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ใชแ้อปพลเิคชัน่ตา่งๆ คณุใหก้ารรับรองวา่ แอปพลเิคชัน่เหลา่นัน้ไดร้ับการจัดเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็นโดยไมม่กีารรับประกันใดๆ อยา่งชดัแจง้หรอืเป็นนัยยะ ตามขอบขา่ยสงูสดุที่
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สทิธบิัตร ลขิสทิธิ ์เครือ่งหมายการคา้ หรอืสทิธิอ์ ืน่ใดของบคุคลทีส่าม

ผลติภัณฑแ์ละโปรแกรมเฉพาะทีว่างจําหน่ายและบรกิารสําหรับผลติภัณฑเ์หลา่นีอ้าจแตกตา่งกันไปตามภมูภิาค โปรดตรวจสอบรายละเอยีดและตัวเลอืกภาษาทีม่ใีหเ้ลอืก
ใชไ้ดจ้ากตัวแทนจําหน่าย Nokia เครือ่งรุน่นีป้ระกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้ังคับของกฎหมายและขอ้บังคับดา้นการสง่ออกของสหรัฐอเมรกิาและ
ประเทศอืน่ๆ หา้มกระทําการใดๆ ทีข่ดัแยง้ตอ่กฎหมาย

คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA
อปุกรณ์ของคณุอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนคลืน่วทิยหุรอืโทรทัศนไ์ด ้(เชน่ เมือ่ใชโ้ทรศัพทใ์นบรเิวณใกลเ้คยีงกับอปุกรณ์รับสญัญาณ) FCC หรอื IC อาจรอ้งขอใหค้ณุหยดุ
ใชโ้ทรศัพท ์หากสญัญาณรบกวนดังกลา่วนีย้ังมอียู ่หากคณุตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารในพืน้ทีข่องคณุ โทรศัพทเ์ครือ่งนีส้อดคลอ้งตาม Part 15 ของ
กฎ FCC การทํางานของเครือ่งขึน้อยูก่ับเงือ่นไข 2 ประการ ดังนี้ (1) โทรศัพทร์ุน่นีต้อ้งไมก่อ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอันตราย และ (2) โทรศัพทร์ุน่นีต้อ้งยอมรับสญัญาณ
รบกวนทกุชนดิทีไ่ดร้ับ รวมถงึสญัญาณรบกวนทีอ่าจทําใหเ้กดิการทํางานทีไ่มพ่งึประสงค ์การแกไ้ขหรอืดัดแปลงอืน่ใดทีไ่มไ่ดร้ับอนุญาตโดยตรงจาก Nokia อาจทําใหผู้ใ้ช ้
ไมม่สีทิธิใ์ชง้านโทรศัพทเ์ครือ่งนีอ้กีตอ่ไป

เครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์นี ้มคีวามสอดคลอ้งตามมาตรฐานทางเทคนคิ เลขที ่กทช. มท. 1015-2549 และขอ้กําหนดอืน่ของ กทช
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ความปลอดภยั
โปรดอา่นและปฏบิัตติามคําแนะนําตอ่ไปนี้ มฉิะนัน้อาจกอ่ให ้
เกดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิกฎหมายได  ้กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่
เตมิในคูม่อืผูใ้ชฉ้บับสมบรูณ์

การเปิดใชอ้ยา่งปลอดภยั
หา้มเปิดโทรศัพทใ์นสถานทีห่า้มใชโ้ทรศัพทไ์รส้าย
หรอืในกรณีทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนหรอืกอ่
ใหเ้กดิอนัตราย
คาํนงึถงึความปลอดภยัในการขบัขีย่านพาหนะ
เป็นอนัดบัแรก
ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่
อืน่ใด เมือ่คณุขับขีย่านพาหนะอยู่ สิง่สําคัญอนัดับ
แรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะขับขีย่านพาหนะ คอื
ความปลอดภัยบนทอ้งถนน
สญัญาณรบกวน
อปุกรณ์ไรส้ายทัง้หมดจะไวตอ่สญัญาณรบกวน ซึง่
จะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางานของเครือ่งได ้
ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีห่า้มใชโ้ทรศพัท์
ไรส้าย
โปรดปฏบิัตติามขอ้หา้มตา่งๆ ปิดเครือ่งขณะอยูบ่น
เครือ่งบนิ, เมือ่อยูใ่กลก้บัอปุกรณ์ทางการแพทย์,
นํ้ามนัเชือ้เพลงิ, สารเคม ีหรอืบรเิวณทีม่กีารระเบดิ
บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง
เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถ
ประกอบหรอืซอ่มอปุกรณ์ตา่งๆ ของเครือ่งได ้

อปุกรณ์เสรมิและแบตเตอรี่
เลอืกใชแ้ตอ่ปุกรณ์เสรมิและแบตเตอรีท่ีไ่ดร้ับการ
รับรองเทา่นัน้ หา้มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบัอปุกรณ์ทีไ่ม่
สามารถใชง้านรว่มกนัได ้
กนันํา้
โทรศัพทข์องคณุไมก่นันํ้า ควรเก็บโทรศัพทไ์วใ้นที่
แหง้

เกีย่วกบัโทรศพัทข์อง
คณุ
อปุกรณ์ไรส้ายทีอ่ธบิายไวใ้นคูม่อืเลม่นีไ้ดผ้า่นการรับรองใหใ้ช ้
งานกบั เครอืขา่ย UMTS 900, 1900 และ 2100 MHz และเครอื
ขา่ย GSM 850, 900, 1800 และ 1900 MHz ได ้โปรดตดิตอ่ขอ
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเครอืขา่ยจากผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทข์อง
คณุ
โทรศัพทข์องคณุรองรับการเชือ่มตอ่หลายวธิี และโทรศัพทข์อง
คณุเสีย่งตอ่ไวรัส และเนือ้หาทีม่อีนัตรายอืน่ๆ เชน่เดยีวกบั
เครือ่งคอมพวิเตอร์ ควรปฏบิัตดิว้ยความระมัดระวงัในการใช ้
ขอ้ความ การขอเชือ่มตอ่ การเรยีกดู และการดาวนโ์หลด ตดิตัง้
และเลอืกใชเ้ฉพาะบรกิารและซอฟตแ์วรจ์ากแหลง่ทีเ่ชือ่ถอืได ้
ซึง่มมีาตรการดา้นความปลอดภัยและการป้องกนัเพยีงพอ เชน่
แอปพลเิคชัน่ทีม่ ีSymbian Signed หรอืผา่นการทดสอบ Java
Verified™ เทา่นัน้ ควรใชก้ารพจิารณาอยา่งรอบคอบในการตดิ
ตัง้ซอฟตแ์วรป์้องกนัไวรัสและซอฟตแ์วรด์า้นความปลอดภัย
อืน่ๆ ลงในโทรศัพทข์องคณุและคอมพวิเตอรท์ีใ่ชเ้ชือ่มตอ่ 7
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โทรศัพทข์องคณุอาจมบีุค๊มารค์และลงิคส์ําหรับไซต์
อนิเทอรเ์น็ตจากบรษิัทภายนอกตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้แลว้และอาจ
ยอมใหเ้ขา้เว็บไซตข์องบรษิัทอืน่ได ้เว็บไซตเ์หลา่นีไ้มไ่ดอ้ยูใ่น
เครอืของ Nokia และ Nokia ไมร่ับประกนัหรอืรับผดิชอบใดๆ ตอ่
เว็บไซตเ์หลา่นี้ หากคณุเขา้ใชเ้ว็บไซตด์ังกลา่ว ควรใชค้วาม
ระมัดระวงัในเรือ่งของความปลอดภัยหรอืเนือ้หาของเว็บไซต์

คาํเตอืน: คณุตอ้งเปิดเครือ่งกอ่นเริม่ใชง้านคณุสมบัตติา่งๆ
ของเครือ่ง ยกเวน้นาฬกิาปลกุ หา้มเปิดเครือ่ง เมือ่การใชง้าน
โทรศัพทไ์รส้ายอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนหรอือันตราย
ขณะทีใ่ชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งนี้ คณุควรเคารพตอ่กฎหมายและจารตี
ประเพณีทอ้งถิน่ทัง้หมด ความเป็นสว่นตัว สทิธสิว่นบคุคลของผู ้
อืน่ และลขิสทิธิ ์การคุม้ครองดา้นลขิสทิธิอ์าจชว่ยป้องกนัการ
คัดลอก การแกไ้ข หรอืการโอนภาพ เพลง และเนือ้หาบางสว่น
ได ้
คณุควรทําสําเนาสํารองหรอืจดบันทกึเป็นลายลักษณ์อักษร
สําหรับขอ้มลูสําคัญทัง้หมดทีจ่ัดเก็บไวใ้นเครือ่งดว้ยเสมอ
เมือ่ตอ้งการตอ่โทรศัพทก์ับอปุกรณ์ชนดิอืน่ๆ โปรดอา่นคูม่อื
ของอปุกรณ์นัน้ๆ เพือ่ศกึษาขอ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบัความ
ปลอดภัย หา้มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบัอปุกรณ์ทีไ่มส่ามารถใชง้าน
รว่มกนัได ้
รปูภาพทีป่รากฏในคูม่อืฉบับนีอ้าจแตกตา่งจากภาพทีป่รากฏบน
หนา้จอโทรศัพทข์องคณุ
โปรดดขูอ้มลูทีส่ําคัญอืน่ๆ เกีย่วกบัโทรศัพทไ์ดจ้ากคูม่อืผูใ้ช ้

บรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ย
คณุตอ้งสมัครขอใชบ้รกิารกบัผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทไ์รส้ายกอ่น
เริม่ใชง้านโทรศัพท ์บางคณุสมบัตไิมส่ามารถทํางานไดบ้นทกุ
เครอืขา่ย คณุสมบัตติา่งๆ อาจตอ้งการใหค้ณุทําขอ้ตกลงเฉพาะ

กับผูใ้หบ้รกิารกอ่นจงึจะสามารถใชง้านได  ้บรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ยเกีย่วขอ้งกับการรับสง่ขอ้มลู โปรดตรวจสอบคา่
ธรรมเนยีมในระบบเครอืขา่ยหลักของคณุและเมือ่ใชบ้รกิารขา้ม
เครอืขา่ยจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ ผูใ้หบ้รกิารสามารถใหค้ํา
อธบิายถงึคา่บรกิารทีเ่รยีกเก็บ ในบางเครอืขา่ย อาจมขีอ้จํากัดที่
สง่ผลกระทบตอ่การใชง้านคุณสมบัตบิางอยา่งของโทรศัพท์
เครือ่งนีท้ีต่อ้งไดร้ับการสนับสนุนจากระบบเครอืขา่ย เชน่ การ
สนับสนุนสําหรับเทคโนโลยเีฉพาะ เชน่ โปรโตคอล WAP 2.0
(HTTP และ SSL) ทีท่ํางานบนโปรโตคอล TCP/IP และตัวอกัษร
ในภาษาตา่งๆ
ผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทอ์าจขอใหร้ะบบยกเลกิหรอืปิดการใชง้าน
คณุสมบัตบิางอยา่งในเครือ่งของคณุ ถา้เป็นเชน่นัน้ คณุสมบัติ
เหลา่นีจ้ะไมป่รากฏในเมนูบนเครือ่ง โทรศัพทข์องคณุอาจมี
รายการทีก่ําหนดเอง เชน่ ชือ่เมนู ลําดับของเมนู และไอคอน

เกีย่วกบัการจดัการสทิธิ์
แบบดจิติอล
ขณะทีใ่ชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งนี้ คณุควรเคารพตอ่กฎหมายและจารตี
ประเพณีทอ้งถิน่ทัง้หมด ความเป็นสว่นตัว สทิธสิว่นบคุคลของผู ้
อืน่ และลขิสทิธิ ์การคุม้ครองดา้นลขิสทิธิอ์าจชว่ยป้องกนัการ
คัดลอก การแกไ้ข หรอืการโอนภาพ เพลง และเนือ้หาบางสว่น
ได ้
เจา้ของเนือ้หาสามารถใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการสทิธิแ์บบ
ดจิติอล (DRM) ประเภทอืน่ๆ เพือ่ปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญา
รวมถงึลขิสทิธิไ์ด ้อปุกรณ์นีจ้ะใชซ้อฟตแ์วร์ DRM หลากหลาย
ประเภทในการเขา้ถงึขอ้มลูทีป่้องกนัดว้ย DRM และดว้ยอปุกรณ์
นี ้คณุจงึสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีไ่ดร้ับการป้องกนัดว้ย WMDRM
10 และ OMA DRM 2.0 หากซอฟตแ์วร ์DRM บางอยา่งไม่
สามารถปกป้องเนือ้หาได ้เจา้ของเนือ้หาสามารถขอใหเ้พกิถอน
ความสามารถของซอฟตแ์วร์ DRM ในการเขา้ถงึขอ้มลูทีป่้องกัน
ดว้ย DRM ใหมไ่ด ้นอกจากนี้ การเพกิถอนยังอาจป้องกนัการตอ่
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อายขุองขอ้มลูทีป่้องกนัดว้ย DRM ในอปุกรณ์ของคณุแลว้ การ
เพกิถอนซอฟตแ์วร์ DRM นีจ้ะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การใชเ้นือ้หา
ทีไ่ดร้ับการปกป้องดว้ย DRM ประเภทอืน่ หรอืการใชเ้นือ้หาทีไ่ม่
ไดร้ับการป้องกนัดว้ย DRM
เนือ้หาทีป่้องกนัดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) จะมา
พรอ้มกบัสทิธกิารใชท้ีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทําหนา้ทีร่ะบถุงึสทิธขิองคณุ
ในการใชเ้นือ้หา
หากโทรศัพทข์องคณุมขีอ้มลูทีป่้องกนัดว้ย OMA DRM เมือ่จะ
สํารองขอ้มลูทัง้รหสัการใชแ้ละเนือ้หานัน้ ใหใ้ชฟ้ังกช์นัการ
สํารองขอ้มลูจากโปรแกรม Nokia Ovi Suite
วธิกีารถา่ยโอนขอ้มลูแบบอืน่ๆ อาจไมโ่อนรหสัการใชท้ีจ่ําเป็น
ตอ้งถกูเรยีกคนืพรอ้มเนือ้หาเพือ่ใหค้ณุสามารถใชเ้นือ้หาที่
ป้องกนัดว้ย OMA DRM ไดต้อ่ไปหลังจากจัดรปูแบบหน่วยความ
จําโทรศัพทแ์ลว้ คณุอาจจําเป็นตอ้งเรยีกคนืรหสัการใชใ้นกรณี
ทีไ่ฟลใ์นโทรศัพทข์องคณุเสยี
หากโทรศัพทม์เีนือ้หาทีป่้องกนัดว้ย WMDRM ทัง้รหสัการใช ้
และเนือ้หาจะหายไปหากคณุจัดรปูแบบหน่วยความจําของ
โทรศัพท ์คณุอาจสญูเสยีรหสัการใชแ้ละเนือ้หาหากไฟลใ์น
โทรศัพทข์องคณุเสยี การสญูหายของรหสัการใชห้รอืเนือ้หา
อาจจํากดัความสามารถในการใชเ้นือ้หาเดยีวกนับนโทรศัพท์
ของคณุอกีครัง้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ
รหสัการใชบ้างอยา่งอาจจะเชือ่มตอ่กบัซมิการด์ใดซมิการด์หนึง่
และเนือ้หาทีไ่ดร้ับการป้องกนัไวจ้ะเขา้ถงึไดเ้ฉพาะเมือ่ใส่ 
ซมิการด์ดังกลา่วไวใ้นเครือ่งแลว้เทา่นัน้

การถอดแบตเตอรี่
ปิดโทรศัพท ์และปลดการเชือ่มตอ่โทรศัพทจ์ากอปุกรณ์ชารจ์
กอ่นถอดแบตเตอรี่
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การคน้หาวธิใีช้

การสนบัสนนุ
เมือ่คณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกับวธิกีารใชผ้ลติภัณฑข์อง
คณุ หรอืคณุไมแ่น่ใจวา่โทรศัพทข์องคณุควรจะทํางานอยา่งไร
ใหอ้า่นคูม่อืผูใ้ชใ้นโทรศัพทข์องคณุ เลอืก เมนู > แอปพลฯิ >
วธิใีช ้> วธิใีช้
หากการดําเนนิการขา้งตน้ไมส่ามารถชว่ยแกป้ัญหาได  ้ให ้
ปฏบิัตติามขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึง่ตอ่ไปนี้
• รบีตูโทรศัพทข์องคณุ ปิดโทรศัพทแ์ละถอดแบตเตอรีอ่อก
หลังจากนัน้ประมาณหนึง่นาที ใหใ้สแ่บตเตอรีแ่ลว้เปิด
โทรศัพท์

• อพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุ
• เรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ
หากปัญหาของคณุยังคงยังไมไ่ดร้ับการแกไ้ข ใหต้ดิตอ่ Nokia
สําหรับตัวเลอืกการซอ่มแซม ไปที ่www.nokia.co.th/repair
กอ่นทีจ่ะสง่โทรศัพทข์องคณุสําหรับการซอ่มแซม ใหส้ํารอง
ขอ้มลูของคณุทกุครัง้

อพัเดตซอฟตแ์วร์
อปุกรณ์
เกีย่วกบัการอพัเดตซอฟตแ์วร ์
และแอปพลเิคช ัน่ในโทรศพัท์
ดว้ยการอพัเดตซอฟตแ์วรแ์ละแอปพลเิคชัน่ในโทรศัพท์ คณุจะ
ไดร้ับคณุสมบัตใิหม่ๆ  และฟังกช์นัทีท่ํางานไดด้ขีึน้สําหรับ
โทรศัพทข์องคณุ นอกจากนี้ การอพัเดตซอฟตแ์วรย์ังอาจ
ปรับปรุงประสทิธภิาพของโทรศัพทอ์กีดว้ย

ขอแนะนําใหค้ณุสํารองขอ้มลู
สว่นบคุคลของคณุกอ่นทีจ่ะ
ดําเนนิการอพัเดตซอฟตแ์วร์
ของโทรศัพท์

คาํเตอืน: หากคณุตดิตัง้
โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วร์
คณุจะไมส่ามารถใชโ้ทรศัพท์
ได ้แมก้ระทั่งการโทรฉุกเฉนิ
จนกวา่จะตดิตัง้เสร็จและ
สตารท์โทรศัพทอ์กีครัง้
การดาวนโ์หลดการอพัเดต
ซอฟแวรอ์าจทําใหม้กีารสง่
ขอ้มลูจํานวนมาก (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่แบตเตอรี่
สําหรับโทรศัพทข์องคณุมี
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พลังงานเพยีงพอ หรอืเชือ่มตอ่อยูก่บัเครือ่งชารจ์กอ่นเริม่
อพัเดต
หลังจากคณุอพัเดตซอฟตแ์วรห์รอืแอปพลเิคชัน่ของโทรศัพท์
คําแนะนําในคูม่อืผูใ้ชอ้าจลา้สมัยไปแลว้

การอพัเดตซอฟตแ์วรแ์ละแอป
พลเิคช ัน่โทรศพัทโ์ดยใช้
โทรศพัท์

 คณุสามารถตรวจสอบวา่มบีรกิารอพัเดตสําหรับซอฟตแ์วร์
โทรศัพทห์รอืแอปพลเิคชัน่ตา่งหากหรอืไม่ แลว้ดาวนโ์หลด
และตดิตัง้การอพัเดตดังกลา่วมายังอปุกรณ์ของคณุ (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย) และคณุยังสามารถตัง้คา่โทรศัพทใ์ห ้
ตรวจสอบการอพัเดตโดยอตัโนมัต ิและแจง้คณุเมือ่มกีาร
อพัเดตทีส่ําคัญหรอืทีแ่นะนําใหบ้รกิาร
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > โทรศพัท ์> อพัเดต SW
หากมกีารอพัเดต ใหเ้ลอืกอพัเดตทีต่อ้งการดาวนโ์หลดและ
ตัง้ และเลอืก

การต ัง้คา่ใหโ้ทรศพัทต์รวจสอบการอพัเดตโดย
อตัโนมตั ิ—  เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ตรวจสอบ
อพัเดตอตัโนมตั ิ

การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ดยใช้
คอมพวิเตอร์
Nokia Software Updater เป็นแอปพลเิคชัน่สําหรับเครือ่งพซีทีี่
ชว่ยใหค้ณุสามารถอพัเดตซอฟแวรข์องโทรศัพทข์องคณุได  ้ใน
การอพัเดตซอฟตแ์วรข์องโทรศัพทข์องคณุ คณุจําเป็นตอ้งมี
เครือ่งพซีทีีใ่ชง้านร่วมกนัได ,้ การเขา้ใชง้านอนิเทอรเ์น็ต

บรอดแบนด ์และสายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้พือ่
เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกบัเครือ่งพซีี
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิและการดาวนโ์หลดแอปพลเิคชัน่
โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วรข์อง Nokia โปรดเขา้ไปที่
www.nokia.co.th/softwareupdate

วธิใีชใ้นอปุกรณ์
อปุกรณ์ของคณุมคีําแนะนําเพือ่ชว่ยในการใชง้านแอปพลเิคชัน่
ในอปุกรณ์ของคณุ

ในการเปิดขอ้ความวธิใีชจ้ากเมนูหลัก ใหเ้ลอืก เมน ู> แอป
พลฯิ > วธิใีช ้> วธิใีช ้และแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุตอ้งการอา่นคํา
แนะนํา

เมือ่แอปพลเิคชัน่เปิดขึน้ หากตอ้งการเขา้ถงึขอ้ความวธิใีช ้
สําหรับมมุมองปัจจบุัน เลอืก ตวัเลอืก > วธิใีช้

ขณะทีค่ณุกําลังอา่นคําแนะนํา หากตอ้งการเปลีย่นขนาดของ
ขอ้ความวธิใีช ้เลอืก ตวัเลอืก > ลดขนาดแบบอกัษร หรอื
เพิม่ขนาดแบบอกัษร
คณุอาจพบลงิคข์องหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งตอนทา้ยของขอ้ความวธิี
ใช ้หากคณุเลอืกคําทีข่ดีเสน้ใต ้คําแนะนําสัน้ๆ จะปรากฏขึน้
ขอ้ความวธิใีชใ้ชส้ญัลักษณ์ตอ่ไปนี้  เชือ่มตอ่ไปยังหวัขอ้วธิี
ใชท้ีเ่กีย่วขอ้ง  เชือ่มตอ่ไปยังแอปพลเิคชัน่ทีก่ําลังเอย่ถงึ

ขณะอา่นคําแนะนํา หากตอ้งการสลับการใชง้านระหวา่งวธิใีช ้
กบัแอปพลเิคชัน่ทีเ่ปิดอยูแ่ตไ่มแ่สดงผลบนหนา้จอ เลอืก ตวั
เลอืก > แสดงแอปฯทีเ่ปิด และแอปพลเิคชัน่ทีต่อ้งการ
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คาํตอบสําหรบัการเขา้
้

Nokia มหีนา้ทีใ่นการผลติโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีส่ะดวกตอ่การใช ้
งานใหผู้ใ้ชแ้ตล่ะคน รวมทัง้ผูไ้รค้วามสามารถดว้ย หากตอ้งการ
ทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดเขา้เยีย่มชมเว็บไซต ์Nokia
ไดท้ี ่www.nokiaaccessibility.com

ใชค้ณุสมบตัขิอง
โทรศพัทไ์ดม้ากยิง่ข ึน้
มแีอปพลเิคชัน่มากมายทีใ่หม้าโดย Nokia และนักพัฒนา
ซอฟตแ์วรต์า่งๆ เพือ่ชว่ยใหค้ณุใชค้ณุสมบัตขิองโทรศัพทไ์ด ้
มากยิง่ขึน้ หากตอ้งการคน้หาและดาวนโ์หลดแอปพลเิคชัน่
โปรดไปทีร่า้นคา้ Ovi ที ่store.ovi.com มกีารอธบิายแอปพลิ
เคชัน่เหลา่นีไ้วใ้นคูม่อืซึง่อยูใ่นหนา้สนับสนุนผลติภัณฑท์ี่
www.nokia.com/support หรอืเว็บไซต ์Nokia ในพืน้ทีข่อง
คณุ

การต ัง้คา่
โดยทั่วไปเครือ่งของคณุจะม ีMMS, GPRS, การสตรมี และการ
ตัง้คา่อนิเทอรเ์น็ตเคลือ่นทีซ่ ึง่ไดร้ับการกําหนดคา่โดยอตัโนมตัิ
ตามขอ้มลูจากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ คณุอาจมกีารตัง้คา่
จากผูใ้หบ้รกิารของคณุตดิตัง้ไวใ้นเครือ่งอยูแ่ลว้ หรอืคณุ
สามารถรับหรอืขอการตัง้คา่จากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยเป็น
ขอ้ความพเิศษ

คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ทั่วไปในเครือ่งของคณุ เชน่ ภาษา,
โหมดพรอ้มทํางาน, หนา้จอ และการตัง้คา่ล็อคปุ่ มกด

รหสัผา่น
รหสั PIN หรอื
PIN2
(ตัวเลข 4-8
หลัก)

รหสัเหลา่นีป้้องกนัซมิการด์ของคณุจากการ
ใชโ้ดยไมไ่ดร้ับอนุญาตหรอืการใชท้ีจ่ําเป็นใน
การเขา้ถงึคณุสมบัตบิางอยา่ง
คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุใหถ้ามหา
หสั PIN เมือ่คณุเปิดเครือ่งได ้
หากรหสันีไ้มไ่ดใ้หม้าพรอ้มกบัซมิการด์ หรอื
คณุลมืรหสัดังกลา่ว โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
ของคณุ
หากคณุป้อนรหสัผดิตดิตอ่กนัสามครัง้ คณุ
ตอ้งยกเลกิการปิดกัน้รหสัดว้ยรหสั PUK หรอื
PUK2

รหสั PUK
หรอื PUK2
(ตัวเลข 8
หลัก)

รหสัเหลา่นีใ้ชส้ําหรับการยกเลกิการปิดกัน้
รหสั PIN หรอื PIN2
หากรหสันีไ้มไ่ดใ้หม้าพรอ้มกบัซมิการด์ โปรด
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

หมายเลข
IMEI
(ตัวเลข 15
หลัก)

หมายเลขนีใ้ชเ้พือ่ระบโุทรศัพทท์ีใ่ชไ้ดใ้น
เครอืขา่ย หมายเลขดังกลา่วสามารถใชเ้พือ่
ปิดกัน้เมือ่โทรศัพทถ์กูขโมยได ้เป็นตน้
หากตอ้งการดหูมายเลข IMEI ใหโ้ทร
*#06#

รหสัล็อค
(รหสั
โทรศัพท)์
(อยา่งตํา่ 4
ตัวเลขหรอืตัว
อกัษร)

วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมไ่ด ้
รับอนุญาต
คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุใหถ้ามหา
หสัล็อคทีค่ณุกําหนด
คณุควรรักษารหสัไวเ้ป็นความลับ และเก็บไว ้
ในทีป่ลอดภัยแยกจากตัวเครือ่ง
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หากคณุลมืรหสัและล็อคเครือ่งไว ้คณุจะตอ้ง
นําเครือ่งไปทีศ่นูยบ์รกิาร ทัง้นีอ้าจมกีารคดิคา่
ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ และขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมด
ในเครือ่งของคณุอาจถกูลบออกไป
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูย ์Nokia
Care หรอืตวัแทนจําหน่ายโทรศัพทข์องคณุ

ยดือายแุบตเตอรี่
คณุสมบัตติา่งๆ ในโทรศัพทข์องคณุจะทําใหส้ิน้เปลอืงพลังงาน
แบตเตอรีม่ากขึน้และลดอายกุารใชง้านแบตเตอรีล่ง ในการ
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี ่โปรดอยา่ลมืวา่
• คณุสมบัตทิีใ่ชเ้ทคโนโลย ีBluetooth หรอืการยอมให ้
คณุสมบัตดิังกลา่วทํางานโดยไมแ่สดงผลบนหนา้จอในขณะ
ใชค้ณุสมบัตอิืน่จะสิน้เปลอืงพลังงานแบตเตอรีม่ากขึน้ ปิด
ใชง้านเทคโนโลยี Bluetooth เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน

• คณุสมบัตติา่งๆ ทีใ่ช ้LAN ไรส้าย (WLAN) หรอืการยอมให ้
คณุสมบัตดิังกลา่วทํางานในพืน้หลังในขณะใชค้ณุสมบัตอิืน่
จะสิน้เปลอืงพลังงานแบตเตอรีม่ากขึน้ WLAN ในโทรศัพท์
Nokia ของคณุจะปิดการใชง้านเมือ่คณุไมพ่ยายามเชือ่มตอ่
ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัจดุเชือ่มตอ่อืน่ หรอืไมไ่ดส้แกนหาระบบ
เครอืขา่ยทีม่อียู่ ในการลดการใชแ้บตเตอรี่ คณุสามารถ
กําหนดใหโ้ทรศัพทข์องคณุไมส่แกน หรอืสแกนนอ้ยลงเพือ่
หาเครอืขา่ยทีม่อียูใ่นพืน้หลัง

• หากคณุไดต้ัง้คา่ การเชือ่มตอ่ GPRS เป็น เมือ่วา่ง ในการ
ตัง้คา่การเชือ่มตอ่ และไมม่พีืน้ทีค่รอบคลมุสําหรับขอ้มลู
แบบแพคเก็ต (GPRS) โทรศัพทจ์ะพยายามสรา้งการเชือ่ม
ตอ่ขอ้มลูแบบแพ็คเกตเป็นระยะๆ ในการยดือายกุารใชง้าน
โทรศัพทข์องคณุ ใหเ้ลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้
คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ขอ้มลูแพคเก็ต > การเชือ่ม
ตอ่ GPRS > เมือ่ตอ้งการ

• แอปพลเิคชัน่แผนทีจ่ะดาวนโ์หลดขอ้มลูแผนทีใ่หม่ๆ  เมือ่
คณุเลือ่นไปตามพืน้ทีใ่หมบ่นแผนที่ ซึง่จะทําใหเ้ครือ่งตอ้ง
ใชพ้ลังงานแบตเตอรีเ่พิม่มากขึน้ คณุสามารถป้องกนัการ
ดาวนโ์หลดแผนทีใ่หมแ่บบอัตโนมตัไิด ้

• หากระดับความแรงของสัญญาณเครอืขา่ยเซลลลูารใ์นพืน้ที่
มคีวามแตกตา่งกนั โทรศัพทข์องคณุจะตอ้งสแกนหาระบบ
เครอืขา่ยทีม่ใีนพืน้ทีห่ลายๆ ครัง้ ซึง่จะทําใหเ้ครือ่งตอ้งใช ้
พลังงานแบตเตอรีเ่พิม่มากขึน้
หากตัง้คา่โหมดเครอืขา่ยเป็นโหมดคูใ่นการตัง้คา่ระบบเครอื
ขา่ย โทรศัพทจ์ะคน้หาระบบเครอืขา่ย 3G คณุสามารถตัง้คา่
โทรศัพทใ์หใ้ชเ้ฉพาะระบบเครอืขา่ย GSM เทา่นัน้ ในการใช ้
เฉพาะระบบเครอืขา่ย GSM ใหเ้ลอืก เมนู > แผงควบคมุ >
การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> เครอืขา่ย > โหมดระบบ >
GSM

• ไฟดา้นหลังของหนา้จอจะทําใหส้ิน้เปลอืงพลังงาน
แบตเตอรีม่ากขึน้ ในการตัง้คา่หนา้จอ คณุสามารถเปลีย่น
ระยะหมดเวลาซึง่จะทําใหไ้ฟพืน้หลังดับลง เลอืก เมนู >
แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ ท ัว่ไป > การปรบัต ัง้
คา่ > จอภาพ > เวลาแสงสวา่ง ในการปรับเซนเซอรแ์สง
ทีต่รวจจับสภาพแสง และปรับแสงสวา่งของหนา้จอ ในการ
ตัง้คา่จอแสดงผล ใหเ้ลอืก ตวัตรวจจบัแสง

• หากตอ้งการประหยัดพลังงาน ใหเ้ปิดใชง้านโหมดประหยัด
พลังงาน กดปุ่ มเปิด/ปิด และเลอืก เปิดใชป้ระหยดั
พลงังาน ในการปิดใชง้าน ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิด และเลอืก ปิด
ใชป้ระหยดัพลงังาน คณุอาจจะไมส่ามารถเปลีย่นการตัง้
คา่สําหรับบางแอปพลเิคชัน่ เมือ่เปิดใชง้านโหมดประหยัด
พลังงานอยู่

การเพิม่หนว่ยความจํา
ในการดพูืน้ทีห่น่วยความจําทีใ่ชไ้ดส้ําหรับขอ้มลูแตล่ะประเภท
เลอืก เมน ู> ทีท่ํางาน > ตวัจดัไฟล์ 13
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คณุสมบัตหิลายอยา่งของโทรศัพทใ์ชห้น่วยความจําสําหรับจัด
เก็บขอ้มลู โทรศัพทจ์ะแจง้เตอืนเมือ่มหีน่วยความจําเหลอือยู่
นอ้ย

ในการเพิม่พืน้ทีห่น่วยความจําของโทรศัพท์ ใหถ้า่ยโอนขอ้มลู
ไปทีห่น่วยความจําสํารอง (หากม)ี หรอืคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้าน
รว่มกนัได ้
ในการลบขอ้มลูทีไ่มต่อ้งการอกีตอ่ไป ใหใ้ชต้ัวจัดการไฟลห์รอื
แอปพลเิคชัน่ของขอ้มลูดังกลา่ว คณุสามารถลบขอ้มลูตอ่ไปนี้
ได ้
• ขอ้ความทีอ่ยูใ่นแฟ้มขอ้มลูในขอ้ความและขอ้ความอเีมลที่
ดงึมาจากศนูยฝ์ากขอ้ความ

• เว็บเพจทีจ่ัดเก็บไว ้
• ขอ้มลูตดิตอ่
• บันทกึปฏทินิ
• แอปพลเิคชัน่ทีอ่ยูใ่นตัวจัดการแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุไม่
ตอ้งการใชอ้กีตอ่ไป

• ไฟลก์ารตดิตัง้ (ทีม่นีามสกลุ .sis หรอื .sisx) ของแอปพลิ
เคชัน่ทีไ่ดต้ดิตัง้เรยีบรอ้ยแลว้ สํารองไฟลก์ารตดิตัง้ไปยัง
เครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

• ภาพและวดิโีอคลปิทีอ่ยูใ่นรูปถา่ย

การเร ิม่ตน้ใชง้าน

การใสซ่มิการด์และ
แบตเตอรี่

ขอ้สําคญั: อยา่ใชซ้มิการด์แบบ mini-UICC หรอืทีเ่รยีกอกี
อยา่งวา่ซมิการด์แบบ micro หรอืซมิการด์แบบ micro ทีม่ี
อะแดปเตอรแ์ปลง หรอืซมิการด์ทีม่คีัทเอาทแ์บบ mini-UICC 
ภาพ) ในอปุกรณ์นี้ ซมิการด์แบบ micro มขีนาดเล็กกวา่
มการด์ทั่วไป อปุกรณ์นีไ้มส่นับสนุนการใชซ้มิการด์แบบ micro
และการใชซ้มิการด์ทีใ่ชง้านร่วมกันไมไ่ดอ้าจทําใหเ้กดิความ

เสยีหายกบัการด์หรอืตัวเครือ่ง รวมทัง้ขอ้มลูทีจ่ัดเก็บไวใ้นการด์
อาจไดร้ับความเสยีหาย

การถอดออกอยา่งปลอดภัย ปิดโทรศัพท ์และปลด
การเชือ่มตอ่โทรศัพทจ์ากอปุกรณ์ชารจ์ทกุครัง้กอ่น
ถอดแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบดา้นหลังออก

2. ถอดแบตเตอรีอ่อก หากใสไ่ว ้
14
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3. ดงึทีว่างซมิการด์ออก แลว้ใสซ่มิการด์ ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่
บรเิวณขัว้สมัผัสทีอ่ยูบ่นการด์ควํา่ลง และมมุตัดบนการด์ตรง
กบัมมุตัดบนทีว่างการด์ ดันทีว่างซมิการด์กลับเขา้ที่

4. วางแนวหนา้สมัผัสของแบตเตอรีก่บัชอ่งใสแ่บตเตอรี่ และ
ใสแ่บตเตอรีล่ง

5. ปิดฝาครอบดา้นหลังกลับเขา้ที่

การใสก่ารด์หนว่ยความ
จาํ
ควรใช ้การด์ microSD และ microSDHC ทีไ่ดร้ับการรับรอง
จาก Nokia วา่ใชก้บัเครือ่งรุ่นนีไ้ดเ้ทา่นัน้ Nokia ใชม้าตรฐาน
อตุสาหกรรมทีผ่า่นการรับรองสําหรับการด์หน่วยความจํา  แต่
การด์บางยีห่อ้อาจไมส่ามารถใชง้านรว่มกบัโทรศัพทร์ุน่นีไ้ด ้
อยา่งสมบรูณ์ การด์ทีใ่ชง้านร่วมกันไมไ่ด  ้อาจทําใหก้ารด์และ
โทรศัพทช์าํรุดเสยีหาย และอาจทําใหข้อ้มลูทีจ่ัดเก็บไวบ้น
การด์สญูหาย
การด์หน่วยความจําอาจใสไ่วใ้นเครือ่งแลว้ หากไมไ่ดใ้สไ่ว ้ให ้
ดําเนนิการตอ่ไปนี้
1. ใสก่ารด์หน่วยความจําทีใ่ชร้ว่มกนัไดล้งไปในชอ่ง ดใูห ้

แน่ใจวา่หนา้สมัผัสของการด์หงายขึน้ไปทางชอ่ง
2. ดันการด์เขา้ไป คณุจะไดย้นิเสยีง

คลกิเมือ่การด์ล็อคเขา้ทีแ่ลว้
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การถอดการด์หนว่ย
ความจาํออก

ขอ้สําคญั: หา้มถอดการด์หน่วยความจําออกกลางคันเมือ่
ยังมกีารใชก้ารด์อยู่ การกระทําดังกลา่วอาจทําใหก้ารด์หน่วย
ความจําและโทรศัพทช์ํารุดเสยีหาย และอาจทําใหข้อ้มลูทีจ่ัด
เก็บไวบ้นการด์เสยีหายได ้
1. กอ่นทีค่ณุจะถอดการด์หน่วยความจําออก ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิด

และเลอืก นําการด์ความจําออก แอปพลเิคชัน่ทัง้หมดจะ
ปิดลง

2. เมือ่ การถอดการด์หนว่ยความจําออกจะปิดแอปพลิ
เคช ัน่ท ัง้หมดทีเ่ปิดอยู ่ยนืยนัถอดการด์? ปรากฏขึน้ ให ้
เลอืก ใช่

3. ถอดการด์หนว่ยความจําและกด 'ตกลง' จะปรากฏขึน้
4. กดทีก่ารด์หน่วยความจําเพือ่ปลดการด์ออกจากชอ่ง
5. ดงึการด์หน่วยความจําออก และปิดฝาชอ่งใสก่ารด์หน่วย

ความจํา หากเครือ่งเปิดอยู่ ใหเ้ลอืก ตกลง

การคน้หาเสาอากาศ
โทรศัพทข์องคณุมเีสาอากาศอยูท่ัง้ภายในและภายนอก หลกี
เลีย่งการจับบรเิวณเสาอากาศโดยไมจ่ําเป็นขณะทีเ่สาอากาศ
กําลังสง่หรอืรับสญัญาณ การสมัผัสกบัเสาอากาศขณะกําลังสง่
หรอืรับสญัญาณอาจสง่ผลตอ่คณุภาพของการสือ่สาร และ
ทําใหม้กีารใชพ้ลังงานสงูขึน้ขณะทํางาน และอาจทําใหอ้ายกุาร
ใชง้านแบตเตอรีส่ัน้ลง

ปิดและเปิดเครือ่ง
ในการเปิดเครือ่ง:
1. กดคา้งไวท้ีปุ่่ มเปิดปิดเครือ่ง
2. หากเครือ่งขอรหัส PIN หรอืรหสัล็อค ใหป้้อนรหสั

แลว้เลอืก ตกลง รหัสล็อกทีต่ัง้ไวค้อื 12345
หากคุณลมืรหสั และเครือ่งของคณุถกูล็อค คณุจะ
ตอ้งสง่เครือ่งของคณุไปยังศนูยบ์รกิาร และอาจมี
การคดิคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
กรณุาตดิตอ่ศนูย ์Nokia Care หรอืตัวแทนจําหน่ายเครือ่ง
ของคณุ

ในการปิดเครือ่ง ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิดเครือ่ง และเลอืก ปิดเครือ่ง!

การชารจ์แบตเตอรี่
แบตเตอรีข่องคณุไดร้ับการชารจ์บางสว่นมาจากโรงงานแลว้
หากอปุกรณ์แสดงวา่การชารจ์แบตเตอรีต่ํา่ ใหท้ําตามขัน้ตอน
ตอ่ไปนี้
1. เสยีบอปุกรณ์ชารจ์ทีเ่ตา้รับทีผ่นัง
2. เสยีบปลั๊กของอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัเครือ่ง
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หากคณุกําลังใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ USB ใหเ้ชือ่มตอ่ปลั๊กอปุกรณ์
ชารจ์เขา้กบัขัว้ตอ่ USB

3. เมือ่เครือ่งแสดงวา่มกีารชารจ์แบตเตอรีจ่นเต็มแลว้ ใหถ้อด
เครือ่งชารจ์ออกจากโทรศัพท์ และออกจากเตา้รับทีผ่นัง

คณุไมจ่ําเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีต่ามระยะเวลาทีก่ําหนดไว  ้และ
คณุสามารถใชโ้ทรศัพทไ์ดร้ะหวา่งการชารจ์ หากกําลังไฟใน
แบตเตอรีห่มดจนไมม่เีหลอื อาจใชเ้วลาหลายนาทกีอ่นทีต่ัวบง่
ชีก้ารชารจ์จะปรากฏบนหนา้จอ หรอืกอ่นทีจ่ะเริม่ใชส้ายได ้

การชารจ์ดว้ยสายเคเบลิขอ้มลู USB
การชารจ์ดว้ยสายเคเบลิ USB จะชา้กวา่การชารจ์ดว้ยอปุกรณ์
ชารจ์ อาจไมส่ามารถชารจ์ดว้ยสายเคเบลิ USB ได ้หากคณุใช ้
ฮบั USB ฮบั USB อาจไมส่ามารถใชง้านรว่มกนัไดก้บัการชารจ์
อปุกรณ์ USB
เมือ่เสยีบสายขอ้มลู USB แลว้ คณุสามารถถา่ยโอนขอ้มลูและ
ชารจ์เครือ่งไปพรอ้มกนัได ้
1. เสยีบอปุกรณ์ USB ทีใ่ชร้่วมกันไดเ้ขา้กบัโทรศัพทโ์ดยใช ้

สายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชร้่วมกนัได ้
อาจใชเ้วลาสกัครูก่อ่นทีก่ารชารจ์จะเริม่ ขึน้อยูก่บัประเภท
ของอปุกรณ์ทีใ่ชส้ําหรับการชารจ์

2. หากเปิดโทรศัพทแ์ลว้ ใหเ้ลอืกโหมด USB ทีม่อียู่

ปุ่ มและสว่นตา่งๆ

1 — ปุ่ มเปิด/ปิด
2 — ชอ่งเสยีบชดุหฟูัง
3 — หฟูัง
4 — ปุ่ ม ออปตคิัล Navi™ (ปุ่ มเลือ่น)
5 — ปุ่ มเลอืก
6 — ปุ่ มโทร
7 — ไมโครโฟน
8 — ปุ่ มกด
9 — ปุ่ มจบการทํางาน
10 — ปุ่ มเลอืก
11 — เซนเซอรแ์สง
12 — กลอ้งรอง
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1 — ปุ่ มฟังกช์นั
2 — ปุ่ ม Shift
3 — ปุ่ ม Sym
4 — ปุ่ ม Backspace
5 — ปุ่ ม Enter
6 — ปุ่ มควบคมุ

1 — ชอ่งเสยีบ Micro USB
2 — ชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา
3 — ปุ่ มเพิม่ระดับเสยีง
4 — ปุ่ มเสยีง
5 — ปุ่ มลดระดับเสยีง

หมายเหตุ: พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่งนีไ้มม่สีารนกิเกลิอยู่
ในแผน่โลหะ พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่งนีป้ระกอบดว้ยโลหะ

ขณะทีใ่ชง้าน เชน่ สายวดิโีอทีใ่ชง้านอยูแ่ละการเชือ่มตอ่ขอ้มลู
ความเร็วสงู ตอ่เนือ่งเป็นเวลานาน โทรศัพทอ์าจรอ้นขึน้ ในกรณี
สว่นใหญ่ สภาพนีถ้อืเป็นเรือ่งปกต ิหากคณุสงัเกตเหน็วา่เครือ่ง
ทํางานผดิปกต ิใหน้ําไปยังศนูยบ์รกิารทีไ่ดร้ับการรับรองใกล ้
บา้นคณุ

ชุดหฟูงั
คณุสามารถเชือ่มตอ่ชดุหฟูังหรอืหฟูังทีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้ขา้กับ
โทรศัพทข์องคณุ คณุอาจตอ้งเลอืกโหมดสายเคเบลิ
หากตอ้งการโทรโดยใชแ้ฮนดฟ์รี ใหใ้ชช้ดุหฟูังกบั
รโีมทคอนโทรลทีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้หรอืใชไ้มโครโฟนบนเครือ่ง

คาํเตอืน: เมือ่คณุใชช้ดุหฟูัง ความสามารถใน
การรับฟังเสยีงรอบดา้นของคณุอาจไดร้ับผลกระทบ
อยา่ใชช้ดุหฟูังหากมโีอกาสทําใหเ้กดิอนัตรายตอ่
ความปลอดภัยของคณุ

สายคลอ้งขอ้มอื
รอ้ยสายคลอ้งขอ้มอื แลว้ดงึใหแ้น่น
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การเขยีนขอ้ความ
วธิปี้อนขอ้ความทีใ่หไ้วใ้นโทรศัพทอ์าจแตกตา่งกนัไปแลว้แต่
ตลาดทีว่างจําหน่าย

การเขยีนขอ้ความดว้ยแป้นพมิพ์
เครือ่งของคณุมแีป้นพมิพเ์ต็มรปูแบบ

การสลบัระหวา่งตวัอกัษรพมิพเ์ล็กและพมิพใ์หญ่ —  หาก
ตอ้งการสลับระหวา่งโหมดตัวพมิพใ์หญแ่ละตัวพมิพเ์ล็ก ใหก้ด
ปุ่ ม Shift สองครัง้ ในการป้อนตัวพมิพใ์หญต่ัวเดยีวในโหมดตัว
พมิพเ์ล็ก หรอืตัวพมิพเ์ล็กตัวเดยีวในโหมดตัวพมิพใ์หญ่ ใหก้ด
ปุ่ ม Shift หนึง่ครัง้ แลว้กดปุ่ มตัวอกัษรทีต่อ้งการ

การแทรกตวัเลขหรอือกัขระพเิศษทีพ่มิพบ์นปุ่ ม —  กดปุ่ ม
ฟังกช์นั แลว้กดปุ่ มตัวอกัษรทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืกดเฉพาะปุ่ มตัว
อกัษรคา้งไว ้ในการป้อนอกัขระพเิศษหลายตัวตดิกนั ใหก้ดปุ่ ม
ฟังกช์นัสองครัง้อยา่งรวดเร็ว แลว้กดปุ่ มตัวอกัษรทีต่อ้งการ หาก
ตอ้งการกลับสูโ่หมดปกต ิใหก้ดปุ่ มฟังกช์นัอกีครัง้

การใสอ่กัขระพเิศษทีไ่มป่รากฏบนแป้นพมิพ ์—  กดปุ่ ม
สญัลักษณ์ และเลอืก  และเลอืกอกัขระ

การใสต่วัอกัษรทีไ่มป่รากฏบนแป้นพมิพ  ์—  คณุสามารถใส่
ตัวอกัษรแบบตา่งๆ ได ้เชน่ ตัวอกัษรทีม่เีครือ่งหมายเนน้เสยีง
ตัวอยา่งเชน่ หากตอ้งการใส่ á ใหก้ดปุ่ มสญัลักษณ์คา้งไว ้พรอ้ม
กบักดปุ่ ม A ซํ้าๆ จนกระทั่งอกัขระทีต่อ้งการปรากฎ ลําดับตัว
อกัษรและตัวอกัษรทีม่ใีหจ้ะขึน้อยูก่บัภาษาทีใ่ชเ้ขยีนซึง่เลอืก
ไว ้

การใสส่ญัลกัษณ์ย ิม้ —  กดปุ่ มสัญลักษณ์ และเลอืก
สญัลักษณ์ยิม้ สญัลักษณ์ยิม้ มใีหใ้ชส้ําหรับขอ้ความตัวอกัษร
และขอ้ความมัลตมิเีดยีเทา่นัน้

เคล็ดลบั: หากตอ้งการใสอ่กัขระพเิศษทีใ่ชล้า่สดุ ขณะ
กดปุ่ ม ctrl คา้งอยู ่ใหก้ดปุ่ มสญัลักษณ์ และเลอืกอกัขระ
จากเมนูป็อปอพั

การคดัลอกและวางขอ้ความ
1. กดปุ่ ม shift คา้งไว ้และเลือ่นเพือ่ไฮไลตข์อ้ความทีค่ณุ

ตอ้งการคัดลอก
2. กด ctrl + C
3. ไปยังตําแหน่งทีค่ณุตอ้งการวางขอ้ความ แลว้กด ctrl + V

การเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน หรอืเปิดใชง้านระบบชว่ย
สะกดคาํ —  เลอืก ตวัเลอืก > ตวัเลอืกป้อนขอ้มลู

การป้อนขอ้ความภาษา
ไทย
ในการเขยีนขอ้ความภาษาไทย ตัวอยา่งเชน่ ขอ้ความตัวอกัษร
ใหเ้ลอืก ขอ้ความ ในเมนู และเลอืกการสรา้งขอ้ความตัวอกัษร
ขอ้ความใหม ่เลือ่นไปทีเ่นือ้หาขอ้ความ แลว้เลอืก ตวัเลอืก >
ตวัเลอืกป้อนขอ้มลู > ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน และภาษาไทย
ไอคอน  จะปรากฏขึน้

ในการป้อนตัวอกัษรทีอ่ยูม่มุลา่งดา้นซา้ยของปุ่ มใดปุ่ มหนึง่ ให ้
กดปุ่ มนัน้

ในการป้อนตัวอกัษรทีอ่ยูม่มุลา่งดา้นขวาซา้ยของปุ่ มใดปุ่ มหนึง่
ใหก้ดปุ่ ม Shift แลว้จงึกดปุ่ มนัน้

ในการป้อนตัวอกัษรทีอ่ยูม่มุบนดา้นขวาซา้ยของปุ่ มใดปุ่ มหนึง่
ใหก้ดปุ่ มฟังกช์นัแลว้จงึกดปุ่ มนัน้

ในการป้อนสระ ใหก้ดปุ่ ม Sym แลว้เลอืกสระทีต่อ้งการ
หมายเหตุ: คณุจะสามารถใสส่ระหรอืพยัญชนะไดห้ลังจาก
เขยีนตัวอกัษรนําภาษาตามแบบแผนภาษาไทยแลว้เทา่นัน้ 19
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เฉพาะโทรศัพทร์ุ่นทีม่เีมนูไทยเทา่นัน้ จงึสามารถรับขอ้ความ
ภาษาไทยได ้

แอปพลเิคช ัน่สลบั Nokia

การคดัลอกเนือ้หาจากโทรศพัท์
เครือ่งเกา่ของคณุ
คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ สลับ คัดลอกเนือ้หา เชน่ เบอร์
โทรศัพท ์ทีอ่ยู ่รายการปฏทินิ และรปูภาพจากโทรศัพท ์Nokia
เครือ่งกอ่นของคณุไปยังโทรศัพทเ์ครือ่งใหม่

การถา่ยโอนเนือ้หา
คร ัง้แรก
1. ในการดงึขอ้มลูจาก

โทรศัพทเ์ครือ่งอืน่เป็น
ครัง้แรก ทีโ่ทรศัพท์
ของคณุ ใหเ้ลอืก
เมนู > แผงควบคมุ >
สลบั

2. หากตอ้งการให ้
โทรศัพทค์น้หาอปุกรณ์
อืน่โดยใชก้ารเชือ่มตอ่
Bluetooth ใหเ้ลอืก ทํา
ตอ่ เลอืกอปุกรณ์ทีค่ณุ
ตอ้งการถา่ยโอนเนือ้หา
คณุจะถกูขอใหป้้อน
รหัสในโทรศัพทข์อง
คณุ ป้อนรหสั (1-16
หลัก) และเลอืก ตกลง ป้อนรหสัเดมิในโทรศัพทอ์กีเครือ่ง
และเลอืก ตกลง แลว้โทรศัพทจ์ะไดร้ับการจับคู่

หากโทรศัพท ์Nokia เครือ่งเกา่ของคณุไมม่แีอปพลเิคชัน่
สลับ โทรศัพทเ์ครือ่งใหมข่องคณุจะสง่เป็นขอ้ความ ใหเ้ปิด
ขอ้ความในโทรศัพทเ์ครือ่งเกา่ และทําตามคําแนะนําที่
ปรากฏบนหนา้จอ

3. ทีโ่ทรศัพทข์องคณุ ใหเ้ลอืกเนือ้หาทีค่ณุตอ้งการถา่ยโอน
จากโทรศัพทอ์กีเครือ่ง
เมือ่การถา่ยโอนเริม่ตน้ คณุสามารถยกเลกิและกลับมาทํา
ตอ่ในภายหลังได ้

เนือ้หาจะถกูถา่ยโอนจากหน่วยความจําของโทรศัพทเ์ครือ่งอืน่
ไปยังตําแหน่งทีเ่กีย่วขอ้งในโทรศัพทข์องคณุ เวลาในการถา่ย
โอนจะขึน้อยูก่บัจํานวนขอ้มลูทีถ่า่ยโอน
ชนดิของเนือ้หาทีส่ามารถถา่ยโอนไดจ้ะขึน้อยูก่บัรุ่นของ
อปุกรณ์ตน้ทางทีต่อ้งการถา่ยโอนเนือ้หาออกมา  หากอปุกรณ์
ดังกล่าวรองรับฟังกช์นัการซงิโครไนซ์ คณุจะสามารถซงิโคร
ไนซข์อ้มลูระหวา่งอปุกรณ์ทัง้สองได  ้โทรศัพทข์องคณุจะแจง้
เตอืนในกรณีทีอ่ปุกรณ์เครือ่งอืน่ไมส่ามารถใชง้านร่วมกันได ้

การซงิโครไนซ ์ดงึ หรอืสง่
เนือ้หา
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > สลบั
หลังจากการถา่ยโอนขอ้มลูครัง้แรก ใหเ้ลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไป
นีเ้พือ่เริม่การถา่ยโอนขอ้มลูใหม่ โดยจะขึน้อยูก่บัรุ่น:

   เพือ่ซงิโครไนซเ์นือ้หาระหวา่งโทรศัพทข์องคณุกบัอปุกรณ์
อืน่ ในกรณีทีอ่ปุกรณ์เครือ่งอืน่รองรับการซงิโครไนซ์ การซงิโคร
ไนซเ์ป็นแบบสองทาง หากมกีารลบรายการใดในเครือ่งหนึง่
รายการนัน้จะถกูลบออกจากอกีเครือ่งดว้ย คณุไมส่ามารถกูค้นื
รายการทีล่บโดยใชก้ารซงิโครไนซไ์ด ้

   เพือ่ดงึเนือ้หาจากอปุกรณ์อืน่มาทีโ่ทรศัพทข์องคณุ ดว้ยวธิี
การดงึ เนือ้หาจะไดร้ับการถา่ยโอนจากอปุกรณ์เครือ่งอืน่มาที่20
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โทรศัพทข์องคณุ เครือ่งอาจขอใหค้ณุเก็บหรอืลบเนือ้หาเดมิที่
อยูใ่นอปุกรณ์ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัรุน่ของอปุกรณ์

   เพือ่สง่เนือ้หาจากโทรศัพทข์องคณุไปยังอปุกรณ์เครือ่งอืน่

หากคณุไมส่ามารถสง่รายการได  ้คณุสามารถเพิม่รายการไปยัง
โฟลเดอร ์Nokia ที ่C:\Nokia หรอื E:\Nokia ในเครือ่งของ
คณุ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัประเภทของอปุกรณ์อกีเครือ่งหนึง่ เมือ่คณุ
เลอืกโฟลเดอรท์ีต่อ้งการถา่ยโอน รายการนัน้ๆ ก็จะไดร้ับการซงิ
โครไนซล์งในโฟลเดอรเ์ดยีวกนัในอปุกรณ์อกีเครือ่ง หรอืจาก
อปุกรณ์อกีเครือ่งลงในโทรศัพทข์องคณุ

ใชท้างลดัเพือ่ถา่ยโอนขอ้มลูซํา้อกีคร ัง้
หลังจากถา่ยโอนขอ้มลูเสร็จสิน้ คณุสามารถจัดเก็บทางลัด
พรอ้มกบัการตัง้คา่การโอนลงในหนา้จอหลัก เพือ่ทีค่ณุจะ
สามารถถา่ยโอนขอ้มลูในลักษณะเดยีวกนันีไ้ดอ้กีครัง้ในภาย
หลัง

ในการแกไ้ขทางลัด เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ทางลดั
ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถสรา้งหรอืเปลีย่นชือ่ของทางลัดนัน้ได ้
เป็นตน้

ไฟลบ์ันทกึการถา่ยโอนจะปรากฏขึน้หลังการถา่ยโอนทกุครัง้
ในการดบูันทกึการถา่ยโอนขอ้มลูลา่สดุ ใหเ้ลือ่นไปยังทางลัด
ในมมุมองหลัก และเลอืก ตวัเลอืก > ดบูนัทกึ
การจดัการกบัความขดัแยง้ในการถา่ยโอน
หากมกีารแกไ้ขรายการทีจ่ะถา่ยโอนในทัง้สองเครือ่ง โทรศัพท์
จะพยายามผสานการเปลีย่นแปลงนัน้โดยอตัโนมัติ หากไม่
สามารถทําได ้แสดงวา่เกดิความขัดแยง้ในการถา่ยโอนขอ้มลู
ขึน้ เลอืก ตรวจสอบทลีะเครือ่ง, สําคญัเหนอืโทรศพัทน์ี ้หรอื
สําคญัเหนอืโทรศพัทอ์ืน่ เพือ่แกป้ัญหาความขัดแยง้

Nokia Ovi Suite
Nokia Ovi Suite คอื ชดุแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุสามารถตดิตัง้ลงใน
พซีทีีใ่ชง้านรว่มกนัได ้Ovi Suite จะจัดกลุม่แอปพลเิคชัน่ทีใ่ช ้
งานไดท้ัง้หมดในหนา้ตา่งการเรยีกใชท้ีซ่ ึง่คณุสามารถเปิดใช ้
งานแอปพลเิคชัน่ได ้Ovi Suite อาจใสอ่ยูใ่นการด์หน่วยความจํา
แลว้ หากแอปพลเิคชัน่ดังกลา่วมาพรอ้มกบัอปุกรณ์ของคณุ
คณุสามารถใช ้Ovi Suite ซงิโครไนซร์ายชือ่ ปฏทินิ สิง่ทีต่อ้ง
ทํา และบันทกึยอ่อืน่ๆ ระหวา่งอปุกรณ์ของคณุและแอปพลิ
เคชัน่สําหรับพซีทีีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้และคณุยังสามารถใช ้Ovi
Suite เพือ่ถา่ยโอนบุ๊คมารค์ระหวา่งอปุกรณ์ของคณุและเบรา
เซอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้และถา่ยโอนภาพและคลปิวดิโีอ
ระหวา่งอปุกรณ์ของคณุและพซีทีีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
ตรวจสอบการตัง้คา่การซงิโครไนซ์ การลบขอ้มลูทีเ่ป็นสว่นหนึง่
ของขัน้ตอนการซงิโครไนซต์ามปกตจิะถกูกําหนดโดยการตัง้
คา่ทีเ่ลอืกไว ้
ในการใช ้Ovi Suite คณุตอ้งมคีอมพวิเตอรท์ีท่ํางานดว้ยระบบ
ปฏบิัตกิาร Microsoft Windows XP (SP2 หรอืทีใ่หมก่วา่) หรอื
Windows Vista (SP1 หรอืทีใ่หมก่วา่) และสามารถใชร้ว่มกบั
สายเคเบลิขอ้มลู USB หรอืการเชือ่มตอ่ Bluetooth
Ovi Suite ใชร้ว่มกบัคอมพวิเตอร์ Apple Macintosh ไมไ่ด ้
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Ovi Suite โปรดดวูธิใีชใ้นเครือ่ง
หรอืเขา้ไปที ่www.nokia.com/support

การตดิต ัง้ Nokia Ovi Suite
1. ตรวจสอบวา่มกีารใสก่ารด์หน่วยความจําลงใน Nokia E72
2. เชือ่มตอ่สายเคเบลิ USB พซีขีองคณุจะจดจําอปุกรณ์ใหม่

และตดิตัง้ไดรเวอรท์ีจ่ําเป็น โดยอาจใชเ้วลาสกัครูห่นึง่จงึจะ
เสร็จสิน้

3. เลอืก อปุกรณ์จดัเก็บขอ้มลู เป็นโหมดการเชือ่มตอ่ USB
ในโทรศัพทข์องคณุ อปุกรณ์ของคณุจะปรากฏอยูใ่นเบรา
เซอรไ์ฟลข์อง Windows เป็นดสิกท์ีถ่อดออกได ้
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4. เปิดไดเร็กทอรหีลักของไดรฟ์ในการด์หน่วยความจําดว้ย
ราเซอรไ์ฟลข์อง Windows แลว้เลอืกไฟลก์ารตดิตัง้

5. การตดิตัง้จะเริม่ตน้ขึน้ ปฏบิัตติามคําแนะนํา
เคล็ดลบั: หากตอ้งการอพัเดต Ovi Suite หรอืหากคณุ
ประสบปัญหาขณะตดิตัง้ Ovi Suite จากการด์หน่วยความ
จํา ใหค้ัดลอกไฟลก์ารตดิตัง้มาทีค่อมพวิเตอรข์องคณุ
และเริม่การตดิตัง้จากคอมพวิเตอร์

Ovi by Nokia
 คณุสามารถใช ้Ovi by Nokia ในการคน้หาสถานทีแ่ละ

บรกิารตา่งๆ และใชต้ดิตอ่กบัเพือ่นๆ ของคณุ ตัวอยา่งเชน่ คณุ
สามารถทําสิง่ตอ่ไปนี้
บางรายการไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย แตบ่างรายการอาจมคีา่ใชจ้า่ย
และบรกิารทีม่อีาจแตกตา่งกนัไปตามประเทศหรอืภมูภิาค และ
รองรับเฉพาะบางภาษาเทา่นัน้

ในการเขา้ใชบ้รกิาร Ovi ของ Nokia ใหไ้ปที ่www.ovi.com
และลงทะเบยีนบัญช ีNokia ของคณุเอง
หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหไ้ปยังฝ่ายสนับสนุนที่
www.ovi.com

เกีย่วกบัรา้นคา้ Ovi
 คณุสามารถใชร้า้นคา้ Ovi เพือ่ดาวนโ์หลดเกมสโ์ทรศัพทม์อื

ถอื แอปพลเิคชัน่ วดิโีอ รปูภาพ ลักษณะ และเสยีงเรยีกเขา้ลง
ในโทรศัพทข์องคณุ ไอเท็มบางอยา่งไมค่ดิคา่บรกิาร แตบ่าง
อยา่งคณุจําเป็นตอ้งชาํระเงนิโดยใชบ้ัตรเครดติหรอืผา่นทางใบ
เรยีกเก็บเงนิคา่โทรศัพทข์องคณุ ความพรอ้มใหบ้รกิารของวธิี
การชําระเงนิจะขึน้อยูก่บัประเทศทีค่ณุอยูแ่ละผูใ้หบ้รกิารเครอื
ขา่ยของคณุ รา้นคา้ Ovi มเีนือ้หาทีใ่ชร้ว่มกนัไดก้บัโทรศัพทม์อื
ถอืของคณุ รวมทัง้ทีส่อดคลอ้งกบัรสนยิมและทีต่ัง้ของคณุ

โทรศพัท ์Nokia E72 ของคณุ
โทรศัพท ์Nokia Eseries รุน่ใหมข่องคณุมแีอปพลเิคชัน่ปฏทินิ
รายชือ่ และอเีมลเวอรช์นัใหม่ พรอ้มทัง้หนา้จอหลักรูปแบบใหม่
ดว้ย

ขนาด
• ปรมิาตร: 65 ซซีี

• นํ้าหนัก: 128 ก.
• ความยาว: 114 มม.
• ความกวา้ง: 58.3 มม.
• ความหนา: 10.1 มม.
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คณุสมบตัสิําคญั
ใหม ่Nokia E72 ชว่ยใหค้ณุจัดการขอ้มลูธรุกจิและขอ้มลูสว่นตัว
ของคณุ ในทีน่ีจ้ะกลา่วถงึคณุสมบัตสิําคัญบางประการ ไดแ้ก่

อา่นและตอบกลับอเีมลของคณุในยามเดนิทาง

ตามตดิความเคลือ่นไหวและวางแผนการประชมุ
ของคณุดว้ยแอปพลเิคชัน่ปฏทินิ

จัดการการตดิตอ่กบัคูค่า้ทางธรุกจิและเพือ่นๆ ดว้ย
แอปพลเิคชัน่รายชือ่

เชือ่มตอ่กบั LAN ไรส้าย (WLAN) ดว้ยแอปพลเิคชัน่
ตัวชว่ย WLAN

ทํางานกบัเอกสาร สเปรดชที และการนําเสนอดว้ย
แอปพลเิคชัน่ Quickoffice

คน้หาสถานทีท่ีน่่าสนใจดว้ยแอปพลเิคชัน่แผนที่

สลับจากโหมดธรุกจิเป็นโหมดสว่นตัว

แกไ้ขลักษณะและการตัง้คา่ของหนา้จอหลักของ
คณุดว้ยแอปพลเิคชัน่โหมด

เรยีกดอูนิทราเน็ตของบรษิัทของคณุดว้ยแอปพลิ
เคชัน่อนิทราเน็ต

ยา้ยขอ้มลูรายชือ่และปฏทินิจากโทรศัพทเ์ครือ่งเกา่
ไปไวใ้น Nokia E72 ดว้ยแอปพลเิคชัน่สลับ

ตรวจสอบการอพัเดตทีม่สีําหรับแอปพลเิคชัน่ และ
ดาวนโ์หลดการอพัเดตเหลา่นัน้ลงในโทรศัพทข์อง
คณุดว้ยแอปพลเิคชัน่อพัเดตซอฟตแ์วร์

เขา้รหสัโทรศัพทห์รอืการด์หน่วยความจํา เพือ่
ป้องกนับคุคลอืน่เขา้ใชข้อ้มลูสําคัญของคณุ

หนา้จอหลกั
หนา้จอหลกั
ในหนา้จอหลัก คณุสามารถเขา้ไปยังแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุใชง้าน
บอ่ยทีส่ดุ และดสูายทีไ่มไ่ดร้ับหรอืขอ้ความใหมไ่ดอ้ยา่งรวดเร็ว
เมือ่คณุเห็นไอคอน ใหเ้ลือ่นไปทางขวาเพือ่เขา้ใชร้ายการ
การดําเนนิการทีพ่รอ้มใชง้าน หากตอ้งการปิดรายการ ใหเ้ลือ่น
ไปทางซา้ย
หนา้จอหลักประกอบดว้ย
รายการตา่งๆ ตอ่ไปนี้
1. ทางลัดแอปพลเิคชัน่

หากตอ้งการเขา้ใช ้
แอปพลเิคชัน่ ให ้
เลอืกทางลัดของแอป
พลเิคชัน่นัน้

2. พืน้ทีข่อ้มลู หาก
ตอ้งการตรวจสอบ
รายการทีแ่สดงใน
พืน้ทีข่อ้มลู ใหเ้ลอืกรายการนัน้

3. พืน้ทีแ่จง้เตอืน หากตอ้งการดกูารแจง้เตอืน ใหเ้ลือ่นไปที่
ชอ่ง ชอ่งจะปรากฏขึน้หากมรีายการอยูภ่ายใน

คณุสามารถกําหนดหนา้จอหลักสองหนา้จอทีแ่ยกตา่งหากเพือ่
วตัถปุระสงคท์ีต่า่งกนัได ้ตัวอยา่งเชน่ หนา้จอหนึง่สําหรับแสดง 23
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อเีมลทางธรุกจิและการแจง้เตอืนตา่งๆ ของคณุ สว่นอกีหนา้จอ
หนึง่แสดงอเีมลสว่นตัวของคณุ ดว้ยวธินีี้ คณุไมจ่ําเป็นตอ้งดู
ขอ้ความอเีมลเกีย่วกบัธรุกจินอกเวลาทํางานของคณุ
ในการสลับระหวา่งสองหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก 

ในการกําหนดรายการและทางลัดทีค่ณุตอ้งการใหอ้ยูใ่นหนา้จอ
หลัก และในการตัง้ลักษณะของหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก เมน ู>
แผงควบคมุ และ โหมด

การทํางานบนหนา้จอหลกั
ในการคน้หารายชือ่ในหนา้จอหลัก เริม่ตน้ป้อนชือ่ เลอืกรายชือ่
ทีต่อ้งการจากรายการทีม่รีายละเอยีดตรงกนัทีแ่นะนํา คณุสมบัติ
นีอ้าจไมส่ามารถใชไ้ดก้บัทกุภาษา

หากตอ้งการตดิตอ่รายชือ่ กดปุ่ มโทร

ในการหยดุการคน้หารายชือ่ เลอืก ตวัเลอืก > ปิดการคน้หา
รายชือ่
ในการตรวจดขูอ้ความทีไ่ดร้ับ เลือ่นไปยังกลอ่งขอ้ความในพืน้ที่
แจง้เตอืน ในการอา่นขอ้ความ ใหเ้ลอืกขอ้ความนัน้ ในการเขา้
ใชง้านอืน่ เลือ่นไปทางขวา

ในการดสูายทีค่ณุไมไ่ดร้ับ ใหเ้ลือ่นไปทีก่ลอ่งโทรในพืน้ทีแ่จง้
เตอืน ในการโทรกลับ ใหเ้ลอืกสาย และกดปุ่ มโทร ในการสง่
ขอ้ความตัวอกัษรไปยังผูโ้ทร ใหเ้ลอืกสาย เลือ่นขวา และเลอืก
สง่ขอ้ความ จากรายการการดําเนนิการทีม่อียู่

ในการฟังขอ้ความเสยีง ใหเ้ลอืกศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีงในพืน้ที่
แจง้เตอืน เลอืกศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีงทีต่อ้งการ แลว้กดปุ่ ม
โทร

ปุ่ มแบบกดปุ่ มเดยีว
ดว้ยปุ่ มแบบกดปุ่ มเดยีว คณุสามารถเขา้ใชแ้อปพลเิคชัน่และ
งานตา่งๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว แตล่ะปุ่ มไดร้ับการกําหนดแอปพลิ
เคชัน่หรอืงานตา่งๆ ไวแ้ลว้ ในการเปลีย่นการตัง้คา่เหลา่นี้ เลอืก
เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ ท ัว่ไป > การปรบัต ัง้
คา่ > ปุ่ มกด 1 คร ัง้ ผูใ้หบ้รกิารของคุณอาจกําหนดแอปพลิ
เคชัน่ใหก้บัปุ่ มแลว้ ซึง่ในกรณีนีค้ณุไมส่ามารถเปลีย่นแอปพลิ
เคชัน่ได ้

1 — ปุ่ มโฮม
2 — ปุ่ มรายชือ่
3 — ปุ่ มปฏทินิ
4 — ปุ่ มอเีมล

ปุ่ มโฮม
ในการเขา้ใชห้นา้จอหลัก กดปุ่ มโฮมสัน้ๆ กดปุ่ มโฮมสัน้ๆ อกีครัง้
เพือ่เขา้ใชเ้มนู

ในการดรูายการของแอปพลเิคชัน่ทีใ่ชง้านอยู่ ใหก้ดปุ่ มโฮมคา้ง
ไว ้2-3 วนิาท ีเมือ่รายการเปิดขึน้ ใหก้ดปุ่ มโฮมเบาๆ เพือ่เลือ่น
รายการ ในการเปิดแอปพลเิคชัน่ทีเ่ลอืกไว ้ใหก้ดปุ่ มโฮมคา้งไว ้
2-3 วนิาท ีหรอืกดปุ่ มเลือ่น ในการปิดแอปพลเิคชัน่ทีเ่ลอืกไว ้
ใหก้ดปุ่ ม Backspace
การปลอ่ยใหแ้อปพลเิคชัน่ทํางานเป็นพืน้หลัง จะทําใหใ้ช ้
พลังงานแบตเตอรีส่ ิน้เปลอืงและลดอายใุชง้านของแบตเตอรี่
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ปุ่ มรายชือ่
ในการเปิดแอปพลเิคชัน่รายชือ่ ใหก้ดปุ่ มรายชือ่เบาๆ

ในการสรา้งรายชือ่ใหม่ ใหก้ดปุ่ มรายชือ่คา้งไว ้2-3 วนิาที

ปุ่ มปฏทินิ
ในการเปิดแอปพลเิคชัน่ปฏทินิ ใหก้ดปุ่ มปฏทินิเบาๆ

ในการสรา้งรายการการประชมุใหม่ ใหก้ดปุ่ มปฏทินิคา้งไว ้2-3
วนิาที

ปุ่ มอเีมล
ในการเปิดศนูยฝ์ากขอ้ความทีร่ะบบตัง้ไวข้องคณุ ใหก้ดปุ่ ม

ในการสรา้งขอ้ความอเีมลใหม่ ใหก้ดปุ่ มอเีมลคา้งไว ้2-3 วนิาที

ปุ่ ม Navi ออปตคิลั
ในการเรยีกดแูละนําทางเว็บเพจและแผนที่ และเลือ่นรายการ
ใหเ้ลือ่นนิว้ของคณุไปบนปุ่ ม Navi ออปตคิัล (ปุ่ มเลือ่น)
ในการเลือ่นรายการครัง้ละ 1 รายการ ใหเ้ลือ่นนิว้ไปบนปุ่ มเลือ่น
ชา้ๆ ในการเลือ่นรายการครัง้ละหลายรายการ หรอืหากตอ้งการ
เลือ่นไปรอบๆ หนา้จอ ใหเ้ลือ่นนิว้ไปบนปุ่ มเลือ่นอยา่งรวดเร็ว

การถา่ยภาพ —  ในการตัง้ออโตโ้ฟกสั ใหใ้ชน้ิว้กดทีปุ่่ มเลือ่น
คา้งไว ้ในการจับภาพ ใหก้ดปุ่ มเลือ่น

การต ัง้คา่ปุ่ ม Navi ออปตคิลั —  ในการเปิดหรอืปิดการใชง้าน
ปุ่ ม Navi ออปตคิัล หรอืแกไ้ขการตัง้คา่อืน่ๆ ใหเ้ลอืก เมนู >
แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ ท ัว่ไป > การปรบัต ัง้คา่ >
ปุ่ ม Navi ออปตคิลั

การหมนุเพือ่เงยีบเสยีง
การโทรหรอืการปลกุ
เมือ่คณุเปิดใชง้านเซนเซอรใ์นอปุกรณ์ของคณุ คณุจะสามารถ
ปิดเสยีงสายเรยีกเขา้หรอืเลือ่นการปลกุไดโ้ดยการวางตัวเครือ่ง
ควํา่ลง
ในการกําหนดตัวเลอืกการหมนุ ใหเ้ลอืก เมน ู> แผง
ควบคมุ > การต ัง้คา่ และ ท ัว่ไป > เซนเซอร ์> ควบคมุ
การหมนุ

ปฏทินิ
เกีย่วกบัปฏทินิ
เลอืก เมน ู> ปฏทินิ
คณุสามารถใชป้ฏทินิในการสรา้งและดเูหตกุารณ์และการนัด
หมายทีก่ําหนดเวลาไว ้รวมทัง้สลับระหวา่งมมุมองตา่งๆ ของ
ปฏทินิ
ในมมุมองแบบเดอืน รายการปฏทินิจะมเีครือ่งหมายสามเหลีย่ม
กํากบัไว ้รายการวนัครบรอบจะมเีครือ่งหมายอศัเจรยีก์ํากับไว ้
รายการของวนัทีเ่ลอืกไวจ้ะถกูแสดงในรปูแบบรายการ

ในการเปิดรายการปฏทินิ เลอืกมมุมองปฏทินิและรายการ
เมือ่ใดก็ตามทีป่รากฏไอคอน  เลือ่นขวาเพือ่เขา้ใชร้ายการ
ดําเนนิการทีม่อียู่ ในการปิดรายการ เลือ่นซา้ย 25
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การสรา้งรายการปฏทินิ
เลอืก เมน ู> ปฏทินิ
คณุสามารถสรา้งรายการปฏทินิชนดิตา่งๆ ไดด้ังตอ่ไปนี้
• รายการประชมุ ชว่ยเตอืนคณุเกีย่วกบัเหตกุารณ์ตา่งๆ ทีร่ะบุ
วนัและเวลาไว ้

• คําขอประชมุเป็นคําเชญิทีค่ณุสามารถสง่ไปยังผูเ้ขา้ร่วม
กอ่นทีค่ณุจะสรา้งคําขอประชมุได ้คณุตอ้งกําหนดคา่ศนูย์
ฝากขอ้ความทีใ่ชง้านร่วมกันไดใ้นอปุกรณ์ของคณุ

• รายการบันทกึชว่ยจําจะเกีย่วขอ้งกบัวนันัน้ แตไ่มไ่ดร้ะบเุวลา
อยา่งเฉพาะเจาะจง

• รายการวนัครบรอบจะแจง้เตอืนคณุเมือ่ถงึวันเกดิหรอืวัน
พเิศษตา่งๆ รายการจะระบวุนัทีแ่น่นอน แตไ่มร่ะบเุวลาของ
วนันัน้ๆ เครือ่งจะทํารายการวนัครบรอบซํ้าใหท้กุปี

• รายการสิง่ทีต่อ้งทําจะเตอืนคณุ เมือ่งานถงึวันครบกําหนด
แตจ่ะไมร่ะบชุว่งเวลาทีแ่น่นอน

ในการสรา้งรายการปฏทินิ ใหเ้ลอืกวนัที ่ตวัเลอืก > รายการ
ใหม ่และเลอืกชนดิรายการ

ในการตัง้ระดบัความสําคัญสําหรับรายการประชมุ เลอืก ตวั
เลอืก > ลําดบัความสําคญั
ในการกําหนดวธิจีัดการรายการในระหวา่งการซงิโครไนซ์ ให ้
เลอืก สว่นตวั เพือ่ซอ่นรายการจากโปรแกรมชว่ยดหูากสามารถ
ใชป้ฏทินิแบบออนไลนไ์ด ้สาธารณะ เพือ่ใหโ้ปรแกรมชว่ยดู
สามารถมองเห็นรายการ หรอื ไมม่ ีเพือ่ไมค่ัดลอกรายการลงใน
คอมพวิเตอรข์องคณุ

ในการสง่รายการไปยังอปุกรณ์ทีใ่ชง้านร่วมกนัได  ้ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > สง่

ในการสรา้งคําขอประชมุสําหรับรายการประชมุ ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > เพิม่ผูเ้ขา้รว่ม

การสรา้งคาํขอประชุม
เลอืก เมนู > ปฏทินิ
กอ่นทีจ่ะสามารถสรา้งคําขอประชมุได  ้คณุตอ้งมศีนูยข์อ้ความที่
ใชร้่วมกันไดซ้ ึง่ไดร้ับการกําหนดคา่สําหรับโทรศัพทข์องคณุ
แลว้
ในการสรา้งรายการประชมุ:
1. ในการสรา้งรายการประชมุ เลอืกวนั และ ตวัเลอืก >
รายการใหม่ > คาํขอประชุม

2. ป้อนชือ่ของผูเ้ขา้รว่มทีต่อ้งการ ในการเพิม่ชือ่จากรายการ
รายชือ่ของคณุ ป้อนอกัขระตัวแรกๆ 2-3 ตัว และเลอืกจาก
รายชือ่ทีต่รงกบัตัวอกัษรทีป่้อน ในการเพิม่ผูเ้ขา้ร่วมทีเ่ป็น
ตัวเลอืก เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่ผูร้ว่มทีเ่ป็นตวัเลอืก

3. ป้อนเรือ่ง
4. ป้อนวนัทีแ่ละเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุ หรอืเลอืก เหตกุารณ์
ตลอดวนั

5. ป้อนสถานที่
6. ตัง้การปลกุใหก้บัรายการนัน้ๆ หากจําเป็น
7. สําหรับการนัดหมายทีเ่กดิซํ้า ตัง้เวลาทีเ่กดิซํ้า และป้อนวนั

ทีส่ ิน้สดุ
8. ป้อนคําอธบิาย

ในการกําหนดลําดับความสําคัญสําหรับคําขอประชมุ เลอืก ตวั
เลอืก > ลําดบัความสําคญั

ในการสง่คําขอประชมุ เลอืก ตวัเลอืก > สง่

มมุมองปฏทินิ
เลอืก เมนู > ปฏทินิ
คณุสามารถสลับระหวา่งมมุมองตอ่ไปนี้26
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• มมุมองแบบเดอืนจะแสดงเดอืนปัจจบุันและรายการปฏทินิ
ของวนัทีเ่ลอืกในรายการ

• มมุมองสปัดาหจ์ะแสดงเหตกุารณ์ตา่งๆ ของสปัดาหท์ีเ่ลอืก
ใน 7 ชอ่งสําหรับวันต่างๆ

• มมุมองวนัจะแสดงกจิกรรมตา่งๆ ของวนัทีเ่ลอืก โดยจัดกลุม่
เป็นชว่งเวลาตามเวลาเริม่ตน้ของกจิกรรม

• มมุมองรายการสิง่ทีต่อ้งทําแสดงสิง่ทีต่อ้งทําทัง้หมด
• มมุมองนัดหมายจะแสดงเหตกุารณ์ตา่งๆ ของวนัทีเ่ลอืกใน
รายการ

ในการเปลีย่นมมุมอง เลอืก ตวัเลอืก > เปลีย่นมมุมอง และมมุ
มองทีต่อ้งการ

เคล็ดลบั: ในการเปิดมมุมองสปัดาห ์เลอืกหมายเลข
ของสปัดาห์

ในการเลือ่นไปยังวนัถัดไปหรอืวนักอ่นหนา้ในมมุมองแบบเดอืน
สปัดาห ์วัน และแบบการนัดหมาย ใหเ้ลอืกวนัทีต่อ้งการ

ในการเปลีย่นมมุมองทีต่ัง้ไว ้เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ >
มมุมองทีต่ ัง้ไว้

รายชือ่
เกีย่วกบัรายชือ่
เลอืก เมน ู> รายชือ่
คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่รายชือ่ในการบันทกึและอพัเดต
ขอ้มลูรายชือ่ เชน่ เบอรโ์ทรศัพท ์ทีอ่ยูบ่า้น และทีอ่ยูอ่เีมลของ
บคุคลในรายชือ่ของคณุได ้คณุสามารถเพิม่เสยีงเรยีกเขา้สว่น
ตัวหรอืภาพยอ่ใหก้บับคุคลในรายชือ่ได ้นอกจากนี้ คณุยัง
สามารถสรา้งกลุม่รายชือ่ ซึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถตดิตอ่สือ่สาร
กบับคุคลในรายชือ่ไดห้ลายคนในเวลาเดยีวกนั และสง่ขอ้มลู
รายชือ่ไปยังอปุกรณ์ทีใ่ชร้่วมกนัได ้

เมือ่ใดก็ตามทีป่รากฏไอคอน  เลือ่นขวาเพือ่เขา้ใชร้ายการ
ดําเนนิการทีม่อียู่ ในการปิดรายการ เลือ่นซา้ย

การทํางานกบัรายชือ่
เลอืก เมน ู> รายชือ่

ในการสรา้งรายชือ่ เลอืก ตวัเลอืก > รายชือ่ใหม ่และป้อนราย
ละเอยีดของรายชือ่

ในการคัดลอกรายชือ่จากการด์หน่วยความจํา (ถา้ม)ี ใหเ้ลอืก
ตวัเลอืก > สรา้งขอ้มลูสํารอง > การด์ความจําไป
โทรศพัท์
ในการคน้หารายชือ่ เริม่ตน้โดยป้อนชือ่ในชอ่งการคน้หา

การสรา้งกลุม่รายชือ่
เลอืก เมน ู> รายชือ่
1. ในการสรา้งกลุม่รายชือ่ เลือ่นไปทีร่ายชือ่แตล่ะรายชือ่ทีค่ณุ

ตอ้งการเพิม่ลงไปในกลุม่ และเลอืก ตวัเลอืก > เลอืก/ไม่
เลอืก > เลอืก

2. เลอืก ตวัเลอืก > กลุม่ > เพิม่ใหก้บักลุม่ > สรา้งกลุม่
ใหม ่และป้อนชือ่ของกลุม่

หากคณุตอ้งการโทรการประชมุสายไปยังกลุม่ดังกลา่วโดยใช ้
บรกิารการประชมุสาย กําหนดคา่ตา่งๆ ตอ่ไปนี:้
• เบอรก์ารประชุม  — ป้อนหมายเลขบรกิารของการประชมุ
สาย

• ID บรกิารประชุม  — ป้อน ID การประชมุสาย
• PIN บรกิารประชุม  — ป้อนรหัส PIN การประชมุสาย

ในการโทรการประชมุสายไปยังกลุม่โดยใชบ้รกิารประชมุสาย
เลอืกกลุม่ เลือ่นไปดา้นขวา และเลอืก บรกิารประชุมสาย

27
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การคน้หารายชือ่ในฐานขอ้มลู
ระยะไกล
ในการเปิดใชง้านการคน้หารายชือ่ระยะไกล เลอืก ตวัเลอืก >
การต ัง้คา่ > รายชือ่ > เซริฟ์เวอรค์น้หาระยะไกล คณุตอ้ง
ระบเุซริฟ์เวอรร์ะยะไกลกอ่นทีค่ณุจะสามารถทําการคน้หาราย
ชือ่ระยะไกลได ้

ในการคน้หารายชือ่ในฐานขอ้มลูระยะไกล เลอืก รายชือ่ > ตวั
เลอืก > คน้หาจากระยะไกล ป้อนชือ่ของบคุคลในรายชือ่ที่
คณุตอ้งการคน้หา และเลอืก คน้หา โทรศัพทจ์ะเริม่ทําการ
เชือ่มตอ่ขอ้มลูไปยังฐานขอ้มลูระยะไกล

ในการคน้หารายชือ่ในหนา้จอหลัก ใหเ้ริม่ป้อนตัวอกัษรในหนา้
จอหลัก แลว้เลอืกฐานขอ้มลูจากรายการทีต่รงกันทีเ่สนอ

ในการเปลีย่นฐานขอ้มลูรายชือ่ระยะไกล เลอืก ตวัเลอืก >
การต ัง้คา่ > รายชือ่ > เซริฟ์เวอรค์น้หาระยะไกล การตัง้
คา่นีม้ผีลตอ่ฐานขอ้มลูทีใ่ชใ้นแอปพลเิคชัน่รายชือ่และปฏทินิ
รวมทัง้หนา้จอหลัก แตไ่มม่ผีลกบัฐานขอ้มลูทีใ่ชก้บัอเีมล

การเพิม่เสยีงเรยีกเขา้ของ
ื่อ

เลอืก เมนู > รายชือ่
ในการเพิม่เสยีงเรยีกเขา้ใหก้บัรายชือ่ เลอืกรายชือ่, ตวัเลอืก >
เสยีงเรยีกเขา้ และเสยีงเรยีกเขา้ เสยีงเรยีกเขา้จะดังขึน้เมือ่
รายชือ่นัน้โทรหาคณุ

ในการเพิม่เสยีงเรยีกเขา้ใหก้บักลุม่รายชือ่ เลอืกกลุม่รายชือ่,
ตวัเลอืก > กลุม่ > เสยีงเรยีกเขา้ และเสยีงเรยีกเขา้

ในการเอาเสยีงเรยีกเขา้ออก ใหเ้ลอืก แบบเสยีงทีต่ ัง้ไว ้จาก
รายการเสยีงเรยีกเขา้

การต ัง้คา่รายชือ่
เลอืก เมนู > รายชือ่
ในการแกไ้ขการตัง้คา่ของแอปพลเิคชัน่รายชือ่ เลอืก ตวั
เลอืก > การต ัง้คา่ > รายชือ่ และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• รายชือ่ทีจ่ะแสดง  — แสดงรายชือ่ทีจ่ัดเก็บไวใ้นหน่วย
ความจําโทรศัพท ์ในซมิการด์ หรอืทัง้คู่

• ความจําจดัเก็บทีต่ ัง้ไว ้ — เลอืกทีท่ีจ่ะจัดเก็บรายชือ่
• แสดงรายชือ่  — เปลีย่นวธิกีารแสดงชือ่ของรายชือ่ การตัง้
คา่นีม้อียูใ่นบางภาษาเทา่นัน้

• รายชือ่เร ิม่ตน้  — เลอืกรายชือ่ทีจ่ะปรากฏขึน้เมือ่คณุเปิด
แอปพลเิคชัน่รายชือ่ การตัง้คา่นีจ้ะใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่มรีายชือ่
มากกวา่หนึง่รายการเทา่นัน้

• เซริฟ์เวอรค์น้หาระยะไกล  — เปลีย่นฐานขอ้มลูรายชือ่
ระยะไกล ตัวเลอืกนีจ้ะใชไ้ดก้็ตอ่เมือ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ
สนับสนุนฐานขอ้มลูรายชือ่ระยะไกลเทา่นัน้

การทํางานแบบหลาย
หนา้ที่
คณุสามารถเปิดใชง้านหลายแอปพลเิคชัน่ไดใ้นเวลาเดยีวกนั
ในการสลับระหวา่งแอปพลเิคชัน่ทีใ่ชง้านอยู่ ใหก้ดปุ่ มโฮมคา้ง
ไว ้เลือ่นไปยังแอปพลเิคชัน่ และกดปุ่ มเลือ่น ในการปิดแอปพลิ
เคชัน่ทีเ่ลอืกไว ้ใหก้ดปุ่ ม Backspace

ตวัอยา่ง: ขณะทีค่ณุอยูร่ะหวา่งการใชส้ายและตอ้งการ
ตรวจดปูฏทินิ ใหก้ดปุ่ มโฮมเพือ่เขา้สูเ่มนู และเปิดแอป
พลเิคชัน่ปฏทินิ สายสนทนายังคงทํางานอยูใ่นพืน้หลัง
ตวัอยา่ง: ขณะทีค่ณุกําลังเขยีนขอ้ความและตอ้งการ
ตรวจดเูว็บไซต ์ใหก้ดปุ่ มโฮมเพือ่เขา้สูเ่มนู และเปิดแอป
พลเิคชัน่เว็บ เลอืกบุค๊มารค์หรอืป้อนทีอ่ยูเ่ว็บดว้ยตนเอง28
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และเลอืก ไปที ่ในการกลับสูข่อ้ความของคณุ ใหก้ดปุ่ ม
โฮมคา้งไว ้เลือ่นไปยังขอ้ความ และกดปุ่ มเลือ่น

ไฟฉาย
แฟลชของกลอ้งสามารถใชเ้ป็นไฟฉายได  ้เมือ่ตอ้งการเปิดหรอื
ปิดไฟฉาย ในหนา้จอหลักใหก้ด space bar คา้งไว ้

อยา่ชีไ้ฟฉายไปทีด่วงตาของบคุคลอืน่

การโทรออก

สายสนทนา 
1. ในหนา้จอหลัก ใหป้้อนเบอรโ์ทรศัพท ์รวมถงึรหสัพืน้ที ่หาก

ตอ้งการลบตัวเลข ใหก้ดปุ่ ม backspace
หากตอ้งการโทรออกตา่งประเทศ ใหก้ด + (+ แทนรหสัการ
โทรออกตา่งประเทศ) และป้อนรหสัประเทศ รหสัพืน้ที ่(ไม่
ตอ้งใสเ่ลข 0 นําหนา้แลว้แตก่รณี) ตามดว้ยเบอรโ์ทรศัพท์

2. หากตอ้งการโทรออก กดปุ่ มโทร
3. ในการวางสาย (หรอืยกเลกิการโทรออก) ใหก้ดปุ่ มวางสาย

เมือ่กดปุ่ มวางสาย เครือ่งจะวางสายสนทนานัน้เสมอ แมว้า่
จะมกีารใชง้านแอปพลเิคชัน่อืน่อยูก่็ตาม

ในการโทรจากรายการรายชือ่ ใหเ้ลอืก เมนู > รายชือ่ เลือ่นไป
ยังชือ่ทีต่อ้งการ หรอืป้อนตัวอกัษรตัวแรก หรอืตวัอกัษรในชือ่ลง
ในชอ่งคน้หา ในการโทรถงึรายชือ่ ใหก้ดปุ่ มโทร หากคณุมี
หมายเลขจัดเก็บไวห้ลายหมายเลขสําหรับหนึง่รายชือ่ ใหเ้ลอืก
หมายเลขทีต่อ้งการจากรายชือ่ และกดปุ่ มโทร

ตวัเลอืกทีส่ามารถใชไ้ด้
ระหวา่งทีก่าํลงัใชส้าย
หากตอ้งการปรับระดับเสยีงระหวา่งการโทร ใชปุ้่ มระดับเสยีง
ดา้นขา้งของอปุกรณ์ของคณุ คณุสามารถใชปุ้่ มเลือ่นได ้ถา้คณุ
ปรับเสยีงเป็น เงยีบเสยีง เลอืก เลกิเงยีบ กอ่น

ในการสง่ภาพหรอืวดิโีอคลปิในขอ้ความมลัตมิเีดยีใหก้บัผูโ้ทร
อกีฝ่าย ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > สง่ MMS (ในเครอืขา่ย 3G
เทา่นัน้) คณุสามารถแกไ้ขขอ้ความและเปลีย่นผูร้ับไดก้อ่นทีจ่ะ
สง่ กดปุ่ มโทรออก เพือ่สง่ไฟลไ์ปยังอปุกรณ์ทีใ่ชง้านร่วมกันได ้
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

ในการพักสายสนทนาทีใ่ชอ้ยูใ่นขณะทีร่ับสายเรยีกเขา้อกีสาย
หนึง่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > พกัสาย ในการสลับระหวา่งสายทีใ่ช ้
อยูแ่ละสายทีพ่ักอยู่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > สลบั
ในการสง่สตรงิสญัญาณเสยีง DTMF (เชน่ รหสัผา่น) เลอืก ตวั
เลอืก > สง่ DTMF ป้อนตัวอกัษร DTMF หรอืคน้หาตัวอักษร
นัน้ในสมดุโทรศัพท ์หากตอ้งการป้อนตัวอกัษรขณะรอสาย (w)
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หรอืตัวอักษรเมือ่ตอ้งการหยดุสายชัว่คราว (p) กดปุ่ ม * ซํ้าๆ
หากตอ้งการสง่เสยีงสญัญาณ ใหเ้ลอืก ตกลง คณุสามารถสง่
โทน DTMF ไปไวท้ีช่อ่ง เบอรโ์ทรศัพท ์หรอื DTMF ในบัตรราย
ชือ่

เคล็ดลบั: เมือ่คณุมสีายทีก่ําลังสนทนาเพยีงสายเดยีว
และตอ้งการพักสาย ใหก้ดปุ่ มโทรออก หากตอ้งการ
ปฏเิสธการโทร กดปุ่ มโทรออกอกีครัง้

ขณะใชส้าย ในการกําหนดใหเ้สยีงออกจากโทรศัพทไ์ปที่
ลําโพง เลอืก ตวัเลอืก > ใชง้านลําโพง หากคณุเสยีบชดุหฟูัง
ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดซ้ึง่มกีารเชือ่มตอ่ Bluetooth ในการกําหนด
ใหเ้สยีงออกไปทีช่ดุหฟูัง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใชง้านแฮนด์
ฟร ีในการสลับกลับไปยังโทรศัพท ์ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใช้
งานหฟูงัในตวั
ในการวางสายทีใ่ช ้และแทนทีโ่ดยการตอบรับสายทีร่ออยู่
เลอืก ตวัเลอืก > แทนที่
หากคณุใชส้ายอยูห่ลายสาย ในการวางสายทัง้หมด เลอืก ตวั
เลอืก > วางสายท ัง้หมด
ตัวเลอืกหลายตัวซึง่คณุสามารถใชไ้ดข้ณะสนทนา คอื บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย

ขอ้ความเสยีง
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > โทรศพัท ์> โทรศนูย์
เมือ่คณุเปิดแอปพลเิคชัน่ขอ้ความเสยีง (บรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ย) เป็นครัง้แรก ระบบจะขอใหค้ณุป้อนหมายเลขของ
ศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคณุ

เมือ่ตอ้งการโทรไปยังศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีง ใหเ้ลือ่นไปที่
ศนูยข์อ้ความเสยีง แลว้เลอืก ตวัเลอืก > โทรออกศนูย์
ขอ้ความเสยีง

เมือ่ตอ้งการโทรไปยังศนูยฝ์ากขอ้ความวดิโีอ ใหเ้ลือ่นไปที่
ศนูยข์อ้ความวดิโีอ แลว้เลอืก ตวัเลอืก > โทรศนูยข์อ้ความ
วดิโีอ
หากคณุไดก้ําหนดการตัง้คา่สายอนิเทอรเ์น็ตใหก้ับโทรศัพท์
ของคุณแลว้ และมศีนูยข์อ้ความโทรอนิเทอรเ์น็ต ในการโทร
ออกไปยังศนูยข์อ้ความ ใหเ้ลือ่นไปทีศ่นูยข์อ้ความ และเลอืก
ตวัเลอืก > โทรออกศนูยโ์ทรทางเน็ต

ในการโทรออกไปยังศนูยข์อ้ความในหนา้จอหลัก ใหก้ด 1 คา้ง
ไว ้หรอืกด 1 แลว้ตามดว้ยปุ่ มโทร เลอืกศนูยข์อ้ความทีค่ณุ
ตอ้งการโทรไป

ในการเปลีย่นเบอรโ์ทรศัพทข์องศนูยข์อ้ความ ใหเ้ลอืกศนูย์
ขอ้ความและ ตวัเลอืก > เปลีย่นเบอร์

การรบัสายหรอืปฏเิสธไม่
รบัสาย
หากตอ้งการรับสาย กดปุ่ มโทรออก

ในการปิดเสยีงเรยีกเขา้ของสายเรยีกเขา้ ใหเ้ลอืก เงยีบ

หากคณุไมต่อ้งการรับสาย กดปุ่ มวางสาย หากคณุเปิดใชง้าน
ฟังกช์นั การโอนสาย > สายสนทนา > ถา้ไมว่า่ง ในการตัง้
คา่โทรศัพทเ์พือ่โอนสาย เมือ่คณุปฏเิสธไมร่ับสาย เครือ่งจะโอน
สายเรยีกเขา้นัน้ดว้ย

เมือ่คณุเลอืก เงยีบ เพือ่ปิดเสยีงเรยีกเขา้ของสายทีโ่ทรเขา้ คณุ
สามารถสง่ขอ้ความตัวอักษรโดยทีไ่มต่อ้งปฏเิสธสายทีโ่ทรเขา้
เพือ่แจง้ผูท้ีโ่ทรวา่คณุไมส่ามารถรับสายได  ้เลอืก ตวัเลอืก >
สง่ขอ้ความ
หากตอ้งการเปิดใชง้านหรอืเลกิใชง้านการปฏเิสธสายดว้ย
ขอ้ความตัวอกัษร ใหเ้ลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่
และ โทรศพัท ์> การโทร > ปฏเิสธสายดว้ยขอ้ความ ใน30
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การแกไ้ขเนือ้หาของขอ้ความทีส่ง่ไปยังผูโ้ทร ใหเ้ลอืก
ขอ้ความปฏเิสธ

การประชุมสาย
1. โทรออกไปยังผูร้่วมสายรายแรก
2. ในการโทรไปยังผูร้่วมสายรายอืน่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > โทร
ออกใหม ่สายแรกจะถกูพักไว ้

3. เมือ่มผีูร้ับสายใหมแ่ลว้ หากตอ้งการดงึสายแรกใหเ้ขา้ร่วม
การประชมุ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ประชุม
ในการเพิม่ผูเ้ขา้ร่วมการประชมุรายใหมล่งในสายสนทนา  ให ้
ทําซํ้าขัน้ตอนที ่2 แลว้เลอืก ตวัเลอืก > ประชุม > เพิม่
ในการประชุม โทรศัพทเ์ครือ่งนีส้ามารถรองรับผูร้ว่ม
ประชมุสายไดม้ากทีส่ดุ 6 สาย รวมทัง้ตัวคณุ

ในการสนทนาเป็นการสว่นตัวกบัผูร้ว่มสายคนหนึง่  ใหเ้ลอืก
ตวัเลอืก > ประชุม > สว่นตวั เลอืกผูร้ว่มสาย แลว้เลอืก
สว่นตวั โทรศัพทจ์ะพักสายการประชมุในเครือ่งของคณุไว ้
สว่นผูร้่วมสายรายอืน่ๆ จะยังสามารถสนทนาตอ่ไปได ้หลัง
จากจบการสนทนาสว่นตัว ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ประชุม
เพือ่กลับสูก่ารประชมุสาย

ในการถอดผูร้ว่มสาย ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ประชุม > ถอน
ผูร้ว่มสาย เลือ่นไปทีผู่ร้ว่มสาย แลว้เลอืก ถอน

4. เมือ่ตอ้งการจบการประชมุสายทีด่ําเนนิการอยู่ ใหก้ดปุ่ มวาง
สาย

การโทรดว่น
ในการเปิดใชง้านคณุสมบัต ิใหเ้ลอืก เมน ู> แผงควบคมุ >
การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> การโทร > การโทรดว่น

1. หากตอ้งการกําหนดหมายเลขโทรศัพทจ์ากตัวเลขใด
ตัวเลขหนึง่ (2-9) ใหเ้ลอืก เมน ู> แผงควบคมุ >
โทรศพัท ์> โทรดว่น

2. เลือ่นไปทีปุ่่ มทีค่ณุตอ้งการกําหนดหมายเลขโทรศัพท์ แลว้
เลอืก ตวัเลอืก > กาํหนด
1 กําหนดไวส้ําหรับศนูยข์อ้ความเสยีงหรอืวดิโีอ

หากตอ้งการโทรถงึหมายเลขทีก่ําหนดไว  ้ในหนา้จอหลัก ใหก้ด
ปุ่ มทีไ่ดก้ําหนดไวแ้ละกดปุ่ มโทรออก

สายเรยีกซอ้น 
คณุสามารถรับสายเรยีกเขา้ในขณะทีค่ณุใชส้ายอืน่อยูไ่ด  ้ในการ
เปิดใชส้ายเรยีกซอ้น (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) เลอืก
เมน ู> แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> การ
โทร > สายเรยีกซอ้น
ในการรับสายเรยีกซอ้น ใหก้ดปุ่ มโทร สายแรกจะถกูพักสายไว ้

ในการสลับระหวา่งสายสนทนาสองสาย ใหเ้ลอืก สลบั ในการ
เชือ่มสายเรยีกเขา้หรอืสายทีพ่ักไวเ้ขา้กบัสายทีส่นทนาอยู่  และ
วางสายของคณุเองจากสายทัง้สอง เลอืก ตวัเลอืก > โอน เมือ่
ตอ้งการวางสายทีส่นทนาอยู่ ใหก้ดปุ่ มวางสาย ในการวางสาย
ทัง้สองสาย เลอืก ตวัเลอืก > วางสายท ัง้หมด

การโอนสาย
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์>
การโอนสาย
โอนสายเรยีกเขา้ไปทีศ่นูยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคณุหรอืไปที่
เบอรโ์ทรศัพทอ์ืน่ หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่
ผูใ้หบ้รกิาร
เลอืกประเภทของสายทีจ่ะโอนจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
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• สายสนทนาท ัง้หมด หรอื สายแฟ็กซท์ ัง้หมด — โอนสาย
สนทนาและสายแฟ็กซเ์ขา้ทัง้หมด คณุไมส่ามารถรับสายได ้
เป็นการโอนสายไปยังหมายเลขอืน่เทา่นัน้

• ถา้ไมว่า่ง  — โอนสายเรยีกเขา้หากคณุกําลังใชส้าย
• ถา้ไมต่อบรบั  — โอนสายเรยีกเขา้หลังจากทีโ่ทรศัพทด์ัง
ตามระยะเวลาทีก่ําหนดไว ้เลอืกระยะเวลาทีโ่ทรศัพทด์ังกอ่น
การโอนสาย

• ถา้ไมอ่ยู ่ — โอนสายเมือ่ปิดโทรศัพทห์รอือยูน่อกเครอืขา่ย
ทีใ่หบ้รกิาร

• ถา้ไมพ่บ  — โอนสายหากคณุกําลังใชส้าย ไมร่ับสาย หรอื
ปิดเครือ่งหรอือยูน่อกพืน้ทีใ่หบ้รกิารของเครอืขา่ย

ในการโอนสายไปยังศนูยข์อ้ความเสยีง ใหเ้ลอืกประเภทการ
โทร ตัวเลอืกการโอน และ ตวัเลอืก > ใชง้าน > ไปยงัศนูย ์
ขอ้ความเสยีง
ในการโอนสายไปยังเบอรโ์ทรศัพทอ์ืน่ เลอืกประเภทการโทร
ตัวเลอืกการโอน และ ตวัเลอืก > ใชง้าน > ไปยงัหมายเลข
อืน่ ป้อนเบอรโ์ทรศัพท ์หรอืเลอืก คน้หา เพือ่เรยีกดเูบอร์
โทรศัพทท์ีจ่ัดเก็บไวใ้นรายชือ่

ในการตรวจสอบสถานะการโอนปัจจุบัน เลือ่นไปยังตัวเลอืกการ
โอน และเลอืก ตวัเลอืก > ตรวจสอบสถานะ

ในการยตุกิารโอนสาย เลือ่นไปยังตัวเลอืกการโอน และเลอืก
ตวัเลอืก > ยกเลกิ

การจํากดัการโทร
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์>
จํากดัการโทร หากคณุกําหนดการตัง้คา่การโทรผา่น
อนิเทอรเ์น็ต ใหเ้ลอืก จํากดัการโทรทางเน็ต
คณุสามารถจํากัดการโทรออกและรับสายโทรเขา้ในเครือ่ง
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ในการแกไ้ขการตัง้คา่ คณุตอ้ง
มรีหัสผา่นจํากดัเบอรซ์ ึง่ไดร้ับจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ การจํากดั
การโทรจะมผีลตอ่การโทรทกุชนดิ

เลอืกจากการตัง้คา่จํากัดสายสนทนาตอ่ไปนี้
• สายโทรออก  — ป้องกนัการใชโ้ทรศัพทข์องคณุโทรสาย
สนทนาออก

• สายเรยีกเขา้  — ป้องกนัสายเรยีกเขา้
• สายตา่งประเทศ  — ป้องกันการโทรออกไปยังตา่งประเทศ
หรอืภมูภิาคอืน่

• สายเรยีกเขา้เมือ่อยูต่า่งประเทศ  — ป้องกนัสายเรยีกเขา้
เมือ่อยูน่อกประเทศของคณุ

• สายตา่งประเทศยกเวน้บา้นเกดิ  — ป้องกนัการโทรไปยัง
ตา่งประเทศหรอืภมูภิาคอืน่ แตอ่นุญาตการโทรไปยังประเทศ
ของคณุ

หากตอ้งการตรวจสอบสถานะการจํากดัสายสนทนา  ใหเ้ลอืกตัว
เลอืกการจํากดัการโทร และ ตวัเลอืก > ตรวจสอบสถานะ
หากตอ้งการยกเลกิการจํากดัสายสนทนาทัง้หมด  ใหเ้ลอืกตัว
เลอืกการจํากดัการโทรและ ตวัเลอืก > ยกเลกิการจํากดั
ท ัง้หมด
ในการเปลีย่นรหสัผา่นทีใ่ชส้ําหรับการจํากดัสายสนทนา  สาย
โทรสาร และสายขอ้มลู ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ขรหสัระบบ
ป้อนรหสัปัจจุบัน จากนัน้ป้อนรหัสใหมส่องครัง้ รหสัระบบตอ้งมี
ความยาวสีห่ลัก ตดิตอ่ขอรายละเอยีดจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การโทรออกโดยใชเ้สยีง
เครือ่งของคณุสนับสนุนคําสัง่เสยีงทีป่รับปรุงใหม่ คําสัง่เสยีงที่
ปรับปรุงใหมน่ีไ้มข่ ึน้กบัเสยีงของผูพู้ด คณุจงึไมต่อ้งบันทกึ
รายการเสยีงไวล้ว่งหนา้ โทรศัพทจ์ะสรา้งรายการเสยีงใหก้บั
รายการตา่งๆ ในรายชือ่ แลว้เปรยีบเทยีบรายการเสยีงทีเ่ปลง่
ออกมากบัรายการเสยีงทีส่รา้งไวน้ี้ การจดจําเสยีงในโทรศัพท์
จะปรับเปลีย่นตามเสยีงของผูใ้ชห้ลัก เพือ่ใหจ้ดจําการสัง่งาน
ดว้ยเสยีงไดด้ยี ิง่ขึน้

รายการเสยีงสําหรับรายชือ่คอืชือ่ทีจ่ัดเก็บไวส้ําหรับรายชือ่  ใน
การรับฟังรายการเสยีงทีถ่กูสงัเคราะห์ เลอืกรายชือ่ และ ตวั
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เลอืก > รายละเอยีดรายการเสยีง เลือ่นไปทีร่ายละเอยีดราย
ชือ่ และเลอืก ตวัเลอืก > เลน่รายการเสยีง
การโทรออกโดยใชร้ายการเสยีง

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชร้ายการเสยีงอาจจะเกดิ
ปัญหาขึน้ได ้ถา้คณุอยูใ่นทีท่ีม่เีสยีงดังหรอือยูใ่นสถานการณ์
ฉุกเฉนิ ดังนัน้จงึไมค่วรอาศัยการโทรออกโดยใชเ้สยีงเพยีง
อยา่งเดยีวไมว่า่ในสถานการณ์ใดก็ตาม
เมือ่คณุใชก้ารโทรออกดว้ยเสยีง ลําโพงจะเริม่ทํางาน ใหถ้อื
โทรศัพทห์า่งจากตัวเล็กนอ้ยเมือ่คณุพดูรายการเสยีง
1. หากตอ้งการเริม่ตน้โทรดว้ยเสยีง ในหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ ม

เลอืกดา้นขวาคา้งไว ้หากคณุตอ่ชดุหฟูังทีท่ํางานรว่มกนั
ไดท้ีม่ปีุ่ มหฟูังเขา้กบัเครือ่ง ใหก้ดปุ่ มหฟูังคา้งไว ้เพือ่เริม่
การโทรออกดว้ยเสยีง

2. คณุจะไดย้นิเสยีงสญัญาณสัน้ๆ และ พดูตอนนี ้จะปรากฏ
ขึน้ พดูชือ่ทีจ่ัดเก็บไวส้ําหรับรายชือ่นัน้ๆ ใหช้ดัเจน

3. โทรศัพทจ์ะเลน่รายการเสยีงทีถ่กูสงัเคราะหไ์วส้ําหรับราย
ชือ่ทีจ่ําได ้และแสดงชือ่และเบอรโ์ทรศัพท ์หากคณุไม่
ตอ้งการโทรหารายชือ่นัน้ ใหเ้ลอืกรายชือ่อืน่จากรายการ
ของรายชือ่ทีต่รงกนัภายใน 2.5 วนิาท ีหรอืหากตอ้งการ
ยกเลกิ ใหเ้ลอืก หยดุ

หากชือ่ๆ หนึง่มเีบอรโ์ทรศัพทจ์ัดเก็บไวห้ลายเบอร์ เครือ่งจะ
เลอืกเบอรท์ีต่ัง้ไวเ้ป็นเบอรเ์ริม่ตน้ หากระบไุว ้หากไมไ่ดร้ะบไุว ้
เครือ่งจะเลอืกเบอรแ์รกในบัตรรายชือ่ นอกจากนีค้ณุยังสามารถ
พดูชือ่และประเภทเบอรโ์ทรศัพท ์เชน่ มอืถอื หรอืทีบ่า้น ได ้

การโทรสายวดิโีอ
เมือ่คณุโทรสายวดิโีอ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) คณุและ
คูส่นทนาจะสามารถมองเห็นภาพวดิโีอแบบเรยีลไทมข์องอกี
ฝ่ายได ้ภาพวดิโีอสดหรอืภาพวดิโีอทีถ่า่ยไวจ้ากกลอ้งใน
โทรศัพทข์องคณุจะปรากฏใหผู้ร้ับสายวดิโีอเห็น

ในการโทรสายวดิโีอ คณุจําเป็นตอ้งมกีารด์ USIM และอยูใ่น
พืน้ทีท่ีเ่ครอืขา่ย 3G ครอบคลมุถงึ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอื
ขา่ยของคณุเพือ่สอบถามขอ้มลูเกีย่วกบับรกิารและการสมัครใช ้
บรกิารโทรสายวดิโีอ
สายวดิโีอสามารถทําไดร้ะหวา่ง 2 คูส่ายเทา่นัน้ คณุสามารถโทร
สายวดิโีอจากโทรศัพทม์อืถอืทีร่องรับหรอืไคลเอนต์ ISDN แต่
ไมส่ามารถโทรสายวดิโีอขณะกําลังใชง้านการสนทนาผา่นเสยีง
วดิโีอ หรอืการสง่ขอ้มลูอืน่ๆ อยู่

 หมายถงึคณุไดป้ฏเิสธการสง่วดิโีอจากโทรศัพทข์องคณุ ใน
การสง่เป็นภาพแทน ใหเ้ลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > การต ัง้
คา่ และ โทรศพัท ์> การโทร > รปูภาพในสายวดิโีอ
แมว้า่คณุไดป้ฏเิสธการสง่วดิโีอระหวา่งทีโ่ทรสายวดิโีอ  แตค่า่
ใชจ้า่ยในการโทรจะยังคงถกูเรยีกเก็บเป็นแบบสายวดิโีอ โปรด
ตรวจสอบคา่ธรรมเนยีมจากผูใ้หบ้รกิาร
1. ในการเริม่ใชส้ายวดิโีอ ใหป้้อนเบอรโ์ทรศัพทใ์นโหมด

สแตนดบ์าย หรอืเลอืก รายชือ่ และเลอืกรายชือ่
2. เลอืก ตวัเลอืก > โทร > สายวดิโีอ

กลอ้งตัวทีส่องทีด่า้นหนา้ของโทรศพัทจ์ะถกูใชใ้นสาย
วดิโีอโดยอตัโนมตั ิการเริม่ใชส้ายวดิโีออาจใชเ้วลาสกัครู่
กําลงัรอภาพวดิโีอ จะปรากฏขึน้ หากไมส่ามารถโทรได ้
(เชน่ เครอืงขา่ยไมส่นับสนุนการโทรสายวดิโีอ หรอื
โทรศัพทท์ีร่ับไมส่ามารถใชร้่วมกันได)้ เครือ่งจะถามวา่คณุ
ตอ้งการทีจ่ะโทรแบบปกตหิรอืสง่ขอ้ความหรอืขอ้ความ
มัลตมิเีดยีแทนหรอืไม่
หากตอ่สายวดิโีอไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ คณุจะเห็นภาพวดิโีอสอง
กรอบ และไดย้นิเสยีงออกจากลําโพง ผูร้ับสายอาจปฏเิสธ
การสง่วดิโีอ ( ) ซึง่คณุจะไดย้นิเสยีงของผูโ้ทรเทา่นัน้
และอาจเห็นภาพนิง่ หรอืกราฟิกพืน้หลังสเีทา

3. หากตอ้งการจบการสนทนาทางวดิโีอ ใหก้ดปุ่ มวางสาย
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ตวัเลอืกขณะใชส้าย
วดิโีอ
ในการเปลีย่นระหวา่งการแสดงภาพวดิโีอหรอืจะใหไ้ดย้นิเสยีง
เพยีงอยา่งเดยีว ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใชง้าน หรอื ไมใ่ชง้าน
แลว้เลอืกตัวเลอืกทีต่อ้งการ

ในการใชก้ลอ้งหลักสง่วดิโีอ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใชก้ลอ้ง
หลกั ในการเปลีย่นกลับเป็นกลอ้งรอง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใช้
กลอ้งรอง

ในการจับภาพวดิโีอทีค่ณุกําลังสง่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > สง่
ภาพทีจ่บัไว ้การสง่วดิโีอจะถกูพักไว ้แลว้ภาพสแน็บชอ็ตจะ
ปรากฏขึน้ทางฝ่ายผูร้ับ ระบบจะไมบ่ันทกึภาพสแน็บชอ็ต กด
ยกเลกิ เพือ่สง่วดิโีอตอ่

ในการยอ่หรอืขยายภาพ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ยอ่/ขยาย
ในการเปลีย่นใหเ้สยีงไปออกทีช่ดุหฟูังทีใ่ชก้ารเชือ่มตอ่
Bluetooth ทีต่อ่อยูก่บัเครือ่งของคณุ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใช้
งานแฮนดฟ์ร ีในการเปลีย่นใหเ้สยีงกลับมาออกทีล่ําโพงของ
เครือ่ง เลอืก ตวัเลอืก > ใชง้านหฟูงัในตวั
ในการเปลีย่นคณุภาพวดิโีอ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > กาํหนด
ลกัษณะวดิโีอ สญัลักษณ์ คณุภาพปกต ิคอื อตัราการแสดง
ภาพ 10 ภาพตอ่วนิาที ใช ้รายละเอยีดชดัขึน้ สําหรับรายละ
เอยีดสัน้ๆ และไมเ่ปลีย่นแปลง ใช ้วดิโีอราบรืน่ข ึน้ ในการ
เลือ่นรปูภาพ

หากตอ้งการปรับความดังของเสยีงระหวา่งการสนทนาทาง
วดิโีอ ใหใ้ชปุ้่ มปรับความดังทีด่า้นขา้งของโทรศัพท์

การรบัสายหรอืปฏเิสธไม่
รบัสายการสนทนาทาง
วดิโีอ
เมือ่มสีายสนทนาทางวดิโีอ  จะปรากฏขึน้

หากตอ้งการรับสายสนทนาทางวดิโีอ กดปุ่ มโทรออก ยอมให้
สง่ภาพวดิโีอใหผู้โ้ทร? จะปรากฏขึน้ หากตอ้งการเริม่ตน้สง่
ภาพวดิโีอสด เลอืก ใช่

หากคณุไมเ่ปิดใชก้ารสนทนาทางวดิโีอ คณุจะไดย้นิเฉพาะ
เสยีงของผูโ้ทรมาเทา่นัน้ หนา้จอสเีทาจะปรากฏแทนภาพวดิโีอ
หากตอ้งการแทนทีห่นา้จอสเีทาดว้ยภาพนิง่ซึง่ถา่ยโดยกลอ้ง
จากโทรศัพทข์องคณุ เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่
และ โทรศพัท ์> การโทร > รปูภาพในสายวดิโีอ
หากตอ้งการจบการสนทนาทางวดิโีอ ใหก้ดปุ่ มจบการทํางาน

มมุมองรว่ม
ใชฟ้ังกช์นัมมุมองรว่ม (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) เพือ่สง่
ภาพสดหรอืคลปิวดิโีอจากโทรศัพทม์อืถอืของคณุไปยัง
โทรศัพทม์อืถอืเครือ่งอืน่ทีใ่ชง้านร่วมกนัไดใ้นระหวา่งการ
สนทนา
ลําโพงทํางานอยูเ่มือ่คณุเปิดใชง้านมมุมองร่วม  หากคณุไม่
ตอ้งการใชล้ําโพงสําหรับสายสนทนาขณะทีค่ณุรว่มมองวดิโีอ
คณุยังสามารถใชช้ดุหฟูังทีใ่ชร้่วมกนัไดอ้กีดว้ย

คาํเตอืน: การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจเป็น
อันตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ ควรฟังเพลงในระดับเสยีง
ปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชล้ําโพง34
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ขอ้กาํหนดมมุมองรว่ม
การแบง่ปันวดิโีอจําเป็นตอ้งใชก้ารเชือ่มตอ่แบบ 3G สําหรับ
ขอ้มลูเกีย่วกบับรกิาร ความพรอ้มของเครอืขา่ย 3G และคา่
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารนี้ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
ในการใชม้มุมองรว่ม คณุตอ้งปฏบิัตดิังนี้:
• ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่มกีารตัง้คา่การเชือ่มตอ่ระหวา่งบคุคลให ้
กบัโทรศัพทข์องคณุแลว้

• ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่คณุไดเ้ชือ่มตอ่กบั 3G อยู ่และอยูภ่ายใน
พืน้ทีใ่หบ้รกิารของเครอืขา่ย 3G หากคณุเคลือ่นยา้ยออก
จากเครอืขา่ย 3G ในระหวา่งเซสชนัการร่วมมองวดิโีอ การ
รว่มมองจะหยดุขณะทีก่ารโทรของคณุจะดําเนนิการตอ่

• ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ทัง้ผูส้ง่และผูร้ับไดล้งทะเบยีนเพือ่ใชง้าน
เครอืขา่ย 3G แลว้ หากคณุเชญิบคุคลใดบคุคลหนึง่เขา้สู่
เซสชนัการร่วมมอง และผูร้ับไมไ่ดอ้ยูใ่นพืน้ทีค่รอบคลมุของ
เครอืขา่ย 3G ไมไ่ดต้ดิตัง้คณุสมบัตกิารรว่มมองวดิโีอไว ้หรอื
ไมไ่ดต้ัง้คา่การเชือ่มตอ่ระหวา่งบคุคลไว ้ผูร้ับจะไมไ่ดร้ับคํา
เชญิ อยา่งไรก็ตาม คณุจะไดร้ับขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด
ซึง่แสดงวา่ผูร้ับไมส่ามารถรับคําเชญิได ้

การต ัง้คา่
ในการตัง้คา่การแบง่ปันวดิโีอ คณุจําเป็นตอ้งตัง้คา่การเชือ่มตอ่
ระหวา่งบคุคลและการเชือ่มตอ่แบบ 3G กอ่น

การต ัง้คา่การเชือ่มตอ่ระหวา่งบคุคล
การเชือ่มตอ่ระหวา่งบคุคลเรยีกในอกีชือ่หนึง่วา่การเชือ่มตอ่
SIP (Session Initiation Protocol) การตัง้คา่รปูแบบ SIP ตอ้ง
ไดร้ับการกําหนดคา่ในโทรศัพทข์องคณุกอ่นจงึจะสามารถใช ้
มมุมองรว่มได ้โปรดสอบถามการตัง้คา่รปูแบบ SIP จากผูใ้ห ้
บรกิารโทรศัพท ์และบันทกึไวใ้นโทรศัพทข์องคณุ ผูใ้หบ้รกิาร
อาจสง่การตัง้คา่ใหค้ณุหรอืใหร้ายการพารามเิตอรท์ีจ่ําเป็นก็ได ้
การเพิม่ทีอ่ยู่ SIP ลงในบัตรรายชือ่:

1. เลอืก  > รายชือ่
2. เปิดบัตรรายชือ่ (หรอืสรา้งบัตรใหมส่ําหรับบคุคลดังกลา่ว)
3. เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่รายละเอยีด > รว่มมองวดิโีอ
4. ป้อนทีอ่ยู่ SIP ในรปูแบบ username@domainname (คณุ

สามารถใชท้ีอ่ยู่ IP แทนชือ่โดเมนได)้
หากคณุไมท่ราบ SIP แอดเดรสของรายชือ่นัน้ๆ คณุสามารถ
ใชห้มายเลขโทรศัพทข์องผูร้ับ รวมดว้ยรหัสประเทศเพือ่
รว่มดวูดิโีอได ้(หากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยสนับสนุน)

การต ัง้คา่การเชือ่มตอ่ 3G
การตัง้คา่การเชือ่มตอ่ 3G:
• ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเพือ่กําหนดขอ้ตกลงในการใชเ้ครอืขา่ย 3G
สําหรับคณุ

• ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไดต้ัง้คา่จุดเชือ่มตอ่ 3G ของโทรศัพทถ์กู
ตอ้งแลว้

การรว่มมองวดิโีอสดและคลปิ
วดิโีอ
ในระหวา่งใชส้ายสนทนา ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > รว่มมองวดิโีอ
1. ในการร่วมมองวดิโีอสดขณะสนทนา ใหเ้ลอืก วดิโีอสด

ในการร่วมมองวดิโีอคลปิ ใหเ้ลอืก วดิโีอคลปิ แลว้เลอืก
คลปิทีค่ณุตอ้งการร่วมมอง
คณุอาจจําเป็นตอ้งแปลงวดิโีอคลปิเป็นรปูแบบทีเ่หมาะสม
สําหรับการร่วมมอง หากโทรศัพทข์องคณุแจง้ใหค้ณุทราบ
วา่ตอ้งแปลงไฟลว์ดิโีอคลปิ ใหเ้ลอืก ตกลง โทรศัพทข์อง
คณุตอ้งมตีัวตัดตอ่วดิโีอเพือ่ใหก้ารแปลงไฟลท์ํางานได ้

2. หากผูร้ับมทีีอ่ยู่ SIP หลายแหง่หรอืมเีบอรโ์ทรศัพทท์ีม่รีหสั
ประเทศนําหนา้จัดเก็บไวใ้นรายชือ่ ใหเ้ลอืกทีอ่ยูห่รอืเบอร์
โทรทีต่อ้งการ หากยังไมม่ทีีอ่ยู่ SIP หรอืเบอรโ์ทรศัพทข์อง
ผูร้ับ ใหป้้อนทีอ่ยู่ SIP หรอืเบอรโ์ทรศัพทข์องผูร้ับพรอ้มรหสั
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ประเทศ และเลอืก ตกลง เพือ่สง่คําเชญิ โทรศัพทข์องคณุ
จะสง่คําเชญิไปยังทีอ่ยู่ SIP
การรว่มมองจะเริม่ขึน้เองโดยอัตโนมัตเิมือ่ผูร้ับตอบรับคํา
เชญิ
ตวัเลอืกขณะแบง่ดวูดิโีอ

   ยอ่/ขยายวดิโีอ (ใชไ้ดเ้ฉพาะผูส้ง่เทา่นัน้)

   ปรับความสวา่ง (ใชไ้ดเ้ฉพาะผูส้ง่เทา่นัน้)

 หรอื   ปิดเสยีงหรอืเปิดเสยีงไมโครโฟน

 หรอื   เปิดและปิดเสยีงลําโพง

 หรอื   พักและเริม่มมุมองรว่มตอ่

   สลับเป็นโหมดภาพเต็มจอ (ใชไ้ดเ้ฉพาะผูร้ับเทา่นัน้)

3. ในการหยดุเซสชนัการร่วมมอง เลอืก หยดุ หากตอ้งการวาง
สายสนทนา ใหก้ดปุ่ มวางสาย เมือ่คณุวางสาย มมุมองร่วม
จะสิน้สดุลงดว้ย

ในการจัดเก็บวดิโีอสดทีค่ณุร่วมมอง ใหเ้ลอืก ใช ่เมือ่มขีอ้ความ
ถาม โทรศัพทจ์ะแจง้ใหค้ณุทราบเกีย่วกบัตําแหน่งของวดิโีอที่
จัดเก็บ ในการกําหนดทีต่ัง้หน่วยความจําทีต่อ้งการ  ใหเ้ลอืก
เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > มมุ
มองรว่ม > ความจําทีจ่ดัเก็บทีเ่ลอืก
หากคณุเขา้ใชง้านแอปพลเิคชัน่อืน่ขณะทีร่่วมมองวดิโีอคลปิ
การรว่มมองจะถกูพักไวช้ัว่คราว หากตอ้งการกลับไปทีห่นา้จอ
มมุมองร่วม แลว้รว่มมองตอ่ ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > ทําตอ่

การยอมรบัคําเชญิ
เมือ่มบีคุคลสง่คําเชญิการใชว้ดิโีอร่วมถงึคณุ ขอ้ความเชญิจะ
แสดงชือ่หรอืทีอ่ยู่ SIP ของผูส้ง่ หากโทรศัพทข์องคณุไมไ่ดต้ัง้
คา่เป็นเงยีบ โทรศัพทจ์ะดังขึน้เมือ่คณุไดร้ับคําเชญิ

หากมบีคุคลสง่คําเชญิการใชว้ดิโีอรว่มถงึคณุ และคณุไมไ่ดอ้ยู่
ภายในพืน้ทีค่รอบคลมุเครอืขา่ย UMTS คณุจะไมท่ราบวา่คณุได ้
รับคําเชญิ
เมือ่คณุไดร้ับคําเชญิ ใหเ้ลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
• ใช ่ — ยอมรับคําเชญิ และเปิดใชง้านเซสชนัการใชว้ดิโีอ
รว่ม

• ไม ่ — ปฏเิสธคําเชญิ ผูส้ง่จะไดร้ับขอ้ความแจง้วา่คณุปฏเิสธ
คําเชญินัน้ นอกจากนี้ คณุยังสามารถกดปุ่ มวางสายเพือ่
ปฏเิสธคําเชญิและจบสายสนทนาได ้

หากตอ้งการปิดเสยีงวดิโีอบนโทรศัพทข์องคณุ ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > ปิดเสยีง

หากตอ้งการเลน่วดิโีอในระดับความดังดัง้เดมิ ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > ความดงัด ัง้เดมิ การดําเนนิการนีจ้ะไมส่ง่ผลกบัการ
เลน่เสยีงของคูส่นทนาอกีราย

ในการหยดุเซสชนัการใชว้ดิโีอร่วม เลอืก หยดุ หากตอ้งการวาง
สายสนทนา ใหก้ดปุ่ มวางสาย เมือ่คณุวางสาย การใชว้ดิโีอรว่ม
จะสิน้สดุลงดว้ย

บนัทกึ
บันทกึจะเก็บขอ้มลูเกีย่วกับรายการการตดิตอ่สือ่สารของ
โทรศัพท ์เครือ่งจะบันทกึหมายเลขทีไ่มไ่ดร้ับสายและทีร่ับสาย
ก็ตอ่เมือ่ระบบเครอืขา่ยใชง้านฟังกช์นัไดห้ลายฟังกช์นั โดยที่
เครือ่งตอ้งเปิดอยู่ และอยูใ่นพืน้ทีบ่รกิาร

เบอรโ์ทรลา่สดุ
เลอืก เมนู > บนัทกึ และ เบอรโ์ทรลา่สดุ
ในการดสูายทีไ่มไ่ดร้ับ สายทีไ่ดร้ับ และสายทีโ่ทรออก เลอืก
เบอรท์ีไ่มไ่ดร้บั, เบอรท์ีร่บัสาย หรอื เบอรท์ีโ่ทรออก36
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เคล็ดลบั: หากตอ้งการดเูบอรท์ีโ่ทรออกในหนา้จอหลัก
กดปุ่ มโทร

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• จดัเก็บไปยงัรายชือ่  — บันทกึหมายเลขโทรศัพทท์ีเ่ลอืก
ไวจ้ากรายการโทรลา่สดุลงในรายชือ่ของคณุ

• ลบรายการ  — ลา้งรายการโทรลา่สดุทีเ่ลอืกไว ้
• ลบ  — ลา้งกจิกรรมทีไ่ฮไลตไ์วใ้นรายการทีเ่ลอืกไว ้
• การต ัง้คา่  — เลอืก เวลาเก็บบนัทกึ และระยะเวลาทีข่อ้มลู
การตดิตอ่ไดร้ับการบันทกึในบันทกึ หากคณุเลอืก ไมม่ี
บนัทกึ จะไมม่ขีอ้มลูทีบ่ันทกึไวใ้นบันทกึ

เวลาการโทร
เลอืก เมน ู> บนัทกึ
ในการดรูะยะเวลาโดยประมาณของการโทรลา่สดุ รวมทัง้การ
โทรออกและการรับสาย เลอืก เวลาการโทร

ขอ้มลูแบบแพคเก็ต
เลอืก เมน ู> บนัทกึ
คณุอาจตอ้งชาํระคา่บรกิารการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตตาม
จํานวนขอ้มลูทีส่ง่และรับ ในการตรวจสอบจํานวนขอ้มลูทีส่ง่
หรอืรับระหวา่งการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต เลอืก ขอ้มลูแพค
เก็ต > ขอ้มลูทีส่ง่ท ัง้หมด หรอื ขอ้มลูทีร่บัท ัง้หมด
ในการลบขอ้มลูทีส่ง่และรับ เลอืก ตวัเลอืก > ลบตวันบั คณุ
ตอ้งมรีหสัล็อคเพือ่ลา้งขอ้มลู

การดรูายการตดิตอ่สือ่สารทกุ
รายการ
เลอืก เมน ู> บนัทกึ
หากตอ้งการเปิดบันทกึทั่วไปทีค่ณุสามารถตรวจสอบสาย
สนทนา ขอ้ความตัวอกัษร หรอืขอ้มลูและการเชือ่มตอ่ LAN ไร ้
สายทีเ่ครือ่งลงทะเบยีนไวท้ัง้หมด ใหเ้ลอืกแท็บบันทกึทั่วไป

 รายการยอ่ยตา่งๆ เชน่ ขอ้ความตัวอกัษรทีแ่บง่สง่ออก
ไปมากกวา่หนึง่ครัง้ และการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ตจะถกู
เก็บรวบรวมไวเ้ป็นรายการตดิตอ่สือ่สารเพยีงรายการเดยีว  การ
เชือ่มตอ่กบัศนูยฝ์ากขอ้ความ ศนูยฝ์ากขอ้ความมัลตมิเีดยี หรอื
เว็บเพจจะแสดงไวเ้ป็นการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต

หากตอ้งการดปูรมิาณขอ้มลูทีม่กีารถา่ยโอนและระยะเวลาทีใ่ช ้
ในการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต ใหเ้ลือ่นไปยังเหตกุารณ์ขาเขา้
หรอืขาออกทีร่ะบโุดย แพคฯ และเลอืก ตวัเลอืก > ดู

ตัวอยา่งเชน่  หากตอ้งการคัดลอกหมายเลขโทรศัพทจ์าก
บันทกึไปยังคลปิบอรด์ และวางลงในขอ้ความตัวอกัษร ใหเ้ลอืก
ตวัเลอืก > ใชเ้บอร ์> คดัลอก
ในการกรองบันทกึ เลอืก ตวัเลอืก > ตวักรอง และตัวกรอง

หากตอ้งการตัง้เวลาเก็บบันทกึ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้
คา่ > เวลาเก็บบนัทกึ หากคณุเลอืก ไมม่บีนัทกึ เครือ่งจะลบ
ขอ้มลูบันทกึ ขอ้มลูการโทรลา่สดุ และรายงานผลการสง่
ขอ้ความทัง้หมดอยา่งถาวร
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ขอ้ความ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ
ในขอ้ความ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) คณุสามารถสง่
และรับขอ้ความตัวอกัษร ขอ้ความมัลตมิเีดยี ขอ้ความเสยีง และ
ขอ้ความอเีมล นอกจากนีค้ณุยังสามารถรับขอ้ความบรกิารเว็บ
ขอ้ความจากระบบ และขอ้ความพเิศษทีม่ ีขอ้มลู และสง่คําสั่ง
ขอใชบ้รกิารไดด้ว้ย
กอ่นทีจ่ะสง่หรอืรับขอ้ความ คณุอาจตอ้งปฏบิัตดิังตอ่ไปนี้
• ใสซ่มิการด์ทีถ่กูตอ้งลงในเครือ่ง และอยูใ่นเขตพืน้ทีบ่รกิาร
ของระบบเครอืขา่ยเซลลลูาร์

• ตรวจสอบวา่ เครอืขา่ยสนับสนุนคณุสมบัตขิอ้ความทีค่ณุ
ตอ้งการใช ้และสามารถเปิดใชง้านขอ้ความไดบ้นซมิการด์
ของคณุ

• กําหนดการตัง้คา่จุดเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตบนเครือ่ง
• กําหนดการตัง้คา่บัญชอีเีมลบนเครือ่ง
• กําหนดการตัง้คา่ขอ้ความตัวอกัษรบนเครือ่ง
• กําหนดการตัง้คา่ขอ้ความมัลตมิเีดยีบนเครือ่ง
เครือ่งอาจจดจําผูใ้หบ้รกิารซมิการด์ และจะกําหนดการตัง้คา่
ขอ้ความบางคา่โดยอตัโนมัต ิแตห่ากไมเ่ป็นเชน่นัน้ คณุอาจ
ตอ้งกําหนดการตัง้คา่ดว้ยตนเอง หรอืตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเพือ่ให ้
กําหนดการตัง้คา่ดังกลา่ว

โฟลเดอรร์บัสง่ขอ้ความ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ
ขอ้ความและขอ้มลูทีไ่ดร้ับโดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth จะถกู
จัดเก็บในโฟลเดอรถ์าดเขา้ ขอ้ความอเีมลจะไดร้ับการจัดเก็บไว ้

ในโฟลเดอรศ์นูยฝ์ากขอ้ความ ขอ้ความทีค่ณุกําลังเขยีนอยู่
สามารถจัดเก็บไวใ้นโฟลเดอรฉ์บับร่าง ขอ้ความทีร่อสง่จะไดร้ับ
การจัดเก็บไวใ้นโฟลเดอรถ์าดออก และขอ้ความทีส่ง่แลว้
ยกเวน้ขอ้ความ Bluetooth จะไดร้ับการจัดเก็บในโฟลเดอรส์ง่

เคล็ดลบั: ขอ้ความจะถกูเก็บไวใ้นโฟลเดอรถ์าดออก
เชน่ เมือ่เครือ่งของคุณอยูน่อกพืน้ทีใ่หบ้รกิารของเครอื
ขา่ย

หมายเหตุ: ขอ้ความหรอืไอคอนสง่ขอ้ความบนหนา้จอ
ของเครือ่งไมไ่ดแ้สดงวา่ผูร้ับไดร้ับขอ้ความนัน้แลว้ ณ ปลาย
ทางทีเ่ราสง่ไปให ้

ในการขอใหร้ะบบเครอืขา่ยสง่รายงานผลการสง่ขอ้ความตัว
อักษร รวมทัง้ขอ้ความมลัตมิเีดยีทีค่ณุสง่ใหค้ณุทราบ (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย) เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ >
ขอ้ความตวัอกัษร > การรบัรายงาน หรอื ขอ้ความ
มลัตมิเีดยี > รบัรายงาน รายงานจะถกูจัดเก็บในโฟลเดอร์
รายงาน

การจดัการขอ้ความ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ โฟลเดอรข์องฉนั
ในการสรา้งโฟลเดอรใ์หมเ่พือ่จัดการขอ้ความของคณุ เลอืก ตวั
เลอืก > โฟลเดอรใ์หม่
ในการเปลีย่นชือ่โฟลเดอร์ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เปลีย่นชือ่
โฟลเดอร ์คณุสามารถเปลีย่นชือ่โฟลเดอรไ์ดเ้ฉพาะโฟลเดอร์
ทีค่ณุสรา้งขึน้เทา่นัน้
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ในการยา้ยขอ้ความไปยังโฟลเดอรอ์ืน่ เลอืกขอ้ความ ตวั
เลอืก > ยา้ยไปโฟลเดอร,์ โฟลเดอร ์และ ตกลง
ในการจัดเรยีงขอ้ความตามลําดับเฉพาะ เลอืก ตวัเลอืก > จดั
เรยีงตาม
ในการดคูณุสมบัตขิองขอ้ความ เลอืกขอ้ความและ ตวัเลอืก >
รายละเอยีดขอ้ความ

บรกิารอเีมล
บรกิารอเีมลจะถา่ยโอนอเีมลจากทีอ่ยูอ่เีมลปัจจบุันของคณุไป
ยัง Nokia E72 ของคณุโดยอัตโนมัติ
คณุสามารถอา่น ตอบกลับ และจัดการอเีมลของคณุไดข้ณะเดนิ
ทาง บรกิารอเีมลยังสามารถทํางานร่วมกับผูใ้หบ้รกิารอเีมล
อนิเทอรเ์น็ตจํานวนมากทีใ่หบ้รกิารอเีมลสว่นบคุคลได ้
บรกิารนีต้อ้งไดร้ับการสนับสนุนจากเครอืขา่ยของคณุและอาจ
ไมม่ใีหบ้รกิารในบางประเทศและในบางภมูภิาค หากตอ้งการ
ทราบรายละเอยีดเกีย่วกบัความพรอ้มใชง้าน โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิาร

การต ัง้คา่อเีมลในโทรศพัทข์องคณุ
1. เลอืก เมน ู> อเีมล > ศนูยฯ์ ใหม่
2. อา่นขอ้มลูบนหนา้จอ และเลอืก เร ิม่ตน้
3. หากมกีารรอ้งขอ ยนิยอมใหโ้ทรศัพทท์ําการเชือ่มตอ่กบั

อนิเทอรเ์น็ต
4. เลอืกผูใ้หบ้รกิารอเีมลหรอืประเภทบัญชี
5. ป้อนรายละเอยีดทีจ่ําเป็นเกีย่วกับบัญชี เชน่ ทีอ่ยูอ่เีมลและ

รหสัผา่น
บรกิารอเีมลสามารถทํางานบนโทรศัพทข์องคณุไดแ้มว้า่คณุจะ
ตดิตัง้แอปพลเิคชัน่อเีมลอืน่ๆ เชน่ Mail for Exchange ไวก้็ตาม

อเีมล
การต ัง้คา่อเีมลของคณุ
คณุสามารถใชต้ัวชว่ยอเีมลตัง้คา่บัญชอีเีมลของบรษิัท เชน่
Mail for Exchange และบัญชอีเีมลอนิเทอรเ์น็ตของคณุ
เมือ่ตัง้คา่อเีมลของบรษิัท เครือ่งอาจแสดงขอ้ความขอใหค้ณุ
ป้อนชือ่ของเซริฟ์เวอรท์ีเ่ชือ่มโยงกบัทีอ่ยูอ่เีมลของคณุ สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่แผนก IT ของบรษิัทของคณุ
1. ในการเปิดตัวชว่ยตัง้คา่ ใหเ้ลอืก ต ัง้คา่อเีมล ในหนา้จอ

หลัก
2. ป้อนทีอ่ยูอ่เีมลและรหสัผา่น หากตัวชว่ยตัง้คา่ไมส่ามารถ

กําหนดคา่อเีมลของคณุใหโ้ดยอตัโนมัติ คณุตอ้งเลอืกชนดิ
บัญชอีเีมล และป้อนการตัง้คา่บัญชทีีเ่กีย่วขอ้ง

หากโทรศัพทข์องคณุมไีคลเอ็นตอ์เีมลเพิม่เตมิอืน่ รายการ
ไคลเอ็นตอ์เีมลจะปรากฏใหค้ณุเลอืกเมือ่คณุเปิดตัวชว่ยตัง้คา่

การสง่อเีมล
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ
1. เลอืกศนูยข์อ้ความของคณุ และ ตวัเลอืก > สรา้งอเีมล
2. ในชอ่ง ถงึ ป้อนทีอ่ยูอ่เีมลของผูร้ับ หากพบทีอ่ยูอ่เีมลของ

ผูร้ับอยูใ่นรายชือ่ เริม่ตน้ดว้ยการป้อนชือ่ของผูร้ับ และเลอืก
ผูร้ับจากผลลัพธท์ีต่รงกนั หากคณุเพิม่ผูร้ับหลายคน แทรก ;
เพือ่คั่นระหวา่งทีอ่ยูอ่เีมล ใชช้อ่ง สําเนาถงึ เพือ่สง่สําเนา
ขอ้ความไปยังผูร้ับอืน่ หรอืชอ่ง สําเนาลับถงึ เพือ่สง่สําเนา
ลับไปถงึผูร้ับ หากมองไมเ่ห็นชอ่ง สําเนาลับถงึ ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > อืน่ๆ > แสดงสําเนาลบั

3. ในชอ่ง เรือ่ง ใหป้้อนหวัเรือ่งของอเีมล
4. ป้อนขอ้ความของคณุลงในพืน้ทีส่ําหรับขอ้ความ
5. เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
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• เพิม่ส ิง่ทีแ่นบ  — เพิม่สิง่ทีแ่นบลงในขอ้ความ
• ลําดบัความสําคญั  — กําหนดลําดับความสําคัญของ
ขอ้ความ

• แฟลก  — ตัง้แฟลกทีข่อ้ความเพือ่ตดิตาม
• แทรกแบบขอ้ความ  — แทรกขอ้ความจากแมแ่บบ
• เพิม่ผูร้บั  — เพิม่ผูร้ับลงในขอ้ความจากรายชือ่
• ตวัเลอืกการแกไ้ข  — ตัด คัดลอก หรอืวางขอ้ความที่
เลอืกไว ้

• ตวัเลอืกป้อนขอ้มลู  — เปิดหรอืปิดใชง้านระบบชว่ย
สะกดคําอตัโนมัต ิหรอืเลอืกภาษาทีใ่ชเ้ขยีน

6. เลอืก ตวัเลอืก > สง่
ตัวเลอืกทีส่ามารถใชง้านไดอ้าจแตกตา่งกัน

การเพิม่ส ิง่ทีแ่นบ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ
ในการเขยีนขอ้ความอเีมล เลอืกศนูยข์อ้ความของคณุ และ ตวั
เลอืก > สรา้งอเีมล
ในการเพิม่สิง่ทีแ่นบลงในขอ้ความอเีมล เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่
ส ิง่ท ีแ่นบ
ในการเอาสิง่ทีแ่นบทีเ่ลอืกไวอ้อก เลอืก ตวัเลอืก > ลบสิง่ที่
แนบ

การอา่นอเีมล
เลอืก เมนู > ขอ้ความ

ขอ้สําคญั: ควรปฏบิัตอิยา่งระมัดระวังเมือ่เปิดอา่นขอ้ความ
ขอ้ความอาจมซีอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตรายหรอืสิง่อืน่ทีอ่าจ
ทําความเสยีหายตอ่โทรศัพทห์รอืพซีขีองคณุ

ในการอา่นขอ้ความอเีมลทีไ่ดร้ับ เลอืกศนูยข์อ้ความ และเลอืก
ขอ้ความจากรายการ

ในการตอบกลับผูส้ง่ขอ้ความ เลอืก ตวัเลอืก > ตอบ ในการ
ตอบกลับผูส้ง่และผูร้ับอืน่ทัง้หมด เลอืก ตวัเลอืก > ตอบกลบั
ท ัง้หมด
ในการสง่ตอ่ขอ้ความ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > สง่ตอ่

การดาวนโ์หลดสิง่ทีแ่นบ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และศนูยข์อ้ความ

ในการดสู ิง่ทีแ่นบในขอ้ความอเีมลทีไ่ดร้ับ ใหเ้ลือ่นไปทีช่อ่งสิง่
ทีแ่นบ และเลอืก ตวัเลอืก > การกระทํา หากมสีิง่ทีแ่นบ
รายการเดยีวในขอ้ความ ใหเ้ลอืก เปิด เพือ่เปิดสิง่ทีแ่นบ หากมี
สิง่ทีแ่นบหลายรายการ เลอืก แสดงรายการ เพือ่ดรูายการซึง่
แสดงสิง่ทีแ่นบทีด่าวนโ์หลด

ในการดาวนโ์หลดสิง่ทีแ่นบทีเ่ลอืกไว  ้หรอืสิง่ทีแ่นบทัง้หมดจาก
รายการลงในโทรศัพทข์องคณุ เลอืก ตวัเลอืก > การกระ
ดาวนโ์หลด  หรอื  ดาวนโ์หลดท ัง้หมด  สิง่ทีแ่นบไมไ่ด ้
จัดเก็บอยูใ่นเครือ่งของคณุ และจะถกูลบออกเมือ่คณุลบ
ขอ้ความ

ในการบันทกึสิง่ทีแ่นบทีเ่ลอืกไว  ้หรอืสิง่ทีแ่นบทีด่าวนโ์หลดไว ้
ทัง้หมดลงในโทรศัพทข์องคณุ เลอืก ตวัเลอืก > การกระทํา > 
บนัทกึ หรอื บนัทกึท ัง้หมด
ในการเปิดสิง่ทีแ่นบทีด่าวนโ์หลดและไดเ้ลอืกไว  ้ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > การกระทํา > เปิด

การตอบกลบัคาํขอประชุม
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และศนูยข์อ้ความ
เลอืกคําขอการประชมุทีไ่ดร้ับ ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไป
นี้
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• ยอมรบั  — ยอมรับคําขอประชมุ
• ปฏเิสธ  — ปฏเิสธคําขอประชมุ
• สง่ตอ่  — สง่ตอ่คําขอประชมุไปยังผูร้ับอืน่
• ลบออกจากปฏทินิ  — ลบการประชมุทีถ่กูยกเลกิออกจาก
ปฏทินิของคณุ

การคน้หาขอ้ความอเีมล
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และศนูยข์อ้ความ

ในการคน้หารายการภายในผูร้ับ เรือ่ง และเนือ้หาของขอ้ความ
อเีมลในศนูยข์อ้ความ เลอืก ตวัเลอืก > คน้หา
ในการหยดุการคน้หา เลอืก ตวัเลอืก > หยดุคน้หา

ในการเริม่คน้หาใหม่ เลอืก ตวัเลอืก > คน้หาใหม่

การลบอเีมล
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และศนูยข์อ้ความ

ในการลบขอ้ความอเีมล ใหเ้ลอืกขอ้ความ และ ตวัเลอืก >
การกระทํา > ลบ ขอ้ความจะถกูนําไปไวใ้นโฟลเดอรร์ายการ
ทีล่บ ถา้ม ีหากไมม่โีฟลเดอรร์ายการทีล่บ ขอ้ความจะถกูลบ
อยา่งถาวร

ในการลา้งโฟลเดอรร์ายการทีล่บ เลอืกโฟลเดอร ์และ ตวั
เลอืก > ลา้งขอ้ความทีล่บไป

การสลบัระหวา่งโฟลเดอรอ์เีมล
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และศนูยข์อ้ความ

ในการเปิดโฟลเดอรอ์เีมลหรอืศนูยข์อ้ความอืน่ เลอืก ถาดเขา้
ทีด่า้นบนสดุของหนา้จอ เลอืกโฟลเดอรอ์เีมลหรอืศนูยข์อ้ความ
จากรายการ

การยกเลกิการเชือ่มตอ่กบัศนูย์
ฝากขอ้ความ
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และศนูยข์อ้ความ

ในการยกเลกิการซงิโครไนซร์ะหวา่งโทรศัพทแ์ละเซริฟ์เวอร์
ของอเีมล และในการทํางานกบัอเีมลโดยไมใ่ชก้ารเชือ่มตอ่
แบบไรส้าย เลอืก ตวัเลอืก > ยตุกิารเชือ่มตอ่ หากศนูย์
ขอ้ความของคณุไมม่ตีัวเลอืก ยตุกิารเชือ่มตอ่ เลอืก ตวั
เลอืก > ออก เพือ่ยตุกิารเชือ่มตอ่กบัศนูยข์อ้ความ

ในการเริม่การซงิโครไนซอ์กีครัง้ เลอืก ตวัเลอืก > เชือ่มตอ่

การต ัง้คา่การตอบกลบัวา่ไมอ่ยู่
ในทีท่ํางาน
เลอืก เมน ู> อเีมล

ในการตัง้คา่ตอบกลับวา่ไมอ่ยูใ่นทีท่ํางาน ถา้ม ีใหเ้ลอืกศนูย์
ฝากขอ้ความของคณุ และ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ศนูยฝ์าก
ขอ้ความ > ไมอ่ยูท่ ีท่าํงาน > เปิด
ในการป้อนขอ้ความตอบกลับ เลอืก ตอบเมือ่ไมอ่ยูท่ ีท่ํางาน

การต ัง้คา่อเีมลท ัว่ไป
เลอืก เมน ู> อเีมล และ ต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ท ัว่ไป
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• เคา้โครงรายการขอ้ความ  — เลอืกวา่จะใหข้อ้ความอเีมล
ในถาดเขา้แสดงขอ้ความบรรทัดเดยีวหรอืสองบรรทัด

• ดตูวัอยา่งขอ้ความ  — แสดงตัวอยา่งขอ้ความเมือ่เลือ่น
ผา่นรายการขอ้ความอเีมลในถาดเขา้

• ตวัแบง่ชือ่  — เพือ่ใหส้ามารถขยายและยอ่รายการขอ้ความ
อเีมลได ้เลอืก เปิด
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• การแจง้เตอืนดาวนโ์หลด  — ตัง้คา่โทรศัพทใ์หแ้สดง
ขอ้ความเตอืนเมือ่มกีารดาวนโ์หลดสิง่ทีแ่นบในอเีมล

• เตอืนกอ่นลบ  — ตัง้คา่โทรศัพทใ์หแ้สดงคําเตอืนกอ่นที่
คณุจะลบขอ้ความอเีมล

• หนา้จอหลกั  — กําหนดจํานวนบรรทัดในการแสดงอเีมลใน
พืน้ทีข่อ้มลูของหนา้จอหลัก

ตวัอา่นขอ้ความ
ตัวอา่นขอ้ความจะชว่ยใหค้ณุสามารถฟังขอ้ความ มัลตมิเีดยี
เสยีง และขอ้ความอเีมล

ในการฟังขอ้ความใหมห่รอือเีมล ในหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มเลอืก
ดา้นซา้ยคา้งไวจ้นกวา่ตัวอา่นขอ้ความจะเปิดขึน้มา

ในการฟังขอ้ความจากถาดเขา้ ใหเ้ลือ่นไปยังขอ้ความ และ
เลอืก ตวัเลอืก > ฟงั ในการฟังขอ้ความอเีมลจากจากถาดเขา้
ใหเ้ลือ่นไปยังขอ้ความ และเลอืก ตวัเลอืก > ฟงั หากตอ้งการ
เลกิอา่น ใหก้ดปุ่ มวางสาย

หากตอ้งการหยดุอา่นชัว่คราวหรอืใหอ้า่นตอ่ไป  ใหก้ดปุ่ มเลือ่น
ในการขา้มไปยังขอ้ความถัดไป ใหเ้ลือ่นไปทางขวา ในการเลน่
ขอ้ความปัจจบุันหรอือเีมล ใหเ้ลือ่นไปทางซา้ย ในการขา้มไป
ยังขอ้ความกอ่นหนา้ ใหเ้ลือ่นไปทางซา้ยทีจ่ดุเริม่ตน้ของ
ขอ้ความ

ในการดขูอ้ความปัจจบุันหรอือเีมลในรปูแบบขอ้ความโดยไมม่ี
เสยีง เลอืก ตวัเลอืก > ดู

เสยีงพดู
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > โทรศพัท ์> เสยีงพดู
ดว้ยฟังกช์นัเสยีงพดู คณุสามารถกําหนดภาษา เสยีง และ
คณุสมบัตขิองเสยีงสําหรับตัวอา่นขอ้ความได ้

ในการกําหนดภาษาสําหรับตัวอา่นขอ้ความ ใหเ้ลอืก ภาษา ใน
การดาวนโ์หลดภาษาเพิม่ลงในโทรศัพท์ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
ดาวนโ์หลดภาษา เมือ่คณุดาวนโ์หลดภาษาใหม่ คณุจะตอ้ง
ดาวนโ์หลดเสยีงสําหรับภาษาดังกลา่วอยา่งนอ้ยหนึง่เสยีง

ในการกําหนดเสยีงพดู ใหเ้ลอืก เสยีง เสยีงขึน้อยูก่บัภาษาที่
เลอืก

ในการกําหนดอตัราความเร็วในการพดู ใหเ้ลอืก ความเร็ว
ในการกําหนดความดังในการพดู ใหเ้ลอืก ความดงั
ในการดรูายละเอยีดของเสยีง ใหเ้ปิดแท็บเสยีง แลว้เลอืกเสยีง
และ ตวัเลอืก > ขอ้มลูเสยีง ในการรับฟังเสยีง เลอืกเสยีง และ
ตวัเลอืก > ฟงัเสยีง
ในการลบภาษาหรอืเสยีง ใหเ้ลอืกรายการ และเลอืก ตวั
เลอืก > ลบ

ขอ้ความตวัอกัษรและ
ขอ้ความมลัตมิเีดยี
เลอืก เมนู > ขอ้ความ
เฉพาะเครือ่งทีม่คีณุสมบัตทิีใ่ชง้านร่วมกนัไดเ้ทา่นัน้ทีจ่ะรับและ
แสดงขอ้ความมัลตมิเีดยีได ้ลักษณะขอ้ความทีแ่สดงอาจแตก
ตา่งกนัขึน้กบัโทรศัพทท์ีร่ับขอ้ความ
ขอ้ความมัลตมิเีดยี (MMS) ประกอบดว้ยขอ้ความและออปเจ็กต์
เชน่ รปูภาพ คลปิเสยีง หรอืวดิโีอคลปิ กอ่นทีค่ณุจะสง่หรอืรับ
ขอ้ความมัลตมิเีดยีในเครือ่งได ้คณุตอ้งกําหนดการตัง้คา่
ขอ้ความมัลตมิเีดยีใหถ้กูตอ้ง โทรศัพทข์องคณุจะอา่นขอ้มลู
จากผูใ้หบ้รกิารซมิการด์และกําหนดคา่ขอ้ความมัลตมิเีดยีทีถ่กู
ตอ้งโดยอตัโนมัต ิหากเครือ่งไมท่ําการตัง้คา่ดังกลา่ว โปรด
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเพือ่ขอทราบการตัง้คา่ทีถ่กูตอ้ง ขอการตัง้คา่
จากผูใ้หบ้รกิารของคณุในขอ้ความการตัง้คา่ หรอืใชแ้อปพลิ
เคชัน่ตัวชว่ยตัง้คา่
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การเขยีนและสง่ขอ้ความ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ

ขอ้สําคญั: ควรปฏบิัตอิยา่งระมัดระวงัเมือ่เปิดอา่นขอ้ความ
ขอ้ความอาจมซีอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตรายหรอืสิง่อืน่ทีอ่าจ
ทําความเสยีหายตอ่โทรศัพทห์รอืพซีขีองคณุ
กอ่นการสรา้งขอ้ความมัลตมิเีดยี หรอืเขยีนอเีมล คณุตอ้ง
กําหนดการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ทีถ่กูตอ้งใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น
ขนาดของขอ้ความ MMS อาจจํากดัตามเครอืขา่ยแบบไรส้าย
หากไฟลภ์าพทีแ่ทรกมขีนาดเกนิขดีจํากดันี้ เครือ่งอาจกําหนด
ใหภ้าพมขีนาดเล็กลงเพือ่ใหส้ามารถสง่ทาง MMS ได ้
ตรวจสอบการจํากดัขนาดของขอ้ความอเีมลจากผูใ้หบ้รกิาร
หากคณุพยายามทีจ่ะสง่ขอ้ความอเีมลทีม่ขีนาดเกนิคา่จํากดั
ของเซริฟ์เวอรอ์เีมล ขอ้ความจะถกูเก็บไวใ้นโฟลเดอรถ์าดออก
และโทรศัพทจ์ะพยายามสง่ขอ้ความดังกลา่วอกีเป็นระยะๆ การ
สง่อเีมลจะตอ้งใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลู และการทีโ่ทรศัพท์
พยายามสง่อเีมลซํ้าอยา่งตอ่เนือ่งอาจทําใหค้า่โทรศัพทข์อง
คณุเพิม่ขึน้ ในโฟลเดอรถ์าดออก คณุสามารถลบขอ้ความดัง
กลา่วได ้หรอืยา้ยขอ้ความนัน้ไปยังโฟลเดอรฉ์บับร่าง
1. เลอืก ขอ้ความใหม่
2. ในการสง่ขอ้ความหรอืขอ้ความมัลตมิเีดยี (MMS) ใหเ้ลอืก
ขอ้ความ ในการสง่ขอ้ความมัลตมิเีดยีทีม่คีลปิเสยีงหนึง่
คลปิ ใหเ้ลอืก ขอ้ความคลปิเสยีง ในการสง่อเีมล ใหเ้ลอืก
อเีมล

3. ในชอ่ง ถงึ ใหก้ดปุ่ มเลือ่นเพือ่เลอืกผูร้ับหรอืกลุม่ตา่งๆ จาก
รายการรายชือ่ หรอืป้อนหมายเลขโทรศัพทห์รอืทีอ่ยูอ่เีมล
ของผูร้ับ นอกจากนี้ คณุยังสามารถคัดลอกและวางเบอรโ์ทร
หรอืทีอ่ยูจ่ากคลปิบอรด์ได ้

4. ในชอ่งหวัขอ้ ป้อนชือ่หวัขอ้ของขอ้ความมลัตมิเีดยีหรอื
อเีมล ในการซอ่นหรอืแสดงชอ่งขณะทีเ่ขยีนขอ้ความตัว

อักษรหรอืขอ้ความมัลตมิเีดยี ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ชอ่ง
เพิม่เตมิ

5. ในชอ่งขอ้ความ ใหเ้ขยีนขอ้ความ ในการเพิม่ตัวอยา่ง
ขอ้ความหรอืบันทกึสําหรับขอ้ความตัวอกัษรหรอืขอ้ความ
มัลตมิเีดยี ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใสเ่นือ้หา > ใสต่วั
อกัษร > ตวัอยา่งขอ้ความ หรอื บนัทกึ ในการเพิม่
ตัวอยา่งขอ้ความลงในขอ้ความอเีมล ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
แทรกแบบขอ้ความ

6. ในการเพิม่ไฟลส์ือ่ลงในขอ้ความมัลตมิเีดยี ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > ใสเ่นือ้หา ประเภทหรอืแหลง่ของไฟล ์แลว้เลอืก
ไฟลท์ีต่อ้งการ ในการเพิม่นามบัตร ภาพนิง่ บันทกึ หรอืไฟล์
อืน่ๆ ลงในขอ้ความ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใสเ่นือ้หา > ใส่
ไฟลอ์ืน่ๆ

7. ในการบันทกึภาพ หรอืบันทกึวดิโีอหรอืคลปิเสยีงสําหรับ
ขอ้ความมัลตมิเีดยี เลอืก ตวัเลอืก > ใสเ่นือ้หา > ใส่
รปูภาพ > ใหม,่ ใสว่ดิโีอคลปิ > ใหม ่หรอื ใสค่ลปิ
เสยีง > ใหม่

8. ในการเพิม่สญัลักษณ์รอยยิม้ลงในขอ้ความตัวอักษรหรอื
ขอ้ความมัลตมิเีดยี ใหก้ดปุ่ ม Sym และเลอืกสญัลักษณ์รอย
ยิม้

9. ในการเพิม่สิง่ทีแ่นบลงในอเีมล ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เพิม่
ส ิง่ท ีแ่นบ หน่วยความจํา และไฟลท์ีจ่ะแนบ  หมายถงึสิง่ที่
แนบในอเีมล

10. ในการสง่ขอ้ความ เลอืก ตวัเลอืก > สง่ หรอืกดปุ่ มโทร
ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

หมายเหตุ: ขอ้ความหรอืไอคอนสง่ขอ้ความบนหนา้จอ
ของเครือ่งไมไ่ดแ้สดงวา่ผูร้ับไดร้ับขอ้ความนัน้แลว้ ณ ปลาย
ทางทีเ่ราสง่ไปให ้
โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนการสง่ขอ้ความแบบตัวอกัษรทีม่ี
ความยาวมากกวา่ความยาวทีก่ําหนดของขอ้ความเดยีว  สําหรับ
ขอ้ความทีม่คีวามยาวมาก เครือ่งจะแบง่สง่ขอ้ความออกเป็น
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สองขอ้ความขึน้ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่ใชจ้า่ยตามนัน้ สําหรับ
ตัวอักษรทีม่เีครือ่งหมายเสยีงหนัก เครือ่งหมายอืน่ๆ หรอืตัว
อักษรจากภาษาทีเ่ลอืกบางภาษาจะใชพ้ืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่อาจ
จํากัดจํานวนตัวอักษรทีส่ามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ยลง
คณุจะไมส่ามารถสง่คลปิวดิโีอทีถ่กูบันทกึในรูปแบบ .mp4 หรอื
ทีม่ขีนาดใหญเ่กนิขอ้จํากัดของเครอืขา่ยไรส้ายในขอ้ความ
มัลตมิเีดยี

ขอ้ความตวัอกัษรในซมิการด์
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > ขอ้ความซมิ
ขอ้ความตัวอกัษรอาจจัดเก็บไวใ้นซมิการด์ของคณุ คณุตอ้งคัด
ลอกขอ้ความซมิมาไวย้ังโฟลเดอรใ์นเครือ่งโทรศัพทข์องคณุ
กอ่น จงึจะสามารถดขูอ้ความดังกลา่วในซมิการด์ได  ้หลังจาก
คัดลอกขอ้ความไปไวท้ีโ่ฟลเดอรแ์ลว้ คณุสามารถดขูอ้ความ
เหลา่นัน้ในโฟลเดอรห์รอืลบออกจากซมิการด์
1. เลอืก ตวัเลอืก > เลอืก/ไมเ่ลอืก > เลอืก หรอื เลอืก
ท ัง้หมด เพือ่เลอืกทกุขอ้ความ

2. เลอืก ตวัเลอืก > คดัลอก
3. เลอืกโฟลเดอรแ์ละ ตกลง เพือ่เริม่ตน้การคัดลอก
ในการดขูอ้ความในซมิการด์ ใหเ้ปิดโฟลเดอรท์ี่ๆ  คณุคัดลอก
ขอ้ความมาไว ้และเปิดขอ้ความ

การรบัและตอบกลบัขอ้ความ
มลัตมิเีดยี

ขอ้สําคญั: ควรปฏบิัตอิยา่งระมัดระวังเมือ่เปิดอา่นขอ้ความ
ขอ้ความอาจมซีอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตรายหรอืสิง่อืน่ทีอ่าจ
ทําความเสยีหายตอ่โทรศัพทห์รอืพซีขีองคณุ

เคล็ดลบั: หากคณุรับขอ้ความมลัตมิเีดยีทีม่อีอปเจ็กตท์ี่
อปุกรณ์ของคณุไมส่นับสนุน คณุจะเปิดออปเจ็กตน์ัน้ไม่
ได ้ใหล้องสง่ออปเจ็กตเ์หลา่นีไ้ปทีอ่ปุกรณ์อืน่ เชน่
คอมพวิเตอร ์และเปิดออปเจ็กตจ์ากอปุกรณ์เหลา่นัน้

1. ในการตอบกลับขอ้ความมัลตมิเีดยี เปิดขอ้ความ และเลอืก
ตวัเลอืก > ตอบ

2. เลอืก ถงึผูส้ง่ เพือ่ตอบกลับผูส้ง่, ถงึทกุคน เพือ่ตอบกลับ
ทกุคนทีม่รีายชือ่อยูใ่นขอ้ความทีไ่ดร้ับ, ทางขอ้ความคลปิ
เสยีง เพือ่ตอบกลับดว้ยขอ้ความเสยีง หรอื ผา่นอเีมล เพือ่
ตอบกลับดว้ยขอ้ความอเีมล ขอ้ความอเีมลจะสามารถใช ้
งานไดเ้มือ่มกีารกําหนดคา่ศนูยฝ์ากขอ้ความและมกีารสง่
ขอ้ความจากทีอ่ยูอ่เีมลเทา่นัน้

3. ป้อนเนือ้หาของขอ้ความ และเลอืก ตวัเลอืก > สง่

การสรา้งการนําเสนอ
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ
การสรา้งการนําเสนอมัลตมิเีดยีไมส่ามารถกระทําได  ้หากตัง้คา่
โหมดการสรา้ง MMS ไวท้ี ่จํากดั ในการเปลีย่นการตัง้คา่
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ขอ้ความมลัตมิเีดยี > โหมด
การสรา้ง MMS > อสิระ หรอื แนะนํา
1. ในการสรา้งการนําเสนอ เลอืก ขอ้ความใหม ่> ขอ้ความ

ชนดิขอ้ความจะถกูเปลีย่นเป็นขอ้ความมัลตมิเีดยีตาม
เนือ้หาทีแ่ทรกเขา้มา

2. ในชอ่ง ถงึ ใหป้้อนหมายเลขหรอืทีอ่ยูอ่เีมลของผูร้ับ หรอืกด
ปุ่ มเลือ่นเพือ่เพิม่ผูร้ับจากรายชือ่ หากคณุป้อนหมายเลข
มากกวา่หนึง่หมายเลขหรอืทีอ่ยูอ่เีมลมากกวา่หนึง่ทีอ่ยู่  ให ้
คั่นแตล่ะสว่นไวด้ว้ยเครือ่งหมายอัฒภาค

3. เลอืก ตวัเลอืก > ใสเ่นือ้หา > ใสก่ารนําเสนอ และแม่
แบบการนําเสนอ แมแ่บบจะเป็นตัวกําหนดออปเจ็กตส์ือ่ที่
คณุสามารถนําไปรวมไวใ้นงานนําเสนอ ตําแหน่งทีจ่ะ
ปรากฏ และเอฟเฟ็กตท์ีจ่ะแสดงระหวา่งภาพและสไลด์
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4. เลือ่นไปยังพืน้ทีข่อ้ความและป้อนขอ้ความ
5. ในการแทรกภาพ เสยีง หรอืคลปิวดิโีอ หรอืบันทกึลงใน

การนําเสนอ ใหเ้ลือ่นไปทีพ่ืน้ทีอ่อปเจ็กตท์ีเ่กีย่วขอ้ง แลว้
เลอืก ตวัเลอืก > ใส่

6. ในการเพิม่สไลด ์ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใส ่> สไลดใ์หม่
ในการเลอืกสพีืน้หลังใหก้บัการนําเสนอและภาพเบือ้งหลังให ้
กบัสไลดแ์ตกตา่งกนั เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่พืน้หลงั
ในการตัง้คา่เอฟเฟ็กตร์ะหวา่งภาพหรอืสไลด์ เลอืก ตวัเลอืก >
การต ัง้คา่เอฟเฟ็กต์
ในการดตูัวอยา่งการนําเสนอ เลอืก ตวัเลอืก > ดตูวัอยา่ง
การนําเสนอมัลตมิเีดยีสามารถดไูดจ้ากอปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนั
ไดแ้ละสนับสนุนการนําเสนอเทา่นัน้ โดยการนําเสนออาจแสดง
แตกตา่งกนัไปตามอปุกรณ์ทีต่า่งกนั

การดกูารนําเสนอ
ในการดกูารนําเสนอ ใหเ้ปิดขอ้ความมัลตมิเีดยีจากโฟลเดอร์
ถาดเขา้ เลือ่นไปทีก่ารนําเสนอ และกดปุ่ มเลือ่น

ในการหยดุการนําเสนอชัว่คราว ใหก้ดปุ่ มเลอืก

ในการเลน่การนําเสนอตอ่ เลอืก ตวัเลอืก > ทําตอ่

หากขอ้ความหรอืภาพใหญเ่กนิกวา่จะพอดใีนหนึง่หนา้จอ  เลอืก
ตวัเลอืก > ใชก้ารเลือ่น และเลอืกเพือ่ดทูัง้การนําเสนอ

ในการคน้หาเบอรโ์ทรศัพทแ์ละอเีมล หรอืทีอ่ยูเ่ว็บในการนํา
เสนอ เลอืก ตวัเลอืก > คน้หา คณุสามารถใชห้มายเลขและที่
อยูเ่หลา่นีเ้พือ่โทรออก สง่ขอ้ความ หรอืสรา้งบุค๊มารค์ไดเ้ป็นตน้

ดแูละบนัทกึมลัตมิเีดยีทีแ่นบมา
ในการดขูอ้ความมลัตมิเีดยีเป็นการนําเสนอทีส่มบรูณ์ ใหเ้ปิด
ขอ้ความนัน้ และเลอืก ตวัเลอืก > เลน่การนําเสนอ

เคล็ดลบั: ในการดหูรอืเลน่ออปเจ็กตม์ัลตมิเีดยีทีอ่ยูใ่น
ขอ้ความมัลตมิเีดยี ใหเ้ลอืก ดรูปูภาพ, เลน่คลปิเสยีง
หรอื เลน่วดิโีอคลปิ

ในการดชูือ่และขนาดของสิง่ทีแ่นบ ใหเ้ลอืกขอ้ความนัน้ และ
ตวัเลอืก > ออปเจ็กต์
ในการจัดเก็บออปเจ็กตม์ัลตมิเีดยี เลอืก ตวัเลอืก >
ออปเจ็กต,์ ออปเจ็กต ์และ ตวัเลอืก > บนัทกึ

ประเภทขอ้ความพเิศษ
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ
คณุสามารถรับขอ้ความแบบพเิศษทีม่ขีอ้มลูได ้เชน่ โลโกผู้ใ้ห ้
บรกิาร เสยีงเรยีกเขา้ บุค๊มารค์ หรอืการตัง้คา่การเขา้ใช ้
อนิเทอรเ์น็ตหรอืบัญชอีเีมล เป็นตน้

ในการจัดเก็บเนือ้หาของขอ้ความเหลา่นี้ เลอืก ตวัเลอืก >
บนัทกึ

ขอ้ความบรกิาร
ผูใ้หบ้รกิารจะสง่ขอ้ความบรกิารไปยังเครือ่งของคณุ ขอ้ความ
บรกิารอาจมกีารแจง้เตอืน เชน่ หวัขอ้ขา่ว, บรกิาร หรอืลงิค ์ซึง่
สามารถดาวนโ์หลดเนือ้หาขอ้ความได ้

ในการกําหนดการตัง้คา่ขอ้ความบรกิาร เลอืก ตวัเลอืก > การ
ต ัง้คา่ > ขอ้ความบรกิาร
ในการดาวนโ์หลดบรกิารหรอืเนือ้หาขอ้ความ ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > ดาวนโ์หลดขอ้ความ
ในการดขูอ้มลูเกีย่วกบัผูส้ง่, ทีอ่ยูเ่ว็บ, วนัหมดอายุ และ

เอยีดอืน่ๆ ของขอ้ความกอ่นทีจ่ะดาวนโ์หลด ใหเ้ลอืก 
ตวัเลอืก > รายละเอยีดขอ้ความ 45
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สง่คาํส ัง่บรกิาร
คณุสามารถสง่ขอ้ความคําขอรับบรกิาร (หรอืรูจ้ักกนัในชือ่คําสัง่
USSD) ไปยังผูใ้หบ้รกิารของคณุและขอเปิดใชบ้รกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ยทีต่อ้งการ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเกีย่วกับ
ขอ้ความคําขอรับบรกิาร

ในการสง่ขอ้ความคําขอรับบรกิาร ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > คาํส ัง่
บรกิาร ป้อนขอ้ความคําขอรับบรกิารและเลอืก ตวัเลอืก > สง่

ขอ้ความจากระบบ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > ขอ้ความจากระบบ
ดว้ยบรกิารแสดงขอ้ความจากระบบซึง่เป็นบรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ย คณุจะสามารถรับขอ้ความในหวัขอ้ตา่งๆ จากผูใ้ห ้
บรกิารของคณุได ้เชน่ รายงานสภาพอากาศหรอืสภาพการ
จราจรในเขตใดเขตหนึง่โดยเฉพาะ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเกีย่ว
กับหัวขอ้ทีม่ใีหบ้รกิารและหมายเลขหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง คณุไม่
สามารถรับขอ้ความจากระบบไดเ้มือ่โทรศัพทอ์ยูใ่นโหมดซมิ
ยะไกล การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต (GPRS) อาจทําใหไ้ม่

สามารถรับขอ้ความจากระบบได ้
คณุไมส่ามารถรับขอ้ความจากระบบไดห้ากคณุใชเ้ครอืขา่ย
UMTS (3G)

ในการรับขอ้ความจากระบบ คณุตอ้งเปิดฟังกช์นัการรับขอ้ความ
จากระบบ เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > การรบั > เปิด

หากตอ้งการดขูอ้ความทีเ่กีย่วขอ้งกับหัวขอ้ ใหเ้ลอืกหวัขอ้

ในการรับขอ้ความทีเ่กีย่วขอ้งกบัหัวขอ้ เลอืก ตวัเลอืก >
สมคัร

เคล็ดลบั: คณุสามารถตัง้หวัขอ้สําคัญเป็นหวัขอ้เดน่ได ้
ระบบจะแจง้เตอืนคณุในหนา้จอหลัก เมือ่คณุไดร้ับ
ขอ้ความเกีย่วกับหวัขอ้เดน่ เลอืกหวัขอ้ และ ตวัเลอืก >
หวัขอ้เดน่

ในการเพิม่ แกไ้ข หรอืลบหัวขอ้ เลอืก ตวัเลอืก > หวัขอ้

การต ัง้คา่การรบัสง่
ขอ้ความ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่
เปิดชนดิของขอ้ความทีเ่กีย่วขอ้ง และระบขุอ้มลูในทกุชอ่งทีม่ ี
เครือ่งหมาย ตอ้งระบ ุหรอืดอกจันสแีดงกํากบัไว ้
เครือ่งของคณุอาจจดจําผูใ้หบ้รกิารของซมิการด์ไดแ้ละ
กําหนดการตัง้คา่ขอ้ความอกัษร, ขอ้ความมัลตมิเีดยี และ GPRS
ทีถ่กูตอ้งโดยอัตโนมัต ิหากเครือ่งไมท่ําการตัง้คา่ดังกลา่ว โปรด
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเพือ่ขอทราบการตัง้คา่ทีถ่กูตอ้ง เรยีงลําดับ
การตัง้คา่จากผูใ้หบ้รกิารของคณุในขอ้ความการตัง้คา่ หรอืใช ้
แอปพลเิคชัน่ตัวชว่ยตัง้คา่

การต ัง้คา่ขอ้ความตวัอกัษร
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ >
ขอ้ความตวัอกัษร
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
• ศนูยร์บัฝากขอ้ความ  — ดศูนูยข์อ้ความทีม่สีําหรับ
โทรศัพทข์องคณุ หรอืเพิม่ศนูยข์อ้ความใหม่

• ศนูยข์อ้ความทีใ่ช ้ — เลอืกศนูยข์อ้ความเพือ่สง่ขอ้ความ
• การเขา้รหสัอกัขระ  — เลอืก การสนบัสนนุทีล่ดลง เพือ่
ใชก้ารแปลงตัวอกัษรโดยอตัโนมัตเิป็นระบบการเขา้รหสัอืน่
หากมี

• การรบัรายงาน  — เลอืก ใช ่หากคณุตอ้งการใหเ้ครอืขา่ย
สง่รายงานการสง่ขอ้ความของคณุ (บรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ย)

• อายขุอ้ความ  — เลอืกระยะเวลาทีศ่นูยข์อ้ความจะสง่
ขอ้ความของคณุใหมห่ากพยายามสง่ครัง้แรกไมส่ําเร็จ
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(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) หากไมส่ามารถตดิตอ่ผูร้ับ
ไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ําหนด ขอ้ความจะถกูลบออกจากศนูย์
ขอ้ความ

• สง่ขอ้ความเป็น  — แปลงขอ้ความเป็นรปูแบบอืน่ ใหเ้ปลีย่น
ตัวเลอืกนีเ้ฉพาะในกรณีทีค่ณุแน่ใจวา่ศนูยข์อ้ความของคณุ
สามารถแปลงขอ้ความตัวอักษรเป็นรูปแบบอืน่ๆ เหลา่นีไ้ด ้
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

• การเชือ่มตอ่ทีเ่ลอืก  — เลอืกวธิกีารเชือ่มตอ่ทีต่อ้งการเมือ่
สง่ขอ้ความตัวอกัษรจากโทรศัพทข์องคณุ

• ตอบผา่นศนูยเ์ดมิ  — เลอืกวา่คณุตอ้งการสง่ขอ้ความตอบ
กลับโดยใชห้มายเลขของศนูยข์อ้ความเดยีวกนัหรอืไม่
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การต ัง้คา่ขอ้ความมลัตมิเีดยี
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ >
ขอ้ความมลัตมิเีดยี
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
• ขนาดรปูภาพ  — ปรับขนาดภาพในขอ้ความมัลตมิเีดยี
• โหมดการสรา้ง MMS  — เลอืก จํากดั เพือ่ตัง้คา่ไมใ่ห ้
เครือ่งของคณุรวมเนือ้หาในขอ้ความมัลตมิเีดยีทีอ่าจไมไ่ด ้
รับการสนับสนุนจากเครอืขา่ยหรอือปุกรณ์ทีร่ับขอ้ความ หาก
ตอ้งการรับคําเตอืนเกีย่วกบัการรวมเนือ้หาดังกลา่ว เลอืก
แนะนํา ในการสรา้งขอ้ความมัลตมิเีดยีทีไ่มม่กีารจํากดั
ประเภทของสิง่ทีแ่นบ เลอืก อสิระ หากคณุเลอืก จํากดั การ
สรา้งการนําเสนอมัลตมิเีดยีไมส่ามารถกระทําได ้

• จดุเชือ่มตอ่ทีต่ ัง้ไว ้ — เลอืกจุดเชือ่มตอ่ทีต่ัง้ไวเ้พือ่เชือ่ม
ตอ่กบัศนูยข์อ้ความมัลตมิเีดยี คณุจะไมส่ามารถเปลีย่นแปลง
จดุเชือ่มตอ่ทีต่ัง้ไวไ้ด ้หากผูใ้หบ้รกิารของคณุไดต้ัง้คา่จดุ
เชือ่มตอ่ไวล้ว่งหนา้ในเครือ่งของคณุ

• การดงึมลัตมิเีดยี  — เลอืกวธิกีารรับขอ้ความทีต่อ้งการ
หากม ีเลอืก อตัโนมตัเิสมอ เพือ่รับขอ้ความมัลตมิเีดยี
อตัโนมัตเิสมอ, ออโตใ้นเครอืขา่ยบา้น เพือ่รับการแจง้
เตอืนเกีย่วกบัขอ้ความมัลตมิเีดยีใหมท่ีค่ณุสามารถดงึจาก

ศนูยข์อ้ความ (เชน่ เมือ่คณุเดนิทางไปตา่งประเทศและเมือ่
อยูน่อกเครอืขา่ยภายในพืน้ทีข่องคณุ), โดยผูใ้ช ้เพือ่ดงึ
ขอ้ความมัลตมิเีดยีจากศนูยข์อ้ความดว้ยตนเอง หรอื ปิด
เพือ่ป้องกันการรับขอ้ความมัลตมิเีดยีตา่งๆ การดงึขอ้มลูโดย
อัตโนมัตอิาจไมไ่ดร้ับการสนับสนุนในบางภมูภิาค

• ยอมรบัขอ้ความนรินาม  — รับขอ้ความจากผูส้ง่ทีไ่มรู่จ้ัก
• รบัโฆษณา  — รับขอ้ความทีเ่ป็นโฆษณา
• รบัรายงาน  — แจง้ขอรายงานการสง่และอา่นรายงาน
ขอ้ความทีส่ง่ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ทัง้นี ้คณุไม่
สามารถรับรายงานการสง่ขอ้ความมัลตมิเีดยีทีถ่กูสง่ไปยังที่
อยูอ่เีมลได ้

• ปฏเิสธการสง่รายงาน  — เลอืก ใช ่เพือ่ไมใ่หส้ง่รายงาน
การสง่จากเครือ่งของคณุสําหรับขอ้ความมัลตมิเีดยีทีไ่ดร้ับ

• อายขุอ้ความ  — เลอืกวา่ตอ้งการใหศ้นูยข์อ้ความพยายาม
ทีจ่ะสง่ขอ้ความนานเพยีงใด (บรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย) ในกรณีทีไ่มส่ามารถตดิตอ่ผูร้ับขอ้ความไดภ้ายในชว่ง
เวลาทีส่ามารถใชข้อ้ความนัน้ได  ้เครือ่งจะลบขอ้ความดัง
กลา่วออกจากศนูยข์อ้ความมัลตมิเีดยี เวลาสงูสดุ คอืระยะ
เวลาสงูสดุทีร่ะบบเครอืขา่ยยอมใหใ้ชไ้ด ้

โทรศัพทต์อ้งการการสนับสนุนจากเครอืขา่ยในการระบวุา่
ขอ้ความทีส่ง่ไดร้ับหรอือา่นแลว้ ขอ้มลูนีอ้าจเชือ่ถอืไมไ่ดเ้สมอ
ไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเครอืขา่ยและสถานการณ์ตา่งๆ

การต ัง้คา่ขอ้ความบรกิาร
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ >
ขอ้ความบรกิาร
ในการอนุญาตใหเ้ครือ่งของคณุรับขอ้ความบรกิารจากผูใ้ห ้
บรกิาร เลอืก ขอ้ความบรกิาร > เปิด
ในการเลอืกวธิดีาวนโ์หลดบรกิารและเนือ้หาขอ้ความบรกิาร
เลอืก ดาวนโ์หลดขอ้ความ > อตัโนมตั ิหรอื เลอืกเอง หาก
คณุเลอืก อตัโนมตั ิคณุยังอาจตอ้งยนืยันการดาวนโ์หลดบาง 47
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อยา่ง เนือ่งจากไมใ่ชบ่รกิารทัง้หมดทีจ่ะสามารถดาวนโ์หลดได ้
โดยอัตโนมัติ

การต ัง้คา่ขอ้ความจากระบบ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ >
ขอ้ความจากระบบ

ในการรับขอ้ความจากระบบ เลอืก การรบั > เปิด
ในการเลอืกภาษาทีค่ณุตอ้งการรับขอ้ความจากระบบ เลอืก
ภาษา
ในการแสดงหวัขอ้ใหมใ่นรายการหวัขอ้ขอ้ความจากระบบ ให ้
เลอืก การตรวจหาหวัขอ้ > ใช้

การต ัง้คา่อืน่ๆ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > อืน่ๆ

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• บนัทกึขอ้ความทีส่ง่  — เลอืกวา่จะจัดเก็บขอ้ความทีส่ง่ไว ้
ในโฟลเดอรส์ง่หรอืไม่

• จํานวนขอ้ความทีบ่นัทกึ  — ป้อนจํานวนขอ้ความทีส่ง่แลว้
ทีต่อ้งการบันทกึ เมือ่ถงึขดีจํากัดแลว้ ขอ้ความเกา่ทีส่ดุจะถกู
ลบออก

• หนว่ยความจําทีใ่ช ้ — เลอืกวา่จะบันทกึขอ้ความของคุณ
หรอืไม ่คณุสามารถบันทกึขอ้ความลงในการด์หน่วยความจํา
ได ้เมือ่ใสก่ารด์หน่วยความจําลงในเครือ่งแลว้เทา่นัน้

• มมุมองโฟลเดอร ์ — เลอืกวา่ตอ้งการใหข้อ้มลูของ
โฟลเดอรป์รากฏบรรทัดเดยีวหรอืสองบรรทัด

การเชือ่มตอ่
โทรศัพทข์องคณุมตีัวเลอืกมากมายสําหรับการเชือ่มตอ่กบั
อนิเทอรเ์น็ต หรอืเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกนัไดห้รอืเครือ่ง
พซีี

การเชือ่มตอ่ขอ้มลูและ
จดุเชือ่มตอ่
โทรศัพทส์นับสนุนการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย) เชน่ GPRS ในเครอืขา่ย GSM หากคณุ
กําลังใชโ้ทรศัพทใ์นระบบ GSM และ UMTS คณุจะสามารถ
กําหนดใหก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูหลายครัง้ทํางานในเวลาเดยีวกัน
ได ้โดยทีจุ่ดเชือ่มตอ่ตา่งๆ สามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูร่วมกนั
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ได ้ในเครอืขา่ย UMTS การเชือ่มตอ่ขอ้มลูยังคงทํางานอยูใ่น
ระหวา่งสนทนา
คณุยังสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลู WLAN การเชือ่มตอ่ LAN
แบบไรส้าย สามารถทําไดท้ลีะครัง้ แตส่ามารถใชแ้อปพลเิคชัน่
ไดห้ลายตัวในจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพยีงจดุเดยีว
ในการเชือ่มตอ่ขอ้มลู คณุจะตอ้งใชจ้ดุเชือ่มตอ่ คณุสามารถ
กําหนดชนดิตา่งๆ ของจดุเชือ่มตอ่ไดด้ังนี้
• จดุเชือ่มตอ่ MMS ใชส้ง่และรับขอ้ความมัลตมิเีดยี
• จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต (IAP) เพือ่สง่และรับอเีมลและเชือ่ม
ตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต

กรณุาตรวจสอบกบัผูใ้หบ้รกิารของคณุวา่ตอ้งใชจุ้ดเชือ่มตอ่
ประเภทใดสําหรับการเขา้ใชบ้รกิารทีค่ณุตอ้งการ โปรดตดิตอ่ผู ้
ใหบ้รกิารเพือ่ดขูอ้มลูเกีย่วกบัการใชง้านและการเป็นสมาชกิ
บรกิารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต

การต ัง้คา่เครอืขา่ย
โทรศัพทข์องคณุสามารถสลับการใชง้านระหวา่งระบบเครอืขา่ย
GSM และ 3G ไดโ้ดยอตัโนมัต ิเครอืขา่ย GSM จะแสดงดว้ย
สญัลักษณ์  ในโหมดสแตนดบ์าย เครอืขา่ย 3G จะแสดงดว้ย
สญัลักษณ์ 

เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์>
เครอืขา่ย และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• โหมดระบบ  — เลอืกเครอืขา่ยทีต่อ้งการใช ้หากคุณเลอืก
โหมดคู ่โทรศัพทจ์ะใชร้ะบบเครอืขา่ย GSM หรอื 3G โดย
อตัโนมัต ิทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัพารามเิตอรข์องเครอืขา่ยและขอ้
ตกลงในการใหบ้รกิารขา้มเครอืขา่ยกบัผูใ้หบ้รกิารไรส้าย
ของคณุ สําหรับรายละเอยีดและขอ้มลูเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยใน
การขา้มเครอืขา่ย โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ
ตัวเลอืกนีจ้ะแสดงเมือ่มกีารสนับสนุนจากผูใ้หบ้รกิารเทา่นัน้

ขอ้ตกลงเกีย่วกบัการโทรขา้มระบบเป็นขอ้ตกลงระหวา่งผูใ้ห ้
บรกิารระบบสองรายหรอืมากกวา่ ในการทีจ่ะชว่ยใหผู้ใ้ช ้
สามารถใชบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารระบบใดระบบหนึง่ได ้

• การเลอืกระบบ  — เลอืก อตัโนมตั ิเพือ่ตัง้คา่ใหเ้ครือ่ง
คน้หาและเลอืกเครอืขา่ยทีใ่ชไ้ดห้นึง่เครอืขา่ย หรอื เลอืก
เอง เพือ่เลอืกเครอืขา่ยจากรายชือ่เครอืขา่ยดว้ยตนเอง หาก
การเชือ่มตอ่กบัระบบเครอืขา่ยทีเ่ลอืกไวด้ว้ยตนเองขาดหาย
ไป โทรศัพทจ์ะสง่เสยีงเตอืนขอ้ผดิพลาดนี้ และขอใหค้ณุ
เลอืกระบบอกีครัง้ ระบบทีค่ณุเลอืกจะตอ้งมขีอ้ตกลงในการ
ใหบ้รกิารขา้มเครอืขา่ยกับเครอืขา่ยโฮมของคณุ

• แสดงขอ้มลูระบบ  — กําหนดใหโ้ทรศัพทแ์สดงสถานะเมือ่
ถกูใชง้านในเครอืขา่ยเซลลลูารต์ามเทคโนโลยี MCN
(Microcellular network) และเปิดใชก้ารรับขอ้มลูระบบ

LAN ไรส้าย 
โทรศัพทข์องคณุสามารถตรวจหาและเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย
WLAN (เครอืขา่ยในพืน้ทีแ่บบไรส้าย) ได ้คณุสามารถเชือ่มตอ่
โทรศัพทข์องคณุกบัอนิเทอรเ์น็ตและอปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกนัไดท้ีม่ี
การสนับสนุน WLAN ไดโ้ดยใช ้WLAN

เกีย่วกบั WLAN
โทรศัพทเ์ครือ่งนีส้ามารถตรวจจับและเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยใน
พืน้ทีแ่บบไรส้าย (WLAN) เมือ่ใชง้าน WLAN คณุจะสามารถ
เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัอนิเทอรเ์น็ตและอปุกรณ์อืน่ๆ
ทีม่ ีWLAN ทีส่ามารถใชร้่วมกนัได ้
ในการใชก้ารเชือ่มตอ่ WLAN คณุตอ้งมสี ิง่ตอ่ไปนี้:
• WLAN ตอ้งใชไ้ดใ้นทีต่ัง้ของคณุ
• โทรศัพทข์องคณุตอ้งเชือ่มตอ่กบั WLAN WLAN บางอยา่ง
จะไดร้ับการป้องกนั และคณุตอ้งมคียีก์ารเขา้ใชจ้ากผูใ้ห ้
บรกิารเพือ่เชือ่มตอ่ 49
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• สรา้งจุดเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตสําหรับ WLAN ใชจ้ดุเชือ่มตอ่
สําหรับแอปพลเิคชัน่ทีต่อ้งเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต

การเชือ่มตอ่ WLAN เริม่ตน้ขึน้เมือ่คณุสรา้งการเชือ่มตอ่โดยใช ้
จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต WLAN การเชือ่มตอ่ WLAN ทีใ่ชง้าน
สิน้สดุ เมือ่คณุสิน้สดุการเชือ่มตอ่ขอ้มลู
คณุสามารถใช ้WLAN ระหวา่งการโทรหรอืเมือ่เปิดใชข้อ้มลู
แพคเก็ต คณุสามารถเชือ่มตอ่ไดก้บัจดุเชือ่มตอ่ WLAN เดยีว
เทา่นัน้ในแตล่ะครัง้ แตแ่อปพลเิคชัน่หลายรายการสามารถใช ้
จดุเชือ่มตอ่เดยีวกนัได ้
คณุสมบัตติา่งๆ ทีใ่ช ้WLAN หรอืใหค้ณุสมบัตใิดๆ ทํางานอยู่
โดยไมแ่สดงผลบนหนา้จอในขณะใชค้ณุสมบัตอิืน่ จะทําใหส้ิน้
เปลอืงพลังงานแบตเตอรีม่ากขึน้และลดอายกุารใชง้านของ
แบตเตอรี่
โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนคณุสมบัตทิีใ่ช ้WLAN ตอ่ไปนี:้
• IEEE 802.11b/g มาตรฐาน
• ทํางานทีค่วามถี่ 2.4 GHz
• วธิกีารตรวจสอบความถกูตอ้ง WEP, WPA/WPA2 และ

802.1x ฟังกช์นัเหลา่นีจ้ะใชไ้ดเ้มือ่เครอืขา่ยสนับสนุน
เทา่นัน้

ขอ้สําคญั: ควรเปิดใชง้านการเขา้รหสัวธิใีดวธิหีนึง่ที่
สามารถใชไ้ดเ้สมอ เพือ่เพิม่ความปลอดภัยเมือ่เชือ่มตอ่กบั LAN
แบบไรส้าย การใชร้ะบบการเขา้รหสัจะชว่ยลดความเสีย่งจาก
การเขา้ใชข้อ้มลูของคณุโดยไมไ่ดร้ับอนุญาตได ้
เมือ่โทรศัพทอ์ยูใ่นรปูแบบออฟไลน์ คณุยังสามารถใช ้WLAN
ได ้หากใชไ้ด ้ทัง้นี้ ตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดดา้นความ
ปลอดภัยทีใ่ชไ้ด ้เมือ่เริม่ตน้ และใชก้ารเชือ่มตอ่ WLAN

เคล็ดลบั: ในการตรวจสอบแอดเดรส Media access
control (MAC) ซึง่ระบอุปุกรณ์ของคณุ ใหป้้อน
*#62209526# ในหนา้จอหลัก

หมายเหตุ: การใช ้WLAN อาจถกูจํากดัในบางประเทศ
ตัวอยา่งเชน่ ในประเทศฝรั่งเศส คณุไดร้ับอนุญาตใหใ้ช ้WLAN
เฉพาะในอาคารเทา่นัน้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่เจา้
หนา้ทีใ่นทอ้งถิน่ของคณุ

การเชือ่มตอ่ WLAN
ในการใชก้ารเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN) คณุตอ้งสรา้งจุด
เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต (IAP) สําหรับ WLAN ใชจ้ดุเชือ่มตอ่
สําหรับแอปพลเิคชัน่ทีจ่ําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
การเชือ่มตอ่ WLAN จะถกูสรา้งขึน้เมือ่คณุสรา้งการเชือ่มตอ่
ขอ้มลูโดยใชจ้ดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต WLAN การเชือ่มตอ่
WLAN ทีใ่ชง้านอยูจ่ะสิน้สดุลงเมือ่คณุตัดการเชือ่มตอ่ขอ้มลู
คณุสามารถใช ้WLAN ในระหวา่งใชส้ายสนทนาหรอืเมือ่เปิดใช ้
ขอ้มลูแพคเก็ต คณุสามารถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีม่จีดุเชือ่มตอ่
WLAN ไดเ้พยีงจุดเดยีวในแตล่ะครัง้ แตแ่อปพลเิคชัน่ตา่งๆ
สามารถใชจ้ดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเดยีวกนั
เมือ่โทรศัพทข์องคณุใชรู้ปแบบออฟไลน์ คณุยังคงสามารถใช ้
งาน WLAN ได ้(ถา้ม)ี โปรดปฏบิัตติามขอ้กําหนดดา้นความ
ปลอดภัยทีม่ผีลบังคับใชเ้มือ่สรา้งและใชก้ารเชือ่มตอ่ WLAN

เคล็ดลบั: ในการตรวจสอบทีอ่ยู่ Media Access Control
(MAC) เฉพาะทีร่ะบเุครือ่งของคณุ ใหป้้อน
*#62209526# ในหนา้จอหลัก

ตวัชว่ย WLAN
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > เชือ่มตอ่ > WLAN
ตัวชว่ยสรา้ง WLAN ชว่ยใหค้ณุเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย LAN ไร ้
สาย (WLAN) และจัดการกบัการเชือ่มตอ่ WLAN ของคณุ

หากเครือ่งพบเครอืขา่ย WLAN ในการสรา้งจดุเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ต (IAP) สําหรับการเชือ่มตอ่และเริม่ใชง้านเว็บเบรา

50

ก
าร
เช
ื อ่ม
ต
อ่



เซอรโ์ดยใช ้IAP นี ้ใหเ้ลอืกการเชือ่มตอ่ และ เร ิม่ตน้การเรยีก
ดเูว็บ
หากคณุเลอืกเครอืขา่ย WLAN ทีม่กีารรักษาความปลอดภัย
เครือ่งจะใหค้ณุป้อนรหสัผา่นทีเ่กีย่วขอ้ง หากตอ้งการเชือ่มตอ่
กบัเครอืขา่ยทีถ่กูซอ่นไว ้คณุตอ้งพมิพช์ือ่เครอืขา่ย (Service
Set Identifier, SSID) ทีถ่กูตอ้งกอ่น

หากคณุมเีว็บเบราเซอรท์ีก่ําลังทํางานโดยใชก้ารเชือ่มตอ่
WLAN ทีใ่ชง้านอยูใ่นปัจจบุัน ในการกลับไปยังเว็บเบราเซอร์
ใหเ้ลอืก เรยีกดเูว็บตอ่ไป ในการสิน้สดุการเชือ่มตอ่ทีใ่ชง้าน
อยู ่เลอืกการเชือ่มตอ่และ ตดัการเชือ่มตอ่ WLAN

จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต WLAN
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > เชือ่มตอ่ > WLAN และ ตวั
เลอืก
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• ตวักรองเครอืขา่ย WLAN  — กรองเครอืขา่ย LAN ไรส้าย

(WLAN) จากรายการเครอืขา่ยทีพ่บ เครอืขา่ยทีเ่ลอืกไวจ้ะ
ไมป่รากฏในครัง้ตอ่ไปทีแ่อปพลเิคชัน่ทําการคน้หาเครอืขา่ย
WLAN

• รายละเอยีด  — ดรูายละเอยีดของเครอืขา่ยทีป่รากฎใน
รายการ หากคณุเลอืกการเชือ่มตอ่ทีใ่ชง้านอยูใ่นปัจจบุัน จะ
มรีายละเอยีดของการเชือ่มตอ่ปรากฎขึน้

โหมดการทํางาน
โหมดการทํางานใน WLAN แบง่ออกเป็นสองโหมด ดังนี้: โหมด
โครงสรา้งพืน้ฐานและโหมดเฉพาะกจิ
การทํางานในโหมดโครงสรา้งพืน้ฐานจะอนุญาตใหม้กีารสือ่สาร
สองชนดิ: อปุกรณ์ไรส้ายเชือ่มตอ่เขา้หากนัโดยผา่นอปุกรณ์ที่
เป็นจดุเชือ่มตอ่ WLAN หรอือปุกรณ์ไรส้ายเชือ่มตอ่เขา้กบัเครอื
ขา่ย LAN แบบมสีายโดยผา่นอปุกรณ์ทีเ่ป็นจดุเชือ่มตอ่ WLAN

ในโหมดการทํางานแบบเฉพาะกจิ โทรศัพทจ์ะสามารถสง่และ
รับขอ้มลูกบัโทรศัพทอ์กีเครือ่งหนึง่ไดโ้ดยตรง

การต ัง้คา่ WLAN
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
LAN ไรส้าย

ในการกําหนดใหส้ญัลักษณ์ปรากฏขึน้เมือ่มี LAN ไรส้าย
(WLAN) ใชง้านไดใ้นตําแหน่งปัจจบุันของคณุ เลอืก แสดง
ความพรอ้ม WLAN > ใช่

ในการเลอืกระยะหา่งของเวลาแตล่ะครัง้ทีจ่ะใหโ้ทรศัพทส์แกน
หาเครอืขา่ย WLAN ทีส่ามารถใชง้านไดแ้ละอพัเดตสญัลักษณ์
เลอืก คน้หาเครอืขา่ย การตัง้คา่นีไ้มส่ามารถใชไ้ด  ้เวน้แตค่ณุ
เลอืก แสดงความพรอ้ม WLAN > ใช่

ในการตัง้คา่ใหอ้ปุกรณ์ทดสอบความสามารถในการเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ตของ WLAN ทีเ่ลอืกโดยอตัโนมัต,ิ ใหข้ออนุญาต
กอ่นทกุครัง้ หรอืไมใ่หด้ําเนนิการทดสอบการเชือ่มตอ่ เลอืก
ทดสอบเชือ่มตอ่เน็ต > ใชง้านโดยอตัโนมตั,ิ ถามทกุคร ัง้
หรอื ไมเ่รยีกใชง้าน หากคณุเลอืก ใชง้านโดยอตัโนมตั ิหรอื
อนุญาตใหด้ําเนนิการทดสอบไดเ้มือ่อปุกรณ์ขอ และมกีาร
ดําเนนิการทดสอบการเชือ่มตอ่เสร็จเรยีบรอ้ย จดุเชือ่มตอ่จะได ้
รับการจัดเก็บไวท้ีป่ลายทางอนิเทอรเ์น็ต

ในการตรวจสอบทีอ่ยู่ Media Access Control (MAC) เฉพาะซึง่
ใชร้ะบเุครือ่งของคณุ ใหป้้อน *#62209526# ในหนา้จอ
หลัก ทีอ่ยู ่MAC จะปรากฏขึน้

การเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีใ่ช้
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > เชือ่มตอ่ > ตวัเชือ่ม
เลอืก การเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีใ่ช้ 51
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ในหนา้จอการเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีใ่ช  ้คณุจะเห็นการเชือ่มตอ่ขอ้มลู
ทีเ่ปิดไว:้

   การเชือ่มตอ่ GPRS

   การเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN)

หมายเหตุ: คา่ใชจ้่ายจรงิทีผู่ใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บสําหรับการ
โทรและบรกิารนัน้อาจแตกตา่งกนั ขึน้กับคณุสมบัตขิองเครอื
ขา่ย การปัดเศษในการเรยีกเก็บ ภาษี และอืน่ๆ

ในการสิน้สดุการเชือ่มตอ่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ตดัการเชือ่ม
ตอ่ ในการปิดการเชือ่มตอ่ทีเ่ปิดอยูท่ัง้หมด ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > ตดัการเชือ่มตอ่ท ัง้หมด
ในการดรูายละเอยีดการเชือ่มตอ่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ราย
ละเอยีด

ซงิค ์
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > โทรศพัท ์> ซงิค์
ซงิคจ์ะชว่ยในการซงิโครไนซบ์ันทกึ รายการปฏทินิ ขอ้ความตัว
อักษรและขอ้ความมัลตมิเีดยี เบราเซอรบ์ุค๊มารค์ หรอืรายชือ่
โดยการใชแ้อปพลเิคชัน่ตา่งๆ ทีใ่ชร้ว่มกนัไดท้างอนิเทอรเ์น็ต
หรอืกับเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้่วมกนัได ้
คณุอาจไดร้ับการตัง้คา่การซงิโครไนซใ์นขอ้ความแบบพเิศษ
จากผูใ้หบ้รกิาร
รปูแบบการซงิคจ์ะประกอบไปดว้ยการตัง้คา่ทีจ่ําเป็นตอ่การซงิ
โครไนซ์

เมือ่คณุเปิดแอปพลเิคชัน่ซงิค ์รปูแบบการซงิคท์ีร่ะบบตัง้ไวห้รอื
ทีใ่ชแ้ลว้กอ่นหนา้นีจ้ะปรากฏขึน้ ในการแกไ้ขรปูแบบ ใหเ้ลือ่น
ไปทีร่ายการซงิค ์แลว้เลอืก เลอืก เพือ่รวมเขา้ไปในรปูแบบ
หรอื ไมเ่ลอืก เพือ่ลบออก

ในการจัดการรปูแบบการซงิค์ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก และตัวเลอืกที่
ตอ้งการ

ในการซงิโครไนซข์อ้มลู ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ซงิโครไนส ์ใน
การยกเลกิการซงิโครไนซก์อ่นจะเสร็จสิน้ ใหเ้ลอืก ยกเลกิ

การเชือ่มตอ่ Bluetooth

เกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ Bluetooth
การเชือ่มตอ่ Bluetooth ชว่ยใหค้ณุสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่แบบ
ไรส้ายกบัอปุกรณ์อืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้เชน่ อปุกรณ์โทรศัพทม์อื
ถอื คอมพวิเตอร ์ชดุหฟูัง และชดุโทรศัพทใ์นรถยนต์
คณุสามารถใชก้ารเชือ่มต่อนีส้ง่รูปภาพ คลปิวดิโีอและคลปิ
เสยีง รวมทัง้บันทกึตา่งๆ ถา่ยโอนไฟลจ์ากเครือ่งคอมพวิเตอรท์ี่
ใชร้่วมกันไดข้องคณุ และพมิพภ์าพดว้ยเครือ่งพมิพท์ีใ่ชร้่วมกนั
ได ้
เนือ่งจากอปุกรณ์ทีม่เีทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth สือ่สารโดย
ใชค้ลืน่วทิยุ จงึไมจ่ําเป็นตอ้งอยูใ่นระยะทีม่องเห็นโดยตรง
อยา่งไรก็ตาม ควรมรีะยะหา่งจากกนัภายใน 10 เมตร (33 ฟตุ)
แมว้า่การเชือ่มตอ่อาจถกูรบกวนจากสิง่กดีขวาง เชน่ ผนัง หรอื
อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ
โทรศัพทน์ีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0
+ EDR ทีส่นับสนุนรปูแบบดังตอ่ไปนี้: การแจกจา่ยเสยีงขัน้สงู,
การควบคมุเสยีง/วดิโีอระยะไกล, การจัดการภาพพืน้ฐาน, การ
พมิพพ์ืน้ฐาน, การตอ่เครอืขา่ยแบบหมนุเลขหมาย, การถา่ยโอน
ไฟล,์ การเขา้ถงึโดยทั่วไป, แฮนดฟ์ร,ี ชดุหฟูัง, อปุกรณ์โตต้อบ
บคุคล, Push ออปเจ็กต,์ การเขา้ใชส้มดุโทรศัพท,์ การเขา้ใช ้
ซมิ, พอรต์อนุกรม คณุควรใชเ้ฉพาะอปุกรณ์เสรมิของรุ่นนีท้ีไ่ด ้
รับการรับรองจาก Nokia เทา่นัน้ เพือ่สรา้งความมั่นใจในการใช ้
งานระหวา่งอปุกรณ์ทีร่องรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจ52
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สอบกบับรษิัทผูผ้ลติอปุกรณ์อืน่ๆ เพือ่ดวูา่อปุกรณ์นัน้ๆ ใชง้าน
รว่มกบัโทรศัพทร์ุน่นีไ้ดห้รอืไม่
คณุสมบัตทิีใ่ชเ้ทคโนโลย ีBluetooth จะเพิม่การใชพ้ลังงาน
แบตเตอรีแ่ละลดอายกุารใชง้านของแบตเตอรี่
เมือ่อปุกรณ์ถกูล็อค การเชือ่มตอ่กบัอปุกรณท์ีไ่ดร้ับอนุญาต
เทา่นัน้จงึจะใชไ้ด ้

การต ัง้คา่
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > เชือ่มตอ่ > Bluetooth
เมือ่คณุเปิดแอปพลเิคชัน่เป็นครัง้แรก เครือ่งจะขอใหค้ณุระบชุือ่
ของโทรศัพทข์องคณุ ซึง่คณุสามารถเปลีย่นชือ่ภายหลังได ้
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• Bluetooth  — เปิดหรอืปิดการเชือ่มตอ่ Bluetooth 
• การมองเห็นของโทรศพัท ์ — เมือ่ตอ้งการใหอ้ปุกรณ์อืน่ๆ
ทีม่เีทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth พบเครือ่งโทรศัพทข์องคณุ
ได ้ใหเ้ลอืก เห็นไดท้ ัง้หมด ในการตัง้ชว่งเวลาระหวา่งการ
ใหแ้สดงเครือ่งจนถงึใหซ้อ่นเครือ่ง ใหเ้ลอืก ระบชุว่งเวลา
ในการซอ่นเครือ่งไมใ่หอ้ปุกรณ์อืน่พบ ใหเ้ลอืก ซ่อน

• ชือ่ของโทรศพัท ์ — แกไ้ขชือ่ทีป่รากฏในอปุกรณ์อืน่ทีใ่ช ้
เทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth

• โหมด SIM ระยะไกล  — อนุญาตหรอืไมอ่นุญาตให ้
อปุกรณ์อืน่ เชน่ อปุกรณ์เสรมิชดุโทรศัพทใ์นรถยนตท์ีใ่ชร้ว่ม
กนัได ้ใชซ้มิการด์ในโทรศัพทข์องคณุเชือ่มตอ่กบัระบบเครอื
ขา่ย

เคล็ดลบัการรกัษาความ
ปลอดภยั
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > เชือ่มตอ่ > Bluetooth

เมือ่คณุไมใ่ชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth หากตอ้งการควบคมุผูท้ีจ่ะ
สามารถคน้หาโทรศัพทข์องคณุพบและเชือ่มตอ่กบัโทรศัพท์
ของคณุได ้ใหเ้ลอืก Bluetooth > ปิด หรอื การมองเห็น
ของโทรศพัท ์> ซอ่น
การทํางานของโทรศัพทใ์นโหมดทีถ่กูซอ่นไวถ้อืเป็นวธิหีลกี
เลีย่งซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตรายทีป่ลอดภัยยิง่ขึน้ หา้มยอมรับการ
เชือ่มตอ่ Bluetooth จากแหลง่ทีค่ณุไมเ่ชือ่ถอื หรอืเลอืกปิด
ฟังกช์นั Bluetooth ซึง่จะไมส่ง่ผลตอ่ฟังกช์นัอืน่ของโทรศัพท์
อยา่จับคูห่รอืรับคําขอการเชือ่มตอ่จากอปุกรณ์ทีไ่มรู่จ้ัก วธินีีจ้ะ
ชว่ยป้องกนัโทรศัพทข์องคณุจากเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตรายได ้

การสง่ขอ้มลูโดยใชก้ารเชือ่มตอ่
Bluetooth
คณุสามารถเชือ่มตอ่ Bluetooth หลายรายการพรอ้มกนัได ้
ตัวอยา่งเชน่ หากคณุเชือ่มต่อเขา้กบัชดุหฟูังทีใ่ชร้ว่มกนัได  ้คณุ
ยังคงสามารถถา่ยโอนไฟลต์า่งๆ ไปยังอปุกรณ์อืน่ทีใ่ชร้ว่มกนั
ได ้
1. เปิดแอปพลเิคชัน่ทีเ่ก็บรายการซึง่คณุตอ้งการสง่
2. เลือ่นไปยังรายการนัน้ แลว้เลอืก ตวัเลอืก > สง่ > ทาง

Bluetooth
อปุกรณ์ทีม่เีทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth ซึง่อยูภ่ายในระยะ
ครอบคลมุจะปรากฏขึน้ ไอคอนอปุกรณ์มลีักษณะดังตอ่ไปนี้

   คอมพวิเตอร์

   โทรศัพท์

   อปุกรณ์เสยีงหรอืวดิโีอ

   อปุกรณ์อืน่ๆ

ในการหยดุการคน้หากลางคัน ใหเ้ลอืก ยกเลกิ
3. เลอืกอปุกรณ์ทีค่ณุตอ้งการเชือ่มตอ่ 53
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4. หากอปุกรณ์อกีเครือ่งกําหนดใหต้อ้งจับคูก่อ่นสง่ขอ้มลู จะมี
เสยีงดังขึน้ และเครือ่งจะขอใหค้ณุป้อนรหสัผา่น คณุตอ้ง
ป้อนรหสัเดยีวกนัในอปุกรณ์ทัง้สองเครือ่ง
เมือ่สรา้งการเชือ่มตอ่แลว้ กาํลงัสง่ขอ้มลู จะแสดงขึน้

การจบัคูอ่ปุกรณ์
ในการจับคูอ่ปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดแ้ละดอูปุกรณ์ทีจ่ับคูข่อง
คณุ ในหนา้จอหลักของการเชือ่มตอ่ Bluetooth ใหเ้ลือ่นมาทาง
ขวา
กอ่นการจับคู่ ใหส้รา้งรหสัผา่นของคณุเอง (ตัวเลข 1 - 16 หลัก)
และตกลงกบัเจา้ของอปุกรณ์อกีเครือ่งไวใ้หใ้ชร้หัสเดยีวกนั
อปุกรณ์ทีไ่มม่อีนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชจ้ะมรีหสัผา่นทีโ่รงงานตัง้มาไว ้
รหสัผา่นดังกลา่วจะใชเ้พยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้
1. ในการจับคูก่ับอปุกรณ์ เลอืก ตวัเลอืก > อปุกรณ์ทีจ่บัคู่
ใหม ่อปุกรณ์ตา่งๆ ทีอ่ยูภ่ายในระยะครอบคลมุจะปรากฏขึน้

2. เลอืกอปุกรณ์ แลว้ป้อนรหสัผา่น คณุตอ้งป้อนรหสัผา่น
เดยีวกนันีก้บัอปุกรณ์อกีเครือ่งดว้ย

3. อปุกรณ์เสรมิดา้นเสยีงบางอยา่งจะเชือ่มต่อกบัอปุกรณ์ของ
คณุโดยอตัโนมัตหิลังการจับคู่ หรอืเลือ่นไปทีอ่ปุกรณ์เสรมิ
และเลอืก ตวัเลอืก > เชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ออดโิอ

อปุกรณ์ทีจ่ับคูจ่ะแสดงดว้ย  ในการคน้หาอปุกรณ์

ในการกําหนดอปุกรณ์ใหเ้ป็นอปุกรณ์ทีไ่ดร้ับอนุญาตหรอืไมไ่ด ้
รับอนุญาต ใหเ้ลือ่นไปยังอปุกรณ์ และเลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• ต ัง้เป็นผา่นการอนุญาต  — การเชือ่มตอ่ระหวา่งเครือ่งของ
คณุและอปุกรณ์ทีไ่ดร้ับอนุญาตสามารถทําไดท้ันทโีดยคณุ
ไมต่อ้งรับรู ้และไมจ่ําเป็นตอ้งมกีารตอบรับหรอืการใหส้ทิธิ์
แยกตา่งหาก ใหใ้ชส้ถานะนีก้บัอปุกรณ์สว่นตัวของคณุเอง
เชน่ ชดุหฟูังหรอืคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัไดข้องคณุ
หรอือปุกรณ์อืน่ของผูท้ีค่ณุไวว้างใจ  แสดงถงึอปุกรณ์ทีไ่ด ้
รับอนุญาตในหนา้จออปุกรณ์ทีจ่ับคู่

• ต ัง้เป็นไมผ่า่นการอนญุาต  — คําขอการเชือ่มตอ่จาก
อปุกรณ์นีต้อ้งไดร้ับการยอมรับจากคณุทกุครัง้

ในการยกเลกิการจับคู่ ใหเ้ลือ่นไปยังอปุกรณ์ และเลอืก ตวั
เลอืก > ลบ
หากคณุตอ้งการยกเลกิการจับคูท่ัง้หมด เลอืก ตวัเลอืก > ลบ
ท ัง้หมด

การรบัขอ้มลูโดยใชก้ารเชือ่มตอ่
Bluetooth
เมือ่คณุไดร้ับขอ้มลูโดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth สญัญาณ
เสยีงจะดังขึน้ และเครือ่งจะถามวา่คณุตอ้งการยอมรับขอ้ความ
หรอืไม ่หากคณุยอมรับ  จะปรากฏขึน้ และรายการนัน้จะถกู
นํามาวางไวใ้นโฟลเดอรถ์าดเขา้ทีอ่ยูใ่นขอ้ความ ขอ้ความทีไ่ด ้
รับผา่นการเชือ่มตอ่ Bluetooth จะกํากับไวด้ว้ยสญัลักษณ์ 

เคล็ดลบั: หากโทรศัพทแ์จง้เตอืนวา่หน่วยความจําเต็ม
เมือ่คณุพยายามทีจ่ะรับขอ้มลูผา่นการเชือ่มตอ่
Bluetooth ใหเ้ปลีย่นการด์หน่วยความจําเป็นตําแหน่งที่
จะจัดเก็บขอ้มลู 

การปิดก ัน้อปุกรณ์
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > เชือ่มตอ่ > Bluetooth
หากตอ้งการปิดกัน้อปุกรณ์ไมใ่หเ้ชือ่มตอ่ Bluetooth กับ
โทรศัพทข์องคณุ ใหเ้ปิดแท็บ อปุกรณ์ทีจ่บัคู ่เลือ่นไปที่
อปุกรณ์ทีค่ณุตอ้งการปิดกัน้ และเลอืก ตวัเลอืก > ปิดก ัน้
ในการเลกิปิดกัน้อปุกรณ์ ใหเ้ปิดแท็บ อปุกรณ์ทีถ่กูปิดก ัน้
เลือ่นไปทีอ่ปุกรณ์ และเลอืก ตวัเลอืก > ลบ
ในการเลกิปิดกัน้อปุกรณ์ทีถ่กูปิดกัน้ทัง้หมด ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > ลบท ัง้หมด54
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หากคณุปฏเิสธคําขอการจับคูจ่ากอปุกรณ์อืน่ อปุกรณ์จะถามวา่
คณุตอ้งการปิดกัน้คําขอการเชือ่มตอ่ทัง้หมดในอนาคตจาก
อปุกรณ์นีห้รอืไม่ หากคุณตอบตกลง อปุกรณ์ระยะไกลจะถกูเพิม่
ในรายการอปุกรณ์ทีป่ิดกัน้

โหมดซมิระยะไกล
กอ่นจะเรยีกใชโ้หมดซมิระยะไกลได ้ตอ้งจับคูอ่ปุกรณ์ทัง้สอง
กอ่นและการจับคูจ่ะเริม่ตน้จากอกีอปุกรณ์หนึง่ เมือ่จับคูก่นั ให ้
ใชร้หสัผา่น 16 หลัก และตัง้คา่อกีอปุกรณ์หนึง่เป็นไดร้ับอนุญาต

ในการใชโ้หมดซมิระยะไกลกบัอปุกรณ์เสรมิของชดุโทรศัพทใ์น
รถยนตท์ีใ่ชร้ว่มกนัได ้ใหเ้ปิดใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth กอ่น
และเปิดใชโ้หมดซมิระยะไกลดว้ยโทรศัพทข์องคณุ เรยีกใช ้
โหมดซมิระยะไกลจากอกีอปุกรณ์หนึง่
เมือ่เปิดโหมดซมิระยะไกลไวใ้นอปุกรณ์ของคณุ โหมด SIM
ระยะไกล จะปรากฏขึน้ในโหมดสแตนดบ์าย การเชือ่มตอ่กบั
ระบบเครอืขา่ยไรส้ายจะปิดการใชง้าน โดยมสีญัลักษณ์  ใน
พืน้ทีแ่สดงเครือ่งหมายความแรงของสญัญาณ และคณุไม่
สามารถใชบ้รกิารหรอืคณุสมบัตติา่งๆ ของซมิการด์ทีต่อ้งอยู่
ภายในพืน้ทีค่รอบคลมุของระบบเซลลลูาร์
เมือ่อปุกรณ์ไรส้ายอยูใ่นโหมดซมิระยะไกล คณุจะใชไ้ดเ้ฉพาะ
อปุกรณ์เสรมิทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ทา่นัน้ เชน่ ชดุอปุกรณ์รถยนต์
ในการโทรออกหรอืรับสาย อปุกรณ์ไรส้ายของคณุจะไมท่ําการ
โทรออก ยกเวน้หมายเลขฉุกเฉนิทีต่ัง้โปรแกรมไวใ้นเครือ่ง ใน
ขณะทีอ่ยูใ่นโหมดนี้ หากตอ้งการโทรออกโดยใชโ้ทรศัพท์ คณุ
ตอ้งออกจากโหมดซมิระยะไกลกอ่น หากเครือ่งถกูล็อคอยู่ ให ้
ป้อนรหสัเพือ่ปลดล็อคกอ่น

ในการออกจากโหมดซมิระยะไกล ใหก้ดปุ่ มเปิดปิด และเลอืก
ออกจากโหมดซมิทางไกล

สายเคเบลิขอ้มลู
เพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หข้อ้มลูไดร้ับความเสยีหาย อยา่ถอดสาย
เคเบลิขอ้มลู USB ระหวา่งทีก่ําลังถา่ยโอนขอ้มลู

ถา่ยโอนขอ้มลูระหวา่งโทรศพัทข์องคณุกบัเครือ่ง
คอมพวิเตอร์
1. ใสก่ารด์หน่วยความจําลงในโทรศัพทข์องคณุ และเชือ่มตอ่

โทรศัพทเ์ขา้กับเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัไดโ้ดยใช ้
สายเคเบลิขอ้มลู

2. เมือ่โทรศัพทส์อบถามถงึโหมดทีจ่ะใช ้เลอืก อปุกรณ์จดั
เก็บขอ้มลู ในโหมดนี้ คณุจะเห็นโทรศัพทเ์ป็นเสมอืนฮารด์
ไดรฟ์ทีถ่อดไดใ้นคอมพวิเตอรข์องคณุ

3. ยตุกิารเชือ่มตอ่จากเครือ่งคอมพวิเตอร์ (เชน่ จากตัวชว่ย
Unplug หรอื Eject Hardware ใน Microsoft Windows)
เพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ารด์หน่วยความจําชํารุดเสยีหาย

ในการใชช้ดุโปรแกรม Nokia Ovi Suite กบัโทรศัพทข์องคณุ
ใหต้ดิตัง้ Nokia Ovi Suite บนพซีขีองคณุ เชือ่มตอ่สายเคเบลิ
ขอ้มลู และเลอืก PC Suite
ในการซงิโครไนซเ์พลงในเครือ่งกบั Nokia Ovi Player ใหต้ดิตัง้
ซอฟตแ์วร ์Nokia Ovi Player บนคอมพวิเตอรข์องคณุ เชือ่มตอ่
สายเคเบลิขอ้มลู และเลอืก ถา่ยโอนสือ่
ในการเปลีย่นโหมด USB ทีต่ามปกตคิณุใชก้บัสายเคเบลิขอ้มลู
ใหเ้ลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > เชือ่มตอ่ > USB และ โหมด
การเชือ่มตอ่ USB และตัวเลอืกทีต่อ้งการ

ในการตัง้ใหโ้ทรศัพทส์อบถามถงึโหมดทกุครัง้ทีค่ณุเชือ่มตอ่
สายเคเบลิขอ้มลูกบัโทรศัพท ์เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ >
เชือ่มตอ่ > USB และ ถามเมือ่เชือ่มตอ่ > ใช่
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การเชือ่มตอ่เครือ่งพซีี
คณุสามารถใชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งนีก้บัแอปพลเิคชัน่การสือ่สาร
นขอ้มลูและการเชือ่มตอ่กบัเครือ่งพซีทีีใ่ชร้ว่มกนัได  ้ชดุ

โปรแกรม Nokia Ovi Suite ชว่ยใหค้ณุสามารถโอนยา้ยไฟล์
และภาพระหวา่งโทรศัพทข์องคณุกบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนั
ได ้เป็นตน้
หากตอ้งการใช ้Ovi Suite ดว้ยโหมดการเชือ่มตอ่ USB ใหเ้ลอืก
PC Suite
หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Ovi Suite โปรดดขูอบเขต
การสนับสนุนที ่www.ovi.com

เกีย่วกบัเครอืขา่ยโฮม
โทรศัพทข์องคณุใชร้่วมกับ UPnP (Universal Plug and Play)
ไดแ้ละไดร้ับการรับรองจาก DLNA (Digital Living Network
Alliance) คณุสามารถใชอ้ปุกรณ์ทีใ่ชจ้ดุเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย
(WLAN) หรอืเราเตอรส์รา้งเครอืขา่ยโฮมได  ้จากนัน้คณุสามารถ
เชือ่มตอ่อปุกรณ์ UPnP ทีเ่ปิดใชง้าน WLAN ซึง่ใชร้ว่มกนัไดเ้ขา้
กับเครอืขา่ย อปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกนัไดอ้าจเป็นโทรศัพทม์อืถอืของ
คณุ เครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัได  ้เครือ่งเสยีง โทรทัศน์
หรอืเครือ่งรับมลัตมิเีดยีไรส้ายทีใ่ชร้่วมกันไดท้ีเ่ชือ่มตอ่กบั
เครือ่งเสยีงหรอืโทรทัศน์

คณุสามารถแบง่ใชแ้ละซงิโครไนซไ์ฟลส์ือ่ทีอ่ยูใ่นโทรศัพท์
เคลือ่นทีร่ว่มกบัอปุกรณ์ทีไ่ดร้ับการรับรองจาก UPnP และ
DLNA อืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกนัไดผ้า่นเครอืขา่ยโฮม ในการเปิดใช ้
ฟังกช์นัเครอืขา่ยโฮม และจัดการการตัง้คา่ เลอืก เมนู > แอป

พลฯิ > โฮมมเีดยี นอกจากนี้ คณุยังสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่
โฮมมเีดยีดแูละเลน่ไฟลส์ือ่จากอปุกรณ์เครอืขา่ยโฮมใน
โทรศัพทข์องคณุหรอืในอปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกันไดอ้ืน่ๆ เชน่ เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์เครือ่งเสยีง หรอืโทรทัศน์

ในการดไูฟลส์ือ่ในอปุกรณ์เครอืขา่ยโฮมอืน่ เมือ่อยูใ่นโฟลเดอร์
รปูถา่ย เป็นตน้ ใหเ้ลอืกไฟล ์ตวัเลอืก > แสดงผา่นเครอืขา่ย
โฮม แลว้เลอืกอปุกรณ์

ในการใชฟ้ังกช์นั WLAN ของโทรศัพทใ์นเครอืขา่ยโฮม คณุจะ
ตอ้งมกีารเชือ่มตอ่โฮมของระบบ WLAN ทีก่ําลังทํางานและมี
อปุกรณ์โฮมอืน่ๆ ทีเ่ปิดใชร้ะบบ UPnP ซึง่เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย
โฮมเดยีวกนั
หลังจากตัง้คา่เครอืขา่ยโฮมของคณุ คณุสามารถแบง่ใชร้ปูภาพ
และคลปิวดิโีอกบัเพือ่นๆ และครอบครัวของคณุทีบ่า้น นอกจาก
นีค้ณุยังสามารถเก็บสือ่ของคุณไวท้ีเ่ซริฟ์เวอรม์เีดยีหรอืดงึไฟล์
สือ่จากเซริฟ์เวอรโ์ฮมทีใ่ชร้่วมกันได  ้คณุสามารถเลน่เพลงที่
เก็บไวใ้นโทรศัพทข์องคณุโดยใชร้ะบบโฮมสเตอรโิอทีไ่ดร้ับ
การรับรองจาก DLNA โดยควบคมุเพลยล์สิและระดับความดัง
จากโทรศัพทข์องคณุโดยตรง นอกจากนีค้ณุยังสามารถดภูาพที่
ถา่ยไวด้ว้ยกลอ้งในโทรศัพทข์องคณุบนจอทวีทีีใ่ชร้่วมกนัได ้
โดยควบคมุดว้ยโทรศัพทข์องคุณผ่าน WLAN ทัง้หมด
เครอืขา่ยโฮมใชก้ารตัง้คา่ความปลอดภัยของการเชือ่มตอ่
WLAN ใชค้ณุสมบัตขิองเครอืขา่ยโฮมในเครอืขา่ยโครงสรา้ง
พืน้ฐานของ WLAN รว่มกบัอปุกรณ์ทีม่จีดุเชือ่มตอ่ WLAN และ
เปิดใชง้านการเขา้รหัส
โทรศัพทข์องคณุจะเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยโฮมไดก้็ตอ่เมือ่คณุ
ยอมรับคําขอเชือ่มตอ่จากอปุกรณ์อืน่ทีใ่ชร้่วมกันได  ้หรอืเลอืก
ตัวเลอืกเพือ่ดู เลน่ หรอืคัดลอกไฟลส์ือ่ในโทรศัพทข์องคณุ
หรอืคน้หาอปุกรณ์อืน่ๆ
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อนิเทอรเ์น็ต
คณุสามารถใชเ้ว็บเบราเซอร์ เพือ่ดเูว็บเพจทีเ่ป็น hypertext
markup language (HTML) บนอนิเทอรเ์น็ตตามรปูแบบเดมิที่
ไดอ้อกแบบไว ้คณุยังสามารถเรยีกดเูว็บเพจทีอ่อกแบบมาเป็น
พเิศษสําหรับโทรศัพทเ์คลือ่นที่ ซึง่ใช ้extensible hypertext
markup language (XHTML) หรอื wireless markup
language (WML) ไดอ้กีดว้ย
หากพบเว็บเพจทีอ่า่นไมอ่อกหรอืใชก้ารเขา้รหสัภาษาที่
โทรศัพทไ์มส่นับสนุน และพบขอ้ความทีอ่า่นไมรู่เ้รือ่งขณะเรยีก
ด ูใหค้ณุลองเลอืก เมน ู> เว็บ และ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ >
หนา้ > การเขา้รหสัทีต่ ัง้ไว ้และเลอืกการเขา้รหสัทีเ่กีย่วขอ้ง
ในการเบราสเ์ว็บ คณุตอ้งตัง้คา่จุดเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตใน
โทรศัพทข์องคณุกอ่น การใชเ้ว็บเบราเซอรจ์ําเป็นตอ้งมกีาร
สนับสนุนจากเครอืขา่ย

การเรยีกดเูว็บ
แอปพลเิคชัน่เบราเซอรช์ว่ยใหค้ณุสามารถเรยีกดเูว็บเพจได ้
เลอืก เมน ู> เว็บ

ปุ่ มลดั:ในการเปิดเบราเซอร ์ใหก้ดปุ่ ม 0 คา้งไวเ้มือ่อยู่
ในหนา้จอหลัก

การไปทีเ่ว็บเพจ —  ในหนา้จอบุ๊คมารค์ ใหเ้ลอืกบุค๊มารค์ หรอื
เริม่ป้อนทีอ่ยูเ่ว็บ (ชอ่ง  จะเปิดขึน้โดยอตัโนมัต)ิ และเลอืก
ไปที่
เว็บเพจบางหนา้อาจประกอบไปดว้ย วดิโีอคลปิ ซึง่โทรศัพทจ์ะ
ตอ้งมพีืน้ทีห่น่วยความจําขนาดใหญ่ จงึจะสามารถเขา้ดเูว็บเพจ
ดังกลา่วได ้หากโทรศัพทข์องคณุไมม่พีืน้ทีห่น่วยความจําเหลอื

อยูใ่นขณะทีโ่หลดเว็บเพจดังกลา่ว ใหใ้สก่ารด์หน่วยความจํา 
มฉิะนัน้แลว้ วดิโิอคลปิจะไมแ่สดงขึน้มา

การปิดใชง้านภาพกราฟิกเพือ่ประหยดัพืน้ทีใ่นหนว่ย
ความจําและดาวนโ์หลดไดเ้ร็วขึน้ —  เลอืก ตวัเลอืก > การ
ต ัง้คา่ > หนา้ > โหลดเนือ้หา > ตวัอกัษรเทา่น ัน้

การรเีฟรชเนือ้หาของเว็บเพจ —  เลอืก ตวัเลอืก > ตวั
เลอืกเว็บเพจ > โหลดซํา้

การดภูาพเว็บเพจทีค่ณุไดเ้ขา้เยีย่มชม —  เลอืก กลบั
รายการเว็บเพจทีค่ณุเขา้เยีย่มชมในระหวา่งการเรยีกขอ้มลูขณะ
นีเ้ปิดขึน้ ตัวเลอืกนีส้ามารถใชง้านไดถ้า้เปิดใช  ้รายการประวตั ิ
ในการตัง้คา่เบราเซอร์

การปิดก ัน้หรอืยอมใหเ้ปิดใชง้านการเปิดหลายหนา้ตา่ง
โดยอตัโนมตั ิ—  เลอืก ตวัเลอืก > ตวัเลอืกเว็บเพจ > ปิด
ก ัน้หนา้ตา่งปอปอพั หรอื อนุญาตป็อปอพั

การดปูุ่ มทางลดั —  เลอืก ตวัเลอืก > ทางลดัปุ่ มกด ในการ
แกไ้ขปุ่ มทางลัด ใหเ้ลอืก แกไ้ข

การยอ่หรอืขยายเว็บเพจ —  กด * หรอื #
เคล็ดลบั: หากตอ้งการไปยังหนา้จอหลักโดยไมอ่อก
จากแอปพลเิคชัน่เบราเซอร์ หรอืปิดการเชือ่มตอ่ ใหก้ด
ปุ่ มวางสายหนึง่ครัง้

แถบเครือ่งมอืเบราเซอร์
แถบเครือ่งมอืเบราเซอรจ์ะชว่ยในการเลอืกฟังกช์นัของเบรา
เซอรท์ีใ่ชง้านบอ่ย
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การเปิดแถบเครือ่งมอื —  กดปุ่ มเลือ่นคา้งไวบ้นพืน้ทีว่า่งของ
เว็บเพจ

การเลือ่นภายในแถบเครือ่งมอื —  เลือ่นไปทางซา้ยหรอืขวา

การเลอืกคณุลกัษณะจากแถบเครือ่งมอื —  กดปุ่ มเลือ่น
จากแถบเครือ่งมอื เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
•  ไปยงัทีอ่ยูเ่ว็บ  — ป้อนทีอ่ยูเ่ว็บ
•  เพจทีเ่ย ีย่มชมลา่สดุ  — ดรูายการทีอ่ยูเ่ว็บทีค่ณุเขา้
เยีย่มชมบอ่ย

•  บุค๊มารค์  — เปิดหนา้จอบุค๊มารค์
•  เต็มหนา้จอ  — ดเูว็บเพจแบบเต็มหนา้จอ
•  ภาพรวมเพจ  — แสดงภาพรวมของเว็บเพจปัจจบุัน
•  คน้หาดว้ยคาํสําคญั  — คน้หาเว็บเพจปัจจบุัน
•  การต ัง้คา่  — แกไ้ขการตัง้คา่เว็บเบราเซอร์

การสํารวจเพจ
ขณะเรยีกดเูว็บเพจขนาดใหญ่ คณุสามารถใชแ้ผนทีย่อ่หรอื
ภาพรวมเพจในการดเูพจแบบรวดเร็ว
เลอืก เมนู > เว็บ
การเปิดใชง้านแผนทีย่อ่ —  เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ >
ท ัว่ไป > แผนทีย่อ่ > เปิด เมือ่คณุเลือ่นดเูว็บเพจขนาดใหญ่
แผนทีย่อ่จะเปิดและแสดงภาพรวมของเพจนัน้ๆ

การเลือ่นไปมาบนแผนทีย่อ่ —  เลือ่นไปทางซา้ย ขวา บน
หรอืลา่ง หยดุเลือ่นเมือ่คณุพบตําแหน่งทีต่อ้งการ แผนทีย่อ่จะ
หายไปและใหค้ณุอยูใ่นตําแหน่งทีเ่ลอืกไว ้

การคน้หาขอ้มลูบนเว็บเพจดว้ยภาพรวมเพจ
1. กด 8 ภาพขนาดยอ่ของเว็บเพจปัจจุบันจะเปิดขึน้
2. ขยับไปรอบๆ ภาพขนาดยอ่ โดยการเลือ่นขึน้ ลง ซา้ย หรอื

ขวา

3. เมือ่พบสว่นทีค่ณุตอ้งการดู ใหเ้ลอืก ตกลง เพือ่ทีไ่ปสว่นนัน้
บนเว็บเพจ

ลงิคข์า่วบนเว็บและบล็อก
ลงิคข์า่วทางเว็บชว่ยใหค้ณุสามารถตดิตามหัวขอ้ขา่วและบล็อก
โปรดของคณุไดอ้ยา่งงา่ยดาย
เลอืก เมนู > เว็บ
ลงิคข์า่วทางเว็บคอืไฟล์ XML บนเว็บเพจ ทีน่ํามาใชเ้พือ่แบง่ปัน
เชน่ หวัขอ้ขา่วหรอืบล็อกลา่สดุ เป็นเรือ่งปกตทิีจ่ะพบลงิคข์า่ว
บนเว็บและวกิเิพจ
แอปพลเิคชัน่ของเบราเซอรจ์ะตรวจหาโดยอัตโนมัตวิา่เว็บเพจ
มลีงิคข์า่วทางเว็บหรอืไม่

การสมคัรขอรบัลงิคข์า่วทางเว็บ เมือ่มลีงิคข์า่วใหบ้รกิาร
บนเว็บเพจ —  เลอืก ตวัเลอืก > สมคัรลงิคข์า่ว
การอพัเดตลงิคข์า่วทางเว็บ —  ในมมุมองลงิคข์า่วทางเว็บ
ใหเ้ลอืกลงิคข์า่ว และ ตวัเลอืก > ตวัเลอืกลงิคข์า่ว >
รเีฟรช
การต ัง้อพัเดตอตัโนมตัสิําหรบัลงิคข์า่วทางเว็บท ัง้หมด — 
ในมมุมองลงิคข์า่วทางเว็บ เลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ข > แกไ้ข
จะไมม่ตีัวเลอืกนีห้ากคณุไดท้ําเครือ่งหมายเลอืกลงิคข์า่วไว ้
หนึง่รายการขึน้ไป

การคน้หาขอ้มลู
การคน้หาดว้ยคําสําคัญชว่ยใหค้ณุสามารถพบขอ้มลูทีค่ณุ
ตอ้งการจากเว็บเพจไดอ้ยา่งรวดเร็ว
เลอืก เมนู > เว็บ
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การคน้หาขอ้ความภายในเว็บเพจปจัจบุนั —  เลอืก ตวั
เลอืก > คน้คาํสําคญั หากตอ้งการไปยังรายการทีต่รงกนักอ่น
หนา้หรอืถัดไป ใหเ้ลือ่นขึน้หรอืลง

เคล็ดลบั: หากตอ้งการคน้หาขอ้ความภายในเว็บเพจ
ปัจจบุัน ใหก้ด 2

บุค๊มารค์
คณุสามารถเก็บเว็บเพจรายการโปรดไวใ้นบุค๊มารค์เพือ่ใหเ้ขา้
ใชเ้ว็บเพจนัน้ไดท้ันที
เลอืก เมน ู> เว็บ
การเขา้ใชบุ้ค๊มารค์
1. หากคณุใชเ้พจอืน่นอกเหนอืจากบุค๊มารค์เป็นโฮมเพจของ

คณุ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ไปที ่> บุค๊มารค์
2. เลอืกทีอ่ยูเ่ว็บจากรายการหรอืจากชดุบุค๊มารค์ในโฟลเดอร์

เว็บเพจทีเ่ยีย่มชมไป

การจดัเก็บเว็บเพจปจัจบุนัเป็นบุค๊มารค์ —  ขณะเรยีกด ูให ้
เลอืก ตวัเลอืก > ตวัเลอืกเว็บเพจ > จดัเก็บเป็นบุค๊มารค์
การแกไ้ข หรอืลบบุค๊มารค์ —  เลอืก ตวัเลอืก > ตวัจดัการ
บุค๊มารค์
การสง่หรอืเพิม่บุค๊มารค์ หรอืการต ัง้คา่เว็บเพจทีจ่ดัเก็บไว้
ในบุค๊มารค์เป็นโฮมเพจ —  เลอืก ตวัเลอืก > ตวัเลอืกบุค๊
มารค์

การคน้หากจิกรรมใกล้ๆ
กําลังมองหาสิง่น่าสนใจทําใกล ้ๆ  ทีต่ัง้ปัจจุบันของคณุใชห่รอืไม่
ดว้ย ทีน่ีแ่ละตอนนี้ คณุสามารถรับขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพอากาศ
กจิกรรม เวลาฉายภาพยนตร์ หรอืรา้นอาหารใกล ้ๆ  เป็นตน้

เลอืก เมน ู> เว็บ
1. เลอืก ทีน่ ีแ่ละตอนนี้
2. เรยีกดบูรกิารทีม่ ีและเลอืกบรกิาร หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่

เตมิ
เนือ้หา เชน่ ภาพจากดาวเทยีม คูม่อื ขอ้มลูเกีย่วกับสภาพ
อากาศและจราจร รวมทัง้บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งสรา้งขึน้โดยบรษิัท
อืน่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบั Nokia เนือ้หาบางอยา่งอาจไมถ่กูตอ้ง
แมน่ยําและไมส่มบรูณ์ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มในการให ้
บรกิาร คณุจงึไมค่วรอา้งองิเนือ้หาทีก่ลา่วมาขา้งตน้และบรกิาร
ทีเ่กีย่วขอ้งเพยีงอยา่งเดยีว
การบรกิารบางอยา่งอาจไมส่ามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศ และ
อาจมเีฉพาะในภาษาทีเ่ลอืกไวเ้ทา่นัน้ การบรกิารอาจขึน้อยูก่บั
เครอืขา่ย สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอื
ขา่ยของคณุ

การลบขอ้มลูในแคช
การลา้งหน่วยความจําแคชชว่ยใหค้ณุเก็บรักษาขอ้มลูไดอ้ยา่ง
ปลอดภัย ขอ้มลูหรอืบรกิารทีค่ณุเคยเขา้ถงึจะจัดเก็บอยูใ่น
หน่วยความจําแคชของโทรศัพท์ ถา้คณุเขา้ถงึหรอืพยายามเขา้
ถงึขอ้มลูลับทีต่อ้งใชร้หสัผา่นแลว้ ใหล้า้งแคชหลังการเรยีก
ขอ้มลูทกุครัง้
เลอืก ตวัเลอืก > ลบขอ้ความสว่นตวั > แคช

การสิน้สดุการเชือ่มตอ่
การสิน้สดุการเชือ่มตอ่และการปิดเบราเซอร ์ —  เลอืก ตวั
เลอืก > ออก
การลบคกุกี ้ —  เลอืก ตวัเลอืก > ลบขอ้มลูสว่นตวั > คกุกี้
คกุกีจ้ะเก็บขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการเยีย่มชมเว็บเพจของคณุ 59
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ระบบรกัษาความ
ปลอดภยัในการเชือ่มตอ่
ดว้ยการเชือ่มตอ่ทีป่ลอดภัยและใบรับรองความปลอดภัย คณุจงึ
สามารถเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ตไดอ้ยา่งปลอดภัย
ถา้สญัลักษณ์ความปลอดภัย ( ) ปรากฏขึน้ระหวา่งการเชือ่ม
ตอ่ แสดงวา่การสง่ผา่นขอ้มลูระหวา่งโทรศัพทแ์ละเกตเวย์
อนิเทอรเ์น็ตหรอืเซริฟ์เวอรน์ัน้ถกูเขา้รหัสไว ้
ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไ่ดแ้สดงวา่การสง่ผา่นขอ้มลู
ระหวา่งเกตเวยแ์ละเซริฟ์เวอรใ์หข้อ้มลู (ทีท่ีจ่ัดเก็บขอ้มลูไว)้ จะ
ปลอดภัย ผูใ้หบ้รกิารจะรักษาความปลอดภัยของการถา่ยโอน
ขอ้มลูระหวา่งเกตเวยแ์ละเซริฟ์เวอรใ์หข้อ้มลู
คณุอาจจําเป็นตอ้งใชใ้บรับรองความปลอดภัยกบับรกิารบาง
ประเภท เชน่ บรกิารดา้นธนาคาร คณุจะไดร้ับขอ้ความแจง้ หาก
เซริฟ์เวอรน์ัน้ไมใ่ชเ่ซริฟ์เวอรจ์รงิ หรอืในกรณีทีค่ณุไมม่ใีบรับ
รองความปลอดภัยทีถ่กูตอ้งในเครือ่งของคณุ สําหรับขอ้มลูเพิม่
เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

ขอ้สําคญั: แมว้า่การใชใ้บรับรองจะชว่ยลดความเสีย่งที่
เกีย่วขอ้งกับการเชือ่มตอ่ระยะไกลและการตดิตัง้ซอฟตแ์วรล์ง
คอ่นขา้งมาก แตค่ณุก็ควรใชใ้บรับรองอยา่งถกูวธิเีพือ่ใหไ้ด ้
ประโยชนจ์ากการรักษาความปลอดภัยทีม่ปีระสทิธภิาพสงูขึน้
ดว้ย การมใีบรับรองเพยีงอยา่งเดยีวมไิดเ้ป็นการปกป้องเครือ่ง
แตอ่ยา่งใด หากตอ้งการใหเ้ครือ่งมคีวามปลอดภัยมากขึน้ ตัว
จัดการใบรับรองจําเป็นตอ้งมใีบรับรองของแทท้ีถ่กูตอ้งหรอืน่า
เชือ่ถอืดว้ย ใบรับรองมอีายกุารใชง้านจํากดั หาก "ใบรับรอง
หมดอาย"ุ หรอื "ใบรับรองทีไ่มถ่กูตอ้ง" ปรากฏขึน้ แมว้า่ใบรับ
รองนัน้จะถกูตอ้งอยูแ่ลว้ ใหต้รวจสอบวา่วนัและเวลาปัจจุบันใน
เครือ่งของคณุถกูตอ้ง
กอ่นทีจ่ะเปลีย่นแปลงคา่ของใบรับรอง คณุตอ้งตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่คณุสามารถเชือ่ถอืขอ้มลูของเจา้ของใบรับรองนีไ้ด ้

และตรวจสอบวา่ใบรับรองดังกลา่วเป็นของเจา้ของทีอ่ยูใ่นราย
ชือ่

การต ัง้คา่เว็บ
เลอืก เมนู > เว็บ และ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ และจากตัวเลอืก
ตอ่ไปนี้
การต ัง้คา่ท ัว่ไป
• จดุเชือ่มตอ่  — เปลีย่นจดุเชือ่มตอ่ทีร่ะบบตัง้ไว ้ผูใ้หบ้รกิาร
ของคณุอาจกําหนดจุดเชือ่มตอ่บางจดุหรอืทัง้หมดของ
อปุกรณ์ของคณุไวล้ว่งหนา้ คณุอาจไมส่ามารถเปลีย่นแปลง
สรา้ง แกไ้ข หรอืลบจดุเชือ่มตอ่

• โฮมเพจ  — กําหนดโฮมเพจ
• แผนทีย่อ่  — เปิดหรอืปิดแผนทีย่อ่ แผนทีย่อ่จะชว่ยคณุดว้ย
การสํารวจหนา้เว็บ

• รายการประวตั ิ — หากคณุเลอืก เปิด ขณะเรยีกดู เพือ่ดู
รายการเพจทีค่ณุไดเ้ยีย่มชมในระหวา่งการเรยีกดปูัจจบุัน ให ้
เลอืก กลบั

• คาํตอ่ทา้ยทีอ่ยูเ่ว็บ  — ป้อนสว่นทา้ยทีอ่ยูเ่ว็บทีโ่ทรศัพท์
ใชเ้ป็นคา่เริม่ตน้เมือ่คณุป้อนทีอ่ยูเ่ว็บลงในชอ่ง ไปที่
(เชน่ .com หรอื .org)

• แจง้เตอืนความปลอดภยั  — ซอ่นหรอืแสดงการแจง้เตอืน
การรักษาความปลอดภัย

• Java/ECMA สครปิ  — ใชห้รอืเลกิใชก้ารใชง้านสครปิต์
• ผดิพลาดสครปิต ์Java/ECMA  — เลอืกวา่คณุตอ้งการรับ
การแจง้เตอืนสครปิตห์รอืไม่

การต ัง้คา่เพจ
• โหลดเนือ้หา  — เลอืกวา่คณุตอ้งการโหลดภาพขณะเบราส์
หรอืไม ่หากคณุเลอืก ตวัอกัษรเทา่น ัน้ ในการโหลดภาพ
หรอืออปเจ็กตใ์นภายหลังการเรยีกดู ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
ตวัเลอืกแสดงผล > โหลดรปูภาพ
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• การเขา้รหสัทีต่ ัง้ไว ้ — หากเครือ่งแสดงตัวอกัษรไมถ่กู
ตอ้ง คณุสามารถเลอืกการเขา้รหสัภาษาแบบอืน่ทีต่รงกบั
ภาษาของเว็บเพจนัน้

• ปิดก ัน้ป๊อปอพั  — อนุญาตหรอืไมอ่นุญาตใหม้กีารเปิด
หนา้ตา่งหลายบานโดยอตัโนมตัขิณะเบราส์

• โหลดซํา้อตัโนมตั ิ — เลอืกวา่คณุตอ้งการใหเ้ว็บเพจรเีฟรช
โดยอัตโนมัตขิณะเรยีกดหูรอืไม่

• ขนาดแบบอกัษร  — กําหนดขนาดตัวอกัษรทีใ่ชใ้นเว็บเพจ
การต ัง้คา่ความเป็นสว่นตวั
• เว็บเพจทีเ่ย ีย่มชมไป  — ใชห้รอืเลกิใชง้านการจัดเก็บบุค๊
มารค์แบบอตัโนมัต ิหากคณุตอ้งการดําเนนิการจัดเก็บทีอ่ยู่
ของเว็บเพจทีเ่ยีย่มชมตอ่ไปในโฟลเดอร์ เว็บเพจทีเ่ย ีย่ม

ชมไป แตต่อ้งการซอ่นโฟลเดอรน์ัน้จากหนา้จอบุ๊คมารค์ ให ้
เลอืก ซ่อนแฟ้มขอ้มลู

• จดัเก็บขอ้มลูแบบฟอรม์  — เลอืกวา่คณุตอ้งการใหข้อ้มลู
รหสัผา่นหรอืขอ้มลูทีค่ณุป้อนลงในฟอรม์ตา่งๆ บนเว็บเพจ
ไดร้ับการจัดเก็บและเรยีกใชใ้นครัง้ตอ่ไปทีค่ณุเปิดเพจนัน้ๆ

• คกุกี ้ — ใชห้รอืเลกิใชก้ารรับและการสง่คกุกี้
การต ัง้คา่ลงิคข์า่วบนเว็บ
• จดุตอ่อพัเดตอตัโนมตั ิ — เลอืกจดุเชือ่มตอ่ทีต่อ้งการ
สําหรับการอัปเดต ตัวเลอืกนีจ้ะสามารถใชไ้ดเ้มือ่ อพัเดต
อตัโนมตั ิเปิดใชง้าน

• อพัเดตเมือ่ขา้มเครอืขา่ย  — เลอืกวา่คณุตอ้งการใหล้งิค์
ขา่วทางเว็บอัพเดตโดยอตัโนมัตขิณะขา้มเครอืขา่ยหรอืไม่

Nokia Office Tools
Nokia Office Tools สนับสนุนธรุกจิเคลือ่นทีแ่ละชว่ยใหก้าร
สือ่สารกบัทมีงานมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

สมดุบนัทกึ 
เลอืก เมน ู> ทีท่ํางาน > บนัทกึทีใ่ช้
บันทกึทีใ่ชง้านชว่ยใหค้ณุสามารถสรา้ง แกไ้ข และดบูันทกึ
ประเภทตา่งๆ เชน่ บันทกึการประชมุ บันทกึงานอดเิรก หรอื
รายการซือ้ของ คณุสามารถแทรกรูปภาพ วดิโีอ และเสยีงลงใน
บันทกึได ้คณุสามารถเชือ่มโยงบันทกึไปยังแอปพลเิคชัน่อืน่ๆ
เชน่ รายชือ่ และสง่บันทกึไปยังบคุคลอืน่ได ้

สรา้งและแกไ้ขบนัทกึ 
เลอืก เมน ู> ทีท่ํางาน > บนัทกึทีใ่ช้

ในการสรา้งบันทกึ ใหเ้ริม่ตน้เขยีนขอ้ความ

ในการแกไ้ขบันทกึ ใหเ้ลอืกบันทกึและ ตวัเลอืก > ตวัเลอืก
การแกไ้ข
ในการเพิม่ลักษณะตัวหนา ตัวเอยีง หรอืขดีเสน้ใตใ้หก้บั
ขอ้ความของคณุ หรอืเปลีย่นสขีองแบบอกัษร ใหก้ดปุ่ ม Shift
คา้งไว ้และเลือ่นไปทีข่อ้ความทีจ่ะเลอืก จากนัน้เลอืก ตวั
เลอืก > ตวัอกัษร
เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
• ใส ่ — แทรกรปูภาพ เสยีง หรอืวดิโีอคลปิ นามบัตร บุค๊มารค์
ของเว็บ และไฟล์ 61
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• ใสใ่หม ่ — เพิม่รายการใหมล่งในบันทกึ คณุสามารถบันทกึ
เสยีงและวดิโีอคลปิ รวมทัง้ถา่ยภาพได ้

• สง่  — สง่บันทกึ
• ลงิคบ์นัทกึกบัสาย  — เลอืก เพิม่รายชือ่ เพือ่เชือ่มโยง
บันทกึไปยังรายชือ่ บันทกึจะปรากฏขึน้เมือ่โทรออกหรอืรับ
สายจากรายชือ่

การต ัง้คา่สมดุบนัทกึ
เลอืก เมนู > ทีท่ํางาน > บนัทกึทีใ่ช ้และ ตวัเลอืก > การ
ต ัง้คา่
ในการเลอืกตําแหน่งทีจ่ะจัดเก็บบันทกึ ใหเ้ลอืก หนว่ยความ
จําทีใ่ช ้และหน่วยความจําทีต่อ้งการ

ในการเปลีย่นแปลงเคา้โครงของบันทกึทีใ่ชง้าน หรอืในการดู
บันทกึในรปูแบบรายการ ใหเ้ลอืก เปลีย่นมมุมอง > กรดิ หรอื
รายการ

ในการดบูันทกึในพืน้หลังระหวา่งโทรออกหรอืรับสาย  ใหเ้ลอืก
แสดงบนัทกึระหวา่งใชส้าย > ใช่

เคล็ดลบั: หากคณุไมต่อ้งการใหม้กีารแสดงบันทกึ
ชัว่คราวระหวา่งการโทร ใหเ้ลอืก แสดงบนัทกึระหวา่ง
ใชส้าย > ไม ่ดว้ยวธินีี้ คณุไมจ่ําเป็นตอ้งลบลงิค์
ระหวา่งบันทกึและบัตรรายชือ่ออก

เครือ่งคดิเลข
เลอืก เมนู > ทีท่ํางาน > คดิเลข
เครือ่งคดิเลขนีม้ขีอ้จํากดัในเรือ่งความถกูตอ้งและใชส้ําหรับ
การคํานวณแบบงา่ยๆ เทา่นัน้

ในการคํานวณ ใหพ้มิพต์ัวเลขตัวเลขตัวแรกของการคํานวณ
เลอืกวธิคีํานวณ เชน่ บวกหรอืลบจากแผนผังวธิคีํานวณ ป้อน
ตัวเลขชดุทีส่องของการคํานวณ และเลอืก = เครือ่งคดิเลขจะ

ทําการคํานวณตามลําดับทีก่ําหนดไว  ้ผลลัพธท์ีไ่ดจ้ากการ
คํานวณจะปรากฏในชอ่งตัวแกไ้ข และนํามาใชเ้ป็นตัวเลขแรก
ในการคํานวณครัง้ใหมไ่ด ้

โทรศัพทจ์ะจัดเก็บผลลัพธข์องการคํานวณครัง้ลา่สดุไวใ้น
หน่วยความจําของโทรศัพท์ การออกจากแอปพลเิคชัน่เครือ่ง
คดิเลขหรอืการปิดโทรศัพทจ์ะไมล่า้งขอ้มลูในหน่วยความจําแต่
อยา่งใด ในการเรยีกคนืผลลัพธล์า่สดุทีบ่ันทกึไวเ้มือ่คณุเปิด
แอปพลเิคชัน่เครือ่งคดิเลขในครัง้ตอ่ไป ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
ผลลพัธล์า่สดุ
ในการบันทกึหมายเลขหรอืผลการคํานวณ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
ความจํา > บนัทกึ
ในการดงึผลการคํานวณจากหน่วยความจํา แลว้ใชผ้ลลัพธด์ัง
กลา่วในการคํานวณ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ความจํา > เรยีกคนื

ตวัจดัการไฟล์
เกีย่วกบัตวัจดัการไฟล์
เลอืก เมนู > ทีท่ํางาน > ตวัจดัไฟล์
ดว้ยตัวจัดการไฟล ์คณุสามารถเรยีกดู จัดการ และเปิดไฟลไ์ด ้
ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกัน

ในการแมบหรอืลบไดรฟ์ รวมทัง้การระบกุารตัง้คา่สําหรับไดรฟ์
ระยะไกลทีเ่ชือ่มตอ่กบัโทรศัพทข์องคณุ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
ไดรฟ์ระยะไกล

การคน้หาและจดัเรยีงไฟล์
เลอืก เมนู > ทีท่ํางาน > ตวัจดัไฟล์

ในการคน้หาไฟล์ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > คน้หา เลอืกตําแหน่งที่
ตอ้งการคน้หา และป้อนคําคน้หาทีต่รงกบัชือ่ไฟล์62
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ในการยา้ยและคัดลอกไฟลร์วมทัง้โฟลเดอร์ หรอืสรา้งโฟลเดอร์
ใหม ่ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > จดัวาง

การจดัการการด์หนว่ยความจํา
เลอืก เมน ู> ทีท่ํางาน > ตวัจดัไฟล์
ตัวเลอืกนีจ้ะมใีนกรณีทีใ่สก่ารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนั
ไดล้งในโทรศัพทเ์ทา่นัน้
เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• ตวัเลอืกการด์ความจํา  — เปลีย่นชือ่หรอืฟอรแ์มตการด์
หน่วยความจํา

• รหสัผา่นการด์  — รหสัผา่นจะป้องกนัการด์หน่วยความจํา
• ปลดล็อคการด์ความจํา  — ปลดล็อคการด์หน่วยความจํา

Quickoffice
เกีย่วกบั Quickoffice
เลอืก เมน ู> ทีท่ํางาน > Quickoffice
Quickoffice ประกอบดว้ย Quickword สําหรับดเูอกสาร
Microsoft Word, Quicksheet สําหรับการดแูผน่งาน Microsoft
Excel, Quickpoint สําหรับการนําเสนองานของ Microsoft
PowerPoint และ Quickmanager สําหรับการซือ้ซอฟตแ์วร์
คณุสามารถดเูอกสาร Microsoft Office 2000, XP, 2003 และ
2007 (รปูแบบไฟล ์DOC, XLS และ PPT) ดว้ย Quickoffice หาก
คณุมรีุน่ตัวแกไ้ขของ Quickoffice คณุยังสามารถแกไ้ขไฟลไ์ด ้
อกีดว้ย
แตไ่มไ่ดส้นับสนุนรปูแบบหรอืคณุสมบัตขิองไฟลท์ัง้หมด

ตวัแปลง
เลอืก เมน ู> ทีท่ํางาน > ตวัแปลง
ตัวแปลงหน่วยอาจมขีอ้จํากดัดา้นความถกูตอ้งและขอ้ผดิพลาด
ในการปัดเศษ

การแปลงหนว่ยวดั
เลอืก เมน ู> ทีท่ํางาน > ตวัแปลง
1. เลือ่นไปทีช่อ่งของประเภทนัน้ๆ และเลอืก ตวัเลอืก >
ประเภทการแลกเปลีย่น เพือ่เปิดรายการมาตรวดั เลอืก
ประเภทการวดัทีจ่ะใช ้(นอกเหนอืจากสกลุเงนิ) และ ตกลง

2. เลือ่นไปทีช่อ่งของหน่วยแรก และเลอืก ตวัเลอืก > เลอืก
หนว่ย เลอืกหน่วยทีจ่ะแปลงและ ตกลง เลือ่นไปทีช่อ่งของ
หน่วยถัดไป และเลอืกหน่วยวดัทีจ่ะเป็นผลลัพธใ์นการแปลง

3. เลือ่นไปทีช่อ่งจํานวนแรก และป้อนคา่ทีจ่ะแปลง ชอ่ง
จํานวนอกีชอ่งหนึง่จะเปลีย่นแปลงโดยอตัโนมัตเิพือ่แสดง
คา่ทีไ่ดร้ับการแปลงแลว้

การกาํหนดสกลุเงนิหลกัและ
อตัราแลกเปลีย่น
เลอืก เมน ู> ทีท่ํางาน > ตวัแปลง
เมือ่คณุเปลีย่นแปลงสกลุเงนิหลัก คณุตอ้งป้อนอตัราแลก
เปลีย่นใหม ่เนือ่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีก่ําหนดไวก้อ่นหนา้
ทัง้หมดจะถกูลบไป
กอ่นทีจ่ะแปลงสกลุเงนิ คณุตอ้งเลอืกสกลุเงนิหลักและเพิม่
อตัราแลกเปลีย่น อตัราสกลุเงนิหลักมักมคีา่เทา่กบั 1 สกลุเงนิ
หลักจะเป็นตัวกําหนดอตัราแลกเปลีย่นของสกลุเงนิอืน่ๆ
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1. ในการกําหนดอัตราแลกเปลีย่นสําหรับหน่วยสกลุเงนิ  ให ้
เลือ่นไปทีช่อ่งประเภท และเลอืก ตวัเลอืก > อตัราแลก
เปลีย่น

2. เลือ่นไปทีป่ระเภทสกลุเงนิ และป้อนอตัราแลกเปลีย่นทีค่ณุ
ตอ้งการกําหนดตอ่หนึง่หน่วยสกลุเงนิ

3. ในการเปลีย่นแปลงสกลุเงนิหลัก ใหเ้ลือ่นไปทีส่กลุเงนิ และ
เลอืก ตวัเลอืก > ต ัง้เป็นสกลุเงนิหลกั

4. เลอืก เรยีบรอ้ย > ใช ่เพือ่บันทกึการเปลีย่นแปลง
หลังจากทีค่ณุไดก้ําหนดอัตราแลกเปลีย่นทีจ่ําเป็นทัง้หมดแลว้
คณุสามารถดําเนนิการแปลงสกลุเงนิได ้

Zip manager 
เลอืก เมนู > ทีท่ํางาน > Zip
คณุสามารถใช ้Zip manager ในการสรา้งไฟลถ์าวรใหมเ่พือ่จัด
เก็บไฟลท์ีบ่บีอัดในรปูแบบ ZIP, เพิม่ไฟลท์ีบ่บีอดัหนึง่หรอื
หลายไฟล ์หรอืเพิม่ไดเรกทอรใีหก้บัไฟลถ์าวร, ตัง้คา่ ลา้ง หรอื
เปลีย่นรหสัผา่นไฟลถ์าวรสําหรับไฟลถ์าวรทีม่กีารป้องกัน
ตลอดจนเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ เชน่ ระดับการบบีอดั และการ
เขา้รหสัชือ่ไฟล์
คณุสามารถจัดเก็บไฟลถ์าวรไดท้ัง้ในหน่วยความจําโทรศัพท์
หรอืในการด์หน่วยความจํา

โปรแกรมอา่น PDF 
เลอืก เมนู > ทีท่ํางาน > Adobe PDF
คณุสามารถใชโ้ปรแกรมอา่น PDF ในการอา่นเอกสาร PDF บน
หนา้จอโทรศัพทข์องคณุได ้คน้หาขอ้ความในเอกสาร แกไ้ข
การตัง้คา่ เชน่ ระดับการยอ่/ขยายและมมุมองเพจ รวมทัง้สง่
ไฟล ์PDF โดยใชอ้เีมล

การพมิพ์
คณุสามารถพมิพเ์อกสาร เชน่ ไฟล ์ขอ้ความ รปูภาพ หรอื
เว็บเพจ ไดจ้ากเครือ่งของคณุ คณุอาจไมส่ามารถสัง่พมิพ์
เอกสารไดค้รบทกุประเภท

การพมิพไ์ฟล์
การพมิพไ์ฟล์
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > พรนิเตอร์
กอ่นพมิพ ์ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่กําหนดคา่ทัง้หมดทีจ่ําเป็นสําหรับ
การเชือ่มตอ่เครือ่งของคณุกับเครือ่งพมิพเ์รยีบรอ้ยแลว้
เลอืก ตวัเลอืก > ตวัเลอืกการพมิพ ์และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• พมิพ ์ — พมิพเ์อกสาร ในการพมิพไ์ปยังไฟล ์เลอืก พมิพ์
ไปไฟล ์และระบทุีต่ัง้ของไฟล์

• การต ัง้คา่หนา้กระดาษ  — คณุสามารถเปลีย่นขนาด
กระดาษและการวางกระดาษ กําหนดระยะขอบ และแทรก
สว่นหวัหรอืสว่นทา้ยกระดาษได  ้สว่นหวัและสว่นทา้ย
กระดาษควรมคีวามยาวไมเ่กนิ 128 ตัวอกัษร

• ดตูวัอยา่ง  — แสดงตัวอยา่งเอกสารกอ่นการพมิพ์

ตวัเลอืกการพมิพ์
เปิดเอกสาร เชน่ ไฟลห์รอืขอ้ความ และเลอืก ตวัเลอืก > ตวั
เลอืกการพมิพ ์> พมิพ์
กําหนดตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• เครือ่งพมิพ ์ — เลอืกเครือ่งพมิพท์ีใ่ชง้านไดจ้ากรายการ
• พมิพ ์ — เลอืก ทกุหนา้, หนา้คู ่หรอื หนา้คี ่เป็นชว่งการ
พมิพ์

• ชว่งการพมิพ ์ — เลอืก ทกุหนา้ในชว่ง, หนา้ปจัจบุนั หรอื
หนา้ทีร่ะบุ เป็นชว่งการพมิพ์

• จํานวนสําเนา  — เลอืกจํานวนของสําเนาทีต่อ้งการพมิพ์64
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• พมิพไ์ปไฟล ์ — เลอืกเพือ่พมิพไ์ปยังไฟลแ์ละระบตุําแหน่ง
ของไฟล์

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

การต ัง้คา่เครือ่งพมิพ์
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > พรนิเตอร์
ในการเพิม่เครือ่งพมิพใ์หม่ เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่
กําหนดตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• เครือ่งพมิพ ์ — ป้อนชือ่สําหรับเครือ่งพมิพ์
• ไดรเวอร ์ — เลอืกไดรเวอรส์ําหรับเครือ่งพมิพ์
• บรกิาร  — เลอืกบรกิารเสรมิสําหรับเครือ่งพมิพ์
• จดุเชือ่มตอ่  — เลอืกจุดเชือ่มตอ่
• พอรต์  — เลอืกพอรต์
• โฮสต ์ — ระบโุฮสต์
• ผูใ้ช ้ — ป้อนชือ่ผูใ้ช ้
• ควิ  — ป้อนควิการพมิพ์
• แนวการพมิพ ์ — เลอืกลักษณะการวางกระดาษ
• ขนาดกระดาษ  — เลอืกขนาดกระดาษ
• ประเภทสือ่  — เลอืกชนดิสือ่
• โหมดส ี — เลอืกโหมดสี
• รุน่ของเครือ่งพมิพ ์ — เลอืกรุน่เครือ่งพมิพ์
ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

การพมิพภ์าพ
คณุสามารถพมิพภ์าพจากเครือ่งของคณุโดยใชเ้ครือ่งพมิพท์ีใ่ช ้
งานรว่มกนัไดก้บั PicBridge คณุสามารถพมิพเ์ฉพาะภาพทีอ่ยู่
ในรปูแบบไฟล ์JPEG
ในการพมิพภ์าพในภาพถา่ย กลอ้ง หรอืตัวดภูาพ ใหเ้ลอืกภาพ
และเลอืก ตวัเลอืก > พมิพ์

การเชือ่มตอ่กบัเครือ่งพมิพ์
เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกบัเครือ่งพมิพท์ีใ่ชง้านรว่มกนัไดด้ว้ย
สายขอ้มลูทีส่ามารถใชง้านรว่มกนัได  ้และเลอืก ถา่ยโอนภาพ
เป็นโหมดการเชือ่มตอ่ USB

ในการตัง้ใหเ้ครือ่งสอบถามวตัถปุระสงคใ์นการเชือ่มตอ่ทกุครัง้
ทีม่กีารเชือ่มตอ่สายเคเบลิ ใหเ้ลอืก เมนู > แผงควบคมุ และ
เชือ่มตอ่ > USB > ถามเมือ่เชือ่มตอ่ > ใช่

ตวัอยา่งภาพพมิพ์
หลังจากทีค่ณุเลอืกเครือ่งพมิพแ์ลว้ รปูภาพทีเ่ลอืกไวจ้ะปรากฏ
ขึน้โดยใชโ้ครงร่างทีก่ําหนดไวล้ว่งหนา้

หากรูปภาพไมพ่อดใีนหนา้เดยีว ใหเ้ลือ่นขึน้หรอืลงเพือ่แสดง
หนา้เพิม่เตมิ

มมุมองการพมิพภ์าพ
หลังจากทีค่ณุเลอืกภาพทีจ่ะพมิพแ์ละเครือ่งพมิพแ์ลว้ ใหร้ะบุ
การตัง้คา่เครือ่งพมิพ์
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
• การจดัวาง  — เลอืกเคา้โครงสําหรับรปูภาพ
• ขนาดกระดาษ  — เลอืกขนาดกระดาษ
• คณุภาพการพมิพ ์ — เลอืกคณุภาพการพมิพ์

พจนานกุรม
เลอืก เมน ู> ทีท่ํางาน > พจนานกุรม
ในการแปลขอ้ความจากภาษาหนึง่เป็นอกีภาษาหนึง่ ใหป้้อน
ขอ้ความนัน้ในชอ่งคน้หา เมือ่คณุป้อนขอ้ความนัน้ คําแปลที่
แนะนําจะปรากฏขึน้ ในการแปลคํา เลอืกคําจากรายการ รองรับ
เฉพาะบางภาษาเทา่นัน้
เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้: 65
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• ฟงั  — ฟังเสยีงคําทีเ่ลอืก
• ประวตั ิ — คน้หาคําแปลกอ่นหนา้จากเซสชนัปัจจุบัน
• ภาษา  — เปลีย่นภาษาตน้ทางหรอืภาษาเป้าหมาย
ดาวนโ์หลดภาษาจากอนิเทอรเ์น็ต หรอืลบภาษาออกจาก
พจนานุกรม คณุไมส่ามารถลบภาษาองักฤษออกจาก
พจนานุกรมได ้คณุสามารถตดิตัง้ภาษาไดเ้พิม่อกีสองภาษา
นอกเหนอืจากภาษาองักฤษ

• เสยีงพดู  — แกไ้ขการตัง้คา่คณุลักษณะของเสยีง คณุ
สามารถปรับความเร็วและระดับความดังของเสยีงได ้

บนัทกึ  
เลอืก เมนู > ทีท่ํางาน > สมดุบนัทกึ

คณุสามารถสรา้งและสง่บันทกึไปยังอปุกรณ์อืน่ทีใ่ชง้านร่วมกนั
ได ้และจัดเก็บไฟลข์อ้ความธรรมดาทีไ่ดร้ับ (รปูแบบไฟล ์TXT)
ในบันทกึได ้

ในการเขยีนบันทกึ ใหเ้ริม่ป้อนขอ้ความ โปรแกรมแกไ้ขบันทกึ
จะเปิดขึน้มาโดยอตัโนมัติ

ในการเปิดบันทกึ เลอืก เปิด
ในการสง่บันทกึไปยังอปุกรณ์อืน่ทีใ่ชร้ว่มกนัได  ้ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > สง่
ในการซงิโครไนซห์รอืกําหนดการตัง้คา่การซงิโครไนซส์ําหรับ
บันทกึ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > การซงิโครไนซ ์เลอืก เร ิม่ เพือ่
เริม่ซงิโครไนซห์รอื การต ัง้คา่ เพือ่กําหนดการตัง้คา่การซงิโคร
ไนซส์ําหรับบันทกึ

การจดัตําแหนง่ (GPS)
คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ตา่งๆ เชน่ ขอ้มลู GPS เพือ่คน้หา
ตําแหน่งทีต่ัง้หรอืวดัระยะทาง โดยแอปพลเิคชัน่เหลา่นีต้อ้งมี
การเชือ่มตอ่ GPS

เกีย่วกบั GPS
Global Positioning System (GPS) ดําเนนิการโดยรัฐบาลของ
สหรัฐอเมรกิา ซึง่เป็นผูร้ับผดิชอบความถกูตอ้งแมน่ยําและการ
บํารงุรักษาแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ความถกูตอ้งแมน่ยําของขอ้มลูระบุ
ตําแหน่งสามารถไดร้ับผลกระทบจากการปรับดาวเทยีม GPS ที่
กระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลีย่นแปลงไดต้าม
นโยบาย GPS ฝ่ายพลเรอืนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรม
การวางแผนเพือ่การนําร่องระบบวทิยแุหง่รัฐบาลกลาง  ความถกู

ตอ้งแมน่ยํายังอาจไดร้ับผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณติที่
ไมม่ปีระสทิธภิาพของดาวเทยีมดว้ย ความพรอ้มใชป้ระโยชน์
และคณุภาพของสญัญาณ GPS จะไดร้ับผลกระทบจากทีต่ัง้ของ
คณุ อาคาร สิง่กดีขวางตามธรรมชาต ิและสภาพอากาศ บรเิวณ
ในอาคารหรอืชัน้ใตด้นิอาจไมม่สีญัญาณ GPS และสัญญาณอาจ
ออ่นลงเมือ่ผา่นวสัดตุา่งๆ เชน่ คอนกรตีหรอืโลหะ
GPS ไมส่ามารถนํามาใชเ้พือ่วดัตําแหน่งทีต่ัง้อยา่งละเอยีด
แมน่ยําได ้และคณุไมค่วรใชข้อ้มลูทีต่ัง้จากเครือ่งรับ GPS และ
เครอืขา่ยวทิยเุซลลลูารเ์พยีงอยา่งเดยีวเพือ่หาตําแหน่งและ
นําทาง
มเิตอรว์ัดการเดนิทางอาจมขีอ้จํากัดดา้นความถกูตอ้งและขอ้
ผดิพลาดในการปัดเศษ ความถกูตอ้งแมน่ยําอาจไดร้ับผล

ทบจากคณุภาพและบรกิารของสญัญาณ GPS66
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ขอ้มลูจดุพกิดัตา่งๆ ใน GPS จะแสดงโดยใชร้ะบบพกิดั
WGS-84 สากล คณุสมบัตขิอ้มลูจดุพกิดัทีม่ใีหอ้าจแตกตา่งกนั
ไปตามภมูภิาค

GPS แบบชว่ยเหลอื 

โทรศัพทข์องคณุรองรับฟังกช์นั GPS แบบชว่ยเหลอื (A-GPS)
A-GPS จําเป็นตอ้งใชก้ารสนับสนุนของเครอืขา่ย
Assisted GPS (A-GPS) ใชเ้พือ่ดงึขอ้มลูชว่ยเหลอืผา่นทางการ
เชือ่มตอ่ชดุขอ้มลู ซึง่ชว่ยในการคํานวณพกิดัของตําแหน่งทีต่ัง้
ในปัจจบุันของคณุ เมือ่เครือ่งของคุณกําลังรับสญัญาณจาก
ดาวเทยีม
เมือ่คณุเปิดใช ้A-GPS โทรศัพทจ์ะรับขอ้มลูดาวเทยีมทีม่ี
ประโยชนจ์ากเซริฟ์เวอรข์อ้มลูสนับสนุนผา่นระบบเครอืขา่ยเซล
ลลูาร ์ดว้ยความชว่ยเหลอืจากขอ้มลูสนับสนุน โทรศัพทจ์ะไดร้ับ
ตําแหน่ง GPS ไดร้วดเร็วยิง่ขึน้
โทรศัพทจ์ะไดร้ับการกําหนดคา่มาลว่งหนา้ใหใ้ชบ้รกิาร Nokia
A-GPS ในกรณีทีไ่มม่กีารตัง้คา่ A-GPS เฉพาะจากผูใ้หบ้รกิาร
ขอ้มลูสนับสนุนจะถกูดงึจากเซริฟ์เวอรบ์รกิาร Nokia A-GPS
เมือ่จําเป็นเทา่นัน้
หากตอ้งการปิดใชง้านบรกิาร A-GPS ใหเ้ลอืก เมนู > แอป
พลฯิ > ขอ้มลู GPS และ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่การจดั
ตาํแหนง่ > วธิจีดัตาํแหนง่ > GPS แบบชว่ยเหลอื > ตวั
เลอืก > ไมใ่ชง้าน
คณุจะตอ้งกําหนดจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตในโทรศัพทก์อ่นเพือ่
ดงึขอ้มลูสนับสนุนจากบรกิาร Nokia A-GPS ผา่นการเชือ่มตอ่
ขอ้มลูแพคเก็ต คณุสามารถกําหนดจดุเชือ่มตอ่สําหรับ A-GPS
ไดใ้นการตัง้คา่การจัดตําแหน่ง จุดเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย
(WLAN) ไมส่ามารถใชไ้ดก้บับรกิารนี้ เฉพาะจดุเชือ่มตอ่ขอ้มลู

แพคเก็ตเทา่นัน้ทีน่ํามาใชไ้ด  ้เครือ่งจะขอใหค้ณุเลอืกจดุเชือ่ม
ตอ่อนิเทอรเ์น็ตเมือ่คณุใช ้GPS เป็นครัง้แรก

เคล็ดลบัในการสรา้งการ
เชือ่มตอ่ GPS
หากโทรศัพทค์น้หาสญัญาณดาวเทยีมไมพ่บ ใหต้รวจดสู ิง่ตอ่
ไปนี:้
• หากคณุอยูใ่นอาคาร ใหอ้อกไปขา้งนอกเพือ่ใหร้ับสญัญาณ
ไดด้ขีึน้

• หากคณุอยูน่อกอาคาร ใหย้า้ยไปยังพืน้ทีว่า่งทีเ่ปิดโลง่กวา่
เดมิ

• ดใูหด้วีา่มอืของคณุไมไ่ดบ้ังเสาอากาศ GPS ของโทรศัพท์
• หากสภาพอากาศยํา่แย่ ความแรงของสญัญาณจะไดร้ับผล

ว้ย
• ยานพาหนะบางคันใชห้นา้ตา่งทีเ่ป็นกระจกสี (Athermic) ซึง่
อาจปิดกัน้สญัญาณดาวเทยีมไว ้

การตรวจสอบสถานะของสญัญาณดาวเทยีม —  ในการ
ตรวจสอบวา่อปุกรณ์ของคณุพบดาวเทยีมกีด่วง และดวูา่
อปุกรณ์ของคณุไดร้ับสญัญาณดาวเทยีมหรอืไม่ เลอืกเมนู >
แอปพลฯิ > ขอ้มลู GPS และ ตวัเลอืก > สถานะดาวเทยีม
หากอปุกรณ์คน้พบดาวเทยีม แถบ
สําหรับดาวเทยีมแตล่ะดวงจะ
ปรากฏขึน้ในมมุมองขอ้มลู
ดาวเทยีม ยิง่แถบยาวมากเทา่ใด
สญัญาณดาวเทยีมก็ยิง่แรงขึน้
เทา่นัน้ เมือ่อปุกรณ์ไดร้ับปรมิาณ
ขอ้มลูทีม่ากพอจากสญัญาณ
ดาวเทยีมในการคํานวณหา
ตําแหน่งพกิดัทีค่ณุอยู่ แถบนัน้จะเปลีย่นสี
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เบือ้งตน้ อปุกรณ์ของคณุตอ้งไดร้ับสญัญาณจากดาวเทยีมอยา่ง
นอ้ยสีด่วงเพือ่คํานวณทีต่ัง้ของคณุ เมือ่มกีารคํานวณในเบือ้งตน้
แลว้ ดาวเทยีมสามดวงอาจเพยีงพอทีจ่ะดําเนนิการคํานวณ
ตําแหน่งทีต่ัง้ของคณุตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม การคํานวณจะ
แมน่ยํามากขึน้เมือ่พบดาวเทยีมจํานวนมากขึน้

คาํขอตาํแหนง่
คณุอาจไดร้ับคําขอตําแหน่งจากบรกิารเครอืขา่ยเพือ่ขอรับ
ขอ้มลูตําแหน่งของคณุ ผูใ้หบ้รกิารอาจใหบ้รกิารขอ้มลูตา่งๆ
เกีย่วกบัขา่วสารในทอ้งถิน่ เชน่ สภาพอากาศหรอืสภาพการ
จราจร ตามตําแหน่งของโทรศัพทข์องคณุ
เมือ่คณุไดร้ับคําขอตําแหน่ง บรกิารทีส่ง่คําขอนีจ้ะปรากฏขึน้
เลอืก ยอมรบั เพือ่อนุญาตใหส้ง่ขอ้มลูตําแหน่ง หรอื ปฏเิสธ
เพือ่ปฏเิสธคําขอ

สถานที่
ดว้ยแอปพลเิคชัน่สถานที่ คณุจะสามารถจัดเก็บขอ้มลูตําแหน่ง
ของสถานทีเ่ฉพาะลงในโทรศัพทไ์ด  ้คณุสามารถจัดเรยีง
ตําแหน่งทีจ่ัดเก็บไวเ้ป็นประเภทตา่งๆ เชน่ ธรุกจิ และเพิม่ขอ้มลู
อืน่ๆ เชน่ ทีอ่ยู ่ใหก้บัตําแหน่งนัน้ได ้คณุสามารถใชส้ถานทีท่ีจ่ัด
เก็บไวก้บัแอปพลเิคชัน่ทีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้เชน่ ขอ้มลู GPS
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > สถานที่
พกิดัใน GPS จะแสดงโดยใชร้ะบบพกิดัสากล WGS-84
เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
• ตาํแหนง่ใหม่  — สรา้งสถานทีใ่หม่ ในการสรา้งคําขอระบุ
ตําแหน่งสําหรับตําแหน่งปัจจบุันของคณุ ใหเ้ลอืก ตาํแหนง่
ปจัจบุนั ในการเลอืกตําแหน่งจากแผนที่ เลอืก เลอืกจาก
แผนทีห่ากตอ้งการป้อนขอ้มลูตําแหน่งดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืก
ป้อนโดยผูใ้ช้

• แกไ้ข  — แกไ้ขหรอืเพิม่ขอ้มลูใหก้บัสถานทีท่ีจ่ัดเก็บไว ้
(เชน่ ทีอ่ยู)่

• เพิม่ไปทีป่ระเภท  — เพิม่สถานทีไ่ปยังประเภทในสถานที่
เลอืกประเภททีค่ณุตอ้งการเพิม่สถานที่

• สง่  — สง่สถานทีห่นึง่หรอืหลายแหง่ไปยังอปุกรณ์ทีใ่ชร้่วม
กนัได ้สถานทีท่ีไ่ดร้ับจะอยูใ่นโฟลเดอรถ์าดเขา้ในแอปพลิ
เคชัน่ขอ้ความ

คณุสามารถจัดเรยีงสถานทีข่องคณุลงในประเภททีก่ําหนดไว ้
ลว่งหนา้ รวมทัง้สรา้งประเภทใหมไ่ด ้ในการแกไ้ขและสรา้ง
ประเภทสถานทีใ่หม่ เปิดแท็บประเภท และเลอืก ตวัเลอืก >
แกไ้ขประเภท

ขอ้มลู GPS
ตวัแนะนําเสน้ทาง
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ขอ้มลู GPS และ การนําทาง
เริม่ใชง้านตัวแนะนําเสน้ทางกลางแจง้ หากเริม่ใชง้านภายใน
อาคาร ตัวรับ GPS อาจไมส่ามารถรับขอ้มลูสําคัญจากดาวเทยีม
ได ้
ตัวแนะนําเสน้ทางจะใชเ้ข็มทศิทีป่รับหมนุไดบ้นหนา้จอของ
เครือ่ง ลกูบอลสแีดงแสดงทศิทางของปลายทาง และระยะทาง
โดยประมาณจะแสดงอยูภ่ายในวงแหวนของเข็มทศิ
ตัวแนะนําเสน้ทางไดร้ับการออกแบบใหแ้สดงเสน้ทางทีม่รีะยะ
สัน้ทีส่ดุและตรงไปทีป่ลายทางนัน้มากทีส่ดุ โดยวดัในแนวเสน้
ตรง สิง่กดีขวางในเสน้ทาง เชน่ อาคาร และลักษณะทาง
ธรรมชาต ิจะถกูละเวน้ คา่ความสงูตา่งๆ จะไมน่ํามาคดิในการ
คํานวณระยะทาง ตัวแนะนําเสน้ทางจะทํางานเมือ่คณุเคลือ่น
ยา้ยตําแหน่ง

ในการตัง้ปลายทางของการเดนิทาง เลอืก ตวัเลอืก > ต ัง้
ปลายทาง และสถานทีเ่ป็นปลายทาง หรอืป้อนคา่พกิัดเสน้รุง้
และเสน้แวง

68

ก
าร
จดั
ต
าํแ
ห
น
ง่ 

(G
P

S)



ในการลบปลายทางทีต่ัง้ไวส้ําหรับการเดนิทางของคณุออก
เลอืก หยดุการนําทาง

เครือ่งวดัการเดนิทาง
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ขอ้มลู GPS และ ระยะเดนิทาง
มเิตอรว์ดัการเดนิทางอาจมขีอ้จํากดัดา้นความถกูตอ้งและขอ้
ผดิพลาดในการปัดเศษ ความถกูตอ้งแมน่ยําอาจไดร้ับผล
ทบจากคณุภาพและบรกิารของสญัญาณ GPS

ในการเปิดหรอืปิดการคํานวณระยะทางในการเดนิทาง  เลอืก ตวั
เลอืก > เร ิม่ หรอื หยดุ คา่ทีค่ํานวณจะยังคงปรากฏบนหนา้จอ
ใชฟ้ังกช์นันีภ้ายนอกอาคารเพือ่ใหร้ับสญัญาณ GPS ไดด้กีวา่

ในการตัง้ระยะทางและเวลาในการเดนิทาง รวมทัง้ความเร็ว
เฉลีย่และความเร็วสงูสดุไปทีศ่นูย์ และเริม่ตน้การคํานวณใหม่
เลอืก ตวัเลอืก > รเีซ็ต ในการตัง้มาตรวดัระยะทางการเดนิ
ทางและเวลาทัง้หมดไปทีศ่นูย์ เลอืก รสีตารท์

การต ัง้คา่การจดัตาํแหนง่
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ ท ัว่ไป > การ
จดัตําแหนง่
วธิจีดัตาํแหนง่

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• GPS แบบผสม  — ใชต้ัวรับสัญญาณ GPS แบบผสมจาก
โทรศัพทข์องคณุ

• GPS แบบชว่ยเหลอื  — ใช ้Assisted GPS (A-GPS) เพือ่
รับขอ้มลูชว่ยเหลอืจากเซริฟ์เวอรข์อ้มลูชว่ยเหลอื

• Bluetooth GPS  — ใชต้ัวรับสญัญาณ GPS ภายนอกทีใ่ช ้
งานร่วมกันไดก้ับการเชือ่มตอ่ Bluetooth

• ผา่นเครอืขา่ย  — ใชข้อ้มลูจากเครอืขา่ยระบบเซลลลูาร์
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

เซริฟ์เวอรต์าํแหนง่
ในการระบจุดุเชือ่มตอ่และเซริฟ์เวอรต์ําแหน่งสําหรับวธิจีัด
ตําแหน่งทางเครอืขา่ย เชน่ Assisted GPS หรอื การจัดตําแหน่ง
โดยใชเ้ครอืขา่ย ใหเ้ลอืก เซริฟ์เวอรต์ําแหนง่ ผูใ้หบ้รกิารของ
คณุจะตัง้คา่เซริฟ์เวอรก์ารคน้หาตําแหน่ง ซึง่คณุไมส่ามารถ
แกไ้ขการตัง้คา่นัน้ได ้

การต ัง้คา่สญัลกัษณ์
ในการเลอืกระบบการวดัทีค่ณุตอ้งการใชส้ําหรับวดัความเร็วและ
ระยะทาง ใหเ้ลอืก ระบบมาตรวดั > เมตรกิ หรอื อมิพเิรยีล
ในการกําหนดรปูแบบการแสดงขอ้มลูพกิดับนโทรศัพทข์องคณุ
ใหเ้ลอืก รปูแบบพกิดั และรูปแบบทีต่อ้งการ

แผนที่
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ภาพรวมแผนที่
 เลอืก เมนู > แผนที่

ยนิดตีอ้นรับเขา้สูแ่ผนที่
แผนทีจ่ะแสดงสถานทีใ่กลเ้คยีง ชว่ยใหค้ณุสามารถวางแผน
เสน้ทางและนําทางคณุไปยังสถานทีท่ีค่ณุตอ้งการไป
• คน้หาเมอืง ถนน และบรกิาร
• คน้หาเสน้ทางของคณุดว้ยการนําทางแบบเลีย้วตอ่เลีย้ว
• ตรวจสอบการพยากรณ์อากาศและขอ้มลูทอ้งถิน่อืน่ๆ หากมี
ใหบ้รกิาร

หมายเหตุ: การดาวนโ์หลดเนือ้หา เชน่ แผนที,่ ภาพจาก
ดาวเทยีม, ไฟลเ์สยีง, คูม่อืหรอืขอ้มลูจราจรอาจทําใหม้กีารสง่
ขอ้มลูจํานวนมาก (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
บรกิารบางประเภทอาจไมม่ใีหใ้ชง้านในบางประเทศ และอาจมี
ใหใ้ชง้านเฉพาะในภาษาทีเ่ลอืก บรกิารอาจขึน้อยูก่บัเครอืขา่ย
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ
การทําแผนทีเ่กอืบทัง้หมดนัน้จะไมถ่กูตอ้งแมน่ยําและไมเ่สร็จ
สมบรูณ์ในบางอาณาเขต โปรดอยา่เชือ่ถอืตอ่แผนทีท่ีค่ณุ
ดาวนโ์หลดมาเพือ่ใชใ้นโทรศัพทน์ีเ้พยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้
เนือ้หา เชน่ ภาพจากดาวเทยีม คูม่อื ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพ
อากาศและจราจร รวมทัง้บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งสรา้งขึน้โดยบรษิัท
อืน่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับ Nokia เนือ้หาบางอยา่งอาจไมถ่กูตอ้ง
แมน่ยําและไมส่มบรูณ์ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มในการให ้
บรกิาร คณุจงึไมค่วรอา้งองิเนือ้หาทีก่ลา่วมาขา้งตน้และบรกิาร
ทีเ่กีย่วขอ้งเพยีงอยา่งเดยีว

ตาํแหนง่ของฉนั
การดทูีต่ ัง้และแผนทีข่องคณุ
ดทูีต่ัง้ปัจจุบันของคณุบนแผนที ่และเรยีกดแูผนทีใ่นเมอืงและ
ประเทศตา่งๆ
เลอืก เมนู > แผนที ่และ ตาํแหนง่ฉนั

 จะกําหนดทีต่ัง้ปัจจบุันของคณุ หากมอียู่ หากไมพ่บตําแหน่ง
ของคุณ  จะแสดงทีต่ัง้ทีท่ราบลา่สดุของคณุ

หากมเีฉพาะการกําหนดตําแหน่งตามรหสัโทรศัพทม์อืถอืของ
คณุ จะมวีงกลมสแีดงรอบๆ ไอคอนการกําหนดตําแหน่งแสดง
พืน้ทีท่ั่วไปทีค่ณุอาจอยู่ ในพืน้ทีซ่ ึง่มปีระชากรอยูห่นาแน่น
ความถกูตอ้งของการประเมนิอาจเพิม่ขึน้ และวงกลมสแีดงจะมี
ขนาดเล็กกวา่ในพืน้ทีท่ีม่ปีระชากรเบาบาง

การเลือ่นไปมาบนแผนที ่—  ใชปุ้่ มเลือ่น ตามคา่เริม่ตน้ แผนที่
จะหันทศิทางไปทางทศิเหนอื

การดทูีต่ ัง้ปจัจบุนัของคณุหรอืทีต่ ัง้ลา่สุดทีท่ราบของ
คณุ —  กด 0

การยอ่หรอืขยาย —  กด * หรอื #
หากคณุเรยีกดบูรเิวณทีไ่มค่รอบคลมุในแผนทีท่ีเ่ก็บอยูบ่น
โทรศัพทข์องคณุ และคณุเชือ่มตอ่ขอ้มลูอยู่ ระบบจะ
ดาวนโ์หลดแผนทีใ่หมเ่องโดยอตัโนมัติ
บรเิวณทีค่รอบคลมุของแผนทีจ่ะแตกตา่งกนัไปตามประเทศ
และภมูภิาค
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มมุมองแผนที่

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

การเปลีย่นแปลงลกัษณะของ
แผนที่
ดแูผนทีใ่นโหมดตา่งๆ เพือ่ระบตุําแหน่งทีค่ณุอยูไ่ดอ้ยา่ง
งา่ยดาย
เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ตาํแหนง่ฉนั
กด 1 และเลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• แผนที ่ — ในมมุมองแผนทีม่าตรฐาน จะสามารถอา่นราย
ละเอยีดตา่งๆ เชน่ ชือ่ทีต่ัง้ หรอืหมายเลขทางหลวงไดง้า่ย

• ดาวเทยีม  — สําหรับมมุมองแบบละเอยีด จะใชภ้าพถา่ย
ดาวเทยีม

• ภมูปิระเทศ  — ดขูอ้มลูรูปแบบของเสน้ทางไดท้ันที เชน่
เมือ่คณุเดนิทางไปในทีท่รุกนัดาร

การเปลีย่นมมุมองระหวา่ง 2D และ 3D —  กด 3

การดาวนโ์หลดและอพัเดต
แผนที่
หากไมต่อ้งการเสยีคา่บรกิารถา่ยโอนขอ้มลู ใหด้าวนโ์หลดไฟล์
แผนทีล่า่สดุ และเสยีงแนะนําไปยังคอมพวิเตอรข์องคณุ จากนัน้
ถา่ยโอน และจัดเก็บไปยังโทรศัพทข์องคณุ
ใชแ้อปพลเิคชัน่ Nokia Ovi Suite ในการดาวนโ์หลดไฟลแ์ผนที่
และเสยีงแนะนําลา่สดุไปยังคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านร่วมกนัได  ้ใน
การดาวนโ์หลดและตดิตัง้ Nokia Ovi Suite บนคอมพวิเตอรท์ี่
ใชง้านรว่มกนั ใหไ้ปที ่www.ovi.com

เคล็ดลบั: จัดเก็บแผนทีใ่หมล่งในโทรศัพทข์องคณุกอ่น
การเดนิทาง เพือ่ใหค้ณุสามารถดแูผนทีโ่ดยไมต่อ้งเชือ่ม
ตอ่อนิเทอรเ์น็ตเมือ่เดนิทางไปตา่งประเทศ

เพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศัพทข์องคณุไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบั
อนิเทอรเ์น็ต ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ต ัง้คา่ > อนิเทอรเ์น็ต >
การเชือ่มตอ่ > ออฟไลน ์ในเมนูหลัก

การใชเ้ข็มทศิ
หากโทรศัพทข์องคณุมเีข็มทศิ เมือ่เปิดใชง้าน ทัง้ลกูศรของ
เข็มทศิและแผนทีจ่ะหมนุโดยอตัโนมัตไิปตามทศิทางทีด่า้นบน
ของโทรศัพทช์ีไ้ป
เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ตาํแหนง่ฉนั
การเปิดใชง้านเข็มทศิ —  กด 5
การปิดใชง้านเข็มทศิ —  กด 5 อกีครัง้ แผนทีจ่ะหนัไปทาง
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เข็มทศิจะเปิดใชง้านเมือ่มเีสน้ขอบเป็นสเีขยีว หากจําเป็นตอ้ง
ปรับเทยีบเข็มทศิ เสน้ขอบของเข็มทศิจะเป็นสแีดงหรอืเหลอืง

การปรบัเทยีบเข็มทศิ —  หมนุโทรศัพทร์อบแกนทัง้หมดใน
ลักษณะทีต่อ่เนือ่งจนกวา่เสน้ขอบของเข็มทศิจะเปลีย่นสเีป็นสี
เขยีว
เข็มทศิมคีวามถกูตอ้งแมน่ยําทีจ่ํากัด สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า วัตถุ
ทีเ่ป็นโลหะ หรอืสภาพการณ์ภายนอกอืน่ๆ อาจมผีลตอ่ความถกู
ตอ้งแมน่ยําของเข็มทศิ ควรปรับเทยีบเข็มทศิเป็นประจํา

เกีย่วกบัวธิกีารจดัตาํแหนง่
แผนทีจ่ะแสดงทีต่ัง้ของคณุบนแผนทีโ่ดยใช ้GPS, A-GPS,
WLAN หรอืการจัดตําแหน่งตามรหสัโทรศัพทม์อืถอืของคณุ
The Global Positioning System (GPS) เป็นระบบการนําทาง
ดว้ยดว้ยดาวเทยีมซึง่ใชใ้นการคํานวณทีต่ัง้ของคณุ Assisted
GPS (A-GPS) เป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยทีส่ง่ขอ้มลู
GPS ใหแ้กค่ณุ ซึง่ปรับปรงุความเร็วและความถกูตอ้งแมน่ยํา
ของการจัดตําแหน่ง
การจัดตําแหน่งดว้ยเครอืขา่ยในพืน้ทีแ่บบไรส้าย (WLAN) ชว่ย
ปรับปรุงความถกูตอ้งแมน่ยําของการจัดตําแหน่งเมือ่ไมม่ี
สญัญาณ GPS โดยเฉพาะเมือ่คณุอยูใ่นอาคารหรอือยูร่ะหวา่ง
ตกึสงู
ดว้ยการจัดตําแหน่งตามรหสัโทรศัพทม์อืถอื ตําแหน่งจะถกู
กําหนดผา่นเสาอากาศทีโ่ทรศัพทเ์คลือ่นทีข่องคณุเชือ่มตอ่อยู่
ในขณะนัน้
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัวธิกีารจัดตําแหน่งทีม่ ี ความแมน่ยําของการจัด
ตําแหน่งอาจแตกตา่งกนัตัง้แตไ่มก่ีเ่มตรจนถงึหลายกโิลเมตร
เมือ่คณุใชแ้ผนทีค่รัง้แรก คณุจะไดร้ับแจง้ใหก้ําหนดจุดเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ตทีจ่ะใชเ้พือ่ดาวนโ์หลดขอ้มลูแผนที่ เชน่ A-GPS
หรอืเชือ่มตอ่กบั WLAN
Global Positioning System (GPS) ดําเนนิการโดยรัฐบาลของ
สหรัฐอเมรกิา ซึง่เป็นผูร้ับผดิชอบความถกูตอ้งแมน่ยําและการ

บํารงุรักษาแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ความถกูตอ้งแมน่ยําของขอ้มลูระบุ
ตําแหน่งสามารถไดร้ับผลกระทบจากการปรับดาวเทยีม GPS ที่
กระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลีย่นแปลงไดต้าม
นโยบาย GPS ฝ่ายพลเรอืนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรม
การวางแผนเพือ่การนําร่องระบบวทิยแุหง่รัฐบาลกลาง  ความถกู
ตอ้งแมน่ยํายังอาจไดร้ับผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณติที่
ไมม่ปีระสทิธภิาพของดาวเทยีมดว้ย ความพรอ้มใชป้ระโยชน์
และคณุภาพของสญัญาณ GPS จะไดร้ับผลกระทบจากทีต่ัง้ของ
คณุ อาคาร สิง่กดีขวางตามธรรมชาต ิและสภาพอากาศ บรเิวณ
ในอาคารหรอืชัน้ใตด้นิอาจไมม่สีญัญาณ GPS และสัญญาณอาจ
ออ่นลงเมือ่ผา่นวสัดตุา่งๆ เชน่ คอนกรตีหรอืโลหะ
GPS ไมส่ามารถนํามาใชเ้พือ่วดัตําแหน่งทีต่ัง้อยา่งละเอยีด
แมน่ยําได ้และคณุไมค่วรใชข้อ้มลูทีต่ัง้จากเครือ่งรับ GPS และ
เครอืขา่ยวทิยเุซลลลูารเ์พยีงอยา่งเดยีวเพือ่หาตําแหน่งและ
นําทาง
มเิตอรว์ัดการเดนิทางอาจมขีอ้จํากัดดา้นความถกูตอ้งและขอ้
ผดิพลาดในการปัดเศษ ความถกูตอ้งแมน่ยําอาจไดร้ับผล

ทบจากคณุภาพและบรกิารของสญัญาณ GPS

หมายเหตุ: การใช ้WLAN อาจถกูจํากดัในบางประเทศ
ตัวอยา่งเชน่ ในประเทศฝรั่งเศส คณุไดร้ับอนุญาตใหใ้ช ้WLAN
เฉพาะในอาคารเทา่นัน้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่เจา้
หนา้ทีใ่นทอ้งถิน่ของคณุ

การคน้หาสถานที่
การคน้หาทีต่ ัง้
แผนทีช่ว่ยคณุคน้หาสถานทีแ่ละบรษิัททีเ่ฉพาะเจาะจงได ้
เลอืก เมนู > แผนที ่และ คน้หา
1. ป้อนคําคน้หา เชน่ ทีอ่ยูแ่ละรหัสไปรษณีย ์ในการลา้งชอ่ง
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2. เลอืก ไป
3. ในรายการทีม่ขีอ้มลูตรงกนั ใหไ้ปยังรายการทีต่อ้งการ หาก

ตอ้งการแสดงทีต่ัง้บนแผนที่ เลอืก แผนที่
ในการดทูีต่ัง้อืน่ๆ จากรายการผลลัพธก์ารคน้หาบนแผนที่
ใหเ้ลือ่นขึน้หรอืลง

การกลบัไปยงัรายการทีม่ขีอ้มลูตรงกนัทีป่รากฏ —  เลอืก
รายการ
การคน้หาสถานทีใ่กลเ้คยีงประเภทตา่งๆ —  เลอืก เรยีกดู
ประเภท และประเภท เชน่ รา้นคา้, ทีพ่ัก หรอืการขนสง่
หากไมม่ผีลการคน้หาทีต่รงกนั ดใูหแ้น่ใจวา่คําทีใ่ชค้น้หาของ
คณุสะกดถกูตอ้ง ปัญหาเกีย่วกบัการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตของ
คณุอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลลัพธใ์นการคน้หาออนไลน์
หากไมต่อ้งการเสยีคา่บรกิารถา่ยโอนขอ้มลู คณุยังสามารถ
คน้หาไดโ้ดยไมต่อ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต หากคณุมแีผนทีข่อง
พืน้ทีท่ีค่น้หาจัดเก็บไวใ้นเครือ่งของคณุ

การดรูายละเอยีดทีต่ ัง้
ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัทีต่ัง้หรอืสถานทีท่ีเ่ฉพาะเจาะจง เชน่
โรงแรม หรอื รา้นอาหาร หากมี
เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ตาํแหนง่ฉนั
การดรูายละเอยีดของสถานที ่—  เลอืกสถานที ่กดปุ่ มเลือ่น
และเลอืก แสดงรายละเอยีด

การจดัการสถานทีแ่ละ
เสน้ทาง
การจดัเก็บสถานทีแ่ละเสน้ทาง
จัดเก็บตําแหน่งทีอ่ยู่ สถานทีท่ีน่่าสนใจ และเสน้ทางเพือ่ใหน้ํา
มาใชใ้นภายหลังไดอ้ยา่งรวดเร็ว
เลอืก เมน ู> แผนที่
การจดัเก็บสถานที่
1. เลอืก ตาํแหนง่ฉนั
2. ไปทีท่ีต่ัง้ ในการคน้หาทีอ่ยูห่รอืสถานที่ ใหเ้ลอืก คน้หา
3. กดปุ่ มเลือ่น
4. เลอืก เก็บสถานที่
การจดัเก็บเสน้ทาง
1. เลอืก ตาํแหนง่ฉนั
2. ไปทีท่ีต่ัง้ ในการคน้หาทีอ่ยูห่รอืสถานที่ ใหเ้ลอืก คน้หา
3. ในการเพิม่จุดเสน้ทางอกีจุดหนึง่ ใหก้ดปุ่ มเลือ่น และเลอืก
เพิม่ในเสน้ทาง

4. เลอืก เพิม่จดุเสน้ทางใหม่ และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม
5. เลอืก แสดงเสน้ทาง > ตวัเลอืก > จดัเก็บเสน้ทาง
การดสูถานทีแ่ละเสน้ทางทีจ่ดัเก็บไว ้—  เลอืก รายการ
โปรด > สถานที ่หรอื เสน้ทาง
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การดแูละจดัวางสถานทีห่รอื
้

ใชร้ายการโปรดของคณุเพือ่เขา้ถงึสถานทีแ่ละเสน้ทางทีค่ณุจัด
เก็บไวไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว
จัดกลุม่สถานทีแ่ละเสน้ทางไวใ้นชดุสะสม ตัวอยา่งเชน่ เมือ่คณุ
วางแผนการเดนิทาง
เลอืก เมนู > แผนที ่และ รายการโปรด
การดสูถานทีท่ ีจ่ดัเก็บไวบ้นแผนที่
1. เลอืก สถานที่
2. ไปทีส่ถานที่
3. เลอืก แสดงบนแผนที่
ในการกลับไปยังสถานทีท่ีจ่ัดเก็บไว  ้ใหเ้ลอืก รายการ

การสรา้งชุดสะสม —  เลอืก สรา้งชุดสะสมใหม ่และป้อนชือ่
ชดุสะสม

การเพิม่สถานทีท่ ีจ่ดัเก็บไวล้งในชุดสะสม
1. เลอืก สถานที ่และสถานที่
2. เลอืก จดัเรยีงชุดสะสม
3. เลอืก ชุดสะสมใหม ่หรอืชดุสะสมทีม่อียู่

การสง่สถานทีไ่ปใหเ้พือ่นของ
คณุ
เมือ่คณุตอ้งการแบง่ดขูอ้มลูสถานทีก่บัเพือ่นของคณุ ใหส้ง่ราย
ละเอยีดเหลา่นีไ้ปยังโทรศัพทข์องพวกเขาโดยตรง
เลอืก เมนู > แผนที ่และ ตาํแหนง่ฉนั
การสง่สถานทีไ่ปยงัอปุกรณ์ทีร่องรบัของเพือ่น —  เลอืกที่
ตัง้บนแผนที ่กดปุ่ มเลือ่น และเลอืก สง่

การแบง่ปนัทีต่ ัง้
แสดงทีต่ัง้ปัจจุบันของคณุใน Facebook พรอ้มขอ้ความและ
ภาพถา่ย เพือ่นใน Facebook ของคณุจะสามารถเห็นทีต่ัง้ของ
คณุไดบ้นแผนที่
เลอืก เมนู > แผนที ่และ แบง่ปนัต.น.
หากตอ้งการแบง่ปันทีต่ัง้ คณุจําเป็นตอ้งมบีัญช ีNokia และ
บัญช ีFacebook
1. ลงชือ่เขา้ใชบ้ัญช ีNokia ของคุณ หรอืหากคุณยังไมม่บีัญชี

ใหเ้ลอืก สรา้งบญัชใีหม่
2. ลงชือ่เขา้ใชบ้ัญช ีFacebook ของคณุ
3. เลอืกทีต่ัง้ปัจจบุันของคณุ
4. ป้อนการอพัเดตสถานะของคุณ
5. หากตอ้งการแนบภาพไปกบัการประกาศของคณุ ใหเ้ลอืก
เพิม่ภาพ

6. เลอืก แบง่ปนัตาํแหนง่

การจดัการบญัช ีFacebook ของคณุ —  ในมมุมองหลัก
เลอืก ตวัเลอืก > บญัช ี> การต ัง้คา่ 'แบง่ปนัตาํแหนง่' >
Facebook
การแบง่ปันทีต่ัง้ของคณุและการดทูีต่ัง้ของคนอืน่ๆ จําเป็นตอ้งมี
การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต ซึง่อาจเกีย่วขอ้งกบัการรับสง่ขอ้มลู
จํานวนมาก และมคีา่บรกิารการสง่ขอ้มลู
ขอ้กําหนดการใชข้อง Facebook มผีลบังคับใชก้บัการแบง่ปันที่
ตัง้ของคณุบน Facebook ทําความคุน้เคยกบัขอ้กําหนดการใช ้
และแนวปฏบิัตดิา้นความเป็นสว่นตัวของ Facebook
กอ่นแบง่ปันทีต่ัง้ของคุณกบัคนอืน่ๆ โปรดคดิใหร้อบคอบวา่คณุ
กําลังแบง่ปันทีต่ัง้ของคณุกบัใคร ตรวจสอบการตัง้คา่ความเป็น
สว่นตัวของบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมทีค่ณุใช  ้เนือ่งจากคณุ
อาจแบง่ปันทีต่ัง้ของคณุกบัคนกลุม่ใหญ่74
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การขบัรถและการเดนิ
การใชเ้สยีงแนะนํา
เสยีงแนะนํา หากมอียูส่ําหรับภาษาของคณุ จะชว่ยคณุคน้หา
เสน้ทางไปยังจดุหมายปลายทาง ใหค้ณุสนุกกบัการเดนิทาง
เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ขบั หรอื เดนิ
เมือ่คณุใชก้ารนําทางทางรถยนตห์รอืการเดนิเทา้เป็นครัง้แรก
เครือ่งจะขอใหค้ณุเลอืกภาษาของเสยีงแนะนํา และดาวนโ์หลด
ไฟลเ์สยีงแนะนําทีเ่หมาะสม
หากคณุเลอืกภาษาทีม่ชี ือ่ถนน และระบบจะพูดชือ่ถนนดว้ย
เสยีงแนะนําอาจไมม่ใีหบ้รกิารสําหรับภาษาของคณุ

การเปลีย่นภาษาเสยีงแนะนําของโทรศพัท  ์—  ในหนา้จอ
หลัก เลอืก ตวัเลอืก > ต ัง้คา่ > การนําทาง > การนํา
ทางการขบัรถ หรอื การนําทางการเดนิ และตัวเลอืกที่

การปิดใชง้านเสยีงแนะนํา —  ในหนา้จอหลัก เลอืก ตวั
เลอืก > ต ัง้คา่ > การนําทาง > การนําทางการขบัรถ หรอื
การนําทางการเดนิ และ ไมม่ี
การเลน่เสยีงแนะนําซํา้สําหรบัการนําทางทางรถยนต  ์— 
ในหนา้จอการนําทาง เลอืก ตวัเลอืก > ทําซํา้
การปรบัระดบัเสยีงของเสยีงแนะนําสําหรบัการนําทางทาง
รถยนต ์—  ในหนา้จอการนําทาง เลอืก ตวัเลอืก > ระดบั
เสยีง

ขบัรถสูจ่ดุหมายปลายทางของ
คณุ
เมือ่คณุตอ้งการเสน้ทางแบบเลีย้วตอ่เลีย้วในขณะขับรถ แผนที่
จะชว่ยใหค้ณุไปถงึยังจดุหมายปลายทางของคณุ

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ขบั

การขบัรถสูจ่ดุหมายปลายทางของคณุ —  เลอืก ระบปุลาย
ทาง และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การขบัรถกลบับา้น —  เลอืก ขบักลบับา้น
เมือ่คณุเลอืก ขบักลบับา้น หรอื เดนิกลบับา้น เป็นครัง้แรก
คณุจะไดร้ับแจง้ใหก้ําหนดทีต่ัง้ของบา้นของคณุ ในการเปลีย่น
ทีต่ัง้ของบา้นในภายหลัง ใหท้ําดังนี้
1. ในมมุมองหลัก เลอืก ตวัเลอืก > ต ัง้คา่ > การนําทาง >
ตาํแหนง่บา้น > เปลีย่น > ระบใุหม่

2. เลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสม
เคล็ดลบั: ในการขับโดยไมก่ําหนดปลายทาง ใหเ้ลอืก
แผนที ่ขณะทีค่ณุเคลือ่นทีต่ําแหน่งของคณุจะปรากฏที่
ก ึง่กลางของแผนที่

การเปลีย่นมมุมองระหวา่งนําทาง —  กดปุ่ มเลือ่น และเลอืก
มมุมอง 2 มติ,ิ มมุมอง 3 มติ,ิ มมุมองลกูศร หรอื ภาพรวม
เสน้ทาง
ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใด เมือ่
คณุขับขีย่านพาหนะอยู่ สิง่สําคัญอนัดับแรกทีค่ณุควรคํานงึใน
ขณะขับขีย่านพาหนะ คอื ความปลอดภัยบนทอ้งถนน
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หนา้จอการนําทาง

1 — เสน้ทาง
2 — ทีต่ัง้และทศิทางของคณุ
3 — เข็มทศิ
4 — แถบขอ้มลู (ความเร็ว ระยะทาง เวลา)

การรบัขอ้มลูการจราจรและ
ความปลอดภยั
ยกระดับประสบการณ์ในการขับขีข่องคณุดว้ยขอ้มลูแบบเรยีล
ไทมเ์กีย่วกับสภาพการจราจร บรกิารทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืเกีย่ว
กับชอ่งทางเดนิรถและเตอืนขดีจํากัดความเร็ว หากมบีรกิารใน
ประเทศหรอืภมูภิาคของคณุ
เลอืก เมนู > แผนที ่และ ขบั

การดสูภาพการจราจรบนแผนที ่—  ในระหวา่งการนํา
ทางการขับรถ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ขอ้มลูจราจร สภาพการ
จราจรจะปรากฏเป็นรปูสามเหลีย่มและเสน้ตรง

การอพัเดตขอ้มลูจราจร —  เลอืก ตวัเลอืก > ขอ้มลู
จราจร > อพัเดตขอ้มลูจราจร
เมือ่วางแผนเสน้ทาง คณุสามารถตัง้ใหอ้ปุกรณ์หลกีเลีย่งสภาพ
การจราจรต่างๆ เชน่ การจราจรตดิขัดหรอืการซอ่มถนน

การหลกีเลีย่งสภาพการจราจร —  ในมมุมองหลัก เลอืก ตวั
เลอืก > ต ัง้คา่ > การนําทาง > เปลีย่นเสน้ทางเนือ่งจาก
สภาพจราจร

คาํเตอืน: ตําแหน่งของกลอ้งจับความเร็ว/ความปลอดภัย
สามารถแสดงบนเสน้ทางของคณุขณะนําทางได  ้หากเปิดใช ้
งานคณุสมบัตนิี้ เขตปกครองศาลบางแหง่หา้มใชห้รอืควบคมุ
การใชข้อ้มลูตําแหน่งของกลอ้งจับความเร็ว/ความปลอดภัย
Nokia ไมร่ับผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งแมน่ยําหรอืผลลัพธท์ีต่าม
มาจากการใชข้อ้มลูตําแหน่งของกลอ้งจับความเร็ว/ความ
ปลอดภัย

การเดนิสูจ่ดุหมายปลายทางของ
คณุ
เมือ่คณุตอ้งการเสน้ทางการเดนิเทา้ไปตามถนน แผนทีจ่ะ
นําทางคณุไปยังจตรุัส ผา่นสวนสาธารณะ เขตทางเดนิเทา้ และ
แมแ้ตศ่นูยก์ารคา้
เลอืก เมนู > แผนที ่และ เดนิ
การเดนิสูจุ่ดหมายปลายทาง —  เลอืก ระบปุลายทาง และ
ตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การเดนิกลบับา้น —  เลอืก เดนิกลบับา้น
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เมือ่คณุเลอืก ขบักลบับา้น หรอื เดนิกลบับา้น เป็นครัง้แรก
คณุจะไดร้ับแจง้ใหก้ําหนดทีต่ัง้ของบา้นของคณุ ในการเปลีย่น
ทีต่ัง้ของบา้นในภายหลัง ใหท้ําดังนี้
1. ในมมุมองหลัก เลอืก ตวัเลอืก > ต ัง้คา่ > การนําทาง >
ตาํแหนง่บา้น > เปลีย่น > ระบใุหม่

2. เลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสม
เคล็ดลบั: ในการเดนิโดยไมก่ําหนดปลายทาง ใหเ้ลอืก
แผนที ่ขณะทีค่ณุเคลือ่นทีต่ําแหน่งของคณุจะปรากฏที่
ก ึง่กลางของแผนที่

การวางแผนเสน้ทาง
วางแผนการเดนิทาง และสรา้งเสน้ทางของคณุ และแสดงบน
แผนทีก่อ่นเริม่ออกเดนิทาง
เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ตาํแหนง่ฉนั
การสรา้งเสน้ทาง
1. ไปทีจ่ดุเริม่ตน้ของคณุ
2. กดปุ่ มเลือ่น และเลอืก เพิม่ในเสน้ทาง
3. ในการเพิม่จุดเสน้ทางอืน่ ใหเ้ลอืก เพิม่จดุเสน้ทางใหม่

และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การเปลีย่นลาํดบัของจดุเสน้ทาง
1. ไปทีจ่ดุเสน้ทาง
2. กดปุ่ มเลือ่น และเลอืก ยา้ย
3. ไปสถานทีท่ีค่ณุตอ้งการยา้ยจุดเสน้ทางไป และเลอืก
ตกลง

การแกไ้ขทีต่ ัง้ของจดุเสน้ทาง —  ไปทีจ่ดุเสน้ทาง กดปุ่ ม
เลือ่น และเลอืก แกไ้ข และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การดเูสน้ทางบนแผนที ่—  เลอืก แสดงเสน้ทาง

การนําทางไปยงัปลายทาง —  เลอืก แสดงเสน้ทาง > ตวั
เลอืก > เร ิม่ขบั หรอื เร ิม่เดนิ
การเปลีย่นการต ัง้คา่สาํหรบัเสน้ทาง
การตัง้คา่เสน้ทางจะมผีลตอ่การนําทางและวธิแีสดงเสน้ทางบน
แผนที่
1. ในมมุมองนักวางแผนการเดนิทาง ใหเ้ปิดแท็บ ตัง้คา่ หาก

ตอ้งการไปทีม่มุมองนักวางแผนการเดนิทางจากมมุมอง
การนําทาง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > จดุเสน้ทาง หรอื รายการ
จดุเสน้ทาง

2. ตัง้คา่โหมดการขนสง่ไปที่ ขบัรถ หรอื เดนิ หากคณุเลอืก
เดนิ คณุสามารถใชถ้นนทางเดยีวจะเป็นถนนสายปกติ และ
เสน้ทางเดนิเทา้และเสน้ทางผา่น ตัวอยา่งเชน่ สวน
สาธารณะ และศนูยก์ารคา้ได ้

3. เลอืกตัวเลอืกทีต่อ้งการ

การเลอืกโหมดการเดนิ —  เปิดแท็บ ตัง้ค่า และเลอืก เดนิ >
เสน้ทางทีต่อ้งการ > ถนน หรอื เสน้ตรงเสน้ตรง มปีระโยชน์
ในพืน้ทีท่รุกนัดารซึง่จะชว่ยกําหนดทศิทางการเดนิ

การใชเ้สน้ทางขบัรถทีส่ ัน้และเร็วทีส่ดุ —  เปิดแท็บ ตัง้คา่
และเลอืก ขบัรถ > การเลอืกเสน้ทาง > เสน้ทางทีเ่ร็วกวา่
หรอื เสน้ทางทีใ่กลก้วา่
การใชเ้สน้ทางการขบัทีด่ที ีส่ดุ —  เปิดแท็บ ตัง้คา่ และเลอืก
ขบัรถ > การเลอืกเสน้ทาง > เหมาะสม เสน้ทางการขับรถ
ทีด่ทีีส่ดุจะรวมขอ้ดขีองทัง้เสน้ทางทีส่ัน้และเร็วทีส่ดุ
ตัวอยา่งเชน่ คณุยังสามารถเลอืกเพือ่ใชห้รอืหลกีเลีย่งการใช ้
มอเตอรเ์วย ์ทางดว่น หรอืทา่เรอืขา้มฟาก

ทางลดัสําหรบัแผนที่
ปุ่ มลดัท ัว่ไป
ในการขยายและยอ่แผนที่ ใหก้ด * หรอื #
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หากตอ้งการกลับไปทีท่ีต่ัง้ปัจจบุันของคณุ กด 0

หากตอ้งการเปลีย่นประเภทแผนที่ กด 1

ในการเอยีงแผนที ่ใหก้ด 2 หรอื 8
ในการหมนุแผนที ่ใหก้ด 4 หรอื 6 ในการหมนุแผนทีก่ลับขึน้ไป
ยังตําแหน่งทศิเหนอื ใหก้ด 5
ทางลดัการนําทางคนเดนิเทา้
หากตอ้งการจัดเก็บทีต่ัง้ ใหก้ด 2

ในการคน้หาทีต่ัง้ตามประเภท ใหก้ด 3

หากตอ้งการปรับระดับเสยีงของการนําทางคนเดนิเทา้ กด 6

หากตอ้งการดรูายการจุดเสน้ทาง ใหก้ด 7

หากตอ้งการปรับแผนทีเ่พือ่การใชง้านชว่งกลางคนื  ใหก้ด 8
หากตอ้งการดแูผงหนา้ปัด ใหก้ด 9

ทางลดัการนําทางทางรถยนต์
หากตอ้งการปรับแผนทีเ่พือ่การใชง้านในชว่งกลางวนัหรอืชว่ง
กลางคนื ใหก้ด 1
ในการจัดเก็บทีต่ัง้ปัจจุบัน ใหก้ด 2
ในการคน้หาทีต่ัง้ตามประเภท ใหก้ด 3

หากตอ้งการฟังเสยีงแนะนําซํ้า ใหก้ด 4

หากตอ้งการคน้หาเสน้ทางอืน่ กด 5
หากตอ้งการปรับระดับเสยีงของเสยีงแนะนํา กด 6
หากตอ้งการเพิม่จุดพักลงในเสน้ทาง กด 7

ในการดขูอ้มลูเกีย่วกบัสภาพการจราจร ใหก้ด 8

หากตอ้งการดแูผงหนา้ปัด ใหก้ด 9

การปรบัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการ
คณุสามารถปรับอปุกรณ์ของคณุใหเ้ขา้กับความตอ้งการได  ้เชน่
การปรับรูปแบบเสยีงตา่งๆ ภาพพืน้หลัง และภาพพักหนา้จอ
เป็นตน้

รปูแบบ
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > รปูแบบ
คณุสามารถปรับและตัง้คา่เสยีงเรยีกเขา้ เสยีงเตอืน และแบบ
เสยีงอืน่ๆ ในโทรศัพทไ์ดส้ําหรับเหตกุารณ์ สภาพแวดลอ้ม หรอื
กลุม่ผูโ้ทรทีแ่ตกตา่งกัน รปูแบบทีใ่ชอ้ยูจ่ะปรากฏอยูท่ีด่า้นบน

ของจอภาพในหนา้จอหลัก อยา่งไรก็ตาม หากรูปแบบทีใ่ชง้าน
อยูเ่ป็นรูปแบบทั่วไป เครือ่งจะแสดงเฉพาะวันทีข่องวนันีเ้ทา่นัน้

ในการสรา้งรูปแบบใหม่ เลอืก ตวัเลอืก > สรา้งใหม ่และ
กําหนดการตัง้คา่

ในการปรับแตง่รูปแบบ เลอืกรปูแบบและ ตวัเลอืก > ปรบัต ัง้
คา่
ในการเปิดใชง้านรปูแบบ ใหเ้ลอืกรปูแบบ และ ตวัเลอืก > ใช้
งาน
ในการตัง้คา่รูปแบบใหท้ํางานในชว่งเวลาหนึง่ภายใน  24 ชัว่โมง
ตอ่มา ใหเ้ลือ่นไปทีร่ปูแบบ เลอืก ตวัเลอืก > ต ัง้เวลา และตัง้

78

ก
าร
ป
รบั
ให
เ้ข
า้ก
บั
ค
วา
ม
ต
อ้ง
ก
าร



เวลา เมือ่เวลาทีต่ัง้ไวห้มดลง รปูแบบจะเปลีย่นกลับเป็นรปูแบบ
ทีไ่มม่กีารตัง้แวลาทีใ่ชง้านกอ่นหนา้นี้ เมือ่มกีารตัง้เวลารูปแบบ

 จะปรากฏในหนา้จอหลัก รปูแบบออฟไลนจ์ะไมส่ามารถตัง้
เวลาได ้

ในการลบรปูแบบทีค่ณุสรา้งขึน้ เลอืก ตวัเลอืก > ลบรปูแบบ
คณุไมส่ามารถลบรปูแบบทีต่ัง้คา่ไวก้อ่นได ้
เมือ่คณุเปิดใชง้านรปูแบบออฟไลน์ การเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย
เซลลลูารจ์ะปิดลง โดยมกีารป้องกนัไมใ่หม้กีารรับหรอืสง่
สญัญาณคลืน่ความถีว่ทิยทุัง้หมดกบัเครอืขา่ยเซลลลูาร์ หาก
คณุพยายามสง่ขอ้ความ ขอ้ความเหลา่นัน้จะไปอยูใ่นโฟลเดอร์
ถาดออก และขอ้ความจะถกูสง่ออกเมือ่มกีารเปิดใชรู้ปแบบอืน่
เทา่นัน้
คณุสามารถใชโ้ทรศัพทไ์ดโ้ดยไมต่อ้งใสซ่มิการด์ หากคณุถอด
ซมิการด์ออก รปูแบบออฟไลนจ์ะเปิดใชง้าน

ขอ้สําคญั: ในรปูแบบออฟไลน์ คณุไมส่ามารถโทรออก
หรอืรับสาย หรอืใชค้ณุสมบัตอิืน่ๆ ทีต่อ้งอยูใ่นพืน้ทีใ่หบ้รกิาร
เครอืขา่ยเซลลลูาร ์แตค่ณุอาจสามารถโทรตดิตอ่เบอรโ์ทร
ฉุกเฉนิอยา่งเป็นทางการทีต่ัง้โปรแกรมไวใ้นเครือ่งของคณุไว ้
ลว่งหนา้แลว้ได ้ในการโทรตดิตอ่ คณุตอ้งเปิดการใชฟ้ังกช์ัน่
โทรศัพทก์อ่นโดยเปลีย่นแปลงรปูแบบ หากล็อคโทรศัพทไ์ว ้
ใหป้้อนรหสัปลดล็อค
เมือ่คณุใชร้ปูแบบออฟไลน์ คณุจะยังคงสามารถใชง้าน LAN ไร ้
สาย (WLAN) ได ้เชน่ เพือ่อา่นอเีมลหรอืเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ต คณุ
ยังสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth โปรดจําไวว้า่จะตอ้ง
ดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัยที่
เกีย่วขอ้งเมือ่เชือ่มตอ่หรอืใชก้ารเชือ่มตอ่ WLAN หรอื
Bluetooth

การเลอืกเสยีงเรยีกเขา้
ในการกําหนดเสยีงเรยีกเขา้ใหก้บัรปูแบบ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
ปรบัต ัง้คา่ > เสยีงเรยีกเขา้ เลอืกเสยีงเรยีกเขา้จากรายการ
หรอืเลอืก แหลง่ดาวนโ์หลดเสยีง เพือ่เปิดแฟ้มขอ้มลูบุค๊มารค์
ทีม่รีายการบุค๊มารค์สําหรับดาวนโ์หลดเสยีงโดยใชเ้บราเซอร์
เสยีงทีด่าวนโ์หลดมาจะบันทกึอยูใ่นคลัง

ในการเลน่เสยีงเรยีกเขา้ทีเ่ลอืกไวเ้ฉพาะกลุม่ผูต้ดิตอ่ ใหเ้ลอืก
ตวัเลอืก > ปรบัต ัง้คา่ > ปลกุสําหรบั และเลอืกกลุม่ที่
ตอ้งการ สายโทรศัพทจ์ากบคุคลทีอ่ยูน่อกกลุม่จะไมม่เีสยีง
เตอืน

หากตอ้งการเปลีย่นเสยีงขอ้ความเขา้ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
ปรบัต ัง้คา่ > แบบเสยีงเตอืนขอ้ความ

การปรบัแตง่รปูแบบ
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > รปูแบบ
เลอืก ตวัเลอืก > ปรบัต ัง้คา่ และเลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
• เสยีงเรยีกเขา้  — เลอืกเสยีงเรยีกเขา้จากรายการ หรอื
เลอืก แหลง่ดาวนโ์หลดเสยีง เพือ่เปิดโฟลเดอรบ์ุค๊มารค์ที่
มรีายการบุค๊มารค์สําหรับการดาวนโ์หลดแบบเสยีงโดยใช ้
เบราเซอร ์หากคณุมสีายโทรศัพทใ์หเ้ลอืกใชส้องสาย 
คณุอาจระบเุสยีงเรยีกเขา้ใหก้ับสายแตล่ะสาย

• เสยีงเรยีกสายวดิโีอ  — เลอืกเสยีงเรยีกเขา้สําหรับสาย
วดิโีอ

• พดูชือ่ผูโ้ทร  — หากคณุเลอืกตัวเลอืกนีแ้ละมผีูต้ดิตอ่ใน
รายชือ่ผูต้ดิตอ่โทรเขา้มา โทรศัพทจ์ะสง่เสยีงเรยีกเขา้เป็น
เสยีงเรยีกชือ่ผูต้ดิตอ่และเสยีงเรยีกเขา้ทีเ่ลอืกไว ้

• ชนดิเสยีงเรยีกเขา้  — เลอืกวา่ตอ้งการใหเ้สยีงเรยีกเขา้
เตอืนแบบใด

• ระดบัความดงั  — เลอืกระดับเสยีงของเสยีงเรยีกเขา้ 79
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• แบบเสยีงเตอืนขอ้ความ  — เลอืกเสยีงสําหรับขอ้ความตัว
อกัษรทีไ่ดร้ับ

• แบบเสยีงเตอืนอเีมล  — เลอืกเสยีงสําหรับอเีมลทีไ่ดร้ับ
• เตอืนแบบส ัน่  — ตัง้คา่อปุกรณ์ใหส้ัน่เมือ่คณุไดร้ับสายหรอื
ขอ้ความ

• เสยีงปุ่ มกด  — เลอืกระดับความดังของเสยีงปุ่ มกด
• เสยีงเตอืน  — ปิดใชง้านเสยีงเตอืน การตัง้คา่นีย้ังมผีลตอ่
แบบเสยีงของเกมสแ์ละแอปพลเิคชัน่ Java™ บางรายการ

• ปลกุสําหรบั  — ตัง้คา่อปุกรณ์ใหส้ง่เสยีงกริง่เฉพาะเมือ่มี
สายโทรเขา้จากหมายเลขโทรศัพทท์ีอ่ยูใ่นกลุม่รายชือ่ที่
เลอืกไวเ้ทา่นัน้ สายโทรศัพทจ์ากบคุคลทีอ่ยูน่อกกลุม่จะ
ไมม่เีสยีงเตอืน

• เสยีงเตอืนโทรสนทนา  — เลอืกเสยีงเรยีกเขา้สําหรับสาย
PTT

• สถานะสนทนา  — ตัง้คา่สถานะ PTT ใหก้บัแตล่ะรูปแบบ
• ชือ่รปูแบบ  — คณุสามารถตัง้ชือ่รปูแบบใหมห่รอืเปลีย่นชือ่
รปูแบบทีม่อียูแ่ลว้ คณุไมส่ามารถเปลีย่นชือ่รูปแบบทั่วไป
และออฟไลนไ์ด ้

การปรบัต ัง้คา่หนา้จอ
หลกั
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > โหมด
ในการเปลีย่นชือ่ของหนา้จอหลักปัจจุบัน เลอืก ตวัเลอืก >
โหมดเปลีย่นชือ่
ในการเลอืกแอปพลเิคชัน่และการแจง้เตอืนทีค่ณุตอ้งการให ้
แสดงในหนา้จอหลัก เลอืก แอปพลเิคช ัน่หนา้จอหลกั
ในการเปลีย่นลักษณะของหนา้จอหลักทีใ่ชใ้นขณะนี้ เลอืก
ลกัษณะท ัว่ไป
ในการเปลีย่นภาพพืน้หลังของหนา้จอหลักทีใ่ชใ้นขณะนี้ เลอืก
ภาพพืน้หลงั

ในการเปลีย่นจากหนา้จอหลักไปยังหนา้จออืน่ เลือ่นไปที่
โหมดปจัจบุนั และเลอืก ตวัเลอืก > เปลีย่น

การเปลีย่นลกัษณะหนา้
จอ
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > ลกัษณะ
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• ท ัว่ไป  — เปลีย่นลักษณะทีใ่ชใ้นแอปพลเิคชัน่ทัง้หมด
• มมุมองเมนู  — เปลีย่นลักษณะทีใ่ชใ้นเมนูหลัก
• สแตนดบ์าย  — เปลีย่นลักษณะทีใ่ชใ้นหนา้จอหลัก
• ภาพพืน้หลงั  — เปลีย่นภาพพืน้หลังของหนา้จอหลัก
• ประหยดัพลงังาน  — เลอืกภาพเคลือ่นไหวเป็นภาพพัก
หนา้จอ

• รปูภาพสายเขา้  — เปลีย่นรปูภาพทีแ่สดงขณะใชส้าย
ในการเปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านเอฟเฟ็กตล์ักษณะ ใหเ้ลอืก
ท ัว่ไป > ตวัเลอืก > เอฟเฟ็กตล์กัษณะ

การดาวนโ์หลดลกัษณะ
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > ลกัษณะ

ในการดาวนโ์หลดลักษณะ เลอืก ท ัว่ไป > แหลง่โหลด
ลกัษณะ > ตวัเลอืก > ไปที ่> เว็บเพจใหม ่ป้อนทีอ่ยูเ่ว็บที่
คณุตอ้งการดาวนโ์หลดลักษณะ เมือ่ดาวนโ์หลดลักษณะแลว้
คณุจะสามารถดตูัวอยา่งหรอืเปิดใชล้ักษณะได ้

ในการดตูัวอยา่งลักษณะกอ่น ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ดตูวัอยา่ง
ในการเปิดใชล้ักษณะ เลอืก ตวัเลอืก > ต ัง้
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การเปลีย่นลกัษณะเสยีง
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > ลกัษณะ และ เสยีง
คณุสามารถตัง้คา่เสยีงสําหรับเหตกุารณ์ตา่งๆ ของโทรศัพท์
เสยีงอาจเป็นแบบเสยีง เสยีงพดู หรอืทัง้สองอยา่งรวมกนั

ในการเปลีย่นลักษณะเสยีงปัจจบุัน เลอืก ลกัษณะของเสยีงที่
ใชง้าน
ในการตัง้คา่เสยีงสําหรับเหตกุารณ์ ใหเ้ลอืกกลุม่เหตกุารณ์ เชน่
เสยีงเรยีกเขา้ และเหตกุารณ์ทีต่อ้งการ

ในการใชเ้สยีงทตีัง้คา่ไวแ้ลว้ทัง้หมดในกลุม่เหตกุารณ์ ใหเ้ลอืก
กลุม่และ ตวัเลอืก > ใชง้านเสยีง
เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
• ฟงัเสยีง  — เลน่กอ่นการเปิดใชเ้สยีงนัน้
• จดัเก็บลกัษณะ  — สรา้งลักษณะเสยีงใหม่
• เสยีงเรยีกเขา้ 3-D  — เพิม่เอฟเฟ็กต ์3-D ลงไปในลักษณะ
เสยีง

• เสยีงพูด  — เลอืก เสยีงพดู เพือ่กําหนดเสยีงพดูเป็นเสยีง
สําหรับเหตกุารณ์ ป้อนขอ้ความทีต่อ้งการลงในชอ่งขอ้ความ
ตัวเลอืก เสยีงพดู จะใชง้านไมไ่ด ้หากคณุไดเ้ปิดใชต้ัวเลอืก
พดูชือ่ผูโ้ทร ในรปูแบบทีใ่ชอ้ยู่

• ยกเลกิใชง้านเสยีง  — ปิดเสยีงทัง้หมดในกลุม่เหตกุารณ์

เสยีงเรยีกเขา้แบบ 3-D

เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > เสยีง 3-D

หากตอ้งการเปิดใชง้านเอฟเฟ็กตเ์สยีงสามมติิ (3-D) เป็นเสยีง
เรยีกเขา้ เลอืก เอฟเฟ็กตเ์สยีงเรยีกเขา้ 3-D > เปิด เสยีง
เรยีกเขา้บางประเภทไมส่นับสนุนเอฟเฟ็กต์ 3–D

ในการเปลีย่นเอฟเฟ็กต ์3–D ทีจ่ะใชก้ับเสยีงเรยีกเขา้ ใหเ้ลอืก
แนววถิเีสยีง แลว้เลอืกเอฟเฟ็กตท์ีต่อ้งการ
ในการแกไ้ขเอฟเฟ็กต ์3-D ใหเ้ลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
• ความเร็วจงัหวะ  — เลอืกความเร็วของจังหวะทีเ่สยีงจะ
เปลีย่นจากทศิทางหนึง่ไปอกีทศิทางหนึง่ การตัง้คา่นีม้อียู่
ในบางเอฟเฟ็กตเ์ทา่นัน้

• เสยีงกอ้ง  — เลอืกเอฟเฟ็กตท์ีต่อ้งการปรับเสยีงกอ้ง
• ดอปเพลอรเ์อฟเฟ็กต ์ — เลอืก เปิด เพือ่ตัง้ระดับความดัง
ของเสยีงเรยีกเขา้ใหด้ังขึน้ เมือ่คณุอยูใ่กลก้บัโทรศัพท ์และ
เบาลงเรือ่ยๆ เมือ่คณุอยูห่า่งจากโทรศัพท์ การตัง้คา่นีม้อียูใ่น
บางเอฟเฟ็กตเ์ทา่นัน้

ในการฟังเสยีงเรยีกเขา้โดยใชเ้อฟเฟ็กต์ 3–D ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > เลน่แบบเสยีง
ในการปรับความดังของเสยีงเรยีกเขา้ ใหเ้ลอืก เมน ู> แผง
ควบคมุ > รปูแบบ และ ตวัเลอืก > ปรบัต ัง้คา่ > ระดบั
ความดงั
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สือ่
โทรศัพทข์องคณุมแีอปพลเิคชัน่สือ่ทีห่ลากหลายทัง้สําหรับการ
ใชง้านดา้นธรุกจิและการใชง้านยามวา่ง

กลอ้ง
เลอืก เมนู > สือ่ > กลอ้ง

การถา่ยภาพ
เลอืก เมนู > สือ่ > กลอ้ง
โทรศัพทข์องคณุรองรับความละเอยีดในการถา่ยภาพ
2592x1944 พกิเซล ความละเอยีดภาพในคูม่อืนีอ้าจแตกตา่ง
จากทีป่รากฏจรงิ
1. ใหใ้ชห้นา้จอเป็นชอ่งมองภาพ
2. หากตอ้งการขยายหรอืยอ่กอ่นถา่ยภาพ ใหใ้ชปุ้่ มระดับเสยีง
3. หากเปิดใชง้านปุ่ ม Navi ออปตคิัล อยู่

ในการตัง้ออโตโ้ฟกสั ใหใ้ชน้ิว้กดทีปุ่่ ม
เลือ่นคา้งไว ้ในการจับภาพ ใหก้ดปุ่ ม
เลือ่น
หากไมไ่ดเ้ปิดใชง้านปุ่ ม Navi ออปตคิัล อยู ่ในการตัง้ออโต ้
โฟกสั ใหก้ดปุ่ มเลือ่นคา้งไว ้ในการจับภาพ ใหป้ลอ่ยนิว้ออก
จากปุ่ มเลือ่น
โทรศัพทจ์ะจัดเก็บภาพทีถ่า่ยไวใ้นภาพถา่ย

โปรดดทูี ่“ปุ่ ม Navi ออปตคิัล” หนา้ 25

แถบเครือ่งมอืจะมปีุ่ มลัดไปยังรายการและการตัง้คา่ตา่งๆ กอ่น
และหลังการถา่ยภาพหรอืบันทกึวดิโีอคลปิ ใหเ้ลอืกจากตัว
เลอืกตอ่ไปนี้

   สลับไปโหมดรปูภาพ

   สลับไปโหมดวดิโีอ

   เลอืกฉาก

   สลับไปยังโหมดพาโนรามา

   ปิดไฟวดิโีอ (โหมดวดิโีอเทา่นัน้)

   เปิดไฟวดิโีอ (โหมดวดิโีอเทา่นัน้)

   เลอืกโหมดแฟลช (ภาพเทา่นัน้)

   ใชง้านตัวตัง้เวลาถา่ยภาพ (ภาพเทา่นัน้)

   เปิดใชง้านโหมดตอ่เนือ่ง (ภาพเทา่นัน้)

   เลอืกโทนสี

   ปรับความสมดลุสขีาว

ตัวเลอืกทีม่จีะแตกตา่งกัน ขึน้อยูก่บัโหมดและหนา้จอทีค่ณุอยู่
การตัง้คา่จะกลับไปเป็นคา่ทีร่ะบบตัง้ไวเ้มือ่คณุปิดกลอ้ง

ในการปรับแตง่แถบเครือ่งมอืของกลอ้ง ใหส้ลับไปยังโหมด
รปูภาพ และเลอืก ตวัเลอืก > กาํหนดแถบเครือ่งมอืเอง

ฉาก
เลอืก เมนู > สือ่ > กลอ้ง
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ฉากจะชว่ยใหค้ณุคน้พบการตัง้คา่สแีละแสงทีถ่กูตอ้งสําหรับ
สภาวะการถา่ยภาพในขณะนัน้ การตัง้คา่สําหรับแตล่ะฉากจะถกู
ตัง้ตามลักษณะหรอืสภาพแวดลอ้มเฉพาะ

ในการเปลีย่นฉาก เลอืก โหมดฉาก ในแถบเครือ่งมอื

ในการสรา้งฉากของคณุเอง ใหเ้ลือ่นไปทีผู่ใ้ชก้ําหนดเอง และ
เลอืก ตวัเลอืก > เปลีย่น
ในการคัดลอกการตัง้คา่ของฉากอืน่ เลอืก ตามโหมดฉาก และ
ฉากทีต่อ้งการ

ในการเปิดใชฉ้ากของคณุ ใหเ้ลอืก กาํหนดเอง > เลอืก

การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
เลอืก เมน ู> สือ่ > กลอ้ง
ในการถา่ยภาพหลายๆ ภาพแบบตอ่เนือ่ง หากมหีน่วยความจํา
เพยีงพอ เลอืก โหมดตอ่เนือ่ง ในแถบเครือ่งมอืและกดปุ่ ม
เลือ่น

ภาพทีถ่า่ยไวจ้ะปรากฏในตารางบนหนา้จอ หากตอ้งการดภูาพ
เลือ่นไปทีภ่าพนัน้และกดปุ่ มเลือ่น หากคณุใชช้ว่งเวลา เฉพาะ
ภาพสดุทา้ยเทา่นัน้ทีจ่ะปรากฏบนหนา้จอ และภาพอืน่จะมอียูใ่น
คลังภาพ

ในการสง่ภาพ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > สง่

ในการสง่ภาพไปยังผูโ้ทรในขณะทีส่นทนา เลอืก ตวัเลอืก >
สง่ไปยงัผูโ้ทร

ในการปิดโหมดตอ่เนือ่ง เลอืก โหมดตอ่เนือ่ง > ถา่ยภาพ
เดยีว ในแถบเครือ่งมอื

การดภูาพทีถ่า่ยไว้
เลอืก เมน ู> สือ่ > กลอ้ง

ภาพทีค่ณุถา่ยไวจ้ะถกูจัดเก็บในคลังภาพโดยอตัโนมัติ หากคณุ
ไมต่อ้งการจัดเก็บภาพนัน้ เลอืก ลบ จากแถบเครือ่งมอื
เลอืกจากรายการแถบเครือ่งมอืตอ่ไปนี้
• สง่  — สง่ภาพไปยังอปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
• สง่ไปยงัผูโ้ทร  — สง่ภาพไปยังผูโ้ทรในขณะทีส่นทนาอยู่
• ประกาศลง  — สง่ภาพไปยังอลับัม้ภาพออนไลนท์ีใ่ชง้าน
รว่มกนัไดข้องคณุ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

ในการใชภ้าพเป็นภาพพืน้หลัง เลอืก ตวัเลอืก > ต ัง้เป็นภาพ
พืน้หลงั
ในการเพิม่ภาพใหก้บัรายชือ่ เลอืก ตวัเลอืก > กาํหนดใหร้าย
ชือ่

การบนัทกึวดิโีอ
เลอืก เมน ู> สือ่ > กลอ้ง
1. หากกลอ้งอยูใ่นโหมดรปูภาพ ใหเ้ลอืกโหมดวดิโีอจากแถบ

เครือ่งมอื
2. หากตอ้งการเริม่ตน้บันทกึ ใหก้ดปุ่ มเลือ่น
3. ในการหยดุบันทกึชัว่คราว ใหเ้ลอืก พกั เลอืก ทําตอ่ เพือ่

เริม่บันทกึตอ่
4. หากตอ้งการหยดุบันทกึ เลอืก หยดุ วดิโีอคลปิจะถกูจัดเก็บ

ในคลังภาพโดยอตัโนมัต ิความยาวสงูสดุของวดิโีอคลปิจะ
ขึน้อยูก่ับหน่วยความจําทีเ่หลอือยู่

การเลน่คลปิวดิโีอ
เลอืก เมน ู> สือ่ > กลอ้ง

ในการเลน่คลปิวดิโีอทีบ่ันทกึไว  ้เลอืก เลน่ จากแถบเครือ่งมอื
เลอืกจากรายการแถบเครือ่งมอืตอ่ไปนี้
• สง่  — สง่คลปิวดิโีอไปยังอปุกรณ์อืน่ทีใ่ชง้านร่วมกนัได ้
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• สง่ไปยงัผูโ้ทร  — สง่คลปิวดิโีอไปยังผูโ้ทรในขณะที่
สนทนาอยู่

• ประกาศลง  — สง่คลปิวดิโีอไปยังอลับัม้ออนไลน์ (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

• ลบ  — ลบคลปิวดิโีอ

ในการป้อนชือ่ใหมใ่หก้บัคลปิวดิโีอ เลอืก ตวัเลอืก > เปลีย่น
ชือ่วดิโีอคลปิ

การต ัง้คา่ภาพ
เลอืก เมนู > สือ่ > กลอ้ง
ในการเปลีย่นการตัง้คา่ภาพนิง่ เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่
และเลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• คณุภาพรปูภาพ  — ตัง้คณุภาพของภาพ ยิง่คณุภาพของ
ภาพดขีึน้เทา่ใด การใชห้น่วยความจําก็ยิง่มากขึน้เทา่นัน้

• เพิม่ทีอ่ลับ ัม้  — กําหนดวา่จะจัดเก็บภาพทีถ่า่ยไวใ้นอลับัม้
ใด

• แสดงภาพทีจ่บั  — ในการดภูาพหลังจากถา่ยภาพแลว้
เลอืก ใช ้ในการถา่ยภาพตอ่ไปทันที ใหเ้ลอืก ปิด

• ชือ่ภาพทีต่ ัง้ไว ้ — กําหนดชือ่เริม่ตน้ใหก้ับภาพทีถ่า่ยไว ้
• ซูมดจิติอลแบบขยาย  — ตัวเลอืก เปิด (ตอ่เนือ่ง) ชว่ย
ใหก้ารเพิม่การซมูเป็นไปอยา่งราบรืน่และตอ่เนือ่งระหวา่ง
การซมูแบบดจิติอลและการซมูดจิติอลแบบขยาย ตัวเลอืก
ปิด จํากดัการซมูแตค่งความละเอยีดของภาพเอาไว ้

• เสยีงจบัภาพ  — ตัง้สญัญาณเสยีงทีจ่ะดังขึน้มาเมือ่คณุถา่ย
ภาพ

• หนว่ยความจําทีใ่ช ้ — เลอืกตําแหน่งทีจ่ะเก็บภาพของคณุ
• เรยีกคนืการต ัง้คา่กลอ้ง  — เรยีกคนืการตัง้คา่กลอ้งกลับ
เป็นคา่เริม่ตน้

การต ัง้คา่วดิโีอ
เลอืก เมนู > สือ่ > กลอ้ง

เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• คณุภาพวดิโีอ  — ตัง้คณุภาพของวดิโีอคลปิ เลอืก การ
แบง่ใช ้หากคณุตอ้งการสง่วดิโีอคลปิโดยใชข้อ้ความ
มัลตมิเีดยี คลปิจะไดร้ับการบันทกึดว้ยความละเอยีด OCIF
ในรปูแบบไฟล ์3GPP และจํากดัขนาดไวท้ี ่300 kB
(ประมาณ 20 วนิาท)ี คณุอาจไมส่ามารถสง่วดิโีอคลปิทีจ่ัด
เก็บดว้ยรปูแบบไฟล ์MPEG-4 ในขอ้ความมลัตมิเีดยีได ้

• การบนัทกึเสยีง  — เลอืก เงยีบเสยีง หากคณุไมต่อ้งการ
บันทกึเสยีง

• เพิม่ทีอ่ลับ ัม้  — กําหนดวา่จะจัดเก็บวดิโีอทีบ่ันทกึไวใ้น
อลับัม้ใด

• แสดงวดิโีอทีถ่า่ยไว ้ — ดเูฟรมแรกของวดิโีอคลปิทีบ่ันทกึ
ไวห้ลังจากทีห่ยดุการบันทกึ ในการดทูัง้วดิโีอคลปิ เลอืก
เลน่ จากแถบเครือ่งมอื

• ชือ่วดิโีอทีต่ ัง้ไว ้ — กําหนดชือ่เริม่ตน้ใหก้ับวดิโีอคลปิที่
บันทกึ

• หนว่ยความจําทีใ่ช ้ — เลอืกตําแหน่งทีจ่ะเก็บวดิโีอคลปิ
ของคณุ

• เรยีกคนืการต ัง้คา่กลอ้ง  — เรยีกคนืการตัง้คา่กลอ้งกลับ
เป็นคา่เริม่ตน้

คลงัภาพ
เกีย่วกบัคลงัภาพ
เลอืก เมน ู> สือ่ > คลงัภาพ
คลังภาพ คอื สถานทีจ่ัดเก็บรปูภาพ คลปิวดิโีอ คลปิเสยีง เพลง
และสตรมีมิง่ลงิค์

หนา้จอหลกั
เลอืก เมน ู> สือ่ > คลงัภาพ84
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เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• ภาพ   — ดภูาพและคลปิวดิโีอใน รปูถา่ย
• คลปิวดิโีอ   — ดคูลปิวดิโีอใน ศนูยว์ดิโีอ
• เพลง   — เปิด เครือ่งเลน่
• คลปิเสยีง   — ฟังคลปิเสยีง
• ลงิคก์ารสตรมี   — ดแูละเปิดสตรมีมิง่ลงิค์
• การนําเสนอ   — ดกูารนําเสนอ

คณุสามารถเรยีกดแูละเปิดแฟ้มขอ้มลู รวมทัง้คัดลอกและยา้ย
รายการไปยังแฟ้มขอ้มลูไดอ้กีดว้ย คณุยังสามารถสรา้งอลับัม้
คัดลอก และเพิม่รายการลงในอลับัม้ไดอ้กีดว้ย
ไฟลท์ีจ่ัดเก็บไวใ้นการด์หน่วยความจําทีใ่ชร้่วมกนัไดข้องคณุ
(หากใสไ่ว)้ จะแสดงดว้ยสญัลักษณ์ 

ในการเปิดไฟล ์ใหเ้ลอืกไฟลจ์ากรายการ คลปิวดิโีอและสตรมี
มิง่ลงิคจ์ะเปิดขึน้และเลน่ใน ศนูยว์ดิโีอ และคลปิเสยีงและเพลง
ใน เครือ่งเลน่

ในการคัดลอกหรอืยา้ยไฟลไ์ปยังหน่วยความจําอืน่ ใหเ้ลอืก
ไฟล ์ตวัเลอืก > ยา้ยและคดัลอก และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

คลปิเสยีง
เลอืก เมนู > สือ่ > คลงัภาพ และ คลปิเสยีง
โฟลเดอรน์ีม้คีลปิเสยีงทัง้หมดทีค่ณุดาวนโ์หลดจากเว็บ คลปิ
เสยีงทีส่รา้งดว้ยแอปพลเิคชัน่เครือ่งบันทกึ โดยมกีารตัง้คา่
คณุภาพตามปกตหิรอืใหเ้หมาะสมกบั MMS จะถกูบันทกึไวใ้น
โฟลเดอรน์ี ้แตค่ลปิเสยีงทีส่รา้งดว้ยการตัง้คา่คณุภาพสงูจะถกู
จัดเก็บอยูใ่นแอปพลเิคชัน่เครือ่งเลน่เพลง

ในการฟังไฟลเ์สยีง ใหเ้ลอืกไฟลจ์ากรายการ

ในการกรอถอยหลังหรอืเดนิหนา้ ใหเ้ลือ่นไปทางซา้ยหรอืขวา

ในการดาวนโ์หลดเสยีง ใหเ้ลอืก ดาวนโ์หลด

ลงิคก์ารสตรมี
เลอืก เมนู > สือ่ > คลงัภาพ และ ลงิคก์ารสตรมี

ในการเปิดสตรมีมิง่ลงิค ์ใหเ้ลอืกลงิคจ์ากรายการ

ในการเพิม่สตรมีมิง่ลงิค ์ใหม ่ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ลงิคใ์หม่

การนําเสนอ
เลอืก เมนู > สือ่ > คลงัภาพ
เมือ่ใชก้ารนําเสนอ คณุสามารถดไูฟล ์SVG (scalable vector
graphics) และไฟลแ์ฟลช (SWF) เชน่ การต์นูและแผนที่
รปูภาพ SVG จะรักษาลักษณะทีป่รากฏ เมือ่พมิพห์รอืดดูว้ย
ขนาดหนา้จอและความละเอยีดทีแ่ตกตา่งกนั

ในการดไูฟล ์เลอืก การนําเสนอ เลือ่นไปทีภ่าพ และเลอืก ตวั
เลอืก > เลน่ ในการหยดุเลน่ชัว่คราว ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
หยดุช ัว่คราว
ในการขยาย ใหก้ด 5 ในการยอ่ ใหก้ด 0
ในการหมนุภาพ 90 องศาตามเข็มหรอืทวนเข็มนาฬกิา ใหก้ด 1
หรอื 3 ตามลําดับ ในการหมนุภาพ 45 องศา ใหก้ด 7 หรอื 9
ในการสลับระหวา่งภาพเต็มจอกบัภาพปกติ ใหก้ด *

รปูถา่ย
เกีย่วกบัรปูถา่ย
เลอืก เมนู > สือ่ > คลงัภาพ > ภาพ และจากตัวเลอืกตอ่ไป
นี้
• ภาพทีถ่า่ย  — ดภูาพและวดิโีอทัง้หมดทีค่ณุถา่ยไว ้
• เดอืน  — ดภูาพและวดิโีอทีแ่ยกประเภทตามเดอืนทีถ่า่ย
• อลับ ัม้  — ดอูลับัม้ทีต่ัง้ไวแ้ละอลับัม้ทีค่ณุไดส้รา้งขึน้เอง
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• แท็ก  — ดแูท็กทีค่ณุสรา้งขึน้สําหรับแตล่ะรายการ
• ดาวนโ์หลด  — ดรูายการและวดิโีอทีด่าวนโ์หลดจากเว็บ
หรอืทีไ่ดร้ับเป็นขอ้ความมัลตมิเีดยีหรอือเีมล

• ท ัง้หมด  — ดรูายการทัง้หมด
• แบง่ดอูอนไลน ์ — ประกาศภาพหรอืวดิโีอบนเว็บ
ไฟลท์ีจ่ัดเก็บไวใ้นการด์หน่วยความจําทีใ่ชร้่วมกนัไดข้องคณุ
(หากใสไ่ว)้ จะแสดงดว้ยสญัลักษณ์ 

ในการคัดลอกหรอืยา้ยไฟลไ์ปยังทีต่ัง้หน่วยความจําอืน่ ให ้
เลอืกไฟล ์เลอืก ตวัเลอืก > ยา้ยและคดัลอก และเลอืกจาก
ตัวเลอืกทีม่ี

การดภูาพและวดิโีอ
เลอืก เมน ู> สือ่ > คลงัภาพ > ภาพ และเลอืกจากตัวเลอืก
ตอ่ไปนี้
• ท ัง้หมด  — ดรูปูภาพและวดิโีอทัง้หมด
• ภาพทีถ่า่ย  — ดภูาพทีถ่า่ยและคลปิวดิโีอทีบ่ันทกึจาก
กลอ้งของโทรศัพท์

• ดาวนโ์หลด  — ดคูลปิวดิโีอทีด่าวนโ์หลดมา

และยังสามารถสง่ภาพ
และคลปิวดิโีอใหค้ณุจาก
อปุกรณ์ทีใ่ชร้่วมกันได ้ใน
การดภูาพหรอืคลปิวดิโีอ
ทีไ่ดร้ับในภาพถา่ย คณุ
ตอ้งจัดเก็บภาพหรอืคลปิ
วดิโีอนัน้กอ่น

รายชือ่ไฟลภ์าพและไฟล์
คลปิวดิโีอจะปรากฏขึน้
ตอ่เนือ่งกันและเรยีง
ลําดับตามวันและเวลา จํานวนไฟลจ์ะปรากฏ หากตอ้งการเรยีก
ดทูลีะไฟล ์ใหเ้ลือ่นไปทางซา้ยหรอืทางขวา หากตอ้งการเรยีก
ดไูฟลเ์ป็นกลุม่ ใหเ้ลือ่นขึน้หรอืเลือ่นลง

ในการเปิดไฟล ์ใหเ้ลอืกไฟล ์เมือ่ภาพเปิดขึน้ หากตอ้งการ
ขยาย ใหใ้ชปุ้่ มยอ่/ขยาย เครือ่งจะไมบ่ันทกึอตัราสว่นการยอ่/
ขยายภาพไวอ้ยา่งถาวร

ในการตัดตอ่ภาพหรอืคลปิวดิโีอ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ข
ในการพมิพภ์าพจากเครือ่งพมิพท์ีใ่ชร้ว่มกันได  ้ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > สง่ไปเครือ่งหรอืศนูยพ์มิพ์
ในการยา้ยภาพไปทีอ่ัลบัมเพือ่ทําการพมิพต์อ่ไป ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > เพิม่ทีอ่ลับ ัม้ > พมิพภ์ายหลงั

การดแูละการแกไ้ขรายละเอยีด
ไฟล์
เลอืก เมนู > สือ่ > คลงัภาพ > ภาพ ไปทีร่ายการ

ในการดแูละแกไ้ขคณุสมบัตขิองภาพหรอืวดิโีอ ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > รายละเอยีด > ดแูละแกไ้ข และจากตัวเลอืกตอ่ไป
นี้
• แท็ก  — ดแูท็กทีก่ําลังใชง้าน ในการเพิม่แท็กลงในไฟล์
ปัจจบุัน ใหเ้ลอืก เพิม่

• รายละเอยีด  — ดรูายละเอยีดของไฟลต์ามทีต่อ้งการ ใน
การเพิม่รายละเอยีด ใหเ้ลอืกฟิลด์

• หวัเรือ่ง  — ดภูาพยอ่ของไฟลแ์ละชือ่ไฟลป์ัจจุบัน ในการแก ้
ไขชือ่ไฟล ์ใหเ้ลอืกฟิลดช์ือ่ไฟล์

• อลับ ัม้  — ดอูลับัม้ทีม่ไีฟลป์ัจจบุัน
• ละเอยีด  — ดขูนาดของภาพเป็นพกิเซล
• ชว่งเวลา  — ดคูวามยาวของวดิโีอ
• สทิธิก์ารใช ้ — ในการดสูทิธ ิDRM ของไฟลป์ัจจบุัน ให ้
เลอืก ดู
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การจดัวางรปูภาพและวดิโีอ
เลอืก เมน ู> สือ่ > คลงัภาพ > ภาพ คณุสามารถจัดเรยีง
ไฟลไ์ดด้ังนี:้

ในการดรูายการในมมุมองแท็ก ใหเ้พิม่แท็กลงในรายการนัน้

ในการดรูายการตามเดอืน ใหเ้ลอืก เดอืน
ในการสรา้งอลับัม้เพือ่จัดเก็บรายการ ใหเ้ลอืก อลับ ัม้ > ตวั
เลอืก > อลับ ัม้ใหม่
ในการเพิม่ภาพหรอืคลปิวดิโีอลงในอลับัม้ เลอืกรายการและ ตวั
เลอืก > เพิม่ทีอ่ลับ ัม้
ในการลบภาพหรอืคลปิวดิโีอลงในอลับัม้ เลอืกรายการและ ลบ
จากแถบเครือ่งมอืทีใ่ชง้านอยู่

แถบเครือ่งมอืทีใ่ชง้านอยู่
แถบเครือ่งมอืทีใ่ชง้านอยูจ่ะสามารถใชง้านไดเ้มือ่คณุไดเ้ลอืก
ภาพหรอืคลปิวดิโีอในหนา้จอ
ในแถบเครือ่งมอืทีใ่ชง้าน ใหไ้ปทีร่ายการอืน่ แลว้เลอืกตัวเลอืก
ทีต่อ้งการ ตัวเลอืกทีใ่ชง้านไดจ้ะแตกตา่งกนัตามหนา้จอทีคุ่ณ
อยู ่และขึน้อยูก่บัวา่คณุไดเ้ลอืกภาพหรอืคลปิวดิโีอแลว้หรอืไม่

ในการซอ่นแถบเครือ่งมอื เลอืก ตวัเลอืก > ซอ่นแถบเครือ่ง
มอื ในการเปิดใชแ้ถบเครือ่งมอืทีใ่ชง้านเมือ่มกีารซอ่นแถบ
เครือ่งมอืดังกลา่ว ใหก้ดปุ่ มเลือ่น
เลอืกภาพหรอืคลปิวดิโีอ และเลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:

   ดภูาพในโหมดแนวนอนหรอืแนวตัง้

   เลน่คลปิวดิโีอ

   สง่ภาพหรอืคลปิวดิโีอ

   อพัโหลดภาพหรอืคลปิวดิโีอไปยังอลับัม้ออนไลนท์ีใ่ชง้าน
รว่มกนัได ้(ใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่คณุกําหนดบัญชผีูใ้ชส้ําหรับอลับัม้
ออนไลนท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได )้

   เพิม่รายการลงในอลับัม้

   จัดการแท็กและคณุสมบัตอิืน่ๆ ของรายการ

อลับ ัม้
เลอืก เมนู > สือ่ > คลงัภาพ > ภาพ และ อลับ ัม้
คณุสามารถใชอ้ลับัม้เพือ่จัดการภาพและคลปิวดิโีอไดอ้ยา่ง
สะดวกสบาย

ในการสรา้งอลับัมใหม่ เลอืก ตวัเลอืก > อลับ ัม้ใหม่
ในการเพิม่ภาพหรอืคลปิวดิโีอลงในอลับัม เลอืกรายการและ ตวั
เลอืก > เพิม่ทีอ่ลับ ัม้ รายการของอัลบัม้จะปรากฏขึน้ เลอืก
อลับัม้ทีค่ณุตอ้งการเพิม่ภาพหรอืคลปิวดิโีอ คณุจะยังสามารถดู
รายการทีเ่พิม่ลงในอลับัมรปูถา่ยได ้

ในการลบภาพหรอืคลปิวดิโีอจากอลับัม ใหเ้ลอืกอลับัมและ
รายการ และ ตวัเลอืก > ลบออกจากอลับ ัม้

แท็ก
เลอืก เมนู > สือ่ > คลงัภาพ > ภาพ
ใชแ้ท็กเพือ่จัดหมวดหมูร่ายการสือ่ในภาพถา่ย คณุสามารถ
สรา้งและลบแท็กในตัวจัดการแท็ก ตัวจัดการแท็กจะแสดงแท็ก
ทีก่ําลังใชง้าน และจํานวนรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัแตล่ะแท็ก

ในการเปิดตัวจัดการแท็ก ใหเ้ลอืกภาพหรอืคลปิวดิโีอและ ตวั
เลอืก > รายละเอยีด > ตวัจดัการแท็ก

ในการสรา้งแท็ก เลอืก ตวัเลอืก > แท็กใหม่
ในการกําหนดแท็กลงในภาพ ใหเ้ลอืกภาพและ ตวัเลอืก >
เพิม่แท็ก
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ในการดแูท็กทีค่ณุสรา้ง ใหเ้ลอืก แท็ก ขนาดของชือ่แท็กจะ
เกีย่วขอ้งกับจํานวนรายการทีก่ําหนดแท็ก ในการดภูาพทัง้หมด
ทีเ่กีย่วขอ้งกับแท็ก ใหเ้ลอืกแท็กจากรายการ

ในการดรูายการตามลําดับตัวอกัษร เลอืก ตวัเลอืก > ตามตวั
อกัษร
ในการดรูายการตามลําดับทีใ่ชบ้อ่ยทีส่ดุ เลอืก ตวัเลอืก > ที่
ใชบ้อ่ยทีส่ดุ
ในการนําภาพออกจากแท็ก ใหเ้ลอืกแท็กและภาพ แลว้เลอืก
ตวัเลอืก > ลบออกจากแท็ก

สไลดโ์ชว์
เลอืก เมน ู> สือ่ > คลงัภาพ > ภาพ
ในการดภูาพของคณุเป็นการสไลด์ ใหเ้ลอืกภาพและ ตวั
เลอืก > สไลดโ์ชว ์> เลน่ไปขา้งหนา้ หรอื เลน่ถอยกลบั
หลงั การแสดงสไลดเ์ริม่จากไฟลท์ีเ่ลอืก

ในการดเูฉพาะภาพทีเ่ลอืกไวเ้ป็นการแสดงสไลด์ ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > เลอืก/ไมเ่ลอืก > เลอืก เพือ่ทําเครือ่งหมายภาพ ใน
การเริม่การแสดงสไลด ์เลอืก ตวัเลอืก > สไลดโ์ชว ์> เลน่
ไปขา้งหนา้ หรอื เลน่ถอยกลบัหลงั
ในการเริม่การแสดงสไลดท์ีพ่ักไวใ้หม่ เลอืก ทําตอ่

ในการจบการแสดงสไลด ์เลอืก สิน้สดุ
ในการเรยีกดภูาพ ใหเ้ลือ่นไปทางซา้ยหรอืขวา
กอ่นเริม่การแสดงสไลด์ หากตอ้งการปรับการตัง้คา่การแสดง
สไลด ์เลอืก ตวัเลอืก > สไลดโ์ชว ์> การต ัง้คา่ และเลอืก
จากรายการตอ่ไปนี้:
• ดนตร ี — เพิม่เสยีงใหก้ับการแสดงสไลด์
• เพลง  — เลอืกไฟลเ์พลงจากรายการ
• เวลาระหวา่งสไลด ์ — ปรับจังหวะของการแสดงสไลด์

• การเปลีย่นผา่น  — ทําใหก้ารแสดงสไลดล์ืน่ไหลจาก
สไลดห์นึง่ไปอกีสไลดห์นึง่ รวมถงึยอ่และขยายภาพแบบสุม่

ในการปรับระดับเสยีงในระหวา่งการแสดงสไลด์ ใหใ้ชปุ้่ มปรับ
ระดับเสยีง

การแกไ้ขภาพ
โปรแกรมแกไ้ขภาพ
ในการแกไ้ขภาพหลังจากทีถ่า่ย หรอืภาพทีจ่ัดเก็บอยูใ่น
ภาพถา่ย ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ข โปรแกรมแกไ้ขภาพจะ
เปิดขึน้

ในการเปิดตารางทีค่ณุสามารถเลอืกตัวเลอืกการแกไ้ขตา่งๆ  ซึง่
แสดงเป็นไอคอนขนาดเล็ก ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใชเ้อฟเฟ็กต์
คณุสามารถครอบตัดและหมนุภาพ ปรับความสวา่ง ส ีความเขม้
และความละเอยีด รวมถงึใสเ่อฟเฟกต ์ขอ้ความ ภาพตัดปะ หรอื
กรอบใหก้บัภาพ

การครอบตดัภาพ
ในการครอบตัดภาพ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใชเ้อฟเฟ็กต ์>
ครอบตดั และเลอืกลักษณะสดัสว่นกอ่นจากรายการ ในการ
ครอบตัดขนาดภาพดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืก ผูใ้ชก้าํหนด
หากคณุเลอืก ผูใ้ชก้ําหนด เครือ่งหมายบวกจะปรากฏขึน้ทีม่มุ
ซา้ยบนของภาพ ใชปุ้่ มเลือ่นเลอืกพืน้ทีท่ีค่รอบตัด และเลอืก
ต ัง้ เครือ่งหมายกากบาทอกีอันหนึง่จะปรากฏขึน้ทีม่มุลา่งซา้ย
เลอืกพืน้ทีท่ีถ่กูครอบตัดอกีครัง้ ในการปรับพืน้ทีท่ีถ่กูเลอืกกอ่น
ใหเ้ลอืก กลบั พืน้ทีท่ีเ่ลอืกจะเป็นรปูสีเ่หลีย่ม ซึง่กําหนดภาพที่
ตอ้งการครอบตัด

ในกรณีทีไ่ดเ้ลอืกระบลุักษณะสดัสว่นแลว้ ใหเ้ลอืกพืน้ทีท่าง
ดา้นมมุบนซา้ยใหถ้กูครอบตัด ในการปรับขนาดพืน้ทีท่ีถ่กูเนน้
ใหใ้ชปุ้่ มเลือ่น ในการตรงึพืน้ทีท่ีเ่ลอืกไว ้ใหก้ดปุ่ มเลือ่น ในการ
ยา้ยพืน้ทีภ่ายในรูป ใหใ้ชปุ้่ มเลือ่น ในการเลอืกพืน้ทีท่ีถ่กูครอบ
ตัด ใหก้ดปุ่ มเลือ่น
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การลดจดุตาแดง
ในการลดจดุตาแดงในภาพ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใช้
เอฟเฟ็กต ์> การลดจดุแดงนยันต์า
ยา้ยกากบาทไปยังนัยนต์า แลว้กดปุ่ มเลือ่น รูปวงกลมขนาดเล็ก
จะปรากฏขึน้ในจอแสดงผล ใหป้รับขนาดวงใหพ้อดกีบัขนาด
ของนัยนต์าโดยการใชปุ้่ มเลือ่น ในการลดความแดง ใหก้ดปุ่ ม
เลือ่น เมือ่คณุแกไ้ขภาพเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ด เรยีบรอ้ย

ในการบันทกึการเปลีย่นแปลงและกลับสูห่นา้จอกอ่นหนา้ ใหก้ด
กลบั

ปุ่ มลดัทีม่ปีระโยชน์
คณุสามารถใชปุ้่ มลัดตา่งๆ ตอ่ไปนีข้ณะแกไ้ขภาพได ้
• ในการดภูาพขนาดเต็มหนา้จอ ใหก้ด * ในการกลับไปทีห่นา้
จอปกต ิใหก้ด * อกีครัง้

• ในการหมนุภาพตามเข็มหรอืทวนเข็มนาฬกิา กดปุ่ ม 3 หรอื
1

• หากตอ้งการซมูเขา้หรอืออก ใหก้ดปุ่ ม 5 หรอื 0
• หากตอ้งการยา้ยภาพทีถ่กูซมู ใหเ้ลือ่นขึน้ ลง ซา้ย หรอื ขวา

การแกไ้ขวดิโีอ
ตัวตัดตอ่วดิโีอสนับสนุนไฟลใ์นรปูแบบ .3gp และ .mp4 และ
ไฟลเ์สยีงในรปูแบบ .aac, .amr, .mp3 และ .wav แตจ่ะไม่
สนับสนุนคณุสมบัตทิัง้หมดของรูปแบบไฟล์ หรอืความหลาก
หลายทัง้หมดของรปูแบบไฟล์

ในการแกไ้ขวดิโีอคลปิทีอ่ยูใ่นรปูถา่ย ใหเ้ลือ่นไปทีว่ดิโีอคลปิ
แลว้เลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ข และเลอืกจากรายการตอ่ไปนี้
• รวม  — เพือ่เพิม่ภาพหรอืวดิโีอคลปิลงในจดุเริม่ตน้หรอืจุด
สิน้สดุของวดิโีอคลปิทีเ่ลอืก

• เปลีย่นเสยีง  — เพือ่เพิม่คลปิเสยีงใหมแ่ละแทนทีเ่สยีงเดมิ
ในวดิโีอคลปิ

• เพิม่ตวัอกัษร  — เพือ่เพิม่ขอ้ความไปยังจุดเริม่ตน้หรอืจดุ
สิน้สดุของวดิโีอคลปิ

• ตดั  — เพือ่ตัดวดิโีอ และเลอืกสว่นทีค่ณุตอ้งการจัดเก็บไว ้
ในวดิโีอคลปิ

ในการจับภาพของคลปิวดิโีออยา่งรวดเร็ว ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
จบัภาพ ในหนา้จอภาพตัวอยา่งแบบภาพยอ่ ใหก้ดปุ่ มเลือ่น
แลว้เลอืก จบัภาพ

การพมิพภ์าพ
การพมิพภ์าพ
ในการพมิพภ์าพดว้ยฟังกช์นัพมิพภ์าพ ใหเ้ลอืกภาพทีค่ณุ
ตอ้งการพมิพ ์และตัวเลอืกพมิพใ์นคลังภาพ กลอ้ง ตัวแกไ้ขภาพ
หรอืตัวดภูาพ
ใชฟ้ังกช์นัพมิพภ์าพเพือ่พมิพภ์าพของคณุโดยใชส้ายเคเบลิ
ขอ้มลู USB หรอืการเชือ่มตอ่ Bluetooth ทัง้นี ้คณุสามารถพมิพ์
ภาพโดยใช ้LAN ไรส้ายได ้หากใสก่ารด์หน่วยความจําทีใ่ชร้ว่ม
กนัไดล้งไป คณุจะสามารถเก็บภาพลงในการด์หน่วยความจําได ้
และพมิพภ์าพโดยใชเ้ครือ่งพมิพท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
คณุสามารถพมิพเ์ฉพาะภาพทีอ่ยูใ่นรปูแบบไฟล์ .jpeg ภาพที่
ถา่ยดว้ยกลอ้งถา่ยรปูจะถกูจัดเก็บในรปูแบบ .jpeg โดย
อตัโนมัติ

การเลอืกเครือ่งพมิพ์
ในการพมิพร์ปูภาพดว้ยการพมิพภ์าพ เลอืกภาพและตัวเลอืก
พมิพ์

เมือ่คณุใชก้ารพมิพภ์าพเป็นครัง้แรก รายชือ่เครือ่งพมิพท์ีใ่ชง้าน
ไดจ้ะปรากฏขึน้ เลอืกเครือ่งพมิพ ์เครือ่งพมิพน์ัน้จะถกูกําหนด
เป็นเครือ่งพมิพท์ีต่ัง้ไว ้

ในการใชเ้ครือ่งพมิพท์ีใ่ชร้ว่มกนัไดก้บัระบบ PictBridge ให ้
เชือ่มตอ่สายเคเบลิขอ้มลูกอ่นทีจ่ะเลอืกตัวเลอืกพมิพไ์ด  ้และ
ตรวจสอบวา่ไดต้ัง้คา่โหมดสายเคเบลิขอ้มลูเป็น พมิพภ์าพ 89
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หรอื ถามเมือ่เชือ่มตอ่ เครือ่งพมิพจ์ะปรากฏขึน้โดยอตัโนมัติ
เมือ่คณุเลอืกตัวเลอืกพมิพ์
หากไมส่ามารถเลอืกใชเ้ครือ่งพมิพท์ีร่ะบบกําหนดได  ้รายชือ่
เครือ่งพมิพท์ีม่ใีหเ้ลอืกใชไ้ดจ้ะปรากฏขึน้อกีครัง้

ในการเปลีย่นเครือ่งพมิพท์ีร่ะบบตัง้ไว ้ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
การต ัง้คา่ > เครือ่งพมิพท์ีต่ ัง้ไว้

ภาพตวัอยา่งกอ่นพมิพ์
เมือ่คณุเลอืกเครือ่งพมิพ์ รปูภาพทีเ่ลอืกจะปรากฏโดยใช ้
เคา้โครงทีก่ําหนดไวล้ว่งหนา้

ในการเปลีย่นแปลงเคา้โครง ใหเ้ลือ่นไปทางซา้ยหรอืขวาเพือ่ดู
เคา้โครงทีม่ใีหเ้ลอืกในเครือ่งพมิพท์ีเ่ลอืก หากภาพไมพ่อดกีับ
หนา้ เลือ่นขึน้หรอืลงเพือ่แสดงหนา้เพิม่เตมิ

การต ัง้คา่พมิพ์
ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกจะแตกตา่งกันขึน้กบัความสามารถของ
เครือ่งพมิพท์ีค่ณุเลอืก

ในการตัง้คา่เครือ่งพมิพเ์ริม่ตน้ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
เครือ่งพมิพท์ีต่ ัง้ไว้
ในการเลอืกขนาดกระดาษ ใหเ้ลอืก ขนาดกระดาษ เลอืกขนาด
กระดาษจากรายการ แลว้เลอืก ตกลง เลอืก ยกเลกิ เพือ่กลับสู่
หนา้จอกอ่นหนา้

ใชร้ว่มกนัแบบออนไลน์
เกีย่วกบัการแบง่ดอูอนไลน์
เลอืก เมนู > สือ่ > แบง่ดู
เมือ่ใชก้ารแบง่ดอูอนไลน์ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) คณุ
จะสามารถประกาศภาพ วดิโีอคลปิ และคลปิเสยีงจากเครือ่ง
โทรศัพทข์องคณุไปยังบรกิารการแบง่ดอูอนไลนท์ีใ่ชร้่วมกนัได ้
เชน่ อลับัม้และบล็อก นอกจากนี้ คณุยังสามารถดแูละสง่ความ

คดิเห็นลงในประกาศในบรกิารดังกลา่ว ตลอดจนดาวนโ์หลด
เนือ้หาลงในโทรศัพท์ Nokia ทีใ่ชร้่วมกันไดข้องคณุ
ประเภทเนือ้หาทีร่องรับและความพรอ้มใชง้านของบรกิารการ
แบง่ดอูอนไลนอ์าจแตกตา่งกันไป

การสมคัรขอรบับรกิาร
เลอืก เมนู > สือ่ > แบง่ดู
ในการสมัครบรกิารรว่มมองออนไลน์ ใหไ้ปทีเ่ว็บไซตข์องผูใ้ห ้
บรกิาร และตรวจสอบวา่โทรศัพท ์Nokia ของคณุใชง้านร่วมกนั
ไดก้บับรกิารนีห้รอืไม่ สรา้งบัญชตีามคําแนะนําบนเว็บไซต์ คณุ
ไดร้ับชือ่ผูใ้ชแ้ละรหัสผา่นทีจ่ําเป็นตอ่การตัง้คา่โทรศัพทข์อง
คณุสําหรับบัญชนีี้
1. ในการเปิดใชง้านบรกิาร ใหเ้ปิดแอปพลเิคชัน่แบง่ดู

ออนไลนใ์นโทรศัพทข์องคณุ เลอืกบรกิารทีต่อ้งการ และ
เลอืก ตวัเลอืก > ทํางาน

2. ยอมใหโ้ทรศัพทส์รา้งการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย หากเครือ่งขอ
ใหค้ณุป้อนจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต ใหเ้ลอืกจดุเชือ่มตอ่จาก
รายการ

3. ลงชือ่เขา้ใชบ้ัญชขีองคณุตามคําแนะนําบนเว็บไซตข์องผู ้
ใหบ้รกิาร

สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกับความพรอ้มใชง้านและคา่ใชจ้า่ย
ของบรกิารจากบรษิัทภายนอก ตลอดจนคา่บรกิารถา่ยโอน
ขอ้มลู โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุหรอืบรษิัทภายนอกที่
เกีย่วขอ้ง

การจดัการบญัชขีองคณุ
หากคณุตอ้งการดบูัญชขีองคณุ เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ >
บญัชขีองฉนั
หากตอ้งการสรา้งบัญชใีหม่ เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่บญัชใีหม่90
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หากตอ้งการเปลีย่นชือ่ผูใ้ชห้รอืรหสัผา่นสําหรับบัญชี เลอืก
บัญชแีละ ตวัเลอืก > เปิด
หากตอ้งการตัง้บัญชนีีเ้ป็นบัญชเีริม่ตน้เมือ่มกีารสง่ประกาศจาก
โทรศัพทข์องคณุ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ต ัง้เป็นทีต่ ัง้ไว้
หากตอ้งการลบบัญชอีอก เลอืกบัญชแีละ ตวัเลอืก > ลบ

การสรา้งประกาศ
เลอืก เมน ู> สือ่ > แบง่ดู
ในการประกาศไฟลส์ือ่ไปยังบรกิาร ใหไ้ปทีบ่รกิารและเลอืก ตวั
เลอืก > อพัโหลดใหม ่ถา้บรกิารรว่มมองออนไลนม์ชีอ่ง
สญัญาณสําหรับประกาศไฟล์ ใหเ้ลอืกชอ่งสญัญาณทีต่อ้งการ

ในการเพิม่ภาพ คลปิวดิโีอหรอืคลปิเสยีงใหก้บัประกาศ ใหเ้ลอืก
ตวัเลอืก > ใส่

เพิม่ชือ่เรือ่งหรอืคําอธบิายใหก้บัประกาศ ถา้มี

ในการเพิม่แท็กใหก้บัประกาศ ใหเ้ลอืก แท็ก:
ในการสง่ประกาศไปไวท้ีบ่รกิาร ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > อพัโหลด

โพสตไ์ฟลจ์ากคลงัภาพ 
คณุสามารถโพสตไ์ฟลข์องคณุจาก รปูถา่ย ไปยังบรกิารการใช ้
รว่มกนัแบบออนไลน์
1. เลอืก เมนู > สือ่ > คลงัภาพ > ภาพ และไฟลท์ีค่ณุตอ้ง

การโพสต์
2. เลอืก ตวัเลอืก > สง่ > อพัโหลด เลอืกบัญชทีีต่อ้งการ
3. แกไ้ขการโพสตต์ามตอ้งการ
4. เลอืก ตวัเลอืก > อพัโหลด

การอพัโหลดแบบคลกิเดยีว
การอพัโหลดแบบคลกิเดยีวชว่ยใหค้ณุสามารถประกาศภาพไป
ทีบ่รกิารแบง่ใชอ้อนไลนไ์ดท้ันทหีลังการถา่ยภาพ

ในการใชก้ารอพัโหลดแบบคลกิเดยีว ใหถ้า่ยภาพดว้ยกลอ้ง
โทรศัพทข์องคณุ และเลอืกไอคอนแบง่ใชอ้อนไลนจ์ากแถบ
เครือ่งมอื

รายการแท็ก
เลอืก เมน ู> สือ่ > แบง่ดู
แท็กทําหนา้ทีอ่ธบิายเนือ้หาของประกาศ และชว่ยใหผู้ดู้
สามารถคน้หาเนือ้หาทีอ่ยูใ่นบรกิารแบง่ดอูอนไลนไ์ด ้

หากตอ้งการดรูายการแท็กทีม่อียูเ่มือ่สรา้งประกาศ เลอืก แท็ก:
หากตอ้งการเพิม่แท็กลงในประกาศของคณุ เลอืกแท็กจาก
รายการและ เรยีบรอ้ย หากตอ้งการเพิม่แท็กจํานวนมากลงใน
ประกาศ ใหเ้ลอืกแท็กแตล่ะรายการและ ตวัเลอืก > เลอืก/ไม่
เลอืก > เลอืก

ในการคน้หาแท็ก ใหป้้อนคําทีจ่ะคน้หาในชอ่งคน้หา

ในการเพิม่แท็กลงในรายการแท็ก เลอืก ตวัเลอืก > แท็กใหม่

การจดัการประกาศในถาดออก
เลอืก เมน ู> สือ่ > แบง่ดู
ถาดออกจะแสดงประกาศทีค่ณุกําลังอพัโหลด ประกาศทีม่กีาร
อพัโหลดลม้เหลว และประกาศทีค่ณุสง่ไปแลว้

หากตอ้งการเปิดถาดออก ใหเ้ลอืก ถาดออก > ตวัเลอืก >
เปิด
ในการเริม่การอพัโหลดประกาศ เลอืกประกาศ และ ตวัเลอืก >
อพัโหลดตอนนี้ 91
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ในการยกเลกิการอัพโหลดประกาศ เลอืกประกาศ และ ตวั
เลอืก > ยกเลกิ
ในการลบประกาศ เลอืกประกาศ และ ตวัเลอืก > ลบ

การดเูนือ้หาบรกิาร
เลอืก เมนู > สือ่ > แบง่ดู
ในการดเูนือ้หาของบรกิาร เลอืกบรกิาร และ ตวัเลอืก > เปิด
ในการเปิดฟีด ใหเ้ลอืกฟีดนัน้ ในการเปิดฟีดในเบราเซอร์ ให ้
เลอืกเว็บไซตข์องผูใ้หบ้รกิาร

ในการดคูวามคดิเห็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัไฟล์ ใหเ้ลอืกไฟล ์แลว้
เลอืก ตวัเลอืก > ดคูวามคดิเห็น
ในการดไูฟลใ์นโหมดเต็มหนา้จอ ใหเ้ลอืกไฟลน์ัน้

ในการอพัเดตลงิคข์า่ว ใหเ้ลอืกลงิคข์า่ว แลว้เลอืก ตวัเลอืก >
อพัเดตตอนนี้

หากคณุพบไฟลท์ีน่่าสนใจและตอ้งการดาวนโ์หลดลงิคข์า่ว
ทัง้หมดมายังอปุกรณ์ของคณุ ใหเ้ลอืกไฟลแ์ละ ตวัเลอืก >
สมคัรรบับรกิารรายชือ่

การต ัง้คา่ผูใ้หบ้รกิาร
เลอืก เมนู > สือ่ > แบง่ดู
ในการดรูายการผูใ้หบ้รกิาร ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ >
ผูใ้หบ้รกิาร
ในการตรวจสอบรายละเอยีดของบรกิาร เลอืกบรกิารจาก
รายการ

ในการลบบรกิารทีเ่ลอืกไว ้ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ลบ

การแกไ้ขการต ัง้คา่บญัชี
เลอืก เมนู > สือ่ > แบง่ดู

ในการแกไ้ขบัญชขีองคณุ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ >
บญัชขีองฉนั และบัญชี

ในการเปลีย่นชือ่ผูใ้ชส้ําหรับบัญช  ีเลอืก ชือ่ผูใ้ช้

ในการเปลีย่นรหสัผา่นสําหรับบัญช  ีเลอืก รหสัผา่น
ในการเปลีย่นชือ่บัญช ีเลอืก ชือ่บญัชี

ในการกําหนดขนาดภาพทีค่ณุประกาศ เลอืก ขนาดภาพที่
อพัโหลด > ตน้ฉบบั, กลาง (1024 x 768 พกิเซล) หรอื เล็ก
(640 x 480 พกิเซล)

การแกไ้ขการต ัง้คา่ข ัน้สงู
เลอืก เมนู > สือ่ > แบง่ดู

ในการแกไ้ขการตัง้คา่ขัน้สงู เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ >
ข ัน้สงู

ในการใชเ้ฉพาะการเชือ่ม LAN ไรส้าย (WLAN) สําหรับการใช ้
งานรว่มกัน ใหเ้ลอืก ใชเ้ซลลลูาร ์> ยกเลกิใชแ้ลว้ และใน
การอนุญาตการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต ใหเ้ลอืก ใชง้าน
แลว้
ในการอนุญาตใหม้กีารใชง้านรว่มกนัและการดาวนโ์หลด
รายการเมือ่อยูน่อกเครอืขา่ยหลักของคณุ ใหเ้ลอืก อนญุาต
การโรมมิง่ > ใชง้านแลว้

ในการดาวนโ์หลดรายการใหมจ่ากบรกิารโดยอัตโนมัติ เลอืก
ระยะเวลาการดาวนโ์หลด และชว่งเวลาการดาวนโ์หลด ใน
การดาวนโ์หลดรายการดว้ยตัวเอง เลอืก โดยผูใ้ช้
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ตวันบัขอ้มลู
เลอืก เมน ู> สือ่ > แบง่ดู

ในการตรวจสอบปรมิาณขอ้มลูทีค่ณุไดอ้พัโหลดและ
ดาวนโ์หลด เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ขอ้มลูทีโ่อนยา้ย

ในการรเีซ็ตตัวนับ เลอืก ตวัเลอืก > ลบขอ้มลูทีส่ง่, ลบขอ้มลู
ทีร่บั หรอื ลบท ัง้หมด

เครือ่งเลน่เพลง 
เลอืก เมน ู> สือ่ > ค.เลน่เพลง
เครือ่งเลน่เพลงรองรับรปูแบบไฟลต์า่งๆ เชน่ AAC AAC+ eAAC
MP3 และ WMA เครือ่งเลน่เพลงไมร่องรับคณุสมบัตทิัง้หมด
ของรปูแบบไฟลห์รอืความหลากหลายของรปูแบบไฟลท์กุ
ประเภท

การเลน่เพลง
เลอืก เมน ู> สือ่ > ค.เลน่เพลง
ในการเพิม่เพลงทีม่อียูท่ัง้หมดลงในคลังเพลง เลอืก ตวั
เลอืก > รเีฟรชคลงั
ในการเลน่เพลง เลอืกประเภททีต่อ้งการและเพลง

ในการหยดุเลน่ชัว่คราว ใหก้ดปุ่ มเลือ่น ถา้ตอ้งการเร ิม่
เลน่ตอ่ ใหก้ดปุ่ มเลือ่นอกีครัง้ หากตอ้งการหยดุเลน่ ใหเ้ลือ่นลง

ในการกรอไปขา้งหนา้หรอืกรอกลับอยา่งรวดเร็ว ใหก้ดปุ่ มเลือ่น
ไปทางขวาหรอืซา้ยคา้งไว ้

ในการขา้มไปยังเพลงถัดไป ใหเ้ลือ่นไปทางขวา ในการกลับไป
ยังจดุเริม่ตน้ของเพลง ใหเ้ลือ่นไปทางซา้ย ในการขา้มไปยัง
เพลงกอ่นหนา้ เลือ่นไปทางซา้ยอกีครัง้ภายใน 2 วนิาท ีหลัง
จากทีเ่พลงเริม่เลน่

ในการแกไ้ขแบบเสยีงของการเลน่เพลง เลอืก ตวัเลอืก > 
์

ในการแกไ้ขคา่สมดลุและภาพสเตอรโิอ หรอืในการเพิม่คณุภาพ
เสยีงเบส เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่
ในการกลับสูห่นา้จอหลักและปลอ่ยใหเ้ครือ่งเลน่เลน่อยูเ่ป็นพืน้
หลัง กดปุ่ มวางสายสัน้ๆ

คาํเตอืน: การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจเป็น
อนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ ควรฟังเพลงในระดับเสยีง
ปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชล้ําโพง

รายการเลน่
ในการดแูละจัดการรายการเลน่ของคณุ เลอืก คลงัเพลง >
รายการเลน่

ในการสรา้งรายการเลน่ใหม่ เลอืก ตวัเลอืก > รายการเลน่
ใหม่
ในการเพิม่เพลงลงในรายการเลน่ เลอืกเพลงและ ตวัเลอืก >
เพิม่ไปทีร่ายการเลน่ > รายการเลน่ทีจ่ดัเก็บ หรอื รายการ
เลน่ใหม่

ในการจัดเรยีงเพลงในรายการเลน่ใหม่ เลือ่นไปยังเพลงทีค่ณุ
ตอ้งการยา้ย และเลอืก ตวัเลอืก > จดัรายการเลน่ใหม่

การถา่ยโอนเพลงจาก
คอมพวิเตอร์
คณุสามารถใชว้ธิตีอ่ไปนีใ้นการถา่ยโอนเพลง
• หากตอ้งการดโูทรศัพทข์องคณุบนคอมพวิเตอรใ์นฐานะ
อปุกรณ์หน่วยความจําขนาดใหญท่ีค่ณุสามารถถา่ยโอนไฟล์
ขอ้มลูใดๆ ใหเ้ชือ่มตอ่ดว้ยสายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชง้าน
รว่มกนัไดห้รอืการเชือ่มตอ่ Bluetooth หากคณุกําลังใชส้าย
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เคเบลิขอ้มลู USB ใหเ้ลอืก อปุกรณ์จดัเก็บขอ้มลู เป็น
โหมดการเชือ่มตอ่ USB ตอ้งมกีารด์หน่วยความจําใสไ่วใ้น
เครือ่งเรยีบรอ้ยแลว้

• หากตอ้งการซงิโครไนซเ์พลงดว้ย Windows Media Player
ใหเ้ชือ่มตอ่สายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้และ
เลอืก PC Suite เป็นโหมดการเชือ่มตอ่ USB ตอ้งมกีารด์
หน่วยความจําใสไ่วใ้นเครือ่งเรยีบรอ้ยแลว้

หากตอ้งการเปลีย่นโหมดการเชือ่มตอ่ USB เริม่ตน้ ใหเ้ลอืก
เมนู > แผงควบคมุ > เชือ่มตอ่ > USB และ โหมดการ
เชือ่มตอ่ USB

การต ัง้คา่ความถีท่ ีต่ ัง้ไวล้ว่งหนา้
เลอืก เมนู > สือ่ > ค.เลน่เพลง และ ตวัเลอืก > ไปทีก่าํลงั
เลน่ตอนนี ้> ตวัเลอืก > อคีวอไลเซอร์
ในการใชก้ารตัง้คา่ความถีท่ีก่ําหนดไวล้ว่งหนา้เมือ่เลน่เพลง
เลอืกการตัง้คา่ความถีท่ีค่ณุตอ้งการใช  ้และ ตวัเลอืก > ใช้
งาน
ในการแกไ้ขความถีข่องคา่ทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้ เลอืก ตวัเลอืก >
แกไ้ข และคลืน่ความถี ่และเลือ่นขึน้หรอืลงเพือ่ปรับคา่ คณุจะ
ไดย้นิความถีท่ีป่รับใหมน่ีท้ันทเีมือ่เลน่

ในการรเีซ็ตยา่นความถีใ่หก้ลับเป็นคา่เดมิ เลอืก ตวัเลอืก >
รเีซ็ตไปเป็นคา่ทีต่ ัง้ไว้

ในการสรา้งคา่ความถีข่องคณุเอง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ต ัง้คา่
ลว่งหนา้ใหม่ พมิพช์ือ่ของการตัง้คา่ความถี่ เลือ่นขึน้หรอืลงไป
ตามยา่นความถี ่และกําหนดความถีส่ําหรับแตล่ะยา่นความถี่

RealPlayer
เลอืก เมนู > สือ่ > RealPlayer

RealPlayer สามารถเลน่วดิโีอคลปิและคลปิเสยีงทีเ่ก็บอยูใ่น
โทรศัพท ์ถา่ยโอนจากขอ้ความอเีมลหรอืเครือ่งคอมพวิเตอรท์ี่
ใชง้านรว่มกนัได ้หรอืสตรมีไปยังโทรศัพทข์องคณุผา่นเว็บ รปู
แบบไฟลท์ีส่นับสนุนไดแ้ก่ MPEG-4, MP4 (ไมใ่ชก่ารสตรมี),
3GP, RV, RA, AMR และ Midi RealPlayer อาจไมส่นับสนุนรูป
แบบไฟลแ์ปลงของรูปแบบไฟลส์ือ่ทีก่ลา่วมาครบทัง้หมด

การเลน่คลปิวดิโีอและลงิค์
มี

ในการเลน่วดิโีอคลปิ ใหเ้ลอืก วดิโีอคลปิ และคลปิ

ในการแสดงรายการไฟลท์ีเ่พิง่เลน่ไป เมือ่อยูใ่นมมุมองหลัก
ของแอปพลเิคชัน่ ใหเ้ลอืก รายการทีเ่พิง่เลน่
ในการสตรมีเนือ้หาโดยวธิี OTA (บรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย) เลอืก ลงิคก์ารสตรมี และลงิค ์RealPlayer จะรองรับลงิค์
สองชนดิคอื rtsp:// URL และ http:// URL ทีน่ําไปยังไฟล์
RAM กอ่นเริม่การสตรมีเนือ้หา โทรศัพทข์องคณุจะตอ้งเชือ่มตอ่
กับเว็บไซตแ์ละบัฟเฟอรเ์นือ้หานัน้ หากเกดิขอ้ผดิพลาดในการ
เลน่ไฟล ์เนือ่งจากมปีัญหาการเชือ่มตอ่ระบบเครอืขา่ย
RealPlayer จะพยายามเชือ่มต่อกบัจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตอกี
ครัง้โดยอัตโนมัติ

ในการดาวนโ์หลดวดิโีอคลปิจากเว็บ ใหเ้ลอืก ดาวนโ์หลด
วดิโีอ
ในการปรับระดับเสยีงในระหวา่งการเลน่ ใหใ้ชปุ้่ มปรับระดับ
เสยีง

ในการกรอไปขา้งหนา้ขณะทีเ่ลน่ ใหเ้ลือ่นขวาและกดคา้งไว ้ใน
การกรอกลับคลปิขณะทีเ่ลน่ ใหเ้ลือ่นซา้ยและกดคา้งไว ้

ในการหยดุเลน่หรอืหยดุสตรมี เลอืก หยดุ การบัฟเฟอรห์รอืการ
เชือ่มตอ่กบัเว็บไซตท์ีส่ตรมีจะหยดุทํางาน คลปิจะหยดุเลน่ และ
ยอ้นกลับไปยังจุดเริม่ตน้94
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ในการดคูลปิวดิโีอในโหมดหนา้จอปกติ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
เลน่ตอ่ในหนา้จอปกติ

ดขูอ้มลูเกีย่วกบัคลปิสือ่
ในการดคูณุสมบัตวิดิโีอคลปิหรอืคลปิเสยีง หรอืเว็บลงิค ์เลอืก
ตวัเลอืก > รายละเอยีดคลปิ ขอ้มลูอาจประกอบดว้ยอตัราบติ
หรอืลงิคอ์นิเทอรเ์น็ตของไฟลท์ีส่ตรมี เป็นตน้

การต ัง้คา่ RealPlayer
เลอืก เมน ู> สือ่ > RealPlayer
คณุอาจไดร้ับการตัง้คา่ RealPlayer ในขอ้ความทีผู่ใ้หบ้รกิาร
ของคณุสง่มาให ้

ในการกําหนดการตัง้คา่ดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > การ
ต ัง้คา่ > วดิโีอ หรอื การสตรมี

เครือ่งบนัทกึ 
เลอืก เมน ู> สือ่ > บนัทกึ
คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่เครือ่งบันทกึในการบันทกึเสยีงและ
การสนทนาทางโทรศัพทไ์ด ้
เครือ่งบันทกึจะใชง้านไมไ่ด ้ขณะใชส้ายขอ้มลูหรอืเชือ่มตอ่
GPRS อยู่

ในการบันทกึคลปิเสยีง ใหเ้ลอืก 

ในการหยดุบันทกึคลปิเสยีง ใหเ้ลอืก 

ในการรับฟังคลปิเสยีง เลอืก 

ในการเลอืกคณุภาพการบันทกึหรอืตําแหน่งทีค่ณุตอ้งการจัด
เก็บคลปิเสยีงของคณุ เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่

คลปิเสยีงทีบ่ันทกึไวจ้ะไดร้ับการจัดเก็บไวใ้นโฟลเดอรค์ลปิ
เสยีงในคลังภาพ
หากตอ้งการบันทกึการสนทนาทางโทรศัพท์ ใหเ้ปิดเครือ่ง
บันทกึในระหวา่งทีส่นทนา และเลอืก  ทัง้สองฝ่ายจะไดย้นิ
เสยีงในชว่งเวลาสมํา่เสมอขณะทีท่ําการบันทกึ

ตวัเลน่ Flash 
คณุสามารถใชต้ัวเลน่ Flash เพือ่ด ูเลน่ และสือ่สารดว้ยไฟล์
Flash ทีส่รา้งขึน้สําหรับโทรศัพทเ์คลือ่นที่

ในการเปิดตัวเลน่ Flash และเลน่ไฟล ์Flash ใหเ้ลอืกไฟลท์ีจ่ะ
เลน่

ในการสง่ไฟลแ์ฟลชไปยังอปุกรณ์อืน่ทีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้เลอืก
ตวัเลอืก > สง่ การป้องกนัดา้นลขิสทิธิอ์าจปิดกัน้การสง่ไฟล์
แฟลชบางไฟล์

ในการสลับระหวา่งไฟล ์Flash ทีบ่ันทกึไวใ้นความจําของ
โทรศัพทห์รอืในการด์หน่วยความจํา เลือ่นไปทีแ่ท็บทีส่มัพันธ์
กนั

ในการเปลีย่นคณุภาพของไฟล์ Flash เลอืก ตวัเลอืก >
คณุภาพ ระหวา่งทีค่ณุกําลังเลน่ไฟล์ Flash ดังกลา่ว หากคณุ
เลอืก สงู การเลน่ไฟล ์Flash บางไฟลอ์าจไมส่มํา่เสมอและชา้
ลง เนือ่งจากการตัง้คา่ดัง้เดมิของไฟล์ เปลีย่นการตัง้คา่คณุภาพ
ของไฟลน์ัน้เป็น ปกต ิหรอื ตํา่ เพือ่การเลน่ทีด่ขี ึน้
ในการจัดการไฟลแ์ฟลช เลอืก ตวัเลอืก > จดัวาง

วทิย ุFM
การทํางานของวทิยุ FM ขึน้กบัสายเสาอากาศทีไ่มใ่ชเ่สาอากาศ
ของโทรศัพทม์อืถอื ดังนัน้ คณุตอ้งตอ่ชดุหฟูังหรอือปุกรณ์เสรมิ 95
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ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ขา้กบัเครือ่งโทรศัพทเ์พือ่การใชง้านวทิยุ
FM ไดอ้ยา่งเหมาะสม
เลอืก เมนู > สือ่ > วทิย ุ> วทิยเุอฟเอ็ม
คณุภาพการกระจายเสยีงของวทิยจุะขึน้อยูก่ับพืน้ทีค่รอบคลมุ
ของสถานวีทิยใุนพืน้ทีน่ัน้ๆ

การฟงัวทิยุ
เลอืก เมนู > สือ่ > วทิย ุ> วทิยเุอฟเอ็ม
คณุภาพของเสยีงวทิยทุีอ่อกอากาศจะขึน้อยูก่บัคลืน่สถานวีทิยุ
ทีค่รอบคลมุในพืน้ทีน่ัน้ๆ
คณุสามารถโทรออกหรอืรับสายเรยีกเขา้ขณะฟังวทิยไุด  ้โดยใน
ขณะทีม่สีายสนทนาอยู่ เครือ่งจะปิดวทิยกุอ่น

ในการเริม่คน้หาสถานี ใหเ้ลอืก  หรอื 

หากคณุไดจ้ัดเก็บสถานวีทิยไุวใ้นโทรศัพทแ์ลว้ เมือ่จะไปยัง
สถานทีีบ่ันทกึไวใ้นลําดับกอ่นหนา้หรอืในลําดับถัดไป ใหเ้ลอืก

 หรอื 

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
• ใชง้านลําโพง  — ฟังวทิยโุดยใชล้ําโพง
• หาคลืน่โดยผูใ้ช ้ — เปลีย่นความถีด่ว้ยตนเอง
• ไดเรกทอรสีถาน ี — ดสูถานวีทิยทุีม่ใีหเ้ลอืกตามสถานที่
ตัง้ (บรกิารเครอืขา่ย)

• จดัเก็บสถาน ี — บันทกึสถานวีทิยทุีค่ณุคน้หาไดใ้นขณะนัน้
ลงในรายการสถานวีทิยขุองคณุ

• สถาน ี — เปิดรายการสถานทีีจ่ัดเก็บของคณุ
• เลน่เป็นพืน้หลงั  — กลับไปยังหนา้จอหลักขณะทีก่ําลังฟัง
วทิยเุอฟเอ็มอยูใ่นพืน้หลัง

คาํเตอืน: การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจเป็น
อันตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ ควรฟังเพลงในระดับเสยีง
ปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชล้ําโพง

สถานทีีจ่ดัเก็บ
เลอืก เมนู > สือ่ > วทิย ุ> วทิยเุอฟเอ็ม

ในการเปิดรายการสถานทีีจ่ัดเก็บไว  ้ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
สถานี

ในการฟังสถานทีีจ่ัดเก็บ เลอืก ตวัเลอืก > สถาน ี> รบัฟงั
ในการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดของสถานวีทิยุ เลอืก ตวั
เลอืก > สถาน ี> แกไ้ข

การต ัง้คา่วทิย ุFM
เลอืก เมนู > สือ่ > วทิย ุ> วทิยเุอฟเอ็ม
ในการคน้หาคลืน่ความถีอ่ืน่โดยอตัโนมัติ หากสญัญาณรับออ่น
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ความถีส่ํารอง > เปิดสแกน
อตัโนมตั ิ
ในการกําหนดจุดเชือ่มตอ่คา่เริม่ตน้สําหรับวทิยุ เลอืก ตวั
เลอืก > การต ัง้คา่ > จดุเชือ่มตอ่
ในการเลอืกภมูภิาคปัจจบุันทีค่ณุอยู่ เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้
คา่ > ภมูภิาคปจัจบุนั ตัวเลอืกนีจ้ะปรากฎก็ตอ่เมือ่คณุไมอ่ยู่
ในพืน้ทีใ่หบ้รกิารเมือ่เริม่ตน้ใชง้านแอปพลเิคชัน่เทา่นัน้

วทิยผุา่นเน็ต Nokia
เลอืก เมนู > สือ่ > วทิย ุ> วทิยผุา่นเน็ต
ดว้ยแอปพลเิคชัน่วทิยอุนิเทอรเ์น็ตของ Nokia (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย) คณุสามารถฟังวทิยจุากสถานวีทิยทุีม่อียูท่าง
อนิเทอรเ์น็ตได ้ในการรับฟังจากสถานวีทิยุ คณุจะตอ้งกําหนด
จดุเชือ่มตอ่ WLAN หรอืจดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตในโทรศัพท์
กอ่น การฟังจากสถานอีาจตอ้งใชก้ารสง่ขอ้มลูขนาดใหญผ่า่น
ทางเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิาร วธิกีารเชือ่มตอ่ทีแ่นะนําคอื96
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WLAN กรณุาตรวจสอบเงือ่นไขและคา่ธรรมเนยีมการบรกิาร
ขอ้มลูกบัผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทข์องคณุ กอ่นทีจ่ะใชก้ารเชือ่มตอ่
วธิอีืน่ๆ ตัวอยา่งเชน่ แผนขอ้มลูอตัราคงทีจ่ะชว่ยใหโ้อนยา้ย
ขอ้มลูจํานวนมากโดยเสยีคา่ธรรมเนยีมรายเดอืนแบบเป็นชดุได ้

การฟงัสถานวีทิยผุา่นเน็ต
เลอืก เมน ู> สือ่ > วทิย ุ> วทิยผุา่นเน็ต
ในการฟังสถานวีทิยทุางอนิเทอรเ์น็ต ใหป้ฏบิัตดิังตอ่ไปนี้
1. เลอืกสถานจีากรายการโปรดหรอืจากไดเรกทอรสีถานี หรอื

คน้หาสถานตีามชือ่จากบรกิารวทิยอุนิเทอรเ์น็ตของ  Nokia
ในการเพิม่สถานดีว้ยตนเอง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เพิม่
สถานดีว้ยตนเอง และคณุสามารถเรยีกดลูงิคส์ถานดีว้ย
แอปพลเิคชัน่เว็บเบราเซอรไ์ด ้ลงิคท์ีใ่ชร้ว่มกนัไดจ้ะเปิดขึน้
เองโดยอตัโนมตัใินแอปพลเิคชัน่วทิยอุนิเทอรเ์น็ต

2. เลอืก ตวัเลอืก > ฟงั
หนา้จอ กําลังเลน่ตอนนี้ จะเปิดขึน้ และแสดงขอ้มลูการเลน่
เกีย่วกบัเพลงและสถานทีีก่ําลังเลน่อยูใ่นขณะนัน้

ในการหยดุเลน่ชัว่คราว ใหก้ดปุ่ มเลือ่น ถา้ตอ้งการเริม่เลน่ตอ่
ใหก้ดปุ่ มเลือ่นอกีครัง้

ในการดขูอ้มลูสถานี ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ขอ้มลูสถาน ี(จะ
ไมม่ใีหเ้ลอืกหากคณุไดจ้ัดเก็บสถานดีว้ยตนเอง)

หากคณุกําลังฟังสถานทีีจ่ัดเก็บไวใ้นรายการโปรด ใหเ้ลือ่นไป
ทางซา้ยหรอืทางขวาเพือ่ฟังสถานทีีจ่ัดเก็บไวใ้นลําดับกอ่นหนา้
หรอืลําดับถัดไป

สถานโีปรด
เลอืก เมน ู> สือ่ > วทิย ุ> วทิยผุา่นเน็ต

ในการดแูละฟังสถานโีปรด เลอืก รายการโปรด

ในการเพิม่สถานลีงในรายการโปรดดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > เพิม่สถานดีว้ยตนเอง ป้อนทีอ่ยูเ่ว็บของสถานแีละ
ชือ่ทีต่อ้งการใหป้รากฏในรายการโปรด

ในการเพิม่สถานทีีก่ําลังเลน่อยูใ่นปัจจบุันลงในรายการโปรด  ให ้
เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่ในรายการโปรด
ในการดขูอ้มลูสถานี การเลือ่นสถานขีึน้หรอืลงในรายการ หรอื
ลบสถานอีอกจากรายการโปรด ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > สถานี
แลว้เลอืกตัวเลอืกทีต่อ้งการ

ในการดเูฉพาะสถานทีีข่ ึน้ตน้ดว้ยตัวอกัษรหรอืตัวเลขทีเ่จาะจง
ใหเ้ริม่ตน้ป้อนตัวอกัษร สถานทีีต่รงกนัจะปรากฏขึน้

การคน้หาสถานี
เลอืก เมน ู> สือ่ > วทิย ุ> วทิยผุา่นเน็ต
ในการคน้หาสถานวีทิยตุามรายชือ่ในบรกิารวทิยอุนิเทอรเ์น็ต
Nokia ใหท้ําตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้
1. เลอืก คน้หา
2. ป้อนชือ่สถานหีรอืตัวอักษรตัวแรกของชือ่ในชอ่งคน้หา แลว้

เลอืก คน้หา
สถานทีีต่รงกนัจะปรากฏขึน้

ในการรับฟังสถานี ใหเ้ลอืกสถานี และ ฟงั

ในการจัดเก็บสถานลีงในรายการโปรด ใหเ้ลอืกสถานี และ ตวั
เลอืก > เพิม่ในรายการโปรด

หากตอ้งการคน้หาสถานอีืน่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > คน้หาอกี

ไดเรกทอรสีถานี
เลอืก เมน ู> สือ่ > วทิย ุ> วทิยผุา่นเน็ต และ ไดเรกทอรี
สถานี 97
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ไดเรกทอรสีถานจีะถกูเก็บไวโ้ดย Nokia หากคณุตอ้งการฟัง
สถานวีทิยอุนิเทอรเ์น็ตทีไ่มอ่ยูใ่นไดเรกทอรี ใหเ้พิม่ขอ้มลูสถานี
ดว้ยตนเองหรอืเรยีกดลูงิคข์องสถานทีางอนิเทอรเ์น็ตโดยใช ้
แอปพลเิคชัน่เว็บเบราเซอร์
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
• เรยีกดตูามประเภท  — ดปูระเภทของสถานวีทิยทุีม่อียู่
• เรยีกดตูามภาษา  — ดภูาษาของสถานทีีก่ระจายเสยีง
• เรยีกดตูามประเทศ/ภูมภิาค  — ดปูระเทศของสถานทีี่
กระจายเสยีง

• สถานชี ัน้นํา  — ดสูถานทีท่ีน่ยิมมากทีส่ดุในไดเรกทอรี

การต ัง้คา่วทิยผุา่นเน็ต
เลอืก เมนู > สือ่ > วทิย ุ> วทิยผุา่นเน็ต และ ตวัเลอืก >
การต ัง้คา่

ในการเลอืกจุดเชือ่มตอ่ทีต่ัง้ไวเ้พือ่เชือ่มตอ่กับเครอืขา่ย ให ้
เลอืก จดุเชือ่มตอ่ทีต่ ัง้ไว ้และจากตัวเลอืกทีม่ใีห ้หากคณุ

ตอ้งการใหเ้ครือ่งขอใหเ้ลอืกจุดเชือ่มตอ่ทกุครัง้ทีเ่ปิดแอปพลิ
เคชัน่ เลอืก ถามกอ่น
ในการเปลีย่นความเร็วในการเชือ่มตอ่สําหรับการเชือ่มตอ่

เภทอืน่ๆ ใหเ้ลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• บติเรตการเชือ่มตอ่ GPRS  —  การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพค
เก็ต GPRS

• บติเรตการเชือ่มตอ่ 3G  —  การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต
3G

• บติเรตการเชือ่มตอ่ Wi-Fi  —  การเชือ่มตอ่ WLAN
คณุภาพของการกระจายเสยีงวทิยจุะขึน้อยูก่ับความเร็วของการ
เชือ่มตอ่ทีเ่ลอืกไว ้ความเร็วสงูขึน้ คณุภาพก็จะดยีิง่ขึน้ เพือ่
ป้องกนัการบัฟเฟอร์ ใหใ้ชค้ณุภาพดทีีส่ดุเทา่นัน้กบัการเชือ่มตอ่
ความเร็วสงู

การจดัการความปลอดภยัและขอ้มลู
จัดการขอ้มลูและซอฟตแ์วรบ์นโทรศัพท ์และดแูลความ
ปลอดภัยของเครือ่งและเนือ้หาในเครือ่ง

ขอ้สําคญั: โทรศัพทข์องคณุรองรับแอปพลเิคชัน่แอนตี้
ไวรัสเพยีงหนึง่รายการเทา่นัน้ การมแีอปพลเิคชัน่ทีม่คีณุสมบัติ
แอนตีไ้วรัสมากกวา่หนึง่รายการ อาจสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพและ
การทํางานของเครือ่ง หรอือาจทําใหเ้ครือ่งหยดุทํางานได ้

การล็อคโทรศพัท์
รหัสล็อคชว่ยป้องกนัไมใ่หม้กีารใชง้านโทรศัพทโ์ดยไมไ่ดร้ับ
อนุญาต รหสัทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้คอื 12345

ในการล็อคโทรศัพท ์ในหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิด และ
เลอืก ล็อคโทรศพัท์

ในการปลดล็อคโทรศัพทข์องคุณ ใหเ้ลอืก ปลดล็อค > ตกลง
ป้อนรหสัล็อค แลว้เลอืก ตกลง
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ในการเปลีย่นรหสัล็อค ใหเ้ลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > การ
ต ัง้คา่ และ ท ัว่ไป > ความปลอดภยั > โทรศพัทแ์ละ
มการด์ ป้อนรหสัผา่นเดมิแลว้ป้อนรหสัผา่นใหมส่องครัง้ คณุ

จําเป็นตอ้งป้อนอกัขระอยา่งนอ้ย 4 ตัว และคณุสามารถใชไ้ดท้ัง้
ตัวเลข สญัลักษณ์ และอักขระตัวพมิพใ์หญแ่ละตัวพมิพเ์ล็ก
คณุควรเก็บรหสัล็อคไวเ้ป็นความลับ และเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัย
แยกจากตัวเครือ่ง หากคุณลมืรหสัล็อคและโทรศัพทข์องคณุ
ล็อคอยู ่คณุจะตอ้งนําเครือ่งเขา้ศนูยบ์รกิาร โดยอาจมกีารเรยีก
เก็บคา่บรกิารเพิม่เตมิ และขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดในโทรศัพท์
ของคณุอาจถกูลบ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่จดุให ้
บรกิาร Nokia Care หรอืตัวแทนจําหน่ายโทรศัพทข์องคณุ
คณุสามารถล็อคโทรศัพทจ์ากระยะไกลไดโ้ดยการสง่ขอ้ความ
ตัวอกัษรมาทีโ่ทรศัพท์

การล็อคโทรศพัทข์องคณุจากระยะไกล
1. ในการใชง้านการล็อคจากระยะไกล ใหเ้ลอืก เมนู > แผง
ควบคมุ > การต ัง้คา่ และ ท ัว่ไป > ความปลอดภยั >
โทรศพัทแ์ละซมิการด์ > ล็อคโทรศพัทจ์ากระยะ
ไกล > เปิดใชง้าน

2. ป้อนขอ้ความตัวอกัษร ขอ้ความตัวอกัษรอาจมอีกัขระ 5-20
ตัว และคณุสามารถใชไ้ดท้ัง้อกัขระตัวพมิพใ์หญแ่ละตัว
พมิพเ์ล็ก

3. ป้อนขอ้ความเดมิอกีครัง้เพือ่ตรวจสอบ
4. ป้อนรหัสล็อค
5. ในการล็อคโทรศัพทข์องคณุจากระยะไกล ใหเ้ขยีนขอ้ความ

ทีก่ําหนดไวล้ว่งหนา้ และสง่ขอ้ความเป็นขอ้ความตัวอกัษร
ไปยังโทรศัพทม์อืถอืของคณุ คณุจําเป็นตอ้งป้อนรหสัล็อค
เพือ่ปลดล็อคโทรศัพท์

การรกัษาความปลอดภยั
การด์หนว่ยความจาํ
เลอืก เมน ู> ทีท่ํางาน > ตวัจดัไฟล์

คณุสามารถป้องกนัการด์หน่วยความจําดว้ยรหสัผา่นเพือ่
ป้องกนัไมใ่หม้กีารเขา้ใชโ้ดยไมไ่ดร้ับอนุญาต ในการตัง้รหสั
ผา่น เลอืก ตวัเลอืก > รหสัผา่นการด์ > ต ัง้ รหัสผา่นมี
อกัขระไดส้งูสดุ 8 ตัวและมลีักษณะตรงตามตัวพมิพใ์หญ่-เล็ก
รหสัผา่นนีจ้ะจัดเก็บอยูใ่นเครือ่งของคณุ คณุไมจ่ําเป็นตอ้งป้อน
รหสัผา่นอกีขณะทีค่ณุใชก้ารด์หน่วยความจําในโทรศัพทเ์ครือ่ง
เดยีวกนั หากคณุใชก้ารด์หน่วยความจําในโทรศัพทอ์กีเครือ่ง
หนึง่ เครือ่งจะขอใหค้ณุป้อนรหสัผา่น การด์หน่วยความจําบาง
ประเภทเทา่นัน้ทีร่องรับการป้องกนัรหสัผา่น

ในการลบรหสัผา่นของการด์หน่วยความจํา ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
รหสัผา่นการด์ > ลบออก เมือ่คณุลบรหสัผา่น ขอ้มลูในการด์
หน่วยความจําจะไมไ่ดร้ับการป้องกนัการเขา้ใชโ้ดยไมไ่ดร้ับ
อนุญาต

ในการเปิดการด์หน่วยความจําทีล่็อคไว  ้ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
ปลดล็อคการด์ความจํา ป้อนรหสัผา่น
หากคณุจํารหสัผา่นเพือ่ปลดล็อคการด์หน่วยความจําทีล่็อคไว ้
ไมไ่ด ้คณุอาจตอ้งฟอรแ์มตการด์ซึง่ในกรณีนีก้ารด์จะถกูปลด
ล็อคและรหสัผา่นจะถกูลบ การฟอรแ์มตการด์หน่วยความจําจะ
ลบขอ้มลูทัง้หมดทีเ่ก็บไวใ้นการด์

การเขา้รหสั
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > โทรศพัท ์> การเขา้รหสั
เขา้รหสัโทรศัพทห์รอืการด์หน่วยความจํา เพือ่ป้องกนับคุคลอืน่
เขา้ใชข้อ้มลูสําคัญของคณุ 99
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การเขา้รหสัหนว่ยความจําของ
โทรศพัทห์รอืการด์หนว่ยความ
จํา
ในการเขา้รหสัหน่วยความจําของโทรศัพท์ เลอืก ความจํา
โทรศพัท์
ในการเขา้รหสัการด์หน่วยความจํา เลอืก การด์หนว่ยความจํา
และเลอืกจากรายการตอ่ไปนี้
• เขา้รหสัโดยไมบ่นัทกึคยี ์— เขา้รหสัการด์หน่วยความจํา
โดยไมบ่ันทกึรหัส หากคณุเลอืกตัวเลอืกนี้ คณุไมส่ามารถใช ้
การด์หน่วยความจําในอปุกรณ์อืน่ และหากคณุเรยีกคนืคา่ที่
ตัง้มาจากโรงงาน คณุไมส่ามารถถอดรหสัการด์หน่วยความ
จํา

• เขา้รหสัและบนัทกึคยี ์— เขา้รหสัการด์หน่วยความจําและ
จัดเก็บรหสัดว้ยตนเองในโฟลเดอรท์ีต่ัง้ไว  ้เพือ่ความ
ปลอดภัย จัดเก็บรหสัไวใ้นทีป่ลอดภัยนอกตัวเครือ่ง ตัวอยา่ง
เชน่ คณุสามารถสง่รหสัไปยังคอมพวิเตอรข์องคณุ ป้อนรหสั
ผา่นสําหรับรหสันัน้และกําหนดชือ่ใหก้ับไฟลร์หัส รหสัผา่น
ควรมคีวามยาวและซบัซอ้น

• เขา้รหสัพรอ้มคยีท์ ีเ่รยีกคนื — เขา้รหสัการด์หน่วยความ
จําดว้ยรหัสทีค่ณุไดร้ับ เลอืกไฟลร์หสั และป้อนรหัสผา่น

การถอดรหสัหนว่ยความจําของ
โทรศพัทห์รอืการด์หนว่ยความ
จํา
โปรดอยา่ลมืถอดรหสัหน่วยความจําของอปุกรณ์ และ/หรอื
การด์หน่วยความจํา ทกุครัง้กอ่นอพัเดตซอฟตแ์วรข์องอปุกรณ์

ในการถอดรหสัหน่วยความจําของโทรศัพท์ เลอืก ความจํา
โทรศพัท์

ในการถอดรหสัการด์หน่วยความจําโดยไมท่ําลายการเขา้รหัส
เลอืก การด์หนว่ยความจํา > ถอดรหสั
ในการถอดรหสัการด์หน่วยความจําและทําลายการเขา้รหสั
เลอืก การด์หนว่ยความจํา > ถอดรหสัและปิดการเขา้รหสั

การจํากดัหมายเลขการ
โทรออก
เลอืก เมนู > รายชือ่ และ ตวัเลอืก > หมายเลขซมิ > ราย
ชือ่จํากดัเบอร์
ดว้ยบรกิารจํากัดหมายเลขการโทรออก คณุจะสามารถจํากดั
การโทรออกจากโทรศัพทข์องคณุไปทีห่มายเลขโทรศัพทท์ี่
กําหนดไวเ้ทา่นัน้ แตไ่มใ่ชซ่มิการด์ทกุใบจะสนับสนุนบรกิาร
จํากดัโทร สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของ
คณุ
เมือ่คณุใชง้านคณุสมบัตกิารรักษาความปลอดภัยทีใ่ชค้วบคมุ
การโทร (จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม่ และจํากดัเบอร)์ อาจโทร
ออกไดเ้ฉพาะเบอรโ์ทรฉุกเฉนิอยา่งเป็นทางการทีต่ัง้ไวใ้น
เครือ่งของคณุ การจํากดัการโทรและการโอนสายไมส่ามารถใช ้
งานพรอ้มกนัได ้
คณุตอ้งใชร้หสั PIN2 เพือ่ใชห้รอืยกเลกิการใชก้ารจํากดัการ
โทรออกหรอืแกไ้ขรายชือ่การจํากดัการโทรออกของคณุ โปรด
ตดิตอ่ขอรหสั PIN2 จากผูใ้หบ้รกิารของคณุ
เลอืก ตวัเลอืก และเลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
• ใชง้านจํากดัเบอร ์ — เปิดใชง้านการจํากดัหมายเลขการ
โทรออก

• ยกเลกิจํากดัเบอร ์ — ปิดการใชง้านการจํากดัหมายเลข
การโทรออก

• รายชือ่ใหมใ่นซมิ  — ป้อนรายชือ่และหมายเลขโทรศัพทท์ี่
อนุญาตใหโ้ทรออก100
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• เพิม่จากรายชือ่  — คัดลอกรายชือ่จากรายการของรายชือ่
ไปยังรายการของการจํากดัหมายเลขการโทรออก

ในการสง่ขอ้ความแบบอกัษรไปใหก้บัรายชือ่บนซมิในขณะทีย่ัง
ใชบ้รกิารจํากดัหมายเลขการโทรออก คณุจะตอ้งเพิม่หมายเลข
ศนูยฝ์ากขอ้ความแบบอกัษรลงในรายการจํากดัหมายเลขการ
โทรออก

โปรแกรมจดัการ

เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ ท ัว่ไป > ความ
ปลอดภยั > การจดัการใบรบัรอง
ใบรับรองดจิติอลใชส้ําหรับตรวจสอบทีม่าของซอฟตแ์วร์ แตไ่ม่
ไดร้ับประกนัความปลอดภัยแตอ่ยา่งใด ใบรับรองมอียูส่ ีช่นดิดว้ย
กนั คอื ใบรับรองสทิธิ ์ใบรับรองสว่นบคุคล ใบรับรองเว็บไซตท์ี่
เชือ่ถอืได ้และใบรับรองเครือ่ง ในระหวา่งการเชือ่มตอ่ทีม่กีาร
รักษาความปลอดภัย เซริฟ์เวอรอ์าจสง่ใบรับรองเซริฟ์เวอรไ์ปยัง
อปุกรณ์ของคณุ เมือ่ไดร้ับใบรับรองดังกลา่วแลว้ เครือ่งจะ
ทําการตรวจสอบกบัใบรับรองสทิธิท์ีจ่ัดเก็บอยูภ่ายในเครือ่ง คณุ
จะไดร้ับแจง้หากเซริฟ์เวอรไ์มใ่ชข่องแท ้หรอืถา้คณุไมม่ใีบรับ
รองทีถ่กูตอ้งในเครือ่งของคณุ
คณุสามารถดาวนโ์หลดใบรับรองไดจ้ากเว็บไซต์ หรอืรับใบรับ
รองในรปูแบบขอ้ความ ควรใชใ้บรับรองเมือ่คณุเชือ่มตอ่กบั
ธนาคารทางออนไลน์ หรอืเซริฟ์เวอรร์ะยะไกลเพือ่สง่ขอ้มลูที่
เป็นความลับ นอกจากนีย้ังควรนําใบรับรองนํามาใชใ้นกรณีที่
คณุตอ้งการลดความเสีย่งของไวรัส หรอืซอฟตแ์วรท์ีมุ่ง่รา้ยอืน่ๆ
และเพือ่ตรวจสอบความเป็นของแทข้องซอฟตแ์วร์ เมือ่คณุ
ดาวนโ์หลดและตดิตัง้ซอฟตแ์วรท์ีเ่ครือ่งของคณุ

เคล็ดลบั: เมือ่คณุใสใ่บรับรองใบใหม่ ใหแ้น่ใจวา่เป็น
ของแท ้

การดขูอ้มลูรายละเอยีด

คณุสามารถมั่นใจไดว้า่เซริฟ์เวอรน์ัน้ถกูตอ้ง ก็ตอ่เมือ่มกีารตรวจ
สอบลายเซ็น และระยะเวลาทีใ่บรับรองเซริฟ์เวอรน์ัน้มผีลบังคับ
ใชแ้ลว้เทา่นัน้

ในการดรูายละเอยีดใบรับรอง เปิดโฟลเดอรใ์บรับรอง เลอืก
ใบรับรอง และ ตวัเลอืก > รายละเอยีดใบรบัรอง
หนึง่ในขอ้บันทกึดังตอ่ไปนีอ้าจปรากฏ:
• ใบรบัรองไมผ่า่นความเชือ่ถอื  — คณุไมไ่ดต้ัง้คา่แอปพลิ
เคชัน่อืน่ใดเพือ่ใชใ้บรับรอง คณุอาจตอ้งเปลีย่นแปลงการตัง้
คา่ความน่าเชือ่ถอื

• ใบรบัรองหมดอายุ  — ชว่งเวลาของการใชง้านใบรับรองที่
เลอืกไดส้ิน้สดุลงแลว้

• ใบรบัรองยงัไมถ่กูตอ้ง  — ใบรับรองทีเ่ลอืกไวน้ัน้ยังไม่
สามารถใชไ้ด ้เพราะยังไมถ่งึระยะเวลาทีม่ผีลบังคับใช ้

• ใบรบัรองเสยีหาย  — ไมส่ามารถใชใ้บรับรองนัน้ได ้โปรด
ตดิตอ่ผูท้ีอ่อกใบรับรองนัน้

การต ัง้คา่ความนา่เชือ่ถอืของ
ใบรบัรอง
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ ท ัว่ไป > ความ
ปลอดภยั > การจดัการใบรบัรอง
ความน่าเชือ่ถอืของใบรับรอง หมายความวา่คณุใหส้ทิธิใ์บรับ
รองในการตรวจสอบเว็บเพจ อเีมลเซริฟ์เวอร ์ชดุซอฟตแ์วร ์และ
ขอ้มลูอืน่ๆ คณุสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะใบรับรองทีเ่ชือ่ถอืไดเ้ทา่นัน้
ในการตรวจสอบบรกิารและซอฟตแ์วร์

ขอ้สําคญั: แมว้า่การใชใ้บรับรองจะชว่ยลดความเสีย่งที่
เกีย่วขอ้งกบัการเชือ่มตอ่ระยะไกลและการตดิตัง้ซอฟตแ์วรล์ง 101
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คอ่นขา้งมาก แตค่ณุก็ควรใชใ้บรับรองอยา่งถกูวธิเีพือ่ใหไ้ด ้
ประโยชนจ์ากการรักษาความปลอดภัยทีม่ปีระสทิธภิาพสงูขึน้
ดว้ย การมใีบรับรองเพยีงอยา่งเดยีวมไิดเ้ป็นการปกป้องเครือ่ง
แตอ่ยา่งใด หากตอ้งการใหเ้ครือ่งมคีวามปลอดภัยมากขึน้ ตัว
จัดการใบรับรองจําเป็นตอ้งมใีบรับรองของแทท้ีถ่กูตอ้งหรอืน่า
เชือ่ถอืดว้ย ใบรับรองมอีายกุารใชง้านจํากดั หาก "ใบรับรอง
หมดอาย"ุ หรอื "ใบรับรองทีไ่มถ่กูตอ้ง" ปรากฏขึน้ แมว้า่ใบรับ
รองนัน้จะถกูตอ้งอยูแ่ลว้ ใหต้รวจสอบวา่วนัและเวลาปัจจุบนัใน
เครือ่งของคณุถกูตอ้ง
กอ่นทีจ่ะเปลีย่นแปลงคา่ของใบรับรอง คณุตอ้งตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่คณุสามารถเชือ่ถอืขอ้มลูของเจา้ของใบรับรองนีไ้ด ้
และตรวจสอบวา่ใบรับรองดังกลา่วเป็นของเจา้ของทีอ่ยูใ่นราย
ชือ่

ในการเปลีย่นการตัง้คา่ความเชือ่ถอื ใหเ้ลอืกใบรับรอง และ ตวั
เลอืก > การต ัง้คา่ความเชือ่ถอื เลือ่นไปทีช่อ่งแอปพลเิคชัน่
และกดปุ่ มเลือ่นเพือ่เลอืก ใช ่หรอื ไม ่คณุไมส่ามารถเปลีย่น
การตัง้คา่ความน่าเชือ่ถอืใบรับรองสว่นบคุคลได ้
รายชือ่แอปพลเิคชัน่ทีส่ามารถใชใ้บรับรองจะแสดงขึน้ ทัง้นีข้ ึน้
อยูก่ับใบรับรอง:
• การตดิต ัง้ Symbian  — แอปพลเิคชัน่ของระบบปฏบิัติ
การ Symbian ใหม่

• อนิเทอรเ์น็ต  — อเีมลและกราฟฟิก
• การตดิต ัง้แอปพลเิคช ัน่  — แอปพลเิคชัน่ Java ใหม่
• ตรวจใบรบัรอง  — โปรโตคอลสถานะใบรับรองออนไลน์

การดแูละการแกไ้ขโมดลู
ความปลอดภยั
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ ท ัว่ไป > ความ
ปลอดภยั > ชุดความปลอดภยั

ในการดหูรอืแกไ้ขโมดลูความปลอดภัย เลอืกโมดลูจากรายการ

ในการดขูอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัโมดลูความปลอดภัย เลอืก
ตวัเลอืก > รายละเอยีดความปลอดภยั
ในการแกไ้ขรหสั PIN สําหรับโมดลูความปลอดภัย ใหเ้ปิดโมดลู
ความปลอดภัยนัน้ และเลอืก PIN แบบชุด เพือ่แกไ้ขรหสั PIN
สําหรับโมดลูความปลอดภัย หรอื PIN ลงนาม เพือ่แกไ้ขรหสั
PIN สําหรับลายมอืชือ่ดจิติอล คณุอาจไมส่ามารถเปลีย่นรหสั
PIN เหลา่นีก้บัโมดลูความปลอดภัยทัง้หมดได ้

ทีเ่ก็บคยีจ์ะจัดเก็บเนือ้หาของโมดลูความปลอดภัย ในการลบที่
เก็บคยี ์ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ลบ คณุอาจไมส่ามารถลบทีเ่ก็บ
คยีข์องโมดลูความปลอดภัยทัง้หมดได ้

การกําหนดคา่ระยะไกล
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > โทรศพัท ์> ตวัจ.ก.อปุ.
คณุสามารถใชต้ัวจัดการอปุกรณ์จัดการการตัง้คา่ ขอ้มลู และ
ซอฟตแ์วรใ์นโทรศัพทข์องคณุจากระยะไกลได ้
คณุสามารถเชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอรแ์ละรับการตัง้กําหนดคา่
สําหรับโทรศัพทข์องคณุ คณุอาจรับการตัง้คา่รูปแบบเซริฟ์เวอร์
และการตัง้กําหนดคา่อืน่ๆ จากผูใ้หบ้รกิารหรอืแผนกจัดการ
ขอ้มลูบรษิัท การตัง้กําหนดคา่อาจรวมถงึการตัง้คา่การเชือ่มตอ่
และคา่อืน่ๆ ทีใ่ชโ้ดยแอปพลเิคชัน่ตา่งๆ ในโทรศัพท ์ตัวเลอืกที่
มใีหอ้าจแตกตา่งกนัออกไป
โดยทั่วไปแลว้ การเชือ่มตอ่ดว้ยการกําหนดคา่ระยะไกลจะเริม่
ตน้โดยเซริฟ์เวอร ์เมือ่ตอ้งอพัเดตการตัง้คา่ของเครือ่ง

ในการสรา้งรูปแบบเซริฟ์เวอรใ์หม่ เลอืก ตวัเลอืก > รปูแบบ
เซริฟ์เวอร ์> ตวัเลอืก > รปูแบบเซริฟ์เวอรใ์หม่
คณุอาจไดร้ับการตัง้คา่เหลา่นีจ้ากผูใ้หบ้รกิารของคณุในรูปแบบ
ขอ้ความการตัง้กําหนดคา่ หากไมไ่ดร้ับ ใหก้ําหนดค่าตอ่ไปนี้
• ชือ่เซริฟ์เวอร ์ — พมิพช์ือ่ของเซริฟ์เวอรก์ารตัง้กําหนดคา่
• ID เซริฟ์เวอร ์ — พมิพ ์ID เฉพาะเพือ่ระบเุซริฟ์เวอรก์ารตัง้
กําหนดคา่
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• รหสัผา่นเซริฟ์เวอร ์ — พมิพร์หสัผา่นเพือ่ระบโุทรศัพท์
ของคณุใหก้บัเซริฟ์เวอร์

• จดุเชือ่มตอ่  — เลอืกจุดเชือ่มตอ่เพือ่ใชส้ําหรับเชือ่มตอ่
หรอืสรา้งจดุเชือ่มตอ่จุดใหม่ คณุยังสามารถเลอืกเพือ่ให ้
เครือ่งถามถงึจุดเชือ่มตอ่ทกุครัง้ทีค่ณุเริม่ตน้การเชือ่มตอ่
การตัง้คา่นีจ้ะนํามาใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่คณุเลอืก อนิเทอรเ์น็ต
เป็นประเภทบรกิารเสรมิ

• ทีอ่ยูข่องโฮสต ์ — พมิพท์ีอ่ยูเ่ว็บของเซริฟ์เวอรก์ารตัง้
กําหนดคา่

• พอรต์  — พมิพห์มายเลขพอรต์ของเซริฟ์เวอร์
• ชือ่ผูใ้ช ้และ รหสัผา่น — ป้อน ID ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นสําหรับ
เซริฟ์เวอรก์ารตัง้กําหนดคา่

• อนญุาตการกําหนดคา่  — เลอืก ใช ่เพือ่อนุญาตให ้
เซริฟ์เวอรเ์ริม่ตน้การตัง้กําหนดคา่

• รบัทกุคาํขอโดยอตัโนมตั ิ — เลอืก ใช ่หากคณุไม่
ตอ้งการใหเ้ซริฟ์เวอรถ์ามการยนืยันของคณุ เมือ่เริม่ตน้ตัง้
กําหนดคา่

• การตรวจสอบเครอืขา่ย  — เลอืกวา่ตอ้งการใชก้ารตรวจ
สอบ HTTP หรอืไม่

• ชือ่ผูใ้ชเ้ครอืขา่ย และ รหสัเครอืขา่ย — ป้อน ID ผูใ้ชแ้ละ
รหสัผา่นสําหรับการตรวจสอบ HTTP สามารถใชก้ารตัง้คา่นี้
ไดต้อ่เมือ่คณุไดเ้ลอืก การตรวจสอบเครอืขา่ย ทีจ่ะใช ้
เทา่นัน้

ในการเชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอรแ์ละรับการตัง้กําหนดคา่สําหรับ
โทรศัพทข์องคณุ เลอืก ตวัเลอืก > เร ิม่การกาํหนดคา่

ในการดไูฟลบ์ันทกึการตัง้กําหนดคา่ของรปูแบบทีเ่ลอืก เลอืก
ตวัเลอืก > ดบูนัทกึ

ในการอพัเดตซอฟตแ์วรข์องโทรศัพทใ์นแบบ OTA เลอืก ตวั
เลอืก > ตรวจสอบการอพัเดต การอพัเดตจะไมล่บการตัง้คา่
ของคณุแตอ่ยา่งใด เมือ่โทรศัพทข์องคณุไดร้ับชดุอพัเดตแลว้
ใหป้ฏบิัตติามคําแนะนําบนหนา้จอ โทรศัพทข์องคณุจะรสีตารท์
หลังจากตดิตัง้ชดุอพัเดตเสร็จสมบรูณ์แลว้ การดาวนโ์หลดการ
อพัเดตซอฟแวรอ์าจทําใหม้กีารสง่ขอ้มลูจํานวนมาก (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีส่ําหรับ

โทรศัพทข์องคณุมพีลังงานเพยีงพอ หรอืเชือ่มตอ่อยูก่บัเครือ่ง
ชารจ์กอ่นเริม่อพัเดต

คาํเตอืน: หากคณุตดิตัง้โปรแกรมอัพเดตซอฟตแ์วร์ คณุจะ
ไมส่ามารถใชโ้ทรศัพทไ์ด ้แมก้ระทั่งการโทรฉุกเฉนิ จนกวา่จะ
ตดิตัง้เสร็จและรสีตารท์โทรศัพทอ์กีครัง้

ตวัจดัการแอปพลเิคช ัน่

คณุสามารถใชต้ัวจัดการแอปพลเิคชัน่เพือ่ดแูพคเกจซอฟตแ์วร์
ทีต่ดิตัง้อยูใ่นโทรศัพทข์องคณุ คณุสามารถดรูายละเอยีดของ
แอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ไว ้ลบแอปพลเิคชัน่ และกําหนดการตัง้คา่
ตดิตัง้ได ้
คณุสามารถตดิตัง้แอปพลเิคชัน่และซอฟตแ์วรล์งในโทรศัพท์
ของคณุไดส้องประเภท คอื
• แอปพลเิคชัน่ JME ทีใ่ชเ้ทคโนโลย ีJava ซึง่มนีามสกลุ
ไฟล ์.jad หรอื .jar

• แอปพลเิคชัน่และซอฟตแ์วรอ์ืน่ๆ ทีเ่หมาะสมกบัระบบปฏบิัติ
การ Symbian ซึง่มนีามสกลุไฟล ์.sis หรอื .sisx

โปรดตดิตัง้ซอฟตแ์วรท์ีส่ามารถใชร้ว่มกบัโทรศัพทข์องคณุได ้
เทา่นัน้

การตดิต ัง้แอปพลเิคช ัน่และ
ซอฟตแ์วร ์
คณุสามารถถา่ยโอนไฟลก์ารตดิตัง้จากเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ช ้
งานรว่มกนัไดไ้ปยังโทรศัพทข์องคณุ ดาวนโ์หลดในขณะเรยีกดู
หรอืรับไฟลก์ารตดิตัง้ในรปูแบบขอ้ความมัลตมิเีดยี เป็นสิง่ที่
แนบกบัอเีมล หรอืใชว้ธิกีารการเชือ่มตอ่แบบตา่งๆ เชน่ การ
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เชือ่มตอ่ Bluetooth คณุสามารถใช ้Nokia Application
Installer ใน Nokia Ovi Suite เพือ่ตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ลงใน
โทรศัพทข์องคณุ
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > ตวัจดัการ
ไฟลก์ารตดิตัง้จะอยูใ่นโฟลเดอร์ ไฟลก์ารตดิตัง้ และแอปพลิ
เคชัน่ทีต่ดิตัง้แลว้จะอยูใ่นโฟลเดอร์ แอปฯทีต่ดิตัง้แลว้
ไอคอนจะระบสุ ิง่ตอ่ไปนี้

   แอปพลเิคชัน่ .sis หรอื .sisx

   แอปพลเิคชัน่ Java

   แอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้อยูใ่นการด์หน่วยความจํา

ขอ้สําคญั: ตดิตัง้และใชเ้ฉพาะแอปพลเิคชัน่และ
ซอฟตแ์วรอ์ืน่ๆ จากแหลง่ทีว่างใจไดเ้ทา่นัน้ เชน่ แอปพลเิคชนั่
ทีม่สีญัลักษณ์จาก Symbian หรอืผา่นการทดสอบรับรองจาก
Java Verified™
กอ่นการตดิตัง้ ควรปฏบิัตติามขัน้ตอนตอ่ไปนี้
• ในการดขูอ้มลูประเภทแอปพลเิคชัน่ หมายเลขเวอรช์นั และ
ซัพพลายเออรห์รอืผูผ้ลติแอปพลเิคชัน่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
ดรูายละเอยีด
ในการแสดงรายละเอยีดของใบรับรองความปลอดภัยของ
แอปพลเิคชัน่ ใหเ้ลอืก ดรูายละเอยีด

• หากคณุตดิตัง้ไฟลท์ีม่กีารอพัเดตหรอืการแกไ้ขโปรแกรม
เดมิทีม่อียู ่คณุจะเรยีกคนืไดเ้ฉพาะโปรแกรมตน้ฉบับหากคณุ
มไีฟลก์ารตดิตัง้ตน้ฉบับหรอืขอ้มลูสํารองของชดุซอฟตแ์วร์
ทีล่บออกไปอยา่งครบถว้น ในการเรยีกคนืแอปพลเิคชัน่
ตน้ฉบับ ใหล้บแอปพลเิคชัน่ดังกลา่วออกกอ่น และตดิตัง้
แอปพลเิคชัน่นัน้อกีครัง้จากไฟลก์ารตดิตัง้ตน้ฉบับหรอื
ขอ้มลูสํารอง
ในการตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ Java จําเป็นตอ้งมไีฟล ์JAR หาก
ไมม่ไีฟลน์ี ้เครือ่งจะขอใหค้ณุดาวนโ์หลด หากไมไ่ดร้ะบจุดุ
เชือ่มตอ่ไวใ้หก้บัแอปพลเิคชัน่ เครือ่งจะขอใหค้ณุเลอืกกอ่น

ระหวา่งการดาวนโ์หลดไฟล์ JAR คณุอาจตอ้งป้อนชือ่ผูใ้ช ้
และรหสัผา่นเพือ่เขา้ไปยังเซริฟ์เวอร์ คณุสามารถขอรับ
ขอ้มลูเหลา่นีไ้ดจ้ากผูใ้หบ้รกิารหรอืผูผ้ลติแอปพลเิคชัน่

ในการตดิตัง้แอปพลเิคชัน่หรอืซอฟตแ์วร์ ใหป้ฏบิัตดิังนี้
1. ในการคน้หาไฟลก์ารตดิตัง้ ใหเ้ลอืก เมน ู> แผง
ควบคมุ > ตวัจดัการ และ ไฟลก์ารตดิต ัง้ หรอืคน้หาไฟล์
การตดิตัง้โดยใชต้ัวจัดการไฟล ์หรอืเลอืก ขอ้ความ >
ถาดเขา้ และเปิดขอ้ความทีม่ไีฟลก์ารตดิตัง้

2. ในตัวจัดการแอปพลเิคชัน่ ใหเ้ลอืกแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุ
ตอ้งการตดิตัง้
ในระหวา่งการตดิตัง้ โทรศัพทจ์ะแสดงขอ้มลูความคบืหนา้
ในการตดิตัง้ หากคณุตดิตัง้แอปพลเิคชัน่โดยไมใ่ชล้ายเซ็น
ดจิติอลหรอืการรับรอง โทรศัพทจ์ะแจง้เตอืน ใหด้ําเนนิการ
ตดิตัง้ตอ่หากคณุแน่ใจถงึแหลง่ทีม่าและตัวโปรแกรมนัน้

ในการเริม่ใชง้านแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ ใหเ้ลอืกแอปพลเิคชัน่
หากแอปพลเิคชัน่ไมม่โีฟลเดอรท์ีต่ัง้ไวท้ีร่ะบุ โฟลเดอรน์ัน้จะ
ตดิตัง้อยูใ่นโฟลเดอร ์การตดิตัง้ ในเมนูหลัก

ในการดวูา่ตดิตัง้หรอืลบชดุซอฟตแ์วรใ์ดและทําไปเมือ่ใด ให ้
เลอืก ตวัเลอืก > ดบูนัทกึ

ขอ้สําคญั: โทรศัพทข์องคณุรองรับแอปพลเิคชัน่แอนตี้
ไวรัสเพยีงหนึง่รายการเทา่นัน้ การมแีอปพลเิคชัน่ทีม่คีณุสมบัติ
แอนตีไ้วรัสมากกวา่หนึง่รายการ อาจสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพและ
การทํางานของเครือ่ง หรอือาจทําใหเ้ครือ่งหยดุทํางานได ้
หลังจากทีค่ณุตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ลงในการด์หน่วยความจําทีใ่ช ้
รว่มกนัไดแ้ลว้ ไฟลก์ารตดิตัง้ (.sis, .sisx) ยังคงอยูใ่นหน่วย
ความจําของโทรศัพท ์ไฟลอ์าจใชห้น่วยความจําเป็นจํานวนมาก
และกดีขวางไมใ่หค้ณุจัดเก็บไฟลอ์ืน่ ในการเพิม่หน่วยความจํา
ใหเ้พยีงพอ ใชโ้ปรแกรม Nokia Ovi Suite ในการสํารองขอ้มลู
ไฟลก์ารตดิตัง้ไปยังเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้จาก
นัน้ ใหใ้ชต้ัวจัดการไฟลล์บไฟลก์ารตดิตัง้เหลา่นัน้ออกจาก104

ก
าร
จดั
ก
าร
ค
วา
ม
ป
ลอ
ด
ภ
ยั
แล
ะข
อ้
ม
ลู



หน่วยความจําโทรศัพท์ หากไฟล ์.sis เป็นสิง่ทีแ่นบมากับ
ขอ้ความ ใหล้บขอ้ความดังกลา่วออกจากถาดรับขอ้ความ

การลบแอปพลเิคช ัน่และ
ซอฟตแ์วร ์
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > ตวัจดัการ
เลือ่นไปทีช่ดุซอฟตแ์วร ์และเลอืก ตวัเลอืก > ยกเลกิตดิต ัง้
เลอืก ใช ่เพือ่ยนืยัน
หากคณุทําการลบซอฟตแ์วร์ คณุจะตดิตัง้ซอฟตแ์วรน์ัน้ใหมไ่ด ้
ตอ่เมือ่คณุมชีดุซอฟตแ์วรต์น้ฉบับหรอืสําเนาสํารองทีค่รบถว้น
ของชดุซอฟตแ์วรท์ีล่บออกไป หากคณุลบชดุซอฟตแ์วรอ์อก
คณุอาจจะไมส่ามารถเปิดเอกสารทีส่รา้งโดยใชซ้อฟตแ์วรน์ัน้
ไดอ้กี
หากชดุซอฟตแ์วรอ์ืน่ตอ้งพึง่พาชดุซอฟตแ์วรท์ีค่ณุลบออก ชดุ
ซอฟตแ์วรอ์กีชดุนัน้อาจหยดุทํางาน หากตอ้งการขอ้มลู โปรดดู
ทีเ่อกสารประกอบของชดุซอฟตแ์วรท์ีต่ดิตัง้

การต ัง้คา่ตวัจดัการแอปพลิ
เคช ัน่
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > ตวัจดัการ
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• การตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์ — เลอืกวา่จะใหต้ดิตัง้ซอฟตแ์วร์

Symbian ซึง่ไมม่ลีายเซ็นดจิติอลทีไ่มผ่า่นการรับรองหรอืไม่
• ตรวจใบรบัรองออนไลน ์ — ตรวจสอบใบรับรองออนไลน์
กอ่นการตดิตัง้แอปพลเิคชัน่

• ทีอ่ยูเ่ว็บทีต่ ัง้ไว ้ —  ตัง้คา่ทีอ่ยูเ่ริม่ตน้ทีจ่ะใชใ้นการตรวจ
สอบใบรับรองแบบออนไลน์

แอปพลเิคชัน่ Java บางแอปพลเิคชัน่อาจบังคับใหส้ง่ขอ้ความ
หรอืดําเนนิการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยไปยังจดุเชือ่มตอ่เฉพาะเพือ่
ดาวนโ์หลดขอ้มลูหรอืสว่นประกอบพเิศษ

ใบอนญุาต
เกีย่วกบัใบอนุญาต
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > โทรศพัท ์> ใบอนญุาต
ไฟลส์ือ่บางอยา่ง เชน่ ภาพ เพลง หรอืวดิโีอคลปิ ไดร้ับการ
คุม้ครองโดยสทิธิก์ารใชแ้บบดจิติอล ใบอนุญาตของไฟลด์ัง
กลา่วอาจอนุญาตหรอืจํากดัการใชง้านไฟล์ ตัวอยา่งเชน่ คณุ
สามารถใชใ้บอนุญาตบางประเภทในการฟังเพลงไดแ้บบจํากดั
จํานวนครัง้ ในระหวา่งการเลน่เพลงคณุสามารถกรอกลับ เดนิ
หนา้ หรอืพักการเลน่เพลงได ้แตเ่มือ่คณุหยดุเลน่เพลง เทา่กบั
วา่คณุไดด้ําเนนิการเลน่เพลงไปแลว้หนึง่ครัง้จากจํานวนครัง้ที่
อนุญาต

การใชใ้บอนญุาต
เนือ้หาทีป่้องกนัดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) จะมา
พรอ้มกบัรหสัการใชท้ีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทําหนา้ทีร่ะบถุงึสทิธขิองคณุ
ในการใชเ้นือ้หา
หากโทรศัพทข์องคณุมขีอ้มลูทีป่้องกนัดว้ย OMA DRM เมือ่จะ
สํารองขอ้มลูทัง้รหสัการใชแ้ละเนือ้หานัน้ ใหใ้ชฟ้ังกช์ัน่การ
รองขอ้มลูจากโปรแกรม Nokia Ovi Suite

วธิกีารถา่ยโอนขอ้มลูแบบอืน่ๆ อาจไมโ่อนรหสัการใชท้ีจ่ําเป็น
ตอ้งถกูเรยีกคนืพรอ้มเนือ้หาเพือ่ใหค้ณุสามารถใชเ้นือ้หาที่
ป้องกนัดว้ย OMA DRM ไดต้อ่ไปหลังจากจัดรปูแบบหน่วยความ
จําโทรศัพทแ์ลว้ คณุอาจจําเป็นตอ้งเรยีกคนืรหสัการใชใ้นกรณี
ทีไ่ฟลใ์นโทรศัพทข์องคณุเสยี
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หากโทรศัพทม์เีนือ้หาทีป่้องกนัดว้ย WMDRM ทัง้รหสัการใช ้
และเนือ้หาจะหายไปหากคณุจัดรปูแบบหน่วยความจําของ
โทรศัพท ์คณุอาจสญูเสยีรหสัการใชแ้ละเนือ้หาหากไฟลใ์น
โทรศัพทข์องคณุเสยี การสญูหายของรหสัการใชห้รอืเนือ้หา
อาจจํากดัความสามารถในการใชเ้นือ้หาเดยีวกนับนโทรศัพท์
ของคณุอกีครัง้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ
รหสัการใชบ้างอยา่งอาจจะเชือ่มตอ่กบัซมิการด์ใดซมิการด์หนึง่
และเนือ้หาทีไ่ดร้ับการป้องกนัไวจ้ะเขา้ถงึไดเ้ฉพาะเมือ่ใส่
ซมิการด์ดังกลา่วไวใ้นเครือ่งแลว้เทา่นัน้

ในการดใูบอนุญาตของคณุตามประเภท เลอืก ใบอนญุาตที่
ใชไ้ด,้ ใบอนฯุทีใ่ชไ้มไ่ด ้หรอื ไมถ่กูใช้

ในการดรูายละเอยีดของใบอนุญาต ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ราย
ละเอยีดใบอนญุาต
รายละเอยีดตอ่ไปนีจ้ะปรากฏขึน้สําหรับไฟลส์ือ่แตล่ะไฟล์:
• สถานะ  — สถานะคอื ใบอนญุาตถกูตอ้ง, ใบอนญุาต
หมดอายแุลว้ หรอื ใบอนุญาตยงัใชไ้มไ่ด้

• การสง่เนือ้หา  — อนุญาต ระบวุา่คณุสามารถสง่ไฟลไ์ปยัง
โทรศัพทเ์ครือ่งอืน่ได ้

• เนือ้หาอยูใ่นเครือ่ง  — ใช ่ระบวุา่ไฟลอ์ยูใ่นเครือ่งและมี
การแสดงพาธของไฟล ์ไม ่ระบวุา่ไฟลท์ีเ่กีย่วขอ้งไมอ่ยูใ่น
เครือ่งในขณะนี้

ในการใชง้านใบอนุญาต ในมมุมองหลักของใบอนุญาต เลอืก
ใบอนุฯทีใ่ชไ้มไ่ด ้> ตวัเลอืก > รบัใบอนญุาตใหม ่สรา้ง
การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยเมือ่มขีอ้ความแจง้ แลว้เครือ่งจะนําคณุไป
ยังเว็บไซตท์ีค่ณุสามารถซือ้สทิธิส์ําหรับไฟลส์ือ่ดังกลา่วได ้

ในการลบสทิธิก์ารใชไ้ฟล ์ไปยังไฟลท์ีต่อ้งการ และเลอืก ตวั
เลอืก > ลบ หากมสีทิธิก์ารใชห้ลายๆ สทิธิท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัไฟล์
สือ่ไฟลเ์ดยีวกัน สทิธิก์ารใชท้ัง้หมดจะถกูลบ
มมุมองใบอนุญาตสําหรับกลุม่แสดงไฟลท์ัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับ
สทิธิส์ําหรับกลุม่ หากคณุไดด้าวนโ์หลดไฟลส์ือ่หลายๆ ไฟลท์ีม่ ี
สทิธิก์ารใชเ้หมอืนกัน ไฟลท์ัง้หมดจะแสดงในหนา้จอนี้ คณุ
สามารถเปิดมมุมองกลุม่ไดท้ัง้จากแท็บใบอนุญาตทีถ่กูตอ้งหรอื

แท็บใบอนุญาตทีไ่มถ่กูตอ้ง ในการเขา้สูไ่ฟลเ์หลา่นี้ ใหเ้ปิด
โฟลเดอรส์ทิธิก์ารใชส้ําหรับกลุม่

ซงิค์
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > โทรศพัท ์> ซงิค์
ซงิคจ์ะชว่ยในการซงิโครไนซบ์ันทกึ รายการปฏทินิ ขอ้ความตัว
อักษรและขอ้ความมัลตมิเีดยี เบราเซอรบ์ุค๊มารค์ หรอืรายชือ่
โดยการใชแ้อปพลเิคชัน่ตา่งๆ ทีใ่ชร้ว่มกนัไดท้างอนิเทอรเ์น็ต
หรอืกบัเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้่วมกนัได ้
คณุอาจไดร้ับการตัง้คา่การซงิโครไนซใ์นขอ้ความแบบพเิศษ
จากผูใ้หบ้รกิาร
รปูแบบการซงิคจ์ะประกอบไปดว้ยการตัง้คา่ทีจ่ําเป็นตอ่การซงิ
โครไนซ์

เมือ่คณุเปิดแอปพลเิคชัน่ซงิค ์รปูแบบการซงิคท์ีร่ะบบตัง้ไวห้รอื
ทีใ่ชแ้ลว้กอ่นหนา้นีจ้ะปรากฏขึน้ ในการแกไ้ขรปูแบบ ใหเ้ลือ่น
ไปทีร่ายการซงิค ์แลว้เลอืก เลอืก เพือ่รวมเขา้ไปในรปูแบบ
หรอื ไมเ่ลอืก เพือ่ลบออก

ในการจัดการรปูแบบการซงิค์ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก และตัวเลอืกที่
ตอ้งการ

ในการซงิโครไนซข์อ้มลู ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ซงิโครไนส ์ใน
การยกเลกิการซงิโครไนซก์อ่นจะเสร็จสิน้ ใหเ้ลอืก ยกเลกิ

Mobile VPN
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
VPN
Nokia mobile virtual private network (VPN) client สรา้งการ
เชือ่มตอ่ทีป่ลอดภัยไปยังระบบอนิทราเน็ตและบรกิารของ
องคก์รทีใ่ชง้านร่วมกันได  ้เชน่ อเีมล โทรศัพทข์องคณุจะเชือ่ม
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ตอ่จากเครอืขา่ยมอืถอื ผา่นอนิเทอรเ์น็ต ไปยังเกตเวย ์VPN
บรษิัท ทีท่ําหนา้ทีเ่ป็นประตบูานแรกไปยังเครอืขา่ยขององคก์ร
ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้VPN client ใชเ้ทคโนโลย ีIP Security
(IPSec) IPSec คอืเฟรมเวริก์ของมาตรฐานแบบเปิด เพือ่
สนับสนุนการแลกเปลีย่นขอ้มลูทีม่คีวามปลอดภัยผา่นเครอืขา่ย
IP
นโยบาย VPN จะเป็นตัวกําหนดวธิทีี่ VPN client และเกตเวย์
VPN ใชใ้นการตรวจสอบสทิธิซ์ ึง่กนัและกนั และกําหนดวธิเีขา้
รหสัทีเ่ครือ่งและเกตเวยใ์ชเ้พือ่ชว่ยปกป้องความลับของขอ้มลู
โปรดสอบถามเกีย่วกบันโยบาย VPN จากแผนกไอทใีนบรษิัท
ของคณุ
ในการตดิตัง้และกําหนดคา่ VPN client, ใบรับรอง และนโยบาย
ตา่งๆ โปรดตดิตอ่ผูด้แูลระบบไอทใีนหน่วยงานของคณุ

การจดัการ VPN
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• นโยบาย VPN  — ตดิตัง้ ด ูและอพัเดต VPN policy
• เซริฟ์เวอรน์โยบาย VPN  — แกไ้ขการตัง้คา่การเชือ่มตอ่
ของเซริฟ์เวอร ์VPN policy ทีค่ณุสามารถตดิตัง้และอพัเดต
VPN policy เซริฟ์เวอร ์policy หมายถงึ Nokia Security
Service Manager (NSSM) ซึง่ไมจ่ําเป็นตอ้งมี

• บนัทกึ VPN  — ดไูฟลบ์ันทกึของการตดิตัง้ การอพัเดต และ
การซงิโครไนซ ์VPN policy รวมทัง้การเชือ่มตอ่ VPN อืน่

การแกไ้ขจดุเชือ่มตอ่ VPN
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
ปลายทาง
จดุเชือ่มตอ่คอืตําแหน่งทีโ่ทรศัพทส์ามารถเชือ่มตอ่กบัเครอื
ขา่ยได ้หากตอ้งการใชบ้รกิารอเีมลและมัลตมิเีดยี หรอืเรยีกดู
เว็บเพจ คณุตอ้งระบจุดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตทีจ่ะใชก้บับรกิาร
เหลา่นีก้อ่น จดุเชือ่มตอ่ VPN จะจับคูก่บั VPN plolicy ทีม่จีดุ

เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตปกต ิเพือ่สรา้งการเชือ่มตอ่ทีม่คีวาม
ปลอดภัย
ผูใ้หบ้รกิารอาจตัง้คา่จดุเชือ่มตอ่ทัง้หมดหรอืบางจดุสําหรับ
โทรศัพทข์องคณุไวล้ว่งหนา้แลว้ และคณุอาจไมส่ามารถสรา้ง
แกไ้ข หรอืลบได ้
เลอืกปลายทางและ ตวัเลอืก > แกไ้ข และกําหนดรายการตอ่
ไปนี:้
• ชือ่การเชือ่มตอ่  — ป้อนชือ่สําหรับจุดเชือ่มตอ่ VPN
• นโยบาย VPN  — เลอืก VPN policy ทีจ่ะรวมกบัจดุเชือ่ม
ตอ่อนิเทอรเ์น็ต

• จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต  — เลอืกจุดเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
ทีจ่ะรวมกับ VPN policy เพือ่สรา้งการเชือ่มตอ่ทีม่คีวาม
ปลอดภัยสําหรับการโอนขอ้มลู

• ทีอ่ยูเ่ซริฟ์เวอรพ์ร็อกซี ่ — ป้อนแอดเดรสของพร็อกซี่
เซริฟ์เวอรข์องเครอืขา่ยสว่นตัว

• เลขพอรต์ของพร็อกซี ่ — ป้อนหมายเลขพอรต์ของ
ี่

• ใชจ้ดุเชือ่มตอ่  — เลอืกวา่ตอ้งการใหม้กีารเชือ่มตอ่โดยใช ้
จดุเชือ่มตอ่นีโ้ดยอัตโนมตัหิรอืไม่

การตัง้คา่ทีใ่ชง้านไดส้ําหรับการแกไ้ขอาจแตกตา่งกนั
สอบถามการตัง้คา่ทีถ่กูตอ้งจากแผนกไอทขีองบรษิัทคณุ

การใชก้ารเชือ่มตอ่ VPN ในแอป
พลเิคช ัน่
คณุอาจตอ้งพสิจูนต์ัวตนของคณุเมือ่คณุล็อกอนิเขา้สูร่ะบบเครอื
ขา่ยของหน่วยงาน สอบถามการรับรองตัวตนจากแผนกไอที
ของบรษิัทคณุ
ในการใชก้ารเชือ่มตอ่ VPN ในแอปพลเิคชัน่ แอปพลเิคชัน่ตอ้ง
เชือ่มโยงกบัจดุเชือ่มตอ่ VPN
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เคล็ดลบั: คณุสามารถตัง้คา่การเชือ่มตอ่ของแอปพลิ
เคชัน่เป็น ถามทกุคร ัง้ ในกรณีทีค่ณุเลอืกจดุเชือ่มตอ่
VPN จากรายการการเชือ่มตอ่ทีม่กีารเชือ่มตอ่แลว้

1. ในแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุตอ้งการสรา้งการเชือ่มตอ่ VPN เลอืก
จดุเชือ่มตอ่ VPN เป็นจดุเชือ่มตอ่

2. หากคุณใชก้ารตรวจสอบความสอดคลอ้ง ใหป้้อนชือ่ผูใ้ช ้
VPN และรหสัผา่น หากโทเค็น SecurID ไมต่รงกบันาฬกิา
บอกเวลาของ ACE/Server ใหป้้อนรหสัผา่นถัดไป หากคณุ
ใชก้ารตรวจสอบสทิธติามใบรับรอง คณุอาจตอ้งป้อนรหสั
ผา่นทีจ่ัดเก็บคยี์

การต ัง้คา่
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่
คณุสามารถกําหนดและแกไ้ขการตัง้คา่ตา่งๆ ของโทรศัพท ์การ
แกไ้ขการตัง้คา่เหลา่นีจ้ะมผีลตอ่การทํางานของโทรศัพทใ์น
แอปพลเิคชัน่ตา่งๆ หลายแอปพลเิคชัน่
อาจมกีารกําหนดการตัง้คา่บางอยา่งไวล้ว่งหนา้แลว้ใน
โทรศัพทข์องคณุ หรอืผูใ้หบ้รกิารอาจสง่การตัง้คา่เหลา่นัน้มา
ใหใ้นขอ้ความพเิศษ คณุอาจไมส่ามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่
ดังกลา่วได ้
เลอืกการตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการแกไ้ขเพือ่ทําสิง่ตอ่ไปนี้
• สลับระหวา่งคา่สองคา่ เชน่ เปิดหรอืปิด
• เลอืกคา่จากรายการ
• เปิดโปรแกรมแกไ้ขขอ้ความเพือ่ป้อนคา่
• เปิดตัวเลือ่น และเลือ่นไปทางซา้ยหรอืขวาเพือ่ปรับคา่

การต ัง้คา่ท ัว่ไป
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ ท ัว่ไป
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

• การปรบัต ัง้คา่  — แกไ้ขการตัง้คา่หนา้จอและปรับแตง่
โทรศัพทเ์ป็นแบบทีต่อ้งการ

• วนัทีแ่ละเวลา  — เปลืย่นวนัทีแ่ละเวลา
• อปุกรณ์เพิม่พเิศษ  — แกไ้ขการตัง้คา่สําหรับอปุกรณ์เสรมิ
ของคณุ

• เซนเซอร ์ — แกไ้ขการตัง้คา่เซนเซอร์
• ความปลอดภยั  — แกไ้ขการตัง้คา่การรักษาความปลอดภัย
• การต ัง้คา่ด ัง้เดมิ  — เรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิของโทรศัพท์
• การจดัตาํแหนง่  — กําหนดวธิรีะบตุําแหน่งและเซริฟ์เวอร์
สําหรับแอปพลเิคชัน่ทีใ่ช ้GPS

ตัวเลอืกทีส่ามารถใชง้านไดอ้าจแตกตา่งกนั

การกําหนดการปรบัต ัง้คา่
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ ท ัว่ไป > การ
ปรบัต ัง้คา่

การต ัง้คา่หนา้จอ
ในการกําหนดระดับของแสงทีเ่พยีงพอในการใชง้านเครือ่งกอ่น
จะใหเ้ครือ่งเปิดแสงแบ็คไลต ์ใหเ้ลอืก จอภาพ > ตวัตรวจจบั
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ในการเลอืกขนาดตัวอกัษร ใหเ้ลอืก จอภาพ > ขนาดแบบ
อกัษร
ในการปรับระยะเวลาใหภ้าพพักหนา้จอปรากฏขึน้หลังจากหนา้
จอไมม่กีารใชง้าน ใหเ้ลอืก จอภาพ > ประหยดัพลงังานหลงั
จาก
ในการเลอืกขอ้ความหรอืโลโกต้อ้นรับใหป้รากฏทีห่นา้จอ ให ้
เลอืก จอภาพ > โลโกห้รอืขอ้ความตอ้นรบั คณุสามารถ
เลอืกขอ้ความตอ้นรับใหเ้ป็นขอ้ความของคณุเองหรอืเลอืกให ้
เป็นภาพไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่

ในการตัง้ใหแ้สงทีห่นา้จอหรีล่งหลังจากทีม่กีารกดปุ่ มครัง้
สดุทา้ย ใหเ้ลอืก จอภาพ > เวลาแสงสวา่ง

การต ัง้คา่แบบเสยีง
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > การต ัง้คา่
เลอืก ท ัว่ไป > การปรบัต ัง้คา่ > แบบเสยีง และจากตัวเลอืก
ตอ่ไปนี:้
• เสยีงเรยีกเขา้  — เลอืกเสยีงเรยีกเขา้จากรายการ หรอื
เลอืก แหลง่ดาวนโ์หลดเสยีง เพือ่เปิดโฟลเดอรบ์ุค๊มารค์ที่
มรีายการบุค๊มารค์สําหรับการดาวนโ์หลดแบบเสยีงโดยใช ้
เบราเซอร ์หากคณุมสีายโทรศัพทใ์หเ้ลอืกใชส้องสาย 
คณุอาจระบเุสยีงเรยีกเขา้ใหก้บัสายแตล่ะสาย

• เสยีงเรยีกสายวดิโีอ  —  เลอืกเสยีงเรยีกเขา้สําหรับสาย
วดิโีอ

• พดูชือ่ผูโ้ทร  — หากคณุเลอืกการตัง้คา่นีแ้ละมผีูต้ดิตอ่ใน
รายชือ่ผูต้ดิตอ่โทรเขา้มา โทรศัพทจ์ะสง่เสยีงเรยีกเขา้เป็น
เสยีงเรยีกชือ่ผูต้ดิตอ่และเสยีงเรยีกเขา้ทีเ่ลอืกไว ้

• ชนดิเสยีงเรยีกเขา้  — เลอืกวา่ตอ้งการใหเ้สยีงเรยีกเขา้
เตอืนคณุแบบใด

• ระดบัความดงั  — ตัง้ระดับเสยีงของเสยีงเรยีกเขา้
• แบบเสยีงเตอืนขอ้ความ  — เลอืกแบบเสยีงสําหรับ
ขอ้ความตัวอกัษรทีไ่ดร้ับ

• แบบเสยีงเตอืนอเีมล  — เลอืกแบบเสยีงสําหรับขอ้ความ
อเีมลทีไ่ดร้ับ

• เสยีงปลกุปฏทินิ  — เลอืกเสยีงเตอืนของปฏทินิ
• เสยีงนาฬกิาปลกุ  — เลอืกเสยีงปลกุของนาฬกิาปลกุ
• เตอืนแบบส ัน่  — ตัง้คา่อปุกรณ์ใหส้ัน่เมือ่คณุไดร้ับสายหรอื
ขอ้ความ

• เสยีงปุ่ มกด  — ตัง้ระดับความดังของเสยีงปุ่ มกด
• เสยีงเตอืน  — ปิดหรอืเปิดเสยีงเตอืน

การต ัง้คา่ภาษา
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ ท ัว่ไป > การ
ปรบัต ัง้คา่ > ภาษา
• ภาษาในโทรศพัท ์ — กําหนดภาษาของเครือ่ง
• ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน  — เลอืกภาษาทีใ่ชใ้นการเขยีนบันทกึและ
ขอ้ความ

• ตวัชว่ยสะกดคํา  — เปิดใชง้านระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัติ
• ตวัเลอืกป้อนขอ้มลู  — กําหนดการตัง้คา่ของระบบชว่ย
สะกดคําอตัโนมัติ

แสงไฟปุ่ มเลือ่น
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ ท ัว่ไป > การ
ปรบัต ัง้คา่ > ไฟแจง้เตอืน
ในการตัง้ปุ่ มเลือ่นใหก้ะพรบิชา้ๆ เมือ่คณุไมใ่ชโ้ทรศัพท ์ให ้
เลอืก ไฟสแตนดบ์าย
ในการตัง้ปุ่ มเลือ่นใหก้ะพรบิเร็วๆ เมือ่คณุมเีบอรท์ีไ่มไ่ดร้ับสาย
หรอืไดร้ับขอ้ความ ใหเ้ลอืก ไฟแจง้เตอืน ตัง้ระยะเวลาการ
กะพรบิ และเลอืกเหตกุารณ์ทีค่ณุตอ้งการใหม้กีารแจง้เตอืน

การต ัง้คา่สําหรบัปุ่ มแบบกดปุ่ มเดยีว
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ ท ัว่ไป > การ
ปรบัต ัง้คา่ > ปุ่ มกด 1 คร ัง้
ในการเลอืกวา่แอปพลเิคชัน่และงานทีจ่ะเปิด เมือ่คณุกดปุ่ ม
แบบกดปุ่ มเดยีว เลอืกปุ่ มและ ตวัเลอืก > เปิด
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หากตอ้งการเรยีกคนืคา่ทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้ของแอปพลเิคชัน่และ
งาน ใหเ้ลอืก เรยีกคนืคา่เร ิม่ตน้

การต ัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ ท ัว่ไป > วนัที่
และเวลา
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
• วนัที ่และ เวลา — ตัง้วนัทีแ่ละเวลาปัจจบุัน
• เขตเวลา  — กําหนดเขตเวลาของคณุ
• รปูแบบวนัที ่และ ตวัแบง่วนั — กําหนดรูปแบบวนัทีแ่ละตัว
แบง่วัน

• รปูแบบเวลา และ ตวัแบง่เวลา — เลอืกวา่จะใชร้ะบบเวลา
12 ชัว่โมงหรอื 24 ชัว่โมง และเลอืกสญัลักษณ์ทีใ่ชค้ั่น
ชัว่โมงกับนาที

• ชนดินาฬกิา  — กําหนดชนดินาฬกิา
• เสยีงนาฬกิาปลกุ  — เลอืกเสยีงนาฬกิาปลกุ
• เวลาเลือ่นปลกุ  — กําหนดการเลือ่นเวลาปลกุสําหรับ
นาฬกิาปลกุ

• วนัทํางาน  — กําหนดวันในสปัดาหท์ีเ่ป็นวนัทํางานของคณุ
• อพัเดตเวลาอตัโนมตั ิ — อพัเดตขอ้มลูเวลา วนัที ่และเขต
เวลาโดยอัตโนมัต ิ(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การต ัง้คา่อปุกรณ์เสรมิ
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ ท ัว่ไป >
อปุกรณ์เพิม่พเิศษ
ในการกําหนดรูปแบบทีจ่ะเปิดใชเ้มือ่คณุตอ่อปุกรณ์เสรมิเขา้กบั
โทรศัพทข์องคณุ เลอืกอปุกรณ์เสรมิ และ รปูแบบทีต่ ัง้ไว้
ในการตัง้คา่โทรศัพทใ์หร้ับสายอตัโนมัตภิายใน 5 วนิาท ีเมือ่ตอ่
อยูก่ับอปุกรณ์เสรมิ ใหเ้ลอืกอปุกรณ์เสรมิและ ตอบรบั
อตัโนมตั ิ> เปิด หากมกีารตัง้คา่ชนดิเสยีงเรยีกเขา้เป็น บีพ๊

หนึง่คร ัง้ หรอื เงยีบ ในรปูแบบทีเ่ลอืก คณุจะไมส่ามารถใช ้
งานการรับสายอัตโนมัตไิด ้

ในการเปิดไฟเครือ่งขณะทีต่อ่อยูก่ับอปุกรณ์เสรมิ ใหเ้ลอืก แสง
ไฟ > เปิด ตัวเลอืกนีจ้ะมใีหเ้ลอืกสําหรับอปุกรณ์เสรมิบางชนดิ
เทา่นัน้

การต ัง้คา่เซนเซอร์
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ ท ัว่ไป >
เซนเซอร์

ในการตัง้คา่โทรศัพทใ์หป้ิดเสยีงสายเรยีกเขา้หรอืเลือ่นการ
ปลกุ เมือ่คณุหนัโทรศัพทค์วํา่ลง เลอืก ควบคมุการหมนุ

การต ัง้คา่รกัษาความปลอดภยั
การต ัง้คา่ความปลอดภยั
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ ท ัว่ไป > ความ
ปลอดภยั
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• โทรศพัทแ์ละซมิการด์  — แกไ้ขการตัง้คา่ความปลอดภัย
สําหรับโทรศัพทแ์ละซมิการด์ของคณุ

• การจดัการใบรบัรอง  — จัดการใบรับรองความปลอดภัย
ของคณุ

• เนือ้หาทีม่กีารป้องกนั  — แกไ้ขการตัง้คา่ของคณุสําหรับ
เนือ้หาทีม่กีารป้องกนัดว้ย DRM

• ชุดความปลอดภยั  — จัดการโมดลูความปลอดภัยของคณุ
กรณุาหลกีเลีย่งการใชร้หสัทีเ่หมอืนกับหมายเลขฉุกเฉนิเพือ่
ป้องกนัการโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉนิโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ รหัสจะ
แสดงใหเ้ห็นเป็นเครือ่งหมายดอกจัน เมือ่คณุเปลีย่นรหสั ให ้
ป้อนรหสัปัจจุบัน แลว้ป้อนรหสัใหมส่องครัง้
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ความปลอดภยัของโทรศพัทแ์ละซมิการด์
ในการเปลีย่นรหสั PIN เลอืก โทรศพัทแ์ละซมิการด์ > รหสั
PIN รหสัใหมจ่ะตอ้งมคีวามยาว 4 ถงึ 8 ตัว โดยรหสั PIN ใช ้
สําหรับป้องกนัซมิการด์ของคณุจากการใชง้านโดยไมไ่ดร้ับ
อนุญาตและจัดใหพ้รอ้มกบัตัวซมิการด์ หลังจากป้อนรหสั PIN
ไมถ่กูตอ้งตดิตอ่กนัสามครัง้ รหสัจะถกูบล็อคและคณุตอ้งใช ้
รหสั PUK เพือ่ปลดล็อคกอ่นจะสามารถใชซ้มิการด์ไดอ้กีครัง้

ในการตัง้ใหปุ้่ มกดตา่งๆ ล็อคโดยอตัโนมัตหิลังจากถงึระยะเวลา
ทีก่ําหนดไว ้เลอืก โทรศพัทแ์ละซมิการด์ > เวลาล็อคปุ่ มกด
อตัโนมตั ิ

ในการกําหนดเวลาซึง่เครือ่งจะล็อคโดยอตัโนมตัเิมือ่ครบตาม
เวลาทีก่ําหนดนี้ และใชไ้ดก้็ตอ่เมือ่มกีารป้อนรหสัล็อคทีถ่กูตอ้ง
เทา่นัน้ เลอืก โทรศพัทแ์ละซมิการด์ > เวลาล็อคเครือ่ง
อตัโนมตั ิป้อนตัวเลขเพือ่กําหนดเวลา หรอืเลอืก ไมม่ ีเพือ่
กําหนดเวลาทีจ่ะใหเ้ครือ่งล็อคอตัโนมัติ เมือ่โทรศัพทถ์กูล็อค
แลว้ คณุยังสามารถรับสายเรยีกเขา้และโทรออกไปยังหมายเลข
ฉุกเฉนิทีก่ําหนดไวเ้ป็นทางการในโทรศัพทไ์ด ้

ในการตัง้คา่รหสัล็อคใหม่ เลอืก โทรศพัทแ์ละซมิการด์ >
รหสัล็อค รหสัล็อคทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้แลว้คอื 12345 ใหป้้อนรหัส
เดมิกอ่นจากนัน้คอ่ยป้อนรหสัใหมส่องครัง้ รหสัใหมอ่าจ
ประกอบดว้ยอกัขระยาว 4-255 ตัว ใชไ้ดท้ัง้พยัญชนะและ
ตัวเลข ทัง้ตัวพมิพใ์หญแ่ละตัวพมิพเ์ล็ก โทรศัพทจ์ะแจง้ใหค้ณุ
ทราบหากรหสัล็อคเครือ่งมรีปูแบบไมเ่หมาะสม

การเรยีกคนืการต ัง้คา่ด ัง้เดมิ
ในการเรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิของเครือ่ง เลอืก เมนู > แผง
ควบคมุ > การต ัง้คา่ และ ท ัว่ไป > การต ัง้คา่ด ัง้เดมิ ในการ
ทําขัน้ตอนนี้ คณุตอ้งมรีหัสล็อคของโทรศัพท ์หลังการรเีซ็ต
อปุกรณ์อาจใชเ้วลานานขึน้ในการเปิดเครือ่ง เอกสาร ขอ้มลูราย
ชือ่ รายการปฏทินิ และไฟลจ์ะไมไ่ดร้ับผลกระทบใดๆ

การต ัง้คา่การหาตาํแหนง่
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ ท ัว่ไป > การ
จดัตําแหนง่
ในการใชว้ธิหีาตําแหน่งเฉพาะเพือ่ตรวจหาทีต่ัง้อปุกรณ์ของคณุ
ใหเ้ลอืก วธิจีดัตาํแหนง่
ในการเลอืกเซริฟ์เวอรร์ะบตุําแหน่ง ใหเ้ลอืก เซริฟ์เวอร ์
ตาํแหนง่
ในการเลอืกระบบหน่วยวดัทีค่ณุตอ้งการใชส้ําหรับความเร็วและ
ระยะทาง ใหเ้ลอืก กาํหนดลกัษณะสญักรณ์ > ระบบมาตร
วดั
ในการกําหนดรปูแบบการแสดงขอ้มลูพกิดับนโทรศัพทข์องคณุ
ใหเ้ลอืก กาํหนดลกัษณะสญักรณ์ > รปูแบบพกิดั

การต ัง้คา่ปุ่ มอเีมล
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ ท ัว่ไป
ในการเลอืกศนูยฝ์ากขอ้ความทีจ่ะเปิดดว้ยปุ่ มอเีมล เลอืก การ
ต ัง้คา่ปุ่ มอเีมล > ปุ่ มอเีมล และกดปุ่ มเลือ่น

การต ัง้คา่โทรศพัท์
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท์
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• การโทร  — กําหนดการตัง้คา่การโทรทั่วไป
• การโอนสาย  — กําหนดการตัง้คา่การโอนสาย โปรดดทูี่

“การโอนสาย” หนา้ 31
• จํากดัการโทร  — กําหนดการตัง้คา่การจํากดัสายเรยีกเขา้
โปรดดทูี ่“การจํากดัการโทร” หนา้ 32

• เครอืขา่ย  — ปรับการตัง้คา่เครอืขา่ย 111
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การต ัง้คา่การโทร
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์>
การโทร
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• สง่ ID ผูโ้ทรเขา้ของฉนั  — แสดงเบอรโ์ทรศัพทข์องคณุ
ไปยังผูท้ีค่ณุโทรหา

• สง่ ID โทรอนิเทอรเ์น็ต  — แสดงทีอ่ยูส่ายอนิเทอรเ์น็ตไป
ยังผูท้ีค่ณุโทรหาโดยใชส้ายอนิเทอรเ์น็ต การตัง้คา่นีจ้ะใชไ้ด ้
เฉพาะเมือ่คณุกําหนดการตัง้ค่าบรกิารสายอนิเทอรเ์น็ตไว ้

• สายเรยีกซอ้น  — ตัง้คา่โทรศัพทใ์หแ้จง้เตอืนเมือ่มสีาย
เรยีกเขา้ระหวา่งทีค่ณุกําลังใชส้ายอยู่ (บรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ย)

• สายเรยีกซอ้นอนิเทอรเ์น็ต  — ตัง้คา่โทรศัพทใ์หแ้จง้
เตอืนเมือ่มสีายอนิเทอรเ์น็ตเรยีกเขา้สายใหมร่ะหวา่งทีคุ่ณ
กําลังใชส้ายอยู่ การตัง้คา่นีจ้ะใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่คณุ
กําหนดการตัง้คา่บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ตไว ้

• เตอืนโทรอนิเทอรเ์น็ต  — เลอืก เปิด เพือ่ตัง้ใหโ้ทรศัพท์
แจง้เตอืนเมือ่มสีายอนิเทอรเ์น็ตโทรเขา้มา หากคณุเลอืก
ปิด คณุจะไดร้ับเฉพาะการแจง้เตอืนในกรณีทีค่ณุไมไ่ดร้ับ
สาย การตัง้คา่นีจ้ะใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่คณุกําหนดการตัง้คา่
บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ตไว ้

• ปฏเิสธสายดว้ยขอ้ความ  — ปฏเิสธสาย และสง่ขอ้ความ
ตัวอกัษรไปยังผูโ้ทร

• ขอ้ความปฏเิสธ  — เขยีนขอ้ความตัวอกัษรมาตรฐานทีจ่ะ
สง่ออกไปเมือ่คณุปฏเิสธสาย

• วดิโีอตวัเองในสายทีร่บั  — อนุญาตหรอืปฏเิสธการสง่
วดิโีอระหวา่งการใชส้ายวดิโีอจากโทรศัพทข์องคณุ

• รปูภาพในสายวดิโีอ  — แสดงภาพนิง่หากไมม่กีารสง่วดิโีอ
ระหวา่งการใชส้ายวดิโีอ

• โทรซํา้อตัโนมตั ิ — ตัง้คา่โทรศัพทข์องคณุใหพ้ยายาม
สงูสดุ 10 ครัง้ ในการโทรออกหลังจากการพยายามโทรออก
ไมส่ําเร็จ หากตอ้งการหยดุการโทรซํ้าอตัโนมัติ ใหก้ดปุ่ มวาง
สาย

• แสดงเวลาการโทร  — แสดงระยะเวลาการโทรระหวา่งการ
ใชส้าย

• สรปุหลงัโทรออก  — แสดงระยะเวลาการโทรหลังการใช ้
สาย

• การโทรดว่น  — เปิดใชง้านการโทรดว่น
• รบัไดท้กุปุ่ ม  — เปิดใชง้านรับไดท้กุปุ่ ม
• สายทีใ่ช ้ — การตัง้คา่นี้ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
จะปรากฏหากซมิการด์รองรับหมายเลขทีข่อรับบรกิารไว  ้2
หมายเลข นั่นคอืโทรศัพท ์2 สาย ใหเ้ลอืกวา่คณุตอ้งการใช ้
สายใดเพือ่โทรออกและสง่ขอ้ความตัวอกัษร อยา่งไรก็ด ีคณุ
จะสามารถรับสายเรยีกเขา้จากทัง้สองสายได  ้ไมว่า่จะเลอืก
สายใดไวก้็ตาม หากคณุเลอืก สาย 2 แตไ่มไ่ดส้มัครใช ้
บรกิารนีไ้ว ้คณุจะไมส่ามารถโทรออกได ้เมือ่เลอืกสาย 2 ไว ้

 จะปรากฏในหนา้จอหลัก
• การเปลีย่นสาย  — ป้องกนัการเลอืกสาย (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย) หากไดร้ับการสนับสนุนโดยซมิการด์ของ
คณุ หากตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่นี้ คณุจําเป็นตอ้งมรีหสั
PIN2

• การตดัเสยีงรบกวน  — เปิดใชง้านการตัดเสยีงรบกวนของ
หฟูัง

• คน้หารายชือ่  — เปิดใชง้านการคน้หารายชือ่ในหนา้จอ
หลัก

การต ัง้คา่เครอืขา่ย
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์>
เครอืขา่ย
ในการเลอืกโหมดเครอืขา่ย เลอืก โหมดระบบ และ โหมดคู,่
UMTS หรอื GSM หากคณุใชโ้หมดคู่ โทรศัพทจ์ะสลับไปมา
หวา่งเครอืขา่ยโดยอตัโนมัติ

เคล็ดลบั: การเลอืก UMTS ชว่ยใหถ้า่ยโอนขอ้มลูได ้
รวดเร็วขึน้ แตจ่ะสิน้เปลอืงพลังงานแบตเตอรีม่ากขึน้
และลดอายกุารใชง้านของแบตเตอรี่ ในภมูภิาคทีใ่กลก้บั112

ก
าร
ต
ัง้ค
า่

ระ



เครอืขา่ย GSM และ UMTS การเลอืก โหมดคู ่อาจทําให ้
การสลับระหวา่งสองระบบเครอืขา่ยรวดเร็วมาก ซึง่ทําให ้
สิน้เปลอืงพลังงานแบตเตอรีม่ากขึน้เชน่กนั

ในการเลอืกผูใ้หบ้รกิาร เลอืก การเลอืกระบบ และ เลอืกเอง
เพือ่เลอืกจากเครอืขา่ยทีม่อียู่ หรอื อตัโนมตั ิเพือ่ตัง้ใหเ้ครือ่ง
เลอืกเครอืขา่ยโดยอตัโนมตัิ

ในการตัง้ใหโ้ทรศัพทแ์สดงสญัลักษณ์เมือ่มกีารใชง้านในเครอื
ขา่ย Microcellular Network (MCN) ใหเ้ลอืก แสดงขอ้มลู
ระบบ > เปิด

การต ัง้คา่การเชือ่มตอ่
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
• Bluetooth  — แกไ้ขการตัง้คา่ Bluetooth
• USB  — แกไ้ขการตัง้คา่สายขอ้มลู
• ปลายทาง  — ตัง้จุดเชือ่มตอ่ใหมห่รอืแกไ้ขจุดเชือ่มตอ่ทีม่ี
อยู ่จดุเชือ่มตอ่บางจุดหรอืทัง้หมดอาจไดร้ับการตัง้คา่ลว่ง
หนา้ในโทรศัพทข์องคณุโดยผูใ้หบ้รกิาร และคณุอาจไม่
สามารถสรา้ง แกไ้ข หรอืลบออกได ้

• VPN  — จัดการการตัง้คา่สําหรับเครอืขา่ยสว่นตัวเสมอืน
จรงิ (Virtual Private Networking)

• ขอ้มลูแพคเก็ต  — กําหนดเวลาทีจ่ะแนบเครอืข่ายขอ้มลู
แพคเก็ต และป้อนชือ่จุดเชือ่มตอ่แพคเก็ตแบบสลับทีต่ัง้ไว ้
หากคณุใชโ้ทรศัพทข์องคณุเป็นโมเด็มสําหรับเครือ่ง
คอมพวิเตอร์

• LAN ไรส้าย  — ตัง้คา่ใหโ้ทรศัพทแ์สดงสญัลักษณ์เมือ่
LAN ไรส้าย (WLAN) พรอ้มใชง้าน และกําหนดความถีท่ีจ่ะ
ใหโ้ทรศัพทค์น้หาเครอืขา่ย

• มมุมองรว่ม  — เปิดใชง้านมมุมองรว่ม เลอืกรปูแบบ SIP ให ้
กบัมมุมองร่วม และกําหนดการตัง้คา่การบันทกึวดิโีอ

• การต ัง้คา่ SIP  — ดหูรอืสรา้งรปูแบบ session initiation
protocol (SIP)

• รปูแบบ XDM  — สรา้งรปูแบบ XDM รปูแบบ XDM เป็นสิง่
จําเป็นสําหรับแอปพลเิคชัน่การสือ่สารตา่งๆ มากมาย เชน่
สถานะ

• สถานะ  — แกไ้ขการตัง้คา่สําหรับสถานะ (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย) โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารหากคณุตอ้งการ
สมัครใชบ้รกิาร

• ไดรฟ์ระยะไกล  — เชือ่มตอ่โทรศัพทก์บัไดรฟ์ระยะไกล
• กําหนดคา่  — ดแูละลบเซริฟ์เวอรท์ีร่ับรองซึง่โทรศัพทข์อง
คณุอาจรับการตัง้การกําหนดคา่มา

• การควบคมุ APN  — จํากดัการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต

จดุเชือ่มตอ่
การสรา้งจดุเชือ่มตอ่ใหม่
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
ปลายทาง
คณุอาจไดร้ับการตัง้คา่จดุเชือ่มตอ่ในรปูของขอ้ความจากผูใ้ห ้
บรกิาร ผูใ้หบ้รกิารของคณุอาจกําหนดจดุเชือ่มตอ่บางสว่นหรอื
ทัง้หมดไวใ้หใ้นเครือ่งลว่งหนา้แลว้ และคณุอาจไมส่ามารถ
เปลีย่นแปลง สรา้ง แกไ้ข หรอืลบคา่ดังกลา่วได ้
เมือ่คณุเลอืกจดุเชือ่มตอ่จากกลุม่จดุเชือ่มตอ่ดังกลา่ว ( , ,

, , ) คณุจะมองเห็นประเภทของจุดเชือ่มตอ่:

   หมายถงึจดุเชือ่มตอ่ทีม่กีารป้องกนั

   หมายถงึจุดเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต

   หมายถงึจุดเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN)

เคล็ดลบั: คณุสามารถสรา้งจุดเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตใน
เครอืขา่ย WLAN โดยใชต้ัวชว่ยสรา้ง WLAN

ในการสรา้งจดุเชือ่มตอ่ใหม่ ใหเ้ลอืก จดุเชือ่มตอ่ โทรศัพท์
จะขอใหต้รวจสอบการเชือ่มตอ่ทีใ่ชไ้ด ้หลังการคน้หา การเชือ่ม
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ตอ่ทีม่อียูแ่ลว้จะปรากฏขึน้ และจุดเชือ่มตอ่ใหมจ่ะใชร้ว่มกนักบั
การเชือ่มตอ่ดังกลา่วได ้หากคณุขา้มขัน้ตอนนีไ้ป เครือ่งจะขอ
ใหค้ณุเลอืกวธิเีชือ่มตอ่และกําหนดการตัง้คา่ทีจ่ําเป็น
ในการแกไ้ขการตัง้คา่จดุเชือ่มตอ่ ใหเ้ลอืกจดุเชือ่มตอ่จากกลุม่
จดุเชือ่มตอ่ เลือ่นไปยังจดุเชือ่มตอ่นัน้ และเลอืก ตวัเลอืก >
แกไ้ข ใชค้ําแนะนําจากผูใ้หบ้รกิารของคณุเพือ่ทําการแกไ้ขดัง
ตอ่ไปนี้
• ชือ่การเชือ่มตอ่  — ป้อนชือ่สําหรับการเชือ่มตอ่
• บรกิารเสรมิ  — เลอืกประเภทการเชือ่มตอ่ขอ้มลู
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัวา่คณุเลอืกการตอ่เชือ่มขอ้มลูแบบใดไว  ้โดยคณุ
สามารถใชช้อ่งการตัง้คา่ไดเ้พยีงบางชอ่งเทา่นัน้ เตมิขอ้มลูลง
ในชอ่งทกุชอ่งทีก่ํากบัดว้ย ตอ้งระบุ หรอื * สแีดง สว่นชอ่งอืน่ๆ
คณุสามารถเวน้วา่งไวไ้ดใ้นกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารไมไ่ดก้ลา่วถงึ
ในการใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูนัน้ ผูใ้หบ้รกิารระบบจะตอ้ง
สนับสนุนคณุสมบัตขิองฟังกช์นัดังกลา่ว และในกรณีทีจ่ําเป็น ผู ้
ใหบ้รกิารระบบจะตอ้งเปิดใชง้านฟังกช์นันีใ้นซมิการด์ของคณุ
ดว้ย

การสรา้งกลุม่จดุเชือ่มตอ่
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
ปลายทาง
แอปพลเิคชัน่บางรายการจะยอมใหค้ณุใชก้ลุม่จุดเชือ่มตอ่ใน
การเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย
ในการป้องกันไมใ่หเ้ลอืกจดุเชือ่มตอ่ทีจ่ะใชท้กุครัง้ทีเ่ครือ่ง
พยายามเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ย คณุสามารถสรา้งกลุม่ทีม่จีุด
เชือ่มตอ่หลายๆ จดุ และกําหนดลําดับจดุเชือ่มตอ่ทีจ่ะใชใ้นการ
เชือ่มตอ่กับเครอืขา่ย
ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถเพิม่ LAN ไรส้าย (WLAN) และจดุ
เชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตลงในกลุม่จุดเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต แลว้
ใชก้ลุม่ดังกลา่วในการเรยีกดเูว็บได  ้หากคณุกําหนดจุดเชือ่มตอ่
WLAN เป็นลําดับแรก โทรศัพทจ์ะเชือ่มตอ่กับอนิเทอรเ์น็ตผา่น

WLAN ถา้มใีหเ้ลอืกใช ้และจะเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตแทนถา้
ไมม่ใีหเ้ลอืกใช ้

ในการสรา้งกลุม่จดุเชือ่มตอ่ใหม่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
จดัการ > ปลายทางใหม่
ในการเพิม่จุดเชือ่มตอ่ลงในกลุม่จดุเชือ่มตอ่ ใหเ้ลอืกกลุม่ แลว้
เลอืก ตวัเลอืก > จดุเชือ่มตอ่ใหม่ ในการคัดลอกจดุเชือ่มตอ่
ทีม่อียูจ่ากกลุม่อืน่ ใหเ้ลอืกกลุม่ เลือ่นไปทีจ่ดุเชือ่มตอ่ทีม่อียู่
แลว้เลอืก ตวัเลอืก > จดัวาง > คดัลอกไปปลายทางอืน่
ในการเปลีย่นลําดับความสําคัญของจุดเชือ่มตอ่ภายในกลุม่ ให ้
เลือ่นไปทีจ่ดุเชือ่มตอ่ แลว้เลอืก ตวัเลอืก > จดัวาง >
เปลีย่นความสําคญั

จดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
ปลายทาง > จดุเชือ่มตอ่ แลว้ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอ
หรอื เปิดจดุเชือ่มตอ่หนึง่กลุม่ และเลอืกจดุเชือ่มตอ่กํากับดว้ย

ใชค้ําแนะนําจากผูใ้หบ้รกิารของคณุเพือ่ทําการแกไ้ขดังตอ่ไปนี้
• ชือ่จดุเชือ่มตอ่  — คณุสามารถขอรับชือ่จดุเชือ่มตอ่ไดจ้าก
ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

• ชือ่ผูใ้ช ้ — ชือ่ผูใ้ชอ้าจจําเป็นในการเชือ่มตอ่ขอ้มลู โดย
ทั่วไปคณุสามารถขอรับชือ่ผูใ้ชไ้ดจ้ากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

• แจง้ใหใ้สร่หสัผา่น  — หากคณุตอ้งการตัง้ใหเ้ครือ่งถาม
รหสัผา่นทกุครัง้ทีค่ณุล็อกเขา้เซริฟ์เวอร์ หรอืหากคณุไม่
ตอ้งการจัดเก็บรหสัผา่นของคณุในโทรศัพท์ ใหเ้ลอืก ใช่

• รหสัผา่น  — รหสัผา่นอาจจําเป็นตอ้งใชใ้นการเชือ่มตอ่
ขอ้มลู ซึง่โดยปกตจิะไดร้ับจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

• การตรวจสอบ  — เลอืก รบัรอง เพือ่สง่รหสัผา่นทีเ่ขา้รหสั
ทกุครัง้ หรอื ปกต ิเพือ่สง่รหสัผา่นทีเ่ขา้รหสัเมือ่จําเป็น

• โฮมเพจ  — ใหป้้อนทีอ่ยูเ่ว็บหรอืทีอ่ยูศ่นูยร์ับฝากขอ้ความ
มัลตมิเีดยี ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการตัง้คา่ประเภทจุดเชือ่มตอ่ของ
คณุ114
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• ใชจ้ดุเชือ่มตอ่  — เลอืก หลงัยนืยนั เพือ่ตัง้ใหเ้ครือ่งขอคํา
ยนืยันกอ่นทีจ่ะมกีารเชือ่มตอ่โดยใชจ้ดุเชือ่มตอ่นี้ หรอื โดย
อตัโนมตั ิเพือ่ตัง้ใหเ้ครือ่งเชือ่มตอ่กบัปลายทางโดยใชจ้ดุ
เชือ่มตอ่นีโ้ดยอตัโนมัติ

เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ช ัน้สงู และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• ประเภทระบบเครอืขา่ย  — เลอืกประเภท IP ทีจ่ะโอนยา้ย
ขอ้มลูจากโทรศัพทห์รอืไปทีโ่ทรศัพท์ การตัง้คา่อืน่จะขึน้กบั
ประเภทเครอืขา่ยทีเ่ลอืก

• ทีอ่ยู ่IP ของโทรศพัท ์(สําหรับ IPv4 เทา่นัน้) — ป้อนที่
อยู ่IP ของโทรศัพท์

• ทีอ่ยู ่DNS  — ป้อนทีอ่ยู่ IP ของเซริฟ์เวอร ์DNS หลักและ
รอง หากผูใ้หบ้รกิารกําหนด โปรดตดิตอ่ขอทีอ่ยูด่ังกลา่วจาก
ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตของคณุ

• ทีอ่ยูเ่ซริฟ์เวอรพ์ร็อกซี ่ — ป้อนทีอ่ยูข่องเซริฟ์เวอร์

• เลขพอรต์ของพร็อกซี ่ — ป้อนเลขพอรต์ของเซริฟ์เวอร์
พร็อกซี่

จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต WLAN
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
ปลายทาง > จดุเชือ่มตอ่ และทําตามคําแนะนําทีป่รากฏบน
หนา้จอ หรอื เปิดกลุม่จดุเชือ่มตอ่ขึน้มาหนึง่กลุม่ เลอืกจดุเชือ่ม
ตอ่ทีก่ํากบัดว้ย แลว้เลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ข

ใชค้ําแนะนําจากผูใ้หบ้รกิารของคณุเพือ่ทําการแกไ้ขดังตอ่ไปนี้
• ชือ่เครอืขา่ย WLAN  — เลอืก ใสด่ว้ยตนเอง หรอื คน้หา
ชือ่เครอืขา่ย หากคุณเลอืกเครอืขา่ยทีม่อียู่ โหมดเครอื
ขา่ย WLAN และ ความปลอดภยั WLAN จะไดร้ับการ
กําหนดตามการตัง้คา่จดุเชือ่มตอ่ในโทรศัพท์

• สถานะเครอืขา่ย  — กําหนดวา่จะแสดงชือ่เครอืขา่ยหรอืไม่
• โหมดเครอืขา่ย WLAN  — เลอืก เฉพาะกจิ เพือ่สรา้ง
เครอืขา่ยเฉพาะกจิ แลว้อนุญาตใหเ้ครือ่งรับสง่ขอ้มลูได ้
โดยตรง ซึง่คณุไมจ่ําเป็นตอ้งใชจ้ดุเชือ่มตอ่ WLAN ในเครอื

ขา่ยเฉพาะกจิ โทรศัพทท์กุเครือ่งจะตอ้งใชช้ือ่เครอืขา่ย
WLAN ชือ่เดยีวกนั

• ความปลอดภยั WLAN  — เลอืกการเขา้รหสัทีใ่ช ้WEP,
802.1x หรอื WPA/WPA2 (802.1x และ WPA/WPA2
(ไมส่ามารถใชง้านไดส้ําหรับเครอืขา่ยเฉพาะ) หากคณุเลอืก
เปิดเครอืขา่ย จะไมม่กีารใชก้ารเขา้รหสั ฟังกช์ัน่ WEP,
802.1x และ WPA สามารถนํามาใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่เครอืขา่ย
สนับสนุนเทา่นัน้

• ใชจ้ดุเชือ่มตอ่  — เลอืก หลงัยนืยนั เพือ่ตัง้ใหเ้ครือ่งขอคํา
ยนืยันกอ่นทีจ่ะมกีารเชือ่มตอ่โดยใชจ้ดุเชือ่มตอ่นี้ หรอื โดย
อตัโนมตั ิเพือ่ตัง้ใหเ้ครือ่งเชือ่มตอ่กบัปลายทางโดยใชจ้ดุ
เชือ่มตอ่นีโ้ดยอตัโนมัติ

ในการป้อนการตัง้คา่โมดลูความปลอดภัยทีเ่ลอืกไว  ้ใหเ้ลอืก
ต ัง้คา่ความปลอดภยั WLAN
การต ัง้คา่ WLAN ข ัน้สงู
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ช ัน้สงู และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
• การต ัง้คา่ IPv4  — ป้อนทีอ่ยู่ IP ของโทรศัพท,์ ทีอ่ยู ่IP
ซบัเน็ต, เกตเวยท์ีต่ัง้ไว ้และทีอ่ยู ่IP ของเซริฟ์เวอร ์DNS
หลักและรอง โปรดตดิตอ่ขอทีอ่ยูด่ังกลา่วไดจ้ากผูใ้หบ้รกิาร
อนิเทอรเ์น็ต

• การต ัง้คา่ IPv6  — กําหนดประเภทของทีอ่ยู่ DNS
• สถานเีฉพาะกจิ (สําหรับเครอืขา่ยเฉพาะกจิเทา่นัน้)  — ใน
การป้อนเลขสถานี (1-11) ดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืก กาํหนดเอง

• ทีอ่ยูเ่ซริฟ์เวอรพ์ร็อกซี ่ — ป้อนทีอ่ยูข่องเซริฟ์เวอร์
พร็อกซี่

• เลขพอรต์ของพร็อกซี ่ — และเลขพอรต์ของพร็อกซี่

การต ัง้คา่ขอ้มลูแพคเก็ต
(GPRS)
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
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โทรศัพทข์องคณุรองรับการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต เชน่ GPRS
ในเครอืขา่ย GSM หากคณุใชโ้ทรศัพทใ์นเครอืขา่ย GSM และ
UMTS คณุจะสามารถเชือ่มตอ่ขอ้มลูหลายจุดไดใ้นเวลา
เดยีวกัน จดุเชือ่มตอ่สามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูรว่มกนัได ้
และการเชือ่มตอ่ขอ้มลูจะยังคงเปิดใชง้านอยู่ (เชน่ ระหวา่งสาย
สนทนา เป็นตน้)

ในการกําหนดการตัง้คา่ขอ้มลูแพคเก็ต เลอืก การเชือ่มตอ่
GPRS และ เมือ่วา่ง เพือ่ลงทะเบยีนเครือ่งเขา้สูเ่ครอืข่ายขอ้มลู
แพคเก็ตเมือ่คณุเปิดเครือ่งในระบบเครอืขา่ยทีส่นับสนุน หรอื
เมือ่ตอ้งการ เพือ่ลงทะเบยีนเครือ่งกบัเครอืขา่ยขอ้มลูแพคเก็ต
เฉพาะเมือ่แอปพลเิคชัน่เชือ่มตอ่หรอืมกีารดําเนนิการใดๆ ที่
พยายามจะเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต การตัง้คา่นีจ้ะมผีลตอ่จุด
เชือ่มตอ่ทัง้หมดของการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต ในการใช ้
โทรศัพทเ์ป็นโมเด็มขอ้มลูแพคเก็ตสําหรับคอมพวิเตอรข์องคณุ
เลอืก จดุเชือ่มตอ่ และป้อนจดุเชือ่มตอ่ทีผู่ใ้หบ้รกิารใหไ้ว ้ใน
การใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูความเร็วสงู เลอืก เขา้ใชแ้พคเก็ต
ความเร็วสูง > เปิดใชง้านแลว้

การต ัง้คา่ WLAN
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
LAN ไรส้าย
ในการกําหนดใหส้ญัลักษณ์ปรากฏขึน้เมือ่มี LAN ไรส้าย
(WLAN) ใชง้านไดใ้นตําแหน่งปัจจบุันของคณุ เลอืก แสดง
ความพรอ้ม WLAN > ใช่

ในการเลอืกระยะหา่งของเวลาแตล่ะครัง้ทีจ่ะใหโ้ทรศัพทส์แกน
หาเครอืขา่ย WLAN ทีส่ามารถใชง้านไดแ้ละอพัเดตสญัลักษณ์
เลอืก คน้หาเครอืขา่ย การตัง้คา่นีไ้มส่ามารถใชไ้ด ้เวน้แตค่ณุ
เลอืก แสดงความพรอ้ม WLAN > ใช่

ในการตัง้คา่ใหอ้ปุกรณ์ทดสอบความสามารถในการเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ตของ WLAN ทีเ่ลอืกโดยอตัโนมัต,ิ ใหข้ออนุญาต
กอ่นทกุครัง้ หรอืไมใ่หด้ําเนนิการทดสอบการเชือ่มตอ่ เลอืก
ทดสอบเชือ่มตอ่เน็ต > ใชง้านโดยอตัโนมตั ,ิ ถามทกุคร ัง้

หรอื ไมเ่รยีกใชง้าน หากคณุเลอืก ใชง้านโดยอตัโนมตั ิหรอื
อนุญาตใหด้ําเนนิการทดสอบไดเ้มือ่อปุกรณ์ขอ และมกีาร
ดําเนนิการทดสอบการเชือ่มตอ่เสร็จเรยีบรอ้ย จดุเชือ่มตอ่จะได ้
รับการจัดเก็บไวท้ีป่ลายทางอนิเทอรเ์น็ต

ในการตรวจสอบทีอ่ยู่ Media Access Control (MAC) เฉพาะซึง่
ใชร้ะบเุครือ่งของคณุ ใหป้้อน *#62209526# ในหนา้จอ
หลัก ทีอ่ยู ่MAC จะปรากฏขึน้

การต ัง้คา่ WLAN ข ัน้สงู
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ข ัน้สงู ตามปกตแิลว้การตัง้คา่
WLAN ขัน้สงูจะถกูกําหนดโดยอตัโนมัต ิและไมแ่นะนําให ้
เปลีย่นแปลงการตัง้คา่นี้
ในการแกไ้ขการตัง้คา่ดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืก การกาํหนดคา่
อตัโนมตั ิ> ไมท่ํางาน และตัง้คา่รายการดังตอ่ไปนี้
• จํากดัการลองซํา้ระยะยาว — ป้อนจํานวนสงูสดุของความ
พยายามในการสง่สญัญาณหากอปุกรณ์ไมไ่ดร้ับสญัญาณ
การตอบรับจากเครอืขา่ย

• จํากดัการลองซํา้ระยะส ัน้ — ป้อนจํานวนสงูสดุของความ
พยายามในการสง่สญัญาณหากอปุกรณ์ไมไ่ดร้ับสญัญาณ
การพรอ้มสง่จากเครอืขา่ย

• คา่กลาง RTS — เลอืกขนาดของขอ้มลูแพคเก็ตทีอ่ปุกรณ์ที่
มจีดุเชือ่มตอ่ WLAN จะขอสง่ กอ่นทําการสง่แพคเก็ต

• ระดบัพลงังาน TX — เลอืกระดับกําลังของอปุกรณ์เมือ่มี
การสง่ขอ้มลู

• การวดัคลืน่วทิยุ — เปิดหรอืปิดการใชม้าตรวดัวทิยุ
• ประหยดัพลงังาน — เลอืกวา่จะใชก้ลไกการประหยัด
พลงังาน WLAN เพือ่ประหยัดพลังงานแบตเตอรขีอง
โทรศัพทห์รอืไม่ การใชก้ลไกการประหยัดพลังงานจะชว่ย
เพิม่ประสทิธภิาพของแบตเตอรี ่แตอ่าจทําใหค้วามสามารถ
ในการทํางานรว่มกนัของ WLAN ดอ้ยลง

ในการเรยีกคนืการตัง้คา่ทัง้หมดกลับไปเป็นคา่เริม่ตน้ ใหเ้ลอืก
ตวัเลอืก > เรยีกคนืคา่ทีต่ ัง้ไว้
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การต ัง้คา่ความปลอดภยัสําหรบั
WLAN
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
ปลายทาง > จดุเชือ่มตอ่ แลว้ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอ

ในการแกไ้ขจดุเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN) ใหเ้ปิดจดุเชือ่ม
ตอ่หนึง่กลุม่ และเลอืกจดุเชือ่มตอ่ทีม่เีครือ่งหมาย 

ในการป้อนการตัง้คา่โมดลูความปลอดภัยทีเ่ลอืกไว  ้ใหเ้ลอืก
ต ัง้คา่ความปลอดภยั WLAN

การต ัง้คา่ความปลอดภยัของ
WEP
เลอืก WEP เป็นโหมดความปลอดภัย WLAN
วธิกีารเขา้รหสัแบบ Wired Equivalent Privacy (WEP) จะเขา้
รหสัขอ้มลูกอ่นทําการสง่ขอ้มลู ปฏเิสธการเขา้สูเ่ครอืขา่ย
สําหรับผูใ้ชท้ีไ่มม่คียี ์WEP ทีก่ําหนด ขณะทีใ่ชง้านโหมดรักษา
ปลอดภัย WEP นัน้ หากโทรศัพทข์องคณุไดร้ับขอ้มลูแพคเก็ตที่
ไมไ่ดเ้ขา้รหสัดว้ยคยี ์WEP โทรศัพทจ์ะไมร่ับขอ้มลูนัน้เขา้มาใน
เครือ่ง
ในเครอืขา่ยเฉพาะกจิ โทรศัพทท์กุเครือ่งจะตอ้งใชค้ยี ์WEP
เดยีวกนั
เลอืก ต ัง้คา่ความปลอดภยั WLAN และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
• คยี ์WEP ทีใ่ช ้— เลอืกคยี ์WEP ทีต่อ้งการ
• ประเภทการตรวจสอบ — เลอืก เปิด หรอื แบง่ใช้
• การต ัง้คา่คยี ์WEP — แกไ้ขการตัง้คา่ของคยี ์WEP

การต ัง้คา่คยี ์WEP
ในเครอืขา่ยเฉพาะกจิ โทรศัพทท์กุเครือ่งจะตอ้งใชค้ยี ์WEP
เดยีวกนั
เลอืก ต ัง้คา่ความปลอดภยั WLAN > การต ัง้คา่คยี ์WEP
และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
• การเขา้รหสั WEP — เลอืกความยาวคยีก์ารเขา้รหสั WEP
ทีต่อ้งการ

• รปูแบบคยี ์WEP — เลอืกวา่ตอ้งการป้อนขอ้มลูคยี์ WEP ใน
รปูแบบ ASCII หรอื ฐานสบิหก หรอืไม่

• รหสัคยี ์WEP — ป้อนขอ้มลูรหัสคยี ์WEP

การต ัง้คา่ความปลอดภยั
802.1x
เลอืก 802.1x เป็นโหมดความปลอดภัยของ WLAN
802.1x จะตรวจสอบและอนุญาตใหอ้ปุกรณ์เขา้สูเ่ครอืขา่ยไร ้
สาย และป้องกนัการเขา้สูร่ะบบหากขัน้ตอนการตรวจสอบลม้
เหลว
เลอืก ต ัง้คา่ความปลอดภยั WLAN และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• WPA/WPA2  — เลอืก EAP (Extensible Authentication

Protocol) หรอื คยีแ์บง่ใช ้(รหสัลับทีใ่ชส้ําหรับระบุ
หมายเลขเครือ่ง)

• การต ัง้คา่ปล ัก๊อนิ EAP  — หากคณุเลอืก WPA/
WPA2 > EAP ใหเ้ลอืกปลั๊กอนิ EAP ทีก่ําหนดไวใ้น
โทรศัพทข์องคณุเพือ่ใชก้ับจดุเชือ่มตอ่

• คยีแ์บง่ใช ้ — หากคณุเลอืก WPA/WPA2 > คยีแ์บง่ใช้
ใหป้้อนรหสัสว่นบคุคลทีใ่ชร้่วมกันซึง่ระบอุปุกรณ์ของคณุไป
ยัง WLAN ทีค่ณุใชเ้ชือ่มตอ่
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การต ัง้คา่ความปลอดภยั WPA
เลอืก WPA/WPA2 เป็นโหมดความปลอดภัยของ WLAN
เลอืก ต ัง้คา่ความปลอดภยั WLAN และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• WPA/WPA2  — เลอืก EAP (Extensible Authentication

Protocol) หรอื คยีแ์บง่ใช ้(รหสัลับทีใ่ชส้ําหรับระบุ
หมายเลขเครือ่ง)

• การต ัง้คา่ปล ัก๊อนิ EAP  — หากคณุเลอืก WPA/
WPA2 > EAP ใหเ้ลอืกปลั๊กอนิ EAP ทีก่ําหนดไวใ้น
โทรศัพทข์องคณุเพือ่ใชก้บัจุดเชือ่มตอ่

• คยีแ์บง่ใช ้ — หากคณุเลอืก WPA/WPA2 > คยีแ์บง่ใช้
ใหป้้อนรหัสสว่นบคุคลทีใ่ชร้่วมกนัซึง่ระบอุปุกรณ์ของคณุไป
ยัง WLAN ทีค่ณุใชเ้ชือ่มตอ่

• โหมด WPA2 เทา่น ัน้  — หากตอ้งการอนุญาตทัง้การเขา้
รหัส TKIP และ AES (Advanced Encryption Standard) ให ้
เลอืก ปิด หากตอ้งการอนุญาตเฉพาะ AES เทา่นัน้ ใหเ้ลอืก
เปิด

ปล ัก๊อนิ LAN ไรส้าย
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
ปลายทาง แลว้เลอืกกลุม่จุดเชือ่มตอ่
ปลั๊กอนิ Extensible Authentication Protocol (EAP) ใชใ้น
เครอืขา่ยไรส้าย เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งของอปุกรณ์ไรส้าย
และเซริฟ์เวอรก์ารตรวจสอบ และปลั๊กอนิ EAP ทีแ่ตกตา่งกนัจะ
ทําใหส้ามารถใช ้EAP ดว้ยวธิกีารทีแ่ตกตา่งกนัดว้ย (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
คณุสามารถดปูลั๊กอนิ EAP ทีต่ดิตัง้อยูใ่นเครือ่งของคณุได ้
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

ปล ัก๊อนิ EAP
1. ในการกําหนดการตัง้คา่ปลั๊กอนิ EAP ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
จดุเชือ่มตอ่ใหม่ และกําหนดจดุเชือ่มตอ่ทีใ่ช ้WLAN เป็น
วธิกีารสง่ขอ้มลู

2. เลอืก 802.1x หรอื WPA/WPA2 ใหเ้ป็นโหมดการรักษา
ความปลอดภัย

3. เลอืก ต ัง้คา่ความปลอดภยั WLAN > WPA/WPA2 >
EAP > การต ัง้คา่ปล ัก๊อนิ EAP

การใชป้ล ัก๊อนิ EAP
ในการใชง้านปลั๊กอนิ EAP ขณะทีเ่ชือ่มตอ่ WLAN ทีใ่ชจ้ดุเชือ่ม
ตอ่ ใหเ้ลอืกปลั๊กอนิทีต่อ้งการและ ตวัเลอืก > ใชง้าน
ปลั๊กอนิ EAP มไีวเ้พือ่ใชก้บัจุดเชือ่มตอ่ทีม่เีครือ่งหมายตรวจ
สอบตดิอยู ่เมือ่ไมต่อ้งการใชป้ลั๊กอนิ เลอืก ตวัเลอืก > ไมใ่ช้
งาน
ในการแกไ้ขการตัง้คา่ปลั๊กอนิ EAP เลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ข
เพือ่จะเปลีย่นลําดับความสําคัญของการตัง้คา่ปลั๊กอนิ EAP
เลอืก ตวัเลอืก > ยกลําดบัความสําคญั เพือ่พยายามจะใช ้
ปลั๊กอนินีก้อ่นปลั๊กอนิอืน่เมือ่เชือ่มต่อกบัเครอืขา่ยทีจ่ดุเชือ่มตอ่
หรอื ตวัเลอืก > ลดลําดบัความสําคญั เพือ่จะใชป้ลั๊กอนินี้
สําหรับการตรวจสอบความถกูตอ้งของเครอืขา่ยหลังจากที่
พยายามจะใชป้ลั๊กอนิอืน่
โปรดดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัปลั๊กอนิ EAP ในวธิใีช ้

การต ัง้คา่ Session initiation
protocol (SIP)
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
การต ัง้คา่ SIP
SIP (Session Initiation Protocol) นํามาใชเ้พือ่สรา้ง แกไ้ข
และจบเซสชนัการสือ่สารบางประเภทกบัผูเ้ขา้ร่วมหนึง่รายขึน้
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ไป (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) เซสชนัการสือ่สารโดย
ทั่วไปคอื การแบง่ดวูดิโีอและสายอนิเทอรเ์น็ต รปูแบบ SIP
ไดแ้ก ่การตัง้คา่สําหรับเซสชนัเหลา่นี้ รปูแบบ SIP ทีใ่ชต้ามที่
ตัง้ไวส้ําหรับเซสชนัการสือ่สารจะขดีเสน้ใตไ้ว ้

ในการสรา้งรปูแบบ SIP ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > รปูแบบ SIP
ใหม ่> ใชร้ปูแบบทีต่ ัง้ไว ้หรอื ใชร้ปูแบบทีม่อียู่
ในการเลอืกรปูแบบ SIP ทีค่ณุตอ้งการใชต้ามทีต่ัง้ไวส้ําหรับ
เซสชนัการสือ่สาร เลอืก ตวัเลอืก > รปูแบบทีต่ ัง้ไว ้

การแกไ้ขรปูแบบ SIP
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
การต ัง้คา่ SIP
เลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ข และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
• ชือ่รปูแบบ  — พมิพช์ือ่รปูแบบ SIP
• รปูแบบบรกิาร  — เลอืก IETF หรอื Nokia 3GPP
• ปลายทางทีร่ะบบต ัง้ไว ้ — เลอืกปลายทางทีใ่ชส้ําหรับการ
เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

• จดุเชือ่มตอ่ทีต่ ัง้ไว ้ — เลอืกจุดเชือ่มตอ่ทีจ่ะใชใ้นการ
เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

• ชือ่ผูใ้ชส้าธารณะ  — ป้อนชือ่ผูใ้ชข้องคณุทีไ่ดร้ับจากผูใ้ห ้
บรกิาร

• ใชก้ารบบีอดั  — เลอืกวา่ใชก้ารบบีอดัหรอืไม่
• การลงทะเบยีน  — เลอืกโหมดลงทะเบยีน
• ใชค้วามปลอดภยั  — เลอืกวา่ใชก้ารเจรจาดา้นความ
ปลอดภัยหรอืไม่

• เซริฟ์เวอรพ์ร็อกซี ่ — ป้อนการตัง้คา่พร็อกซีเ่ซริฟ์เวอร์
สําหรับรูปแบบ SIP นี้

• เซริฟ์เวอรล์งทะเบยีน  — ป้อนการตัง้คา่เซริฟ์เวอรก์ารลง
ทะเบยีนสําหรับรูปแบบ SIP นี้

การแกไ้ขพร็อกซีเ่ซริฟ์เวอร ์SIP
เลอืก ตวัเลอืก > รปูแบบ SIP ใหม ่หรอื แกไ้ข >
เซริฟ์เวอรพ์ร็อกซี่
เซริฟ์เวอรพ์ร็อกซีเ่ป็นเซริฟ์เวอรต์ัวกลางระหวา่งบรกิารเรยีกดู
ขอ้มลูและผูใ้ชท้ีผู่ใ้หบ้รกิารบางรายใชง้าน เซริฟ์เวอรเ์หลา่นี้
อาจนําเสนอการรักษาความปลอดภัยเพิม่เตมิและเพิม่ความเร็ว
ในการเขา้ถงึบรกิาร
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
• ทีอ่ยูเ่ซริฟ์เวอรพ์ร็อกซี ่ — ป้อนชือ่โฮสตห์รอืทีอ่ยู่ IP ของ
เซริฟ์เวอรพ์ร็อกซีท่ีใ่ชอ้ยู่

• เครอืขา่ย  — ป้อนอาณาเขตพร็อกซีเ่ซริฟ์เวอร์
• ชือ่ผูใ้ช ้และ รหสัผา่น — ป้อนชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของ

อกซีเ่ซริฟ์เวอร์
• ยอมรบัเสน้ทางยดืหยุน่  — เลอืกวา่อนุญาตใหม้เีสน้ทาง
ยดืหยุน่หรอืไม่

• ประเภทการรบัสง่  — เลอืก UDP, อตัโนมตั ิหรอื TCP
• พอรต์  — พมิพห์มายเลขพอรต์ของพร็อกซีเ่ซริฟ์เวอร์

การแกไ้ขเซริฟ์เวอรก์ารลง
ทะเบยีน
เลอืก ตวัเลอืก > รปูแบบ SIP ใหม ่หรอื แกไ้ข >
เซริฟ์เวอรล์งทะเบยีน
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
• ทีอ่ยูเ่ซริฟ์เวอรล์งทะเบยีน  — ป้อนชือ่โฮสตห์รอืทีอ่ยู่ IP
ของเซริฟ์เวอรล์งทะเบยีนทีใ่ชอ้ยู่

• เครอืขา่ย  — ป้อนอาณาเขตเซริฟ์เวอรก์ารลงทะเบยีน
• ชือ่ผูใ้ช ้และ รหสัผา่น — ป้อนชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของ
เซริฟ์เวอรก์ารลงทะเบยีน

• ประเภทการรบัสง่  — เลอืก UDP, อตัโนมตั ิหรอื TCP 119
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• พอรต์  — พมิพห์มายเลขพอรต์ของเซริฟ์เวอรก์ารลง
ทะเบยีน

การต ัง้กาํหนดคา่
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
กําหนดคา่
คณุอาจไดร้ับขอ้ความจากผูใ้หบ้รกิารของคณุหรอืแผนกจัดการ
ขอ้มลูของบรษิัททีม่กีารตัง้กําหนดคา่สําหรับเซริฟ์เวอรท์ีร่ับรอง
การตัง้คา่เหลา่นีไ้ดร้ับการจัดเก็บไวใ้นการกําหนดคา่โดย
อัตโนมัต ิคณุอาจไดร้ับการตัง้กําหนดคา่สําหรับจดุเชือ่มตอ่
มัลตมิเีดยี หรอืบรกิารขอ้ความอเีมล หรอืการตัง้คา่ซงิโครไนซ์
จากเซริฟ์เวอรท์ีร่ับรอง

ในการลบการกําหนดคา่สําหรับเซริฟ์เวอรท์ีร่ับรอง เลอืก ตวั
เลอืก > ลบ นอกจากนีก้ารตัง้กําหนดคา่สําหรับแอปพลเิคชนั่
อืน่ๆ  ทีเ่ซริฟ์เวอรน์ีก้ําหนดใหจ้ะถกูลบออกอกีดว้ย

การจํากดัขอ้มลูแพคเก็ต
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
การควบคมุ APN

คณุสามารถใชบ้รกิารควบคมุจดุเชือ่มตอ่เพือ่จํากัดการเชือ่มตอ่
ขอ้มลูแพคเก็ตจากโทรศัพทไ์ปยังจดุเชือ่มตอ่บางแหง่เทา่นัน้
ซมิการด์ของคุณอาจไมส่นับสนุนบรกิารควบคมุจุดเชือ่มตอ่
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

ในการจํากัดการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตจากเครือ่งของคณุ
เลอืก ตวัเลอืก > เปิดใชง้านขอ้จํากดั คณุตอ้งใชร้หัส PIN2
ของคุณเพือ่เปิดและปิดใชก้ารควบคมุจุดเชือ่มตอ่ หรอืเพือ่
แกไ้ขจดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตบนรายการควบคมุ

ในการเพิม่จุดเชือ่มตอ่ทีส่ามารถใชส้ําหรับการเชือ่มตอ่ขอ้มลู
แพคเก็ตเขา้ในรายการควบคมุ เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่ชือ่ดว้ย
ตนเอง ในการเปิดใชก้ารเชือ่มตอ่กบัจดุเชือ่มตอ่ทีผู่ใ้หบ้รกิาร
กําหนด ใหส้รา้งจดุเชือ่มตอ่ทีว่า่ง

ในการลบจดุเชือ่มตอ่ออกจากรายการ เลอืก ตวัเลอืก > ลบ
ออก

การต ัง้คา่แอปพลเิคช ัน่
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ แอปพลเิคช ัน่
เลอืกแอปพลเิคชัน่จากรายการเพือ่ปรับการตัง้คา่

ปุ่ มลดั
นีค่อืตําแหน่งทีแ่สดงปุ่ มลัดบนแป้นพมิพบ์างปุ่ มทีน่ํามาใชไ้ดใ้น
โทรศัพทข์องคณุ ปุ่ มลัดจะชว่ยใหใ้ชแ้อปพลเิคชัน่ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

ปุ่ มลดัท ัว่ไป
ปุ่ มเปิด/ปิด กดปุ่ มนีค้า้งไวเ้พือ่เปิด/ปิดเครือ่ง
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กดปุ่ มนีห้นึง่ครัง้เพือ่สลับไปมาระหวา่งรูป
แบบการใชง้าน

ปุ่ ม Sym กดคา้งเพือ่เปิดหรอืปิดใชง้านการเชือ่ม
ตอ่ Bluetooth

ปุ่ ม Ctrl กดคา้งไวเ้พือ่เปิดหรอืปิดใชง้านรปูแบบ
เงยีบ

Ctrl + C คัดลอกขอ้ความ

Ctrl + V วางขอ้ความ

Ctrl + X ตัดขอ้ความ

Ctrl + A เลอืกทัง้หมด

หนา้จอหลกั

ปุ่ มเลอืกซา้ย + ปุ่ ม
เลอืกขวา

ล็อคและปลดล็อคปุ่ มกดและแป้นพมิพ์

ปุ่ มโทร เปิดไฟลบ์ันทกึการโทร

0 กดปุ่ มนีค้า้งไวเ้พือ่เปิดโฮมเพจของคณุ
ในเว็บเบราเซอร์

1 กดคา้งไวเ้พือ่โทรเขา้ศนูยฝ์ากขอ้ความ
เสยีงของคณุ

ปุ่ มตัวเลข (2-9) โทรออกโดยใชก้ารโทรดว่น กอ่นอืน่ คณุ
ตอ้งเปิดใชง้านการโทรดว่นที่ เมน ู>
แผงควบคมุ และ การต ัง้คา่ >
โทรศพัท ์> การโทร > การโทรดว่น

ทางลดัเว็บ

* ขยายเพจ

# ยอ่เพจ

0 ไปทีโ่ฮมเพจ

1 แสดงแถบเครือ่งมอื

2 เปิดกลอ่งโตต้อบการคน้หา

3 กลับไปทีเ่พจกอ่นหนา้นี้

4 จัดเก็บเพจปัจจบุันไวเ้ป็นบุค๊มารค์

5 เปิดแผนทีข่องทางลัดแป้นพมิพ์

6 โหลดเพจปัจจบุันซํ้า

7 ดเูพจแบบเต็มหนา้จอ

8 ดภูาพรวมของเพจ

9 เปิดกลอ่งโตต้อบสําหรับป้อนทีอ่ยู่
เว็บไซตใ์หม่

อเีมล

C สรา้งขอ้ความอเีมลใหม่

D ลบขอ้ความอเีมลทีเ่ลอืก

R สรา้งขอ้ความตอบกลับไปยังผูส้ง่
ขอ้ความอเีมล

A สรา้งขอ้ความตอบกลับไปยังผูส้ง่และ
ผูร้ับอืน่ทัง้หมด

F สง่ตอ่ขอ้ความอเีมล

N เปิดขอ้ความอเีมลถัดไป

P เปิดขอ้ความอเีมลกอ่นหนา้

O เปิดขอ้ความอเีมลทีเ่ลอืก 121
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L เปลีย่นสถานะการตดิตามขอ้ความ

J เลือ่นขึน้หนึง่เพจในขอ้ความอเีมล

K เลือ่นลงหนึง่เพจในขอ้ความอเีมล

T เลือ่นไปยังขอ้ความอเีมลแรกในศนูยฝ์าก
ขอ้ความ หรอืเลือ่นไปยังจดุเริม่ตน้
ขอ้ความอเีมล

B เลือ่นไปยังขอ้ความอเีมลสดุทา้ยในศนูย์
ฝากขอ้ความ หรอืเลือ่นไปยังจดุสดุทา้ย
ของขอ้ความอเีมล

M เปิดรายการโฟลเดอรอ์เีมลสําหรับการ
ยา้ยขอ้ความ

U เปลีย่นสถานะอา่นหรอืไมอ่า่นของ
ขอ้ความอเีมล

E ยอมรับคําขอนัดหมาย

G ยอมรับคําขอนัดหมายทีย่ังไมแ่น่นอน

V ปฏเิสธคําขอนัดหมาย

W จัดเรยีงขอ้ความอเีมล

I ขยายและยบุขอ้ความ

Z เริม่ตน้การซงิโครไนซ์

S เริม่การคน้หา

ทางลดัปฏทินิสําหรบัแป้นพมิพ์

A เปิดมมุมองนัดหมาย

D เปิดมมุมองวนั

W เปิดมมุมองสปัดาห์

M เปิดมมุมองเดอืน

T เปิดมมุมองสิง่ทีต่อ้งทํา

N เพิม่การประชมุใหม่

อปุกรณเ์สรมิของแทจ้าก Nokia
หากตอ้งการทราบแหลง่จําหน่ายอปุกรณ์เสรมิทีไ่ดร้ับการ
รับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหน่ายของคณุ

อปุกรณ์เสรมิสําหรับโทรศัพทข์องคณุ
มจีําหน่ายอยูเ่ป็นจํานวนมาก สําหรับ
รายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดูที่
www.nokia.co.th/accessories
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ขอ้กาํหนดทีค่วรปฏบิตั ิ
สําหรบัการใชอ้ปุกรณ์
เสรมิ
• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็ก
• หากตอ้งการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ์เสรมิ ใหจ้ับทีป่ลั๊ก
ไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

• ตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์เสรมิทีไ่ดต้ดิตัง้ใน
พาหนะไดร้ับการตดิตัง้อยา่งแน่นหนาและทํางานอยา่งถกู
ตอ้ง

• เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบัตผิา่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะตดิตัง้
อปุกรณ์เสรมิในรถทีต่ดิตัง้ยากได ้

แบตเตอรี่
ประเภท: BP-4L

ระยะเวลาการสนทนา:
สงูสดุ 11 ชัว่โมง (GSM) / 5.8 ชัว่โมง (WCDMA)
สแตนดบ์าย:
สงูสดุ 600 ชัว่โมง (GSM) / 800 ชัว่โมง (WCDMA)

ขอ้สําคญั: เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบ์ายเป็นเวลาโดย
ประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการตอ่เมือ่อยูภ่ายใต ้
ขอ้กําหนดทีเ่หมาะสมของเครอืขา่ยเทา่นัน้ เวลาสนทนาและ
เวลาสแตนดบ์ายขึน้อยูก่บัซมิการด์ คณุสมบัตทิีใ่ช ้อายแุละขอ้
กําหนดของแบตเตอรี ่อณุหภมูใินการเก็บแบตเตอรี่ ขอ้กําหนด
ของเครอืขา่ย และปัจจัยอืน่ๆ อกีมากมาย และเวลาสนทนาและ
เวลาสแตนดบ์ายอาจสัน้กวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้อยา่งมาก  เสยีง
เรยีกเขา้ การจัดการสายดว้ยระบบแฮนดฟ์รี การใชใ้นโหมด
ดจิติอล และคณุสมบัตอิืน่ๆ จะใชพ้ลังงานจากแบตเตอรี่ และ
ระยะเวลาทีใ่ชอ้ปุกรณ์ในการโทรจะสง่ผลตอ่เวลาสแตนดบ์าย
ในทํานองเดยีวกนั ระยะเวลาทีเ่ปิดเครือ่งรวมทัง้ทีอ่ยูใ่นโหมด
สแตนดบ์ายก็มผีลตอ่ระยะเวลาในการสนทนาดว้ยเชน่กนั

ขอ้มลูศนูยบ์รกิาร Nokia
ศนูยบ์รกิาร Nokia ทีอ่ยูโ่ดยละเอยีด หมายเลข โทรศพัท์

หมายเลขแฟกซ์
เวลาทําการ

ฟิวเจอรป์ารค์ รังสติ หอ้ง 32 ชัน้ใตด้นิ เลขที ่161 หมู ่2 ถนนพหลโยธนิ
ตําบลประชาธปิัตย ์อําเภอธญับรุ ีปทมุธานี 12130

0-2741-6363 123
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ศนูยบ์รกิาร Nokia ทีอ่ยูโ่ดยละเอยีด หมายเลข โทรศพัท์
หมายเลขแฟกซ์
เวลาทําการ
0-2958-5851
จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

เซ็นทรัลพลาซา่ ปิ่นเกลา้ หอ้ง 421 เลขที ่7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวง
อรณุอมัรนิทร ์เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 10700

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

ซคีอนสแควร์ หอ้ง 1007 ชัน้ 1 ซคีอนสแควร ์เลขที ่904 หมู ่6 ถนน
ศรนีครนิทร ์เขตหนองบอน แขวงประเวศ กรงุเทพฯ
10250

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

เอสพลานาด หอ้ง 321-323 ชัน้ 3 เอสพลานาด เลขที ่99 แขวง
รัชดาภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400

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

MBK เลขที ่444 ชัน้ 2 โซนด ียนูติ 5-6 อาคารมาบญุครอง
เซ็นเตอร ์ถ.พญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั
กรงุเทพฯ 10330

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

เชยีงใหม่ 201/1 ถนนมหดิล หายยา อําเภอเมอืง เชยีงใหม่
50100

0-5320-3321-3
0-5320-1842
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ศนูยบ์รกิาร Nokia ทีอ่ยูโ่ดยละเอยีด หมายเลข โทรศพัท์
หมายเลขแฟกซ์
เวลาทําการ

พัทยา 353/43 (ซอยสขุมุวทิ พัทยา9) หมู ่9 ถนนสขุมุวทิ
ตําบลหนองปรอื อําเภอบางละมงุ ชลบรุ ี20260

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

ขอนแกน่ 356/1 อาคารซ.ีพ.ีแลนด ์หมู ่12 ถนนมติรภาพ ตําบล
เมอืงเกา่ อําเภอเมอืง ขอนแกน่ 40000

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

หาดใหญ่ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
สงขลา 90000

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

หมายเหตุ: ขอ้มลูในทีน่ีอ้าจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่
โนเกยี แครไ์ลน:์ 02-255-2111

การแกไ้ขปญัหาเบือ้งตน้
ในการดคูําถามทีถ่ามบอ่ยเกีย่วกบัอปุกรณ์ของคณุ โปรดเขา้ไป
ที ่www.nokia.com/support

Q: รหสัล็อค รหสั PIN หรอืรหสั PUK ของฉนัคอื
อะไร
คําตอบ: รหสัล็อคทีร่ะบบตัง้ไวค้อื 12345 ในกรณีทีค่ณุลมืหรอื
ทํารหสัล็อคหาย ใหต้ดิตอ่ตัวแทนจําหน่ายของโทรศัพทข์อง
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คณุ ในกรณีทีค่ณุลมืหรอืทํารหสั PIN หรอื PUK หาย หรอืถา้คณุ
ยังไมไ่ดร้ับรหสั ใหต้ดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารระบบเครอืขา่ยของคณุ

Q: ฉนัจะปิดแอปพลเิคช ัน่ทีไ่มต่อบสนองไดอ้ยา่งไร
คําตอบ: กดปุ่ ม Home คา้งไว ้เลือ่นไปยังแอปพลเิคชัน่ และกด
ปุ่ ม Backspace เพือ่ปิดแอปพลเิคชัน่

Q: เหตใุดภาพจงึดเูปื้อน
คําตอบ: ตรวจสอบวา่ไดท้ําความสะอาดฝากระจกครอบเลนส์
แลว้

คาํถาม: เหตใุดจงึมจีดุสวา่งลางๆ จดุทีม่สีเีพีย้น
หรอืจดุทีภ่าพขาดหายไปปรากฏขึน้บนหนา้จอทกุ
คร ัง้ทีเ่ปิดเครือ่ง
คําตอบ: เป็นลักษณะเฉพาะของหนา้จอประเภทนี้ จอบาง
ประเภทจะมพีกิเซลหรอืจุดทีย่ังคงปรากฏอยูห่รอืหายไป ซึง่
เป็นเรือ่งปกต ิมใิชข่อ้ผดิพลาดแตอ่ยา่งใด

Q: เหตใุดฉนัจงึไมพ่บเครือ่งของเพือ่นขณะใชก้าร
เชือ่มตอ่ Bluetooth
คําตอบ: ใหต้รวจสอบเครือ่งทัง้ 2 เครือ่งวา่สามารถใชง้านรว่ม
กันได ้มกีารเปิดใชง้านการเชือ่มตอ่แบบ Bluetooth และไมไ่ด ้
อยูใ่นโหมดซอ่น ตรวจสอบวา่โทรศัพทท์ัง้สองอยูห่า่งกนัไม่
เกนิ 10 เมตร (33 ฟตุ) และไมม่กีําแพงหรอืสิง่กดีขวางใดๆ กัน้
ระหวา่งโทรศัพทท์ัง้สอง

คาํถาม: ทาํไมจงึไมส่ามารถปิดการตอ่เชือ่ม
Bluetooth ได้
คําตอบ: หากมกีารเชือ่มตอ่อปุกรณ์อืน่เขา้กบัโทรศัพทข์องคณุ
อยู ่คณุสามารถปิดการเชือ่มตอ่โดยใชอ้ปุกรณ์อกีเครือ่ง หรอื
โดยการยกเลกิการเชือ่มตอ่ Bluetooth เลอืก เมน ู> แผง
ควบคมุ > เชือ่มตอ่ > Bluetooth และ Bluetooth > ปิด

คําถาม: ทาํไมฉนัถงึมองไมเ่ห็นจดุเชือ่มตอ่ LAN ไร้
สาย (WLAN) ท ัง้ๆ ทีฉ่นัอยูใ่นพืน้ทีซ่ ึง่จดุเชือ่มตอ่
น ัน้ครอบคลมุแลว้
คําตอบ: ตรวจสอบวา่ไมไ่ดใ้ชร้ปูแบบออฟไลนใ์นโทรศัพทข์อง
คณุ

อาจเป็นเพราะวา่จุดเชือ่มต่อ WLAN นัน้ไดซ้อ่นคา่ Service Set
Identifier (SSID) ไว ้คณุสามารถเชือ่มตอ่เครอืขา่ยทีใ่ช ้SSID
ซึง่ซอ่นไวไ้ด ้หากคณุรู ้SSID ทีถ่กูตอ้ง และไดส้รา้งจดุเชือ่ม
ตอ่ WLAN สําหรับเครอืขา่ยนัน้ไวแ้ลว้บนโทรศัพท์ Nokia ของ
คณุ

ตรวจสอบวา่จุดเชือ่มตอ่ WLAN ไมไ่ดอ้ยูใ่นชอ่งทาง 12-13
เนือ่งจากไมส่ามารถเชือ่มโยงได ้

คําถาม: ฉนัจะปิดการใช ้WLAN บนโทรศพัท์
Nokia ของฉนัไดอ้ยา่งไร
คําตอบ: WLAN ในโทรศัพท ์Nokia ของคณุจะปิดการใชง้าน
เมือ่คณุไมเ่ชือ่มตอ่ หรอืพยายามเชือ่มตอ่กบัจดุเชือ่มตอ่อืน่
หรอืไมไ่ดส้แกนหาระบบเครอืขา่ยทีม่อียู่ คณุสามารถกําหนดให ้
โทรศัพท ์Nokia ไมต่อ้งสแกน หรอืสแกนหาเครอืขา่ยทีส่ามารถ
ใชไ้ดถ้ีน่อ้ยลงในเบือ้งหลังได ้เพือ่ลดปรมิาณการใชแ้บตเตอรี่
ของเครือ่ง WLAN จะปิดการใชง้านในระหวา่งทีส่แกนในพืน้
หลัง

ในการหยดุการสแกนในพืน้หลัง เลอืก เมนู > แผงควบคมุ >
การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > LAN ไรส้าย > แสดงความ
พรอ้ม WLAN > ไมต่อ้ง คณุยังสามารถสแกนหา WLAN ทีม่ี
อยูด่ว้ยตนเอง และเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย WLAN นัน้ไดต้ามปกติ

ในการเพิม่ชว่งเวลาสําหรับการสแกนในเบือ้งหลัง  เลอืก แสดง
ความพรอ้ม WLAN > ใช ่และกําหนดชว่งเวลาใน คน้หา
เครอืขา่ย
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คาํถาม: เหตใุดฉนัจงึไมส่ามารถเรยีกดเูว็บไดแ้มว้า่
การเชือ่มตอ่ WLAN จะทาํงาน และการต ัง้คา่ IP จะ
ถกูตอ้ง
คําตอบ: ตรวจสอบวา่คณุไดก้ําหนดการตัง้คา่พร็อกซี่ HTTP/
HTTPS ในการตัง้คา่ขัน้สงูของจุดเชือ่มตอ่ WLAN ไวถ้กูตอ้ง

Q: ฉนัจะตรวจสอบคณุภาพสญัญาณของการเชือ่มตอ่
WLAN ไดอ้ยา่งไร —  เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > เชือ่ม
ตอ่ > ตวัเชือ่ม และ การเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีใ่ช ้> ตวัเลอืก >
รายละเอยีด หากคณุภาพสญัญาณออ่นหรอือยูใ่นระดับปาน
กลาง คณุอาจประสบปัญหาการเชือ่มตอ่ โปรดลองอกีครัง้โดย
เขา้ใกลจ้ดุเชือ่มตอ่มากขึน้

Q: เหตใุดฉนัจงึประสบปญัหาเกีย่วกบัโหมดความ
ปลอดภยั
คําตอบ: ตรวจสอบวา่คณุไดก้ําหนดคา่โหมดความปลอดภัยไว ้
ถกูตอ้ง ซึง่เป็นคา่เดยีวกบัทีเ่ครอืขา่ยใช ้ในการตรวจดโูหมด
ความปลอดภัยทีเ่ครอืขา่ยใช ้เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ >
เชือ่มตอ่ > ตวัเชือ่ม และ การเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีใ่ช ้> ตวั
เลอืก > รายละเอยีด

โปรดตรวจสอบสิง่ตอ่ไปนี้ คณุมโีหมด WPA ทีถ่กูตอ้ง
(Preshared Key หรอื EAP) คณุปิดการทํางาน EAP ทกุประเภท
ทีไ่มจ่ําเป็นแลว้ และการตัง้คา่ประเภท EAP ทัง้หมดถกูตอ้ง
(รหสัผา่น ชือ่ผูใ้ช ้ใบรับรอง)

Q: เหตใุดฉนัจงึไมส่ามารถเลอืกรายชือ่สาํหรบั
ขอ้ความของฉนัได้
คําตอบ: บัตรรายชือ่นัน้ไมม่เีบอรโ์ทรศัพท์ ทีอ่ยู ่หรอืทีอ่ยูอ่เีมล
เลอืก เมนู > รายชือ่ และแกไ้ขบัตรรายชือ่

คาํถาม: ขอ้ความ กาํลงัดงึขอ้ความ ปรากฏขึน้ครู่
หนึง่ แสดงวา่เกดิอะไรขึน้
คําตอบ: โทรศัพทก์ําลังดงึขอ้ความมัลตมิเีดยีจากศนูยก์ารรับสง่
ขอ้ความมัลตมิเีดยี ขอ้ความนีป้รากฏขึน้หากคณุเลอืกไว ้ เมน ู>

ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ขอ้ความ
มลัตมิเีดยี > การดงึมลัตมิเีดยี > อตัโนมตัเิสมอ ใหต้รวจ
สอบวา่กําหนดการตัง้คา่การรับสง่ขอ้ความมัลตมิเีดยีไวถ้กูตอ้ง
หรอืไม ่และตรวจสอบวา่ป้อนหมายเลขโทรศัพทห์รอืทีอ่ยูถ่กู
ตอ้ง

คาํถาม: ฉนัจะยตุกิารตอ่เชือ่มขอ้มลูไดอ้ยา่งไร
หากโทรศพัทเ์ร ิม่การเชือ่มตอ่ขอ้มลูอยูต่ลอดเวลา
ไมรู่จ้บ
คําตอบ: อปุกรณ์อาจกําลังพยายามดงึขอ้ความมัลตมิเีดยีจาก
ศนูยข์อ้ความมัลตมิเีดยี ในการหยดุอปุกรณ์จากการเชือ่มตอ่
ขอ้มลู เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ >
ขอ้ความมลัตมิเีดยี > การดงึมลัตมิเีดยี > โดยผูใ้ช ้เพือ่
ใหศ้นูยก์ารรับสง่ขอ้ความมัลตมิเีดยีบันทกึขอ้ความทีจ่ะดงึภาย
หลัง หรอื ปิด เพือ่ปฏเิสธขอ้ความมัลตมิเีดยีขาเขา้ทัง้หมด หาก
คณุเลอืก โดยผูใ้ช ้คณุจะไดร้ับการแจง้เตอืนวา่มขีอ้ความ
มัลตมิเีดยีใหมท่ีค่ณุสามารถดงึในศนูยก์ารรับสง่ขอ้ความ
มัลตมิเีดยี หากคณุเลอืก ปิด อปุกรณ์จะไมเ่ชือ่มตอ่เขา้กบัเครอื
ขา่ยใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรับสง่ขอ้ความมัลตมิเีดยี

ในการตัง้คา่โทรศัพทใ์หใ้ชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ตเมือ่
คณุเปิดใชแ้อปพลเิคชัน่หรอืการทํางานทีต่อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่
ขอ้มลูแบบแพคเก็ตเทา่นัน้ เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การ
ต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ขอ้มลูแพคเก็ต > การเชือ่ม
ตอ่ GPRS > เมือ่ตอ้งการ
หากยังไมไ่ดผ้ล ใหร้สีตารท์โทรศัพท์

Q: ฉนัจะประหยดัพลงังานแบตเตอรีไ่ดอ้ยา่งไร
คําตอบ: คณุสมบัตติา่งๆ ในอปุกรณ์ของคณุจะทําใหส้ิน้เปลอืง
พลังงานแบตเตอรีม่ากขึน้และลดอายกุารใชง้านแบตเตอรีล่ง
ในการประหยัดแบตเตอรี ่ใหด้ําเนนิการตอ่ไปนี้
• ปิดใชง้านการเชือ่มตอ่ Bluetooth เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน
• หยดุการสแกนหา WLAN ในพืน้หลัง เลอืก เมนู > แผง
ควบคมุ > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > LAN ไร้ 127
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สาย > แสดงความพรอ้ม WLAN > ไมต่อ้ง คณุยัง
สามารถสแกนหา WLAN ทีม่อียูด่ว้ยตนเอง และเชือ่มตอ่กบั
เครอืขา่ย WLAN นัน้ไดต้ามปกติ

• ตัง้คา่อปุกรณ์ใหใ้ชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ตเมือ่คณุ
เปิดใชแ้อปพลเิคชัน่หรอืการทํางานทีต่อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่
ขอ้มลูแบบแพคเก็ตเทา่นัน้ เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ >
การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ขอ้มลูแพคเก็ต > การ
เชือ่มตอ่ GPRS > เมือ่ตอ้งการ

• ป้องกันอปุกรณ์จากการดาวนโ์หลดแผนทีใ่หมโ่ดยอตัโนมัติ
ในแอปพลเิคชัน่แผนที ่เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ตวั
เลอืก > ต ัง้คา่ > อนิเทอรเ์น็ต > การเชือ่มตอ่

• เปลีย่นชว่งหมดเวลาเมือ่ไฟพืน้หลังปิด เลอืก เมน ู> แผง
ควบคมุ > การต ัง้คา่ และ ท ัว่ไป > การปรบัต ัง้คา่ >
จอภาพ > เวลาแสงสวา่ง

• ปิดแอปพลเิคชัน่ทีไ่มใ่ชง้าน กดปุ่ ม Home คา้งไว ้เลือ่นไป
ยังแอปพลเิคชัน่ และกดปุ่ ม Backspace เพือ่ปิดแอปพลิ
เคชัน่

เคล็ดลบัเพือ่ส ิง่แวดลอ้ม

ประหยดัพลงังาน
คณุไมจ่ําเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีบ่อ่ยครัง้มากนัก หากคณุ
ดําเนนิการดังตอ่ไปนี้ (หากมใีหใ้ชง้านสําหรับอปุกรณ์ของคณุ)
• ปิดแอปพลเิคชัน่ และการเชือ่มตอ่ขอ้มลู ตัวอยา่งเชน่ การ
เชือ่มตอ่ Bluetooth ของคณุ เมือ่ไมใ่ชง้าน

• ลดความสวา่งของหนา้จอ

• ตัง้คา่ใหโ้ทรศัพทข์องคณุเขา้สูโ่หมดประหยัดพลังงานหลัง
จากครบชว่งระยะเวลาขัน้ตํ่าทีไ่มม่กีารใชง้าน หากมโีหมด
ดังกลา่วอยูใ่นโทรศัพทข์องคณุ

• ปิดการใชง้านเสยีงทีไ่มจ่ําเป็น เชน่ เสยีงปุ่ มกด

การหมนุเวยีนมาใชใ้หม่
วัสดทุัง้หมดของโทรศัพทเ์ครือ่งนีส้ามารถนํากลับมาเป็นวสัดุ
และพลังงาน สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารนําผลติภัณฑ์ Nokia
เกา่ของคณุกลับมาใชใ้หม่ โปรดไปที ่www.nokia.com/
werecycle หรอืโดยใชโ้ทรศัพทม์อืถอื www.nokia.mobi/
werecycle
นําบรรจภุัณฑแ์ละคูม่อืผูใ้ชข้องคณุกลับมาหมนุเวยีนใชใ้หม่
ตามระเบยีบการหมนุเวยีนมาใชใ้หมข่องทอ้งถิน่ของคณุ128
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หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุลักษณะทางสิง่แวดลอ้ม
ของอปุกรณ์ของคณุ ใหไ้ปที ่www.nokia.com/
ecodeclaration

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

แบตเตอรี่
ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละ
อปุกรณช์ารจ์
โทรศัพทข์องคณุใชพ้ลังงานจากแบตเตอรีช่นดิทีส่ามารถชารจ์
ประจใุหมไ่ด ้แบตเตอรีท่ีไ่ดร้ับการออกแบบใหใ้ชก้บัโทรศัพท์
รุน่นีค้อื BP-4L Nokia อาจผลติแบตเตอรีรุ่่นอืน่ทีใ่ชง้านไดก้ับ
โทรศัพทร์ุน่นี้ โทรศัพทเ์ครือ่งนีไ้ดร้ับการออกแบบใหเ้ก็บ
พลังงานจากอปุกรณ์ชารจ์ตอ่ไปนี้ AC-8, AC-10 หมายเลขรุน่
ของอปุกรณ์ชารจ์ทีถ่กูตอ้งนัน้อาจแตกตา่งกนัไปตามประเภท
ของปลั๊กเสยีบ ความแตกตา่งของปลั๊กเสยีบจะระบไุวด้ว้ยคา่ใด
คา่หนึง่ตอ่ไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K หรอื UB
แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจแุบตเตอรีไ่ดเ้ป็นรอ้ย
ครัง้ แตแ่บตเตอรีก่็จะคอ่ยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมือ่สงัเกต
เห็นวา่เวลาการสนทนาและสแตนดบ์ายของแบตเตอรีส่ัน้ลง
อยา่งเห็นไดช้ดั ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีก่อ้นใหม่ ใชแ้บตเตอรีท่ีไ่ด ้
รับการรับรองจาก Nokia เทา่นัน้ และชารจ์แบตเตอรีโ่ดยใช ้
อปุกรณ์ชารจ์สําหรับโทรศัพทร์ุ่นนีท้ีไ่ดร้ับการรับรองจาก Nokia
เทา่นัน้
หากใชแ้บตเตอรีเ่ป็นครัง้แรก หรอืหากไมไ่ดใ้ชแ้บตเตอรีเ่ป็น
เวลานาน คณุอาจตอ้งเชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์ แลว้ถอดอปุกรณ์
ชารจ์แลว้เชือ่มตอ่อกีครัง้เพือ่เริม่ชารจ์แบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่

หมด อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดงการ
ชารจ์จะปรากฏขึน้บนหนา้จอหรอืกอ่นทีจ่ะสามารถโทรออกได ้
การถอดออกอยา่งปลอดภัย ปิดโทรศัพท ์และปลดการเชือ่มตอ่
โทรศัพทจ์ากอปุกรณ์ชารจ์ทกุครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี่
การชารจ์ทีเ่หมาะสม ใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบ
และตัวเครือ่งเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน ไมค่วรเสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็ม
แลว้คา้งไวก้บัอปุกรณ์ชารจ์ เนือ่งจากการชารจ์เป็นเวลานานเกนิ
ไปจะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หากคณุทิง้
แบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มไว ้แบตเตอรีจ่ะคายประจอุอกเองเมือ่เวลา
ผา่นไป
หลกีเลีย่งอณุหภมูทิีร่อ้นหรอืหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรีไ่ว ้
ในทีท่ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F)
อณุหภมูทิีร่อ้นหรอืหนาวจัดทําใหป้ระสทิธภิาพและอายกุารใช ้
งานของแบตเตอรีล่ดลง แบตเตอรีท่ีร่อ้นหรอืเย็นเกนิไปอาจ
ทําใหโ้ทรศัพทไ์มส่ามารถใชง้านไดช้ัว่คราว ประสทิธภิาพการ
ทํางานของแบตเตอรีจ่ะมจีํากดัเมือ่อยูท่ีอ่ณุหภมูติํ่ากวา่
จดุเยอืกแข็ง
หา้มลัดวงจร การลัดวงจรของแบตเตอรีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มวีตัถุ
ประเภทโลหะ เชน่ เหรยีญ คลปิ หรอืปากกามาสมัผัสโดยตรง
กบัขัว้บวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี ่(มลีักษณะเหมอืน
แถบโลหะดา้นหลังของแบตเตอรี่) เหตกุารณ์เชน่นีอ้าจเกดิขึน้
ได ้เชน่ ในกรณีทีค่ณุพกแบตเตอรีส่ํารองไวใ้นกระเป๋าเสือ้หรอื
ในกระเป๋าเล็กๆ การลัดวงจรเชน่นีอ้าจทําใหแ้บตเตอรีห่รอืวตัถุ
สําหรับเชือ่มตอ่เกดิความเสยีหายได ้
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การทิง้ หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรี่
อาจระเบดิได ้การกําจัดแบตเตอรีต่อ้งเป็นไปตามกฎหมายของ
ทอ้งถิน่ กรณุานํากลับมาใชใ้หม่ ถา้เป็นไปได ้และไมค่วรทิง้รวม
กับขยะภายในบา้น
การรั่ว หา้มถอดชิน้สว่น, ตัด, เปิด, บบีอดั, ดัดงอ, เจาะ หรอืแยก
สว่นเซลลห์รอืแบตเตอรี ่ในกรณีทีส่ารในแบตเตอรีร่ั่วออกมา
ควรดแูลป้องกนัไมใ่หข้องเหลวนัน้สมัผัสกบัผวิหนังหรอืดวงตา
หากสมัผัสโดนผวิหนังหรอืดวงตา ใหล้า้งบรเิวณนัน้ดว้ยนํ้า
สะอาดทันท ีหรอืรบีไปพบแพทย์
ความเสยีหาย หา้มดัดแปลง, ประกอบใหม,่ พยายามใสว่ตัถุ
แปลกปลอมลงในแบตเตอรี ่หรอืนําไปแชใ่นนํ้าหรอืของเหลว
ชนดิอืน่ๆ หากแบตเตอรีเ่สยีหาย อาจทําใหเ้กดิการระเบดิได ้
การใชอ้ยา่งถกูตอ้ง ใชแ้บตเตอรีต่ามวตัถปุระสงคเ์ทา่นัน้ การใช ้
แบตเตอรีอ่ยา่งไมถ่กูตอ้งอาจทําใหเ้กดิการลกุไหม  ้การระเบดิ
หรอือันตรายอืน่ๆ หากโทรศัพทห์รอืแบตเตอรีต่กหลน่โดย
เฉพาะบนพืน้ผวิทีแ่ข็ง และคณุเชือ่วา่แบตเตอรีไ่ดช้ํารดุเสยีหาย
ใหน้ําไปทีศ่นูยบ์รกิารเพือ่ตรวจสอบกอ่นนําไปใชต้อ่ อยา่ใช ้
อปุกรณ์ชารจ์หรอืแบตเตอรีท่ีช่ํารุดเสยีหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่
ใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

ขอ้สําคญั: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็น
คา่โดยประมาณเทา่นัน้ ทัง้นี ้ประสทิธภิาพการทํางานจรงิจะขึน้
อยูก่ับหลายปัจจัย เชน่ สภาพของระบบเครอืขา่ย การตัง้คา่
โทรศัพทท์ีเ่ลอืก, คณุสมบัตขิองโทรศัพทท์ีก่ําลังใช ้(หรอืการ
ทํางานในพืน้หลัง), สภาพแบตเตอรี ่และอณุหภมูแิวดลอ้ม การ
ใชโ้ทรศัพทโ์ทรออกมผีลตอ่เวลาเปิดรอรับสาย และระยะเวลา
ในโหมดสแตนดบ์ายก็มผีลตอ่เวลาในการสนทนาดว้ย

การดแูลโทรศพัทข์อง
คณุ
โทรศัพทข์องคณุไดร้ับการออกแบบมาโดยมรีปูลักษณ์ทีด่เียีย่ม
และมฝีีมอืการผลติทีป่ระณีต คณุจงึควรดแูลโทรศัพทข์องคณุ
อยา่งด ีคําแนะนําตอ่ไปนีจ้ะชว่ยใหค้ณุปฏบิัตติามเงือ่นไขการ
รับประกันไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
• เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอนํ้า ความเปียกชืน้
และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองค์
ประกอบของแร่ ซึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกร่อนได ้
หากตัวเครือ่งเปียกชืน้ ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกและปลอ่ยให ้
เครือ่งแหง้สนทิดกีอ่น แลว้จงึคอ่ยใสแ่บตเตอรีก่ลับเขา้ไป

• อยา่ใชห้รอืเก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก
เนือ่งจากอาจทําใหอ้ปุกรณ์สว่นทีส่ามารถขยับไดแ้ละสว่น
ประกอบทีเ่ป็นอเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีส่งูหรอืเย็นจัด เนือ่งจาก
อณุหภมูสิงูอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านของอปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิสส์ัน้ลง แบตเตอรีอ่าจเสือ่มสภาพ และทําให ้
สว่นทีเ่ป็นพลาสตกิงอหรอืละลายได  ้เนือ่งจากเมือ่อณุหภมูิ
เพิม่ขึน้จนถงึอณุหภมูปิกตจิากอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด ความชืน้จะ
กอ่ตัวขึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจทําใหอ้ปุกรณ์และแผงวงจร
อเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่งโทรศัพทน์อกเหนอืจากที่
แนะนําไวใ้นคูม่อืผูใ้ชฉ้บับนี้

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศัพท ์การใชง้านโดยไมถ่นอม
เครือ่งอาจทําใหแ้ผงวงจรภายในและกลไกทีล่ะเอยีดออ่น
เกดิความเสยีหายได ้

• อยา่ใชส้ารเคม ีนํ้ายาทําความสะอาด หรอืผงซกัฟอกชนดิ
เขม้ขน้ทําความสะอาดเครือ่ง ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาด
ทําความสะอาดพืน้ผวิของโทรศัพทเ์ทา่นัน้130
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• อยา่ทาสโีทรศัพท ์เพราะสอีาจทําใหอ้ปุกรณ์ทีส่ามารถขยับ
ไดต้ดิขัด และไมส่ามารถทํางานไดต้ามปกติ

• ใชเ้ฉพาะเสาอากาศสํารองทีไ่ดร้ับพรอ้มโทรศัพทห์รอืไดร้ับ
การรับรองเทา่นัน้ การใชเ้สาอากาศทีไ่มไ่ดร้ับการรับรอง การ
ดัดแปลง หรอืตอ่เตมิเสาอากาศ อาจทําใหโ้ทรศัพทเ์กดิ
ความเสยีหาย และยังเป็นการผดิกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์
วทิยสุือ่สารอกีดว้ย

• ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้
• สํารองขอ้มลูทัง้หมดทีค่ณุตอ้งการเก็บไว  ้เชน่ รายชือ่ และ
บันทกึปฏทินิ

• เพือ่สมรรถนะสงูสดุในการใชง้าน ใหร้เีซ็ตอปุกรณ์เป็นระยะๆ
โดยการปิดสวติชโ์ทรศัพทแ์ละถอดแบตเตอรีอ่อก

คําแนะนําเหลา่นีใ้ชไ้ดก้บัโทรศัพท์ แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์
หรอือปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ

การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวสัดบุรรจภุัณฑท์ี่
ใชแ้ลว้ไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนั
การกําจัดขยะทีไ่มม่กีารควบคมุ และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิ
วสัดใุชแ้ลว้ตา่งๆ โปรดตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกับสภาพแวดลอ้ม
ของผลติภัณฑแ์ละวธิกีารรไีซเคลิผลติภัณฑ ์Nokia ของคณุ
ไดท้ี ่www.nokia.com/werecycle หรอืดว้ยโทรศัพทม์อืถอื
nokia.mobi/werecycle

ขอ้มลูเพิม่เตมิดา้นความ
ปลอดภยั
พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่งนีป้ราศจากสารนกิเกลิ

เด็กเล็ก
เครือ่งของคณุ รวมทัง้อปุกรณ์เสรมิ ไมใ่ชข่องเลน่ อปุกรณ์เหลา่
นัน้อาจมชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

สภาพแวดลอ้มการทํางาน
โทรศัพทเ์ครือ่งนีเ้ป็นไปตามคําแนะนําในการปลอ่ยคลืน่ RF เมือ่
ใชใ้นตําแหน่งปกตทิีห่หูรอืเมือ่อยูห่า่งจากรา่งกายอยา่งนอ้ย
2.2 เซนตเิมตร (7/8 นิว้) ซองสําหรับพกพา อปุกรณ์เหน็บ
เข็มขัด หรอืทีว่างโทรศัพทเ์พือ่การพกพา ไมค่วรมโีลหะเป็น
สว่นประกอบ และควรใหเ้ครือ่งอยูห่า่งจากรา่งกายตามระยะหา่ง
ทีก่ําหนดขา้งตน้
โทรศัพทเ์ครือ่งนีต้อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่กบัระบบเครอืขา่ยทีม่ี
คณุภาพเพือ่สง่ไฟลข์อ้มลูหรอืขอ้ความ อาจมคีวามล่าชา้ในการ
สง่ไฟลข์อ้มลูหรอืขอ้ความ จนกวา่จะเชือ่มตอ่ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ
ปฏบิัตติามคําแนะนําเกีย่วกบัระยะหา่งระหวา่งเครือ่ง จนกวา่การ
สง่จะเสร็จสมบรูณ์
ชิน้สว่นของโทรศัพทเ์ป็นสือ่แมเ่หล็ก วตัถทุีท่ําจากโลหะอาจ
ดงึดดูเขา้หาโทรศัพท ์อยา่วางบัตรเครดติหรอืสือ่เก็บแมเ่หล็ก
อืน่ไวใ้กลโ้ทรศัพท ์เพราะขอ้มลูทีเ่ก็บไวภ้ายในอาจถกูลบได ้

อปุกรณท์างการแพทย์
การทํางานของอปุกรณ์สําหรับรับหรอืสง่สญัญาณวทิยรุวมทัง้
โทรศัพทม์อืถอือาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนตอ่การทํางาน
ของอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีไ่มม่กีารป้องกนัสญัญาณเพยีง
พอได ้โปรดปรกึษาแพทยห์รอืบรษิัทผูผ้ลติเครือ่งมอืทางการ
แพทยน์ัน้ๆ หากไมแ่น่ใจวา่อปุกรณ์นัน้ไดร้ับการป้องกนัพลังงาน
คลืน่ความถี ่RF จากภายนอกอยา่งเพยีงพอหรอืไม่ ปิดโทรศัพท์
ในกรณีทีม่ปี้ายประกาศใหค้ณุดําเนนิการดังกลา่ว เนือ่งจากโรง
พยาบาลหรอืสถานพยาบาลอาจใชอ้ปุกรณ์ทีม่คีวามไวตอ่
พลังงานคลืน่ความถี่ RF จากภายนอก 131
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อปุกรณท์างการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้น
รา่งกาย
ผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยแ์นะนําวา่ ควรใหโ้ทรศัพทม์อืถอื
อยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย  เชน่
เครือ่งควบคมุการเตน้ของหัวใจหรอืเครือ่งกระตุน้การทํางาน
ของหวัใจ อยา่งนอ้ย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เพือ่หลกีเลีย่ง
สญัญาณรบกวนทีอ่าจเกดิกบัเครือ่งดังกลา่ว สําหรับผูใ้ช ้
อปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกลา่ว ควรปฏบิัตดิังนี้
• เก็บโทรศัพทใ์หอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยม์ากกวา่

15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ
• ไมค่วรเก็บโทรศัพทไ์วใ้นกระเป๋าเสือ้
• ใชโ้ทรศัพทก์ับหขูา้งทีต่รงขา้มกบัอปุกรณ์ทางการแพทย์
• ปิดโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หากสงสยัวา่กําลังเกดิสญัญาณ
รบกวน

• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับอปุกรณ์ทางการแพทย์
ดังกลา่ว

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกับการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายรว่มกบั
อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นร่างกาย โปรดปรกึษากบั
แพทยท์ีใ่หค้ําปรกึษาดา้นสขุภาพของคณุ

เครือ่งชว่ยฟงั
อปุกรณ์ไรส้ายแบบดจิติัลบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณ
รบกวนกบัเครือ่งชว่ยฟังได ้

ยานพาหนะ
สญัญาณ RF อาจมผีลตอ่ระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นยานพาหนะที่
ตดิตัง้ไมถ่กูตอ้งหรอืมกีารป้องกนัไมเ่พยีงพอ เชน่ ระบบฉีด
นํ้ามนัทีค่วบคมุดว้ยอเิล็กทรอนกิส์, ระบบเบรก ABS, ระบบ
ควบคมุความเร็วแบบอเิล็กทรอนกิส์ และระบบถงุลมนริภัย โปรด

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบับรษิัทผูผ้ลติยานพาหนะหรอือปุกรณ์
เสรมิตา่งๆ
ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญเทา่นัน้เป็นผูใ้หบ้รกิารหรอืตดิตัง้อปุกรณ์
ในยานพาหนะ การตดิตัง้หรอืการซอ่มแซมทีไ่มถ่กูตอ้งอาจกอ่
ใหเ้กดิอนัตรายและทําใหก้ารรับประกนัของคณุเป็นโมฆะดว้ย
ควรตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์ทกุชิน้ของโทรศัพทม์อื
ถอืในยานพาหนะไดร้ับการตดิตัง้และทํางานอยา่งถกูตอ้ง  อยา่
เก็บหรอืพกของเหลวทีต่ดิไฟได ้แกส๊ หรอืวัตถรุะเบดิไวร้วมกบั
โทรศัพท ์ชิน้สว่นของโทรศัพท ์หรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ โปรด
สงัเกตวา่ถงุลมนริภัยจะพองตัวออกดว้ยแรงอัดทีแ่รงมาก อยา่
วางโทรศัพทห์รอือปุกรณ์เสรมิไวใ้นบรเิวณทีถ่งุลมนริภัยอาจ
พองตัวออก
ควรปิดโทรศัพทก์อ่นทีจ่ะขึน้เครือ่งบนิ การใชโ้ทรศัพทไ์รส้าย
ในเครือ่งบนิอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่การทํางานของเครือ่งบนิ
และยังผดิกฎหมายอกีดว้ย

บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิ
ปิดโทรศัพทใ์นบรเิวณใดๆ ก็ตามทีอ่าจเกดิการระเบดิได ้ปฏบิัติ
ตามคําแนะนําทกุประการทีม่กีารประกาศใหท้ราบ ประกายไฟใน
บรเิวณดังกลา่วอาจทําใหเ้กดิการระเบดิหรอืลกุไหมอ้นัเป็นเหตุ
ใหบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้ปิดโทรศัพทท์ีส่ถานทีบ่รกิารเชือ้
เพลงิ เชน่ บรเิวณใกลก้บัปั๊มกา๊ซทีส่ถานบีรกิาร สงัเกตขอ้หา้ม
ในคลังเก็บเชือ้เพลงิ ทีเ่ก็บและบรเิวณทีม่กีารจา่ยเชือ้เพลงิ
โรงงานเคมหีรอืสถานทีเ่กดิการลุกลามของการระเบดิได  ้บรเิวณ
ทีอ่าจเกดิการระเบดิไดม้ักมเีครือ่งหมายแสดงใหเ้ห็นอยา่ง
ชดัเจน แตไ่มเ่สมอไป บรเิวณดังกลา่วรวมถงึบรเิวณทีค่ณุอาจ
ไดร้ับแจง้ใหด้ับเครือ่งยนต ์ใตด้าดฟ้าบนเรอื ระบบอํานวยความ
สะดวกในการขนถา่ยหรอืจัดเก็บสารเคมี และบรเิวณทีอ่ากาศมี
การปนเปื้อนของสารเคมหีรอืเศษอนุภาคตา่งๆ เชน่ เม็ดวัสดุ
ขนาดเล็ก ฝุ่ นหรอืผงโลหะ คณุควรตรวจสอบกบัผูผ้ลติยาน
พาหนะทีใ่ชก้า๊ซปิโตรเลยีมเหลว (เชน่ โพรเพนหรอืบวิเทน)
เพือ่ตรวจสอบวา่โทรศัพทเ์ครือ่งนีส้ามารถใชใ้นบรเิวณใกล ้
เคยีงกบัยานพาหนะดังกลา่วไดอ้ยา่งปลอดภัยหรอืไม่
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การโทรฉุกเฉนิ
ขอ้สําคญั: โทรศัพทเ์ครือ่งนีท้ํางานโดยใชส้ญัญาณวทิยุ

ระบบเครอืขา่ยแบบไรส้าย ระบบเครอืขา่ยภาคพืน้ดนิ รวมทัง้
ฟังกช์นัตา่งๆ ทีผู่ใ้ชต้ัง้โปรแกรมเอง หากโทรศัพทข์องคณุ
สนับสนุนสายสนทนาผา่นอนิเทอรเ์น็ต (สายอนิเทอรเ์น็ต) ให ้
เปิดใชง้านทัง้สายอนิเทอรเ์น็ตและโทรศัพทม์อืถอื เครือ่งอาจ
พยายามตอ่การโทรฉุกเฉนิผา่นทัง้เครอืขา่ยเซลลลูารแ์ละผา่น
ผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต หากเปิดใชง้านทัง้สองแบบ ไม่
สามารถรับประกนัไดว้า่จะสามารถเชือ่มตอ่ไดใ้นทกุสภาวะ คณุ
จงึไมค่วรวางใจวา่โทรศัพทไ์รส้ายจะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ี
ทีส่ดุเสมอในยามจําเป็น อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิทางการ
แพทย์
ในการโทรฉุกเฉนิ ใหป้ฏบิัตดิังนี้
1. หากยังไมไ่ดเ้ปิดโทรศัพท ์ใหเ้ปิดขึน้ในขณะนี้ ตรวจสอบวา่

มสีญัญาณเพยีงพอหรอืไม่ ขึน้อยูก่บัโทรศัพทข์องคณุ คณุ
อาจจําเป็นตอ้งดําเนนิการดังนี้
• ใสซ่มิการด์ทีใ่ชไ้ดล้งในโทรศัพท ์หากโทรศัพทข์องคณุ
จําเป็นตอ้งใชซ้มิการด์

• ปิดการจํากดัการโทรทีค่ณุไดเ้ปิดใชไ้วใ้นโทรศัพท์
• เปลีย่นรปูแบบการโทรจากรูปแบบออฟไลนห์รอืรปูแบบ
บนเครือ่งบนิมาเป็นรูปแบบทีใ่ชง้านในปัจจบุัน

2. กดปุ่ มวางสายหลายครัง้เทา่ทีจ่ําเป็นเพือ่ใหห้นา้จอวา่งและ
พรอ้มสําหรับการโทรออก

3. ป้อนหมายเลขฉุกเฉนิเพือ่แจง้ตําแหน่งปัจจบุันทีค่ณุอยู่ ซึง่
หมายเลขฉุกเฉนิในแตล่ะพืน้ทีจ่ะแตกตา่งกนัไป

4. กดปุ่ มโทร
ขณะทีโ่ทรฉุกเฉนิ ควรจําไวว้า่คณุตอ้งใหข้อ้มลูตา่งๆ ทีถ่กูตอ้ง
ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ โทรศัพทม์อืถอืของคณุอาจเป็นเครือ่งมอืสือ่สาร
เพยีงประเภทเดยีวในสถานทีเ่กดิเหตุ อยา่เพิง่วางสายจนกวา่จะ
ไดร้ับแจง้ใหว้าง

รายละเอยีดการรบัรอง (SAR)
โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้รงตามคาํแนะนําของการสือ่สารทาง
คลืน่วทิยุ
เครือ่งโทรศัพทข์องคณุจะเป็นตัวรับและสง่สญัญาณวทิยุ ซึง่ได ้
รับการออกแบบมาไมใ่หเ้กนิความถีส่ญัญาณคลืน่วทิยทุีแ่นะนํา
โดยขอ้กําหนดระหวา่งประเทศ ขอ้แนะนํานีจ้ัดทําขึน้โดย
ICNIRP ซึง่เป็นหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรอ์สิระ และรวมถงึ
ระดับความปลอดภัยทีอ่อกแบบมาเพือ่คุม้ครองผูใ้ชท้กุคน โดย
ไมข่ึน้กบัอายหุรอืสขุภาพ
ขอ้แนะนําของการเปิดรับคลืน่โทรศัพทเ์คลือ่นทีน่ีใ้ชห้น่วยวดั
ของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอ้กําหนด SAR ที่
กําหนดไวใ้นคําแนะนํา ICNIRP คอื 2.0 วตัต/์กโิลกรัม (W/kg)
ซึง่เป็นคา่เฉลีย่เกนิสบิกรัมของเนือ้เยือ่ผวิ การทดสอบ SAR จัด
ทําขึน้ในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่เครือ่งจะสง่คลืน่
ความถีท่ีร่ะดับพลังงานสงูสดุทีแ่นะนําใหใ้ชใ้นคลืน่ความถี่
ทัง้หมดทีท่ําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจรงิขณะใชโ้ทรศัพท์
อาจตํา่กวา่คา่สงูสดุ เนือ่งจากเครือ่งนีไ้ดร้ับการออกแบบมาให ้
ใชไ้ดเ้ฉพาะพลังงานทีส่ามารถเขา้ถงึเครอืขา่ยไดต้ามทีก่ําหนด
ไว ้คา่ทีเ่ปลีย่นแปลงขึน้กบัปัจจัยตา่งๆ เชน่ ระยะหา่งระหวา่ง
คณุกบัสถานเีครอืขา่ยหลัก
คา่ SAR ทีส่งูทีส่ดุภายใตค้ําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใช ้
โทรศัพทท์ีห่คูอื 1.31 วตัต/์กก
การใชอ้ปุกรณ์เสรมิอาจมผีลทําใหค้า่ SAR แตกตา่งไป คา่ SAR
แตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดทีท่ดสอบและทีร่ายงาน
ของแตล่ะประเทศและระบบเครอืขา่ย คณุสามารถดขูอ้มลูเพิม่
เตมิเกีย่วกบัคา่ SAR ไดใ้นขอ้มลูผลติภัณฑท์ี ่www.nokia.com
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คลืน่ SAR (Specific
Absorption Rate)
เครือ่งวทิยคุมนาคมนีม้อีัตราการดดูกลนืพลังงานจําเพาะ
(Specific Absorption Rate - SAR) อันเนือ่งมาจากเครือ่งวทิยุ
คมนาคมเทา่กับ 1.31 วตัต/์กก ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยตอ่สขุภาพมนุษยจ์ากการใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคม
ทีค่ณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตปิระกาศกําหนด
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