละผูใ้หบ้รกิารของคณุ รา้นคา้ Nokia มเีนือ้หาทีส่ามารถใชง้านร่วมกนัไดก้บัโทรศัพทข์อง
คณุ และสอดคลอ้งกบัรสนยิมและสถานทีต่ัง้ของคณุ

เลอืก เมน ูหากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัรา้นคา้ Nokia โปรดไปที ่www.nokia.com/
support

การโทรออก

การโทร 
1 ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก โทรศพัท ์เพือ่เปิดแป้นกด และป้อนหมายเลขโทรศัพท ์พรอ้มทัง้

รหัสทางไกล หากตอ้งการลบหมายเลข ใหเ้ลอืก 
สําหรับการโทรออกตา่งประเทศ ใหเ้ลอืก * สองครัง้ทีเ่ครือ่งหมาย + (ซึง่แทนรหสัการโทร
ออกตา่งประเทศ) และป้อนรหสัประเทศ รหสัพืน้ที ่(ไมต่อ้งใสเ่ลข 0 นําหนา้แลว้แตก่รณี)
และเบอรโ์ทรศัพท์

2 หากตอ้งการโทรออก ใหก้ดปุ่ มโทร
3 ในการวางสาย (หรอืยกเลกิการโทรออก) ใหก้ดปุ่ มวางสาย

การกดปุ่ มวางสายเป็นการวางสายสนทนาทกุครัง้  แมว้า่แอปพลเิคชัน่อืน่จะทํางานอยู่

หากตอ้งการโทรออกจากรายการรายชือ่ เลอืก เมนู > รายชือ่

ไปยังชือ่ทีต่อ้งการ หรอืเลอืกชอ่งคน้หา ป้อนตัวอกัษรหรอือกัขระตัวแรกของชือ่ และไปทีช่ ือ่นัน้

หากตอ้งการโทรตดิตอ่รายชือ่ กดปุ่ มโทรออก หากคณุจัดเก็บเบอรห์ลายๆ เบอรสํ์าหรับรายชือ่
ใดรายชือ่หนึง่ ใหเ้ลอืกเบอรท์ีต่อ้งการจากรายการ และกดปุ่ มโทร

ระหวา่งใชส้าย
ในการใชต้ัวเลอืกตอ่ไปนี้ กอ่นอืน่ ใหก้ดปุ่ มล็อคเพือ่ปลดล็อคเครือ่ง

การปิดเสยีงหรอืยกเลกิการปิดเสยีงไมโครโฟน
เลอืก  หรอื 

การพกัสายทีใ่ชอ้ยู่
เลอืก  หรอื 
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การเปิดใชง้านลําโพง
เลอืก  หากคณุเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชร้ว่มกนัไดโ้ดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth ในการเชือ่ม
เสยีงมายังชดุหฟัูง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใชง้านแฮนดฟ์ร ีBT

การสลบัไปทีเ่ครือ่ง
เลอืก 

การวางสาย
เลอืก 

การสลบัระหวา่งสายทีใ่ชอ้ยูก่บัสายทีพ่กั
เลอืก ตวัเลอืก > สลบั

เคล็ดลบั: ในการพักสายทีใ่ชอ้ยู่ ใหก้ดปุ่ มโทร ในการเปิดใชง้านสายทีพั่ก ใหก้ดปุ่ มโทรอกีครัง้

การสง่ชุดสตรงิสญัญาณเสยีง DTMF
1 เลอืก ตวัเลอืก > สง่ DTMF
2 ป้อนชดุสตรงิ DTMF หรอืคน้หาจากรายการรายชือ่
3 ในการป้อนอกัขระรอ (w) หรอือกัขระหยดุชัว่คราว ใหก้ด (p) * ซ้ําๆ
4 ในการสง่สญัญาณเสยีง ใหเ้ลอืกสญัญาณเสยีง คณุสามารถเพิม่สญัญาณเสยีง DTMF ให ้

กบัหมายเลขโทรศัพทห์รอืชอ่ง DTMF ในรายละเอยีดรายชือ่

การวางสายทีใ่ชอ้ยูแ่ละแทนทีด่ว้ยสายเรยีกเขา้อกีสาย
เลอืก ตวัเลอืก > แทนที่

การวางสายทกุสาย
เลอืก ตวัเลอืก > วางสายท ัง้หมด

ตัวเลอืกหลายตัวเลอืกทีค่ณุสามารถใชร้ะหวา่งโทรสายสนทนาเป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย

ศนูยข์อ้ความเสยีง

ในการโทรถงึศนูยข์อ้ความเสยีง (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก
โทรศพัท ์และเลอืก 1 คา้งไว ้

1 ในการเปลีย่นหมายเลขโทรศัพทข์องศนูยข์อ้ความเสยีง ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ
การโทร > โทรศนูยฝ์าก และศนูยข์อ้ความ เลอืกหมายเลขปัจจบัุนคา้งไว ้

2 ป้อนหมายเลข (ทีไ่ดม้าจากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ) และเลอืก ตกลง
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รบัหรอืปฏเิสธสาย

การรบัสาย
กดปุ่ มโทร

การปิดเสยีงเรยีกเขา้ของสายทีโ่ทรเขา้
เลอืก 

การสง่ขอ้ความตวัอกัษรเมือ่ปฏเิสธสาย
เลอืก สง่ขอ้ความ แกไ้ขเนือ้หาขอ้ความ และกดปุ่ มโทร คณุสามารถใชข้อ้ความตอบกลับในการ
แจง้ผูโ้ทรวา่คณุไมส่ามารถรับสายได ้

การปฏเิสธสาย
กดปุ่ มวางสาย หากคณุเปิดใชง้านฟังกช์นั โอนสาย > สายสนทนา > ถา้ไมว่า่ง ในการตัง้คา่
โทรศัพท ์การปฏเิสธสายเรยีกเขา้จะทําใหเ้ครือ่งจะโอนสายเรยีกเขา้นัน้ดว้ย

การเปิดใชง้านการสง่ขอ้ความตวัอกัษรเมือ่ปฏเิสธสาย
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การโทร > โทร > ปฏเิสธสายดว้ยขอ้ความ > ใช่

การเขยีนขอ้ความตวัอกัษรเมือ่ปฏเิสธสายมาตรฐาน
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การโทร > โทร > ขอ้ความปฏเิสธ และเขยีนขอ้ความ

การประชุมสาย
เครือ่งของคณุรองรับการประชมุสายไดส้งูสดุหกคน รวมทัง้ตัวคณุ

การประชมุสายเป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย

1 โทรออกไปยังผูร้่วมสายรายแรก
2 ในการโทรไปยังผูร้่วมสายรายอืน่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > โทรออกใหม่ สายแรกจะถกูพักไว ้
3 เมือ่มกีารรับสายใหม่ ในการเชญิผูเ้ขา้รว่มคนทีห่นึง่เขา้รว่มการประชมุ ใหเ้ลอืก 

การเพิม่ผูเ้ขา้รว่มคนใหมสู่ก่ารประชุมสาย
โทรหาผูเ้ขา้รว่มรายอืน่ และเพิม่สายใหมใ่นการประชมุสาย

การสนทนาสว่นตวักบัผูเ้ขา้รว่มการประชุมสาย
เลอืก 
ไปทีผู่เ้ขา้รว่ม และเลอืก  การประชมุสายจะถกูพักสายทีเ่ครือ่งของคณุ ผูเ้ขา้รว่มรายอืน่จะ
ทําการประชมุตอ่ได ้
ในการกลับไปทีก่ารประชมุสาย เลอืก 

การนําผูเ้ขา้รว่มออกจากการประชุมสาย
เลอืก ไปทีผู่เ้ขา้รว่ม และเลอืก 
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การยตุกิารประชุมสาย
กดปุ่ มวางสาย

การโทรเบอรด์ว่น
ในการเปิดใชก้ารโทรดว่น เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การโทร > โทร > การโทรดว่น

ในการกําหนดเบอรโ์ทรศัพทใ์หก้บัปุ่ มหมายเลขปุ่ มหนึง่:

1 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การโทร > การโทรดว่น
2 ไปทีปุ่่ มทีค่ณุตอ้งการกําหนดเบอรโ์ทรศัพท์ และเลอืก ตวัเลอืก > กาํหนด

1 และ 2 กําหนดไวสํ้าหรับศนูยข์อ้ความเสยีงและวดิโีอ หากเครอืขา่ยสนับสนุนฟังกช์นั
่ ี้

ในการโทรในหนา้จอหลักเมือ่การโทรดว่นเปิดทํางานอยู่  เลอืก  เพือ่เปิดแป้นหมนุโทรศัพท์
และเลอืกกดตัวเลขปุ่ มทีกํ่าหนดคา้งไว ้

การโทรดว่นเบอรโ์ทรศพัท์
ในการเปิดใชง้านการโทรดว่น เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การโทร > โทร > การโทรดว่น

1 ในการกําหนดเบอรโ์ทรศัพทใ์หก้บัปุ่ มตัวเลขปุ่ มใดปุ่ มหนึง่ ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ
การโทร > การโทรดว่น

2 เลอืกปุ่ มทีค่ณุตอ้งการกําหนดหมายเลขโทรศพัทค์า้งไว  ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก
กาํหนด และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่อ้งการจากรายการรายชือ่
1 กําหนดไวส้ําหรับศนูยข์อ้ความเสยีง

หากตอ้งการโทรในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก โทรศพัท ์และเลอืกปุ่ มทีกํ่าหนดไว ้และกดปุ่ มโทร

หากตอ้งการโทรในหนา้จอหลักขณะใชง้านการโทรดว่น  เลอืก โทรศพัท ์และเลอืกปุ่ มทีกํ่าหนด
คา้งไว ้

สายเรยีกซอ้น 
การรอสาย (บรกิารเสรมิจากเครอืขา่ย) ชว่ยใหค้ณุสามารถรับสายไดข้ณะทีกํ่าลังใชส้ายอืน่อยู่

การเปิดใชง้านการรอสาย
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การโทร > โทร > สายเรยีกซอ้น

การรบัสายทีพ่กัไว้
กดปุ่ มโทร สายแรกจะถกูพักไว ้
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การสลบัระหวา่งสายทีใ่ชอ้ยูก่บัสายทีพ่กั
เลอืก ตวัเลอืก > สลบั

การวางสายทีใ่ชอ้ยู่
กดปุ่ มวางสาย

การวางสายท ัง้สองสาย
เลอืก ตวัเลอืก > วางสายท ัง้หมด

การโทรออกโดยใชเ้สยีง
โทรศัพทข์องคณุจะสรา้งรายการเสยีงสําหรับรายชือ่โดยอตัโนมัติ

การฟงัรายการเสยีงสําหรบัรายชือ่
1 เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > รายละเอยีดรายการเสยีง
2 ไปทีร่ายละเอยีดของรายชือ่ และเลอืก ตวัเลอืก > เลน่รายการเสยีง

การโทรออกโดยใชร้ายการเสยีง
หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชร้ายการเสยีงอาจจะเกดิปัญหาขึน้ได  ้ถา้คณุอยูใ่นทีท่ีม่เีสยีง

ดังหรอือยูใ่นสถานการณ์ฉุกเฉนิ ดังนัน้จงึไมค่วรอาศัยการโทรออกโดยใชเ้สยีงเพยีงอยา่งเดยีว
ไมว่า่ในสถานการณ์ใดก็ตาม

เมือ่คณุใชก้ารโทรออกดว้ยเสยีง ลําโพงจะเริม่ทํางาน ใหถ้อืโทรศัพทห์า่งจากตัวเล็กนอ้ยเมือ่
คณุพดูรายการเสยีง

1 หากตอ้งการเริม่การโทรดว้ยเสยีง ในหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มโทรคา้งไว ้หากมกีารเสยีบชดุหู
ฟังทีใ่ชง้านร่วมกนัไดซ้ ึง่มปีุ่ มชดุหฟัูง ใหก้ดปุ่ มชดุหฟัูงคา้งไวเ้พือ่เริม่การโทรดว้ยเสยีง

2 จะมเีสยีงดังขึน้สัน้ๆ และ พดูตอนนี ้จะปรากฏขึน้ เปลง่เสยีงพดูชือ่ทีจั่ดเก็บไวข้องรายชือ่
นัน้ๆ อยา่งชดัเจน

3 โทรศัพทจ์ะเลน่รายการเสยีงสงัเคราะหส์ําหรับรายชือ่ทีจ่ดจําไดใ้นภาษาของเครือ่งทีเ่ลอืก
ไว ้และแสดงชือ่และหมายเลขโทรศัพท ์ในการยกเลกิการโทรดว้ยเสยีง ใหเ้ลอืก หยดุ

หากมกีารจัดเก็บหมายเลขหลายรายการสําหรับหนึง่ชือ่  คณุสามารถเปลง่เสยีงพดูชือ่และ
ประเภทของหมายเลข เชน่ หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืหรอืหมายเลขโทรศัพท์ ไดเ้ชน่กนั

บนัทกึ
แอปพลเิคชัน่การบันทกึจะจัดเก็บขอ้มลูประวตักิารตดิตอ่สือ่สารของโทรศัพท์ โทรศัพทจ์ะบันทึก
เบอรท์ีไ่มไ่ดรั้บ และเบอรท์ีไ่ดรั้บสายหากเครอืขา่ยรองรับฟังกช์นัเหลา่นีเ้ทา่นัน้ และหากเคร่ือง
เปิดอยูแ่ละอยูใ่นพืน้ทีบ่รกิารของเครอืขา่ย

การโทรลา่สดุ
คณุสามารถดขูอ้มลูการโทรลา่สดุของคณุได ้

เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > บนัทกึฯ และ เบอรโ์ทรลา่สดุ
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การดสูายทีไ่มไ่ดร้บั สายทีร่บั และสายทีโ่ทรออก
เลอืก เบอรท์ีไ่มไ่ดร้บั,เบอรท์ีร่บัสาย หรอื เบอรท์ีโ่ทรออก

เคล็ดลบั: หากตอ้งการดเูบอรท์ีโ่ทรออกในหนา้จอหลัก กดปุ่ มโทร

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

ลบรายการ  — ลบรายการโทรล่าสดุทีเ่ลอืก
การต ัง้คา่  — เลอืก เวลาเก็บบนัทกึการใช ้และระยะเวลาทีข่อ้มลูการตดิตอ่สือ่สารถกูจัดเก็บ
ในบันทกึ หากคณุเลอืก ไมเ่ก็บบนัทกึการใช ้จะไมม่ขีอ้มลูทีบ่ันทกึไวใ้นบันทกึ

เคล็ดลบั: ในการจัดเก็บเบอรโ์ทรศัพทจ์ากรายการโทรลา่สดุเขา้ยังรายชือ่ของคณุ  ใหเ้ลอืก
เบอรโ์ทรศัพทค์า้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก จดัเก็บไปยงัรายชือ่

ขอ้มลูแบบแพคเก็ต
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > บนัทกึฯ

คณุอาจตอ้งชาํระคา่บรกิารการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเกต็ตามจํานวนขอ้มลูทีส่ง่และรับ

การตรวจสอบปรมิาณขอ้มลูทีส่ง่หรอืไดร้บัระหวา่งการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต
เลอืก ตวันบัแพคเก็ต > ขอ้มลูทีส่ง่ท ัง้หมด หรอื ขอ้มลูทีร่บัท ัง้หมด

การลา้งท ัง้ขอ้มลูทีส่ง่และไดร้บั
เลอืก ตวันบัแพคเก็ต > ตวัเลอืก > ลา้งตวันบั คณุตอ้งใชร้หสัล็อคเพือ่ลา้งขอ้มลู

เวลาการโทร
คณุสามารถดรูะยะเวลาโดยประมาณของการโทรลา่สดุ การโทรออกและรับ และการโทรทัง้หมด
ของคณุได ้

เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > บนัทกึฯ และ เวลาการโทร

การตรวจสอบเหตกุารณ์การตดิตอ่สือ่สารท ัง้หมด
ในบันทกึท่ัวไป คณุสามารถดขูอ้มลูรายการการตดิตอ่สือ่สารตา่งๆ ได ้เชน่ สายสนทนา ขอ้ความ
ตัวอกัษร หรอืการเชือ่มตอ่ขอ้มลูและ LAN ไรส้าย (WLAN) ทีล่งทะเบยีนจากโทรศัพทข์องคณุ

เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > บนัทกึฯ

การเปิดบนัทกึท ัว่ไป
เปิดแท็บบันทกึท่ัวไป 
รายการยอ่ยตา่งๆ เชน่ การสง่ขอ้ความตัวอักษรทีแ่บง่สง่ออกไปมากกวา่หนึง่ครัง้  หรอืการเชือ่ม
ตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตจะไดรั้บการบันทกึเป็นรายการตดิตอ่สือ่สารเพยีงรายการเดยีว  การเชือ่มตอ่กบั
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ศนูยข์อ้ความ ศนูยข์อ้ความมัลตมิเีดยี หรอืเว็บเพจของคณุจะแสดงเป็นการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพค
เก็ต

การดรูายละเอยีดการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต
ไปทีร่ายการการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตเขา้หรอืออก ซึง่แสดงดว้ย GPRS และเลอืกรายการการ
เชือ่มตอ่

การคดัลอกหมายเลขโทรศพัทจ์ากบนัทกึ
เลอืกหมายเลข และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก ใชเ้บอร ์> คดัลอก ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถวาง
หมายเลขโทรศัพทไ์วใ้นขอ้ความตัวอกัษรได ้

การกรองบนัทกึการใช้
เลอืก ตวัเลอืก > ตวักรอง และตัวกรอง

การกาํหนดระยะเวลาสําหรบับนัทกึการใช้
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > เวลาเก็บบนัทกึการใช ้หากคณุเลอืก ไมเ่ก็บบนัทกึการใช้
เนือ้หาของบันทกึการใช  ้ขอ้มลูการโทรลา่สดุ และรายงานการสง่ขอ้ความทัง้หมดจะถกูลบออก
อยา่งถาวร

การเขยีนขอ้ความ

คณุสามารถใชแ้ป้นพมิพบ์นหนา้จอป้อนอกัขระ โดยใชน้ิว้แตะ

แตะชอ่งป้อนขอ้ความเพือ่ป้อนตัวอกัษร ตัวเลข และอกัขระพเิศษ

อปุกรณ์สามารถแนะนําคําทีส่มบรูณ์โดยองิจากพจนานุกรมในเครือ่งสําหรับภาษาทีม่รีะบบชว่ย
สะกดคําทีเ่ลอืก เครือ่งจะเรยีนรูคํ้าใหม่ๆ  จากการป้อนของคณุดว้ย

แป้นพมิพเ์สมอืนจรงิ
คณุสามารถใชแ้ป้นพมิพเ์สมอืนจรงิในโหมดแนวนอน

ในการเปิดใชแ้ป้นพมิพเ์สมอืนจรงิ เลอืก  > QWERTY เต็มหนา้จอ

เมือ่ใชแ้ป้นพมิพเ์สมอืนจรงิในโหมดเต็มหนา้จอ คณุสามารถใชน้ิว้ของคณุเพือ่เลอืกปุ่ ม

1 ปิด - ปิดแป้นพมิพเ์สมอืนจรงิ

การเขยีนขอ้ความ 29



2 เมนูการป้อน – เปิดตัวเลอืกการป้อนแบบสมัผัสเพือ่เขา้สูคํ่าสัง่ เชน่ ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
3 แป้นพมิพเ์สมอืนจรงิ
4 ปุ่ ม Shift และ caps lock – ในการป้อนอกัษรตัวพมิพใ์หญเ่มือ่เขยีนอักษรตัวพมิพเ์ล็ก หรอื

กลับกนั เลอืกปุ่ มกอ่นการป้อนตัวอกัษร หากตอ้งการเปิดใช ้caps lock เลอืกปุ่ มสองครัง้ เสน้
ใตปุ้่ มแสดงถงึการเปิดใช ้caps lock

5 ตัวอกัษร
6 ตัวเลขและอกัขระพเิศษ
7 อกัขระทีม่เีครือ่งหมายพเิศษ
8 Space bar
9 ยา้ย - ยา้ยเคอรเ์ซอร์
10 Backspace
11 Enter - เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปทีแ่ถวถัดไปหรอืฟิลดก์ารป้อนขอ้ความ ฟังกช์นัเพิม่เตมิขึน้อยูก่บั

บรบิทปัจจบุัน (เชน่ ในฟิลดเ์ว็บแอดเดรสของเว็บเบราเซอร์ จะเป็นไอคอน Go)
12 โหมดการป้อน - เลอืกโหมดการป้อน เมือ่คณุแตะทีร่ายการใดๆ หนา้จอวธิกีารป้อนปัจจบุัน

จะปิด และทีเ่ลอืกไวจ้ะเปิดขึน้

ลายมอื
วธิกีารป้อนและภาษาทีก่ารจดจําลายมอืสนับสนุนจะแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาค  และอาจไมม่ใีห ้
ใชง้านในทกุภาษา

ในการเปิดโหมดลายมอื ใหเ้ลอืก  > ลายมอื

เขยีนตัวอกัษรทีต่ัง้ตรงและชดัเจนบนพืน้ทีสํ่าหรับป้อนขัอความ โดยเวน้วรรคระหวา่งตัวอกัษร
แตล่ะตัว

ในการสอนใหเ้ครือ่งจําลายมอืของคณุ ใหเ้ลอืก  > การฝึกเขยีนดว้ยปากกา จะไมส่ามารถ
ใชต้ัวเลอืกนีไ้ดใ้นบางภาษา

ในการป้อนตัวอกัษรและตัวเลข (โหมดเริม่ตน้) เขยีนคําตา่งๆ ตามปกต ิในการเลอืกโหมดตัวเลข
ใหเ้ลอืก  ในการป้อนตัวอกัษรทีไ่มใ่ชแ่บบละตนิ ใหเ้ลอืกไอคอนทีส่อดคลอ้งกนั หากมี

ในการป้อนอกัขระพเิศษ ใหเ้ขยีนอกัขระเหลา่นัน้ตามปกต ิหรอืเลอืก  และอกัขระทีต่อ้งการ
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ในการลบตัวอกัษรหรอืเลือ่นเคอรเ์ซอรก์ลับ ใหปั้ดยอ้นกลับไป (ดภูาพที ่1)

ในการใสเ่วน้วรรค ใหปั้ดไปขา้งหนา้ (ดภูาพที ่2)

การป้อนขอ้ความดว้ยปุ่ มกดเสมอืนจรงิ
ปุ่ มกดเสมอืนจรงิ
ปุ่ มกดเสมอืนจรงิ (ปุ่ มกดตวัอกัษรและตวัเลข) ชว่ยใหค้ณุสามารถป้อนอกัขระไดเ้หมอืนกบัที่
คณุเคยป้อนบนปุ่ มกดแบบเดมิทีม่ตีัวเลขบนปุ่ ม

เคา้โครงของปุ่ มกดเสมอืนจรงิอาจแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัภาษาทีใ่ชเ้ขยีนทีเ่ลอืกไว ้

1 ปิด - ปิดปุ่ มกดเสมอืนจรงิ (ปุ่ มกดตวัอกัษรและตวัเลข)
2 เมนูการป้อน - เปิดเมนูป้อนแบบสมัผัสซึง่รวมถงึคําสัง่ เชน่ ใชง้านตวัชว่ยสะกดคํา และ

ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน หากตอ้งการเพิม่อโีมตคิอน เลอืก ใสอ่โีมตคิอน
3 สญัลักษณ์การป้อนขอ้ความ - เปิดหนา้ตา่งป็อปอพั ซึง่คณุสามารถเปิดหรอืปิดการใชง้าน

โหมดชว่ยสะกดคําอตัโนมัต ิเปลีย่นระหวา่งอกัขระตัวพมิพใ์หญก่บัตัวพมิพเ์ล็ก และสลับ
ระหวา่งโหมดตัวอกัษรและตัวเลข

4 โหมดป้อนขอ้มลู - เปิดหนา้ตา่งป็อปอพั ซึง่คณุสามารถเลอืกโหมดป้อนขอ้มลูไดใ้น
หนา้ตา่งนี้ เมือ่คณุแตะทีร่ายการ หนา้จอวธิกีารป้อนขอ้มลูปัจจบุันจะปิดลง และวธิกีารป้อน
ขอ้มลูทีเ่ลอืกไวจ้ะเปิดขึน้ โหมดป้อนขอ้มลูทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัวา่มกีาร
เปิดใชง้านโหมดป้อนขอ้มลูอัตโนมัต ิ(การตัง้คา่เซนเซอร์) หรอืไม่
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5 ปุ่ มลกูศร - เลือ่นซา้ยหรอืขวา
6 Backspace
7 ตัวเลข
8 ดอกจัน - เปิดตารางอกัขระพเิศษ
9 Shift - เปลีย่นระหวา่งตัวพมิพใ์หญก่บัตัวพมิพเ์ล็ก เปิดหรอืปิดใชง้านโหมดชว่ยสะกดคํา

อตัโนมัต ิและสลับระหวา่งโหมดตัวอกัษรและตัวเลข

ระบบป้อนตวัอกัษรแบบปกติ

แตะปุ่ มตัวเลข (1-9) ซ้ําๆ จนกวา่ตัวอกัษรทีต่อ้งการจะปรากฏ โดยปุ่ มตัวเลขแตล่ะปุ่ มจะมตีัว
อกัษรอยูม่ากกวา่ทีป่รากฏบนปุ่ มนัน้ๆ

หากตัวอกัษรตัวถัดไปอยูใ่นปุ่ มเดยีวกบัปุ่ มทีค่ณุใชอ้ยู่ ใหร้อจนกระท่ังเคอรเ์ซอรป์รากฏขึน้ (หรอื
เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปขา้งหนา้เพือ่สิน้สดุระยะเวลารอป้อนทีกํ่าหนดไว )้ หลังจากนัน้ใหป้้อนตัว
อกัษร

ในการเวน้วรรค ใหแ้ตะ 0 ในการเลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยังบรรทัดถัดไป ใหแ้ตะ 0 สามครัง้

ระบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตั ิ
ดว้ยระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัต ิหากตอ้งการป้อนคํา ใหเ้ลอืกปุ่ มตัวเลขหนึง่ปุ่ มสําหรับตัวอกัษร
แตล่ะตัวทีอ่ยูใ่นคํา ระบบชว่ยสะกดคําอัตโนมัตจิะอา้งองิตามพจนานุกรมในเครือ่งซึง่คณุ
สามารถเพิม่คําใหมล่งไปได ้ระบบชว่ยสะกดคําอัตโนมัตอิาจไมม่ใีหบ้รกิารในบางภาษา

1 หากตอ้งการเปิดใชง้านระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัตขิองตัวแกไ้ขทัง้หมดบนโทรศัพท์ ให ้
เลอืก  > ใชง้านตวัชว่ยสะกดคาํ

2 การเขยีนคํา ตัวอยา่งเชน่ หากตอ้งการพมิพ์ "Nokia" เมือ่คณุเลอืกพจนานุกรมภาษาองักฤษ
ใหเ้ลอืก 6 สําหรับ N, 6 สําหรับ o, 5 สําหรับ k, 4 สําหรับ i และ 2 สําหรับ a
การแนะนําคําจะเปลีย่นหลังจากการกดปุ่ มแตล่ะครัง้

3 หากคํานัน้ไมถ่กูตอ้ง กด * ซ้ําๆ เพือ่ใหแ้สดงคําทีต่รงกบัคําทีค่ณุเขยีน หากคํานัน้ไมอ่ยูใ่น
พจนานุกรม ใหเ้ลอืก สะกด แลว้ป้อนคําโดยใชก้ารป้อนขอ้ความแบบเดมิ จากนัน้จงึเลอืก
ตกลง
หากมอีกัขระ ? แสดงตอ่จากคํานัน้ๆ แสดงวา่คําทีค่ณุตอ้งการเขยีนไมม่อียูใ่นพจนานุกรม
หากตอ้งการเพิม่คําลงในพจนานุกรม ใหเ้ลอืก * แลว้ป้อนคําโดยใชก้ารป้อนขอ้ความแบบ
เดมิ จากนัน้จงึเลอืก ตกลง

4 ในการใสเ่ครือ่งหมายวรรคตอน ใหเ้ลอืก *
5 ในการใสเ่วน้วรรค ใหเ้ลอืก 0

ระบบชว่ยสะกดคาํภาษาไทย
เฉพาะโทรศัพทร์ุ่นทีม่เีมนูไทยเทา่นัน้ จงึสามารถรับขอ้ความภาษาไทยได ้คณุจะสามารถใสส่ระ
หรอืพยัญชนะไดห้ลังจากเขยีนตัวอกัษรนําภาษาตามแบบแผนภาษาไทยแลว้เทา่นัน้
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การเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีนเป็นภาษาไทย
เลอืกชอ่งป้อนขอ้ความ  > ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน แลว้เลอืกภาษาไทย  ระบวุา่มกีารเปิด
ใชง้านโหมดป้อนขอ้ความภาษาไทย

หากตอ้งการเขยีน "คดิถงึ U ;-)" ใหทํ้าดังนี้

1 ในการใส ่ค ใหเ้ลอืก 1 สีค่รัง้
2 เลอืก * และสระสําหรับ คิ
3 ในการใส ่ด ใหเ้ลอืก 5 หนึง่ครัง้
4 ในการใส ่ถ ใหเ้ลอืก 5 สามครัง้
5 เลอืก * และสระสําหรับ ถึ
6 ในการใส ่ง ใหเ้ลอืก 2 สองครัง้
7 หากตอ้งการเวน้วรรค ใหเ้ลอืก 0
8 หากตอ้งการเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีนเป็นภาษาองักฤษ ใหเ้ลอืก  > ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน และ

ภาษาองักฤษ
9 ในการใส ่U ใหเ้ลอืก 8 สองครัง้
10 หากตอ้งการเวน้วรรค ใหเ้ลอืก 0
11 เลอืก * แลว้เลอืก ;
12 เลอืก * แลว้เลอืก –
13 เลอืก * แลว้เลอืก )

การต ัง้คา่การป้อนแบบสมัผสั
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ป้อนแบบสมัผสั

หากตอ้งการแกไ้ขการตัง้คา่การป้อนขอ้ความสําหรับหนา้จอแบบสมัผัส  เลอืกตัวเลอืกตอ่ไปนี้
การฝึกเขยีนดว้ยปากกา  — เปิดแอปพลเิคชัน่ฝึกคัดลายมอื ฝึกใหอ้ปุกรณ์ของคณุจดจํารปู
แบบลายมอืของคณุไดด้ขีึน้ ตัวเลอืกนีอ้าจไมม่ใีนบางภาษา
ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน  — กําหนดวา่จะรับรูอ้กัขระภาษาใดในการเขยีนดว้ยลายมอืของคณุและ
ลักษณะโครงสรา้งแป้นพมิพเ์สมอืน
ความเร็วในการเขยีน  — เลอืกความเร็วในการเขยีน
เสน้บรรทดั  — แสดงหรอืซอ่นคําแนะนําในพืน้ทีก่ารเขยีน บรรทัดนําจะชว่ยใหค้ณุเขยีนเสน้ตรง
และใหเ้ครือ่งรับรูก้ารเขยีน
ความกวา้งของเสน้ปากกา  — เลอืกความกวา้งของเสน้ปากกาสําหรับขอ้ความทีเ่ขยีนดว้ย

ัส
สทีีใ่ชเ้ขยีน  — เลอืกสสํีาหรับขอ้ความทีเ่ขยีนดว้ยสไตลัส
การคน้หาทีป่รบัได ้ — การคน้หาทีป่รับได ้
ปรบัเทยีบคา่หนา้จอสมัผสั  — ปรับเทยีบคา่หนา้จอสมัผัส
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รายชือ่

คณุสามารถจัดเก็บและอพัเดตขอ้มลูรายชือ่ เชน่ หมายเลขโทรศัพท ์ทีอ่ยูบ่า้น หรอืทีอ่ยูอ่เีมล
ของรายชือ่ของคณุได ้คณุสามารถเพิม่เสยีงเรยีกเขา้สว่นตัวหรอืภาพขนาดยอ่สําหรับแตล่ะราย
ชือ่ได ้นอกจากนีค้ณุยังสามารถสรา้งกลุม่รายชือ่ทีช่ว่ยใหค้ณุสามารถสง่ขอ้ความตัวอกัษรหรอื
อเีมลไปยังผูรั้บหลายคนในเวลาเดยีวกนัได ้

ในการเปิดรายการรายชือ่ ในหนา้จอหลัก (ตามลักษณะของหนา้จอหลัก) ใหเ้ลอืก รายชือ่ หรอื

การจดัเก็บเบอรโ์ทรศพัทแ์ละทีอ่ยูอ่เีมล
คณุสามารถจัดเก็บเบอรโ์ทรศัพทข์องเพือ่น ทีอ่ยูอ่เีมล และขอ้มลูอืน่ๆ ในรายการรายชือ่ได ้

เลอืก เมน ู> รายชือ่

การเพิม่รายชือ่ในรายการรายชือ่
1 เลอืก ตวัเลอืก > รายชือ่ใหม่
2 เลอืกชอ่ง และป้อนรายละเอยีด ในการปิดการป้อนขอ้ความ เลอืก 

การแกไ้ขขอ้มลูรายชือ่
เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > แกไ้ข

การเพิม่รายละเอยีดเกีย่วกบัรายชือ่
เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > แกไ้ข > ตวัเลอืก > เพิม่รายละเอยีด

การจดัการชือ่และเบอรโ์ทรศพัท์

ในการคัดลอกหรอืลบรายชือ่ หรอืการสง่รายชือ่เป็นนามบัตรไปทีเ่ครือ่งอืน่ ใหเ้ลอืกรายชือ่คา้ง
ไว ้และเลอืก เลอืก จากเมนูป็อปอพั เลอืกรายชือ่และ ลบ, คดัลอก หรอื สง่เป็นนามบตัร

หากตอ้งการแกไ้ขรายชือ่ ใหเ้ลอืกรายชือ่คา้งไว ้และใหเ้ลอืก เลอืก > ตวัเลอืก > แกไ้ข จาก
เมนูป็อปอพั

ในการฟังรายการเสยีงทีกํ่าหนดใหร้ายชือ่ ใหเ้ลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > รายละเอยีด
รายการเสยีง > ตวัเลอืก > เลน่รายการเสยีง

เมือ่เพิม่รายชือ่หรอืแกไ้ขคําสัง่เสยีง อยา่ใชช้ือ่ทีเ่หมอืนกันหรอืชือ่ทีส่ัน้มากสําหรับรายชือ่หรอื
คําสัง่ทีต่า่งกนั

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชร้ายการเสยีงอาจจะเกดิปัญหาขึน้ได  ้ถา้คณุอยูใ่นทีท่ีม่เีสยีง
ดังหรอือยูใ่นสถานการณ์ฉุกเฉนิ ดังนัน้จงึไมค่วรอาศัยการโทรออกโดยใชเ้สยีงเพยีงอยา่งเดยีว
ไมว่า่ในสถานการณ์ใดก็ตาม
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การกาํหนดหมายเลขและทีอ่ยูเ่ร ิม่ตน้
หากรายชือ่หนึง่มหีลายหมายเลขหรอืหลายทีอ่ยู่ หมายเลขหรอืทีอ่ยูเ่ร ิม่ตน้จะชว่ยใหค้ณุโทรหา
หรอืสง่ขอ้ความใหร้ายชือ่ดังกลา่วไดง้า่ยขึน้ หมายเลขเริม่ตน้ยังใชใ้นการโทรดว้ยเสยีงอกีดว้ย

1 เลอืก เมนู > รายชือ่
2 เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > ทีต่ ัง้ไว้
3 เลอืกคา่เริม่ตน้ทีค่ณุตอ้งการเพิม่หมายเลขหรอืทีอ่ยู่
4 เลอืกหมายเลขหรอืทีอ่ยูท่ีค่ณุตอ้งการตัง้เป็นคา่เริม่ตน้
5 หากตอ้งการออกจากมมุมองคา่เริม่ตน้ และจัดเก็บการเปลีย่นแปลง ใหแ้ตะดา้นนอกมมุมอง

เสยีงเรยีกเขา้ รปูภาพ และขอ้ความการโทรสําหรบัรายชือ่
คณุสามารถกําหนดเสยีงเรยีกเขา้ใหร้ายชือ่หรอืกลุม่รายชือ่  และภาพ และขอ้ความการโทร
สําหรับรายชือ่ เมือ่รายชือ่ดังกลา่วโทรเขา้ โทรศัพทจ์ะเลน่เสยีงเรยีกเขา้ทีเ่ลอืกไว  ้และแสดง
ขอ้ความการโทรหรอืภาพ (หากมกีารสง่หมายเลขโทรศัพทข์องผูโ้ทรเขา้มาพรอ้มกบัการโทร
เขา้และโทรศัพทข์องคณุจดจําหมายเลขนัน้ได)้

เลอืก เมน ู> รายชือ่

การเพิม่ชอ่งใหก้บัมมุมองรายละเอยีดรายชือ่
เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > แกไ้ข > ตวัเลอืก > เพิม่รายละเอยีด

การกาํหนดเสยีงเรยีกเขา้ใหก้บัรายชือ่หรอืกลุม่รายชือ่
เลอืกรายชือ่หรอืกลุม่รายชือ่ และ ตวัเลอืก > เสยีงเรยีกเขา้ และเลอืกเสยีงเรยีกเขา้

การลบเสยีงเรยีกเขา้ออกจากรายชือ่
เลอืก แบบเสยีงทีต่ ัง้ไว ้จากรายการเสยีงเรยีกเขา้

การเพิม่รปูภาพใหก้บัรายชือ่
เลอืกรายชือ่ทีจั่ดเก็บไวใ้นหน่วยความจําโทรศัพท์ และ ตวัเลอืก > เพิม่รปูภาพ และเลอืก
รปูภาพจาก คลงัภาพ

การกาํหนดขอ้ความการโทรสําหรบัรายชือ่
เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > เพิม่ขอ้ความการโทร ป้อนขอ้ความการโทร และเลอืก 

การด ูเปลีย่นแปลง หรอืลบภาพออกจากรายชือ่
เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > รปูภาพ และตัวเลอืกทีต่อ้งการ

การคดัลอกรายชือ่
เลอืก เมน ู> รายชือ่

หากคณุเปิดรายการรายชือ่เป็นครัง้แรก เครือ่งจะถามคณุวา่ตอ้งการคัดลอกชือ่และเบอรจ์าก
มการด์ไปยังเครือ่งของคณุหรอืไม่
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การเร ิม่คดัลอก
เลอืก ตกลง

การยกเลกิการคดัลอก
เลอืก ยกเลกิ
เครือ่งจะถามวา่คณุตอ้งการดรูายชือ่ในซมิการด์ในรายชือ่หรอืไม่ ในการดรูายชือ่ เลอืก ตกลง
รายชือ่จะเปิดขึน้มา และชือ่ทีจั่ดเก็บอยูใ่นซมิการด์จะแสดงดว้ย 

บรกิารซมิ
หากตอ้งการทราบเกีย่วกบัความพรอ้มใชง้านและขอ้มลูเกีย่วกบัการใชบ้รกิารซมิ  โปรดตดิตอ่ผู ้
จําหน่ายซมิการด์ หรอืตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยหรอืผูจํ้าหน่ายอืน่ๆ

รายชือ่ในซมิ
จํานวนรายชือ่ทีส่ามารถจัดเก็บในซมิการด์ไดม้จํีากดั

แสดงรายชือ่ทีจ่ดัเก็บอยูใ่นซมิการด์ในรายการรายชือ่
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > รายชือ่ทีจ่ะแสดง > ความจําซมิ

หมายเลขทีค่ณุบันทกึไวใ้นรายการรายชือ่อาจไมถ่กูบันทกึอตัโนมตัไิปยังซมิการด์ของคณุ

การคดัลอกรายชือ่ไปยงัซมิการด์
ไปทีร่ายชือ่ และเลอืก ตวัเลอืก > คดัลอก > ความจําซมิ

เลอืกหนว่ยความจําเร ิม่ตน้ทีจ่ะใชจ้ดัเก็บรายชือ่ใหม่
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ความจําจดัเก็บทีต่ ัง้ไว ้> ความจําเครือ่ง หรอื ความจําซมิ

รายชือ่ทีจั่ดเก็บในหน่วยความจําโทรศัพทส์ามารถมหีมายเลขโทรศัพทแ์ละภาพไดม้ากกวา่หนึง่
รายการ

การจํากดัเบอร์
ดว้ยบรกิารจํากดัเบอร์ คณุสามารถจํากดัการโทรออกจากเครือ่งของคณุไปยังหมายเลข
โทรศัพทเ์ฉพาะได ้ซมิการด์บางชนดิอาจไมส่นับสนุนบรกิารจํากดัเบอร์ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
กรณุาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

เลอืก เมน ู> รายชือ่ และ ตวัเลอืก > หมายเลขซมิ > รายชือ่จํากดัเบอร์

คณุจําเป็นตอ้งใชร้หสั PIN2 เพือ่เปิดใชห้รอืยกเลกิใชง้านการจํากดัเบอร์ รวมทัง้แกไ้ขรายชือ่
จํากดัเบอรด์ว้ย กรุณาตดิตอ่ขอรหสั PIN2 จากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
ใชง้านจํากดัเบอร ์หรอื ยกเลกิจํากดัเบอร ์— เปิดหรอืปิดใชง้านการจํากดัเบอร์

36 รายชือ่



รายชือ่ใหมใ่นซมิ  — ป้อนชือ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีจ่ะอนุญาต
เพิม่จากรายชือ่  — คัดลอกรายชือ่จากรายการรายชือ่ไปไวท้ีร่ายการจํากดัเบอร์

ในการสง่ขอ้ความตัวอกัษรไปทีร่ายชือ่ในซมิในขณะทีเ่ปิดใชบ้รกิารจํากดัเบอร์ คณุจะตอ้งเพิม่
หมายเลขศนูยฝ์ากขอ้ความตัวอกัษรลงในรายการจํากดัเบอรด์ว้ย

ขอ้ความ

หนา้จอหลกัเมนกูารรบัสง่ขอ้ความ
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การสรา้งขอ้ความใหม่
เลอืก ขอ้ความใหม่

เคล็ดลบั: หากไมต่อ้งการเขยีนขอ้ความทีค่ณุสง่บอ่ยๆ ซํ้าอกี ใหใ้ชข้อ้ความทีจั่ดเก็บไวใ้น
โฟลเดอรต์ัวอยา่งขอ้ความทีอ่ยูใ่นโฟลเดอรข์องฉัน นอกจากนี้ คณุสามารถสรา้งและจัดเก็บ
ตัวอยา่งของคณุเองได ้

เมนูการรับสง่ขอ้ความ ประกอบดว้ยแฟ้มขอ้มลูตอ่ไปนี้
 ถาดเขา้  — ขอ้ความทีไ่ดรั้บ ยกเวน้อเีมลและขอ้ความจากระบบ
 โฟลเดอรข์องฉนั  — การจัดการขอ้ความของคณุไปยังแฟ้มขอ้มลู

 ศนูยข์อ้ความ  — เชือ่มตอ่กบัศนูยรั์บสง่ขอ้ความระยะไกลของคณุเพือ่รับขอ้ความอเีมล
ใหม ่หรอืดขูอ้ความอเีมลทีรั่บกอ่นหนา้นีแ้บบออฟไลนก็์ได ้

 ฉบบัรา่ง  — ขอ้ความฉบับรา่งทียั่งไมไ่ดส้ง่
 สง่แลว้  — ขอ้ความลา่สดุทีส่ง่แลว้ ซึง่ไมร่วมถงึขอ้ความทีส่ง่โดยใชก้ารเชือ่มตอ่

Bluetooth คณุสามารถกําหนดจํานวนขอ้ความทีส่ามารถจัดเก็บในโฟลเดอรน์ีไ้ด ้
 ถาดออก  — ขอ้ความทีร่อสง่จะถกูจัดเก็บชัว่คราวไวใ้นถาดออก เชน่ เมือ่โทรศัพทข์องคณุ

อยูน่อกเครอืขา่ยใหบ้รกิาร เป็นตน้
 รายงานการสง่  — ขอใหร้ะบบเครอืขา่ยสง่รายงานผลการสง่ขอ้ความตัวอกัษร รวมทัง้

ขอ้ความมัลตมิเีดยีทีค่ณุสง่ใหค้ณุทราบ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การเขยีนและสง่ขอ้ความ
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

กอ่นทีค่ณุจะสามารถสรา้งขอ้ความมัลตมิเีดยีหรอืเขยีนเมลได  ้คณุตอ้งกําหนดการตัง้คา่การ
เชือ่มตอ่ทีถ่กูตอ้ง

หากรายการทีค่ณุแทรกในขอ้ความมัลตมิเีดยีมขีนาดทีใ่หญเ่กนิกวา่ทีเ่ครอืขา่ยกําหนด
โทรศัพทจ์ะลดขนาดใหโ้ดยอตัโนมัติ
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เฉพาะโทรศัพทท์ีใ่ชง้านร่วมกนัไดเ้ทา่นัน้ทีส่ามารถรับและแสดงขอ้ความมัลตมิเีดยีได  ้ขอ้ความ
อาจดแูตกตา่งกนัไปตามโทรศัพทใ์นแตล่ะเครือ่ง

ตรวจสอบการจํากดัขนาดของเมลจากผูใ้หบ้รกิาร หากคณุพยายามทีจ่ะสง่ขอ้ความอเีมลทีม่ี
ขนาดเกนิคา่จํากดัของเซริฟ์เวอรอ์เีมล ขอ้ความจะถกูเก็บไวใ้นโฟลเดอรถ์าดออก และโทรศัพท์
จะพยายามสง่ขอ้ความดังกลา่วอกีเป็นระยะๆ ในการสง่อเีมลจะตอ้งใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลู และ
การทีโ่ทรศัพทพ์ยายามสง่อเีมลอกีอยา่งตอ่เนือ่งอาจมกีารคดิคา่บรกิารจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ
คณุสามารถลบขอ้ความดังกลา่วในโฟลเดอรถ์าดออกได  ้หรอืยา้ยขอ้ความนัน้ไปยังโฟลเดอร์
ฉบับร่าง

การรับสง่ขอ้ความจําเป็นตอ้งใชบ้รกิารเครอืขา่ย

การสง่ขอ้ความตวัอกัษรหรอืขอ้ความมลัตมิเีดยี
เลอืก ขอ้ความใหม่

การสง่ขอ้ความเสยีงหรอืขอ้ความอเีมล
เลอืก ตวัเลอืก > สรา้งขอ้ความ และตัวเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง

การเลอืกผูร้บัหรอืกลุม่จากรายการรายชือ่
เลอืก  จากแถบเครือ่งมอื

การป้อนหมายเลขโทรศพัทห์รอืทีอ่ยูอ่เีมลดว้ยตนเอง
แตะทีช่อ่ง ถงึ

การป้อนหวัขอ้อเีมลหรอืขอ้ความมลัตมิเีดยี
ป้อนลงในชอ่ง หัวขอ้ หากมองไมเ่ห็นชอ่ง หวัขอ้ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ชอ่งเพิม่เตมิ เพือ่เปลีย่น
ชอ่งทีส่ามารถมองเห็นได ้

การเขยีนขอ้ความ
แตะทีช่อ่งขอ้ความ

การเพิม่ออปเจ็กตล์งในขอ้ความหรอือเีมล
เลอืก  และชนดิของเนือ้หาทีเ่กีย่วขอ้ง
ชนดิของขอ้ความอาจเปลีย่นเป็นขอ้ความมลัตมิเีดยีตามเนือ้หาทีแ่ทรก

การสง่ขอ้ความหรอือเีมล
เลอืก  หรอืกดปุ่ มโทรออก

คณุสามารถสง่ขอ้ความแบบตัวอกัษรทีม่คีวามยาวมากกวา่ความยาวตัวอกัษรทีกํ่าหนดของ
ขอ้ความเดยีว สําหรับขอ้ความทีม่คีวามยาวมาก เครือ่งจะแบง่สง่ขอ้ความออกเป็นสองขอ้ความ
ขึน้ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่ใชจ้า่ยตามนัน้

สําหรับตัวอกัษรทีม่เีครือ่งหมายเสยีงหนัก เครือ่งหมายอืน่ๆ หรอืตัวอกัษรจากภาษาทีเ่ลอืกบาง
ภาษาจะใชพ้ืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่อาจจํากดัจํานวนตัวอกัษรทีส่ามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ยลง
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การรบัขอ้ความ
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ถาดเขา้

ขอ้ความตัวอกัษรทียั่งไมไ่ดอ้า่น
ขอ้ความมัลตมิเีดยีทียั่งไมไ่ดอ้า่น
ขอ้ความเสยีงทียั่งไมไ่ดอ้า่น
ขอ้มลูทีไ่ดรั้บผา่นการเชือ่มตอ่ Bluetooth

เมือ่คณุไดรั้บขอ้ความ  และ 1 ขอ้ความใหม ่จะแสดงขึน้ในหนา้จอหลัก

เปิดขอ้ความจากหนา้จอหลกั
เลอืก แสดง

เปิดขอ้ความในโฟลเดอรถ์าดเขา้
เลอืกขอ้ความ

ตอบกลบัขอ้ความทีไ่ดร้บั
เลอืก ตวัเลอืก > ตอบกลบั

ขอ้ความมลัตมิเีดยี
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

การดงึขอ้ความมลัตมิเีดยี
เลอืก ตวัเลอืก > ดงึ การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตจะเปิดเพือ่ดงึขอ้ความมายังโทรศัพทข์องคณุ
คณุอาจไดรั้บการแจง้เตอืนวา่มขีอ้ความมลัตมิเีดยีทีร่ออยูใ่นศนูยก์ารรับสง่ขอ้ความมัลตมิเีดยี

เมื่อ้คณุเปิดขอ้ความมัลตมิเีดยี ( ) คณุจะเห็นภาพและขอ้ความ  แสดงวา่มคีลปิเสยีงรวมอยู่
 แสดงวา่มวีดิโีอคลปิรวมอยู่

เคล็ดลบั: ขอ้ความมัลตมิเีดยีจะถกูดงึโดยอตัโนมัตถิา้ตัง้คา่ การดงึมลัตมิเีดยี เป็น อตัโนมตั ิ
ทกุคร ัง้

การเลน่เสยีงหรอืวดิโีอคลปิ
เลอืกสญัลักษณ์

การดอูอปเจ็กตส์ือ่ทีร่วมอยูใ่นขอ้ความมลัตมิเีดยี
เลอืก ตวัเลอืก > ออปเจ็กต์

หากขอ้ความนัน้มกีารนําเสนอในรูปมลัตมิเีดยีรวมอยูด่ว้ย  สญัลักษณ์  จะปรากฏขึน้
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การเลน่การนําเสนอ
เลอืกสญัลักษณ์

ขอ้มลู, การต ัง้คา่ และขอ้ความบรกิารเว็บ
โทรศัพทข์องคณุสามารถรับขอ้ความทีป่ระกอบดว้ยขอ้มลูตา่งๆ ไดห้ลายรูปแบบ เชน่ นามบัตร
เสยีงเรยีกเขา้ โลโกร้ะบบ รายการปฏทินิ และการแจง้เตอืนอเีมล นอกจากนี้ คณุอาจไดรั้บคา่ตดิ
ตัง้ในรปูแบบของขอ้ความสําหรับกําหนดคา่จากผูใ้หบ้รกิาร

การจดัเก็บขอ้มลูในขอ้ความ
เลอืก ตวัเลอืก และตัวเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง

ขอ้ความบรกิารทางเว็บไดแ้กก่ารแจง้เตอืนตา่งๆ (เชน่ พาดหัวขา่ว) และอาจมขีอ้ควม่ตัวอักษร
หรอืลงิค ์สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัความพรอ้มใชง้านและการสมัครขอใชบ้รกิาร  โปรดตดิตอ่ผู ้
ใหบ้รกิารของคณุ

การต ัง้คา่อเีมล
บรกิารอเีมลบนโทรศัพท์ Nokia จะถา่ยโอนอเีมลจากทีอ่ยูอ่เีมลปัจจุบันของคณุไปยังโทรศัพท์
ของคณุโดยอตัโนมัต ิคณุสามารถอา่น ตอบกลับ และจัดการอเีมลของคณุไดข้ณะเดนิทาง
บรกิารดังกลา่วยังสามารถทํางานรว่มกบัผูใ้หบ้รกิารอเีมลอนิเทอรเ์น็ตจํานวนมากทีใ่หบ้รกิาร
อเีมลสว่นบคุคล

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ศนูยข์อ้ความ

คณุสามารถตัง้คา่บัญชอีเีมลไดห้ลายบัญช ีตัวอยา่งเชน่ บัญชอีเีมลสว่นบคุคลและบัญชอีเีมล
ของบรษัิท

เคล็ดลบั: ในการตัง้คา่บัญชอีเีมลจากหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืกปล๊ักอนิทีเ่กีย่วขอ้ง

นอกจากนี้ คณุยังสามารถใชต้ัวชว่ยการตัง้คา่ไดอ้กีดว้ย

การต ัง้คา่อเีมลโดยใชต้วัชว่ยการต ัง้คา่
1 เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > เครือ่งมอื > ตวัชว่ยต ัง้คา่
2 เมือ่เปิดใชต้ัวชว่ยตัง้คา่ครัง้แรก ตัวชว่ยจะขอใหค้ณุกําหนดการตัง้คา่อเีมลหลังจากการตัง้

คา่ผูใ้หบ้รกิาร หากคณุใชต้ัวชว่ยตัง้คา่มากอ่นแลว้ ใหเ้ลอืก การต ัง้คา่อเีมล
3 ยอมรับขอ้ตกลงและเงือ่นไข

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปที ่www.nokia.com/support

อาจมกีารเรยีกเก็บคา่บรกิารดา้นขอ้มลูในการใชบ้รกิาร สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจ
เกดิขึน้ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ
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ศนูยข์อ้ความ
การกาํหนดการต ัง้คา่อเีมล
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ศนูยข์อ้ความ

ในการใชอ้เีมล คณุจะตอ้งกําหนดจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต (IAP) ทีถ่กูตอ้งในเครือ่งของคณุ และ
กําหนดการตัง้คา่อเีมลของคณุอยา่งถกูตอ้ง

คณุตอ้งมบีัญชอีเีมลอืน่ ทําตามคําแนะนําทีผู่ใ้หบ้รกิารศนูยฝ์ากขอ้ความระยะไกลและผูใ้ห ้
บรกิารอนิเทอรเ์น็ต (ISP) ของคณุใหไ้ว ้

ถา้คณุเลอืก ขอ้ความ > ศนูยข์อ้ความ และยังไมไ่ดต้ัง้คา่บัญชอีเีมลของคณุ เครือ่งจะเตอืนให ้
คณุทําการตัง้คา่ ในการเริม่กําหนดการตัง้คา่อเีมลดว้ยตัวชว่ยศนูยข์อ้ความ  เลอืก เร ิม่

เมือ่คณุสรา้งศนูยฝ์ากขอ้ความใหม่ ชือ่ทีค่ณุตัง้ใหแ้กศ่นูยฝ์ากขอ้ความนัน้จะแทนทีศ่นูยฝ์าก
ขอ้ความในหนา้จอหลักของขอ้ความ คณุสามารถมศีนูยฝ์ากขอ้ความไดส้งูสดุ 6 ศนูย์

การเปิดศนูยฝ์ากขอ้ความ
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และศนูยฝ์ากขอ้ความ

เมือ่คณุเปิดศนูยฝ์ากขอ้ความ เครือ่งจะถามคณุวา่ตอ้งการเชือ่มตอ่กบัศนูยฝ์ากขอ้ความหรอืไม่

การเชือ่มตอ่กบัศนูยฝ์ากขอ้ความของคณุและดงึขอ้มลูหวัเรือ่งหรอืขอ้ความของอเีมล
ใหม่
เลอืก ใช ่เมือ่คณุดขูอ้ความแบบออนไลน์ คณุจะเชือ่มตอ่กบัศนูยฝ์ากขอ้ความระยะไกลอยา่งตอ่
เนือ่งผา่นการเชือ่มตอ่ขอ้มลู

การดขูอ้ความอเีมลทีด่งึมากอ่นหนา้นีแ้บบออฟไลน์
เลอืก ไม่

สรา้งขอ้ความอเีมลใหม่
เลอืก ตวัเลอืก > สรา้งขอ้ความ > อเีมล

การปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลูกบัศนูยฝ์ากขอ้ความระยะไกล
เลอืก ตวัเลอืก > ตดัเชือ่มตอ่

การดงึขอ้ความอเีมล
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และศนูยฝ์ากขอ้ความ

หากคณุออฟไลนอ์ยู่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เชือ่มตอ่ เพือ่เปิดการเชือ่มตอ่กบัศนูยฝ์ากขอ้ความ
ระยะไกล
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การดงึขอ้ความเมือ่คณุมกีารเชือ่มตอ่ทีเ่ปิดอยูก่บัศนูยฝ์ากขอ้ความระยะไกล
เลอืก ตวัเลอืก > ดงึอเีมล > ใหม ่เพือ่ดงึขอ้ความใหมทั่ง้หมด ทีเ่ลอืก เพือ่ดงึเฉพาะขอ้ความ
ทีเ่ลอืก หรอื ท ัง้หมด เพือ่ดงึขอ้ความทัง้หมดจากศนูยฝ์ากขอ้ความ
ในการหยดุดงึขอ้ความ เลอืก ยกเลกิ

การสิน้สดุการเชือ่มตอ่และดขูอ้ความอเีมลแบบออฟไลน์
เลอืก ตวัเลอืก > ตดัเชือ่มตอ่

การเปิดขอ้ความอเีมลแบบออฟไลน์
หากตอ้งการเปิดขอ้ความอเีมล เลอืกทีข่อ้ความ หากยังไมไ่ดด้งึขอ้ความอเีมลและคณุออฟไลน์
อยู ่เครือ่งจะถามคณุวา่ตอ้งการดงึขอ้ความนีจ้ากศนูยฝ์ากขอ้ความหรอืไม่

การดสู ิง่ทีแ่นบมากบัอเีมล
เปิดขอ้ความ และเลอืกชอ่งสิง่ทีแ่นบมาทีร่ะบดุว้ย  ถา้สิง่ทีแ่นบมาไมถ่กูดงึเขา้ไปในเครือ่ง
เลอืก ตวัเลอืก > จดัเก็บ

การดงึขอ้ความอเีมลโดยอตัโนมตั ิ
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่อเีมล > ดงึหวัขอ้โดยอตัโนมตั ิ

การตัง้คา่โทรศัพทใ์หด้งึอเีมลโดยอตัโนมัตอิาจทําใหเ้กดิการสง่ขอ้มลูจํานวนมากผา่นระบบ
เครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิาร โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุสําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัคา่ใชจ้่ายในการ
สง่ขอ้มลู

การลบขอ้ความอเีมล
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และศนูยข์อ้ความ

การลบเนือ้หาของอเีมลจากโทรศพัทเ์ทา่น ัน้
เลอืกอเีมลคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก ลบ > โทรศพัทเ์ทา่น ัน้ อเีมลไมถ่กูลบจากศนูย์
ขอ้ความระยะไกล

โทรศัพทจ์ะแสดงหวัเรือ่งอเีมลในศนูยข์อ้ความระยะไกล หากคณุลบเนือ้หาขอ้ความ หวัเรือ่ง
อเีมลจะยังคงอยูใ่นโทรศัพทข์องคณุ หากคณุตอ้งการลบหัวเรือ่งออกดว้ย คณุตอ้งเชือ่มตอ่กบั
เซริฟ์เวอรข์ณะลบขอ้ความออกจากโทรศัพทแ์ละศนูยข์อ้ความระยะไกลของคณุ หากไมม่กีาร
เชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอร ์หวัเรือ่งจะถกูลบเมือ่คณุเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกับศนูยข์อ้ความระยะ
ไกลอกีครัง้เพือ่อพัเดตสถานะ

การลบอเีมลจากโทรศพัทแ์ละศนูยข์อ้ความระยะไกล
เลอืกอเีมลคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก ลบ > โทรศพัทแ์ละเซริฟ์เวอร ์

การยกเลกิการลบอเีมลซึง่ทําเครือ่งหมายใหล้บไวจ้ากโทรศพัทแ์ละเซริฟ์เวอร ์
เลอืก ตวัเลอืก > เรยีกคนื
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การยกเลกิการเชือ่มตอ่กบัศนูยฝ์ากขอ้ความ

เมือ่คณุออนไลน์ ในการยตุกิารเชือ่มตอ่ขอ้มลูกบัศนูยฝ์ากขอ้ความระยะไกล ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > ตดัเชือ่มตอ่

Mail for Exchange
Mail for Exchange ชว่ยใหค้ณุสามารถรับอเีมลเกีย่วกับงานของคณุในโทรศัพทข์องคณุได  ้คณุ
สามารถอา่นและตอบกลับอเีมลของคณุ ดแูละแกไ้ขสิง่ทีแ่นบทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้ดขูอ้มลูปฏทินิ
รับและตอบกลับคําขอประชมุ กําหนดการประชมุ รวมทัง้ดู เพิม่ และแกไ้ขขอ้มลูรายชือ่ได ้

การใช ้Mail for Exchange จะไดรั้บการจํากดัการทําขอ้มลู PIM ใหต้รงกนัแบบ over-the-air
ระหวา่งโทรศัพท ์Nokia และเซริฟ์เวอร ์Microsoft Exchange ทีไ่ดรั้บการรับรอง

คณุสามารถตัง้คา่ Mail for Exchange ไดก็้ตอ่เมือ่บรษัิทของคณุม ีMicrosoft Exchange Server
เทา่นัน้ นอกจากนี้ ผูด้แูลระบบไอทขีองบรษัิทตอ้งม ีMail for Exchange ทีเ่ปิดใชง้านสําหรับ
บัญชขีองคณุ

กอ่นทีจ่ะเริม่ตัง้คา่ Mail for Exchange โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุมขีอ้มลูตอ่ไปนี้

• ID อเีมลของบรษัิท
• ชือ่ผูใ้ชเ้ครอืขา่ยของทีทํ่างานของคณุ
• รหัสผา่นเครอืขา่ยของทีทํ่างานของคณุ
• ชือ่โดเมนเครอืขา่ยของคณุ (ตดิต่อแผนก IT ของบรษัิท)
• ชือ่เซริฟ์เวอร ์Mail for Exchange ของคณุ (ตดิตอ่แผนก IT ของบรษัิท)

คณุอาจตอ้งป้อนขอ้มลูอืน่ๆ นอกเหนอืจากรายการดังกลา่ว ทัง้นีข้ ึน้กบัการตัง้กําหนดคา่
เซริฟ์เวอร ์Mail for Exchange ของบรษัิทคณุ หากคณุไมท่ราบขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง โปรดตดิตอ่
แผนก IT ของบรษัิท

เมือ่ใช ้Mail for Exchange อาจจําเป็นตอ้งใชร้หสัล็อค รหสัล็อคทีร่ะบบตัง้ไวใ้นเครือ่งของคณุ
คอื 12345 แตผู่ด้แูลระบบไอทขีองบรษัิทอาจกําหนดรหัสอืน่ไวใ้หค้ณุ

หากตอ้งการเขา้ถงึและปรับเปลีย่นรปูแบบและการตัง้คา่ของ Mail for Exchange ใหเ้ลอืก
เมนู > การต ัง้คา่ > โทรศพัท ์> ต ัง้คา่แอปพลเิคช ัน่ > ขอ้ความ

การดขูอ้ความบนซมิการด์
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > ขอ้ความซมิ

กอ่นทีค่ณุจะสามารถดขูอ้ความในซมิได ้คณุตอ้งคัดลอกขอ้ความดังกลา่วไปยังแฟ้มขอ้มลูใน
โทรศัพทข์องคณุกอ่น

1 เลอืก ตวัเลอืก > เลอืก/ไมเ่ลอืก > เลอืก หรอื เลอืกท ัง้หมด เพือ่เลอืกขอ้ความ
2 เลอืก ตวัเลอืก > คดัลอก รายการแฟ้มขอ้มลูจะเปิดขึน้
3 ในการเริม่การคัดลอก เลอืกแฟ้มขอ้มลู ในการดขูอ้ความ ใหเ้ปิดแฟ้มขอ้มลู
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คาํส ัง่บรกิาร
คําสัง่บรกิาร (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ทําใหค้ณุสามารถป้อนและสง่คําขอบรกิาร (หรอื
เรยีกวา่คําสัง่ USSD) เชน่ คําส่ังการใชสํ้าหรับบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย ไปยังผูใ้หบ้รกิาร
ของคณุได ้บรกิารนีอ้าจไมม่ใีนบางภมูภิาค

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > คาํส ัง่บรกิาร

การต ัง้คา่ขอ้ความ
การตัง้คา่ในโทรศัพทข์องคณุอาจถกูกําหนดคา่มากอ่น หรอืคณุอาจไดรั้บการตัง้คา่ในรูปแบบ
ขอ้ความ ในการตัง้คา่ดว้ยตนเอง ใหก้รอกรายละเอยีดลงในชอ่งทีม่ี ตอ้งระบ ุหรอืเครือ่งหมาย
ดอกจันทัง้หมด

ผูใ้หบ้รกิารอาจกําหนดศนูยข์อ้ความบางศนูยห์รอืจดุเชือ่มตอ่บางจดุหรอืทัง้หมดไวใ้นเครือ่งแลว้
และคณุอาจไมส่ามารถเปลีย่นแปลง สรา้ง แกไ้ข หรอืลบได ้

การต ัง้คา่ขอ้ความแบบตวัอกัษร
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ขอ้ความตวัอกัษร

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ศนูยข์อ้ความ  —  ดรูายการศนูยรั์บสง่ขอ้ความทีม่อียูทั่ง้หมดทีถ่กูกําหนดไวแ้ลว้
ศนูยข์อ้ความทีใ่ช ้ —  เลอืกศนูยรั์บสง่ขอ้ความทีใ่ชสํ้าหรับสง่ขอ้ความแบบตัวอกัษร
การเขา้รหสัอกัขระ  —  ในการใชก้ารแปลงตัวอกัษรเป็นระบบเขา้รหสัอืน่เมือ่เป็นไปได  ้เลอืก
การสนบัสนนุทีล่ดลง
รบัรายงาน  — ขอใหเ้ครอืขา่ยสง่รายงานการสง่ขอ้ความตัวอกัษรทีค่ณุสง่ใหค้ณุทราบ  (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
อายขุอ้ความ  — เลอืกระยะเวลาทีศ่นูยรั์บฝากขอ้ความจะสง่ขอ้ความใหอ้กีครัง้หากสง่ครัง้แรก
ไมสํ่าเร็จ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) หากไมส่ามารถสง่ขอ้ความไปยังผูรั้บภายในระยะ
เวลานีไ้ด ้ขอ้ความจะถกูลบออกจากศนูยข์อ้ความ
สง่ขอ้ความเป็น  — หากตอ้งการทราบวา่ศนูยข์อ้ความของคณุสามารถแปลงขอ้ความตัวอกัษร
เป็นรปูแบบอืน่ๆ เหลา่นีไ้ดห้รอืไม่ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ
การเชือ่มตอ่ทีเ่ลอืก  —  เลอืกการเชือ่มตอ่ทีจ่ะใช ้
ตอบผา่นศนูยเ์ดมิ  — ตอบกลับขอ้ความโดยใชห้มายเลขของศนูยข์อ้ความเดยีวกนั (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การต ัง้คา่ขอ้ความมลัตมิเีดยี
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ขอ้ความมลัตมิเีดยี

เลอืกจากรายการดังตอ่ไปนี้:
ขนาดรปูภาพ  — กําหนดขนาดของภาพในขอ้ความมัลตมิเีดยี
โหมดการสรา้ง MMS  — หากคณุเลอืก แนะนํา อปุกรณ์จะแจง้ใหท้ราบถา้คณุพยายามจะสง่
ขอ้ความทีผู่รั้บอาจไมม่กีารสนับสนุน หากคณุเลอืก จํากดั เครือ่งจะป้องกนัไมใ่หค้ณุสง่ขอ้ความ

44 ขอ้ความ



ทีอ่าจไมไ่ดรั้บการสนับสนุน หากตอ้งการรวมเนือ้หาไวใ้นขอ้ความโดยไมม่กีารแจง้เตอืน  ให ้
เลอืก วา่ง
จดุเชือ่มตอ่ทีใ่ช ้ — เลอืกจดุเชือ่มตอ่ทีจ่ะใชเ้ป็นการเชือ่มตอ่ทีต่อ้งการ
การดงึมลัตมิเีดยี  — เลอืกวธิกีารรับขอ้ความทีต่อ้งการ ถา้มใีหเ้ลอืก หากตอ้งการรับขอ้ความ
โดยอตัโนมตัใินเครอืขา่ยโฮมของคณุ ใหเ้ลอืก อตัโนมตัเิครอืขา่ยบา้น เมือ่อยูน่อกเครอืขา่ย
โฮมของคณุ คณุจะไดรั้บการแจง้เตอืนวา่มขีอ้ความทีจ่ะดงึไดใ้นศนูยข์อ้ความมัลตมิเีดยี หาก
คณุเลอืก อตัโนมตัทิกุคร ัง้ โทรศัพทข์องคณุจะดําเนนิการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตทีใ่ชง้านอยู่
โดยอตัโนมตัเิพือ่ดงึขอ้ความทัง้ในและนอกเครอืขา่ยโฮมของคณุ เลอืก ดว้ยตนเอง เพือ่ดงึ
ขอ้ความมัลตมิเีดยีจากศนูยข์อ้ความดว้ยตนเอง หรอื ปิด เพือ่ป้องกนัการรับขอ้ความมลัตมิเีดยี
ตา่งๆ การดงึขอ้มลูโดยอตัโนมัตอิาจใชไ้ดแ้คบ่างภมูภิาค
อนญุาตขอ้ความนรินาม  — ปฏเิสธขอ้ความจากผูส้ง่ทีไ่มร่ะบนุาม
รบัโฆษณา  — รับโฆษณาทีเ่ป็นขอ้ความมัลตมิเีดยี (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
รบัรายงาน  — แสดงสถานะของขอ้ความทีส่ง่ในบันทกึการใช  ้(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
ปฏเิสธการสง่รายงาน  — ป้องกนัไมใ่หโ้ทรศัพทข์องคณุสง่รายงานการสง่สําหรับขอ้ความที่
ไดรั้บ
อายขุอ้ความ  — เลอืกระยะเวลาทีศ่นูยข์อ้ความจะสง่ขอ้ความของคณุใหมห่ากพยายามสง่ครัง้
แรกไมสํ่าเร็จ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) หากไมส่ามารถสง่ขอ้ความไปยังผูรั้บภายในระยะ
เวลานีไ้ด ้ขอ้ความจะถกูลบออกจากศนูยข์อ้ความ

โทรศัพทจํ์าเป็นตอ้งใชก้ารสนับสนุนจากเครอืขา่ยในการระบวุา่ผูรั้บไดรั้บหรอือา่นขอ้ความทีส่ง่
แลว้ ขอ้มลูนีอ้าจไมถ่กูตอ้งเสมอไป ขึน้อยูก่บัเครอืขา่ยและสภาวะแวดลอ้มอืน่ๆ

การจดัการศนูยฝ์ากขอ้ความ
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > อเีมล

การเลอืกศนูยฝ์ากขอ้ความทีค่ณุตอ้งการใชร้บัสง่อเีมล
เลอืก ศนูยฝ์ากขอ้ความทีใ่ช ้และศนูยฝ์ากขอ้ความ

การลบศนูยฝ์ากขอ้ความและขอ้ความออกจากโทรศพัทข์องคณุ
1 เลอืก ศนูยฝ์ากขอ้ความ
2 เลอืกศนูยฝ์ากขอ้ความทีต่อ้งการคา้งไว  ้และจากเมนูป็อปอัพ ใหเ้ลอืก ลบ

การสรา้งศนูยฝ์ากขอ้ความใหม่
เลอืก ศนูยฝ์ากขอ้ความ > ตวัเลอืก > ศนูยฝ์ากขอ้ความใหม่ ชือ่ทีค่ณุตัง้ใหศ้นูยฝ์าก
ขอ้ความใหมจ่ะแทนศนูยฝ์ากขอ้ความในมมุมองขอ้ความหลัก คณุมศีนูยฝ์ากขอ้ความไดม้าก
ทีส่ดุหกศนูยฝ์ากขอ้ความ

การแกไ้ขการต ัง้คา่การเชือ่มตอ่ การต ัง้คา่ผูใ้ช ้การต ัง้คา่การดงึขอ้ความ และการต ัง้คา่
การดงึขอ้ความอตัโนมตั ิ
เลอืก ศนูยฝ์ากขอ้ความ และศนูยฝ์ากขอ้ความ
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การปรบัแตง่โทรศพัทข์องคณุ

คณุสามารถปรับแตง่โทรศัพทข์องคณุไดด้ว้ยการเปลีย่นหนา้จอหลัก เสยีง หรอืลักษณะ

การเปลีย่นรปูลกัษณ์โทรศพัทข์องคณุ
 คณุสามารถใชลั้กษณะเพือ่เปลีย่นรปูลักษณ์หนา้จอของคณุ เชน่ภาพพืน้หลัง หรอืผังเมนู

หลักได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ สว่นบคุคล > ลกัษณะ

การเปิดใชง้านลกัษณะ
เลอืก ท ัว่ไป และลักษณะ แลว้รอสกัครู่

การเปลีย่นผงัเมนหูลกั
เลอืก เมนู

การเปลีย่นรปูลกัษณ์หนา้จอหลกัของคณุ
เลอืก ลกัษณะ น. จอหลกั

การต ัง้รปูภาพหรอืสไลดโ์ชวเ์ป็นพืน้หลงัในหนา้จอหลกั
เลอืก ภาพพืน้หลงั > รปูภาพ หรอื สไลดโ์ชว์

การเปลีย่นรปูภาพทีแ่สดงในหนา้จอหลกัเมือ่รบัสาย
เลอืก ภาพการโทร

รปูแบบ
 คณุสามารถใชร้ปูแบบในการตัง้คา่และกําหนดเสยีงเรยีกเขา้ เสยีงเตอืนขอ้ความ และแบบ

เสยีงอืน่ๆ สําหรับเหตกุารณ์ สภาพแวดลอ้ม หรอืกลุม่ผูโ้ทรตา่งๆ ได ้ชือ่ของรูปแบบทีเ่ลอืกจะ
ปรากฏในหนา้จอหลัก หากมกีารใชง้านรปูแบบท่ัวไป หนา้จอจะแสดงเฉพาะวนัทีเ่ทา่นัน้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ สว่นบคุคล > รปูแบบ

โฟลเดอรเ์พลง

เครือ่งเลน่เพลง
เครือ่งเลน่เพลงรองรับรปูแบบไฟลต์า่งๆ เชน่ AAC AAC+ eAAC MP3 และ WMA เครือ่งเลน่เพลง
ไมร่องรับคณุสมบัตทัิง้หมดของรปูแบบไฟลห์รอืความหลากหลายของรปูแบบไฟลท์กุประเภท

และคณุสามารถใชเ้ครือ่งเลน่เพลงฟังพอดแคสต์ การพอดแคสต ์คอื วธิกีารสง่เนือ้หาของเสยีง
หรอืวดิโีอผา่นอนิเทอรเ์น็ตโดยใชเ้ทคโนโลยี RSS หรอื Atom เพือ่เลน่บนโทรศัพทม์อืถอืและ
คอมพวิเตอร์
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ฟังเพลงในระดับเสยีงปานกลาง การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจเป็นอนัตรายตอ่
การไดย้นิเสยีงของคณุ

การเลน่เพลง
เลอืก เมน ู> เพลง > เครือ่งเลน่

การเรยีกดเูพลง
เลอืกมมุมองทีต่อ้งการ คณุสามารถเรยีกดเูพลงไดจ้ากศลิปิน อลับัม้ ประเภท หรอืผูแ้ตง่

การเลน่เพลง
เลอืกเพลง

เคล็ดลบั: ในการฟังเพลงแบบสุม่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เลน่แบบสุม่

การหยดุเลน่ช ัว่คราวและการเลน่ตอ่
หากตอ้งการหยดุเลน่ชัว่คราว เลอืก  หากตอ้งการเลน่ตอ่ เลอืก 

การกรอเพลงไปขา้งหนา้หรอืกรอกลบั
เลอืก  หรอื  คา้งไว ้

เคล็ดลบั: ขณะทีฟั่งเพลง คณุสามารถกลับสูห่นา้จอหลักโดยใหแ้อปพลเิคชัน่ เครือ่งเลน่
ทํางานอยูใ่นพืน้หลังได ้

การสรา้งรายการเลน่ใหม่
ตอ้งการฟังเพลงทีแ่ตกตา่งไปตามอารมณ์หรอืไม่ รายการเลน่ชว่ยใหค้ณุสามารถสรา้งตัวเลอืก
เพลงทีจ่ะเลน่ตามลําดับได ้

เลอืก เมน ู> เพลง > เครือ่งเลน่

1 เลอืก รายการเลน่
2 เลอืก ตวัเลอืก > รายการเลน่ใหม่
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3 ป้อนชือ่สําหรับรายการเลน่ และเลอืก ตกลง
4 เลอืกเพลงเพือ่เพิม่เขา้ไปในรายการเลน่ตามลําดับทีค่ณุตอ้งการเลน่เพลงเหลา่นัน้

หากใสก่ารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้รายการเลน่จะถกูจัดเก็บไวใ้นการด์หน่วยความจํา
ดังกลา่ว

การเพิม่เพลงในรายการเลน่
เลอืกเพลงคา้งไว ้และเลอืก เพิม่ไปทีร่ายการเลน่ จากเมนูป็อปอพั

การลบเพลงออกจากรายการเลน่
ในมมุมองรายการเลน่ เลอืกเพลงคา้งไว ้และเลอืก ลบ จากเมนูปอปอพั
วธินีีจ้ะไมล่บเพลงจากโทรศัพท์ แตจ่ะลบออกจากรายการเลน่เทา่นัน้

การเลน่รายการเลน่
เลอืก รายการเลน่ และเลอืกรายการเลน่

เคล็ดลบั: เครือ่งเลน่ จะสรา้งรายการเลน่จากเพลงทีเ่ลน่บอ่ยทีส่ดุ เพลงทีเ่ลน่ลา่สดุ และเพลง
ทีเ่พิม่เขา้ไปลา่สดุโดยอตัโนมัติ

พอดแคสต์
เลอืก เมน ู> เพลง > เครือ่งเลน่ และ พอดแคสต์

ภาคของพอดแคสตป์ระกอบดว้ยสามสถานะคอื ไมเ่ลน่ เลน่บางสว่น และเลน่ทัง้หมด หากอยูใ่น
สถานะแบบเลน่บางสว่น ภาคจะเริม่เลน่จากตําแหน่งสดุทา้ยทีม่กีารเลน่ ในการเลน่ครัง้ถัดไป
หากอยูใ่นสถานะไมเ่ลน่ หรอืเลน่ทัง้หมด จะเลน่ภาคจากจดุเริม่ตน้

เพลง Ovi
ดว้ยเพลง Ovi (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) คณุสามารถคน้หา เรยีกด ูซือ้ และดาวนโ์หลด
เพลงเขา้สูโ่ทรศัพทข์องคณุ

บรกิารเพลง Ovi จะคอ่ยๆ เขา้ไปแทนทีร่า้นคา้เพลง

เลอืก เมน ู> เพลง > เพลง Ovi

ในการดาวนโ์หลดเพลง คณุตอ้งลงทะเบยีนใชบ้รกิารนีก้อ่น

การดาวนโ์หลดขอ้มลูเพลงอาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ และเกีย่วขอ้งกับการสง่ขอ้มลูจํานวนมาก
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการสง่ขอ้มลู

ในการเขา้ใชเ้พลง Ovi คณุจะตอ้งมจีุดเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตทีถ่กูตอ้งในโทรศัพท์ เครือ่งอาจขอ
ใหค้ณุเลอืกจดุเชือ่มตอ่สําหรับการใชง้านเมือ่เชือ่มตอ่กบัเพลง Ovi
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การเลอืกจดุเชือ่มตอ่
เลอืก จดุเชือ่มตอ่ทีต่ ัง้ไว้

ความพรอ้มใชง้านและลักษณะทีป่รากฏของเพลง Ovi นัน้อาจแตกตา่งกนัไป การตัง้คา่นีอ้าจ
กําหนดไวล้ว่งหนา้แลว้และคณุอาจไมส่ามารถปรับเปลีย่นได  ้ขณะเรยีกดเูพลง Ovi คณุอาจปรับ
เปลีย่นการตัง้คา่ได ้

การปรบัเปลีย่นการต ัง้คา่เพลง Ovi
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่

เพลง Ovi อาจไมม่ใีนบางประเทศหรอืบางภมูภิาค

Nokia Podcasting
คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ Nokia Podcasting (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) คน้หา ตรวจ
หา สมัครขอรับบรกิาร และดาวนโ์หลดพอดแคสตโ์ดยวธิ ีOTA (Over the Air) ตลอดจนเลน่
จัดการและใชพ้อดแคสตเ์สยีงและวดิโีอรว่มกนัดว้ยโทรศัพทข์องคณุ

การต ัง้คา่พอดแคสต์
เลอืก เมน ู> เพลง > พอดแคสต์

ในการเริม่ใชพ้อดแคสต ์ใหกํ้าหนดการตัง้คา่การเชือ่มตอ่และการดาวนโ์หลดของคณุ

การต ัง้คา่การเชือ่มตอ่
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
จดุเชือ่มตอ่ทีต่ ัง้ไว ้ — เลอืกจดุเชือ่มตอ่ทีจ่ะใชเ้ชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต
URL บรกิารคน้หา  — กําหนดทีอ่ยูเ่ว็บของบรกิารคน้หาพอดแคสตท์ีจ่ะใชใ้นการคน้หาพอด
แคสต์

การต ัง้คา่ดาวนโ์หลด
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ดาวนโ์หลด และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
จดัเก็บไปที ่ — กําหนดตําแหน่งทีจ่ะจัดเก็บพอดแคสต์
ชว่งการอพัเดต  — กําหนดความถีใ่นการอพัเดตพอดแคสต์
เวลาอพัเดตถดัไป  — กําหนดเวลาสําหรับการอัพเดตอตัโนมัตคิรัง้ตอ่ไป

การอพัเดตโดยอตัโนมตัจิะปรากฏขึน้ตอ่เมือ่คณุไดเ้ลอืกจดุเชือ่มตอ่โดยเฉพาะไวเ้ป็นคา่เริม่ตน้
และแอปพลเิคชัน่พอดแคสตเ์ปิดอยูเ่ทา่นัน้
ขดีจํากดัดาวนโ์หลด (%)  — กําหนดเปอรเ์ซ็นตห์น่วยความจําทีต่อ้งการสํารองไวสํ้าหรับการ
ดาวนโ์หลดพอดแคสต์
หากเกนิขดีจํากดั  — กําหนดวธิจัีดการเมือ่การดาวนโ์หลดเกนิขนาดทีจํ่ากดั
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การตัง้คา่แอปพลเิคชัน่เพือ่ดงึพอดแคสตโ์ดยอตัโนมัตอิาจเกีย่วขอ้งกบัการสง่ขอ้มลูจํานวนมาก
ผา่นระบบเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิาร โปรดสอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบัคา่บรกิารการสง่ขอ้มลู
จากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การเรยีกคนืการต ัง้คา่เร ิม่ตน้
เลอืก ตวัเลอืก > เรยีกคนืคา่ทีต่ ัง้ไว้

การดาวนโ์หลดพอดแคสต์
เมือ่คณุสมคัรขอรับบรกิารพอดแคสตแ์ลว้ คณุจะสามารถดาวนโ์หลด เลน่ และจัดการภาคตา่งๆ
ของพอดแคสตไ์ด ้

เลอืก เมน ู> เพลง > พอดแคสต์

การดรูายการพอดแคสตท์ีส่มคัรขอรบับรกิาร
เลอืก พอดแคสต์

การดชูือ่ของแตล่ะภาค
เลอืกหวัเรือ่งพอดแคสต์
ภาค คอืไฟลส์ือ่โดยเฉพาะของพอดแคสต์

การเร ิม่ตน้ดาวนโ์หลด
เลอืกชือ่ของภาค
คณุสามารถดาวนโ์หลดไดห้ลายภาคในเวลาเดยีวกนั

การเร ิม่เลน่พอดแคสตก์อ่นดาวนโ์หลดเสร็จสมบรูณ์
ไปทีพ่อดแคสต ์และเลอืก ตวัเลอืก > เลน่ตวัอยา่ง

พอดแคสตท์ีด่าวนโ์หลดเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้จะถกูจัดเก็บไวใ้นโฟลเดอร์ พอดแคสต ์แตอ่าจไม่
ปรากฏขึน้ทันที

วทิยุ
การฟงัวทิยุ
เลอืก เมน ู> เพลง > วทิยุ

ในการฟังวทิยุ คณุจะตอ้งเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ขา้กับเครือ่งโทรศัพท์ ชดุหฟัูงจะ
ทําหนา้ทีเ่ป็นเสาอากาศ

เมือ่คณุเปิดแอปพลเิคชัน่เป็นครัง้แรก คณุจะสามารถเลอืกปรับหาคลืน่สถานวีทิยใุนพืน้ทีไ่ดโ้ดย
อตัโนมัติ

หากตอ้งการฟังสถานกีอ่นหนา้หรอืถัดไป เลอืก  หรอื 
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หากตอ้งการปิดเสยีงวทิยุ เลอืก 

เลอืก ตวัเลอืก และเลอืกจากรายการตอ่ไปนี้
สถาน ี — ดสูถานวีทิยทุีจั่ดเก็บไว ้
หมนุสถาน ี — คน้หาสถานวีทิยุ
จดัเก็บ  — บันทกึสถานวีทิยทุีจั่ดเก็บไว ้
ใชง้านลําโพง หรอื ยกเลกิใชง้านลําโพง — เปิดหรอืปิดเสยีงลําโพง
ความถีท่างเลอืก  — เลอืกวา่คณุตอ้งการใหว้ทิยคุน้หาคลืน่ความถี่ RDS สําหรับสถานทีีช่ดัเจน
กวา่โดยอตัโนมัตหิรอืไม่ หากระดับความถีเ่ริม่ลดลง
เลน่เป็นพืน้หลงั  — กลับสูห่นา้จอหลัก โดยใหเ้ครือ่งเลน่ทํางานอยูเ่ป็นพืน้หลัง

การจดัการสถานวีทิยุ
เลอืก เมน ู> เพลง > วทิยุ

หากตอ้งการฟังสถานทีีจั่ดเก็บไว  ้เลอืก ตวัเลอืก > สถาน ีและเลอืกสถานจีากรายการ

หากตอ้งการลบหรอืเปลีย่นชือ่สถานี ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > สถาน ี> ตวัเลอืก > ลบ หรอื เปลีย่น
ชือ่

ในการตัง้คา่ความถีท่ีต่อ้งการดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > หมนุสถาน ี> ตวัเลอืก > หา
คลืน่ดว้ยตนเอง

กลอ้ง

โทรศัพทข์องคณุรองรับความละเอยีดในการถา่ยภาพ 1600 x 1200 พกิเซล ความละเอยีดภาพ
ในคูม่อืนีอ้าจแตกตา่งจากทีป่รากฏจรงิ

การเปิดใชก้ลอ้ง

ในการเปิดใชก้ลอ้ง ใหเ้ลอืก เมนู > แอปพลฯิ > กลอ้ง

การถา่ยภาพ
การถา่ยภาพ
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > กลอ้ง

ขณะทีถ่า่ยภาพ ใหคํ้านงึถงึสิง่ตอ่ไปนี้

• ใชม้อืทัง้สองขา้งถอืกลอ้งใหน้ิง่
• ภาพทีซ่มูดว้ยระบบดจิติอลจะมคีณุภาพของภาพตํ่ากวา่ภาพทีไ่มไ่ดซ้มู
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• กลอ้งจะเขา้สูโ่หมดประหยัดแบตเตอรีเ่มือ่ไมม่กีารใชง้านประมาณหนึง่นาที

ในการสลับจากโหมดวดิโีอเป็นโหมดรปูภาพ หากตอ้งการ ใหเ้ลอืก  > 

การยอ่หรอืขยายขณะถา่ยภาพ
ใชต้ัวเลือ่นการยอ่/ขยาย

หลงัการถา่ยภาพ
หลังจากทีค่ณุถา่ยภาพ เลอืกตัวเลอืกตอ่ไปนี้ (มใีหห้ากคณุเลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ >
แสดงภาพทีจ่บั > ใช)่:

  — สง่ภาพในขอ้ความอเีมลหรอืมัลตมิเีดยี หรอืผา่นวธิกีารเชือ่มตอ่ เชน่ การเชือ่มตอ่
Bluetooth

  — อปัโหลดภาพไปทีอ่ลับัม้ออนไลนท์ีร่องรับ
 ลบ  — ลบภาพ

การใชภ้าพเป็นภาพพืน้หลงัในหนา้จอหลกั
เลอืก ตวัเลอืก > ใชภ้าพ > ต ัง้เป็นภาพพืน้หลงั

การต ัง้ภาพเป็นภาพการโทรเร ิม่ตน้
เลอืก ตวัเลอืก > ใชภ้าพ > ต ัง้เป็นภาพการโทร

การกาํหนดภาพใหก้บัรายชือ่
เลอืก ตวัเลอืก > ใชภ้าพ > กําหนดใหร้ายชือ่

การกลบัไปทีช่อ่งมองภาพเพือ่ถา่ยภาพใหม่
เลอืก กลบั

ฉาก
ฉากชว่ยใหค้ณุสามารถคน้หาการตัง้คา่สแีละแสงใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในขณะนัน้  การ
ตัง้คา่ในแตล่ะฉากจะตัง้ตามสไตลห์รอืสภาพแวดลอ้มแตล่ะอยา่ง

ฉากเริม่ตน้ในโหมดภาพและวดิโีอจะแสดงดว้ย  (อตัโนมตั)ิ

การเปลีย่นฉาก
เลอืก  และฉาก

การสรา้งฉากของคณุเองใหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้มน ัน้ๆ
1 เลอืก ผูใ้ชก้าํหนด > เปลีย่น
2 เลอืก ตามโหมดฉาก และฉากทีต่อ้งการ
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3 ปรับเปลีย่นการจัดแสงและการตัง้คา่สอีืน่ๆ
4 ในการจัดเก็บการเปลีย่นแปลง และกลับสูร่ายการฉาก ใหเ้ลอืก กลบั

การเปิดใชง้านฉากของคณุ
เลอืก ผูใ้ชก้าํหนด > เลอืก

ขอ้มลูทีต่ ัง้
คณุสามารถเพิม่ขอ้มลูทีต่ัง้ภาพเพือ่ใหเ้ป็นรายละเอยีดไฟลภ์าพทีถ่า่ยไดโ้ดยอตัโนมัติ

เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > กลอ้ง

ในการเพิม่ขอ้มลูทีต่ัง้สําหรับภาพทกุภาพทีถ่า่ยไว  ้เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > แสดง
ขอ้มลู GPS > เปิด

อาจใชเ้วลาหลายนาทใีนการรับพกิดัทีต่ัง้ของคณุ ความพรอ้มใชง้านและคณุภาพของสัญญาณ
GPS จะไดรั้บผลกระทบจากทีต่ัง้ของคณุ อาคาร สิง่กดีขวางตามธรรมชาต ิและสภาพอากาศ
หากคณุใชไ้ฟลร์ว่มกนัซึง่มขีอ้มลูทีต่ัง้ และใชข้อ้มลูทีต่ัง้รว่มกนั บคุคลอืน่อาจเห็นทีต่ัง้ของคณุ
โทรศัพทจํ์าเป็นตอ้งใชบ้รกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยเพือ่รับขอ้มลูทีต่ัง้

สญัลักษณ์ขอ้มลูทีต่ัง้

  — ไมม่ขีอ้มลูทีต่ัง้ GPS จะยังคงทํางานอยูใ่นพืน้หลังเป็นเวลาหลายนาที หากพบการเชือ่ม
ตอ่ดาวเทยีมและสญัลักษณ์เปลีย่นเป็น  ในเวลาดังกลา่ว ภาพทีถ่า่ยไวแ้ละวดิโีอคลปิทีบ่ันทกึ
ไวทั้ง้หมดในชว่งเวลานัน้จะไดรั้บการแท็กตามขอ้มลูตําแหน่ง GPS ทีไ่ดรั้บ

  — มขีอ้มลูทีต่ัง้ ระบบจะเพิม่ขอ้มลูทีต่ัง้ลงในรายละเอยีดไฟล์

คณุสามารถเพิม่ขอ้มลูทีต่ัง้ลงในภาพหรอืวดิโีอคลปิได  ้หากพบพกิดัทีต่ัง้ผา่นเครอืขา่ย
กระบวนการนีอ้าจใชเ้วลาหลายนาทใีนการรับพกิดั  สภาพทีด่ทีีส่ดุในการรับคอืพืน้ทีโ่ลง่ทีอ่ยูห่า่ง
จากอาคารสงู

หากคณุแบง่ปันภาพหรอืวดิโีอคลปิของคณุซึง่มขีอ้มลูทีต่ัง้อยูแ่ละใชข้อ้มลูทีต่ัง้รว่มกนั บคุคล
อืน่อาจเห็นทีต่ัง้ของคณุโดยสามารถเห็นภาพหรอืวดิโีอคลปินีไ้ด ้

คณุสามารถปิดใชง้านบรกิารตดิตามทางภมูศิาสตรใ์นการตัง้คา่กลอ้งได ้

การต ัง้เวลาถา่ยภาพ
ใชก้ารตัง้เวลาถา่ยภาพทําใหก้ารถา่ยภาพชา้ลง เพือ่ใหค้ณุสามารถถา่ยภาพตนเองได ้

การต ัง้เวลานบัถอยหลงัถา่ยภาพ
เลอืก  >  และเวลานับถอยหลังทีต่อ้งการกอ่นถา่ยภาพ
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การเปิดใชง้านการต ัง้เวลาถา่ยภาพ
เลอืก ใชง้าน ไอคอนนาฬกิาจับเวลาบนหนา้จอจะกะพรบิและเวลาทีเ่หลอือยูจ่ะเริม่แสดงเมือ่ตัว
นับเวลาทํางาน กลอ้งจะถา่ยภาพหลังจากเวลานับถอยหลังทีเ่ลอืกไวห้มดลง

การเลกิใชง้านการต ัง้เวลาถา่ยภาพ
เลอืก  > 

เคล็ดลบั: เพือ่ใหม้อืของคณุนิง่เมือ่ถา่ยภาพ ลองตัง้เวลาไวท้ี่ 2 วนิาที

การบนัทกึวดิโีอ
การบนัทกึวดิโีอคลปิ
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > กลอ้ง

1 ในการสลับจากโหมดรปูภาพเป็นโหมดวดิโีอ หากตอ้งการ ใหเ้ลอืก  > 
2 ในการหยดุบันทกึชัว่คราว ใหเ้ลอืก หยดุพกั ในการทําตอ่ ใหเ้ลอืก ทําตอ่ หากคณุหยดุการ

บันทกึชัว่คราวและไมไ่ดก้ดปุ่ มใดๆ ภายในหนึง่นาที การบันทกึจะหยดุลง
ในการยอ่หรอืขยาย ใหใ้ชปุ้่ มยอ่/ขยาย

3 ในการหยดุบันทกึ ใหเ้ลอืก หยดุ วดิโีอคลปิจะถกูจัดเก็บโดยอัตโนมัตใิน คลังภาพ

หลงับนัทกึวดิโีอคลปิ
หลังจากทีค่ณุบันทกึวดิโีอคลปิ ใหเ้ลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้ (ใชไ้ดเ้มือ่คณุเลอืก ตวัเลอืก >
การต ัง้คา่ > แสดงวดิโีอทีถ่า่ยไว ้> ใช)่

 เลน่  — เลน่วดิโีอคลปิทีค่ณุเพิง่บันทกึ
  — อพัโหลดภาพไปทีอ่ลับัม้ออนไลนท์ีร่องรับ
 ลบ  — ลบวดิโีอคลปิ

หากตอ้งการกลับไปทีช่อ่งมองภาพเพือ่บันทกึวดิโีอคลปิใหม่ ใหเ้ลอืก กลบั

คลงัภาพ

ในการจัดเก็บและจัดวางรปูภาพ วดิโีอคลปิ คลปิเสยีง และ ลงิคก์ารสตรมีของคณุ ใหเ้ลอืก
เมน ู> คลงัภาพ

การดแูละจดัเรยีงไฟล์
เลอืก เมน ู> คลงัภาพ

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:

 ภาพและวดิโีอ  — ดภูาพในตัวดภูาพ และดวูดิโีอคลปิในศนูยว์ดิโีอ
 เพลง  — เปิดเครือ่งเลน่เพลง
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 คลปิเสยีง  — ฟังคลปิเสยีง
 สือ่อืน่  — ดกูารนําเสนอ

 หมายถงึไฟลท์ีจั่ดเก็บไวใ้นการด์หน่วยความจําทีใ่ชร่้วมกันได  ้(หากใสไ่ว)้

การเปิดไฟล์
เลอืกไฟลจ์ากรายการ วดิโิอคลปิและไฟลท์ีม่นีามสกลุไฟลเ์ป็น .ram จะเปิดและเลน่ในศนูย์
วดิโีอ สว่นเพลงและคลปิเสยีงจะเลน่ในเครือ่งเลน่เพลง

การคดัลอกหรอืยา้ยไฟล์
ในการคดัลอกหรอืยา้ยไฟลเ์ขา้ไปในการด์หน่วยความจํา (ถา้ใสไ่ว)้ หรอืหน่วยความจําเครือ่ง ให ้
เลอืกไฟลค์า้งไวแ้ละเลอืก คดัลอก หรอื ยา้ย และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การดภูาพและวดิโีอ
เลอืก เมน ู> คลงัภาพ และ ภาพและวดิโีอ

ตามคา่เริม่ตน้ รปูภาพ วดิโีอคลปิ และโฟลเดอรไ์ดรั้บการจัดเรยีงตามวนัทีแ่ละเวลา

ในการเปิดไฟล ์เลอืกไฟลจ์ากรายการ ในการขยายภาพ ใหใ้ชปุ้่ มปรับระดับเสยีง

ในการแกไ้ขรปูภาพ ใหเ้ลอืกรปูภาพคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก แกไ้ข

ในการแกไ้ขวดิโีอคลปิ ใหเ้ลอืกวดิโีอคลปิคา้งไว ้และจากเมนูป็อบอพั เลอืก ตดั

เลอืกภาพคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ต ัง้เป็นภาพพืน้หลงั  — ใชรู้ปภาพเป็นภาพพืน้หลังในหนา้จอหลัก
ต ัง้เป็นภาพการโทร  — ตัง้ภาพเป็นภาพการโทรท่ัวไป
กาํหนดใหร้ายชือ่  — ตัง้ภาพเป็นภาพการโทรสําหรับรายชือ่

เลอืกวดิโีอคลปิคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
กาํหนดใหร้ายชือ่  — กําหนดวดิโีอคลปิเป็นเสยีงเรยีกเขา้สําหรับรายชือ่
เป็นเสยีงเรยีกเขา้  — ตัง้วดิโีอคลปิเป็นเสยีงเรยีกเขา้

แถบเครือ่งมอืจะชว่ยคณุเลอืกฟังกช์นัทีใ่ชง้านบอ่ยดว้ยรูปภาพ วดิโีอคลปิ และโฟลเดอร์

จากแถบเครือ่งมอื ใหเ้ลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
 สง่  — สง่รปูภาพหรอืวดิโีอคลปิ

 ลบ  — ลบรปูภาพหรอืวดิโีอคลปิ

การจดัเรยีงภาพและวดิโีอ
เลอืก เมน ู> คลงัภาพ
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การสรา้งโฟลเดอรใ์หม่
เลอืก ภาพและวดิโีอ > ตวัเลอืก > ตวัเลอืกแฟ้มขอ้มลู > โฟลเดอรใ์หม่

การยา้ยไฟล์
เลอืกไฟลค์า้งไว ้และจากเมนูป็อปอัพ ใหเ้ลอืก ยา้ยไปโฟลเดอร์

การแบง่ดอูอนไลน์

เกีย่วกบัการแบง่ดอูอนไลน์
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > แบง่ดู

เมือ่ใชก้ารแบง่ดอูอนไลน์ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) คณุจะสามารถประกาศภาพ วดิโีอ
คลปิ และคลปิเสยีงจากเครือ่งโทรศัพทข์องคณุไปยังบรกิารการแบง่ดอูอนไลนท์ีใ่ชร้ว่มกนัได ้
เชน่ อลับัม้และบล็อก นอกจากนี้ คณุยังสามารถดแูละสง่ความคดิเห็นลงในประกาศในบรกิารดัง
กลา่ว ตลอดจนดาวนโ์หลดเนือ้หาลงในโทรศัพท์ Nokia ทีใ่ชร้ว่มกนัไดข้องคณุ

ประเภทเนือ้หาทีร่องรับและความพรอ้มใชง้านของบรกิารการแบง่ดอูอนไลนอ์าจแตกตา่งกนัไป

การสมคัรใชบ้รกิารแบง่ดอูอนไลน์
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > แบง่ดู

1 ไปทีเ่ว็บไซตข์องผูใ้หบ้รกิาร และตรวจสอบวา่โทรศัพท ์Nokia ของคณุใชง้านร่วมกบับรกิาร
นีไ้ดห้รอืไม่

2 สรา้งบัญชตีามคําแนะนําบนเว็บไซต์ คณุไดรั้บชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นทีจํ่าเป็นตอ่การตัง้คา่
โทรศัพทข์องคณุสําหรับบัญชนีี้

การเปิดใชบ้รกิาร
1 เลอืกบรกิารคา้งไว ้และจากเมนูป๊อปอัพ ใหเ้ลอืก ทํางาน
2 ยอมใหโ้ทรศัพทเ์ปิดการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย หากเครือ่งขอ ใหเ้ลอืกจดุเชือ่มตอ่จากรายการ
3 ลงชือ่เขา้ใชบ้ัญชขีองคณุตามคําแนะนําบนเว็บไซตข์องผูใ้หบ้รกิาร

สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัความพรอ้มใชง้านและคา่ใชจ้่ายของบรกิารจากบรษัิทภายนอก
ตลอดจนคา่บรกิารถา่ยโอนขอ้มลู โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุหรอืบรษัิทภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง

การจดัการบญัชขีองคณุ

หากคณุตอ้งการดบูัญชขีองคณุ เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > บญัชขีองฉนั

หากตอ้งการสรา้งบัญชใีหม่ เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่บญัชใีหม่

ในการเปลีย่นชือ่ผูใ้ชห้รอืรหสัผา่นสําหรับบัญชี ใหเ้ลอืกชือ่บัญชคีา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ให ้
เลอืก แกไ้ข
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ในการตัง้บัญชเีป็นคา่เริม่ตน้เมือ่สง่ประกาศจากโทรศัพทข์องคณุ ใหเ้ลอืกชือ่บัญชคีา้งไว ้และ
จากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก ต ัง้เป็นทีต่ ัง้ไว้

ในการลบบัญช ีใหเ้ลอืกชือ่บัญชคีา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก ลบ

การสรา้งประกาศ
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > แบง่ดู

ในการประกาศรปูภาพหรอืวดิโีอคลปิของคณุไปยังบรกิาร ใหเ้ลอืกบรกิารคา้งไว ้และจากเมนู
ป็อปอพั ใหเ้ลอืก อพัโหลดใหม ่หากบรกิารแบง่ดอูอนไลนนั์น้มชีอ่งทางสําหรับประกาศไฟล์ ให ้
เลอืกชอ่งทางทีต่อ้งการ

ในการเพิม่รูปภาพ วดิโีอคลปิ หรอืคลปิเสยีงทีจ่ะประกาศ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เพิม่

เพิม่ชือ่เรือ่งหรอืคําอธบิายใหก้บัประกาศ ถา้มี

ในการเพิม่แท็กใหก้บัประกาศ ใหเ้ลอืก แท็ก:

ในการเปิดใชง้านการประกาศขอ้มลูทีต่ัง้ทีอ่ยูใ่นไฟล์ ใหเ้ลอืก ทีต่ ัง้:

ในการสง่ประกาศไปไวท้ีบ่รกิาร ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > อพัโหลด

การประกาศไฟลจ์ากคลงัภาพ 
คณุสามารถประกาศรปูภาพและวดิโีอคลปิของคณุจาก คลังภาพ ไปยังบรกิารแบง่ดอูอนไลนไ์ด ้

1 เลอืก เมนู > คลงัภาพ และเลอืกรปูภาพและวดิโีอคลปิทีจ่ะประกาศ
2 เลอืก ตวัเลอืก > สง่ > อพัโหลด เลอืกบัญชทีีต่อ้งการ
3 แกไ้ขการประกาศตามตอ้งการ
4 เลอืก ตวัเลอืก > อพัโหลด

ศนูยว์ดิโีอ Nokia 

ดว้ยศนูยว์ดิโีอของ Nokia (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) คณุสามารถดาวนโ์หลดและสตรมี
วดิโีอคลปิในแบบ OTA จากบรกิารวดิโีอทางอนิเทอรเ์น็ตทีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้โดยใชก้ารเชือ่มต่อ
ขอ้มลูแพคเก็ตหรอื WLAN และคณุยังสามารถถา่ยโอนวดิโีอคลปิจากคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนั
ไดไ้ปยังอปุกรณ์และดวูดิโีอในศนูยว์ดิโีอได ้

การใชจ้ดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตในการดาวนโ์หลดวดิโีออาจเกีย่วขอ้งกบัการสง่ขอ้มลูจํานวน
มากผา่นระบบเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิาร โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุเพือ่ขอขอ้มลูเกีย่วกับคา่
ใชจ้า่ยในการสง่ขอ้มลู

โทรศัพทข์องคณุอาจมบีรกิารทีกํ่าหนดไวแ้ลว้ลว่งหนา้
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ผูใ้หบ้รกิารอาจใหบ้รกิารเนือ้หาฟรหีรอืคดิคา่ธรรมเนยีม โปรดตรวจสอบราคาในบรกิารหรอืจากผู ้
ใหบ้รกิาร

การดแูละดาวนโ์หลดวดิโีอ
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ศนูยว์ดิโีอ

การเชือ่มตอ่กบับรกิารวดิโีอ
ในการเชือ่มตอ่กบับรกิารเพือ่ตดิตัง้บรกิารวดิโีอ ใหเ้ลอืก เพิม่บรกิารใหม ่แลว้เลอืกบรกิารวดิโีอ
ทีต่อ้งการจากแคตตาล็อกบรกิาร

การดวูดิโีอคลปิ

ในการเรยีกดเูนือ้หาบรกิารวดิโีอทีต่ดิตัง้ไว  ้ใหเ้ลอืก ลงิคข์า่ววดิโีอ

เนือ้หาของบรกิารวดิโีอบางรายการไดรั้บการแบง่ออกเป็นประเภทตา่งๆ  ในการเรยีกดวูดิโีอคลปิ
ใหเ้ลอืกประเภท

ในการคน้หาวดิโีอคลปิทีอ่ยูใ่นบรกิาร ใหเ้ลอืก คน้หาวดิโีอ ตัวเลอืกการคน้หาอาจไมม่อียูใ่น
บางบรกิาร

วดิโีอคลปิบางคลปิสามารถสตรมีแบบ OTA ได ้แตสํ่าหรับวดิโีอคลปิอืน่ๆ ตอ้งดาวนโ์หลดไปยัง
โทรศัพทข์องคณุกอ่น ในการดาวนโ์หลดวดิโีอคลปิ เลอืก ตวัเลอืก > ดาวนโ์หลด หากคณุออก
จากแอปพลเิคชัน่ การดาวนโ์หลดจะยังดําเนนิตอ่ไปโดยไมแ่สดงบนหนา้จอ วดิโีอคลปิที่
ดาวนโ์หลดไวจ้ะไดรั้บการจัดเก็บลงในวดิโีอของฉัน

ในการสตรมีวดิโีอคลปิหรอืดคูลปิทีด่าวนโ์หลดมา ใหเ้ลอืกคลปินัน้คา้งไว ้และใหเ้ลอืก เลน่ จาก
เมนูป็อบอพั
ในขณะเลน่วดิโีอคลปิ หากตอ้งการใชปุ้่ มควบคมุสําหรับการควบคมุตัวเครือ่งเลน่ ใหแ้ตะทีห่นา้
จอ
ในการปรับความดัง ใหใ้ชปุ้่ มระดับเสยีง

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ดาวนโ์หลดตอ่  — เริม่การดาวนโ์หลดทีล่ม้เหลวหรอืพักไวต้อ่
ยกเลกิการดาวนโ์หลด  — ยกเลกิการดาวนโ์หลด
ดตูวัอยา่ง  — แสดงตัวอยา่งคลปิวดิโีอ ตัวเลอืกนีจ้ะสามารถใชง้านได  ้หากมกีารบรกิาร
สนับสนุน
รายละเอยีดวดิโีอ  — ดขูอ้มลูเกีย่วกบัวดิโีอคลปิ
รเีฟรชรายการ  — รเีฟรชรายการวดิโีอคลปิ
เปิดลงิคใ์นเบราเซอร ์ — เปิดลงิคใ์นเว็บเบราเซอร์
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กาํหนดเวลาดาวนโ์หลด

การตัง้คา่แอปพลเิคชัน่เพือ่ดาวนโ์หลดวดิโีอคลปิโดยอตัโนมัตอิาจเกีย่วขอ้งกบัการสง่ขอ้มลู
จํานวนมากผา่นเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิาร โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการสง่ขอ้มลู
ในการกําหนดตารางเวลาการดาวนโ์หลดอตัโนมัตสํิาหรับวดิโีอคลปิทีอ่ยูใ่นบรกิาร  ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > กําหนดเวลาดาวนโ์หลด
ศนูยว์ดิโีอจะดาวนโ์หลดวดิโีอคลปิใหมท่กุวนัตามเวลาทีค่ณุกําหนดไวโ้ดยอตัโนมัติ

ในการยกเลกิตารางเวลาดาวนโ์หลด ใหเ้ลอืก ดาวนโ์หลดดว้ยตนเอง เป็นวธิกีารดาวนโ์หลด

ลงิคข์า่ววดิโีอ
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ศนูยว์ดิโีอ

เนือ้หาของบรกิารวดิโีอทีต่ดิตัง้จะไดรั้บการเผยแพรโ่ดยใชล้งิคข์า่ว RSS ในการดแูละจัดการ
ลงิคข์า่วของคณุ เลอืก ลงิคข์า่ววดิโีอ

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
การสมคัรลงิคข์า่ว  — ตรวจสอบการสมัครลงิคข์า่วปัจจุบันของคณุ
รายละเอยีดลงิคข์า่ว  — ดขูอ้มลูเกีย่วกบัวดิโีอ
เพิม่ลงิคข์า่ว  — สมัครลงิคข์า่วใหม่ เลอืก ผา่นสารบบวดิโีอ เพือ่เลอืกลงิคข์า่วจากบรกิารใน
สารบบวดิโีอ
รเีฟรชลงิคข์า่ว  — รเีฟรชเนือ้หาของลงิคข์า่วทัง้หมด
จดัการบญัชผีูใ้ช ้ — จัดการตัวเลอืกบัญชผีูใ้ชสํ้าหรับลงิคข์า่วเฉพาะ ถา้มี

หากตอ้งการดวูดิโีอทีม่อียูใ่นลงิคข์า่ว ใหเ้ลอืกลงิคข์า่วจากรายการ

วดิโีอของฉนั
วดิโีอของฉันเป็นทีจั่ดเก็บวดิโีอคลปิทัง้หมดในแอปพลเิคชัน่ศนูยว์ดิโีอ  คณุสามารถจัดทํา
รายการวดิโีอคลปิทีด่าวนโ์หลดไว  ้และวดิโีอคลปิทีบั่นทกึไวด้ว้ยกลอ้งของโทรศัพทใ์นมมุมอง
ตา่งๆ แยกจากกันได ้

1 ในการเปิดโฟลเดอรแ์ละดวูดิโีอคลปิ ใหเ้ลอืกโฟลเดอร ์ในขณะเลน่วดิโีอคลปิ หากตอ้งการ
ใชปุ้่ มควบคมุสําหรับการควบคมุเครือ่งเลน่ ใหแ้ตะทีห่นา้จอ

2 ในการปรับระดับเสยีง ใหก้ดปุ่ มระดับเสยีง

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
คน้หา  — คน้หาวดิโีอคลปิ ป้อนคําทีใ่ชค้น้หาทีต่รงกบัชือ่ของไฟล์
สถานะหนว่ยความจํา  — ดขูนาดของหน่วยความจําทีใ่ชไ้ปแลว้และหน่วยความจําทีเ่หลอือยู่
เรยีงตาม  — จัดเรยีงวดิโีอคลปิ เลอืกประเภททีต่อ้งการ
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เลอืกวดิโีอคลปิคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ดาวนโ์หลดตอ่  — เริม่การดาวนโ์หลดทีล่ม้เหลวหรอืพักไวต้อ่
ยกเลกิการดาวนโ์หลด  — ยกเลกิการดาวนโ์หลด
รายละเอยีดวดิโีอ  — ดขูอ้มลูเกีย่วกบัวดิโีอคลปิ
ยา้ยและคดัลอก  — ยา้ยหรอืคัดลอกวดิโีอคลปิ เลอืก คดัลอก หรอื ยา้ย และตําแหน่งที่
ตอ้งการ

การคดัลอกวดิโีอของคณุระหวา่งโทรศพัทแ์ละคอมพวิเตอร์
คณุไดบ้ันทกึวดิโีอดว้ยโทรศัพทข์องคณุและตอ้งการดบูนคอมพวิเตอรใ์ชห่รอืไม่ หรอืคณุ
ตอ้งการคัดลอกวดิโีอของคณุจากโทรศัพทไ์ปยังคอมพวิเตอรใ์ชห่รอืไม่ ใชส้ายเคเบลิขอ้มลู
USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้พือ่คัดลอกวดิโีอของคณุระหวา่งโทรศัพทแ์ละคอมพวิเตอร์

1 ใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้พือ่ตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบัคอมพวิเตอร์
หากเป็นการคัดลอกระหวา่งการด์หน่วยความจําในโทรศัพทข์องคณุและคอมพวิเตอร์  ตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้สก่ารด์หน่วยความจําแลว้

2 เปิด Nokia Ovi Suite ในคอมพวิเตอร ์และทําตามคําแนะนําทีป่รากฏบนหนา้จอ

การต ัง้คา่ศนูยว์ดิโีอ
ในหนา้จอหลักของศนูยว์ดิโีอ เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ และเลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
การเลอืกบรกิารวดิโีอ  — เลอืกบรกิารวดิโีอทีค่ณุตอ้งการใหแ้สดงในศนูยว์ดิโีอ คณุยังสามารถ
เพิม่ ลบ แกไ้ข และดรูายละเอยีดของบรกิารวดิโีอได ้คณุไมส่ามารถแกไ้ขบรกิารวดิโีอทีต่ดิตัง้ไว ้
กอ่นหนา้แลว้ได ้
การต ัง้คา่การเชือ่มตอ่  — หากตอ้งการกําหนดปลายทางเครอืขา่ยทีใ่ชสํ้าหรับการเชือ่มตอ่กบั
เครอืขา่ย เลอืก การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย หากตอ้งการเลอืกการเชือ่มตอ่ดว้ยตัวเองทกุครัง้ทีศ่นูย์
วดิโีอเปิดการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย เลอืก ถามทกุคร ัง้

ในการตัง้คา่ใหก้ารเชือ่มตอ่ GPRS เปิดหรอืปิด ใหเ้ลอืก ยนืยนัใหใ้ช ้GPRS

ในการตัง้คา่ใหบ้รกิารขา้มเครอืขา่ยเปิดหรอืปิด ใหเ้ลอืก ยนืยนัขา้มแดน
การควบคมุโดยผูป้กครอง  — ตัง้คา่การจํากดัอายใุหกั้บวดิโีอ รหสัผา่นทีใ่ชค้อืรหสัเดยีวกบั
รหสัล็อคของอปุกรณ์ รหสัล็อคทีกํ่าหนดใหจ้ากโรงงานคอื 12345 ในบรกิารวดิโีอออนดมีานด์
จะมกีารซอ่นวดิโีอทีม่ขีดีจํากดัอายเุทา่กนัหรอืสงูกวา่ทีค่ณุตัง้ไว ้
หนว่ยความจําทีต่อ้งการ  — เลอืกวา่จะจัดเก็บวดิโีอทีด่าวนโ์หลดไวใ้นหน่วยความจํา
โทรศัพทห์รอืในการด์หน่วยความจําทีใ่ชร้่วมกนัได ้
ภาพยอ่  — เลอืกวา่จะดาวนโ์หลดหรอืดภูาพขนาดยอ่ในลงิคข์า่วทางวดิโีอ

อนิเทอรเ์น็ต

เกีย่วกบัเว็บเบราเซอร์

 เลอืก เมนู > เว็บ
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ตดิตามขา่วสารและเยีย่มชมเว็บไซตโ์ปรดของคณุ คณุสามารถใชเ้ว็บเบราเซอรข์องโทรศัพท์
ของคณุเพือ่ดเูว็บเพจบนอนิเทอรเ์น็ต

คณุตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตในการเรยีกดเูว็บ

การเรยีกดเูว็บ
เลอืก เมน ู> เว็บ

เคล็ดลบั: หากคณุไมม่แีผนขอ้มลูอตัราคงทีจ่ากผูใ้หบ้รกิารของคณุ หากตอ้งการประหยัดคา่ใช ้
โทรศัพท ์คณุสามารถใช ้WLAN เพือ่เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตได ้

การไปทีเ่ว็บไซต์
เลอืกแถบทีอ่ยูเ่ว็บ ป้อนทีอ่ยูเ่ว็บ และเลอืก 

เคล็ดลบั: ในการคน้หาอนิเทอรเ์น็ต ใหเ้ลอืกแถบทีอ่ยูเ่ว็บ ป้อนคําคน้หา และเลอืกลงิคด์า้นลา่ง
แถบทีอ่ยูเ่ว็บ

การยอ่หรอืขยาย
แตะสองครัง้ทีห่นา้จอ

แคช คอื หน่วยความจําสําหรับจัดเก็บขอ้มลูไวช้ัว่คราว หากคณุมสีทิธิใ์นการเขา้ถงึ หรอืไดเ้ขา้
ถงึขอ้มลูทีเ่ป็นความลับหรอืบรกิารดา้นการรักษาความปลอดภัยทีต่อ้งใชร้หสัผา่น  ใหล้บแคช
หลังการใชแ้ตล่ะครัง้

การลา้งแคช
เลอืก  >  > สว่นตวั > ลา้งขอ้มลูสว่นตวั > แคช

การเพิม่บุค๊มารค์
หากคณุมกัจะเยีย่มชมเว็บไซตเ์ดมิๆ อยูเ่สมอ ใหเ้พิม่เว็บไซตนั์น้ลงในมมุมองบุค๊มารค์ เพือ่ให ้
คณุสามารถเขา้ใชไ้ดง้า่ย

เลอืก เมน ู> เว็บ

ขณะเรยีกด ูใหเ้ลอืก  > 

การไปทีเ่ว็บไซตท์ีบุ่ค๊มารค์ไวข้ณะทอ่งเว็บ
เลอืก  >  และเลอืกบุค๊มารค์

การสมคัรลงิคข์า่วทางเว็บ
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งเยีย่มชมเว็บไซตโ์ปรดบอ่ยๆ เพือ่ตดิตามวา่เว็บไซตนั์น้มอีะไรใหม่ คณุสามารถ
สมัครลงิคข์า่วและรับลงิคไ์ปยังเนือ้หาลา่สดุไดโ้ดยอตัโนมัติ
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เลอืก เมน ู> เว็บ

โดยปกตลิงิคข์า่วบนหนา้เว็บจะแสดงดว้ย  ลงิคข์า่วใชใ้นการแบง่ปัน เชน่ หัวขอ้ขา่วลา่สดุ
หรอืรายการบล็อกลา่สดุ

ไปทีบ่ล็อกหรอืเว็บเพจทีม่ลีงิคข์า่วทางเว็บ และเลอืก  >  และลงิคข์า่วทีต่อ้งการ

การอพัเดตลงิคข์า่ว
ในมมุมองลงิคข์า่วทางเว็บ ใหเ้ลอืกลงิคข์า่วคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก รเีฟรช

การต ัง้คา่ใหอ้พัเดตลงิคข์า่วโดยอตัโนมตั ิ
ในมมุมองลงิคข์า่ว เลอืกลงิคข์า่วคา้งไว ้และเลอืก แกไ้ข > อพัเดตอตัโนมตั ิ จากเมนูป็อปอพั

ตวัอกัษรทีอ่า่นไมอ่อกขณะเรยีกดเูว็บ
หากเครือ่งแสดงอกัขระทีไ่มส่ามารถอา่นออก ใหเ้ลอืก เมน ู> เว็บ และ  >  > เพจ > การ
เขา้รหสัทีต่ ัง้ไว ้และการเขา้รหสัทีถ่กูตอ้งสําหรับชดุอกัขระของภาษานัน้ๆ

การจดัตาํแหนง่ (GPS)

คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ เชน่ ขอ้มลู GPS เพือ่คํานวณทีต่ัง้ของคณุหรอืวดัระยะทาง โดยแอป
พลเิคชัน่เหลา่นีต้อ้งมกีารเชือ่มตอ่ GPS

เกีย่วกบั GPS
การใหบ้รกิารและคณุภาพของสญัญาณ GPS อาจไดรั้บผลกระทบจากสถานที่ ตําแหน่ง
ดาวเทยีม อาคารกอ่สรา้ง สิง่กดีขวางทางธรรมชาต ิสภาพอากาศ และการปรับดาวเทยีม GPS
โดยรัฐบาลสหรัฐ บรเิวณในอาคารหรอืชัน้ใตด้นิอาจไมม่สีญัญาณ GPS

GPS ไมส่ามารถนํามาใชเ้พือ่วดัตําแหน่งทีต่ัง้อยา่งละเอยีดแมน่ยําได  ้และคณุไมค่วรทีจ่ะเชือ่
ขอ้มลูสถานทีจ่าก GPS หรอืเครอืขา่ยเซลลลูารเ์พยีงอยา่งเดยีว

ขอ้มลูจดุพกิดัตา่งๆ ใน GPS จะแสดงโดยใชร้ะบบพกิดั WGS-84 สากล คณุสมบัตขิอ้มลูจุดพกิดั
ทีม่ใีหอ้าจแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาค

เกีย่วกบั GPS แบบชว่ยเหลอื (A-GPS)
โทรศัพทข์องคณุสนับสนุน A-GPS (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) เมือ่คณุเปิดใชง้าน A-GPS
โทรศัพทข์องคณุจะไดรั้บขอ้มลูดาวเทยีมทีม่ปีระโยชนจ์ากเซริฟ์เวอรข์อ้มลูผา่นทางเครอืขา่ย
เซลลลูาร ์ดว้ยขอ้มลูชว่ยเหลอื โทรศัพทข์องคณุสามารถรับตําแหน่ง GPS ไดเ้ร็วขึน้

โทรศัพทจ์ะไดรั้บการกําหนดคา่มาลว่งหนา้ใหใ้ชบ้รกิาร Nokia A-GPS ในกรณีทีไ่มม่กีารตัง้คา่
A-GPS เฉพาะจากผูใ้หบ้รกิาร ขอ้มลูสนับสนุนจะถกูดงึจากเซริฟ์เวอรบ์รกิาร Nokia A-GPS เมือ่
จําเป็นเทา่นัน้

คณุตอ้งมจีดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตกําหนดไวใ้นโทรศัพทเ์พือ่ดงึขอ้มลูสนับสนุนจากบรกิาร
Nokia A-GPS ผา่นการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต
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การกาํหนดจดุเชือ่มตอ่สําหรบั A-GPS
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ทีต่ ัง้ และ การจดัตาํแหนง่ > เซริฟ์เวอรต์าํแหนง่ > จดุเชือ่มตอ่
เฉพาะจดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตเทา่นัน้ทีนํ่ามาใชสํ้าหรับบรกิารได  ้เครือ่งจะขอจุดเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ต เมือ่มกีารใช ้GPS เป็นครัง้แรก

การจบัโทรศพัทใ์หถ้กูวธิี
เมือ่ตอ้งการใชต้ัวรับสญัญาณ GPS โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มอืของคณุไมไ่ดบ้ังบรเิวณทีต่ัง้
เสาอากาศ

การสรา้งการเชือ่มตอ่ GPS อาจตอ้งใชเ้วลาเพยีงไมก่ีว่นิาทไีปจนถงึหลายนาทไีด  ้การสรา้งการ
เชือ่มตอ่ GPS ในรถยนตอ์าจใชเ้วลานานกวา่

ตัวรับสญัญาณ GPS จะดดูพลังงานจากแบตเตอรีข่องโทรศัพท์ การใชต้ัวรับสญัญาณ GPS อาจ
ทําใหแ้บตเตอรีห่มดเร็วยิง่ขึน้

เคล็ดลบัในการสรา้งการเชือ่มตอ่ GPS

การตรวจสอบสถานะของสญัญาณดาวเทยีม
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ทีต่ ัง้ และ ขอ้มลู GPS > ตวัเลอืก > สถานะดาวเทยีม

หากโทรศัพทค์น้พบดาวเทยีม แถบสําหรับดาวเทยีมแตล่ะดวงจะปรากฏขึน้ในจอขอ้มลู
ดาวเทยีม ยิง่แถบยาวมากเทา่ใด สญัญาณดาวเทยีมก็ยิง่แรงขึน้เทา่นัน้ เมือ่อปุกรณ์ไดรั้บปรมิาณ
ขอ้มลูทีม่ากพอจากสญัญาณดาวเทยีมในการคํานวณหาตําแหน่งพกิดัทีค่ณุอยู่  แถบนัน้จะ
เปลีย่นสี
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ขัน้แรกอปุกรณ์ของคณุตอ้งรับสญัญาณจากดาวเทยีมอยา่งนอ้ยสีด่วงเพือ่ทีจ่ะคํานวณหา
ตําแหน่งพกิดัของคณุ เมือ่ไดเ้ริม่ทําการคํานวณเริม่ตน้แลว้ การคํานวณตําแหน่งพกิดัของคณุ
อาจใชด้าวเทยีมสามดวงดําเนนิการตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม การคํานวณจะมคีวามแมน่ยํามากขึน้
เมือ่มดีาวเทยีมเพิม่ขึน้

ในการดตํูาแหน่งดาวเทยีมทีพ่บ ใหเ้ลอืก เปลีย่น

หากไมพ่บสญัญาณดาวเทยีม ใหพ้จิารณาขอ้ตอ่ไปนี้

• หากคณุอยูใ่นอาคาร ใหอ้อกไปขา้งนอกเพือ่ใหรั้บสญัญาณไดด้ขีึน้
• หากคณุอยูน่อกอาคาร ใหย้า้ยไปยังพืน้ทีว่า่งทีเ่ปิดโลง่กวา่เดมิ
• หากสภาพอากาศยํา่แย่ ความแรงของสญัญาณจะไดรั้บผลกระทบไปดว้ย
• ยานพาหนะบางคันใชห้นา้ตา่งทีเ่ป็นกระจกสี (Athermic) ซึง่อาจปิดกัน้สัญญาณดาวเทยีม

ไว ้

ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่มอืของคณุไมไ่ดบ้ังเสาอากาศ

การเริม่ตน้การเชือ่มตอ่ GPS อาจใชเ้วลาสกัครูห่รอืนานกวา่นัน้ การเริม่ตน้การเชือ่มตอ่ GPS ใน
รถยนตอ์าจใชเ้วลานานกวา่

ตัวรับสญัญาณ GPS จะใชพ้ลังงานจากแบตเตอรีข่องโทรศัพท์ การใช ้GPS อาจทําใหแ้บตเตอรี่
หมดเร็วขึน้

คาํขอตาํแหนง่
คณุอาจไดรั้บคําขอตําแหน่งจากบรกิารเครอืขา่ยเพือ่ขอรับขอ้มลูตําแหน่งของคณุ ผูใ้หบ้รกิาร
อาจใหบ้รกิารขอ้มลูตา่งๆ เกีย่วกับขา่วสารในทอ้งถิน่ เชน่ สภาพอากาศหรอืสภาพการจราจร
ตามตําแหน่งของโทรศัพทข์องคณุ

เมือ่คณุไดรั้บคําขอตําแหน่ง บรกิารทีส่ง่คําขอนีจ้ะปรากฏขึน้ เลอืก ยอมรบั เพือ่อนุญาตใหส้ง่
ขอ้มลูตําแหน่ง หรอื ปฏเิสธ เพือ่ปฏเิสธคําขอ
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สถานที่

ดว้ยแอปพลเิคชัน่สถานที่ คณุจะสามารถจัดเก็บขอ้มลูตําแหน่งของสถานทีล่งในโทรศัพท์
ได ้คณุสามารถจัดเรยีงตําแหน่งทีจั่ดเก็บไวเ้ป็นประเภทตา่งๆ เชน่ ธรุกจิ และเพิม่รายละเอยีดให ้
กบัตําแหน่งเหลา่นัน้ได ้คณุสามารถใชส้ถานทีท่ีจั่ดเก็บไวก้บัแอปพลเิคชัน่ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ทีต่ ัง้ และ สถานที่

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ตาํแหนง่ใหม ่ — สรา้งสถานทีใ่หม่ ในการขอขอ้มลูตําแหน่งสําหรับตําแหน่งปัจจบุันของคณุ ให ้
เลอืก ตาํแหนง่ปจัจบุนั หากตอ้งการป้อนขอ้มลูตําแหน่งดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืก ป้อนดว้ยตนเอง
แกไ้ข  — แกไ้ขสถานทีท่ีจั่ดเก็บไว ้(เชน่ เพิม่ทีอ่ยู)่
เพิม่ไปทีป่ระเภท  — เพิม่สถานทีไ่ปยังประเภท เลอืกประเภททีค่ณุตอ้งการเพิม่สถานที่
สง่  — สง่สถานทีห่นึง่หรอืหลายแหง่ไปยังอปุกรณ์ทีใ่ชร่้วมกันได ้

การสรา้งประเภทสถานทีใ่หม่
บนแท็บประเภท เลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ขประเภท

ขอ้มลู GPS
ขอ้มลู GPS ไดรั้บการออกแบบขึน้เพือ่แสดงขอ้มลูแนะนําเสน้ทางไปยังปลายทางทีไ่ดเ้ลอืกไว ้
แลขอ้มลูการเดนิทาง เชน่ ระยะทางโดยประมาณเมือ่ไปถงึปลายทางและระยะเวลาในการเดนิ
ทางโดยประมาณ คณุยังสามารถดขูอ้มลูตําแหน่งของทีต่ัง้ปัจจุบันของคณุ

เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ทีต่ ัง้ และ ขอ้มลู GPS

การต ัง้คา่การจดัตาํแหนง่
การตัง้คา่การจัดตําแหน่งจะกําหนดวธิกีาร เซริฟ์เวอร ์และการตัง้ค่าสญัลักษณ์ทีใ่ชใ้นการระบุ
ตําแหน่ง

เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ทีต่ ัง้ และ การจดัตาํแหนง่

การกาํหนดวธิรีะบตุาํแหนง่

ใชต้วัรบัสญัญาณ GPS ทีม่ากบัโทรศพัทเ์ทา่น ัน้
เลอืก GPS แบบผสม

การใช ้GPS แบบชว่ยเหลอื (A-GPS) เพือ่รบัขอ้มลูชว่ยระบตุาํแหนง่จากเซริฟ์เวอรร์ะบุ
ตาํแหนง่
เลอืก GPS แบบชว่ยเหลอื

การใชข้อ้มลูจากเครอืขา่ยมอืถอื (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
เลอืก ผา่นเครอืขา่ย
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การกาํหนดเซริฟ์เวอรร์ะบตุําแหนง่

การกาํหนดจดุเชือ่มตอ่และเซริฟ์เวอรร์ะบตุาํแหนง่สําหรบัการชว่ยระบตุาํแหนง่โดยใช้
เครอืขา่ย
เลอืก เซริฟ์เวอรต์าํแหนง่
ใชสํ้าหรับการชว่ยระบตํุาแหน่งโดยใช  ้GPS หรอืเครอืขา่ย เซริฟ์เวอรสํ์าหรับระบตํุาแหน่งอาจถกู
กําหนดไวแ้ลว้ลว่งหนา้ในโทรศัพทข์องคณุโดยผูใ้หบ้รกิาร  และคณุอาจไมส่ามารถแกไ้ขการตัง้
คา่ดังกลา่วได ้

การกาํหนดการต ัง้คา่สญัลกัษณ์

การเลอืกระบบมาตรวดัทีใ่ชใ้นการวดัความเร็วและระยะทาง
เลอืก ระบบมาตรวดั > เมตรกิ หรอื อมิพเิรยีล

การกาํหนดรปูแบบพกิดัทีจ่ะแสดงบนโทรศพัทข์องคณุ
เลอืก รปูแบบพกิดั และตัวเลอืกทีต่อ้งการ

แผนที่

ภาพรวมของแผนที่

 เลอืก เมนู > แผนที่

ยนิดตีอ้นรับเขา้สูแ่ผนที่

แผนทีแ่สดงสถานทีไ่กลเ้คยีงคณุ ชว่ยคณุวางแผนเสน้ทาง และนําทางคณุไปยังทีท่ีต่อ้งการ

• คน้หาเมอืง, ถนน และบรกิาร
• คน้หาเสน้ทางทีค่ณุตอ้งการแบบเลีย้วตอ่เลีย้ว
• ซงิโครไนซท์ีต่ัง้และเสน้ทางโปรดระหวา่งโทรศัพทข์องคณุกบับรกิาร Nokia Maps บนเว็บ
• ตรวจสอบการพยากรณ์อากาศและขอ้มลูทอ้งถิน่ หากมี

การบรกิารบางอยา่งอาจไมส่ามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศ และอาจมเีฉพาะในภาษาทีเ่ลอืกไว ้
เทา่นัน้ การบรกิารอาจขึน้อยูก่บัเครอืขา่ย สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย
ของคณุ

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

เนือ้หาของแผนทีด่จิทัิลอาจไมถ่กูตอ้งแมน่ยําและครบถว้นสมบรูณ์เสมอไป  ไมค่วรวางใจวา่
เนือ้หาหรอืบรกิารนีจ้ะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยามจําเป็น  อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณี
ฉุกเฉนิ
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เนือ้หาบางอยา่งถกูสรา้งโดยบรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ช่ Nokia เนือ้หาอาจไมถ่กูตอ้ง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความ
พรอ้มในการใหบ้รกิาร

การดทูีต่ ัง้และแผนทีข่องคณุ
ดทูีต่ัง้ปัจจบุันของคณุบนแผนที ่และเรยีกดแูผนทีใ่นเมอืงและประเทศตา่งๆ

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ แผนที่

 จะแสดงตําแหน่งปัจจบุันของคณุ หากม ีขณะทีกํ่าลังคน้หาตําแหน่งของคณุ  จะกะพรบิ
หากไมส่ามารถหาตําแหน่งของคณุได  ้  แสดงตําแหน่งทีท่ราบลา่สดุของคณุ

หากไมม่กีารกําหนดตําแหน่งทีแ่มน่ยํา จะมวีงกลมสแีดงรอบๆ ไอคอนการกําหนดตําแหน่งแสดง
พืน้ทีท่ั่วไปทีค่ณุอาจอยู่ ในพืน้ทีซ่ ึง่มปีระชากรอยูห่นาแน่น ความถกูตอ้งของการประเมนิอาจ
เพิม่ขึน้ และวงกลมสแีดงจะมขีนาดเล็กกวา่ในพืน้ทีท่ีม่ปีระชากรเบาบาง

การเรยีกดแูผนที่
ลากแผนทีด่ว้ยนิว้ของคณุ ตามคา่เริม่ตน้ แผนทีจ่ะหนัทศิทางไปทางทศิเหนอื

การดทูีต่ ัง้ปจัจบุนัของคณุหรอืทีต่ ัง้ลา่สดุทีท่ราบของคณุ
เลอืก 

หากคณุกําลังคน้หา หรอืเรยีกดทูีต่ัง้ และดรูายละเอยีดเกีย่วกบัทีต่ัง้โดยใชบ้รกิาร เชน่ สภาพ
อากาศ ขอ้มลูสําหรับทีต่ัง้ทีค่ณุกําลังดอูยูจ่ะปรากฏขึน้ หากตอ้งการกลับไปดทูีต่ัง้ปัจจบุันของ
คณุ หรอืดขูอ้มลูสําหรับทีต่ัง้ปัจจบุันของคณุ เลอืก 

การยอ่หรอืขยาย
เลอืก + หรอื -

เคล็ดลบั: ในการขยาย คณุยังสามารถวางนิว้สองนิว้ไวบ้นแผนที่ และเลือ่นนิว้ออกจากกนัเพือ่
ขยาย หรอืเลือ่นนิว้เขา้หากนัเพือ่ยอ่ โทรศัพทบ์างรุน่รองรับคณุสมบัตนิี้

หากคณุเรยีกดบูรเิวณทีแ่ผนทีท่ีจั่ดเก็บอยูใ่นโทรศัพทม์อืถอืของคณุไมค่รอบคลมุ  และคณุเชือ่ม
ตอ่กบัขอ้มลูทีใ่ชง้านอยู่ ระบบจะดาวนโ์หลดแผนทีใ่หมโ่ดยอตัโนมตัิ

การป้องกนัไมใ่หม้กีารดาวนโ์หลดแผนทีถ่นนโดยอตัโนมตั ิ
ในเมนูหลัก เลอืก  > อนิเทอรเ์น็ต > การเชือ่มตอ่ > ออฟไลน์

บรเิวณทีค่รอบคลมุของแผนทีจ่ะแตกตา่งกนัไปตามประเทศและภมูภิาค
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มมุมองแผนที่

1 สถานทีท่ีเ่ลอืก
2 พืน้ทีบ่ง่ชี้
3 สถานทีท่ีน่่าสนใจ (เชน่ สถานรีถไฟหรอืพพิธิภัณฑ์)
4 พืน้ทีข่อ้มลู

การเปลีย่นแปลงลกัษณะของแผนที่
ดแูผนทีใ่นโหมดตา่งๆ เพือ่ระบตํุาแหน่งทีค่ณุอยูไ่ดอ้ยา่งงา่ยดาย

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ แผนที่

เลอืก  และจากรายการตอ่ไปนี้
มมุมองแผนที ่ — ในมมุมองแผนทีม่าตรฐาน จะสามารถอา่นรายละเอยีดตา่งๆ เชน่ ชือ่ทีต่ัง้
หรอืหมายเลขทางหลวงไดง้า่ย
มมุมองดาวเทยีม  — สําหรับมมุมองแบบละเอยีด จะใชภ้าพถา่ยดาวเทยีม
มมุมองภมูปิระเทศ  — ดขูอ้มลูรูปแบบของเสน้ทางไดทั้นที เชน่ เมือ่คณุเดนิทางไปในที่
ทรุกนัดาร
มมุมอง 3 มติ ิ — เพือ่การดทูีส่มจรงิยิง่ขึน้ ใหเ้ปลีย่นมมุมองของแผนที่
จดุสงัเกต  — แสดงสิง่ปลกูสรา้งและสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ําคัญบนแผนที่
โหมดกลางคนื  — ลดสขีองแผนทีใ่หอ้อ่นลง เมือ่เดนิทางในเวลากลางคนื จะทําใหส้ามารถ
อา่นแผนทีไ่ดง้า่ยขึน้ในโหมดนี้

68 แผนที่



เสน้ทางเดนิรถสาธารณะ  — ดบูรกิารขนสง่สาธารณะทีเ่ลอืก เชน่ เสน้ทางรถไฟฟ้าและทางรถ
ราง

ตัวเลอืกและคณุสมบัตทิีม่ใีหบ้รกิารของโทรศัพทอ์าจแตกตา่งไปตามภมูภิาค ตัวเลอืกทีไ่มม่ใีห ้
บรกิารจะเป็นสจีาง

การดาวนโ์หลดและอพัเดตแผนที่
จัดเก็บแผนทีใ่หมล่งในโทรศัพทข์องคณุกอ่นการเดนิทาง เพือ่ใหค้ณุสามารถดแูผนทีโ่ดยไม่
ตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตขณะเดนิทาง

หากตอ้งการดาวนโ์หลดและอพัเดตแผนทีบ่นโทรศัพทม์อืถอืของคณุ  คณุตอ้งเชือ่มตอ่กับ
WLAN ทีใ่ชง้านได ้

เลอืก เมน ู> แผนที่

การดาวนโ์หลดแผนที่
1 เลอืก อพัเดต > เพิม่แผนทีใ่หม่
2 เลอืกทวปีและประเทศ และเลอืก ดาวนโ์หลด

หากตอ้งการใหด้าวนโ์หลดเสร็จสมบรูณ์ในภายหลัง ใหเ้ลอืก หยดุช ัว่คราว หรอื ออกจาก
ดาวนโ์หลด

เคล็ดลบั: นอกจากนี้ คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ Nokia Ovi Suite สําหรับคอมพวิเตอรใ์นการ
ดาวนโ์หลดไฟลแ์ผนทีถ่นนและเสยีงแนะนําลา่สดุ และคัดลอกไฟลเ์หลา่นีไ้ปยังโทรศัพทม์อืถอื
ของคณุได ้ในการดาวนโ์หลดและตดิตัง้ Nokia Ovi Suite ใหไ้ปที ่www.nokia.com/software

เมือ่คณุตดิตัง้แอปพลเิคชัน่แผนทีเ่วอรช์นัทีใ่หมก่วา่บนโทรศัพทม์อืถอืของคณุ  แผนทีป่ระเทศ
หรอืภมูภิาคจะถกูลบ กอ่นใช ้Nokia Ovi Suite ดาวนโ์หลดแผนทีป่ระเทศหรอืภมูภิาคใหม่ ให ้
เปิดและปิดแอปพลเิคชัน่แผนที ่และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุตดิตัง้ Nokia Ovi Suite เวอรช์นั
ลา่สดุในคอมพวิเตอรข์องคณุแลว้

การอพัเดตแผนที่
เลอืก อพัเดต > ตรวจหาการอพัเดต

เกีย่วกบัวธิหีาตาํแหนง่
แผนทีจ่ะแสดงทีต่ัง้ของคณุบนแผนทีโ่ดยใช ้GPS, A-GPS, WLAN หรอืการจัดตําแหน่งตามเครอื
ขา่ย (ขอ้มลูสถานฐีาน)

Global Positioning System (GPS) เป็นระบบการนําทางดว้ยดาวเทยีมซึง่ใชใ้นการคํานวณ
ตําแหน่งของคณุ Assisted GPS (A-GPS) เป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยทีจ่ะชว่ยเหลอืตัว
รับ GPS ของคณุ เพือ่ปรับปรงุความเร็วและความถกูตอ้งแมน่ยําของการระบตํุาแหน่ง นอกจากนี้
ยังสามารถใชอ้ปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ สําหรับ GPS เพือ่ปรับปรุงและเพิม่ความเร็วในการจัดตําแหน่ง
อปุกรณ์เหลา่นีอ้าจจําเป็นตอ้งมกีารถา่ยโอนขอ้มลูผา่นเครอืขา่ยเซลลลูารใ์นปรมิาณเล็กนอ้ย
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การจัดตําแหน่งดว้ย WLAN ชว่ยปรับปรุงความถกูตอ้งแมน่ยําของการจัดตําแหน่งเมือ่ไมม่ี
สญัญาณ GPS โดยเฉพาะเมือ่คณุอยูใ่นอาคารหรอือยูร่ะหวา่งตกึสงู

ดว้ยการจัดตําแหน่งตามเครอืขา่ย (ขอ้มลูสถานฐีาน) ตําแหน่งจะถกูกําหนดผา่นระบบเสาอากาศ
ทีโ่ทรศัพทเ์คลือ่นทีข่องคณุเชือ่มตอ่อยูใ่นขณะนัน้

เพือ่ประหยัดคา่ใชจ้่าย คณุสามารถปิด A-GPS, WLAN และการระบตํุาแหน่งตามเครอืขา่ย
(ขอ้มลูของสถานฐีาน) ในการตัง้คา่การระบตํุาแหน่งในโทรศัพทข์องคณุได  ้แตก่ารคํานวณ
ตําแหน่งของคณุอาจใชเ้วลานานขึน้ ทีต่ัง้อาจไมถ่กูตอ้งแมน่ยํายิง่ขึน้ และตัวรับ GPS อาจหาที่
ตัง้ไมพ่บบอ่ยขึน้

การใหบ้รกิารและคณุภาพของสญัญาณ GPS อาจไดรั้บผลกระทบจากสถานที่ ตําแหน่ง
ดาวเทยีม อาคารกอ่สรา้ง สิง่กดีขวางทางธรรมชาต ิสภาพอากาศ และการปรับดาวเทยีม GPS
โดยรัฐบาลสหรัฐ บรเิวณในอาคารหรอืชัน้ใตด้นิอาจไมม่สีญัญาณ GPS

GPS ไมส่ามารถนํามาใชเ้พือ่วดัตําแหน่งทีต่ัง้อยา่งละเอยีดแมน่ยําได  ้และคณุไมค่วรทีจ่ะเชือ่
ขอ้มลูสถานทีจ่าก GPS หรอืเครอืขา่ยเซลลลูารเ์พยีงอยา่งเดยีว

มาตรวดัระยะทางอาจไมแ่มน่ยํา ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัการใหบ้รกิารและคณุภาพของการเชือ่มตอ่
GPS

ขึน้อยูก่บัวธิกีารหาตําแหน่งทีพ่รอ้มใชง้าน ความแมน่ยําของการหาตําแหน่งอาจคลาดเคลือ่นไป
ประมาณสองสามเมตรจนถงึหลายกโิลเมตร

การคน้หาทีต่ ัง้
แผนทีช่ว่ยคณุคน้หาสถานทีแ่ละบรษัิททีเ่ฉพาะเจาะจงได ้

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ แผนที ่> การคน้หา

1 ป้อนคําคน้หา เชน่ ทีอ่ยูห่รอืชือ่สถานที่
2 เลอืกรายการทีต่อ้งการจากรายการทีม่ขีอ้มลูตรงกนัทีป่รากฏ

ทีต่ัง้จะปรากฏบนแผนที่

การกลบัไปยงัรายการทีม่ขีอ้มลูตรงกนัทีป่รากฏ
เลอืก คน้หา

เคล็ดลบั: ในมมุมองการคน้หา คณุยังสามารถเลอืกคําจากรายการของคําคน้หากอ่นหนา้นีไ้ด ้

การคน้หาสถานทีใ่กลเ้คยีงประเภทตา่งๆ
เลอืก ประเภท และประเภท เชน่ รา้นคา้, ทีพั่ก หรอืการขนสง่

หากไมม่ผีลการคน้หาทีต่รงกนั ดใูหแ้น่ใจวา่คําทีใ่ชค้น้หาของคณุสะกดถกูตอ้ง ปัญหาเกีย่วกับ
การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตของคณุอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลลัพธใ์นการคน้หาออนไลน์
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หากคณุมแีผนทีข่องพืน้ทีท่ีค่น้หาจัดเก็บไวใ้นโทรศัพทข์องคณุ เพือ่หลกีเลีย่งคา่บรกิารถา่ย
โอนขอ้มลู คณุยังสามารถคน้หาไดโ้ดยไมต่อ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต แตผ่ลการคน้หาอาจมจํีากดั

การดรูายละเอยีดทีต่ ัง้
ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัทีต่ัง้หรอืสถานทีท่ีเ่ฉพาะเจาะจง เชน่ โรงแรม หรอื รา้นอาหาร หากมี

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ แผนที ่> การคน้หา

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนัตามภมูภิาค ในการดรูายละเอยีดสถานทีท่ีม่ทัีง้หมด คณุ
จําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

การดรูายละเอยีดของสถานที่
คน้หาสถานที ่เลอืกสถานทีแ่ละพืน้ทีข่อ้มลูของสถานที่

การจดัอนัดบัสถานที่
คน้หาสถานที ่เลอืกสถานที,่ พืน้ทีข่อ้มลูของสถานที ่จดัอนัดบั และการจัดอนัดับดาว ตัวอยา่ง
เชน่ ในการจัดอันดับสถานทีใ่หเ้ป็น 3 ดาว จาก 5 ดาว ใหเ้ลอืกดาวทีส่าม

เมือ่คณุพบวา่มสีถานทีซ่ ึง่ไมม่อียูแ่ลว้ หรอืมขีอ้มลูทีไ่มเ่หมาะสม หรอืมรีายละเอยีดไมถ่กูตอ้ง
เชน่ขอ้มลูตดิตอ่หรอืทีต่ัง้ผดิ แนะนําใหค้ณุรายงานไปยัง Nokia

การรายงานขอ้มลูสถานทีท่ ีไ่มถ่กูตอ้ง
เลอืกสถานที ่และพืน้ทีข่อ้มลูของสถานที ่รายงาน และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การจดัเก็บหรอืดสูถานทีห่รอืเสน้ทาง
จัดเก็บตําแหน่งทีอ่ยู่ สถานทีท่ีน่่าสนใจ และเสน้ทางเพือ่ใหนํ้ามาใชใ้นภายหลังไดอ้ยา่งรวดเร็ว

เลอืก เมน ู> แผนที่

การจดัเก็บสถานที่
1 เลอืก แผนที่
2 แตะทีท่ีต่ัง้ ในการคน้หาทีอ่ยูห่รอืสถานที่ ใหเ้ลอืก การคน้หา
3 แตะทีพ่ืน้ทีข่อ้มลูของทีต่ัง้
4 เลอืก บนัทกึ

การจดัเก็บเสน้ทาง
1 เลอืก แผนที่
2 แตะทีท่ีต่ัง้ ในการคน้หาทีอ่ยูห่รอืสถานที่ ใหเ้ลอืก การคน้หา
3 แตะทีพ่ืน้ทีข่อ้มลูของทีต่ัง้
4 ในการเพิม่จุดเสน้ทางอืน่ ใหเ้ลอืก นําทาง > เพิม่ในเสน้ทาง
5 เลอืก เพิม่จดุเสน้ทางใหม่ และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม
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6 เลอืก แสดงทาง > ตวัเลอืก > จดัเก็บเสน้ทาง

การดสูถานทีท่ ีจ่ดัเก็บไว้
ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก ทีโ่ปรด > สถานที ่และสถานที ่และ แสดงบนแผนที่

การดเูสน้ทางทีจ่ดัเก็บไว้
ในหนา้จอหลัก เลอืก ทีโ่ปรด > เสน้ทาง และเสน้ทาง

การสง่สถานทีไ่ปใหเ้พือ่น
เมือ่คณุตอ้งการแสดงสถานทีบ่นแผนทีใ่หเ้พือ่นของคณุเห็น คณุสามารถสง่สถานทีไ่ปใหพ้วก
เขาได ้

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ แผนที่

ในการดสูถานทีบ่นแผนที่ เพือ่นของคณุไมจํ่าเป็นตอ้งมโีทรศัพท์ Nokia แตต่อ้งมอีนิเทอรเ์น็ตที่
ใชง้านได ้

1 เลอืกสถานทีแ่ละพืน้ทีข่อ้มลูของสถานที่
2 เลอืก แบง่ปนั > แบง่ปนัทาง SMS หรอื แบง่ปนัทางอเีมล

อเีมลหรอืขอ้ความตัวอกัษรทีม่ลีงิกไ์ปยังตําแหน่งบนแผนทีจ่ะถกูสง่ไปใหเ้พือ่นของคณุ  ทัง้นี้
ตอ้งมกีารเชือ่มตอ่เครอืขา่ยจงึสามารถเปิดลงิกไ์ด ้

เช็คอนิ
ดว้ยคณุสมบัตเิชค็อนิ คณุสามารถเก็บบันทกึสว่นตัววา่คณุไปทีใ่ดมาบา้งได  ้อพัเดตเพือ่นและ
รายชือ่ในเครอืขา่ยทางสงัคมใหท้ราบวา่คณุกําลังทําอะไรอยูไ่ดเ้สมอ  และแบง่ปันตําแหน่ง
ปัจจบุันของคณุในบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมทีค่ณุชืน่ชอบ

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ Check in

ในการเชค็อนิ คณุตอ้งมบีัญช ีNokia ในการแบง่ปันตําแหน่งของคณุ คณุจําเป็นตอ้งมบีัญชี
บรกิารเครอืขา่ยทางสงัคม บรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมทีโ่ทรศัพทร์องรับอาจแตกตา่งกนัไปตาม
ประเทศหรอืภมูภิาค

1 ลงชือ่เขา้ใชบ้ัญช ีNokia ของคณุ หรอืหากคณุยังไมม่ ีใหส้รา้งบัญชใีหม่
2 คณุสามารถแบง่ปันตําแหน่งของคณุในบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมทีค่ณุใชไ้ด  ้เมือ่คณุใช ้

คณุสมบัตเิชค็อนิเป็นครัง้แรก คณุสามารถตัง้คา่ขอ้มลูประจําตัวบัญชขีองคณุสําหรับบรกิาร
ทีค่ณุใชไ้ด ้หากตอ้งการตัง้คา่บัญชใีนภายหลัง ใหเ้ลอืก 

3 เลอืกทีต่ัง้ปัจจบุันของคณุ
4 เขยีนการอพัเดตสถานะของคณุ

คณุสามารถโพสตไ์ปยังบรกิารทีเ่ลอืกซึง่คณุไดต้ัง้คา่ไวเ้ทา่นัน้  หากตอ้งการยกเลกิบรกิาร
ใหเ้ลอืกโลโกข้องบรกิาร หากตอ้งการยกเลกิบรกิารทัง้หมด รวมถงึอพัเดตตําแหน่งและ
สถานะของคณุใหเ้ป็นสว่นตัว ใหล้า้งกลอ่งทําเครือ่งหมาย และโพสตบ์น

72 แผนที่



5 เลอืก Check in

คณุยังสามารถแนบรูปภาพลงในโพสตข์องคณุได  ้ซึง่ขึน้อยูก่บับรกิารเครอืขา่ยทางสังคม

การดปูระวตักิารเช็คอนิของคณุ
เลอืก 

การเชค็อนิและแบง่ปันตําแหน่งของคณุตอ้งใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต  ซึง่อาจเกีย่วขอ้งกบัการ
รับสง่ขอ้มลูจํานวนมาก และมคีา่บรกิารการสง่ขอ้มลู

ขอ้สําคญั: โปรดพจิารณาอยา่งรอบคอบกอ่นแบง่ปันทีต่ัง้ของคณุ

การซงิโครไนซร์ายการโปรดของคณุ
ใชค้อมพวิเตอรข์องคณุวางแผนการเดนิทางทีเ่ว็บไซต์ Nokia Maps, ซงิโครไนซส์ถานทีแ่ละ
เสน้ทางทีจั่ดเก็บไวก้บัโทรศัพทข์องคณุ และดแูผนนัน้ขณะเดนิทาง

ในการซงิโครไนซส์ถานทีห่รอืเสน้ทางระหวา่งโทรศัพทม์อืถอืและบรกิาร  Nokia Maps ใน
อนิเทอรเ์น็ต คณุจําเป็นตอ้งลงชือ่เขา้ใชบ้ัญช ีNokia ของคณุ

เลอืก เมน ู> แผนที่

การซงิโครไนซส์ถานทีแ่ละเสน้ทางทีจ่ดัเก็บไว้
เลอืก ทีโ่ปรด > ซงิโครไนซก์บั Ovi หากคณุไมม่บีัญช ีNokia คณุจะไดรั้บแจง้ใหส้รา้งบัญชี
ขึน้มาหนึง่บัญชี

คณุสามารถตัง้ใหโ้ทรศัพทม์อืถอืซงิโครไนซร์ายการโปรดของคณุโดยอตัโนมัตเิมือ่คณุเปิดหรอื
ปิดแอปพลเิคชัน่แผนทีไ่ด ้

การซงิโครไนซร์ายการโปรดโดยอตัโนมตั ิ
เลอืก  > การซงิโครไนซ ์> การซงิโครไนซ์

การซงิโครไนซจํ์าเป็นตอ้งเปิดใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเตอรเ์น็ต และอาจเกีย่วขอ้งกบัการรับสง่ขอ้มลู
จํานวนมากผา่นเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิารของคณุ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุเพือ่ขอขอ้มลู
เพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการสง่ขอ้มลู

ในการใชบ้รกิาร Nokia Maps บนอนิเทอรเ์น็ต ใหไ้ปที ่www.nokia.com/maps

การใชเ้สยีงแนะนํา
เสยีงแนะนํา หากมอียูสํ่าหรับภาษาของคณุ จะชว่ยคณุคน้หาเสน้ทางไปยังจดุหมายปลายทาง
ใหค้ณุสนุกกบัการเดนิทาง

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ขบั หรอื เดนิ
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เมือ่คณุใชก้ารนําทางทางรถยนตห์รอืการเดนิเทา้เป็นครัง้แรก  เครือ่งจะขอใหค้ณุเลอืกภาษาของ
เสยีงแนะนํา และดาวนโ์หลดไฟลเ์สยีงแนะนําทีเ่หมาะสม

หากคณุเลอืกภาษาทีม่ชี ือ่ถนน ระบบจะพดูชือ่ถนนดว้ย

การเปลีย่นภาษาเสยีงแนะนําของโทรศพัท์
ในหนา้จอหลัก เลอืก  > การนําทาง > การนําทางการขบัรถ หรอื การนําทางการเดนิ
และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การปิดใชง้านเสยีงแนะนํา
ในหนา้จอหลัก เลอืก  > การนําทาง > การนําทางการขบัรถ หรอื การนําทางการเดนิ
แลว้เลอืก ไมม่ี

การเลน่เสยีงแนะนําซํา้สําหรบัการนําทางทางรถยนต์
ในหนา้จอการนําทาง เลอืก ตวัเลอืก > ทําซํา้

การปรบัระดบัเสยีงของเสยีงแนะนําสําหรบัการนําทางทางรถยนต์
ในหนา้จอการนําทาง เลอืก ตวัเลอืก > ระดบัเสยีง

ขบัรถสูจ่ดุหมายปลายทางของคณุ
เมือ่คณุตอ้งการเสน้ทางแบบเลีย้วตอ่เลีย้วในขณะขับรถ แผนทีจ่ะชว่ยใหค้ณุไปถงึยังจุดหมาย
ปลายทางของคณุ

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ขบั

การขบัรถสูจ่ดุหมายปลายทางของคณุ
เลอืก ระบปุลายทาง และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การขบัรถกลบับา้น
เลอืก ขบักลบับา้น

คณุสามารถเริม่ตน้การขับรถโดยไมกํ่าหนดปลายทาง แผนทีจ่ะตดิตามทีตั่ง้ของคณุ และขอ้มลู
การจราจรจะปรากฏขึน้โดยอตัโนมัต ิหากม ีหากตอ้งการกําหนดปลายทางในภายหลัง เลอืก
ปลายทาง

ตามคา่เริม่ตน้ แผนทีจ่ะหมนุไปยังทศิทางการขับรถของคณุ

เปลีย่นทศิทางแผนทีไ่ปทางทศิเหนอื
เลอืก  หากตอ้งหมนุแผนทีก่ลับสูท่ศิทางการขับรถของคณุ เลอืก 

เมือ่คณุเลอืก ขบักลบับา้น หรอื เดนิกลบับา้น เป็นครัง้แรก คณุจะไดรั้บแจง้ใหกํ้าหนดทีต่ัง้บา้น
ของคณุ

74 แผนที่



การเปลีย่นตาํแหนง่บา้นของคณุ
1 ในหนา้จอหลัก เลอืก 
2 เลอืก การนําทาง > ตาํแหนง่บา้น > ระบใุหม่
3 เลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การเปลีย่นมมุมองระหวา่งนําทาง
ปัดไปทางซา้ยเพือ่เลอืก มมุมอง 2 มติ,ิ มมุมอง 3 มติ,ิ มมุมองลกูศร หรอื ภาพรวมเสน้ทาง

ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใด เมือ่คณุขับขีย่านพาหนะอยู่ สิง่สําคัญ
อนัดับแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะขับขีย่านพาหนะ คอื ความปลอดภัยบนทอ้งถนน

หนา้จอการนําทาง

1 เสน้ทาง
2 ทีต่ัง้และทศิทางของคณุ
3 แถบขอ้มลู (ความเร็ว ระยะทาง เวลา)

การรบัขอ้มลูการจราจรและความปลอดภยั
ยกระดับประสบการณ์ในการขับขีข่องคณุดว้ยขอ้มลูแบบเรยีลไทมเ์กีย่วกบัสภาพการจราจร
บรกิารทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืเกีย่วกบัชอ่งทางเดนิรถและเตอืนขดีจํากดัความเร็ว  หากมบีรกิารใน
ประเทศหรอืภมูภิาคของคณุ

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ขบั

การดสูภาพการจราจรบนแผนที่
ในระหวา่งการนําทางการขับรถ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ขอ้มลูจราจร สภาพการจราจรจะปรากฏ
เป็นรปูสามเหลีย่มและเสน้ตรง

การอพัเดตขอ้มลูจราจร
เลอืก ตวัเลอืก > ขอ้มลูจราจร > อพัเดตขอ้มลูจราจร

แผนที่ 75



เมือ่วางแผนเสน้ทาง คณุสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศัพทห์ลกีเลีย่งสภาพการจราจรตา่งๆ  เชน่ รถตดิ
หรอืซอ่มถนนได ้

การหลกีเลีย่งสภาพการจราจร
ในหนา้จอหลัก เลอืก  > การนําทาง > เปลีย่นเสน้ทางเนือ่งจากสภาพจราจร

ตําแหน่งของกลอ้งจับความเร็วอาจแสดงในเสน้ทางของคณุระหวา่งการนําทาง  หากเปิดใชง้าน
คณุสมบัตนิี ้เขตปกครองศาลบางแหง่หา้มใชห้รอืควบคมุการใชข้อ้มลูตําแหน่งของกลอ้งจับ
ความเร็ว Nokia ไมรั่บผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งแมน่ยําหรอืผลลัพธท์ีต่ามมาจากการใชข้อ้มลู
ตําแหน่งของกลอ้งจับความเร็ว

การเดนิสูจ่ดุหมายปลายทางของคณุ
เมือ่คณุตอ้งการเสน้ทางการเดนิเทา้ไปตามถนน แผนทีจ่ะนําทางคณุไปยังจตรัุส ผา่นสวน
สาธารณะ เขตทางเดนิเทา้ และแมแ้ตศ่นูยก์ารคา้

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ เดนิ

การเดนิสูจ่ดุหมายปลายทาง
เลอืก ระบปุลายทาง และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การเดนิกลบับา้น
เลอืก เดนิกลบับา้น

คณุสามารถเริม่ตน้การเดนิโดยไมกํ่าหนดปลายทาง

ตามคา่เริม่ตน้ แผนทีจ่ะหนัไปทางทศิเหนอื

หมนุแผนทีไ่ปยงัทศิทางการเดนิของคณุ
เลอืก  หากตอ้งหมนุแผนทีก่ลับสูท่ศิเหนอื เลอืก 

เมือ่คณุเลอืก ขบักลบับา้น หรอื เดนิกลบับา้น เป็นครัง้แรก คณุจะไดรั้บแจง้ใหกํ้าหนดทีต่ัง้บา้น
ของคณุ

การเปลีย่นตาํแหนง่บา้นของคณุ
1 ในหนา้จอหลัก เลอืก 
2 เลอืก การนําทาง > ตาํแหนง่บา้น > ระบใุหม่
3 เลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การวางแผนเสน้ทาง
วางแผนการเดนิทาง และสรา้งเสน้ทางของคณุ และแสดงบนแผนทีก่อ่นเริม่ออกเดนิทาง

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ แผนที่
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การสรา้งเสน้ทาง
1 แตะทีตํ่าแหน่งจดุเริม่ตน้ของคณุ ในการคน้หาทีอ่ยูห่รอืสถานที่ ใหเ้ลอืก การคน้หา
2 แตะทีพ่ืน้ทีข่อ้มลูของทีต่ัง้
3 เลอืก นําทาง > เพิม่ในเสน้ทาง
4 ในการเพิม่จุดเสน้ทางอืน่ ใหเ้ลอืก เพิม่จดุเสน้ทางใหม่ และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

เคล็ดลบั: หากคณุตอ้งการวางแผนเสน้ทางจากคอมพวิเตอร์ และคัดลอกไปไวใ้นโทรศัพทข์อง
คณุ ใหไ้ปทีบ่รกิารแผนที ่Nokia บนเว็บที ่www.nokia.com/maps

การเปลีย่นลําดบัของจดุเสน้ทาง
1 เลอืกจุดเสน้ทาง
2 เลอืก ยา้ย
3 แตะสถานทีท่ีค่ณุตอ้งการยา้ยจุดเสน้ทางไป

การแกไ้ขทีต่ ัง้ของจดุเสน้ทาง
แตะจดุเสน้ทาง และเลอืก แกไ้ข และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การดเูสน้ทางบนแผนที่
เลอืก แสดงทาง

การนําทางไปยงัปลายทาง
เลอืก แสดงทาง > ตวัเลอืก > เร ิม่ขบั หรอื เร ิม่เดนิ

การตัง้คา่เสน้ทางจะมผีลตอ่การนําทางและวธิแีสดงเสน้ทางบนแผนที่

การเปลีย่นการต ัง้คา่สําหรบัเสน้ทาง
1 ในมมุมองนักวางแผนการเดนิทาง ใหเ้ปิดแท็บ ตัง้คา่ หากตอ้งการไปทีม่มุมองนักวางแผน

การเดนิทางจากมมุมองการนําทาง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > จดุเสน้ทาง หรอื รายการจดุ
ตา่งๆ ตามเสน้ทาง

2 ตัง้คา่โหมดการขนสง่ไปที ่ขบัรถ หรอื เดนิ หากคณุเลอืก เดนิ คณุสามารถใชถ้นนทาง
เดยีวจะเป็นถนนสายปกต ิและเสน้ทางเดนิเทา้และเสน้ทางผา่น ตัวอยา่งเชน่ สวนสาธารณะ
และศนูยก์ารคา้ได ้

3 เลอืกตัวเลอืกทีต่อ้งการ

การเลอืกโหมดการเดนิ
เปิดแท็บ ตัง้คา่ ตัง้โหมดการขนสง่เป็น เดนิ และเลอืก เสน้ทางทีต่อ้งการ > ถนน หรอื เสน้
ตรง เสน้ตรง มปีระโยชนใ์นพืน้ทีท่รุกนัดารเนือ่งจากจะชว่ยกําหนดทศิทางการเดนิ
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การใชเ้สน้ทางขบัรถทีส่ ัน้และเร็วทีส่ดุ
เปิดแท็บ ตัง้คา่ ตัง้โหมดการขนสง่เป็น ขบัรถ และเลอืก การเลอืกเสน้ทาง > เสน้ทางทีเ่ร็ว
กวา่ หรอื เสน้ทางทีใ่กลก้วา่

การใชเ้สน้ทางการขบัทีด่ที ีส่ดุ
เปิดแท็บ ตัง้คา่ ตัง้โหมดการขนสง่เป็น ขบัรถ และเลอืก การเลอืกเสน้ทาง > เหมาะสม เสน้
ทางการขับรถทีด่ทีีส่ดุจะรวมขอ้ดขีองทัง้เสน้ทางทีส่ัน้และเร็วทีส่ดุ

ตัวอยา่งเชน่ คณุยังสามารถเลอืกเพือ่ใชห้รอืหลกีเลีย่งการใชม้อเตอรเ์วย์ ทางดว่น หรอืทา่เรอื
ขา้มฟาก

การเชือ่มตอ่

โทรศัพทข์องคณุมตีัวเลอืกมากมายในการเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตหรอือปุกรณ์อืน่ทีใ่ชง้านรว่ม
กนัไดห้รอืคอมพวิเตอร์

การเชือ่มตอ่ขอ้มลูและจดุเชือ่มตอ่
โทรศัพทส์นับสนุนการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) เชน่ GPRS
ในเครอืขา่ย GSM

คณุยังสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลู WLAN การเชือ่มตอ่ LAN แบบไรส้าย สามารถทําไดท้ลีะ
ครัง้ แตส่ามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ไดห้ลายตัวในจุดเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพยีงจุดเดยีว

ในการเชือ่มตอ่ขอ้มลู คณุจะตอ้งใชจ้ดุเชือ่มตอ่ คณุสามารถกําหนดชนดิตา่งๆ ของจดุเชือ่มตอ่
ไดด้ังนี้

• จดุเชือ่มตอ่ MMS ใชส้ง่และรับขอ้ความมัลตมิเีดยี
• จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต (IAP) เพือ่สง่และรับอเีมลและเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต

กรณุาตรวจสอบกบัผูใ้หบ้รกิารของคณุวา่ตอ้งใชจุ้ดเชือ่มตอ่ประเภทใดสําหรับการเขา้ใชบ้รกิาร
ทีค่ณุตอ้งการ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเพือ่ดขูอ้มลูเกีย่วกบัการใชง้านและการเป็นสมาชกิบรกิาร
เชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต

การต ัง้คา่เครอืขา่ย
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > เครอืขา่ย

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

การเลอืกระบบ  — เลอืก อตัโนมตั ิเพือ่ตัง้คา่อปุกรณ์ใหค้น้หาและเลอืกเครอืขา่ยทีใ่ชง้านได ้
หรอื ดว้ยตนเอง เพือ่เลอืกเครอืขา่ยจากรายการดว้ยตัวเอง หากการเชือ่มตอ่กบัระบบเครอืขา่ย
ทีเ่ลอืกไวเ้องสิน้สดุลง โทรศัพทจ์ะสง่เสยีงเตอืนขอ้ผดิพลาดนี้ และขอใหค้ณุเลอืกระบบอกีครัง้
ระบบทีเ่ลอืกจะตอ้งมขีอ้ตกลงเกีย่วกบัการโทรขา้มระบบกบัระบบเครอืขา่ยหลักของคณุ
แสดงขอ้มลูระบบ  — กําหนดใหเ้ครือ่งแสดงขอ้มลู เมือ่ใชใ้นระบบเครอืขา่ยโทรศัพทท์ีใ่ช ้
เทคโนโลยแีบบ Micro Cellular Network (MCN) และเพือ่ใชง้านการรับขอ้มลูโทรศัพท์
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LAN ไรส้าย 
โทรศัพทเ์ครือ่งนีส้ามารถตรวจจับและเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยในพืน้ทีแ่บบไรส้าย  (WLAN) เมือ่ใช ้
WLAN คณุสามารถเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกบัอนิเทอรเ์น็ตและอปุกรณ์ทีม่กีารสนับสนุน
WLAN ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

เกีย่วกบั WLAN
ในการใชก้ารเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN) จะตอ้งมกีารเชือ่มตอ่ WLAN ดังกลา่วอยูใ่นสถานที่
ทีค่ณุอยู่ และโทรศัพทข์องคณุจะตอ้งเชือ่มตอ่กับ WLAN ดังกลา่ว มกีารป้องกนั WLAN บาง
รายการไว ้และคณุตอ้งใชค้ยีก์ารเขา้ใชจ้ากผูใ้หบ้รกิารเพือ่เชือ่มตอ่กบั WLAN เหลา่นี้

หมายเหตุ: การใช ้WLAN อาจถกูจํากดัในบางประเทศ ตัวอยา่งเชน่ ในประเทศฝร่ังเศส คณุ
จะไดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้WLAN ภายในอาคารเทา่นัน้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ที่
ในทอ้งทีข่องคณุ

คณุสมบัตทิีใ่ช ้WLAN หรอืทีไ่ดรั้บอนุญาตใหทํ้างานในพืน้หลังระหวา่งการใชค้ณุสมบัตอิืน่ๆ  จะ
ทําใหส้ิน้เปลอืงแบตเตอรีม่ากขึน้และลดอายกุารใชง้านแบตเตอรีล่ง

โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนคณุสมบัต ิWLAN ตอ่ไปนี:้

• มาตรฐาน IEEE 802.11b/g และมาตรฐาน WAPI
• ทํางานที ่2.4 GHz
• Wired Equivalent Privacy (WEP) ทีม่คียีไ์มเ่กนิ 128 บติ Wi-Fi Protected Access (WPA)

และวธิกีารตรวจสอบความถกูตอ้ง 802.1x สามารถใชฟั้งกช์นัเหลา่นีไ้ดต้อ่เมือ่ไดรั้บการ
สนับสนุนจากเครอืขา่ยเทา่นัน้

ขอ้สําคญั: โปรดใชก้ารเขา้รหสัลับเพือ่เพิม่การรักษาความปลอดภัยของการเชือ่มตอ่  WLAN
การใชก้ารเขา้รหสัจะลดความเสีย่งทีผู่อ้ ืน่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูของคณุได ้

การเชือ่มตอ่ WLAN
ในการใชก้ารเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN) คณุตอ้งสรา้งจุดเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต (IAP)
สําหรับ WLAN ใชจ้ดุเชือ่มตอ่สําหรับแอปพลเิคชัน่ทีจํ่าเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

การเชือ่มตอ่ WLAN จะถกูสรา้งขึน้เมือ่คณุสรา้งการเชือ่มตอ่ขอ้มลูโดยใชจ้ดุเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ต WLAN การเชือ่มตอ่ WLAN ทีใ่ชง้านอยูจ่ะสิน้สดุลงเมือ่คณุตัดการเชือ่มตอ่ขอ้มลู

คณุสามารถใช ้WLAN ในระหวา่งใชส้ายสนทนาหรอืเมือ่เปิดใชข้อ้มลูแพคเก็ต คณุสามารถเชือ่ม
ตอ่กบัอปุกรณ์ทีม่จีดุเชือ่มตอ่ WLAN ไดเ้พยีงจุดเดยีวในแตล่ะครัง้ แตแ่อปพลเิคชัน่ตา่งๆ
สามารถใชจ้ดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเดยีวกนั

เมือ่โทรศัพทข์องคณุใชร้ปูแบบออฟไลน์ คณุยังคงสามารถใชง้าน WLAN ได ้(ถา้ม)ี โปรดปฏบิัติ
ตามขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัยทีม่ผีลบังคับใชเ้มือ่สรา้งและใชก้ารเชือ่มตอ่  WLAN

เคล็ดลบั: ในการตรวจสอบทีอ่ยู่ Media Access Control (MAC) เฉพาะทีร่ะบเุครือ่งของคณุ ให ้
เปิดแป้นหมนุ และป้อน *#62209526#
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ตวัชว่ยสรา้ง WLAN
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > LAN ไรส้าย

ตัวชว่ยสรา้ง WLAN ชว่ยใหค้ณุเชือ่มตอ่กบั LAN ไรส้ายและจัดการกบัการเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย
ของคณุ

หากการคน้หาพบ WLAN ในการสรา้งจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต (IAP) สําหรับการเชือ่มตอ่และเริม่
ใชง้านเว็บเบราเซอรท์ีใ่ช ้IAP นี ้ใหเ้ลอืกการเชือ่มตอ่ และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก เร ิม่ตน้การ
เรยีกดเูว็บ

หากคณุเลอืกเครอืขา่ย WLAN ทีม่กีารรับรอง เครือ่งจะใหคุ้ณป้อนรหสัผา่นทีเ่กีย่วขอ้ง หาก
ตอ้งการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยทีถ่กูซอ่นไว  ้คณุตอ้งพมิพช์ือ่เครอืขา่ย (Service Set Identifier,
SSID) ทีถ่กูตอ้งกอ่น

หากคณุมเีว็บเบราเซอรท์ีกํ่าลังทํางานโดยใชก้ารเชือ่มตอ่  WLAN ทีใ่ชง้านอยูใ่นปัจจบัุน ในการ
ลับไปยังเว็บเบราเซอร ์เลอืก เรยีกดเูว็บตอ่ไป
ในการปิดการเชือ่มตอ่ทีใ่ชง้าน ใหเ้ลอืกการเชือ่มตอ่ และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก ตดัการ
เชือ่มตอ่ WLAN

จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต WLAN
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > LAN ไรส้าย

กรอง WLAN จากรายการของเครอืขา่ยทีพ่บ
เลอืก ตวัเลอืก > ตวักรองเครอืขา่ย WLAN เครอืขา่ยทีเ่ลอืกจะไมป่รากฏขึน้ในครัง้ตอ่ไปทีต่ัว
ชว่ย WLAN คน้หา WLAN

การดรูายละเอยีดของเครอืขา่ย
เลอืกเครอืขา่ย และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก รายละเอยีด หากคณุเลอืกการเชือ่มตอ่ทีใ่ชง้าน
รายละเอยีดการเชือ่มตอ่จะแสดงขึน้

โหมดการทํางาน
โหมดการทํางานใน WLAN แบง่ออกเป็นสองโหมด ดังนี:้ โหมดโครงสรา้งพืน้ฐานและโหมด
เฉพาะกจิ

การทํางานในโหมดโครงสรา้งพืน้ฐานจะอนุญาตใหม้กีารสือ่สารสองชนดิ : อปุกรณ์ไรส้ายเชือ่ม
ตอ่เขา้หากนัโดยผา่นอปุกรณ์ทีเ่ป็นจดุเชือ่มตอ่ WLAN หรอือปุกรณ์ไรส้ายเชือ่มตอ่เขา้กบัเครอื
ขา่ย LAN แบบมสีายโดยผา่นอปุกรณ์ทีเ่ป็นจุดเชือ่มตอ่ WLAN

ในโหมดการทํางานแบบเฉพาะกจิ โทรศัพทจ์ะสามารถสง่และรับขอ้มลูกบัโทรศัพทอ์กีเครือ่ง
หนึง่ไดโ้ดยตรง
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การต ัง้คา่ LAN ไรส้าย
ในการตัง้คา่ LAN ไรส้าย (WLAN) คณุสามารถระบวุา่จะใหเ้ครือ่งแสดงสญัลักษณ์ WLAN เมือ่มี
เครอืขา่ยพรอ้มใชง้านหรอืไม่ รวมถงึกําหนดความถีข่องการสแกนหาเครอืขา่ยได  ้คณุยังสามารถ
ระบวุา่จะใหม้กีารทดสอบการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตหรอืไม่ รวมถงึวธิกีารทดสอบ และดกูารตัง้คา่
WLAN ขัน้สงูได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > LAN ไรส้าย > ตวัเลอืก > การต ัง้คา่

การแสดง เมือ่ม ีWLAN ใชง้านได้
เลอืก แสดงความพรอ้ม WLAN > ใช่

การต ัง้คา่ความถีท่ ีจ่ะใหโ้ทรศพัทค์น้หา WLAN ทีใ่ชง้านได้
เลอืก แสดงความพรอ้ม WLAN > ใช ่และ สแกนสําหรบัเครอืขา่ย

การกาํหนดการต ัง้คา่ทดสอบความสามารถในการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
เลอืก ทดสอบเชือ่มตอ่เน็ต และเลอืกวา่จะใหท้ดสอบโดยอตัโนมัตหิรอืหลังการยนืยัน หรอืไม่
ใหท้ดสอบเลย หากทดสอบการเชือ่มตอ่สําเร็จ เครือ่งจะจัดเก็บจดุเชือ่มตอ่ไวใ้นรายการปลาย
ทางอนิเทอรเ์น็ต

การดกูารต ัง้คา่ข ัน้สงู
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ข ัน้สงู
ขอแนะนําไมใ่หค้ณุแกไ้ขการตัง้คา่ WLAN ขัน้สงู

จดุเชือ่มตอ่
การสรา้งจดุเชือ่มตอ่ใหม่
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ปลายทาง

คณุอาจไดรั้บคา่ทีต่อ้งตัง้สําหรับจดุเชือ่มตอ่ในรปูแบบของขอ้ความจากผูใ้หบ้รกิาร  ผูใ้หบ้รกิาร
อาจตัง้คา่จดุเชือ่มตอ่บางจดุหรอืทัง้หมดใหก้บัโทรศัพทข์องคณุไวล้ว่งหนา้แลว้  และคณุอาจไม่
สามารถเปลีย่นแปลง สรา้ง แกไ้ขหรอืลบคา่เหลา่นัน้ได ้

1 เลอืก จดุเชือ่มตอ่
2 โทรศัพทจ์ะขอใหต้รวจสอบการเชือ่มตอ่ทีใ่ชไ้ด  ้หลังการคน้หา การเชือ่มตอ่ทีม่อียูแ่ลว้จะ

ปรากฏขึน้ และจุดเชือ่มตอ่ใหมจ่ะใชร้ว่มกนักบัการเชือ่มตอ่ดังกลา่วได  ้หากคณุขา้มขัน้ตอน
นี ้เครือ่งจะขอใหค้ณุเลอืกวธิกีารเชือ่มตอ่และระบกุารตัง้คา่ทีจํ่าเป็น

หากตอ้งการดจูดุเชือ่มตอ่ทีจั่ดเก็บอยูใ่นโทรศัพทข์องคณุ ใหเ้ลอืกกลุม่จดุเชือ่มตอ่ กลุม่จดุ
เชือ่มตอ่ตา่งๆ มดีังนี้

จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
จดุเชือ่มตอ่ขอ้ความมัลตมิเีดยี
จดุเชือ่มตอ่ WAP
จดุเชือ่มตอ่ทีไ่มไ่ดจํ้าแนกประเภท
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ประเภทของกลุม่จดุเชือ่มตอ่ตา่งๆ จะแสดงดังนี้

จุดเชือ่มตอ่ทีไ่ดรั้บการป้องกนั
จุดเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต
จุดเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN)

การจดัการกลุม่จดุเชือ่มตอ่
หากตอ้งการหลกีเลีย่งการเลอืกจดุเชือ่มตอ่เดีย่วทกุครัง้ทีโ่ทรศัพททํ์าการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย
คณุสามารถสรา้งกลุม่ทีป่ระกอบดว้ยจุดเชือ่มตอ่หลายจดุเพือ่เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยดังกลา่ว  และ
กําหนดลําดับทีใ่ชจ้ดุเชือ่มตอ่ได ้ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถเพิม่ LAN ไรส้าย (WLAN) และจุด
เชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตไปยังกลุม่จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต และใชก้ลุม่ดังกลา่วเพือ่เรยีกดเูว็บ
หากคณุใหลํ้าดับความสําคัญสงูสดุกบั WLAN โทรศัพทจ์ะเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตผา่น WLAN
หากม ีและผา่นการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต หากไมม่ี

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ปลายทาง

การสรา้งกลุม่จดุเชือ่มตอ่ใหม่
เลอืก ตวัเลอืก > ปลายทางใหม่

การเพิม่จดุเชือ่มตอ่ไปยงักลุม่จดุเชือ่มตอ่
เลอืกกลุม่ และ ตวัเลอืก > จดุเชือ่มตอ่ใหม่

การคดัลอกจดุเชือ่มตอ่ทีม่อียูจ่ากกลุม่อืน่
เลอืกกลุม่ และเลอืกจุดเชือ่มตอ่คา้งไวเ้พือ่คัดลอก และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก คดัลอกไป
ปลายทางอืน่

การเปลีย่นลําดบัความสําคญัของจดุเชือ่มตอ่ภายในกลุม่
เลอืกจดุเชือ่มตอ่คา้งไว ้และจากเมนูป็อปอัพ ใหเ้ลอืก เปลีย่นความสําคญั

การต ัง้คา่จดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ปลายทาง > จดุเชือ่มตอ่ และทําตามคําแนะนํา

การแกไ้ขจดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต
เลอืกกลุม่จดุเชือ่มตอ่และจุดเชือ่มตอ่ทีม่เีครือ่งหมาย  ปฏบิัตติามคําแนะนําจากผูใ้หบ้รกิาร
ของคณุ

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
ชือ่จดุเชือ่มตอ่  — คณุสามารถขอรับชือ่จดุเชือ่มตอ่ไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารของคณุ
ชือ่ผูใ้ช ้ — คณุอาจตอ้งมชีือ่ผูใ้ชเ้พือ่ทําการเชือ่มตอ่ขอ้มลู และปกตแิลว้ผูใ้หบ้รกิารของคณุจะ
เป็นผูใ้หช้ือ่ผูใ้ชน้ี้
แจง้ใหใ้สร่หสัผา่น  — หากคณุตอ้งป้อนรหสัผา่นใหมท่กุครัง้ทีล็่อคเขา้เซริฟ์เวอร์ หรอืหากคณุ
ไมต่อ้งการบันทกึรหสัผา่นของคณุในโทรศัพท์ ใหเ้ลอืก ใช่
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รหสัผา่น  — รหสัผา่นอาจจําเป็นตอ้งใชใ้นการเชือ่มตอ่ขอ้มลู ซึง่โดยปกตจิะไดรั้บจากผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ
การตรวจสอบความถกูตอ้ง  — หากตอ้งการสง่รหสัผา่นทีม่กีารเขา้รหสัของคณุเสมอ  ใหเ้ลอืก
รบัรอง หากตอ้งการสง่รหสัผา่นทีม่กีารเขา้รหสัของคณุเมือ่ทําได  ้ใหเ้ลอืก ปกติ
โฮมเพจ  — ป้อนทีอ่ยูเ่ว็บหรอืทีอ่ยูข่องศนูยข์อ้ความมัลตมิเีดยี ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจดุเชือ่มตอ่ทีค่ณุ
ตัง้คา่อยู่
ใชจ้ดุเชือ่มตอ่  — ตัง้ใหเ้ครือ่งเชือ่มตอ่กบัปลายทางโดยใชจ้ดุเชือ่มตอ่นีห้ลังการยนืยันหรอื
โดยอตัโนมตัิ

การแกไ้ขการต ัง้คา่จดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ตข ัน้สงู
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ช ัน้สงู

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
ประเภทระบบเครอืขา่ย  — เลอืกประเภทโปรโตคอลอนิเทอรเ์น็ตเพือ่ถา่ยโอนขอ้มลูไปยัง
เครือ่งและจากเครือ่ง การตัง้คา่อืน่ๆ ขึน้อยูกั่บประเภทของเครอืขา่ยทีเ่ลอืก
ทีอ่ยู ่IP ของโทรศพัท ์(สําหรับ IPv4 เทา่นัน้) — ป้อนทีอ่ยู่ IP ของโทรศัพทข์องคณุ
ทีอ่ยู ่DNS  — ป้อนทีอ่ยู่ IP ของเซริฟ์เวอร ์DNS หลักและรอง หากผูใ้หบ้รกิารของคณุกําหนดไว ้
โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตของคณุเพือ่ขอรับทีอ่ยูเ่หลา่นี้
ทีอ่ยูเ่ซริฟ์เวอรพ์ร็อกซี ่ — ป้อนทีอ่ยูข่องเซริฟ์เวอรพ์ร็อกซี ่
หมายเลขพอรต์พร็อกซี ่ — ป้อนหมายเลขพอรต์ของเซริฟ์เวอรพ์ร็อกซี่

การต ัง้คา่จดุเชือ่มตอ่ WLAN
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ปลายทาง > จดุเชือ่มตอ่ และทําตามคําแนะนํา

การแกไ้ขจดุเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN)
เลอืกกลุม่จดุเชือ่มตอ่และจุดเชือ่มตอ่ทีม่เีครือ่งหมาย  ปฏบิัตติามคําแนะนําจากผูใ้หบ้รกิาร
WLAN ของคณุ

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ชือ่เครอืขา่ย WLAN  — เลอืก ป้อนดว้ยตนเอง หรอื คน้หาเครอืขา่ย หากคณุเลอืกเครอืขา่ย
ทีม่ ีโหมดเครอืขา่ย WLAN และโหมดความปลอดภัย WLAN จะไดรั้บการกําหนดโดยการตัง้คา่
ของอปุกรณ์จดุเชือ่มตอ่
สถานะเครอืขา่ย  — กําหนดวา่จะแสดงชือ่เครอืขา่ยหรอืไม่
โหมดเครอืขา่ย WLAN  — เลอืก เฉพาะกจิ เพือ่สรา้งเครอืขา่ยเฉพาะกจิ และใหอ้ปุกรณ์สง่
และรับขอ้มลูโดยตรง โดยไมจํ่าเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณ์จดุเชือ่มตอ่ WLAN ในเครอืขา่ยเฉพาะกจิ
อปุกรณ์ทกุเครือ่งตอ้งใชช้ือ่เครอืขา่ย WLAN เหมอืนกนั
ความปลอดภยั WLAN  — เลอืกการเขา้รหสัทีใ่ช:้ WEP, 802.1x หรอื WPA/WPA2
(802.1x และ WPA/WPA2 ไมม่ใีหสํ้าหรับเครอืขา่ยเฉพาะกจิ) หากคณุเลอืก เครอืขา่ยแบบ
เปิด จะไมม่กีารใชก้ารเขา้รหสั ฟังกช์นั WEP, 802.1x และ WPA ใชไ้ดต้อ่เมือ่เครอืขา่ยรองรับ
โฮมเพจ  — ป้อนทีอ่ยูเ่ว็บของเพจเริม่ตน้
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ใชจ้ดุเชือ่มตอ่  — ตัง้ใหเ้ครือ่งสรา้งการเชือ่มตอ่โดยใชจ้ดุเชือ่มตอ่นีโ้ดยอัตโนมัตหิรอืหลังการ
ยนืยัน

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

การดกูารเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีใ่ชอ้ยู่
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ตวัจดัการเชือ่มตอ่

ในหนา้จอเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีใ่ชอ้ยู่ คณุสามารถดกูารเชือ่มตอ่ขอ้มลูของคณุได ้

สายขอ้มลู
การเชือ่มตอ่ GPRS
การเชือ่มตอ่ WLAN

การปิดการเชือ่มตอ่
เลอืกการเชือ่มตอ่คา้งไว ้และเลอืก ตดัเชือ่มตอ่ จากเมนูป็อปอพั

การปิดการเชือ่มตอ่ทีเ่ปิดไวท้ ัง้หมด
เลอืก ตวัเลอืก > ตดัการเชือ่มตอ่ท ัง้หมด

การดรูายละเอยีดของการเชือ่มตอ่
เลอืก ตวัเลอืก > รายละเอยีด

การซงิโครไนซ์
ดว้ยแอปพลเิคชัน่ซงิค ์คณุจะสามารถซงิโครไนซบ์ันทกึ ขอ้ความ รายชือ่ และขอ้มลูอืน่ๆ ดว้ย
เซริฟ์เวอรร์ะยะไกล

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > ถา่ยโอนขอ้มลู > ซงิค์

คณุสามารถขอรับการตัง้คา่การซงิโครไนซใ์นรปูแบบขอ้ความการกําหนดคา่จากผูใ้หบ้รกิารของ
คณุไดด้ว้ย

รปูแบบการซงิโครไนซข์องคณุจะมกีารตัง้คา่ทีจํ่าเป็นสําหรับการซงิโครไนซ์ เมือ่คณุเปิดแอปพลิ
เคชัน่ รปูแบบการซงิโครไนซท์ีร่ะบบตัง้ไวห้รอืทีใ่ชแ้ลว้กอ่นหนา้นีจ้ะปรากฏขึน้

การรวมหรอืไมร่วมชนดิของเนือ้หา
เลอืกชนดิของเนือ้หา

การซงิโครไนซข์อ้มลู
เลอืก ตวัเลอืก > ซงิโครไนส์

การสรา้งรปูแบบการซงิโครไนซใ์หม่
เลอืก ตวัเลอืก > รปูแบบการซงิคใ์หม่
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การจดัการรปูแบบการซงิโครไนซ์
เลอืก ตวัเลอืก และตัวเลอืกทีต่อ้งการ

การซงิโครไนซข์อ้มลูกบัการซงิค  ์Ovi
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > เครือ่งมอื > การซงิค ์Ovi

เมือ่คณุเปิดแอปพลเิคชัน่เป็นครัง้แรก ตัวชว่ยการซงิโครไนซจ์ะชว่ยคณุกําหนดการตัง้คา่และ
เลอืกเนือ้หาทีค่ณุตอ้งการซงิโครไนซ์

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
การต ัง้คา่การซงิค ์ — กําหนดการตัง้คา่การซงิโครไนซ์
ดงึการสํารองขอ้มลู  — เรยีกคนืรายชือ่ รายการปฏทินิ และบันทกึจาก Ovi ไปยังโทรศัพทข์อง
คณุ การอพัเดตทีทํ่าตัง้แตก่ารซงิคค์รัง้กอ่นหนา้จะยังคงอยู่
ยกเลกิสมคัรการซงิค ์Ovi  — ปิดใชง้าน การซงิค ์Ovi

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

การเชือ่มตอ่ Bluetooth
เกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ Bluetooth
ดว้ยการเชือ่มตอ่ Bluetooth คณุสามารถทําการเชือ่มตอ่แบบไรส้ายกบัอปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนั
ไดอ้ืน่ๆ เชน่ อปุกรณ์เคลือ่นที ่คอมพวิเตอร ์ชดุหฟัูง และชดุโทรศัพทใ์นรถยนต์

คณุสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่นีเ้พือ่สง่ขอ้มลูจากเครือ่งของคณุ โอนยา้ยไฟลจ์ากเครือ่งพซีทีีใ่ช ้
รว่มกนัได ้และพมิพไ์ฟลด์ว้ยเครือ่งพมิพท์ีใ่ชร้ว่มกนัได ้

 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

เนือ่งจากอปุกรณ์ทีม่เีทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth สือ่สารโดยใชค้ลืน่วทิยุ จงึไมจํ่าเป็นตอ้งอยู่
ในระยะทีม่องเห็นโดยตรง อยา่งไรก็ตาม ควรมรีะยะหา่งจากกนัภายใน 10 เมตร (33 ฟตุ) แมว้า่
การเชือ่มตอ่อาจถกูรบกวนจากสิง่กดีขวาง เชน่ ผนัง หรอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ

โทรศัพทน์ีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ทีส่นับสนุนรปูแบบดังตอ่
ไปนี:้ generic access, network access, control, hands-free, headset, object push, file
transfer, dial-up networking, SIM access และ serial port คณุควรใชเ้ฉพาะอปุกรณ์เสรมิ
ของรุน่นีท้ีไ่ดรั้บการรับรองจาก Nokia เทา่นัน้ เพือ่สรา้งความมั่นใจในการใชง้านระหวา่งอปุกรณ์
ทีร่องรับเทคโนโลย ีBluetooth โปรดตรวจสอบกับบรษัิทผูผ้ลติอปุกรณ์อืน่ๆ เพือ่ดวูา่อปุกรณ์
นัน้ๆ ใชง้านรว่มกบัโทรศัพทร์ุน่นีไ้ดห้รอืไม่

เมือ่อปุกรณ์ถกูล็อค การเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้จงึจะใชไ้ด ้

การต ัง้คา่ Bluetooth
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth
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เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:

Bluetooth  — เปิดใชง้านการเชือ่มตอ่ Bluetooth
การมองเห็นของโทรศพัท ์ — ในการอนุญาตใหอ้ปุกรณ์ Bluetooth อืน่มองเห็นเครือ่งของคณุ
เลอืก เห็นไดท้ ัง้หมด หากตอ้งการตัง้คา่เวลาทีจ่ะเปลีย่นความสามารถในการมองเห็นจาก
แสดงเป็นซอ่นหลังผา่นชว่งเวลาทีร่ะบุ เลอืก ต ัง้ชว่งเวลาการมองเห็น ในการซอ่นเครือ่งของ
คณุไมใ่หเ้ครือ่งอืน่มองเห็น เลอืก ซอ่น
ชือ่ของโทรศพัท ์ — แกไ้ขชือ่อปุกรณ์ของคณุ ชือ่นีจ้ะเป็นชือ่ทีแ่สดงใหอ้ปุกรณ์ Bluetooth อืน่
เห็น
โหมด SIM ระยะไกล  — อนุญาตใหอ้ปุกรณ์อืน่ เชน่ อปุกรณ์เสรมิชดุโทรศัพทใ์นรถยนตท์ีใ่ช ้
รว่มกนัได ้สามารถใชซ้มิการด์ในเครือ่งของคณุเชือ่มตอ่กบัระบบเครอืขา่ย

เคล็ดลบัการรกัษาความปลอดภยั
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

ขณะทีค่ณุไมไ่ดใ้ชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth หากตอ้งการควบคมุใหผู้อ้ ืน่พบเครือ่งของคณุและ
เชือ่มตอ่กบัเครือ่งของคณุได ้ใหเ้ลอืก Bluetooth > ปิด หรอื การมองเห็นของโทรศพัท ์>
ซอ่น การปิดใชง้านฟังกช์นั Bluetooth จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ฟังกช์นัอืน่ๆ ในเครือ่งของคณุ

อยา่จับคูห่รอืยอมรับคําขอการเชือ่มตอ่จากอปุกรณ์ทีค่ณุไมรู่จั้ก เพือ่ป้องกนัโทรศัพทข์องคณุ
จากเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย การใชง้านโทรศัพทใ์นโหมดซอ่นเป็นวธิทีีป่ลอดภัยในการหลกีเลีย่ง
ซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตราย

การสง่ขอ้มลูโดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth
คณุสามารถใชง้านการเชือ่มตอ่ Bluetooth ไดห้ลายรายการพรอ้มกนั ตัวอยา่งเชน่ หากคณุเชือ่ม
ตอ่เขา้กบัชดุหฟัูงทีใ่ชร้ว่มกนัได ้คณุยังคงสามารถถา่ยโอนไฟลต์า่งๆ ไปยังอปุกรณ์อืน่ทีใ่ชร่้วม
กนัได ้

1 เปิดแอปพลเิคชัน่ทีเ่ก็บรายการทีค่ณุตอ้งการสง่
2 เลอืกรายการคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก สง่ > ทาง Bluetooth

อปุกรณ์ทีใ่ชเ้ทคโนโลยี Bluetooth ทีอ่ยูภ่ายในระยะสญัญาณจะแสดงขึน้ ไอคอนอปุกรณ์มี
ดังตอ่ไปนี้

คอมพวิเตอร์
โทรศัพท์
อปุกรณ์เสยีงหรอืวดิโีอ
อปุกรณ์อืน่ๆ

ในการหยดุการคน้หากลางคัน ใหเ้ลอืก ยกเลกิ
3 เลอืกอปุกรณ์ทีค่ณุตอ้งการเชือ่มตอ่
4 หากอปุกรณ์อืน่ตอ้งการจับคูก่อ่นสง่ขอ้มลู คณุจะไดย้นิเสยีง และขอใหป้้อนรหสั ซึง่จะตอ้ง

ป้อนรหสัผา่นเดยีวกนันีล้งในโทรศัพทแ์ละอปุกรณ์ของคณุ
เมือ่สรา้งการเชือ่มตอ่ กําลงัสง่ขอ้มลู จะแสดงขึน้

86 การเชือ่มตอ่



เคล็ดลบั: เมือ่คน้หาอปุกรณ์ บางอปุกรณ์อาจแสดงเฉพาะทีอ่ยูท่ีไ่มซ้ํ่ากัน (ทีอ่ยูข่องเครือ่ง) ใน
การคน้หาทีอ่ยูข่องโทรศัพทข์องคณุ ใหก้ด *#2820# ในแป้นกดโทรศัพท์

การจบัคูอ่ปุกรณ์
คณุสามารถจับคูโ่ทรศัพทก์บัอปุกรณ์ทีใ่ชง้านร่วมกนัไดเ้พือ่สรา้งการเชือ่มตอ่  Bluetooth
ระหวา่งอปุกรณ์ทัง้สองไดเ้ร็วขึน้ กอ่นการจับคู่ ใหส้รา้งรหสัผา่นของคณุเอง (1 ถงึ 16 หลัก) และ
ตกลงกบัเจา้ของอปุกรณ์อืน่ใหใ้ชร้หสัเดยีวกนั อปุกรณ์ทีไ่มม่อีนิเทอรเ์ฟซผูใ้ชจ้ะมรีหสัผา่นทีต่ัง้
คา่จากโรงงาน จะใชร้หสัผา่นเพยีงครัง้เดยีว

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

1 เปิดแท็บ อปุกรณ์ทีจั่บคู่
2 เลอืก ตวัเลอืก > อปุกรณ์ทีจ่บัคูใ่หม ่โทรศัพทข์องคณุจะแสดงชือ่อปุกรณ์ทีอ่ยูภ่ายใน

ระยะ
3 เลอืกอปุกรณ์
4 ป้อนรหสัผา่นลงในอปุกรณ์ทัง้สอง

 จะระบอุปุกรณ์ทีจั่บคูก่นัไวใ้นมมุมองการคน้หาอปุกรณ์

การเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์เสรมิหลงัการจบัคู่
เลอืกอปุกรณ์เสยีง และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก เชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ออดโิอ อปุกรณ์เสยีง
บางอยา่งจะเชือ่มตอ่กบัโทรศัพทข์องคณุหลังการจับคูโ่ดยอตัโนมัติ

การต ัง้คา่อปุกรณ์เป็น ไดร้บัอนญุาต
เลอืก ต ัง้เป็นผา่นการอนญุาต การเชือ่มตอ่ระหวา่งโทรศัพทข์องคณุกบัอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บ
อนุญาตสามารถกระทําไดแ้มค้ณุจะไมท่ราบ ใชก้ารจับคูน่ีก้บัอปุกรณ์ของคณุเทา่นัน้ เชน่ชดุหฟัูง
หรอืคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้หรอือปุกรณ์ทีเ่ป็นของบคุคลทีค่ณุเชือ่ถอื  จะระบอุปุกรณ์
ทีไ่ดรั้บอนุญาตในมมุมองอปุกรณ์ทีจั่บคู่

การยกเลกิการจบัคูก่บัอปุกรณ์
เลอืกอปุกรณ์ และจากเมนูป็อปอัพ ใหเ้ลอืก ลบ

การยกเลกิการจบัคูท่ ัง้หมด
เลอืก ตวัเลอืก > ลบท ัง้หมด

การรบัขอ้มลูโดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth
เมือ่คณุไดรั้บขอ้มลูโดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth สญัญาณเสยีงจะดังขึน้ และเครือ่งจะถามวา่
คณุตอ้งการรับขอ้ความนัน้หรอืไม่ หากคณุยอมรับ  จะปรากฏขึน้ และคณุจะไดรั้บขอ้ความที่
เป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูนัน้ในโฟลเดอรถ์าดเขา้ในแอปพลเิคชัน่ขอ้ความ  ขอ้ความทีไ่ดรั้บ
โดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth จะแสดงดว้ย 
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การปิดก ัน้อปุกรณ์
คณุสามารถป้องกนัไมใ่หอ้ปุกรณ์สรา้งการเชือ่มตอ่ Bluetooth กบัโทรศัพทข์องคณุ

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

เปิดแท็บ อปุกรณ์ทีจั่บคู่ เลอืกอปุกรณ์ทีค่ณุตอ้งการปิดกัน้ และเลอืก ปิดก ัน้ จากเมนูป็อบอพั

การนําอปุกรณ์ออกจากรายการอปุกรณ์ทีถ่กูปิดก ัน้
เปิดแท็บ อปุกรณ์ทีถ่กูปิดกัน้ เลอืกอปุกรณ์ทีต่อ้งการนําออกจากรายการ  และเลอืก ลบ จากเมนู
ป็อปอพั

หากคณุปฏเิสธคําขอการจับคูจ่ากอปุกรณ์อืน่ อปุกรณ์จะถามวา่คณุตอ้งการเพิม่อปุกรณ์เขา้ใน
รายการของอปุกรณ์ทีถ่กูปิดกัน้หรอืไม่

โหมดซมิระยะไกล
โหมดซมิระยะไกลชว่ยใหค้ณุสามารถใชอ้ปุกรณ์เสรมิชดุโทรศัพทใ์นรถยนตท์ีใ่ชร้ว่มกนัได  ้กอ่น
ทีจ่ะเปิดใชง้านโหมดซมิระยะไกล ตอ้งมกีารจับคูอ่ปุกรณ์ทัง้สองเครือ่ง และเริม่ตน้การจับคูจ่าก
อปุกรณ์อกีเครือ่งหนึง่ ขณะจับคู ่ใหใ้ชร้หสัผา่น 16 หลัก และตัง้คา่อปุกรณ์อกีเครือ่งหนึง่ใหอ้ยู่
ในสถานะไดรั้บอนุญาต

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

การเปิดใชง้านโหมดซมิระยะไกล
1 เปิดใชง้านการเชือ่มตอ่ Bluetooth เลอืก Bluetooth
2 เปิดใชง้านโหมดซมิระยะไกลในเครือ่งของคณุ เลอืก โหมด SIM ระยะไกล
3 เปิดใชง้านโหมดซมิระยะไกลในอปุกรณ์อกีเครือ่งหนึง่

เมือ่เปิดใชง้านโหมดซมิระยะไกลแลว้ โหมด SIM ระยะไกล จะปรากฏขึน้ในหนา้จอหลัก
เครือ่งจะปิดการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยไรส้าย และคณุจะไมส่ามารถใชบ้รกิารซมิการด์ หรอืใชค้ณุ
สมบัตอิืน่ๆ ทีต่อ้งอยูใ่นพืน้ทีค่รอบคลมุของเครอืขา่ยเซลลลูา่รไ์ด ้

เมือ่โทรศัพทข์องคณุอยูใ่นโหมดซมิระยะไกล คณุจะทําไดแ้คเ่พยีงโทรออกหรอืรับสายโดยใช ้
อปุกรณ์เสรมิทีเ่ชือ่มตอ่เทา่นัน้ เครือ่งของคณุสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉนิซึง่กําหนด
ไวใ้นเครือ่งไดเ้ทา่นัน้

การเลกิใชง้านโหมดซมิระยะไกล
กดปุ่ มเปิด/ปิด และเลอืก ออกจากโหมดซมิทางไกล

การถา่ยโอนขอ้มลูโดยใชส้าย USB

 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > USB
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การเลอืกโหมด USB ทกุคร ัง้ทีม่กีารเชือ่มตอ่สายเคเบลิขอ้มลูทีใ่ชร้ว่มกนัได้
เลอืก ถามเมือ่เชือ่มตอ่ > ใช่

หากตัวเลอืก ถามเมือ่เชือ่มตอ่ ไมไ่ดใ้ชง้านอยู่ หรอืคณุตอ้งการเปลีย่นโหมด USB ในระหวา่ง
การเชือ่มตอ่ ใหเ้ลอืก โหมดการเชือ่มตอ่ USB และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
Nokia Ovi Suite  — ใชแ้อปพลเิคชัน่ตา่งๆ ของ Nokia PC เชน่ Nokia Ovi Suite หรอื Nokia
Software Updater
อปุกรณ์เก็บขอ้มลู  — โอนยา้ยขอ้มลูระหวา่งโทรศัพทข์องคุณและเครือ่งพซีทีีใ่ชง้านร่วมกนั
ได ้
ถา่ยโอนภาพ  — พมิพภ์าพดว้ยเครือ่งพมิพท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
ถา่ยโอนสือ่  — ซงิโครไนซเ์พลงดว้ย Nokia Music Player หรอื Windows Media Player

การเชือ่มตอ่เครือ่งพซีี
คณุสามารถใชโ้ทรศัพทม์อืถอืของคณุกบัแอปพลเิคชัน่การสือ่สารดา้นขอ้มลูและการเชือ่มตอ่
กบัเครือ่งพซีทีีใ่ชร้ว่มกนัได ้ชดุโปรแกรม Nokia Suite ชว่ยใหค้ณุสามารถโอนยา้ยไฟลแ์ละภาพ
ระหวา่งโทรศัพทข์องคณุกบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัได  ้เป็นตน้

หากตอ้งการใช ้Nokia Suite ดว้ยโหมดการเชือ่มตอ่ USB ใหเ้ลอืก Nokia Ovi Suite

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Nokia Suite ใหไ้ปที ่www.nokia.com/software

การต ัง้คา่การจดัการ
การต ัง้เวลาออนไลนสํ์าหรบัการเชือ่มตอ่ขอ้มลูการโทร
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > การต ัง้คา่การจดัการ > สายขอ้มลู

การตัง้คา่ขอ้มลูการโทรจะสง่ผลตอ่จดุเชือ่มตอ่ทัง้หมดทีใ่ชข้อ้มลูการโทร GSM

การต ัง้คา่ขอ้มลูแพคเก็ต
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > การต ัง้คา่การจดัการ > ขอ้มลูแพคเก็ต

การตัง้คา่ขอ้มลูแบบแพคเกต็จะมผีลกบัจดุเชือ่มตอ่ทัง้หมดทีใ่ชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต

การเปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตเมือ่ใดก็ตามทีเ่ครอืขา่ยพรอ้มใหบ้รกิาร
เลอืก การเชือ่มตอ่ GPRS > เมือ่วา่ง
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หากการเชือ่มตอ่เปิดอยูต่ลอด จะทํางานบางอยา่งไดเ้ร็วขึน้ เชน่ การสง่อเีมล หากไมม่เีครอืขา่ย
ครอบคลมุ โทรศัพทจ์ะพยายามเปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตเป็นระยะ

การเปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตเมือ่จําเป็นเทา่น ัน้
เลอืก การเชือ่มตอ่ GPRS > เมือ่ตอ้งการ
การทํางานบางอยา่งจําเป็นตอ้งเปิดการเชือ่มตอ่กอ่น  เชน่ ทกุครัง้ทีค่ณุสง่อเีมล

คณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์องคณุเป็นโมเด็มสําหรับเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่เขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต
ผา่นการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตได ้

การระบจุดุเชือ่มตอ่ทีต่อ้งการใชเ้มือ่คณุใชโ้ทรศพัทข์องคณุเป็นโมเด็ม
เลอืก จดุเชือ่มตอ่

การต ัง้คา่ SIP
การตัง้คา่ Session Initiation Protocol (SIP) มคีวามจําเป็นสําหรับบรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ยบางอยา่งทีใ่ช ้SIP คณุอาจไดรั้บขอ้มลูการตัง้คา่ในรูปแบบของขอ้ความพเิศษจากผูใ้ห ้
บรกิาร คณุสามารถดู ลบ หรอืสรา้งรปูแบบการตัง้คา่เหลา่นีไ้ดใ้นการตัง้คา่ SIP

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > การต ัง้คา่การจดัการ > การต ัง้คา่ SIP

การควบคมุชือ่จดุเชือ่มตอ่
เมือ่ใชบ้รกิารควบคมุชือ่จดุเชือ่มตอ่ คณุจะสามารถจํากดัการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต และ
อนุญาตใหโ้ทรศัพทใ์ชจ้ดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตเฉพาะเทา่นัน้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > การต ัง้คา่การจดัการ > การควบคมุ APN

การตัง้คา่นีจ้ะใชไ้ดเ้มือ่ซมิการด์ของคณุสนับสนุนบรกิารควบคมุชือ่จดุเชือ่มตอ่เทา่นัน้

การเปิดใชง้านบรกิารหรอืต ัง้จดุเชือ่มตอ่ทีอ่นญุาต
เลอืก ตวัเลอืก และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม
หากตอ้งการแกไ้ขการตัง้คา่ คณุจําเป็นตอ้งป้อนรหสั PIN2 ของคณุ ซึง่เป็นรหสัทีผู่ใ้หบ้รกิาร
ของคณุใหไ้ว ้

การคน้หา

เกีย่วกบัการคน้หา
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > คน้หา

ดว้ยการคน้หา คณุสามารถคน้หาบคุคล ขอ้ความ เพลง และเนือ้หาอืน่ๆ บนโทรศัพทข์องคณุ
หรอืคน้หาอนิเทอรเ์น็ต (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) เนือ้หาและความพรอ้มของบรกิารตา่งๆ
อาจแตกตา่งกนั
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การเร ิม่คน้หา
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > คน้หา

ในการคน้หาเนือ้หาสําหรับโทรศัพทม์อืถอื ใหป้้อนคําคน้หาในชอ่งคน้หา หรอืเรยีกดปูระเภท
เนือ้หา ขณะคณุป้อนคําคน้หา ผลลัพธจ์ะไดรั้บการจําแนกเป็นประเภทตา่งๆ ผลลัพธท์ีม่กีารเขา้
ใชล้า่สดุจะปรากฏทีด่า้นบนสดุของรายการผลลัพธ์ หากผลลัพธด์ังกลา่วตรงกบัคําคน้หาของ
คณุ

ในการคน้หาเว็บเพจบนอนิเทอรเ์น็ต ใหเ้ลอืก คน้หาอนิเทอรเ์น็ต และผูใ้หบ้รกิารคน้หา แลว้
ป้อนคําคน้หาในชอ่งคน้หา ผูใ้หบ้รกิารการคน้หาทีค่ณุเลอืกไวจ้ะไดรั้บการตัง้เป็นผูใ้หบ้รกิารการ
คน้หาทางอนิเทอรเ์น็ตเริม่ตน้ของคณุ

หากมกีารกําหนดผูใ้หบ้รกิารการคน้หาเริม่ตน้ของคณุเอาไวแ้ลว้  ใหเ้ลอืกผูใ้หบ้รกิารดังกลา่ว
เพือ่เริม่ตน้การคน้หา หรอืเลอืก บรกิารคน้หาเพิม่เตมิ เพือ่ใชผู้ใ้หบ้รกิารการคน้หาอืน่

ในการเปลีย่นผูใ้หบ้รกิารเริม่ตน้ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > บรกิารคน้หา

ในการเปลีย่นการตัง้คา่ประเทศหรอืภมูภิาคเพือ่คน้หาผูใ้หบ้รกิารการคน้หาเพิม่เตมิ  ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > การต ัง้คา่ > ประเทศหรอืภมูภิาค
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นาฬกิา
ต ัง้คา่เวลาและวนัที่
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > นาฬกิา

เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
เวลา  — ตัง้คา่เวลา
วนัที ่ — ตัง้คา่วนัที่
อพัเดตเวลาอตัโนมตั ิ — ตัง้คา่เครอืขา่ยใหอั้พเดตขอ้มลูเวลา วนัที ่และเขตเวลาสําหรับ
โทรศัพทข์องคณุโดยอตัโนมัต ิ(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

นาฬกิาปลกุ
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > นาฬกิา

การต ัง้ปลกุใหม่
1 เลอืก ปลุกใหม่
2 ตัง้เวลาปลกุ
3 เลอืก เตอืนซํา้ เพือ่ตัง้วา่ตอ้งการปลกุซ้ําหรอืไม่ และเมือ่ใด
4 เลอืก เรยีบรอ้ย
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การดกูารปลกุของคณุ
เลอืก การปลกุ  จะระบเุวลาปลกุ  จะระบเุวลาปลกุซํ้า

การลบการปลกุ
เลอืก การปลกุ และเวลาปลกุ และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก ลบการปลกุ

การหยดุการปลกุ
เลอืก หยดุ หากโทรศัพทปิ์ดอยูเ่มือ่ถงึเวลาปลกุ โทรศัพทข์องคณุจะเปิดเครือ่งเองและเริม่สง่
เสยีงปลกุ

การต ัง้เวลาเลือ่นปลกุ
เลอืก เลือ่นปลกุ

การกาํหนดเวลาเลือ่นปลกุ
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > เวลาเลือ่นปลกุ

การเปลีย่นเสยีงปลกุ
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > เสยีงนาฬกิาปลกุ

เวลาท ัว่โลก
ดว้ยเวลาท่ัวโลก คณุสามารถดเูวลาของสถานทีต่า่งๆ ในขณะนัน้ได ้

เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > นาฬกิา

การดเูวลา
เลอืก เวลาโลก

การเพิม่สถานทีไ่วใ้นรายการ
เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่สถานที่

การต ัง้สถานทีป่จัจบุนัของคณุ
เลอืกสถานที ่และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก ต ัง้เป็นสถานทีป่จัจบุนั เวลาในโทรศัพทข์องคณุจะ
เปลีย่นตามสถานทีท่ีค่ณุเลอืก ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เวลาถกูตอ้งและตรงกบัเขตเวลาของคณุ

ปฏทินิ
หากตอ้งการเปิดปฏทินิ ใหเ้ลอืก เมนู > ปฏทินิ

มมุมองปฏทินิ

หากตอ้งการสลับระหวา่งมมุมองเดอืน สปัดาห ์วนั และบันทกึสิง่ทีต่อ้งทํา ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
เปลีย่นมมุมอง และมมุมองทีต่อ้งการ
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หากตอ้งการเปลีย่นแปลงวนัเริม่ตน้ของสปัดาหห์รอืมมุมองทีป่รากฏขึน้เมือ่คณุเปิดปฏทินิ  หรอื
หากตอ้งการแกไ้ขการตัง้คา่เสยีงเตอืนปฏทินิ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่

หากตอ้งการไปยังวนัทีใ่ดโดยเฉพาะ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ไปยงัวนัที่

แถบเครือ่งมอืปฏทินิ
เลอืก เมน ู> ปฏทินิ

จากแถบเครือ่งมอืปฏทินิ ใหเ้ลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
 แสดงถดัไป  — เลอืกมมุมองเดอืน
 แสดงถดัไป  — เลอืกมมุมองสปัดาห์
 แสดงถดัไป  — เลอืกมมุมองวนั
 แสดงถดัไป  — เลอืกมมุมองสิง่ทีต่อ้งทํา
 การประชุมใหม ่ — เพิม่การเตอืนการประชมุใหม่
 บนัทกึสิง่ทีต่อ้งทําใหม่  — เพิม่บันทกึสิง่ทีต่อ้งทําใหม่

ตวัจดัการไฟล์
เกีย่วกบัตวัจดัการไฟล์

 เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ทีท่ํางาน > ตวัจดัไฟล์

คณุสามารถเรยีกดู จัดการ และเปิดไฟลใ์นโทรศัพทข์องคณุได ้คณุยังสามารถดแูละจัดการไฟล์
บนการด์หน่วยความจําทีใ่สอ่ยูซ่ ึง่ใชร้ว่มกนัได ้

การจดัเรยีงไฟล์
คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ ตัวจัดการไฟล ์ในการลบ ยา้ย คัดลอก หรอืสรา้งไฟลแ์ละโฟลเดอร์
ใหม ่หากคณุจัดเรยีงไฟลข์องคณุในโฟลเดอรข์องไฟล์ อาจเป็นประโยชนต์อ่การคน้หาไฟลใ์น
อนาคตได ้

เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ทีท่ํางาน > ตวัจดัไฟล์

การสรา้งโฟลเดอรใ์หม่
ในโฟลเดอรท์ีค่ณุตอ้งการสรา้งโฟลเดอรย์อ่ย ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > จดัวาง > โฟลเดอรใ์หม่

การคดัลอกหรอืยา้ยไฟลไ์ปยงัโฟลเดอร์
เลอืกไฟลค์า้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั เลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การแกไ้ขการด์หนว่ยความจํา
คณุสามารถฟอรแ์มตการด์หน่วยความจําเพือ่ลบขอ้มลูในการด์ หรอืคณุสามารถป้องกนัขอ้มลูใน
การด์ดว้ยรหสัผา่น
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เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ทีท่ํางาน > ตวัจดัไฟล์

การเปลีย่นชือ่หรอืฟอรแ์มตการด์หนว่ยความจํา
เลอืกการด์หน่วยความจํา ตวัเลอืก > ตวัเลอืกการด์ความจํา และตัวเลอืกทีต่อ้งการ

รหสัผา่นจะป้องกนัการด์หนว่ยความจํา
เลอืกการด์หน่วยความจํา และ ตวัเลอืก > รหสัผา่นการด์

ตัวเลอืกนีจ้ะมใีนกรณีทีใ่สก่ารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านร่วมกนัไดล้งในโทรศัพทเ์ทา่นัน้

การสํารองขอ้มลูไฟล์
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ทีท่ํางาน > ตวัจดัไฟล์

ขอแนะนําใหค้ณุสํารองขอ้มลูหน่วยความจําเครือ่งลงในการด์หน่วยความจําหรอืเครือ่ง
คอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัไดอ้ยา่งสมํา่เสมอ

การสํารองขอ้มลูจากหนว่ยความจําเครือ่งลงในการด์หนว่ยความจํา
เลอืก ตวัเลอืก > สํารองขอ้มลูตอนนี้

การสํารองขอ้มลูจากการด์หนว่ยความจําลงในหนว่ยความจําเครือ่ง
เลอืก ตวัเลอืก > เรยีกคนืจากการด์ความจํา

นอกจากนี้ คณุยังสามารถเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัได ้
และใช ้Nokia Ovi Suite เพือ่สํารองขอ้มลู

Adobe Reader

 เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ทีท่ํางาน > Adobe PDF

ดว้ย Adobe Reader คณุสามารถอา่นเอกสาร PDF ทีโ่ทรศัพทข์องคณุ คน้หาขอ้ความในเอกสาร
แกไ้ขการตัง้คา่ เชน่ ระดับการซมูและมมุมองหนา้ และสง่ไฟล ์PDF โดยใชอ้เีมลได ้

ตวัจดัการแอปพลเิคช ัน่
เกีย่วกบัตวัจดัการแอปพลเิคช ัน่
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ จดัการแอปฯ

ดว้ยตัวจัดการแอปพลเิคชัน่ คณุสามารถดรูายละเอยีดของแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ ลบแอปพลิ
เคชัน่ และกําหนดการตัง้คา่การตดิตัง้ได ้

คณุสามารถตดิตัง้ประเภทของแอปพลเิคชัน่ดังตอ่ไปนี้

• แอปพลเิคชัน่ J2ME จากเทคโนโลย ีJava™ ทีม่นีามสกลุไฟลเ์ป็น .jad หรอื .jar
• แอปพลเิคชัน่นามสกลุ .sis หรอื .sisx ซึง่ใชง้านร่วมกับระบบปฏบัิตกิาร Symbian
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• วดิเจ็ตทีม่นีามสกลุไฟล ์.wgz

ตดิตัง้เฉพาะแอปพลเิคชัน่ทีใ่ชง้านรว่มกบัโทรศัพทข์องคณุไดเ้ทา่นัน้

การตดิต ัง้แอปพลเิคช ัน่
คณุสามารถถา่ยโอนไฟลก์ารตดิตัง้ไปทีโ่ทรศัพทข์องคณุไดจ้ากคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนั
ดาวนโ์หลดไฟลร์ะหวา่งการเรยีกดู หรอืรับไฟลท์ีแ่นบมากบัอเีมลในขอ้ความมัลตมิเีดยี หรอืโดย
การใชว้ธิกีารเชือ่มตอ่อืน่ๆ เชน่การเชือ่มตอ่ Bluetooth

คณุสามารถใชต้ัวชว่ยตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ของ Nokia ใน Nokia Ovi Suite ในการตดิตัง้แอปพลิ
เคชัน่ลงในโทรศัพทข์องคณุ

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ จดัการแอปฯ

ไฟลก์ารตดิตัง้อยูใ่นโฟลเดอร์ ไฟลก์ารตดิตัง้ และแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ในโฟลเดอร์ แอปฯ ทีต่ดิ
ตัง้แลว้

ไอคอนจะแสดงสิง่ตอ่ไปนี้

แอปพลเิคชัน่ SIS หรอื SISX

แอปพลเิคชัน่ Java

วดิเจ็ต

แอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ในการด์หน่วยความจํา

กอ่นทําการตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ ใหต้รวจสอบสิง่ตอ่ไปนี้

• ดปูระเภทของแอปพลเิคชัน่ หมายเลขรุน่ และผูจั้ดหาหรอืผูผ้ลติแอปพลเิคชัน่ เลอืกแอป
พลเิคชัน่

• ดรูายละเอยีดใบรับรองความปลอดภัยของแอปพลเิคชัน่ เลอืก ใบรบัรอง: > ดรูาย
ละเอยีด

หากคณุตดิตัง้ไฟลท์ีม่กีารอพัเดตหรอืการซอ่มบํารงุลงในแอปพลเิคชัน่ทีม่อียูแ่ลว้  คณุจะ
สามารถเรยีกคนืไดเ้ฉพาะแอปพลเิคชัน่เดมิเทา่นัน้หากคณุมไีฟลก์ารตดิตัง้เดมิหรอืสําเนาขอ้มลู
สํารองแบบเต็มของชดุซอฟตแ์วรท์ีล่บออกไป ในการเรยีกคนืแอปพลเิคชัน่เดมิ ใหล้บแอปพลิ
เคชัน่ และตดิตัง้แอปพลเิคชัน่นัน้อกีครัง้จากไฟลก์ารตดิตัง้เดมิหรอืสําเนาขอ้มลูสํารอง

ในการตดิตัง้ Java แอปพลเิคชัน่ จําเป็นตอ้งมไีฟล ์JAR หากไมม่ไีฟลดั์งกลา่ว โทรศัพทอ์าจขอ
ใหค้ณุดาวนโ์หลด หากไมม่จีดุเชือ่มตอ่ทีกํ่าหนดไวสํ้าหรับแอปพลเิคชัน่ โทรศัพทจ์ะขอใหค้ณุ
เลอืก

การตดิต ัง้แอปพลเิคช ัน่
1 ระบไุฟลก์ารตดิตัง้ในโฟลเดอรไ์ฟลก์ารตดิตัง้ในตัวจัดการแอปพลเิคชัน่ หรอืคน้หาในตัว

จัดการไฟล ์หรอืถาดเขา้ในขอ้ความ
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2 ในตัวจัดการแอปพลเิคชัน่ เลอืกแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุตอ้งการตดิตัง้คา้งไว  ้และจากเมนูป็อป
อพั ใหเ้ลอืก ตดิต ัง้ ในแอปพลเิคชัน่อืน่ๆ เลอืกไฟลก์ารตดิตัง้เพือ่เริม่การตดิตัง้
ในระหวา่งการตดิตัง้ โทรศัพทจ์ะแสดงขอ้มลูความคบืหนา้ในการตดิตัง้ หากคณุตดิตัง้แอป
พลเิคชัน่ทีไ่มม่ลีายมอืชือ่หรอืใบรับรองดจิติอล โทรศัพทจ์ะแสดงคําเตอืน ดําเนนิการตดิตัง้
ตอ่ไปหากคณุมั่นใจถงึทีม่าและเนือ้หาของแอปพลเิคชัน่ดังกลา่วเทา่นัน้

การเปิดแอปพลเิคช ัน่ทีต่ดิต ัง้
เลอืกแอปพลเิคชัน่ในเมนู หากยังไมม่กีารกําหนดโฟลเดอรท์ีต่ัง้ไวใ้หก้บัแอปพลเิคชัน่นัน้ แอป
พลเิคชัน่จะไดรั้บการตดิตัง้ลงในโฟลเดอร์ แอปฯ ทีต่ดิตัง้แลว้ ในเมนูหลัก

การดวูา่ชุดซอฟตแ์วรใ์ดทีไ่ดร้บัการตดิต ัง้หรอืถกูลบออก
เลอืก ตวัเลอืก > ดบูนัทกึ

การลบแอปพลเิคช ัน่ออกจากโทรศพัทข์องคณุ
คณุสามารถลบแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ไวซ้ ึง่คณุไมต่อ้งการใชแ้ลว้ออกได  ้เพือ่เพิม่หน่วยความจํา
ทีม่อียู่

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ จดัการแอปฯ

1 เลอืก แอปฯ ทีต่ดิต ัง้แลว้
2 เลอืกแอปพลเิคชัน่ทีจ่ะลบออกคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก ถอนตดิต ัง้

หากคณุลบแอปพลเิคชัน่ คณุจะสามารถตดิตัง้แอปพลเิคชัน่นัน้ใหมไ่ดก็้ตอ่เมือ่คณุมไีฟลก์ารตดิ
ตัง้ตัวเดมิหรอืมไีฟลสํ์ารองตัวเต็มของแอปพลเิคชัน่ทีล่บออกไป คณุอาจไมส่ามารถเปิดไฟลท์ี่
สรา้งไวด้ว้ยแอปพลเิคชัน่ทีล่บออกไปได ้

หากแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ตอ้งใชแ้อปพลเิคชัน่ทีล่บออกไป แอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้อาจหยดุ
ทํางาน สําหรับรายละเอยีด โปรดดเูอกสารสําหรับผูใ้ชข้องแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้

การต ัง้คา่ตวัจดัการแอปพลเิคช ัน่
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ จดัการแอปฯ

เลอืก การต ัง้คา่การตดิต ัง้ และเลอืกจากรายการตอ่ไปนี้
การตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์ — อนุญาตหรอืปฏเิสธการตดิตัง้ซอฟตแ์วร์ Symbian ทีไ่มม่ลีายเซ็น
ดจิติอลทีไ่ดรั้บการรับรอง
ตรวจใบรบัรองออนไลน ์ — ตรวจสอบใบรับรองออนไลนก์อ่นการตดิตัง้แอปพลเิคชัน่
ทีอ่ยูเ่ว็บทีต่ ัง้ไว ้ — ตัง้คา่ทีอ่ยูเ่ว็บเริม่ตน้ทีใ่ชใ้นการตรวจสอบใบรับรองออนไลน์

RealPlayer 
คณุสามารถใช ้RealPlayer เพือ่เลน่วดิโีอคลปิหรอืสตรมีไฟลส์ือ่แบบ OTA ไดโ้ดยไมต่อ้งจัดเก็บ
ไฟลไ์วใ้นโทรศัพทก์อ่น
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อยา่งไรก็ตาม RealPlayer อาจไมส่ามารถรองรับไฟลไ์ดท้กุรปูแบบ หรอืทกุรปูแบบยอ่ยของไฟล์
นัน้ๆ

เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > RealPlayer

แถบเครือ่งมอื RealPlayer
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > RealPlayer

เมือ่อยูใ่นหนา้จอวดิโีอคลปิ ลงิคก์ารสตรมี และรายการทีเ่พิง่เลน่ อาจมไีอคอนแถบเครือ่งตอ่ไป
นีป้รากฏขึน้

 สง่  — สง่วดิโีอคลปิหรอืลงิคก์ารสตรมี
 เลน่  —  เลน่วดิโีอคลปิหรอืสตรมีวดิโีอ
 ลบ  — ลบวดิโีอคลปิหรอืลงิคก์ารสตรมี
 ลบ  — ลบไฟลอ์อกจากรายการทีเ่พิง่เลน่

การเลน่วดิโีอคลปิ
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > RealPlayer

การเลน่วดิโีอคลปิ
เลอืก วดิโีอคลปิ และเลอืกวดิโีอคลปิ

การแสดงรายการไฟลท์ีเ่ลน่ลา่สดุ
ในมมุมองหลัก เลอืก รายการทีเ่พ ิง่เลน่

ไปทีว่ดิโีอคลปิ และเลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ใชค้ลปิวดิโีอ  — กําหนดวดิโีอคลปิใหก้บัรายชือ่หรอืตัง้เป็นเสยีงเรยีกเขา้
เลอืก/ไมเ่ลอืก  — เลอืกหรอืยกเลกิการเลอืกรายการ เพือ่สง่หรอืลบหลายรายการพรอ้มกนั
ดรูายละเอยีด  —  ดรูายละเอยีด เชน่ รปูแบบ ความละเอยีด และระยะเวลา
การต ัง้คา่  — แกไ้ขการตัง้คา่สําหรับการเลน่และการสตรมีวดิโีอ

สตรมีเนือ้หาผา่น over the air
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > RealPlayer

การสตรมีเนือ้หาโดยวธิี OTA เป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย เลอืก ลงิคก์ารสตรมี และ
เลอืกลงิค ์คณุยังสามารถรับลงิคก์ารสตรมีในรปูแบบขอ้ความตัวอกัษรหรอืขอ้ความมัลตมิเีดยี
หรอืเปิดลงิคบ์นเว็บเพจได ้

กอ่นเริม่การสตรมีเนือ้หา เครือ่งของคณุเชือ่มตอ่กบัไซตแ์ละเริม่โหลดเนือ้หา เนือ้หาไมไ่ดรั้บ
การบันทกึลงในโทรศัพท์
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ใน RealPlayer คณุสามารถเปิดไดเ้ฉพาะลงิค์ RTSP อยา่งไรก็ตาม RealPlayer สามารถเลน่
ไฟล ์RAM ไดห้ากคณุเปิดลงิค ์HTTP ไปยังไฟลนั์น้ในเบราเซอร์

เครือ่งบนัทกึ 

 คณุสามารถใชเ้ครือ่งบันทกึในการบันทกึเสยีงและการสนทนาทางโทรศัพทไ์ด  ้นอกจากนี้
คณุยังสามารถสง่คลปิเสยีงใหก้บัเพือ่นของคณุได ้

เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ทีท่ํางาน > เครือ่งบนัทกึ

การบนัทกึคลปิเสยีง
เลอืก 

การหยดุการบนัทกึคลปิเสยีง
เลอืก 

การฟงัคลปิเสยีง
เลอืก 

การสง่คลปิเสยีงเป็นขอ้ความ
เลอืก ตวัเลอืก > สง่

การบนัทกึการสนทนาทางโทรศพัท์
เปิดเครือ่งบันทกึในระหวา่งใชส้ายสนทนา และเลอืก  ทัง้สองฝ่ายจะไดย้นิเสยีงเตอืนในชว่ง
เวลาทีแ่น่นอนขณะบันทกึเสยีง

การเลอืกคณุภาพการบนัทกึหรอืตําแหนง่ทีต่อ้งการจดัเก็บคลปิเสยีง
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่

คณุไมส่ามารถใชเ้ครือ่งบันทกึระหวา่งสายขอ้มลูหรอืเมือ่การเชือ่มตอ่  GPRS เปิดอยู่

การเขยีนบนัทกึ
1 เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ทีท่ํางาน > บนัทกึ
2 เลอืก ตวัเลอืก > บนัทกึใหม่
3 ป้อนขอ้ความลงในชอ่งบันทกึ
4 เลอืก 

การคาํนวณ
1 เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ทีท่ํางาน > คดิเลข
2 ป้อนตัวเลขตัวแรกของการคํานวณ

3 เลอืกวธิคํีานวณ เชน่ บวกหรอืลบ
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4 ป้อนตัวเลขชดุทีส่องของการคํานวณ
5 เลอืก =

ตวัแปลงคา่
ดว้ยตัวแปลงคา่นี้ คณุสามารถแปลงหน่วยวดัจากหน่วยหนึง่เป็นอกีหน่วยหนึง่ได ้

ตัวแปลงคา่มขีอ้จํากดัดา้นความแมน่ยําและอาจเกดิขอ้ผดิพลาดในการปัดเศษได ้

เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ทีท่ํางาน > ตวัแปลงคา่

พจนานกุรม
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ทีท่ํางาน > พจนานกุรม

ในการแปลขอ้ความจากภาษาหนึง่เป็นอกีภาษาหนึง่  ใหป้้อนขอ้ความนัน้ในชอ่งคน้หา เมือ่คณุ
ป้อนขอ้ความนัน้ คําแปลทีแ่นะนําจะปรากฏขึน้ ในการแปลคํา เลอืกคําจากรายการ
สนับสนุนเฉพาะบางภาษาเทา่นัน้

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ฟงั  — ฟังเสยีงคําทีเ่ลอืก
ประวตั ิ — คน้หาคําแปลกอ่นหนา้จากเซสชนัปัจจบุัน
ภาษา  — เปลีย่นภาษาตน้ฉบับหรอืภาษาเป้าหมาย ดาวนโ์หลดภาษาจากอนิเทอรเ์น็ต หรอืลบ
ภาษาออกจากพจนานุกรม คณุไมส่ามารถลบภาษาองักฤษออกจากพจนานุกรมได  ้คณุสามารถ
ตดิตัง้ภาษาไดเ้พิม่อกีสองภาษา นอกเหนอืจากภาษาองักฤษ

การต ัง้คา่

การตัง้คา่บางอยา่งอาจถกูกําหนดไวแ้ลว้ลว่งหนา้สําหรับโทรศัพทข์องคณุโดยผูใ้หบ้รกิาร  และ
คณุอาจไมส่ามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ดังกลา่วได ้

การต ัง้คา่โทรศพัท์
การต ัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> วนัทีแ่ละเวลา

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
เวลา  — ป้อนเวลาปัจจบุัน
เขตเวลา  — เลอืกตําแหน่งทีค่ณุอยู่
วนัที ่ — ป้อนวนัทีปั่จจุบัน
รปูแบบวนัที ่ — เลอืกรปูแบบวนัที่
ตวัแบง่วนั  — เลอืกสญัลักษณ์ทีค่ั่นระหวา่งวัน เดอืน และปี
รปูแบบเวลา  — เลอืกรปูแบบเวลา
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ตวัแบง่เวลา  — เลอืกสญัลักษณ์ทีค่ั่นระหวา่งชัว่โมงและนาที
ชนดินาฬกิา  — เลอืกประเภทนาฬกิา
เสยีงนาฬกิาปลกุ  — เลอืกแบบเสยีงสําหรับนาฬกิาปลกุ
เวลาเลือ่นปลกุ  — ปรับเวลาเลือ่นปลกุ
วนัทาํงาน  — เลอืกวนัทํางานของคณุ จากนัน้คณุสามารถจะตัง้เวลาใหป้ลกุเฉพาะในตอนเชา้
ของวนัทํางานได ้เป็นตน้
อพัเดตเวลาอตัโนมตั ิ — ตัง้คา่โทรศัพทใ์หอ้พัเดตเวลา วนัที ่และเขตเวลาโดยอตัโนมัต ิอาจ
ไมม่บีรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยนีใ้นบางเครอืขา่ย

การเปลีย่นภาษา
คณุสามารถเปลีย่นภาษาของโทรศัพทแ์ละภาษาทีค่ณุใชใ้นการเขยีนขอ้ความและอเีมลได  ้และ
คณุยังสามารถเปิดใชง้านระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัตไิด ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ภาษา

การเปลีย่นภาษาของโทรศพัท์
เลอืก ภาษาทีใ่ชใ้นเครือ่ง

การเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
เลอืก ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน

การเปิดใชง้านระบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตั ิ
เลอืก ตวัชว่ยสะกดคาํ

การต ัง้คา่หนา้จอ
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จอภาพ

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ความสวา่ง  — ปรับความสวา่งของหนา้จอแสดงผลของคณุ
ขนาดแบบอกัษร  — เลอืกขนาดของขอ้ความและไอคอนบนหนา้จอ
โลโกห้รอืขอ้ความตอ้นรบั  — ตัง้คา่ใหแ้สดงบันทกึหรอืรปูภาพเมือ่คณุเปิดโทรศัพท์
เวลาแสงสวา่ง  — ตัง้คา่ระยะเวลาทีจ่ะเปิดไฟคา้งไวเ้มือ่คณุหยดุใชเ้ครือ่ง

คาํส ัง่เสยีง

การเปิดใชง้านคาํส ัง่เสยีง
ในหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มโทรคา้งไว ้และพดูคําสัง่เสยีง คําสัง่เสยีงคอืชือ่ของแอปพลเิคชัน่หรอื
รปูแบบทีแ่สดงในรายการ

ในการดรูายการคําสัง่เสยีง ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> คาํส ัง่เสยีง
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เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
การต ัง้คา่  — รปรับการตัง้คา่
บทแนะนําเสยีงส ัง่งาน  — เปิดคูม่อืสําหรับคําสัง่เสยีง

การเปลีย่นหรอืเลน่คาํส ัง่
เลอืกคําสัง่คา้งไว ้และจากเมนูป็อปอัพ ใหเ้ลอืก เปลีย่นคาํส ัง่ หรอื เลน่

การลบคาํส ัง่
เลอืกแอปพลเิคชัน่หรอืรปูแบบทีกํ่าหนดคําสัง่คา้งไว  ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก ลบ

การต ัง้คา่อปุกรณ์เสรมิ
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> อปุกรณ์เสรมิ

ชอ่งเสยีบอปุกรณ์เสรมิบางชอ่งจะแสดงประเภทของอปุกรณ์เสรมิทีต่อ่เขา้กบัเครือ่ง

เลอืกอปุกรณ์เสรมิและจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
รปูแบบทีต่ ัง้ไว ้ — ตัง้คา่รูปแบบทีค่ณุตอ้งการเปิดใชท้กุครัง้ทีค่ณุตอ่อปุกรณ์เสรมิทีใ่ชร้ว่มกนั
ไดบ้างอยา่งกบัโทรศัพทข์องคณุ
ตอบรบัอตัโนมตั ิ — ตัง้คา่โทรศัพทใ์หรั้บสายโดยอตัโนมัตหิลังจาก 5 วนิาท ีหากมกีารตัง้คา่
ชนดิเสยีงเรยีกเขา้เป็น บีพ๊หนึง่คร ัง้ หรอื เงยีบ คณุจะไมส่ามารถใชง้านการรับสายอตัโนมัตไิด ้
แสงไฟ  — ตัง้คา่ใหแ้สงไฟยังคงเปิดอยูห่ลังจากชว่งหมดเวลา

การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ดข้ึน้อยูก่บัประเภทของอปุกรณ์เสรมิ

การต ัง้คา่แอปพลเิคช ัน่
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ต ัง้คา่แอปพลเิคช ัน่

ในการตัง้คา่แอปพลเิคชัน่ คณุสามารถแกไ้ขการตัง้คา่แอปพลเิคชัน่บางอยา่งในโทรศัพทข์อง
คณุได ้

ในการแกไ้ขการตัง้คา่ คณุยังสามารถเลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ ในแตล่ะแอปพลเิคชัน่ได ้

การอพัเดตโทรศพัท์
ดว้ยการอพัเดตโทรศัพท์ คณุสามารถเชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอรแ์ละรับการตัง้คา่การกําหนดคา่
สําหรับโทรศัพทข์องคณุ สรา้งรปูแบบเซริฟ์เวอรใ์หม่ ดเูวอรช์นัซอฟตแ์วรแ์ละขอ้มลูโทรศัพทท์ี่
มอียู ่หรอืดแูละจัดการรูปแบบเซริฟ์เวอรท์ีม่อียูไ่ด ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> อพัเดตอปุกรณ์

คณุอาจรับรปูแบบเซริฟ์เวอรแ์ละการกําหนดคา่ตา่งๆ จากผูใ้หบ้รกิารของคณุ และฝ่ายจัดการ
ขอ้มลูของบรษัิท การกําหนดคา่เหลา่นีอ้าจประกอบดว้ยการตัง้คา่การเชือ่มตอ่และการตัง้คา่อืน่ๆ
ทีใ่ชโ้ดยแอปพลเิคชัน่ทีต่า่งกนัในโทรศัพทข์องคณุ
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การรบัการกาํหนดคา่
1 เลอืก ตวัเลอืก > รปูแบบเซริฟ์เวอร ์
2 เลอืกรปูแบบคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก เร ิม่การกําหนดคา่

การสรา้งรปูแบบเซริฟ์เวอร ์
เลอืก ตวัเลอืก > รปูแบบเซริฟ์เวอร ์> ตวัเลอืก > รปูแบบเซริฟ์เวอรใ์หม่

การลบรปูแบบเซริฟ์เวอร ์
เลอืกรปูแบบคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก ลบ

การต ัง้คา่ความปลอดภยั
โทรศพัทแ์ละซมิ
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> ความปลอดภยั > โทรศพัท์
และซมิการด์

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
คาํขอรหสั PIN  — เมือ่เปิดใชง้าน โทรศัพทจ์ะขอรหสัทกุครัง้ทีเ่ปิดเครือ่ง ซมิการด์บาง
ประเภทอาจไมอ่นุญาตใหม้กีารปิดใชง้านการขอรหสั PIN
รหสั PIN และ รหสั PIN2 — เปลีย่นรหัส PIN และ PIN2 โดยรหสัเหลา่นีจ้ะตอ้งเป็นตัวเลข
เทา่นัน้ กรณุาหลกีเลีย่งการใชร้หสัผา่นทีเ่หมอืนกบัหมายเลขฉุกเฉนิเพือ่ป้องกนัการโทรไปยัง
หมายเลขฉุกเฉนิโดยไมต่ัง้ใจ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ ในกรณีทีค่ณุลมืรหัส PIN หรอื
PIN2 โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร Nokia Care หรอืผูใ้หบ้รกิารของคณุ ในกรณีทีค่ณุลมืรหสัล็อค
รหสัล็อค  — คณุจําเป็นตอ้งใชร้หสัล็อคเพือ่ปลดล็อคโทรศัพท์ คณุควรเปลีย่นรหสัล็อคเพือ่
ป้องกนัการใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต รหัสทีตั่ง้ไวค้อื 12345 โดยรหสัใหมม่คีวามยาวได ้
4-255 ตัวอกัษร คณุสามารถใชอ้กัขระทีเ่ป็นตัวอกัษรและตัวเลข และอกัขระทัง้ทีเ่ป็นตัวพมิพ์
ใหญแ่ละพมิพเ์ล็กได ้เครือ่งจะแจง้เตอืนคณุ หากรหสัล็อคมรีูปแบบไมเ่หมาะสม ควรเก็บรหสั
ใหมไ่วเ้ป็นความลับและแยกจากตัวเครือ่ง
เวลาล็อคเครือ่งอตัโนมตั ิ — คณุสามารถตัง้เวลาใหเ้ครือ่งล็อคโดยอตัโนมัตเิมือ่ถงึเวลาที่
กําหนด เพือ่ป้องกันการใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต เครือ่งทีล็่อคไวจ้ะไมส่ามารถใชง้านได ้
จนกวา่จะมกีารป้อนรหสัล็อคทีถ่กูตอ้ง หากตอ้งการปิดระบบล็อคอตัโนมัต ิเลอืก ไมม่ี
ล็อคหากเปลีย่นซมิการด์  — ตัง้เครือ่งใหข้อรหสัล็อคเมือ่ใสซ่มิการด์ทีไ่มรู่จั้กลงในเครือ่งของ
คณุ เครือ่งจะยังคงรายการซมิการด์ทีเ่คยใชเ้ป็นซมิการด์ของเจา้ของเครือ่ง
ล็อคโทรศพัทจ์ากระยะไกล  — เปิดหรอืปิดใชง้านการล็อคระยะไกล
กลุม่ผูใ้ชเ้ฉพาะ  — ระบกุลุม่ผูใ้ชซ้ ึง่คณุสามารถโทรหาและสามารถโทรหาคณุได  ้(บรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขา่ย)
ยนืยนับรกิารซมิ  — ตัง้ใหโ้ทรศัพทแ์สดงขอ้ความยนืยันขณะทีค่ณุใชบ้รกิารจากซมิการด์
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
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การจดัการใบรบัรอง
ใบรับรองดจิติอลชว่ยปกป้องเนือ้หาของคณุ เมือ่ถา่ยโอนขอ้มลูทีเ่ป็นความลับ ควรใชใ้บรับรอง
เมือ่เชือ่มตอ่กบัธนาคารออนไลนห์รอืไซตอ์ืน่ หรอืกบัเซริฟ์เวอรร์ะยะไกลสําหรับการดําเนนิการที่
เกีย่วขอ้งกบัการถา่ยโอนขอ้มลูทีเ่ป็นความลับ

นอกจากนี้ ควรใชใ้บรับรองเมือ่คณุตอ้งการลดความเสีย่งจากไวรัสหรอืซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตราย
และใหแ้น่ใจวา่ซอฟตแ์วรนั์น้เป็นของแทเ้มือ่ดาวนโ์หลดและตดิตัง้ซอฟตแ์วร์

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> ความปลอดภยั > การจดัการ
ใบรบัรอง และเลอืกประเภทใบรับรองทีต่อ้งการ

ใบรับรองดจิติอลไมรั่บประกนัความปลอดภัย ใบรับรองเหลา่นีใ้ชเ้พือ่ตรวจสอบถงึทีม่าของ
ซอฟตแ์วร์

ขอ้สําคญั: การมใีบรับรองจะชว่ยลดความเสีย่งในการเชือ่มตอ่ระยะไกลและการตดิตัง้
ซอฟตแ์วรอ์ยา่งเห็นไดช้ดั เพือ่ประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บจากความปลอดภัยทีเ่พิม่ขึน้ คณุควรใชใ้บ
รับรองอยา่งถกูตอ้ง และใบรับรองเหลา่นัน้จะตอ้งถกูตอ้ง เป็นของแท ้และเชือ่ถอืได ้ใบรับรอง
มอีายกุารใชง้านจํากดั หากใบรับรองหมดอายลุงหรอืไมถ่กูตอ้ง ใหต้รวจสอบวา่วันทีแ่ละเวลา
ปัจจบุันในโทรศัพทข์องคณุวา่ถกูตอ้งหรอืไม่

ชุดความปลอดภยั
โมดลูความปลอดภัยใหบ้รกิารความปลอดภัยสําหรับแอปพลเิคชัน่ตา่งๆ

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> ความปลอดภยั > ชุดความ
ปลอดภยั และโมดลูความปลอดภัยทีต่อ้งการ

การดรูายละเอยีดโมดลูความปลอดภยั
เลอืก ตวัเลอืก > รายละเอยีดความปลอดภยั

การเรยีกคนืการต ัง้คา่ด ัง้เดมิ
หากตอ้งการรเีซ็ตการตัง้คา่บางอยา่งกลับไปเป็นคา่ดัง้เดมิ คณุตอ้งหยดุการสนทนาและการ
เชือ่มตอ่ทีใ่ชง้านอยูทั่ง้หมด

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> การต ัง้คา่ด ัง้เดมิ หากตอ้งการ
เรยีกคนืการตัง้คา่ คณุจําเป็นตอ้งป้อนรหสัล็อค

หลังการรเีซ็ต อปุกรณ์อาจใชเ้วลานานขึน้ในการเปิดเครือ่ง เอกสารและไฟลจ์ะไมไ่ดรั้บผล

เนือ้หาทีม่กีารป้องกนั
เนือ้หาทีไ่ดรั้บการป้องกนัดว้ย Digital Rights Management (DRM) เชน่ รปูภาพ วดิโีอ หรอื
เพลง มาพรอ้มกับใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่กําหนดสทิธิข์องคณุในการใชเ้นือ้หานัน้ เพลงที่
ป้องกนัดว้ย DRM จะไมส่ามารถใชไ้ด ้เชน่ ใชเ้ป็นเสยีงเรยีกเขา้หรอืเสยีงปลกุ
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คณุสามารถดรูายละเอยีดและสถานะของสทิธิก์ารใชง้าน และเปิดใชง้านใหมห่รอืยกเลกิสทิธิ์
การใชง้าน

การจดัการใบอนญุาตสทิธิแ์บบดจิติอล
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ > โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> ความปลอดภยั > เนือ้หาทีม่กีาร
ป้องกนั

ไฟการแจง้เตอืน
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ไฟแจง้เตอืน

ในการเปิดหรอืปิดไฟกะพรบิพรอ้มทํางาน ใหเ้ลอืก ไฟสแตนดบ์าย
เมือ่มกีารเปิดไฟกะพรบิพรอ้มทํางาน ไฟปุ่ มเมนูจะตดิขึน้เป็นระยะๆ

ในการเปิดหรอืปิดไฟแจง้เตอืน ใหเ้ลอืก ไฟแจง้เตอืน
เมือ่เปิดใชง้านไฟแจง้เตอืน ไฟปุ่ มเมนูจะสวา่งขึน้เป็นระยะๆ เพือ่แจง้เตอืนเหตกุารณ์ตา่งๆ ที่
พลาดไป เชน่ สายทีไ่มไ่ดรั้บ หรอืขอ้ความทีไ่มไ่ดอ้า่น

การต ัง้คา่การโทร
การต ัง้คา่การโทร
การตัง้คา่การโทรทําใหค้ณุสามารถกําหนดการตัง้คา่เฉพาะในเครือ่งของคณุได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การโทร > โทร

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

สง่ ID ผูโ้ทรเขา้ของฉนั  — เลอืก ใช ่เพือ่แสดงหมายเลขโทรศัพทข์องคณุใหผู้รั้บสายทราบ
ในการใชก้ารตัง้คา่ทีไ่ดต้กลงไวก้บัผูใ้หบ้รกิารของคณุ ใหเ้ลอืก ต ัง้จากเครอืขา่ย (บรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขา่ย)
สง่ ID โทรอนิเทอรเ์น็ต  — เลอืก ใช ่เพือ่แสดง ID โทรอนิเทอรเ์น็ตของคณุใหผู้รั้บสายทราบ
สายเรยีกซอ้น  — ตัง้ใหโ้ทรศัพทแ์จง้ใหค้ณุทราบเมือ่มสีายโทรเขา้มาในขณะทีค่ณุสนทนา
อยู ่(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) หรอืตรวจสอบวา่คณุสมบัตดัิงกลา่วเปิดใชอ้ยูห่รอืไม่
สายเรยีกซอ้นอนิเทอรเ์น็ต  — ตัง้ใหโ้ทรศัพทแ์จง้ใหค้ณุทราบเมือ่มสีายอนิเทอรเ์น็ตสายใหม่
ตดิตอ่เขา้มาในขณะทีค่ณุสนทนาอยู่
แจง้เตอืนโทรอนิเทอรเ์น็ต  — ในการตัง้ใหโ้ทรศัพทแ์จง้เตอืนเมือ่มสีายอนิเทอรเ์น็ตโทรเขา้
มา เลอืก เปิด หากคณุเลอืก ปิด โทรศัพทจ์ะแจง้ใหท้ราบเฉพาะในกรณีทีค่ณุไมไ่ดรั้บสาย
ปฏเิสธสายดว้ยขอ้ความ  — สง่ขอ้ความตัวอกัษรเมือ่คณุปฏเิสธสาย ในการแจง้ใหผู้โ้ทรทราบ
วา่ทําไมคณุจงึไมส่ามารถรับสายได ้
ขอ้ความปฏเิสธ  — เขยีนขอ้ความตัวอกัษรแบบมาตรฐานทีจ่ะสง่ไปถงึผูโ้ทรเมือ่คณุปฏเิสธ
สาย
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โทรซํา้อตัโนมตั ิ — ตัง้ใหโ้ทรศัพทล์องโทรซ้ําสงูสดุ 10 ครัง้หากโทรตดิตอ่ไมส่ําเร็จ หาก
ตอ้งการหยดุโทรซ้ํา ใหก้ดปุ่ มวางสาย
แสดงเวลาการโทร  — แสดงระยะเวลาสนทนาขณะใชส้าย
สรปุหลงัการโทร  — แสดงระยะเวลาสนทนาหลังจากวางสายแลว้
การโทรดว่น  — เปิดใชง้านการโทรดว่น
รบัไดท้กุปุ่ ม  — เปิดใชง้านการรับสายดว้ยปุ่ มใดก็ได ้
สายทีใ่ช ้ — การตัง้คา่นี้ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) จะแสดงเฉพาะเมือ่ซมิการด์รองรับ
ระบบสองหมายเลขสําหรับผูส้มคัรใชบ้รกิาร หรอืสองสายโทรศัพท์ เลอืกสายโทรศัพทท์ีค่ณุ
ตอ้งการใชเ้พือ่โทรออกหรอืสง่ขอ้ความตัวอกัษร คณุสามารถรับสายทีโ่ทรเขา้มาไดจ้ากทัง้สอง
สายโทรศัพทไ์มว่า่คณุจะเลอืกสายใดไวก็้ตาม หากคณุเลอืก สาย 2 และไมไ่ดส้มัครใชบ้รกิาร
ของเครอืขา่ยนี้ คณุจะไมส่ามารถโทรออกได ้เมือ่เลอืกสายที ่2  จะปรากฏในหนา้จอหลัก
การเปลีย่นสาย  — ป้องกนัไมใ่หม้กีารเลอืกสาย (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) หากซมิการด์
ของคณุรองรับ หากตอ้งการเปลีย่นคา่นี้ คณุตอ้งป้อนรหสั PIN2

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

การโอนสาย 
คณุสามารถโอนสายเรยีกเขา้ไปทีศ่นูยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคณุหรอืไปทีเ่บอรโ์ทรศัพทอ์ืน่
หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การโทร > โอนสาย

การโอนทกุสายสนทนาเขา้ไปทีศ่นูยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคณุหรอืไปทีเ่บอรโ์ทรศพัท์
อืน่
1 เลอืก สายสนทนา > สายสนทนาท ัง้หมด
2 ในการเปิดใชก้ารโอนสาย ใหเ้ลอืก ใชง้าน
3 หากตอ้งการโอนสายไปยังศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคณุ  ใหเ้ลอืก ไปยงัศนูยข์อ้ความ

เสยีง
4 หากตอ้งการโอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพทอ์ืน่ ใหเ้ลอืก ไปทีเ่บอรอ์ ืน่ และป้อน

หมายเลข หรอืเลอืก คน้หา เพือ่ดงึหมายเลขทีจั่ดเก็บไวใ้นรายชือ่

ตัวเลอืกการโอนสายสามารถทําไดพ้รอ้มกนัหลายแบบ  ในหนา้จอหลัก  แสดงวา่โอนสาย
ทัง้หมดแลว้

การจํากดัการโทร
คณุสามารถจํากดัการโทรทีค่ณุโทรออกหรอืรับสายดว้ยโทรศัพทไ์ด  ้ดว้ยบรกิารจํากดัการโทร
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถจํากดัการโทรออกตา่งประเทศ
ทัง้หมด หรอืสายเรยีกเขา้เมือ่คณุอยูต่า่งประเทศได  ้ในการแกไ้ขการตัง้คา่ คณุจะตอ้งมรีหัสผา่น
การจํากดัการโทรจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การโทร > จํากดัการโทร
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การจํากดัสายสนทนา หรอืตรวจสอบสถานะการจํากดั
เลอืกตัวเลอืกการจํากดัทีต่อ้งการและ ใชง้าน หรอื ตรวจสอบสถานะ การจํากดัการโทรจะสง่
ผลตอ่สายทัง้หมด รวมถงึสายขอ้มลูดว้ย

การจํากดัสายอนิเทอรเ์น็ตของผูโ้ทรทีไ่มร่ะบนุาม
เลอืก จํากดัโทรนรินาม

การคน้หาความชว่ยเหลอื

วธิใีชใ้นอปุกรณ์
อปุกรณ์ของคณุมคํีาแนะนําเพือ่ชว่ยในการใชง้านแอปพลเิคชัน่ในอปุกรณ์ของคณุ

ในการเปิดขอ้ความวธิใีชจ้ากเมนูหลัก ใหเ้ลอืก เมน ู> แอปพลฯิ และแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุ
ตอ้งการอา่นคําแนะนํา

เมือ่แอปพลเิคชัน่เปิดขึน้ หากตอ้งการเขา้ถงึขอ้ความวธิใีชสํ้าหรับมมุมองปัจจบุัน เลอืก ตวั
เลอืก > วธิใีช้

ขณะทีค่ณุกําลังอา่นคําแนะนํา หากตอ้งการเปลีย่นขนาดของขอ้ความวธิใีช  ้เลอืก ตวัเลอืก >
ลดขนาดแบบอกัษร หรอื เพิม่ขนาดแบบอกัษร

คณุอาจพบลงิคข์องหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งตอนทา้ยของขอ้ความวธิใีช ้
หากคณุเลอืกคําทีข่ดีเสน้ใต ้คําแนะนําสัน้ๆ จะปรากฏขึน้

ขอ้ความวธิใีชใ้ชส้ญัลักษณ์ตอ่ไปนี้

เชือ่มตอ่ไปยังหวัขอ้วธิใีชท้ีเ่กีย่วขอ้ง
เชือ่มตอ่ไปยังแอปพลเิคชัน่ทีกํ่าลังเอย่ถงึ

ขณะอา่นคําแนะนํา หากตอ้งการสลับการใชง้านระหวา่งวธิใีชก้บัแอปพลเิคชัน่ทีเ่ปิดอยูแ่ตไ่ม่
แสดงผลบนหนา้จอ เลอืก ตวัเลอืก > แสดงแอปฯทีเ่ปิด และแอปพลเิคชัน่ทีต่อ้งการ

การสนบัสนนุ
เมือ่คณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารใชผ้ลติภัณฑข์องคณุ หรอืคณุไมแ่น่ใจวา่โทรศัพท์
ของคณุควรจะทํางานอยา่งไร ใหอ้า่นคูม่อืผูใ้ชใ้นโทรศัพทข์องคณุ เลอืก เมนู > แอปพลฯิ

หากคณุมปัีญหา ใหป้ฏบิัตติามขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึง่ตอ่ไปนี้

• รบีตูโทรศัพทข์องคณุ ปิดโทรศัพทแ์ละถอดแบตเตอรีอ่อก หลังจากนัน้ประมาณหนึง่นาที
ใหใ้สแ่บตเตอรีแ่ลว้เปิดโทรศัพท์

• อพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุ
• เรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ
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หากยังไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาของคณุได  ้โปรดตดิตอ่ Nokia เพือ่ทําการซอ่มแซม ไปที่
www.nokia.co.th/repair กอ่นจะสง่โทรศัพทไ์ปซอ่มแซม ควรสํารองขอ้มลูของคณุกอ่นทกุ
ครัง้ เพราะขอ้มลูสว่นตัวทัง้หมดในโทรศัพทอ์าจถกูลบ

การอพัเดตแอปพลเิคช ัน่และซอฟตแ์วรข์องโทรศพัทโ์ดยใชโ้ทรศพัทข์องคณุ

 คณุสามารถตรวจสอบไดว้า่มกีารอพัเดตสําหรับซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุ หรอืสําหรับ
แอปพลเิคชัน่ตา่งๆ หรอืไม ่และดาวนโ์หลดและตดิตัง้ลงในโทรศัพทข์องคณุ (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย) และคณุยังสามารถตัง้ใหโ้ทรศัพทข์องคณุตรวจสอบอพัเดตไดโ้ดยอตัโนมัติ
และแจง้เตอืนคณุเมือ่มอีพัเดตทีสํ่าคัญหรอืทีแ่นะนําพรอ้มใหบ้รกิาร

เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > เครือ่งมอื > สลบัโทรศพัท ์> อพัเดต SW

หากมอีพัเดตพรอ้มใหบ้รกิาร ใหเ้ลอืกอพัเดตเพือ่ดาวนโ์หลดและตดิตัง้ และเลอืก 

การต ัง้โทรศพัทใ์หต้รวจสอบอพัเดตโดยอตัโนมตั ิ
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ตรวจสอบอพัเดตอตัโนมตั ิ

การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัทโ์ดยใชพ้ซีขีองคณุ
คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ Nokia Ovi Suite สําหรับคอมพวิเตอรเ์พือ่อพัเดตซอฟแวรโ์ทรศัพท์
ของคณุ คณุตอ้งมเีครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู
และสายเคเบลิขอ้มลู USB ใชง้านรว่มกนัไดเ้พือ่เชือ่มต่อโทรศัพทข์องคณุกบัพซีี

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิและตอ้งการดาวนโ์หลดแอปพลเิคชัน่ Nokia Ovi Suite โปรดไปที่
www.nokia.com/software

การต ัง้คา่
โดยปกต ิโทรศัพทข์องคณุจะมกีารกําหนดการตัง้คา่ MMS, GPRS, การสตรมี และอนิเทอรเ์น็ต
เคลือ่นทีไ่วใ้นโทรศัพทแ์ลว้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้มลูผูใ้หบ้รกิารระบบเครอืขา่ยของคณุ ผูใ้หบ้รกิาร
อาจตดิตัง้การตัง้คา่ตา่งๆ ไวใ้นโทรศัพทข์องคณุเรยีบรอ้ยแลว้ หรอืคณุอาจขอรับหรอืสง่คําขอ
การตัง้คา่จากผูใ้หบ้รกิารระบบเครอืขา่ยในรปูแบบขอ้ความพเิศษได ้

รหสัผา่น

รหสั PIN หรอื PIN2

(ตัวเลข 4-8 ตัว)

รหสัเหลา่นีใ้ชเ้พือ่ป้องกนัซมิการด์ของคณุใหป้ลอดภัยจากการใชง้าน
ทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต หรอืใชเ้พือ่เขา้ถงึคณุสมบัตบิางอยา่ง

คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุใหถ้ามหารหัส PIN เมือ่คณุเปิดเครือ่ง
ได ้

หากรหสัไมไ่ดม้าพรอ้มกับซมิการด์หรอืคณุลมืรหสั โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ
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หากคณุป้อนรหัสไมถ่กูตอ้งสามครัง้ตดิตอ่กนั คณุจําเป็นตอ้งยกเลกิ
การปิดกัน้รหสัดังกลา่วดว้ยรหสั PUK หรอื PUK2

รหัส PUK หรอื PUK2

(ตัวเลข 8 ตัว)

รหัสเหลา่นีใ้ชเ้พือ่ยกเลกิการปิดกัน้รหสั PIN หรอื PIN2

หากรหัสไมไ่ดม้าพรอ้มกบัซมิการด์ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

หมายเลข IMEI

(ตัวเลข 15 ตัว)

หมายเลขนีใ้ชเ้พือ่ระบโุทรศัพทท์ีใ่ชไ้ดใ้นเครอืขา่ย หมายเลขดังกลา่ว
สามารถใชเ้พือ่ปิดกัน้เมือ่โทรศัพทถ์กูขโมยได  ้เป็นตน้

หากตอ้งการดหูมายเลข IMEI ใหโ้ทร *#06#

รหัสล็อค (รหัสความ
ปลอดภัย

(ตัวเลขหรอืตัวอักษร
อยา่งนอ้ย 4 ตัว)

วธินีีจ้ะชว่ยป้องกันการใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุใหถ้ามหารหัสล็อคทีค่ณุกําหนด

โปรดเก็บรหัสนีไ้วเ้ป็นความลับและเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยหา่งจาก
โทรศัพทข์องคณุ

หากคณุลมืรหสัและโทรศัพทข์องคุณถกูล็อค คณุจะตอ้งนําโทรศัพท์
เขา้รับบรกิาร ทัง้นีอ้าจมกีารคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ และขอ้มลูสว่น
บคุคลทัง้หมดในเครือ่งของคณุอาจถกูลบออกไป

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูย ์Nokia Care หรอืตัวแทน
จําหน่ายโทรศัพทข์องคณุ

การยดือายแุบตเตอรี่
คณุสมบัตหิลายอยา่งในโทรศัพทจ์ะเป็นการเพิม่การใชพ้ลังงานแบตเตอรีแ่ละลดอายกุารใชง้าน
ของแบตเตอรี ่ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ใหทํ้าดังนี้

• คณุสมบัตทิีใ่ชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth หรอืการอนุญาตใหค้ณุสมบัตดิังกลา่วทํางานในพืน้
หลังขณะใชค้ณุสมบัตอิืน่ จะเป็นการเพิม่การใชพ้ลังงานแบตเตอรี่ ใหเ้ลกิใชง้านการเชือ่ม
ตอ่ Bluetooth เมือ่คณุไมจํ่าเป็นตอ้งใช ้

• คณุสมบัตทิีใ่ช ้LAN ไรส้าย (WLAN) หรอือนุญาตใหค้ณุสมบัตใิดๆ ทํางานในพืน้หลังขณะ
ใชค้ณุสมบัตอิืน่ๆ จะเป็นการเพิม่การใชพ้ลังงานแบตเตอรี่ การเชือ่มตอ่ WLAN จะปิดการใช ้
งาน เมือ่คณุไมไ่ดพ้ยายามเชือ่มตอ่ ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัจดุเชือ่มตอ่ หรอืไมไ่ดส้แกนหาเครอื
ขา่ย ในการลดการใชพ้ลังงานแบตเตอรี่ คณุสามารถกําหนดไมใ่หโ้ทรศัพทส์แกน หรอื
สแกนนอ้ยลง สําหรับเครอืขา่ยทีทํ่างานในพืน้หลัง

• หากคณุเลอืก การเชือ่มตอ่ GPRS > เมือ่วา่ง ในการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ และไมม่พีืน้ที่
ครอบคลมุสําหรับขอ้มลูแบบแพคเก็ต (GPRS) โทรศัพทจ์ะพยายามสรา้งการเชือ่มตอ่ขอ้มลู
แบบแพ็คเกตเป็นระยะๆ หากตอ้งการฝึกใหอ้ปุกรณ์จดจําลักษณะลายมอืของคณุ เลอืก การ
เชือ่มตอ่ GPRS > เมือ่ตอ้งการ

• แอปพลเิคชัน่แผนทีจ่ะดาวนโ์หลดขอ้มลูแผนทีใ่หมเ่มือ่คณุเลือ่นไปทีพ่ืน้ทีใ่หมบ่นแผนที่
ซึง่จะสิน้เปลอืงการใชพ้ลังงานแบตเตอรีม่ากขึน้ คณุสามารถป้องกนัไมใ่หม้กีารดาวนโ์หลด
แผนทีโ่ดยอตัโนมัติ
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• หากความแรงของสญัญาณเครอืข่ายมอืถอืแตกตา่งกันมากในพืน้ทีข่องคณุ  โทรศัพทข์อง
คณุจะสแกนหาเครอืขา่ยทีใ่ชไ้ดซ้ํ้าไปซํ้ามา ซึง่จะเป็นการสิน้เปลอืงพลังงานแบตเตอรี่

• ไฟพืน้หลังของหนา้จอจะเพิม่การใชพ้ลังงานแบตเตอรี่ ในการตัง้คา่หนา้จอ คณุสามารถ
ปรับความสวา่งหนา้จอและเปลีย่นระยะหมดเวลาซึง่จะทําใหไ้ฟพืน้หลังดับลง เลอืก เมนู >
การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จอภาพ > ความสวา่ง หรอื เวลาแสงสวา่ง

• การปลอ่ยใหแ้อปพลเิคชัน่ทํางานตอ่ไปในพืน้หลังจะเป็นการเพิม่การใชพ้ลังงานแบตเตอรี่
ในการเขา้ใชแ้อปพลเิคชัน่ทีค่ณุไมไ่ดใ้ช  ้ใหก้ดปุ่ มเมนูคา้งไว ้และเลอืกแอปพลเิคชัน่

การเพิม่หนว่ยความจําทีม่อียู่
คณุตอ้งการหน่วยความจําทีม่อียูภ่ายในเครือ่งเพิม่เตมิสําหรับแอปพลเิคชัน่และเนือ้หาใหมห่รอื
ไม่

การดปูรมิาณพืน้ทีว่า่งทีใ่ชไ้ดสํ้าหรบัขอ้มลูแตล่ะประเภท
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ทีท่ํางาน > ตวัจดัไฟล์

คณุสมบัตใินโทรศัพทจํ์านวนมากจะใชห้น่วยความจําเพือ่เก็บขอ้มลู  โทรศัพทจ์ะแจง้คณุ หาก
หน่วยความจําในทีต่ัง้หน่วยความจําเหลอืนอ้ย

การเพิม่หนว่ยความจําทีม่อียู่
ถา่ยโอนขอ้มลูไปยังการด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้(หากม)ี หรอืคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้าน
รว่มกนัได ้

ในการลบขอ้มลูทีไ่มต่อ้งการใช ้ใชต้ัวจัดการไฟลห์รอืเปิดแอปพลเิคชัน่สําหรับลบ คณุสามารถ
ลบรายการตา่งๆ ตอ่ไปนี้

• ขอ้ความในโฟลเดอรใ์นการรับสง่ขอ้ความ และขอ้ความอเีมลทีด่งึมาในกลอ่งจดหมาย
• เว็บเพจทีจั่ดเก็บไว ้
• ขอ้มลูตดิตอ่
• บนัทกึปฏทินิ
• แอปพลเิคชัน่ทีอ่ยูใ่นตัวจัดการแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุไมต่อ้งการใชอ้กีตอ่ไป
• ไฟลก์ารตดิตัง้ (.sis หรอื .sisx) ของแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุตดิตัง้ โอนไฟลต์ดิตัง้ไปยัง

คอมพวิเตอรท์ีร่องรับ
• ภาพและวดิโีอคลปิในคลังภาพ สํารองไฟลใ์นคอมพวิเตอรท์ีร่องรับ

การปกป้องสิง่แวดลอ้ม

ประหยดัพลงังาน
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีบ่อ่ยๆ หากคณุปฏบิัตดิังตอ่ไปนี้

• ปิดแอปพลเิคชัน่และและการเชือ่มต่อขอ้มลู เชน่ การเชือ่มตอ่ WLAN หรอื Bluetooth เมือ่
ไมใ่ชง้าน
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• ลดความสวา่งของหนา้จอ
• ปิดการใชง้านเสยีงทีไ่มจํ่าเป็น เชน่ เสยีงหนา้จอสมัผัสและเสยีงปุ่ มกด

การหมนุเวยีนมาใชใ้หม่

เมือ่โทรศัพทเ์ครือ่งนีห้มดอายกุารใชง้าน วัสดทุกุชิน้สามารถนํากลับมาใชเ้ป็นวตัถดุบิและ
พลังงานได ้เพือ่รับประกนัการกําจัดและการนํากลับมาใชท้ีถ่กูตอ้ง Nokia รว่มมอืกบัพันธมติร
ผา่นโปรแกรมทีเ่รยีกวา่ We:recycle สําหรับขอ้มลูเกีย่วกับวธิกีารรไีซเคลิผลติภัณฑ์ Nokia เกา่
ของคณุและสถานทีเ่ก็บรวบรวม โปรดไปที ่www.nokia.com/werecycle หรอืตดิตอ่ศนูย์
บรกิาร Nokia Care

นําบรรจภุัณฑแ์ละคูม่อืผูใ้ชข้องคณุกลับมาหมนุเวยีนใชใ้หมต่ามระเบยีบการหมนุเวยีนมาใชใ้หม่
ของทอ้งถิน่ของคณุ

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุลักษณะทางสภาพแวดลอ้มของโทรศัพท์ โปรดไปที่
www.nokia.com/ecoprofile

อปุกรณ์เสรมิของแทจ้าก Nokia

หากตอ้งการทราบแหลง่จําหน่ายอปุกรณ์เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรอง  สามารถสอบถามจากตัวแทน
จําหน่ายของคณุ

อปุกรณ์เสรมิสําหรับโทรศัพทข์องคณุมจํีาหน่ายอยูเ่ป็นจํานวนมาก  สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ
โปรดดทูี ่www.nokia.co.th/accessories

ขอ้กาํหนดทีค่วรปฏบิตัสํิาหรบัการใชอ้ปุกรณ์เสรมิ
• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็ก
• หากตอ้งการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ์เสรมิ ใหจั้บทีป่ล๊ักไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ
• ตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์เสรมิทีไ่ดต้ดิตัง้ในพาหนะไดรั้บการตดิตัง้อยา่งแน่น

หนาและทํางานอยา่งถกูตอ้ง
• เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบัตผิา่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิในรถทีต่ดิตัง้ยากได ้
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แบตเตอรี่
ประเภท: BL-4U

ระยะเวลาการสนทนา:

สงูสดุ 11.5 ชัว่โมง (GSM)

สแตนดบ์าย:

สงูสดุ 600 ชัว่โมง (GSM)

ขอ้สําคญั: เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบ์ายเป็นเวลาโดยประมาณ  และจะเป็นไปตามการ
ประมาณการตอ่เมือ่อยูภ่ายใตข้อ้กําหนดทีเ่หมาะสมของเครอืขา่ยเทา่นัน้  เวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบ์ายขึน้อยูก่บัซมิการด์ คณุสมบัตทิีใ่ช ้อายแุละขอ้กําหนดของแบตเตอรี่ อณุหภมูใินการ
เก็บแบตเตอรี ่ขอ้กําหนดของเครอืขา่ย และปัจจัยอืน่ๆ อกีมากมาย และเวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบ์ายอาจสัน้กวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้อยา่งมาก เสยีงเรยีกเขา้ การจัดการสายดว้ยระบบแฮนด์
ฟร ีการใชใ้นโหมดดจิติอล และคณุสมบัตอิืน่ๆ จะใชพ้ลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาทีใ่ช ้
อปุกรณ์ในการโทรจะสง่ผลตอ่เวลาสแตนดบ์าย ในทํานองเดยีวกนั ระยะเวลาทีเ่ปิดเครือ่งรวมทัง้
ทีอ่ยูใ่นโหมดสแตนดบ์ายก็มผีลตอ่ระยะเวลาในการสนทนาดว้ยเชน่กนั

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

บรกิารและคา่ใชจ้า่ยของเครอืขา่ย
โทรศัพทข์องคณุไดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้น เครอืขา่ยระบบ GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz

คณุตอ้งสมคัรสมาชกิกบัผูใ้หบ้รกิารกอ่นเริม่ใชง้านโทรศัพท์

การใชบ้รกิารเครอืขา่ยและการดาวนโ์หลดเนือ้หามายงัโทรศัพทข์องคณุจําเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยและอาจสง่ผลใหเ้กดิคา่ใช ้
จา่ยในการรับสง่ขอ้มลู คณุสมบตัขิองผลติภณัฑบ์างอยา่งตอ้งการการสนับสนุนจากเครอืขา่ย และคณุอาจตอ้งสมคัรสมาชกิเสยีกอ่น

การดแูลอปุกรณ์ของคณุ
คณุควรดูแลอปุกรณ์ แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมดัระวัง คําแนะนําต่อไปนีจ้ะชว่ยใหคุ้ณปฏบิตัติามเงือ่นไขการรับ
ประกนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของ
แร่ ซึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกรอ่นได ้หากตัวเครือ่งเปียกชืน้ ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกและปลอ่ยใหเ้ครือ่งแหง้สนทิดกีอ่น

• อยา่ใชห้รอืเก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก เน่ืองจากอาจทําใหอ้ปุกรณ์สว่นทีส่ามารถขยับไดแ้ละสว่นประกอบทีเ่ป็น
อเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่เก็บอปุกรณ์ไวใ้นอณุหภมูทิีส่งู เน่ืองจากอณุหภมูสิงูอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านของอปุกรณ์สัน้ลง แบตเตอรีอ่าจเสือ่มสภาพ และ
ทําใหพ้ลาสตกิงอหรอืละลายได ้

• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด เน่ืองจากเมือ่อณุหภมูเิพิม่ข ึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้จะกอ่ตัวขึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจ
ทําใหอ้ปุกรณ์และแผงวงจรอเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่งอปุกรณ์นอกเหนือจากทีแ่นะนําไวใ้นคูม่อืผูใ้ช ้

• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดร้ับการรับรองอาจทําใหอ้ปุกรณ์เสยีหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศัพท ์การใชง้านโดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหแ้ผงวงจรภายในและกลไกเกดิความเสยีหายได ้

• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของอปุกรณ์เทา่นัน้

• อยา่ทาสโีทรศัพท ์เนือ่งจากสอีาจเขา้ไปอดุตันในชิน้สว่นทีเ่ลือ่นไดข้องโทรศัพท ์และอาจสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางานของ
โทรศัพท์
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• ปิดอปุกรณ์และถอดแบตเตอรีอ่อกเป็นครัง้คราว เพือ่ประสทิธภิาพในการทํางานสงูสดุ

• เก็บอปุกรณ์ไวใ้หห้า่งจากแมเ่หล็กหรอืสนามแมเ่หล็ก

• ในการเก็บรักษาขอ้มลูสําคัญของคุณใหป้ลอดภยั ใหจ้ัดเก็บขอ้มลูนัน้ไวแ้ยกไวส้องทีเ่ป็นอยา่งนอ้ย เชน่ ในอปุกรณ์ การด์หน่วยความ
จํา หรอืคอมพวิเตอร ์หรอืจดบนัทกึขอ้มลูสําคัญลงในกระดาษ

การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยงัจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะที่
ไมม่กีารควบคุม และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดใุชแ้ลว้ตา่ง  ๆโปรดตรวจสอบวธิกีารรไีซเคลิผลติภัณฑ ์Nokia ของคณุไดท้ี่
www.nokia.com/recycling 

เกีย่วกบัการจดัการสทิธิแ์บบดจิติอล
ขณะทีใ่ชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งนี ้คณุควรเคารพตอ่กฎหมายและจารตีประเพณีทอ้งถิน่ทัง้หมด ความเป็นสว่นตัว สทิธสิว่นบคุคลของผูอ้ ืน่ และ
ลขิสทิธิ ์การคุม้ครองดา้นลขิสทิธิอ์าจชว่ยป้องกนัการคัดลอก การแกไ้ข หรอืการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางสว่นได ้

เจา้ของเนือ้หาสามารถใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) ประเภทอืน่ๆ เพือ่ปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญา รวมถงึลขิสทิธิไ์ด ้
อปุกรณ์นีจ้ะใชซ้อฟตแ์วร ์DRM หลากหลายประเภทในการเขา้ถงึขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM และดว้ยอปุกรณ์นี ้คณุจงึสามารถเขา้ถงึขอ้มลูที่
ไดรั้บการป้องกนัดว้ย WMDRM 10 และ OMA DRM 2.0 หากซอฟตแ์วร ์DRM บางอยา่งไมส่ามารถปกป้องเน้ือหาได ้เจา้ของเนือ้หาสามารถ
ขอใหเ้พกิถอนความสามารถของซอฟตแ์วร ์DRM ในการเขา้ถงึขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM ใหมไ่ด ้นอกจากนี ้การเพกิถอนยงัอาจป้องกนัการ
ตอ่อายขุองขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM ในอปุกรณ์ของคณุแลว้ การเพกิถอนซอฟตแ์วร ์DRM นีจ้ะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การใชเ้นือ้หาทีไ่ดรั้บการ
ปกป้องดว้ย DRM ประเภทอืน่ หรอืการใชเ้นือ้หาทีไ่มไ่ดรั้บการป้องกนัดว้ย DRM

เนือ้หาทีป้่องกนัดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) จะมาพรอ้มกบัสทิธกิารใชท้ีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทําหนา้ทีร่ะบถุงึสทิธขิองคณุในการใช ้
เนือ้หา

หากโทรศัพทข์องคณุมขีอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย OMA DRM เมือ่จะสํารองขอ้มลูทัง้รหัสการใชแ้ละเนือ้หานัน้ ใหใ้ชฟั้งกช์นัการสํารองขอ้มลูจาก
โปรแกรม Nokia Ovi Suite

วธิกีารถา่ยโอนขอ้มลูแบบอืน่  ๆอาจไมโ่อนรหัสการใชท้ีจํ่าเป็นตอ้งถกูเรยีกคนืพรอ้มเนื้อหาเพือ่ใหคุ้ณสามารถใชเ้นือ้หาทีป้่องกนัดว้ย OMA
DRM ไดต้อ่ไปหลังจากจัดรปูแบบหน่วยความจําโทรศัพทแ์ลว้ คณุอาจจําเป็นตอ้งเรยีกคนืรหัสการใชห้ากไฟลใ์นโทรศัพทข์องคุณเสยี

หากโทรศัพทม์เีนื้อหาทีป้่องกนัดว้ย WMDRM ทัง้รหัสการใชแ้ละเนือ้หาจะหายไปหากคณุจัดรปูแบบหน่วยความจําของโทรศัพท ์คณุอาจ
สญูเสยีรหัสการใชแ้ละเนื้อหาหากไฟลใ์นโทรศัพทข์องคุณเสยี การสญูหายของรหัสการใชห้รอืเนือ้หาอาจจํากดัความสามารถในการใช ้
เนือ้หาเดยีวกนับนโทรศัพทข์องคณุอกีครัง้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคุณ

รหัสการใชบ้างอยา่งอาจจะเชือ่มตอ่กบัซมิการด์ใดซมิการด์หนึง่ และเนื้อหาทีไ่ดรั้บการป้องกนัไวจ้ะเขา้ถงึไดเ้ฉพาะเมือ่ใสซ่มิการด์ดังกลา่ว
ไวใ้นเครือ่งแลว้เทา่นัน้

แบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
โทรศัพทข์องคณุไดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชก้บั BL-4U แบตเตอรีช่นดิทีส่ามารถชารจ์ประจใุหมไ่ด ้Nokia อาจผลติแบตเตอรีรุ่น่อืน่ทีใ่ชง้าน
ไดก้บัโทรศัพทร์ุน่นี ้ควรใชแ้บตเตอรีข่องแทข้อง Nokia ทกุครัง้

โทรศัพทเ์ครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบใหเ้ก็บพลังงานจากอปุกรณ์ชารจ์ตอ่ไปนี:้ AC-10 หมายเลขรุน่อปุกรณ์ชารจ์ของ Nokia ทีแ่ทจ้รงิอาจ
แตกตา่งกนัไปตามประเภทของปลั๊ก ซึง่จะระบโุดย E, X, AR, U, A, C, K หรอื B

แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจแุบตเตอรีไ่ดห้ลายรอ้ยครัง้ แตแ่บตเตอรีก่จ็ะค่อยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมือ่สงัเกตเห็นวา่เวลา
การสนทนาและสแตนดบ์ายของแบตเตอรีส่ัน้ลงอยา่งเห็นไดช้ดั ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีก่อ้นใหม่

ขอ้สําคญั: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นคา่โดยประมาณเทา่นัน้ เวลาจรงิจะขึน้อยูก่บัหลายปัจจัย เชน่ สภาพของ
ระบบเครอืขา่ย การตัง้คา่อปุกรณ์, คณุสมบตัทิีกํ่าลังใช,้ สภาพแบตเตอรี ่และอณุหภมู ิ

ความปลอดภยัของแบตเตอรี่
ปิดอปุกรณ์ และปลดการเชือ่มต่อเครือ่งออกจากอปุกรณ์ชารจ์ทกุครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี ่เมือ่คณุถอดอปุกรณ์ชารจ์หรอือปุกรณ์เสรมิออก
จากเตา้เสยีบ ใหจ้ับทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ
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เมือ่ไมไ่ดใชง้านอปุกรณ์ชารจ์ของคณุใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบและอปุกรณ์ ไมค่วรเสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้คา้งไวก้บั
อปุกรณ์ชารจ์ เนือ่งจากการชารจ์เป็นเวลานานเกนิไปจะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หากคณุทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มไว ้
แบตเตอรีจ่ะคายประจอุอกเองเมือ่เวลาผา่นไป

โปรดเกบ็แบตเตอรีไ่วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภมูทิีร่อ้นหรอืหนาวจัดทําใหป้ระสทิธภิาพและอายุ
การใชง้านของแบตเตอรีล่ดลง แบตเตอรีท่ีร่อ้นหรอืเย็นเกนิไปอาจทําใหอ้ปุกรณ์ไมส่ามารถใชง้านไดช้ัว่คราว

การลัดวงจรของแบตเตอรีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มวีตัถปุระเภทโลหะมาสมัผัสกบัแถบโลหะบนแบตเตอรี ่ตัวอยา่งเชน่ หากคณุใสแ่บตเตอรี่
สํารองไวใ้นกระเป๋าของคณุ การลัดวงจรเชน่นีอ้าจทําใหแ้บตเตอรีห่รอืวัตถสํุาหรับเชือ่มตอ่เกดิความเสยีหายได ้

หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้การกําจัดแบตเตอรีต่อ้งเป็นไปตามกฎหมายของทอ้งถิน่ นํากลับมาใช ้
ใหม ่ถา้เป็นไปได ้และไมค่วรทิง้รวมกบัขยะภายในบา้น

หา้มถอดชิน้สว่น, ตัด, เปิด, บบีอดั, ดัดงอ, เจาะ หรอืแยกสว่นเซลลห์รอืแบตเตอรี ่หากแบตเตอรีร่ั่วออกมา อยา่ใหข้องเหลวนัน้สมัผัสกบั
ผวิหนังหรอืดวงตา หากสมัผัสโดนผวิหนังหรอืดวงตา ใหล้า้งบรเิวณนัน้ดว้ยน้ําสะอาดทันท ีหรอืรบีไปพบแพทย์

หา้มดัดแปลง, ประกอบใหม,่ พยายามใสว่ัตถแุปลกปลอมลงในแบตเตอรี ่หรอืนําไปแชใ่นน้ําหรอืของเหลวชนดิอืน่  ๆหากแบตเตอรีเ่สยีหาย
อาจทําใหเ้กดิการระเบดิได ้

ใชแ้บตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ตามวตัถปุระสงคท์ีเ่หมาะสมเท่านัน้ การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการใชง้านแบตเตอรีท่ีไ่มไ่ดรั้บการรับรอง
หรอือปุกรณ์ชารจ์ทีใ่ชร้่วมกนัไมไ่ดอ้าจเสีย่งตอ่การลกุไหม ้การระเบดิ หรอือนัตรายอืน่ๆ และอาจสง่ผลตอ่การรับรองหรอืการรับประกนั หาก
คณุเชือ่วา่แบตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ชํารดุเสยีหาย ใหนํ้าไปทีศ่นูยบ์รกิารเพือ่ตรวจสอบกอ่นนําไปใชต้่อ อยา่ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์หรอืแบตเตอรี่
ทีช่ํารดุเสยีหาย ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้

ขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ความปลอดภยั
การโทรฉุกเฉนิ
การโทรฉุกเฉนิ
1 ตรวจดวูา่เครือ่งเปิดอยูแ่ลว้

2 ตรวจสอบวา่สญัญาณมคีวามแรงทีเ่พยีงพอ คณุอาจตอ้งดําเนนิการตอ่ไปนี้

• ใสซ่มิการด์

• ยกเลกิการจํากดัการโทรทีค่ณุเปิดใชง้านไวใ้นโทรศัพทข์องคุณ เชน่ การจํากดัการโทร, จํากดัเบอร ์และเฉพาะกลุ่ม

• ตรวจสอบวา่ไมไ่ดใ้ชร้ปูแบบออฟไลน์หรอืบนเครือ่งบนิในโทรศัพทข์องคณุ

• หากมกีารล็อคหนา้จอและปุ่ ม ใหป้ลดล็อค

3 ในการทําใหห้นา้จอวา่ง ใหก้ดปุ่ มวางสายหลายครัง้เทา่ทีจํ่าเป็น

4 เลอืก โทรศพัท์

5 ป้อนหมายเลขฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางการสําหรับตําแหน่งทีต่ัง้ปัจจบุนัของคณุ หมายเลขฉุกเฉนิจะแตกตา่งกนัไปตามตําแหน่งทีต่ัง้

6 กดปุ่ มโทร

7 ใหแ้จง้ขอ้มลูทีจํ่าเป็นทัง้หมดอยา่งถกูตอ้งทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้อยา่วางสายจนกวา่จะไดรั้บอนุญาตใหว้างสายได ้

ขอ้สําคญั: เปิดใชง้านทัง้สายอนิเทอรเ์น็ตและโทรศัพทเ์ซลลลูาร ์หากโทรศัพทข์องคณุสนับสนุนสายอนิเทอรเ์น็ต โทรศัพทจ์ะ
พยายามโทรฉุกเฉนิทัง้ทางเครอืขา่ยเซลลลูารแ์ละผ่านผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต ไมส่ามารถรับรองการเชือ่มต่อไดใ้นบางสภาวะ ดังนัน้
คณุจงึไมค่วรพึง่พาเพยีงอปุกรณ์ไรส้ายเทา่นัน้ในการตดิตอ่สือ่สารทีม่คีวามสําคัญ เชน่ การโทรเนื่องจากเหตฉุุกเฉนิดา้นการแพทย์

เด็กเล็ก
เครือ่งของคณุ รวมทัง้อปุกรณ์เสรมิ ไมใ่ชข่องเลน่ อปุกรณ์เหลา่นัน้อาจมชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเกบ็ใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

อปุกรณ์ทางการแพทย์
การทํางานของอปุกรณ์สําหรับรับหรอืสง่สัญญาณวทิยรุวมทัง้โทรศัพทม์อืถอือาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนตอ่การทํางานของอปุกรณ์
ทางการแพทยท์ีไ่มม่กีารป้องกนัสญัญาณเพยีงพอได ้โปรดปรกึษาแพทยห์รอืบรษัิทผูผ้ลติเครือ่งมอืทางการแพทยนั์น้  ๆหากไมแ่น่ใจวา่
อปุกรณ์นัน้ไดรั้บการป้องกนัพลังงานความถีว่ทิย ุจากภายนอกอยา่งเพยีงพอหรอืไม่
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อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย
ผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยแ์นะนําวา่ ควรใหโ้ทรศัพทม์อืถอือยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลูกถา่ยไวใ้นรา่งกาย เชน่ เครือ่งควบคุม
การเตน้ของหัวใจหรอืเครือ่งกระตุน้การทํางานของหัวใจ อยา่งนอ้ย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เพือ่หลกีเลีย่งสญัญาณรบกวนทีอ่าจเกดิกบั
เครือ่งดังกลา่ว สําหรับผูใ้ชอ้ปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกลา่ว ควรปฏบิตัดิังนี้

• เก็บโทรศัพทใ์หอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยม์ากกวา่ 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ

• อยา่ใสอ่ปุกรณ์ไรส้ายไวใ้นกระเป๋าเสือ้

• ใชโ้ทรศัพทก์บัหขูา้งทีต่รงขา้มกบัอปุกรณ์ทางการแพทย์

• ปิดโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หากสงสยัวา่กําลังเกดิสัญญาณรบกวน

• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับอปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกล่าว

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายร่วมกบัอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย โปรดปรกึษากบัแพทยท์ีใ่หคํ้า
ปรกึษาดา้นสขุภาพของคณุ

คาํตอบสําหรบัการเขา้ใชง้าน
Nokia มหีนา้ทีใ่นการผลติโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีส่ะดวกต่อการใชง้านใหผู้ใ้ชแ้ตล่ะคน รวมทัง้ผูไ้รค้วามสามารถดว้ย หากตอ้งการทราบราย
ละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดเขา้เยีย่มชมเว็บไซต ์Nokia ไดท้ี ่www.nokiaaccessibility.com

การฟงั

คาํเตอืน:
ขณะทีคุ่ณใชช้ดุหฟัูง อาจมผีลตอ่ความสามารถในการไดย้นิเสยีงภายนอก หา้มใชช้ดุหฟัูงในสถานทีท่ีอ่าจมผีลต่อความปลอดภัยของคณุ

อปุกรณ์ไรส้ายบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนกบัเครือ่งชว่ยฟังบางชนดิได ้

นกิเกลิ
พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่งนี้ปราศจากสารนกิเกลิ

ปกป้องโทรศพัทข์องคณุจากเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย
โทรศัพทข์องคณุอาจเสีย่งตอ่ไวรัสและเนือ้หาทีม่อีนัตรายอืน่  ๆควรใชค้วามระมดัระวังตามรายละเอยีดตอ่ไปนี้

• โปรดระมดัระวังในการเปิดขอ้ความ ขอ้ความเหล่านัน้อาจมโีปรแกรมทีป่ระสงคร์า้ยหรอือาจทําใหโ้ทรศัพทห์รอืคอมพวิเตอรข์องคณุ
เสยีหายได ้

• โปรดระมดัระวังเมือ่ทําการรับคําขอการเชือ่มตอ่ การเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ต หรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หา หา้มยอมรับการเชือ่มตอ่
Bluetooth จากแหล่งทีค่ณุไมเ่ชือ่ถอื

• ใหต้ดิตัง้และใชเ้ฉพาะบรกิารและซอฟตแ์วรจ์ากแหลง่ทีค่ณุไวว้างใจ และมกีารป้องกนัความปลอดภยัอยา่งเพยีงพอ

• ตดิตัง้ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัสและซอฟตแ์วรด์า้นความปลอดภยัอืน่  ๆลงในโทรศัพทข์องคณุและคอมพวิเตอรท์ีใ่ชเ้ช ือ่มตอ่ ใหใ้ชแ้อป
พลเิคชัน่ป้องกนัไวรัสเพยีงครัง้ละหนึง่แอปพลเิคชัน่เทา่นัน้ การใชง้านมากกวา่หนึง่แอปพลเิคชัน่อาจสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพ
และการทํางานของโทรศัพทแ์ละ/หรอืคอมพวิเตอร์

• หากคณุเขา้ถงึบุค๊มารค์และลงิคสํ์าหรับไซตอ์นิเทอรเ์น็ตจากบรษัิทภายนอกตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้ โปรดระมดัระวังเป็นพเิศษ Nokia จะไม่
รับประกนัหรอืรับผดิชอบใด  ๆตอ่เว็บไซตเ์หลา่น้ี

สภาพแวดลอ้มการทํางาน
โทรศัพทเ์ครือ่งนีเ้ป็นไปตามคําแนะนําในการปลอ่ยคลืน่ความถีว่ทิย ุเมือ่ใชใ้นตําแหน่งปกตทิีห่หูรอืเมือ่อยูห่า่งจากรา่งกายอยา่งนอ้ย 1.5
เซนตเิมตร (5/8 นิว้) ซองสําหรับพกพา อปุกรณ์เหน็บเข็มขดั หรอืทีว่างโทรศัพทเ์พือ่การพกพา ไมค่วรมโีลหะเป็นสว่นประกอบ และควรให ้
เครือ่งอยูห่า่งจากร่างกายตามระยะหา่งทีกํ่าหนดขา้งตน้

โทรศัพทเ์ครือ่งนีต้อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่กบัระบบเครอืขา่ยทีม่คีณุภาพเพือ่สง่ไฟลข์อ้มลูหรอืขอ้ความ อาจมคีวามลา่ชา้ในการสง่ไฟลข์อ้มลูหรอื
ขอ้ความ จนกว่าจะเชือ่มตอ่ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ ปฏบิตัติามคําแนะนําเกีย่วกบัระยะหา่งระหวา่งเครือ่ง จนกวา่การสง่จะเสร็จสมบรูณ์
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ยานพาหนะ
สญัญาณวทิยอุาจมผีลตอ่ระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นยานพาหนะทีต่ดิตัง้ไมถ่กูตอ้งหรอืมกีารป้องกนัไมเ่พยีงพอ เชน่ ระบบฉีดน้ํามนัทีค่วบคมุ
ดว้ยอเิล็กทรอนกิส,์ ระบบเบรก ABS, ระบบควบคมุความเร็วแบบอเิล็กทรอนกิส ์และระบบถงุลมนริภยั โปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบับรษัิท
ผูผ้ลติยานพาหนะหรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ

ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญเทา่นัน้เป็นผูต้ดิตัง้อปุกรณ์ในยานพาหนะ การตดิตัง้หรอืการซอ่มแซมทีไ่มถู่กตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายและทําให ้
การรับประกนัของคณุเป็นโมฆะดว้ย ควรตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์ทกุช ิน้ของโทรศัพทม์อืถอืในยานพาหนะไดรั้บการตดิตัง้และ
ทํางานอยา่งถกูตอ้ง อยา่เก็บหรอืพกของเหลวทีต่ดิไฟได ้แกส๊ หรอืวัตถรุะเบดิไวร้วมกบัโทรศัพท ์ชิน้สว่นของโทรศัพท ์หรอือปุกรณ์เสรมิ
ตา่งๆ โปรดสังเกตวา่ถงุลมนริภัยจะพองตัวออกดว้ยแรงอดัทีแ่รงมาก อยา่วางโทรศัพทห์รอือปุกรณ์เสรมิไวใ้นบรเิวณทีถ่งุลมนริภยัอาจพอง
ตัวออก

บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิ
ปิดโทรศัพทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิได ้เชน่ ใกลเ้ครือ่งสบูแกส๊ในสถานีบรกิารน้ํามนั ประกายไฟในบรเิวณดังกลา่วอาจทําให ้
เกดิการระเบดิหรอืลกุไหมอ้นัเป็นเหตใุหบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้ สังเกตขอ้หา้มในสถานบีรกิารเชือ้เพลงิ ทีเ่ก็บและบรเิวณทีม่กีารจา่ยเชือ้
เพลงิ โรงงานเคมหีรอืสถานทีเ่กดิการลุกลามของการระเบดิได ้บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิไดม้กัมเีครือ่งหมายแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน แต่
ไมเ่สมอไป บรเิวณดังกลา่วรวมถงึบรเิวณทีค่ณุอาจไดรั้บแจง้ใหด้ับเครือ่งยนต ์ใตด้าดฟ้าบนเรอื ระบบอํานวยความสะดวกในการขนถ่ายหรอื
จัดเก็บสารเคม ีและบรเิวณทีอ่ากาศมกีารปนเป้ือนของสารเคมหีรอืเศษอนุภาคต่าง  ๆเชน่ เม็ดวัสดขุนาดเล็ก ฝุ่ นหรอืผงโลหะ คณุควรตรวจ
สอบกบัผูผ้ลติยานพาหนะทีใ่ชก้า๊ซปิโตรเลยีมเหลว (เชน่ โพรเพนหรอืบวิเทน) เพือ่ตรวจสอบวา่โทรศัพทเ์ครือ่งนี้สามารถใชใ้นบรเิวณใกล ้
เคยีงกบัยานพาหนะดังกลา่วไดอ้ยา่งปลอดภยัหรอืไม่

รายละเอยีดการรบัรอง (SAR)
โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้รงตามคาํแนะนําของการสือ่สารทางคลืน่วทิยุ

เครือ่งโทรศัพทข์องคณุจะเป็นตัวรับและสง่สัญญาณวทิย ุซึง่ไดรั้บการออกแบบมาไมใ่หเ้กนิความถีส่ัญญาณคลืน่วทิยทุีแ่นะนําโดยขอ้
กําหนดระหวา่งประเทศ ขอ้แนะนํานี้จัดทําขึน้โดย ICNIRP ซึง่เป็นหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรอ์สิระ และรวมถงึระดับความปลอดภัยที่
ออกแบบมาเพือ่คุม้ครองผูใ้ชท้กุคน โดยไมข่ึน้กบัอายหุรอืสขุภาพ

ขอ้แนะนําของการเปิดรับคลืน่โทรศัพทเ์คลือ่นทีน่ีใ้ชห้น่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอ้กําหนด SAR ทีกํ่าหนดไวใ้นคํา
แนะนํา ICNIRP คอื 2.0 วัตต/์กโิลกรัม (W/kg) ซึง่เป็นคา่เฉลีย่เกนิสบิกรัมของเน้ือเยือ่ผวิ การทดสอบ SAR จัดทําขึน้ในสภาพการทํางาน
แบบมาตรฐาน ซึง่เครือ่งจะสง่คลืน่ความถีท่ีร่ะดับพลงังานสงูสดุทีแ่นะนําใหใ้ชใ้นคลืน่ความถีท่ัง้หมดทีทํ่าการทดสอบ ระดับ SAR ตามจรงิ
ขณะใชโ้ทรศัพทอ์าจตํ่ากวา่คา่สงูสดุ เนือ่งจากเครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะพลังงานทีส่ามารถเขา้ถงึเครอืขา่ยไดต้ามที่
กําหนดไว ้คา่ทีเ่ปลีย่นแปลงขึน้กบัปัจจัยตา่ง  ๆเชน่ ระยะหา่งระหวา่งคณุกบัสถานเีครอืข่ายหลัก

คา่ SAR ทีส่งูทีส่ดุภายใตคํ้าแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโ้ทรศัพทท์ีห่คูอื 0.90 วัตต/์กก.

การใชอ้ปุกรณ์เสรมิอาจมผีลทําใหค้า่ SAR แตกตา่งไป คา่ SAR แตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดในการทดสอบและทีร่ายงานของ
แตล่ะประเทศและระบบเครอืขา่ย คณุสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัค่า SAR ไดใ้นขอ้มลูผลติภณัฑท์ี ่www.nokia.com

คลืน่ SAR (Specific Absorption Rate)
เครือ่งวทิยคุมนาคมนีม้อีตัราการดดูกลนืพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อนัเนือ่งมาจากเครือ่งวทิยคุมนาคมเทา่กบั
0.90 วัตต/์กก. ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภยัต่อสขุภาพมนุษยจ์ากการใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมทีค่ณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแหง่ชาตปิระกาศกําหนด

ขอ้มลูศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

เซน็ทรัลพลาซา่ ป่ินเกลา้ ยนูติ 421, 7/149 ถ.บรมราชชนนี อรณุอมัรนิทร์
บางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 10700

02-254-1080

02-884-5695
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จันทร ์- ศกุร ์เวลา 11.00 น. - 20.30 น

เสาร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น

.
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

เซ็นทรัลพระราม 2 128 ม.6 เซน็ทรัลพระราม 2 IT05 แสมแดง บางขนุเทยีน
กรงุเทพฯ 10150

02-872-4749

02-872-4748

จันทร ์- ศกุร ์เวลา 11.00 น. - 20.30 น

เสาร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น

เอสพลานาด ยนูติ 321-323 ชัน้ 3 เอสพลานาด 99 ถ.รัชดาภเิษก
ดนิแดง กรงุเทพฯ 10400

02-254-1080

02-660-9290

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น

ฟิวเจอรป์ารค์ รังสติ ยนูติ 32 ชัน้ใตด้นิ 94 หมู ่2 ถ.พหลโยธนิ ประชาธปัิตย์
ธัญบรุ ีปทุมธานี 12130

02-254-1080

02-958-5851

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.30 น. - 20.30 น

มาบญุครอง 444 ชัน้ 2 โซน D ยนูติ 5-6 มาบญุครองเซน็เตอร์
ถ.พญาไท วังใหม ่ปทมุวัน กรงุเทพฯ 10330

02-254-1080

02-626-0436

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น

ซคีอนสแควร์ ยนูติ 1007 ชัน้ G ซคีอนสแควร ์904 หมู ่6 ถ. ศรนีครนิทร์
หนองบอน ประเวศ กรงุเทพฯ 10250

02-254-1080

02-720-1661

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.30 น. - 20.30 น

อยธุยา 99/13 ถ.รจนา ต.คานหาม อ.อทุัย พระนครศรอียธุยา
13210

035-706303

035-706303

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

บรุรัีมย์ 479/71 ถ.จริะ ในเมอืง เมอืง บรุรัีมย ์31000 044-614-090

044-614-090

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

เชยีงใหม่ 201/1 ถ.มหดิล หายยา เมอืง เชยีงใหม ่50100 053-203321-2

053-282980

116 ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

เชยีงราย 188 ถ.ธนาลัย เวยีง เมอืง เชยีงราย 57000 053-601051

053-753105

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

หาดใหญ่ 656 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ ่หาดใหญ ่สงขลา 90110 074-365044-5

074-365046

จันทร ์- เสาร ์เวลา 08.30 น. - 17.30 น

หัวหนิ 87/9 หัวหนิ หัวหนิ ประจวบครีขีนัธ ์77110 032-532-252

032-515-120

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

ขอนแกน่ 272/33 ม.12 ถ.มติรภาพ เมอืงเกา่ เมอืง ขอนแกน่ 40000 043-325780

043-325781

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

ลําปาง 357/46 ถ.บญุวาทย ์(ฉัตรไชย) สวนดอก ลําปาง 52000 054-218755

054-218755

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

นครสวรรค์ 81/42 ถ.สวรรคว์ถิ ีปากน้ําโพ เมอืง นครสวรรค ์60000 056-311129

056-371993

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

นครปฐม 141/38 ถ.ราชวถิ ีพระปฐมเจดยี ์นครปฐม 73000 034-280454

034-280455

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

นครราชสมีา 1630/8 ถ.มติรภาพ ในเมอืง เมอืง นครราชสมีา 30000 044-247948

044-262848

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั 117

.

.

.

.

.

.

.

.



ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

พัทยา 353/43 (ซอยสขุมุวทิ พัทยา 49) หมู ่9 ถ.สขุมุวทิ หนอง
ปรอื บางละมงุ ชลบรุ ี20260

038-716976-7

038-716978

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

ภเูก็ต 38/3 หอ้งที ่120 ม.5 ถ.บางใหญ ่ต.วชิติ เมอืง ภเูก็ต
83000

076-209306

076-209306

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

พษิณุโลก 298/3 ถ.บรมไตรโลกนาถ ในเมอืง เมอืง พษิณุโลก
65000

055-251998

055-284346

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

รอ้ยเอ็ด 56/3 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ในเมอืง เมอืง รอ้ยเอ็ด 45000 043-518-882

043-518-882

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

สโุขทัย 315 ถ.จรดวถิถีอ่ง ธาน ีเมอืง สโุขทัย 64000 055-614646

055-621222

จันทร ์- เสาร ์เวลา 08.30 น. - 17.30 น

สรุาษฎรธ์านี 48/9-10 ถ.ดอนนก ตลาด เมอืง สรุาษฎรธ์านี 84000 077-222288

077-288668

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

อบุลราชธานี 614/2 ถ.ชยางกรู เมอืง อบุลราชธาน ี34000 045-311744

045-311566

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

อดุรธานี 179 ถ.ทหาร ต.หมากแขง้ เมอืง อดุรธานี 41000 042-341844

042-341844

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

หมายเหต:ุ ขอ้มลูดา้นบนอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่หมายเลขศนูยบ์รกิาร
ลกูคา้ Nokia: 02-2552111

ลขิสทิธิแ์ละประกาศอืน่ๆ

คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ีว้า่ ผลติภัณฑ ์RM-816 นี ้สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่  ๆทีเ่กีย่วขอ้งของ
Directive 1999/5/EC คณุสามารถดสํูาเนาของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/

© 2011 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ Cseries เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Nokia Corporation Nokia
tune เป็นเครือ่งหมายการคา้ดา้นเสยีงของ Nokia Corporation ผลติภัณฑอ์ืน่และชือ่บรษัิทอืน่ทีก่ลา่วถงึในทีน่ี้อาจเป็นเครือ่งหมายการคา้
หรอืชือ่ทางการคา้ของเจา้ของผลติภณัฑนั์น้ๆ

หา้มทําซ้ํา สง่ตอ่ จําหน่าย หรอืจัดเก็บเนื้อหาสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของเอกสารฉบบันี้ในรปูแบบใด  ๆโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อกัษรจาก Nokia Nokia ดําเนนินโยบายในการพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง Nokia จงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงและปรับปรุงสว่นหนึง่
สว่นใดของผลติภณัฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบับนีโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

Oracle และ Java เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Oracle และ/หรอืบรษัิทในเครอื

ผลติภัณฑน์ีไ้ดรั้บอนุญาตภายใต ้MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) เพือ่ใชง้านสว่นตัวและไมใ่ชเ่ชงิพาณชิยใ์นการเชือ่มตอ่กบั
ขอ้มลูทีเ่ขา้รหัสตามขอ้กําหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกคา้เพือ่ใชใ้นกจิกรรมสว่นตัวและไมใ่ชท่างการคา้ และ (ii) เพือ่ใช ้
เชือ่มตอ่กบัวดิโีอ MPEG-4 ของผูใ้หบ้รกิารวดิโีอทีไ่ดรั้บอนุญาต ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้หรอืใชง้านอืน่ใดนอกเหนือจากนี ้ขอ้มลูเพิม่เตมิรวมถงึ
ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิการขาย การใชง้านภายในและการใชง้านเชงิพาณชิย ์สามารถดไูดจ้าก MPEG LA, LLC ทีเ่ว็บไซต ์http://
www.mpegla.com

ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ ไมว่า่จะอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด Nokia หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ Nokia จะไมรั่บ
ผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได ้หรอืความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ์ อนัเป็นผลสบืเนื่องหรอืความเสยีหายทางออ้มไมว่า่จะ
ดว้ยสาเหตใุด

ลขิสทิธิแ์ละประกาศอืน่ๆ 119
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ถกูตอ้ง ความเชือ่ถอืไดห้รอืขอ้มลูในเอกสารนี ้นอกเหนอืจากขอบเขตทีก่ฎหมายทีนํ่ามาใชร้ะบไุวเ้ท่านัน้ Nokia ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืเพกิถอนเอกสารนี้ทกุเมือ่โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

หา้มมใิหทํ้าวศิวกรรมยอ้นกลับซอฟตแ์วรใ์นอปุกรณ์ ตามขอบขา่ยทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ เทา่ทีคู่่มอืผูใ้ชเ้ลม่นีจ้ะครอบคลุมถงึขอ้
จํากดัในเรือ่งการรับรอง การรับประกนั ความเสยีหาย และความรับผดิใด  ๆของ Nokia ในทางเดยีวกนั ขอ้จํากดัเหลา่นีก้็มผีลกบัการรับรอง
การรับประกนั ความเสยีหาย และความรับผดิต่อผูใ้หส้ทิธขิอง Nokia ดว้ยเชน่กนั

ผลติภัณฑ ์คณุสมบตั ิแอปพลเิคชั่น และบรกิารบางอยา่งอาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ตัวแทนจําหน่าย
Nokia หรอืผูใ้หบ้รกิารของคณุ เครือ่งรุน่นีป้ระกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้น
การสง่ออกของสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่  ๆหา้มกระทําการใด  ๆทีข่ดัแยง้ตอ่กฎหมาย

Nokia จะไมรั่บประกนัหรอืรับผดิชอบตอ่ความสามารถในการใชง้าน เน้ือหา หรอืการสนับสนุนผูใ้ชจ้ากแอปพลเิคชัน่ของบรษัิทอืน่ทีม่าพรอ้ม
กบัโทรศัพทข์องคณุ คณุจะทราบวา่แอปพลเิคชัน่เหลา่นัน้ไดรั้บการจัดเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็นไดโ้ดยการใชง้านแอปพลเิคชัน่นัน้ Nokia จะ
ไมรั่บรอง รับประกนั หรอืรับผดิชอบใด  ๆตอ่ความสามารถในการใชง้าน เนือ้หา หรอืการสนับสนุนผูใ้ชจ้ากแอปพลเิคชัน่ของบรษัิทอืน่ทีม่า
พรอ้มกบัโทรศัพทข์องคณุ

เครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์นี ้มคีวามสอดคลอ้งตามมาตรฐานทางเทคนคิ เลขที ่กทช. มท. 004-2548 และขอ้กําหนดอืน่ของ กทช

การทํางานและคณุสมบตับิางอยา่งจะขึน้อยูก่บัซมิการด์ และ/หรอืเครอืขา่ย MMS หรอืความสามารถในการใชง้านรว่มกนัไดข้องอปุกรณ์และ
รปูแบบเนือ้หาทีไ่ดรั้บการสนับสนุน บรกิารบางประเภทจะเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่เตมิ

/ฉบบัที ่1.1 TH

120 ลขิสทิธิแ์ละประกาศอืน่ๆ
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เนือ้หาในเอกสารนี้ใหข้อ้มลู "ตามสภาพทีเ่ป็น" โดยไมม่กีารรับประกนัใดๆ ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ซึง่รวมถงึและมไิดจํ้ากดัเพยีงการ
รับประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของผลติภณัฑท์ีจํ่าหน่าย และความเหมาะสมในการใชง้านตามวัตถปุระสงค ์ตลอดจนความ
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