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เพ่ือความปลอดภัยของคุณ

โปรดอานและปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย

หามเปดเครื่องในสถานที่ที่หามใชโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือเมื่ออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเปนอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยาน
พาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน

อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได

ปดโทรศัพทขณะที่อยูในโรงพยาบาล

โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ควรปดเครื่องเมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย

ปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน

โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ อุปกรณไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได

ปดโทรศัพททุกครั้งที่เติมน้ำมัน

หามใชโทรศัพทเมื่ออยูที่จุดเติมน้ำมัน และหามใชโทรศัพท เมื่ออยูใกลกับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

ปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับจุดที่มีการระเบิด

โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ หามใชโทรศัพทในจุดที่กำลังมีการระเบิด

การใชงานอยางถูกตอง

ใหใชโทรศัพทโดยถือที่ตัวโทรศัพทตามที่อธิบายไวในคูมือผูใช อยาจับเสาอากาศโดยไมจำเปน

บริการที่มีคุณภาพ

เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะใชหรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่

เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

กันน้ำ

โทรศัพทของคุณไมไดกันน้ำ ควรเก็บโทรศัพทไวในที่แหง

ทำสำเนาสำรอง

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสำหรับขอมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ

การตอกับอุปกรณอื่นๆ

เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมือของอุปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษาขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอ
โทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

การโทรฉุกเฉิน

โปรดตรวจสอบดูวาไดเปดใชงานฟงกชันโทรศัพทแลวและอยูในบริเวณพื้นที่ใหบริการ กดปุมวางสายหลายๆ ครั้งตามที่ตองการเพื่อลบหนาจอ
และยอนกลับไปยังโหมดสแตนดบาย กดหมายเลขฉุกเฉิน จากนั้น กดปุมโทรออก แจงตำแหนงที่คุณอยู อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจง
ใหวาง

ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่อธิบายไวในคูมือฉบับนี้ ไดรับการรับรองใหใชในเครือขาย GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 2100 โปรดติดตอขอรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอกฎหมายและจารีตประเพณีทั้งหมด รวมถึงสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น และ
ลิขสิทธิ์ และไมกระทำการใดที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย

การคุมครองดานลิขสิทธิ์จะชวยปองกันการคัดลอก การแกไข การโอน หรือการสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) และเนื้อหาบางสวนได

อุปกรณของคุณสนับสนุนการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและการเชื่อมตอวิธีอื่น อุปกรณของคุณเหมือนกับคอมพิวเตอรในขอที่วาเสี่ยงตอไวรัส ขอ
ความและแอปพลิเคชั่นอันตราย และเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ ดังนั้น จึงควรใชความระมัดระวังและเปดขอความ ยอมรับคำขอเชื่อมตอ
ดาวนโหลดเนื้อหา และยอมรับการติดตั้งเฉพาะจากแหลงที่เชื่อถือไดเทานั้น ในการเพิ่มความปลอดภัยของอุปกรณ ใหพิจารณาติดตั้ง
ซอฟตแวรปองกันไวรัสพรอมบริการอัพเดตอยางสม่ำเสมอ ควบคูกับการใชโปรแกรมไฟรวอลล

คำเตือน:  คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย
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โปรแกรม office สนับสนุนคุณสมบัติของ Microsoft Word, PowerPoint และ Excel (Microsoft Office 2000, XP และ 2003) แตไมสามารถดูหรือแกไขไฟล
ในทุกรูปแบบ

บริการตางๆ ของเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริ่มใชงานโทรศัพท คุณสมบัติหลายอยางของโทรศัพทจำเปนตองใชคุณสมบัติพิเศษของ
เครือขาย บางเครือขายไมมีคุณสมบัติเหลานี้ใหใชงาน และบางเครือขายอาจกำหนดใหคุณเตรียมการใด  ๆที่เฉพาะเจาะจงกับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถ
ใชบริการของเครือขายได ผูใหบริการของคุณสามารถใหคำแนะนำตางๆ และอธิบายเรื่องคาใชจายที่ตองเกิดขึ้นในการใชบริการ ในบางเครือขาย อาจมีขอ
จำกัดที่สงผลกระทบตอการใชงานบริการเสริมของระบบเครือขาย ตัวอยางเชน ระบบเครือขายบางแบบอาจจะไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษา และการ
บริการทั้งหมด

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ หากเปนเชนนั้น คุณสมบัติดังกลาวจะไมปรากฏในเมนู
ของโทรศัพท โทรศัพทอาจมีการกำหนดคาพิเศษ เชน การเปลี่ยนแปลงในชื่อเมน ูลำดับของเมน ูและไอคอน โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการ
โทรศัพทของคุณ

โทรศัพทเครื่องนี้รองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบางอยางของเครื่องตองไดรับการสนับสนุนจาก
ระบบเครือขายในการใชงาน เชน อีเมล การเบราส การรับสงขอความมัลติมีเดีย และการดาวนโหลดขอมูลผานเบราเซอร

อุปกรณเสริม แบตเตอร่ี และอุปกรณชารจ
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากเครื่องชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับเครื่องโทรศัพท อุปกรณนี้ไดรับการผลิตใหใชพลังงานที่ไดจากอุปกรณชารจ AC-4 และ DC-4
คำเตือน:  เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น การใช
อุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทำใหการรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเปนโมฆะไป

หากตองการทราบแหลงจำหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหนายของคุณ หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ
เสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ
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1. การเริ่มตนใชงาน

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจแตกตางจากที่พบในเครื่อง
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ ภาษี และปจจัยอื่นๆ

หมายเลขรุน: Nokia E90-1
ในที่นี้จะเรียกวา Nokia E90 Communicator

การใสซิมการดและแบตเตอร่ี

สำหรับการใหบริการและขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจำหนายซิมการดของคุณ ซึ่งอาจเปนผูใหบริการระบบหรือผู
จัดจำหนายรายอื่น

ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากเครื่องชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

1. ขณะที่หันดานหลังของโทรศัพทเขาหาตัวเอง ใหกดปุมปลดล็อค (1) และเลื่อนฝาครอบดานหลัง (2)

2. ถามีแบตเตอรี่อยู ใหยกแบตเตอรี่ตามลูกศรเพื่อเอาออก

3. ใสซิมการด ดูใหแนใจวาพื้นที่หนาสัมผัสที่อยูบนการดหันเขาหาชองเสียบบนเครื่อง และมุมตัดหันไปที่ดานลางของเครื่อง

4. ใสแบตเตอรี่วางแนวหนาสัมผัสของแบตเตอรี่กับขั้วตอที่ตรงกันบนชองใสแบตเตอรี่ และใสลงในทิศทางเดียวกับลูกศร
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5. ใสขอเกี่ยวของฝาครอบดานหลังเขาในชอง

6. เลื่อนฝาครอบดานหลังกลับเขาที่

ใสการดหนวยความจำ

เลือกใชการด microSD แบบที่ใชรวมกับโทรศัพทไดที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น โทรศัพท Nokia ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ได
รับการรับรองดานการใชการดหนวยความจำชนิดตางๆ แตการดที่ผลิตจากบางบริษัทอาจใชรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดไมเต็มที่ การใชการด
ที่ใชงานรวมกันไมไดอาจทำใหการดและโทรศัพทชำรุดและขอมูลที่อยูในการดเสียหายได

ใชการดหนวยความจำเพื่อจัดเก็บหนวยความจำไวบนเครื่องคุณยังสามารถสำรองขอมูลจากโทรศัพทมาไวที่การดหนวยความจำ

ชุดผลิตภัณฑที่จำหนายรุนนี้อาจไมมีการดหนวยความจำรวมอยูดวย อยางไรก็ดี การดหนวยความจำชนิดตางๆ เปนอุปกรณเสริมแยกตาง
หากที่มีใหคุณไดซื้อหาไวใชงาน

โปรดดูที่“หนวยความจำ”ในหนา 18
1. เลื่อนฝาครอบชองใสการดหนวยความจำออกจากโทรศัพทฝาครอบจะกระดกขึ้น

การเริ่มตนใชงาน
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2. ใสการดหนวยความจำในชองโดยใสดานที่เปนพื้นที่หนาสัมผัสเขาไปกอนดูใหแนใจวาพื้นที่หนาสัมผัสหันเขาหาฝาครอบดานหนา
ของเครื่อง

3. ดันการดเขาไปขางใน คุณจะไดยินเสียงคลิกเมื่อการดล็อคเขาที่

4. ปดฝาครอบ

การถอดการดหนวยความจำออกจากเคร่ือง
ขอสำคัญ:  หามถอดการดหนวยความจำขณะกำลังใชงานและมีการใชการดอยู การถอดการดในขณะที่กำลังใชงานอาจทำให
การดหนวยความจำและตัวเครื่อง รวมทั้งขอมูลที่จัดเก็บไวในการดเสียหายได

1. กดปุมเปด/ปดสั้นๆ แลวเลือก นำการดความจำออก
2. เลื่อนฝาครอบชองใสการดหนวยความจำออกจากโทรศัพทฝาครอบจะกระดกขึ้น

3. กดที่ปลายการดหนวยความจำเพื่อปลดการดออกจากชองใสการดหนวยความจำ

4. ปดฝาครอบ

การชารจแบตเตอร่ี

1. เสียบเครื่องชารจที่ใชรวมกันไดเขากับเตารับที่ผนัง

2. ตอสายไฟเขากับโทรศัพทหากกำลังไฟในแบตเตอรี่หมดจนไมมีเหลือ อาจใชเวลา 1-2 นาทีกอนที่ตัวบงชี้การชารจจะเริ่มเลื่อนไปมา

3. เมื่อชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว ใหถอดเครื่องชารจออกจากโทรศัพท และออกจากเตารับที่ผนัง

แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจมาจากโรงงานแลว แตระดับประจุแบตเตอรี่อาจแตกตางกันไปเพื่อใหใชแบตเตอรี่ไดเต็มเวลาทำงาน ให
ชารจแบตเตอรี่จนเต็มโดยดูจากสัญลักษณแสดงระดับแบตเตอรี่

เคล็ดลับ: ถาคุณมีเครื่องชารจของโนเกียอันเกาที่เขากันได คุณสามารถใชเครื่องชารจนั้นกับ Nokia E90 Communicator โดย
ติดอะแดปเตอรเครื่องชารจ AC-44 เขากับเครื่องชารจอันเกาอะแดปเตอรเปนอุปกรณเสริม

การเช่ือมตอชุดหูฟง

คำเตือน:  ขณะที่คุณใชชุดหูฟง อาจมีผลตอความสามารถในการไดยินเสียงภายนอก หามใชชุดหูฟงในสถานที่  ๆที่อาจมีผลตอ
ความปลอดภัยของคุณ

เสียบชุดหูฟงที่ใชรวมกันไดเขากับชองเสียบชุดหูฟงของเครื่อง

การเริ่มตนใชงาน
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ปุมและสวนประกอบตางๆ บนฝาครอบ

1 — หูฟง

2 — ปุมเปด/ปด

3 — ปุมสนทนา

4 — ปุมเลื่อน Navi™กดปุมเลื่อนเพื่อเขาสูรายการที่เลือก เพื่อเลื่อนไปทางซาย ขวา บน ลางของหนาจอ

5 — ปุมเลือกกดปุมเลือกเพื่อทำตามฟงกชันที่แสดงไวเหนือปุมบนหนาจอ

6 — ปุมเลือก

7 — ปุมลบ

8 — ปุมจบการทำงานกดปุมจบการทำงานเพื่อปฏิเสธสาย วางสายที่ใชอยูและสายที่พักไว และเมื่อกดปุมคางไวจะเปนการยุติการเชื่อม
ตอขอมูล (GPRS, สายขอมูล)

9 — พอรตอินฟราเรด

10 — ปุมถายภาพกดปุมนี้เพื่อถายภาพ

11 — ไมโครโฟน

12 — ชองเสียบชุดหูฟง

13 — ชองเสียบเครื่องชารจแบตเตอรี่

14 — พอรต Mini-USB
15 — ปุมโทร

16 — ปุมเมนูกดปุมเมนู เพื่อเขาสูแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งอยูในเครื่องกดปุมเมนูคางไวเพื่อเขาใชงานแอปพลิเคชั่นที่เปดอยู

1 — เลนสกลอง

2 — แฟลชกลอง

3 — ลำโพง

ฟลมปองกันหนาจอและเลนสกลองสามารถถอดออกได

การเริ่มตนใชงาน
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ปุมและสวนประกอบตางๆ บน Communicator

1 — ปุมเลือก

2 — ปุมเลือก

3 — ปุมเมนู

4 — ปุมแอปพลิเคชั่น

5 — ปุมจบการทำงาน

6 — ปุมโทร

7 — กลอง (สำหรับสายวิดีโอเทานั้น)

  ปุมลัดรายการที่ใชบอย ในการกำหนดคาปุมลัดรายการที่ใชบอยสำหรับเปดแอปพลิเคชั่น ใหกดปุม หากตองการเปลี่ยนแอปพลิ
เคชั่นที่เลือกไว ใหกดปุมลัดรายการที่ใชบอยคางไวผูใหบริการเครือขายของคุณอาจกำหนดแอปพลิเคชั่นใหกับปุมแลว ซึ่งในกรณีนี้คุณ
ไมสามารถเปลี่ยนแอปพลิเคชั่นได

Chr +   เริ่มการเชื่อมตออินฟราเรด

Chr +   เริ่มการเชื่อมตอ Bluetooth
Chr +   เพิ่มระดับเสียงโทรศัพท

Chr +   ลดระดับเสียงโทรศัพท

Chr +   ปดเสียงโทรศัพท

Chr +   เปลี่ยนรูปแบบ

Chr +   ปรับความสวางของหนาจอ

  เปดไฟแบ็คไลตของแปนพิมพ

หากตองการคนหาปายชื่อชนิด ใหถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกและแกะแบตเตอรี่ออก

กลอง
Nokia E90 Communicator มีกลอง 2 ตัวดวยกันกลองบนฝาครอบใชถายภาพนิ่งและบันทึกวิดีโอกลองบน Communicator ใชสำหรับสาย
วิดีโอ

ในการถายภาพ ใหใชหนาจอเปนชองมองภาพ ถือโทรศัพทในแนวนอน เล็งไปที่วัตถุที่ตองการถาย และกดปุมถายภาพลงครึ่งหนึ่งกลอง
จะโฟกัสที่วัตถุจากนั้นกดปุมถายภาพลงจนสุด

ในการยอ/ขยายภาพกอนที่จะถาย ใหใชปุมเลื่อนเพื่อเลื่อนไปทางซายหรือขวา

การเริ่มตนใชงาน
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การใชงานครั้งแรก

1. กดคางไวที่ปุมเปดปด

2. ถาเครื่องถามหารหัส PIN หรือรหัสล็อค ใหใสรหัส และเลือก ตกลง
3. เมื่อเครื่องแจงใหปอนขอมูล ใหพิมพวันที ่เวลา และเมืองที่คุณอาศัยอยูหากตองการเปลี่ยนเวลาจาก a.m. เปน p.m. ใหเลื่อนขึ้นหรือ

ลงหากตองการคนหาเมืองของคุณ ใหพิมพอักษรตัวแรกของชื่อเมืองการเลือกเมืองใหถูกตองเปนสิ่งสำคัญ เนื่องจากรายการที่จัด
เปนตารางเวลาในปฏิทินอาจเปลี่ยนแปลงไดหากคุณเปลี่ยนเมืองในภายหลังและเมืองใหมอยูในเขตเวลาอื่น

เคล็ดลับ: เมื่อคุณเปดโทรศัพท เครื่องจะจำแนกผูใหบริการซิมการดของคุณได และตั้งคาของขอความตัวอักษร ขอความมัลติ
มีเดีย และ GPRS ที่ถูกตองโดยอัตโนมัติ หากเครื่องไมสามารถดำเนินการดังนี้ได ใหสอบถามการตั้งคาที่ถูกตองจากผูใหบริการ
ของคุณ หรือใชแอปพลิเคชั่นตัวชวยการตั้งคา

เมื่อคุณปดสวิตชเครื่อง Communicator จะปดสวิตชดวยในการปดฟงกชันการสื่อสารและใชเฉพาะสวน Communicator เพียงอยางเดียว
ใหกดปุมเปด/ปดเครื่องเร็วๆ แลวเลือก ออฟไลน รูปแบบออฟไลนจะปองกันการเปดอุปกรณ การสงหรือรับขอความ หรือการใช LAN ไร
สาย, Bluetooth, GPS หรือ วิทย ุFM โดยไมตั้งใจ นอกจากนี้ยังปดการเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่อาจเปดทำงานเมื่อเลือกรูปแบบที่เกี่ยวกับการ
เชื่อมตอดวยรูปแบบออฟไลนจะไมปองกันการเปดใชการเชื่อมตอ LAN ไรสายหรือ Bluetooth ในภายหลัง หรือการรีสตารต GPS หรือวิทยุ
FM ดังนั้นคุณควรปฏิบัติตามขอกำหนดดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของเมื่อทำการเชื่อมตอและใชคุณสมบัติเหลานี้

ขอมูลเกี่ยวกับจอภาพ
บนจอภาพอาจปรากฏจุดสีที่หายไป สีผิดเพี้ยน หรือจุดสวางจำนวนเล็กนอยนี่เปนลักษณะของจอภาพประเภทนี้จอบางแบบจะมี
พิกเซลหรือจุดที่ยังคงปรากฏอยูหรือหายไปซึ่งเปนเรื่องปกติ มิใชขอผิดพลาดแตอยางใด

สัญลักษณบนจอภาพ

  กำลังใชงานโทรศัพทในเครือขาย GSMแถบที่อยูติดกับไอคอนแสดงถึงความแรงของสัญญาณเครือขาย ณ ตำแหนงปจจุบันของคุณ
ยิ่งมีจำนวนขีดมากแสดงวาสัญญาณยิ่งแรงมาก

  ระดับประจุแบตเตอรี่ยิ่งมีจำนวนขีดมาก แสดงวามีประจุแบตเตอรี่เหลืออยูมาก

  คุณมีขอความที่ยังไมไดอานหนึ่งหรือหลายขอความในแฟมขอมูลถาดเขาในแอปพลิเคชั่นการรับสงขอความ

  คุณไดรับอีเมลใหมในเมลบอกซระยะไกล

  คุณมีสายที่ไมไดรับหนึ่งหรือหลายสาย

  มีการเปดใชเสียงเตือน

  คุณเลือกรูปแบบเงียบ และเครื่องจะไมสงเสียงกริ่งเมื่อมีสายเรียกเขาหรือมีขอความเขา

  กำลังเชื่อมตอ Bluetooth
  มีการใชการเชื่อมตออินฟราเรดอยูหากสัญลักษณนี้กะพริบ แสดงวาเครื่องของคุณกำลังพยายามเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น หรือการ

เชื่อมตอสิ้นสุดลงแลว

  การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS พรอมใหบริการ

  ใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS อยู

  การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS ถูกพักไว

  การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต EGPRS พรอมใหบริการ

  มีการใชการเชื่อมตอ EPGRS อยู

  การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต EGPRS ถูกพักไว

  คุณไดตั้งเครื่องใหสแกนหา LAN ไรสาย และ LAN ไรสายพรอมใหบริการ

  ใชการเชื่อมตอ LAN ไรสายอยูในเครือขายที่ไมมีการเขารหัส

  ใชการเชื่อมตอ LAN ไรสายอยูในเครือขายที่มีการเขารหัส

  โทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับเครือขาย UMTS
  โทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรดวยสายขอมูล USB

 และ   แสดงถึงสายโทรศัพทที่คุณเลือก หากคุณสมัครขอรับบริการสองสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

  ทุกสายจะถูกโอนไปอีกเบอรหนึ่ง

การเริ่มตนใชงาน
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  ชุดหูฟงถูกเชื่อมตอกับโทรศัพท

  การเชื่อมตอกับชุดหูฟงดวย Bluetooth หายไป

  ชุดโทรศัพทแฮนดฟรีในรถเชื่อมตอกับโทรศัพท

  เครื่องชวยฟงถูกเชื่อมตอกับโทรศัพท

   เท็กซโฟนถูกเชื่อมตอกับโทรศัพท

  เครื่องของคุณกำลังซิงโครไนซขอมูล

  คุณมีการเชื่อมตอสายสนทนาปจจุบันอยู

เสาอากาศ

โทรศัพทรุนนี้มีเสาอากาศในตัว

หมายเหตุ: เชนเดียวกับอุปกรณสงสัญญาณวิทยุอื่นๆ คุณไมควรจับเสาอากาศโดยไมจำเปนในขณะที่ใชเสาอากาศ ตัวอยาง
เชน หามแตะเสาอากาศเซลลูลารในขณะที่ใชโทรศัพท เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศอาจสงผลตอคุณภาพการโทร และยัง
อาจทำใหมีการใชพลังงานเกินกวาที่จำเปนอีกดวย และอาจทำใหแบตเตอรี่มีอายุการใชงานสั้นลง

รูปภาพแสดงการใชงานอุปกรณแบบปกติขณะถือไวแนบหูสำหรับสายสนทนา

ล็อคปุม

ขณะที่ใชการล็อคปุมอยู คุณสามารถโทรติดตอหมายเลขฉุกเฉินทางราชการที่ตั้งไวในเครื่องของคุณลวงหนาแลวได

ล็อคปุมเพื่อปองกันการเผลอกดปุมตางๆ บนโทรศัพทโดยไมไดตั้งใจ

หากตองการล็อคปุมกดในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือกซายและ *ในการปลดล็อค ใหกดปุมเดิมอีกครั้ง

เคล็ดลับ:  ในการล็อคปุมในเมนูหรือในแอปพลิเคชั่นที่เปดอยู ใหกดปุมเปด/ปดเครื่องเร็วๆ และ
เลือก ล็อคปุมกดหากตองการปลดล็อค ใหกดปุมเลือกซายและ *

ในการตั้งคาใหอุปกรณล็อคปุมกดตางๆ โดยอัตโนมัติหลังจากถึงระยะเวลาที่กำหนดไว ใหเลือก  > เคร่ือง
มือ > การต้ังคา > ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศัพทและซิมการด > เวลาล็อคปุมกดอัตโนมัติ

การสนับสนุนและขอมูลสำหรับติดตอของ Nokia
คลิก www.nokia.com/support หรือเว็บไซต Nokia ในพื้นที่ของคุณ เพื่อดูเวอรชันลาสุดของคูมือเลมนี้ ขอมูลเพิ่มเติม ขอมูลสำหรับ
ดาวนโหลด และบริการที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ Nokia ของคุณ

ในเว็บไซด คุณจะไดทราบขอมูลเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑและบริการตางๆ ของ Nokia หากตองการติดตอสวนบริการลูกคา คุณสามารถ
ตรวจรายชื่อศูนยบริการลูกคา Nokia Care ในประเทศของคุณไดที่ www.nokia.com/customerservice
สำหรับบริการซอมบำรุง โปรดตรวจดูศูนยบริการ Nokia Care ใกลบานคุณที่ www.nokia.com/repair

การเริ่มตนใชงาน
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2. ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับโทรศัพท

 ขอความตอนรับ

เลือก  > วิธีใช > ยินดีตอนรับ
เมื่อคุณเปดโทรศัพทเปนครั้งแรก แอปพลิเคชั่นขอความตอนรับจะเปดขึ้น เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• บทแนะนำ จะแสดงขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณและวิธีใชโทรศัพท โปรดดูที่“คำแนะนำ ”ในหนา 19
• ถายโอน ชวยใหคุณสามารถโอนยายขอมูล เชน รายชื่อผูติดตอและรายการปฏิทินจากโทรศัพท Nokia ที่ใชงานรวมกันได โปรดดู

ที“่การโอนยายขอมูลระหวางอุปกรณตางๆ ”ในหนา 20
• ตัวชวยต้ังคา จะชวยคุณกำหนดการตั้งคาตางๆ โปรดดูที่“ตัวชวยการตั้งคา ”ในหนา 19
• การสาธิต มีลิงคของการนำเสนอคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท

• ระบบ มีลิงคไปยังพอรทัลหนาแรกของผูใหบริการของคุณ

 เปลี่ยนจากการใชงานฝาครอบไปใช Communicator
แอปพลิเคชั่นและฟงกชันตางๆ บนฝาครอบโทรศัพทจะเหมือนกับที่มีอยูในตัวเครื่อง Communicator หากคุณใชแอปพลิเคชั่นบ
นฝาครอบ แลวเปด Communicator หนาจอของ Communicator จะแสดงแอปพลิเคชั่นในสถานะเดียวกันกับฝาครอบ หนาจอบนฝาครอบ
จะดับลงหากคุณสลับไปใชที่ฝาครอบ กดปุม  ที่ฝาครอบสักครูหนึ่ง เพื่อเปดรายการแอปพลิเคชั่นที่ใชงานอยู เลือกแอปพลิเคชั่นที่คุณ
ใชอยู หากตองการใหแอปพลิเคชั่นบนฝาครอบทำงานตอไปโดยอัตโนมัติ ใหเลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > ทั่วไป > การปรับ
ต้ังคา > จอภาพ > การแสดงผลฝาไปที ่Desk > ปด
บางแอปพลิเคชั่นจะมีบานหนาตางตัวอยางเมื่อดูจากหนาจอของ Communicator บานหนาตางตัวอยางใชสำหรับดูเทานั้น คุณไมสามารถ
เลือกหรือเปดรายการจากบานหนาตางตัวอยางได

หากคุณมีสายโทรศัพทหรือสายอินเตอรเน็ตอยู และเปลี่ยนจากการใชฝาครอบไปใช Communicator ลำโพงจะทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อ
คุณปด Communicator ลำโพงจะปดเสียงและเสียงจะดังจากหูฟงแทน หากคุณมีสายวิดีโออยูและใชโทรศัพทบนฝาครอบ กลองที่ดาน
หลังของตัวเครื่องจะถูกใชงาน เมื่อคุณเปด Communicator กลองบน Communicator จะถูกใชงาน

 เมนู
เมนูคือจุดเริ่มตนที่คุณใชในการเปดแอปพลิเคชั่นตางๆ ที่มีอยูในเครื่องหรือในหนวยความจำ เมนูประกอบดวยแอปพลิเคชั่นและแฟม
ขอมูลตางๆ ซึ่งเปนกลุมของแอปพลิเคชั่นที่คลายคลึงกัน

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดที่คุณติดตั้งดวยตัวเองในอุปกรณจะถูกบันทึกไวในแฟมขอมูล การติดต้ัง ตามคาเริ่มตนที่กำหนดไว

ในการเปดแอปพลิเคชั่น เลื่อนไปที่แอปพลิเคชั่นที่ตองการและกดปุมเลื่อน

ในการดูแอปพลิเคชั่นในรายการ เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนมุมมอง > ดูแบบรายการ ในการกลับไปที่หนาจอแบบตาราง เลือก ตัว
เลือก > เปลี่ยนมุมมอง > ดูแบบกริด

ในการดูจำนวนหนวยความจำที่ใชของแอปพลิเคชั่นตางๆ และขอมูลที่จัดเก็บไวบนโทรศัพทหรือการดหนวยความจำ และตรวจสอบ
จำนวนหนวยความจำที่วางอยู เลือก ตัวเลือก > ขอมูลหนวยความจำ

ในการสรางแฟมขอมูลใหม ใหเลือก ตัวเลือก > โฟลเดอรใหม

ในการเปลี่ยนชื่อแฟมขอมูลใหม เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อ

ในการจัดเรียงแฟมขอมูลใหม ใหเลื่อนไปที่แอปพลิเคชั่นที่คุณตองการยาย และเลือก ตัวเลือก > ยาย เครื่องหมายขีดถูกจะปรากฏภาย
ในแอปพลิเคชั่นเลื่อนไปที่ตำแหนงใหม และเลือก ตกลง

ในการยายแอปพลิเคชั่นไปที่แฟมขอมูลอื่น ใหเลื่อนไปที่แอปพลิเคชั่นที่คุณตองการยายไปไวที่แฟมขอมูลอื่น และเลือก ตัวเลือก >
ยายไปโฟลเดอร แฟมขอมูลใหม และ ตกลง

ในการดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นจากเว็บ เลือก ตัวเลือก > แหลงดาวนโหลดแอปฯ

การใชงานขั้นพื้นฐานในแอปพลิเคชั่นสวนใหญ

คุณจะพบการใชงานตอไปนี้ในแอปพลิเคชั่นตางๆ:

ในการเปลี่ยนรูปแบบหรือปดหรือล็อคโทรศัพท ใหกดที่ปุมเปดปดเครื่องเร็วๆ

หากแอปพลิเคชั่นมีแท็บหลายแท็บ คุณสามารถเปดแตละแท็บไดโดยเลื่อนไปทางซายหรือขวา

ในการบันทึกการตั้งคาที่คุณกำหนดไวในแอปพลิเคชั่น เลือก กลับ

หากตองการจัดเก็บไฟล เลือก ตัวเลือก > บันทึก ตัวเลือกการจัดเก็บจะแตกตางกันขึ้นกับแอปพลิเคชั่นที่คุณใช

ในการสงไฟล เลือก ตัวเลือก > สง คุณสามารถสงไฟลในอีเมลหรือขอความมัลติมีเดีย หรือใชอินฟราเรดหรือการเชื่อมตอ Bluetooth
ในการคัดลอก ใหกดปุม Shift คางไวและใชปุมเลื่อนเพื่อเลือกขอความกดปุม Shift คางไว และเลือก คัดลอก หากตองการวาง ใหเลื่อน
ไปที่ๆ คุณตองการวางขอความ กดปุม Shift คางไว และเลือก วาง วิธีนี้จะใชไมไดในแอปพลิเคชั่นที่มีคำสั่งคัดลอกและวางของตัวเอง
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ในการเลือกรายการตางๆ เชน ขอความ ไฟล หรือรายชื่อ ใหเลื่อนไปที่รายการที่ตองการเลือก เลือก ตัวเลือก > เลือก/ไมเลือก >
เลือก เพื่อเลือกหนึ่งรายการหรือ ตัวเลือก > เลือก/ไมเลือก > เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกทุกรายการ

เคล็ดลับ:  หากตองการเลือกเกือบทุกรายการ อันดับแรกใหเลือก ตัวเลือก > เลือก/ไมเลือก > เลือกทั้งหมด และเลือก
รายการที่คุณไมตองการ และ ตัวเลือก > เลือก/ไมเลือก > ไมเลือก

หากตองการเลือกออปเจ็กต (เชน สิ่งที่แนบในเอกสาร) ใหเลื่อนไปที่ออปเจ็กตจนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจตุรัสปรากฏที่แตละดานของ
ออปเจ็กต

โหมดสแตนดบาย

โทรศัพทของคุณมีโหมดสแตนดบายที่แตกตางกันสองโหมด: โหมดสแตนดบายที่ใชงานอยูและโหมดสแตนดบาย

สแตนดบายที่ใชงานอยู

หลังจากที่คุณเปดโทรศัพทและโทรศัพทพรอมทำงานแลว แตคุณยังไมไดพิมพตัวอักษรใดหรือไมไดเลือกตัวเลือกใด โทรศัพทจะอยูใน
โหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู ในโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู คุณสามารถดูเครื่องหมายตางๆ เชน เครื่องหมายของผูใหบริการเครือ
ขาย หรือเครื่องหมายแจงเตือนตางๆ และแอปพลิเคชันที่คุณตองการเขาถึงอยางรวดเร็ว

ในการเลือกแอปพลิเคชันที่คุณตองการเขาถึงจากโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู ใหเลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > ทั่วไป > การ
ปรับตั้งคา > โหมดพรอมทำงาน > แอปฯ สแตนดบายพิเศษ

ในการเปลี่ยนฟงกชั่นของปุมเลือกในโหมดสแตนดบายที่ใชงาน เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา > โหมด
พรอมทำงาน > ทางลัด

หากตองการใชโหมดสแตนดบายขั้นพื้นฐาน เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา > โหมดพรอมทำงาน >
แบบพิเศษ > ปด

เคล็ดลับ:  ในการดูขอความในแฟมการรับสงขอความ เชน ถาดเขาหรือเมลบอกซในโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู ใหเลือก
 > ขอความ > ตัวเลือก > การต้ังคา > อื่นๆ และแฟมขอมูลใน โหมดสแตนดบายพิเศษ

สแตนดบาย

ในโหมดสแตนดบายขั้นพื้นฐาน คุณสามารถดูขอมูลผูใหบริการ, เวลา และเครื่องหมายตางๆ ได เชน เครื่องหมายแจงเตือน

ในการดูหมายเลขที่โทรออกลาสุด ใหกดปุมโทร เลื่อนไปที่หมายเลขหรือชื่อ และกดปุมโทรอีกครั้งเพื่อโทรตามหมายเลขนั้น

ในการโทรติดตอไปยังระบบฝากขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหกดคางไวที่ปุม 1

ในการดูขอมูลปฏิทิน ใหเลื่อนไปทางขวา

ในการเขียนและสงขอความตัวอักษร ใหเลื่อนไปทางซาย

ในการเปลี่ยนปุมลัดเหลานี้ เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา > โหมดพรอมทำงาน > ทางลัด

 การพิมพขอความดวยแผงปุมกดบนฝาครอบ

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ

 จะปรากฏขึ้นที่ดานบนขวาของหนาจอ ขณะเขียนขอความโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ

 และ  แสดงถึงแบบตัวพิมพอักษรที่เลือก  แสดงใหทราบวา ตัวอักษรตัวแรกของประโยคจะเปนตัวพิมพใหญ และตัวอักษร
อื่นๆ ทั้งหมดจะถูกเขียนดวยตัวพิมพเล็กโดยอัตโนมัติ  แสดงถึงโหมดตัวเลข

ในการพิมพขอความดวยปุมกด ใหกดปุมตัวเลขตั้งแตปุม 1–9 ซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ตองการปรากฏ ปุมตัวเลขแตละปุมจะมีตัวอักษร
อยูมากกวาที่ระบุไวบนปุมนั้นๆ หากตัวอักษรตัวถัดไปที่ตองการปอนอยูในปุมเดียวกับปุมตัวเลขที่ใชอยู ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏ
ขึ้น และพิมพตัวอักษร

เมื่อตองการปอนตัวเลข ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว

หากตองการสลับระหวางโหมดตัวอักษรและตัวเลข ใหกดคางไวที่ปุม #

หากตองการลบตัวอักษร ใหกดปุมลบ กดคางไวที่ปุมลบเพื่อลบตัวอักษรมากกวาหนึ่งตัวออก

หากตองการเขาสูเครื่องหมายวรรคตอนที่ใชกันเปนสวนใหญ ใหกดปุม 1กด 1 ซ้ำเพื่อเลื่อนไปยังเครื่องหมายวรรคตอนที่ตองการ

ในการใสอักขระพิเศษ ใหกด * เลื่อนไปที่อักขระที่ตองการ และกดปุมเลื่อน

หากตองการแทรกเวนวรรค ใหกดปุม 0หากตองการเลื่อนเคอรเซอรไปยังบรรทัดถัดไป ใหกดปุม 0 สามครั้ง

หากตองการสลับระหวางตัวพิมพใหญและพิมพเล็ก กด #

ระบบชวยสะกดคำอัตโนมัติ

1. ในการเปดใชระบบชวยสะกดคำอัตโนมัติ ใหกดปุม # สองครั้งติดกันซึ่งจะทำใหระบบชวยสะกดคำอัตโนมัติทำงานในโปรแกรมแกไข
ทุกประเภทที่มีอยูในโทรศัพท สัญลักษณ  จะแสดงอยูบนหนาจอ

ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับโทรศัพท
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2. หากตองการเขียนคำที่ตองการ กด 2–9กดปุมแตละปุมเพียงครั้งเดียวเพื่อพิมพตัวอักษรหนึ่งตัว

3. เมื่อคุณปอนคำที่ตองการเสร็จแลวและเปนคำที่ถูกตอง ใหเลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยัน หรือกด 0 เพื่อเพิ่มเวนวรรค

หากคำนั้นไมถูกตอง กด * ซ้ำไปเรื่อยๆ เพื่อดูคำที่ตรงกับที่พบในพจนานุกรมทีละคำ

หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงวาคำที่คุณตองการเขียนไมมีอยูในพจนานุกรม หากตองการเพิ่มคำนั้นลงในพจนานุกรม
เลือก สะกด พิมพคำนั้น (ตัวอักษรไมเกิน 32 ตัว) โดยใชระบบชวยสะกดคำอัตโนมัต ิและเลือก ตกลง คำที่แทรกลงในขอความจะเพิ่ม
เขาไปอยูในพจนานุกรมดวย เมื่อพจนานุกรมเต็ม คำใหมจะเขาไปแทนที่คำเกาที่สุดที่เคยปอนไว

เขียนคำแรกของคำประสม และเลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยันคำนั้นเขียนคำสุดทายของคำประสมหากตองการเขียนคำประสมใหเสร็จ กด 0
เพื่อเพิ่มเวนวรรค

ในการปดการใชระบบชวยสะกดคำอัตโนมัติกับโปรแกรมแกไขขอความทุกโปรแกรมในโทรศัพท ใหกด # สองครั้งติดกัน

เปลี่ยนภาษาที่ใชเขียน

เมื่อคุณเขียนขอความ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใชเขียน ตัวอยางเชน หากคุณกดปุม 6 ซ้ำๆ เพื่อไปที่ตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่ง การเปลี่ยน
ภาษาที่ใชเขียนจะชวยใหคุณเขาถึงตัวอักษรตางๆ ในลำดับที่ตางออกไปได

หากคุณกำลังเขียนขอความโดยใชพยัญชนะที่ไมใชตัวอักษรละติน และตองการเขียนโดยใชตัวอักษรละติน เชน การเขียนอีเมลหรือที่อยู
เว็บ คุณอาจตองเปลี่ยนภาษาที่ใชเขียน หากตองการเปลี่ยนภาษาที่ใชเขียน ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษาที่ใชเขียน และภาษาที่ใชเขียน
ที่ใชตัวอักษรละติน

การควบคุมระดับเสียง

คำเตือน:  โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

ในการปรับระดับเสียงของหูฟงในระหวางสนทนา ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

ในการปรับระดับเสียงเมื่อใชลำโพง ใหกดปุม Chr +  หรือ Chr +  ที่คอมมูนิเคเตอร

ในการปรับระดับเสียงของเครื่องเลนเพลงหรือวิทยุ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

รูปแบบ 

ขอสำคัญ:  ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออกหรือรับสาย หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองอยูในพื้นที่ใหบริการเครือ
ขายเซลลูลาร คุณอาจโทรติดตอเบอรโทรฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่องของคุณไวลวงหนาแลว ในการ
โทรติดตอ คุณตองใชฟงกชันโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากเครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสล็อค

เลือก  > เคร่ืองมือ > รูปแบบ
คุณสามารถปรับและตั้งคาเสียงเรียกเขา เสียงเตือน และเสียงอุปกรณอื่นๆ ไดในเหตุการณ สภาพแวดลอม หรือกลุมผูโทรที่แตกตางกัน
รูปแบบที่ใชอยูจะปรากฏอยูที่ดานบนของจอภาพในโหมดสแตนดบาย อยางไรก็ตาม หากรูปแบบที่ใชงานอยู ทั่วไป จะแสดงวันที่ของวัน
นี้เทานั้น

รูปแบบ ออฟไลน จะปองกันไมใหเกิดการเปดอุปกรณ การสงหรือรับขอความ หรือการใช Bluetooth, GPS หรือ วิทย ุFM โดยไมตั้งใจ นอก
จากนี้ยังปดการเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่อาจเปดทำงานเมื่อเลือกรูปแบบที่เกี่ยวกับการเชื่อมตอ รูปแบบออฟไลนจะไมปองกันการเปดใช
การเชื่อมตอ LAN ไรสายหรือ Bluetooth ในภายหลัง หรือการรีสตารต GPS หรือวิทยุ FM ดังนั้นคุณควรปฏิบัติตามขอกำหนดดานความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวของเมื่อทำการเชื่อมตอและใชคุณสมบัติเหลานี้

เคล็ดลับ: ในการเปลี่ยนรูปแบบจากในมุมมองใดก็ตาม ใหกดปุมเปด/ปดสั้นๆ เลือกรูปแบบที่คุณตองการใช

ในการสรางรูปแบบใหม ใหเลือก ตัวเลือก > สรางใหม และระบุการตั้งคา

ในการปรับแตงรูปแบบ ใหเลือกรูปแบบ และ ตัวเลือก > ปรับตั้งคา

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหเลือกรูปแบบ และ ตัวเลือก > ทำงาน หากคุณเลือกรูปแบบออฟไลน คุณจะไมสามารถสงหรือไดรับขอความ
ตางๆ

ในการลบรูปแบบที่สรางขึ้น ใหเลือก ตัวเลือก > ลบรูปแบบ คุณไมสามารถลบรูปแบบที่ตั้งคาไวกอนได

การเลือกเสียงเรียกเขา

ในการกำหนดแบบเสียงเรียกเขา ใหเลือก ตัวเลือก > ปรับตั้งคา > เสียงเรียกเขา เลือกเสียงเรียกเขาจากรายการหรือเลือก แหลง
ดาวนโหลดเสียง เพื่อเปดแฟมขอมูลบุคมารคที่มีรายการของบุคมารคสำหรับการดาวนโหลดเสียงที่ใชเบราเซอร เสียงที่ดาวนโหลดมา
จะบันทึกอยูในคลัง

ในการเลนเสียงเรียกเขาที่เลือกไวเฉพาะกลุมผูติดตอ ใหเลือก ตัวเลือก > ปรับตั้งคา > ปลุกสำหรับและเลือกกลุมที่ตองการ สาย
โทรศัพทจากบุคคลที่อยูนอกกลุมจะไมมีเสียงเตือน

หากตองการเปลี่ยนเสียงขอความเขา ใหเลือก ตัวเลือก > ปรับตั้งคา > แบบเสียงเตือนขอความ

 ลักษณะ 

เลือก  > เคร่ืองมือ > ลักษณะ
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คุณสามารถเปลี่ยนรูปลักษณของหนาจอโทรศัพท เชน ภาพและสีของพื้นหลังไดดวยลักษณะ

ในการเปลี่ยนรูปลักษณของหนาจอ ใหเปดแฟมขอมูล ทั่วไป เลือกลักษณะและ ตัวเลือก > ต้ัง

ในการเปลี่ยนภาพพื้นหลังของโหมดสแตนดบาย ใหเลือก ภาพพื้นหลัง > รูปภาพ แลวเลือกภาพที่ตองการ

ในการเปลี่ยนภาพพักหนาจอ ใหเลือก ประหยัดพลังงาน และเลือก วันที่และเวลา เพื่อใหแสดงวันที่ในภาพพักหนาจอ, ขอความ เพื่อ
เขียนขอความที่จะใชเปนภาพพักหนาจอ หรือ ไฟลภาพเคล่ือนไหว เพื่อเลือกภาพเคลื่อนไหวที่จะใชเปนภาพพักหนาจอ เมื่อคุณเลือก
ภาพพักหนาจอที่ตองการเสร็จ ใหเลือก ตัวเลือก > ต้ัง

หากคุณเลือกภาพพักหนาจอแบบเคลื่อนไหว ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา เพื่อกำหนดระยะเวลาแสดงภาพเคลื่อนไหว และกำหนด
เวลาดับไฟพื้นหลัง

ในการดาวนโหลดลักษณะ ใหเลือก ตัวเลือก > ดาวนโหลด > แหลงโหลดลักษณะ พิมพลิงคของเว็บที่คุณตองการดาวนโหลด
ลักษณะเมื่อดาวนโหลดลักษณะแลว คุณจะสามารถดูตัวอยาง เปดใช หรือแกไขลักษณะได

ในการดูตัวอยางลักษณะ ใหเลือก ตัวเลือก > ดูตัวอยาง

ในการใชลักษณะที่เลือก ใหเลือก ตัวเลือก > ต้ัง

หนวยความจำ

หนวยความจำที่คุณสามารถจัดเก็บขอมูลหรือติดตั้งแอปพลิเคชั่นไดมีสองประเภท ไดแก หนวยความจำของเครื่องและหนวยความจำ
แบบถอดเก็บได

หนวยความจำของเครื่อง คือ หนวยความจำที่ใชรวมกันระหวางแอปพลิเคชั่นตางๆ จำนวนหนวยความจำภายในที่มีและนำมาใชไดจะแตก
ตางกัน แตไมสามารถเพิ่มขึ้นเกินคาสูงสุดที่กำหนดมาตั้งแตตน ขอมูลที่จัดเก็บไวในเครื่อง เชน แอปพลิเคชั่นซอฟตแวร รูปภาพ และ
เพลง จะกินเนื้อที่บนหนวยความจำของอุปกรณ

หนวยความจำแบบถอดเก็บได คือ ที่เก็บขอมูลที่ไมไดใหไวในเครื่อง เชน ซิมการดหรือการดหนวยความจำ เชน ซิมการดใชจัดเก็
บขอมูลเกี่ยวกับผูใหบริการเครือขายและรายชื่อ เปนตน การดหนวยความจำสามารถนำมาใชเปนสื่อจัดเก็บภายนอกสำหรับแอ
ปพลิเคชันซอฟตแวร รูปภาพ เพลง รายชื่อ ขอความ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบอื่นๆ การดหนวยความจำความจุสูงยังมีวาง
จำหนายดวย

ในการดูจำนวนหนวยความจำที่ใชอยูในปจจุบัน จำนวนหนวยความจำที่เหลืออยู และจำนวนหนวยความจำที่ขอมูลแตละประเภทใช ให
เลือก  > ตัวเลือก > ขอมูลหนวยความจำ > ความจำโทรศัพท หรือ การดความจำ

เคล็ดลับ: คุณควรลบหรือโอนยายขอมูลไปยังการดหนวยความจำหรือคอมพิวเตอรเปนประจำเพื่อไมใหหนวยความจำเต็ม

การดหนวยความจำ 

เลือก  > เคร่ืองมือ > ความจำ
โทรศัพท Nokia ของคุณสนับสนุนเฉพาะระบบไฟล FAT16 และ FAT32 ของการดหนวยความจำ หากคุณใชการดหนวยความจำที่มาจาก
โทรศัพทเครื่องอื่น หรือหากคุณตองการใหแนใจวาการดหนวยความจำนั้นใชงานรวมกับโทรศัพท Nokia ของคุณได คุณตองฟอรแมต
การดหนวยความจำกับโทรศัพท Nokia ของคุณ การฟอรแมตการดหนวยความจำจะลบขอมูลทั้งหมดที่จัดเก็บอยูในการด

คุณสามารถใสและถอดการดหนวยความจำไดโดยไมตองถอดแบตเตอรี่ออกหรือปดโทรศัพท หามดึงการดหนวยความจำออกในขณะที่
กำลังมีการเขาใชการด การดึงการดออกในขณะที่กำลังมีการเขาใชการดอาจทำใหการดหนวยความจำและโทรศัพทเสียได และขอมูลที่
จัดเก็บไวภายในการดอาจหายไป

หากคุณไมสามารถใชการดหนวยความจำในโทรศัพท อาจเปนเพราะการดหนวยความจำผิดประเภท การดยังไมถูกฟอรแมตสำหรับ
โทรศัพทของคุณ หรือการดมีระบบไฟลที่เสีย

MicroSD
เลือกใชการด microSD แบบที่ใชรวมกับโทรศัพทไดที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น โทรศัพท Nokia ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ได
รับการรับรองดานการใชการดหนวยความจำชนิดตางๆ แตการดที่ผลิตจากบางบริษัทอาจใชรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดไมเต็มที่ การใชการด
ที่ใชงานรวมกันไมไดอาจทำใหการดและโทรศัพทชำรุดและขอมูลที่อยูในการดเสียหายได

โทรศัพทเครื่องนี้ใชการดหนวยความจำ microSD
หากตองการใหแนใจถึงความสามารถในการทำงานรวมกัน โปรดใชเฉพาะการด microSD ที่ใชรวมกันไดกับโทรศัพทเครื่องนี้
เทานั้น ตรวจสอบความเขากันไดของการด microSD กับบริษัทผูผลิตหรือผูใหบริการ การดหนวยความจำอื่นที่ไมใชการด
microSD จะไมทำงานรวมกับโทรศัพทเครื่องนี ้การใชการดหนวยความจำที่ใชรวมกันไมไดจะกอใหเกิดความเสียหายกับการดหนวยความ
จำรวมทั้งตัวเครื่อง และขอมูลที่เก็บไวในการดอาจสูญหาย

ใชการดหนวยความจำ

ในการนำการดหนวยความจำออกจากเครื่องอยางปลอดภัย ใหเลือก ตัวเลือก > นำการดความจำออก

ในการฟอรแมตการดหนวยความจำของอุปกรณของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > ฟอรแมตการดความจำ เมื่อฟอรแมตการดหนวยความจำ
แลว ขอมูลทั้งหมดในการดจะถูกลบโดยถาวร โปรดสอบถามกับรานผูแทนจำหนายวาคุณตองฟอรแมตการดหนวยความจำกอนใชงาน
หรือไม

ในการเปลี่ยนชื่อของการดหนวยความจำ ใหเลือก ตัวเลือก > ชื่อการดหนวยความจำ

ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับโทรศัพท
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คุณสามารถปองกันการดหนวยความจำดวยรหัสผานเพื่อปองกันการแอบใชโดยไมไดรับอนุญาต ในการตั้งรหัสผาน เลือก ตัวเลือก > ต้ัง
รหัสผาน รหัสผานประกอบดวยอักขระไดไมเกิน 8 ตัวและตองระวังในเรื่องตัวพิมพใหญและพิมพเล็ก รหัสผานจะถูกจัดเก็บไวใน
โทรศัพทของคุณ คุณไมจำเปนตองพิมพรหัสผานซ้ำเมื่อใชการดหนวยความจำในอุปกรณเครื่องเดิม หากคุณใชการดหนวยความจำใน
อุปกรณเครื่องอื่น เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน การดหนวยความจำบางรุนอาจไมสนับสนุนการปองกันดวยรหัสผาน

ในการลบรหัสผานของการดหนวยความจำ เลือก ตัวเลือก > ลบรหัสผาน เมื่อคุณลบรหัสผานแลว ขอมูลบนการดหนวยความจำจะไมถูก
ปองกันเมื่อมีการลักลอบเขามาใช

หากตองการเปดการดหนวยความจำที่ล็อคอยู ให เลือก ตัวเลือก > ปลดล็อคการดความจำ พิมพรหัสผาน

ในการตรวจสอบการใชหนวยความจำของแอปพลิเคชั่นและขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > ขอมูลหนวยความจำ

วิธีใชและคำแนะนำ

คุณสามารถคนหาคำตอบที่คุณสงสัยไดในขณะที่ใชโทรศัพทอยูแมไมมีคูมือผูใชอยูกับตัว เนื่องจากโทรศัพทของคุณไดรวมวิธีใชและคำ
แนะนำของงานเฉพาะเอาไวดวย

วิธีใชโทรศัพท 
หากตองการอานคำแนะนำสำหรับหนาจอปจจุบันของแอปพลิเคชั่นที่เปดอยู เลือก ตัวเลือก > วิธีใช

ในการเบราสดูหัวขอวิธีใชและทำการคนหา ใหเลือก  > วิธีใช > วิธีใช คุณสามารถเลือกประเภทที่คุณตองการดูคำแนะนำ เลือก
ประเภท เชน การรับสงขอความ เพื่อดูคำแนะนำตางๆ (หัวขอวิธีใช) ที่มีอยู ในขณะที่คุณอานหัวขอ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวาเพื่อดูหัว
ขออื่นในประเภทนั้น

หากตองการสลับระหวางแอปพลิเคชั่นและวิธีใช ใหกดปุม  คางไว

คำแนะนำ 
เลือก  > วิธีใช > บทแนะนำ
คำแนะนำจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณและวิธีใชโทรศัพท

ตัวชวยการต้ังคา 

เลือก  > เคร่ืองมือ > ตัวชวยต้ังคา
ตัวชวยการตั้งคาจะกำหนดคาโทรศัพทของคุณสำหรับการตั้งคาของผูใหบริการ (MMS, GPRS และอินเตอรเน็ต) อีเมล การสนทนา (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) และการแบงดูวิดีโอ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โดยอิงกับขอมูลของผูใหบริการเครือขายของคุณ

ในการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตองติดตอผูใหบริการเพื่อเปดใชการเชื่อมตอขอมูลหรือบริการอื่น

หากผูใหบริการของคุณไมมีการบริการตัวชวยการตั้งคา ในโทรศัพทของคุณจะไมปรากฏเมนูดังกลาวสำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ
พรอมในการใหบริการตัวชวยการตั้งคา โปรดติดตอผูใหบริการ หรือตัวแทนจำหนาย

รายการการตั้งคาตางๆ ที่มีใหเลือกใชในตัวชวยการตั้งคาจะขึ้นอยูกับคุณสมบัติของโทรศัพท ซิมการด ผูใหบริการไรสาย และขอมูลที่ใช
ไดในฐานขอมูลตัวชวยการตั้งคา

ในการเริ่มตัวชวยตอ เลือก เริ่ม เมื่อคุณใชตัวชวยเปนครั้งแรก จะมีคำแนะนำสำหรับขั้นตอนในการกำหนดคาหากไมไดใสซิมการดไว คุณ
จะตองเลือกประเทศที่ตั้งของผูใหบริการไรสายของคุณ และผูใหบริการของคุณหากชื่อประเทศหรือผูใหบริการที่ตัวชวยแนะนำนั้นไมใช
ชื่อที่ถูกตอง ใหเลือกจากรายการ หากการกำหนดการตั้งคาถูกขัดจังหวะ จะไมมีการกำหนดการตั้งคาหลังจากปดตัวชวยแลว คุณสามารถ
เริ่มตนใชแอปพลิเคชั่นที่กำหนดไว

ในการเขาสูหนาจอหลักของตัวชวยการตั้งคาหลังจากตัวชวยไดเสร็จสิ้นการกำหนดการตั้งคาแลว เลือก ตกลง
ในหนาจอหลัก เลือก ตัวเลือก และเลือกจากรายการตอไปนี้

• ผูใหบริการ — กำหนดการตั้งคาเฉพาะของผูใหบริการ เชน MMS, อินเตอรเน็ต, WAP และสตรีมมิ่ง
• การต้ังคาอีเมล — แกไขการตั้งคาอีเมล
• การสนทนา — กำหนดการตั้งคาการสนทนา
• มุมมองรวม — กำหนดการตั้งคาการแบงดูวิดีโอ

ตัวเลือกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกัน

หากคุณไมสามารถใชตัวชวยการตั้งคาได โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตการตั้งคาโทรศัพทของ Nokia ที่ www.nokia.com

Nokia PC Suite
คุณสามารถติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ไดจาก DVD หรือจากเว็บ ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ใชไดเฉพาะกับ Windows 2000
และ Windows XP เทานั้น เมื่อใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite คุณสามารถสำรองขอมูล ซิงโครไนซโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรที่ใชรวม
กันได ยายไฟลระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได หรือใชโทรศัพทของคุณเปนโมเด็ม

ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับโทรศัพท
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3. การโอนยายขอมูลระหวางอุปกรณตางๆ 

เลือก  > เคร่ืองมือ > ถายโอน
คุณสามารถโอนขอมูล เชน รายชื่อ จากโทรศัพทโนเกียที่ใชรวมกันไดไปยัง Nokia E90 Communicator ของคุณโดยใชการเชื่อมตอ
Bluetooth หรืออินฟราเรดชนิดของขอมูลที่สามารถโอนยายไดจะขึ้นอยูกับรุนของโทรศัพท หากอุปกรณอื่นสนับสนุนการซิงโครไนซ คุณ
ยังสามารถซิงโครไนซขอมูลระหวางอุปกรณนั้นและ Nokia E90 Communicator ของคุณ

หากคุณถายโอนขอมูลจากโทรศัพทรุนกอน คุณอาจตองใสซิมการดในโทรศัพทเครื่องนั้น สวน Nokia E90 Communicator ไมตองใชซิ
มการดในการถายโอนขอมูลแตอยางใด

การโอนยายขอมูลดวย Bluetooth
1. ในหนาจอขอมูล เลือก ทำตอ
2. เลือก ผานทาง Bluetooth ทั้งสองอุปกรณตองสนับสนุนการเชื่อมตอในชนิดที่เลือก

3. เปด Bluetooth ในอุปกรณอื่นของคุณ และเลือก ทำตอ ใน Nokia E90 Communicator เพื่อเริ่มตนคนหาอุปกรณดวยการเชื่อมตอ
Bluetooth ที่เปดใชอยู

4. เลือก หยุด ใน Nokia E90 Communicator หลังจากพบอุปกรณอีกเครื่องของคุณแลว

5. เลือกอีกอุปกรณหนึ่งของคุณจากรายการ เครื่องจะขอใหคุณพิมพรหัสผาน (1 ถึง 16 หลัก) บน Nokia E90 Communicatorใชรหัสผาน
เพียงหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันการเชื่อมตอนี้

6. พิมพรหัสบน Nokia E90 Communicator ของคุณ และเลือก ตกลง พิมพรหัสผานบนอีกอุปกรณหนึ่งของคุณ และเลือก ตกลง ตอน
นี้ อุปกรณทั้งสองถูกจับคูกันแลว โปรดดูที่“การจับคูอุปกรณ”ในหนา 45
สำหรับโทรศัพทในบางรุน แอปพลิเคชั่น ถายโอนขอมูล จะถูกสงไปที่อีกอุปกรณหนึ่งของคุณในรูปของขอความหากตองการติดตั้ง
ถายโอนขอมูล บนอีกอุปกรณหนึ่ง เปดขอความ และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ

7. ใหเลือกขอมูลที่คุณตองการโอนยายจากอุปกรณอีกเครื่อง ที่หนาจอ Nokia E90 Communicator
การโอนยายขอมูลดวยอินฟราเรด
1. ในหนาจอขอมูล เลือก ทำตอ
2. เลือก ผานทางอินฟราเรด ทั้งสองอุปกรณตองสนับสนุนการเชื่อมตอในชนิดที่เลือก

3. เชื่อมตอสองอุปกรณ โปรดดูที่“อินฟราเรด ”ในหนา 47
4. ใหเลือกขอมูลที่คุณตองการโอนยายจากอุปกรณอีกเครื่อง ที่หนาจอ Nokia E90 Communicator ของคุณ แลวเลือก ตกลง
เนื้อหาจะถูกคัดลอกจากหนวยความจำของอีกอุปกรณหนึ่งไปยังตำแหนงที่ตรงกันในโทรศัพทของคุณเวลาที่ใชคัดลอกจะขึ้นอยูกับ
จำนวนขอมูลที่ถูกโอนยายคุณยังสามารถยกเลิกและทำตอในภายหลัง

ขั้นตอนที่จำเปนสำหรับการโอนขอมูลอาจแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ และคุณไดหยุดโอนยายขอมูลกลางคันไปกอนหนา
นี้หรือไมรายการที่คุณสามารถโอนยายไดจะแตกตางกันไปโดยจะขึ้นอยูกับอุปกรณอีกเครื่องหนึ่ง

การซิงโครไนซขอมูลกับอุปกรณอื่น

หากคุณเคยโอนยายขอมูลไปไวที่ Nokia E90 Communicator มากอน และอุปกรณอีกเครื่องหนึ่งของคุณสนับสนุนการซิงโครไนซ คุณ
สามารถใช ถายโอนขอมูล เพื่อทำใหขอมูลในอุปกรณทั้งสองเปนขอมูลลาสุดอยูเสมอ

1. เลือก โทรศัพท
2. เลือกอุปกรณที่คุณจะโอนยายขอมูลออกมา

3. เลือก โทรศัพทอุปกรณจะเริ่มซิงโครไนซโดยใชการเชื่อมตอในชนิดเดียวกับที่คุณเลือกเมื่อคุณโอนยายขอมูลในตอนแรกเฉพาะ
ขอมูลที่คุณเลือกโอนยายในตอนแรกเทานั้นที่จะถูกซิงโครไนซ

ในการปรับเปลี่ยนการตั้งคาการโอนยายขอมูลและการซิงโครไนซ ใหเลือก โทรศัพท จากนั้นเลือกอุปกรณที่ตองการและ แกไข
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4. โทรศัพท

รับสายเรียกเขา

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจแตกตางจากที่พบในเครื่อง
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ ภาษี และปจจัยอื่นๆ

ในการโทรออกและรับสาย โทรศัพทตองเปดอยู ติดตั้งซิมการดที่ถูกตอง และคุณตองอยูในเขตพื้นที่บริการของระบบเครือขาย
โทรศัพทเซลลูลาร

ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทร

ในการปฏิเสธสาย ใหกดปุมจบการทำงาน

ในการปดเสียงเรียกเขาแทนการรับสาย เลือก เงียบ

ขณะที่คุณติดสายสนทนาและฟงกชันการรอสายเปดใชงานอยู ใหกดปุมโทรเพื่อรับสายใหมที่เขามาสายแรกที่สนทนาอยูจะถูกพักไวใน
การวางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุมจบการทำงาน

 การโทรออก

ขอสำคัญ:  หากเครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสล็อคเพื่อเปดใชฟงกชันของโทรศัพท แมจะล็อคเครื่องไว คุณยังสามารถโทร
ออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการได การโทรแบบฉุกเฉินในรูปแบบออฟไลน หรือเมื่อมีการล็อคเครื่อง เครื่องตอง
สามารถรับรูวาหมายเลขนั้นเปนหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการ คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบหรือปลดล็อคเครื่องไดโดยปอน
รหัสล็อค กอนจะโทรติดตอหมายเลขฉุกเฉิน

ในการโทรออก ใหกดหมายเลขโทรศัพทพรอมทั้งรหัสพื้นที่ จากนั้นกดปุมโทร

เคล็ดลับ:  ในการโทรตางประเทศ ใหกดเครื่องหมาย + ซึ่งแทนรหัสการโทรออกตางประเทศ หลังจากนั้นใหใสรหัสประเทศ
รหัสพื้นที่ (โดยไมตองมีเลข 0 นำหนา หากจำเปน) ตามดวยเบอรโทรศัพท

ในการวางสาย หรือยกเลิกการโทรออก ใหกดปุมวางสาย

หากตองการโทรออกโดยใชรายชื่อที่จัดเก็บ เลือก รายชื่อ ในโหมดสแตนดบายพิมพตัวอักษรตัวแรกของชื่อ เลื่อนไปที่ชื่อ และกดปุม
โทร โปรดดูที่“ รายชื่อ ”ในหนา 35
ในการโทรออกโดยใชบันทึก ใหกดปุมโทรเพื่อดูกวา 20 หมายเลขลาสุดที่คุณโทร เลื่อนไปยังหมายเลขหรือชื่อที่ตองการ และกดปุม
โทร โปรดดูที่“ ไฟลบันทึก ”ในหนา 25
ในการปรับระดับเสียงของสายสนทนา ใหเลื่อนขวาหรือซาย

ในการสลับจากสายสนทนาไปเปนสายวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > สลับไปสายวิดีโอ โทรศัพทจะยุติสายสนทนาและทำการโทรสาย
วิดีโอไปยังผูรับ

การประชุมทางโทรศัพท

1. ในการโทรประชุมทางโทรศัพท ใหปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรวมประชุม แลวกดปุมโทร

2. เมื่อผูรวมประชุมรับสาย ใหเลือก ตัวเลือก > โทรออกใหม
3. เมื่อคุณโทรหาผูรวมประชุมทุกคนแลว ใหเลือก ตัวเลือก > ประชุม เพื่อรวมทุกสายไวในการประชุมทางโทรศัพท

ในการปดเสียงไมโครโฟนของโทรศัพทระหวางการสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > เงียบเสียง

ในการตัดผูรวมประชุมออกจากการสนทนาหนึ่งคน ใหเลื่อนไปที่ผูรวมประชุมคนนั้น แลวเลือก ตัวเลือก > ประชุม > ถอนผูรวมสาย

ในการหารือกับผูรวมประชุมหนึ่งคนเปนการสวนตัว ใหเลื่อนไปที่ผูรวมประชุมคนนั้น แลวเลือก ตัวเลือก > ประชุม > สวนตัว

สายวิดีโอ

ในการโทรสายวิดีโอ คุณจำเปนตองอยูในพื้นที่ที่เครือขาย UMTS ครอบคลุมถึงโปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ เพื่อดูขอมูล
เกี่ยวกับการใชงานและการเปนสมาชิกบริการสายสนทนาทางวิดีโอขณะที่สนทนา คุณและคูสนทนาจะเห็นภาพวิดีโอสดของอีกฝาย หาก
ผูรับมีโทรศัพทที่ใชงานรวมกันไดภาพวิดีโอที่กลองในโทรศัพทจับภาพไวจะแสดงใหผูรับสายวิดีโอเห็นการสนทนาทางวิดีโอสามารถทำ
ไดกับ 2 คูสายเทานั้น

คำเตือน:  โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

ในการโทรสายวิดีโอ ใหปอนหมายเลขโทรศัพทหรือเลือกรายชื่อจากรายชื่อผูติดตอ และเลือก ตัวเลือก > โทร > สายวิดีโอ เมื่อสาย
วิดีโอเริ่มขึ้น กลองที่ดานหลังโทรศัพทจะเปดขึ้น หากคุณใชโทรศัพทแบบมีฝาปดเมื่อคุณเปดโทรศัพท กลองบนโทรศัพทจะถูกใชงาน
หากมีการใชงานกลองอยู การสงวิดีโอจะใชงานไมไดหากคูสนทนาไมตองการสงวิดีโอกลับมาใหคุณ จะมีภาพนิ่งแสดงอยูแทน คุณ
สามารถกำหนดคาของภาพนิ่งไดใน  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > โทรศัพท > การโทร > รูปภาพในสายวิดีโอ

ในการยุติการสงไฟลเสียง วิดีโอ หรือวิดีโอและเสียง ใหเลือก ตัวเลือก > ไมใชงาน > การสงเสียง, การสงวิดีโอ หรือ การสงวิดีโอ
และเสียง
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ในการใชลำโพงเพื่อฟงเสียง ใหเลือก ตัวเลือก > ใชงานลำโพง ในการปดลำโพงและใชหูฟง ใหเลือก ตัวเลือก > ใชงานชุดหูฟง

ในการเปลี่ยนพื้นที่แสดงภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนลำดับภาพ

ในการขยายภาพบนหนาจอ ใหเลือก ตัวเลือก > ขยาย หรือ ยอ

ในการยุติสายวิดีโอแลวทำการโทรสายสนทนาปกติกับคูสนทนาคนเดิม ใหเลือก ตัวเลือก > สลับไปสายสนทนา

การแบงดูวิดีโอ

ในการแบงวิดีโอ (บริการเสริมของเครือขาย) ขณะที่สนทนา คุณตองกำหนดการตั้งคาโปรโตคอลเริ่มการแบงวิดีโอที่  > เคร่ืองมือ >
การต้ังคา > การเชื่อมตอ > การต้ังคา SIP โปรดสอบถามการตั้งคาที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ

คุณยังตองตั้งโหมดเครือขายใหเปน UMTS ที่  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > โทรศัพท > เครือขาย ดวย

แบงวิดีโอ

1. โทรไปยังรายชื่อที่เลือกไว คูสนทนาจะตองมีโทรศัพทที่ใชงานรวมกันได คุณสามารถเริ่มการแบงวิดีโอไดทันทีที่โทรติดและโทรศัพท
ของคุณไดรับการลงทะเบียนเขาสูเซิรฟเวอร SIP แลว

2. ในการสงวิดีโอสดหรือคลิปวิดีโอจากโทรศัพทของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > รวมดูวิดีโอ > ภาพสด หรือ คลิป ในการดูตัว
อยางคลิป ใหเลือก ตัวเลือก > เลน

3. เลือกผูรับจากรายชื่อผูติดตอ หรือปอนหมายโทรศัพทของผูรับหรือที่อยู SIP ดวยตนเองเพื่อสงคำเชิญใหผูรับ การแบงวิดีโอจะเริ่มขึ้น
โดยอัตโนมัติเมื่อผูรับตอบรับคำเชิญของการแบงวิดีโอ

4. ในการยุติการแบงวิดีโอ ใหเลือก หยุด สายสนทนาจะดำเนินตอไปตามปกติ

รับคำเชิญการแบงวิดีโอ

เมื่อคุณไดรับคำเชิญการแบงวิดีโอ จะมีขอความแสดงชื่อหรือที่อยู SIP ของผูโทรปรากฏขึ้น

ในการตอบรับคำเชิญการแบงและเริ่มการแบง ใหเลือก ยอมรับ

ในการปฏิเสธคำเชิญการแบง ใหเลือก ปฏิเสธ สายสนทนาจะดำเนินตอไปตามปกติ

 สายอินเตอรเน็ต 

โทรศัพทของคุณสามารถใชงานการโทรออกสายสนทนาผานทางอินเตอรเน็ต (การติดตอผานอินเตอรเน็ต) แตในการโทรฉุกเฉิน เครื่อง
ของคุณจะทำการติดตอผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่เปนหลัก ในกรณีที่การโทรฉุกเฉินผานเครือขายโทรศัพทเซลลูลารไมไดผล
เครื่องจึงจะพยายามโทรฉุกเฉินผานผูใหบริการอินเตอรเน็ต เนื่องดวยลักษณะสัญญาณเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เปดใช คุณควรใช
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่สำหรับการโทรฉุกเฉิน หากเปนไปได หากคุณอยูในพื้นที่ใหบริการของเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที ่ตรวจสอบ
ใหแนใจวาเปดเครื่องโทรศัพทแลวและพรอมสำหรับโทรออก กอนจะทำการโทรฉุกเฉิน โทรศัพทของคุณจะสามารถใชงานการติดตอ
ฉุกเฉินโดยใชการโทรผานอินเตอรเน็ตไดหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับวามีการใหบริการเครือขาย WLAN หรือไม และผูใหบริการอินเตอรเน็ต
สามารถใหบริการการโทรฉุกเฉินหรือไม โปรดติดตอผูใหบริการอินเตอรเน็ตของคุณเพื่อตรวจสอบวาสามารถใหบริการการโทรฉุกเฉิน
โดยการโทรผานอินเตอรเน็ตไดหรือไม

เลือก  > เช่ือมตอ > โทรเน็ต
เมื่อใชบริการสายอินเตอรเน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณจะสามารถโทรออกและรับสายเรียกเขาผานอินเตอรเน็ตไดโดยใช
เทคโนโลยี VoIP (voice over internet protocol) สายอินเตอรเน็ตสามารถสรางขึ้นระหวางคอมพิวเตอร ระหวางโทรศัพทมือถือ และ
ระหวางอุปกรณ VoIP และโทรศัพททั่วไป ในการโทรหรือรับสายอินเตอรเน็ต โทรศัพทของคุณตองอยูภายในพื้นที่ใหบริการ WLAN เปนตน

ความพรอมของบริการสายอินเตอรเน็ตนี้อาจแตกตางกันตามประเทศหรือพื้นที่ของคุณ

สรางรูปแบบสายอินเตอรเน็ต

กอนจะโทรสายอินเตอรเน็ตไดนั้น คุณจำเปนตองสรางรูปแบบสายอินเตอรเน็ตกอน

1. เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > การต้ังคา SIP > ตัวเลือก > เพิ่มใหม และปอนขอมูลที่จำเปน ตรวจสอบ
ใหแนใจวา การลงทะเบียน มีคาเปน เปดตลอด แลว โปรดสอบถามขอมูลการตั้งคาที่ถูกตองจากผูใหบริการสายอินเตอรเน็ต

2. เลือก พร็อกซี่เซิรฟเวอร > ประเภทการขนสง > อัตโนมัติ
3. เลือก กลับ จนกระทั่งคุณกลับมาที่หนาจอหลักของการตั้งคา การเชื่อมตอ
4. เลือก โทรทางเน็ต > ตัวเลือก > รูปแบบใหม พิมพชื่อรูปแบบ และเลือกรูปแบบ SIP ที่คุณสรางไว

ในการกำหนดใหใชรูปแบบที่สรางขึ้นเมื่อทำการเชื่อมตอบริการสายอินเตอรเน็ตโดยอัตโนมัติ ใหเลือก  > เช่ือมตอ > โทรเน็ต > รูป
แบบที่ตองการ

ในการล็อกอินเขาสูบริการสายอินเตอรเน็ตดวยตนเอง ใหเลือก การลงทะเบียน > เม่ือตองการ และ ประเภทการขนสง > UDP หรือ
TCP ในการตั้งคา SIP เมื่อสรางรูปแบบสายอินเตอรเน็ต

โทรศัพท
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การเชื่อมตอไปยังบริการสายอินเตอรเน็ต

หากตองการโทรหรือรับสายอินเตอรเน็ต คุณตองเชื่อมตอโทรศัพทเขากับบริการสายอินเตอรเน็ตกอน หากคุณเลือกการล็อกอินอัตโนมัติ
โทรศัพทจะทำการเชื่อมตอไปยังบริการสายอินเตอรเน็ตโดยอัตโนมัติ หากคุณล็อกอินเขาสูบริการดวยตนเอง ใหเลือกเครือขายที่มีให
บริการจากรายชื่อ แลวเลือก เลือก

รายชื่อเครือขายจะถูกรีเฟรชโดยอัตโนมัติทุก 15 วินาที หากตองการรรีเฟรชรายชื่อเครือขายดวยตนเอง ใหเลือก ตัวเลือก > รีเฟรช ให
ใชตัวเลือกนี้ หากในรายชื่อไมแสดง WLAN ของคุณ

ในการเลือกบริการสายอินเตอรเน็ตสำหรับสายโทรออก หากเชื่อมตอโทรศัพทเขากับบริการลักษณะนี้มากกวาหนึ่งบริการ ใหเลือก ตัว
เลือก > เปลี่ยนบริการ

ในการกำหนดคาของบริการใหม ใหเลือก ตัวเลือก > กำหนดคาของบริการ ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อมีหลายบริการที่ยังไมถูก
กำหนดคา

ในการบันทึกเครือขายที่คุณเชื่อมตออยูในปจจุบันไว ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บเครือขาย เครือขายที่ถูกบันทึกไวจะมีรูปดาวกำกับอยู
ในรายชื่อเครือขาย

ในการเชื่อมตอกับบริการสายอินเตอรเน็ตโดยใช WLAN ที่ซอนไว ใหเลือก ตัวเลือก > ใชเครือขายที่ซอน

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอกับบริการสายอินเตอรเน็ต ใหเลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอจากบริการ

โทรสายอินเตอรเน็ต

คุณสามารถโทรสายอินเตอรเน็ตไดจากทุกแอปพลิเคชั่นที่คุณสามารถโทรสายสนทนาปกติได ตัวอยางเชน ในรายชื่อ ใหเลื่อนไปที่ราย
ชื่อที่ตองการ แลวเลือก โทร > ตัวเลือก > สายอินเทอรเน็ต

ในการโทรสายอินเตอรเน็ตในโหมดสแตนดบาย ใหปอนเบอรโทรศัพทหรือที่อยูอินเตอรเน็ตและกดปุมโทร

ในการใชปุมกดบนฝาครอบเพื่อโทรสายอินเตอรเน็ตไปยังที่อยูที่ไมไดเริ่มตนดวยตัวเลข ใหกดปุมตัวเลขใดก็ไดเมื่อโทรศัพทอยูในโหมด
สแตนดบาย และกดปุม # นาน 2-3 วินาทีเพื่อลางหนาจอ และเพื่อเปลี่ยนโหมดโทรศัพทจากโหมดตัวเลขเปนโหมดตัวอักษร พิมพที่อยู
และกดปุมโทร

ในการตั้งคาใหสายอินเตอรเน็ตเปนชนิดการโทรที่ตองการใชกับการโทรออก ใหเลือก  > เชื่อมตอ > โทรเน็ต > ตัวเลือก > การตั้ง
คา > ประเภทการโทรที่ตองการ > สายอินเทอรเน็ต เมื่อโทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับบริการสายอินเตอรเน็ตแลว การโทรออกทุก
สายจะถูกทำใหเปนสายอินเตอรเน็ต

โทรดวน 

เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > โทรศัพท > การโทร > การโทรดวน > เปด
การโทรดวนชวยใหคุณโทรออกไดโดยกดปุมตัวเลขในโหมดสแตนดบายคางไว

ในการกำหนดปุมตัวเลขใหกับหมายเลขโทรศัพท เลือก  > เคร่ืองมือ > โทรดวน เลื่อนไปที่ปุมตัวเลข (2 - 9) บนหนาจอ และเลือก
ตัวเลือก > กำหนด เลือกหมายเลขโทรศัพทที่ตองการจากรายชื่อ

ในการลบหมายเลขโทรศัพทที่กำหนดใหกับปุมตัวเลข ใหเลื่อนไปที่ปุมโทรดวน และเลือก ตัวเลือก > ลบ

ในการแกไขหมายเลขโทรศัพทที่กำหนดใหกับปุมตัวเลข ใหเลื่อนไปที่ปุมโทรดวน และเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน

 การโอนสาย

เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > โทรศัพท > โอนสาย
โอนสายเรียกเขาไปที่ระบบฝากขอความเสียงของคุณหรือไปที่หมายเลขโทรศัพทอื่น หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูให
บริการ

เลือกวาจะโอนสายสนทนา สายขอมูล หรือสายโทรสาร แลวเลือกตัวเลือกตอไปนี้:

• สายสนทนาทั้งหมด, สายขอมูลทั้งหมด หรือ สายแฟกซทั้งหมด — โอนสายสนทนา สายขอมูลและสายโทรสารเขาทั้งหมด
• หากไมวาง — โอนสายเรียกเขาเมื่อคุณมีสายปจจุบัน
• หากไมตอบรับ — โอนสายเรียกเขาหลังจากที่โทรศัพทสงเสียงกริ่งตามระยะเวลาที่กำหนดไว เลือกเวลาที่คุณตองการใหเครื่องสง

เสียงเรียกเขากอนโอนสายดังกลาวในรายการ หนวงเวลา:
• ถาไมอยู — โอนสายเมื่อปดโทรศัพทหรืออยูนอกเครือขายที่ใหบริการ
• ถาไมพบ — เปดใชการตั้งคาสามรายการลาสุดพรอมๆ กันตัวเลือกนี้จะโอนสายหากโทรศัพทของคุณไมวาง ไมรับสายหรืออยูนอก

พื้นที่เครือขาย

หากตองการตรวจสอบสถานะการโอนปจจุบัน ใหเลื่อนไปที่ตัวเลือกการโอน และเลือก ตัวเลือก > ตรวจสอบสถานะ

ในการหยุดการโอนสาย ใหเลื่อนไปที่ตัวเลือกการโอน และเลือก ตัวเลือก > ยกเลิก

กำหนดหมายเลขสำหรับการโอนสาย

เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > โทรศัพท > โอนสาย

ในการโอนสายไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหเลือกชนิดของสายและตัวเลือกการโอนสาย แลวเลือก ตัวเลือก > ทำงาน > ไปยังศูนย
ขอความเสียง

โทรศัพท

© 2007 Nokiaสงวนลิขสิทธิ์ 23



ในการโอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพทอื่น ใหเลือกชนิดของสายและตัวเลือกการโอนสาย แลวเลือก ตัวเลือก > ทำงาน > โอนสายไป
แลวที่: พิมพหมายเลขในชอง เบอร: หรือเลือก คนหา เพื่อดึงหมายเลขที่บันทึกไวในรายชื่อ

การจำกัดการโทร

เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > โทรศัพท > จำกัดการโทร
คุณสามารถจำกัดการโทรออกและรับสายโทรเขาในเครื่อง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในการเปลี่ยนการตั้งคา คุณตองมีรหัสระบบ
ซึ่งไดรับจากผูใหบริการของคุณ การจำกัดสายมีผลตอทุกสาย รวมทั้งสายขอมูล

การจำกัดการโทรและการโอนสายไมสามารถใชงานพรอมกันได

เมื่อสายถูกจำกัดไว คุณอาจยังติดตอไปยังเบอรฉุกเฉินทางการบางเบอรได

ในการหามโทร เลือก จำกัดสายสนทนา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• สายโทรออก — ปองกันการใชโทรศัพทของคุณโทรสายสนทนาออก
• สายเรียกเขา — หามสายเรียกเขา
• สายตางประเทศ — ปองกันการโทรไปตางประเทศหรือตางภูมิภาค
• สายเขาเมื่ออยูตางปท. — หามสายเรียกเขาเมื่ออยูนอกประเทศไทย
• สายตปท.ยกเวนบานเกิด — ปองกันการโทรไปยังตางประเทศหรือตางภูมิภาค แตอนุญาตใหโทรกลับประเทศไทย

ในการตรวจสอบสถานะของการหามโทร ใหเลือกตัวเลือกหามโทร และเลือก ตัวเลือก > ตรวจสอบสถานะ

ในการหยุดการหามโทรสายสนทนาทั้งหมด ใหเลือกตัวเลือกหามโทร และเลือก ตัวเลือก > ยกเลิกการจำกัดทั้งหมด

การหามโทรสายอินเตอรเน็ต

ในการหามโทรสายอินเตอรเน็ต เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > จำกัดการโทร > จำกัดโทรเน็ต

ในการปฏิเสธสายอินเตอรเน็ตจากผูโทรนิรนาม ใหเลือก โทรนิรนาม > ใช

เปลี่ยนรหัสผานสำหรับหามโทร

หากตองการเปลี่ยนรหัสผานสำหรับการจำกัดการโทรสายสนทนา สายโทรสาร และสายขอมูล เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา >
จำกัดการโทร > จำกัดสายสนทนา > ตัวเลือก > แกไขรหัสระบบ พิมพรหัสผานปจจุบัน และพิมพรหัสผานใหมสองครั้ง รหัสผาน
สำหรับหามโทรตองเปนตัวเลขสี่หลัก โปรดติดตอผูใหบริการหากตองการรายละเอียด

สงสัญญาณ DTMF
คุณสามารถสงสัญญาณ dual tone multi-frequency (DTMF) ในระหวางที่สนทนาเพื่อใชงานศูนยฝากขอความเสียงของคุณ หรือบริการ
โทรศัพทอัตโนมัติอื่นๆ

สงลำดับสัญญาณ DTMF
1. ทำการโทรออก แลวรอจนผูรับรับสาย

2. เลือก  > ตัวเลือก > สง DTMF
3. ปอนลำดับสัญญาณ DTMF หรือเลือกลำดับที่กำหนดไวลวงหนา

แนบลำดับสัญญาณ DTMF เขากับบัตรรายชื่อ
1. เลือก  > รายชื่อ เปดรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > แกไข > ตัวเลือก > เพิ่มรายละเอียด > DTMF
2. พิมพลำดับของสัญญาณ ในการแทรกการหยุดชั่วคราวประมาณ 2 วินาทีในชวงกอนหรือระหวางสัญญาณ DTMF ใหปอน p ในการ

กำหนดใหโทรศัพทสงสัญญาณ DTMF เฉพาะหลังจากที่คุณเลือก สง DTMF ในขณะที่โทร ใหปอน w
3. เลือก เรียบรอย

ขอความเสียง 

เลือก  > เคร่ืองมือ > โทรศูนย

เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นระบบฝากขอความเสียงเปนครั้งแรก เครื่องจะขอใหคุณปอนหมายเลขของระบบฝากขอความเสียงของคุณ ใน
การเปลี่ยนเบอร ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนเบอร

ในการโทรเขาระบบฝากขอความเสียง ใหเลือก ตัวเลือก > โทรออกศูนยขอความเสียง

ในการติดตอระบบฝากขอความเสียงในโหมดสแตนดบาย กดคางไวที่ 1 หรือกด 1 และปุมโทร

โทรศัพท
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5.  ไฟลบันทึก 

เลือก  > บันทึก
ไฟลบันทึกจะจัดเก็บขอมูลประวัติการสื่อสารของโทรศัพท เครื่องจะบันทึกขอมูลสายที่ไมไดรับและสายที่ไดรับไดก็ตอเมื่อระบบเครือ
ขายรองรับฟงกชันเหลานี้ โดยที่เครื่องตองเปดอยู และอยูในพื้นที่บริการ

ในการดูสายที่ไมไดรับ สายที่ไดรับ และสายที่โทรออกลาสุด ใหเลือก เบอรโทรลาสุด
เคล็ดลับ:  ในการเปด เบอรที่โทรออก ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมโทร

ในการดูระยะเวลาโดยประมาณของสายที่โทรออกและรับเขาโทรศัพทของคุณ ใหเลือก เวลาการโทร

ในการดูจำนวนขอมูลที่โอนยายในระหวางการเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ต ใหเลือก ขอมูลแพคเก็ต

 ตรวจสอบการสื่อสารทั้งหมด

ในการตรวจสอบสายสนทนา ขอความตัวอักษร หรือการเชื่อมตอขอมูลทั้งหมดที่เครื่องบันทึกไว ใหเปดแท็บไฟลบันทึกทั่วไป

หากตองการดูขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณการติดตอสื่อสาร ใหเลื่อนไปที่เหตุการณนั้น และกดปุมเลื่อน

เคล็ดลับ:  เหตุการณยอย เชน ขอความตัวอักษรที่ถูกสงมากกวาหนึ่งสวนและการเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ตตางๆ จะถูกบันทึก
เปนเหตุการณการติดตอสื่อสารหนึ่งเหตุการณ การเชื่อมตอกับเมลบอกซของคุณ ศูนยรับสงขอความมัลติมีเดีย หรือเว็บเพจ
ตางๆ จะแสดงเปนการเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ต

ในการเพิ่มหมายเลขโทรศัพทจากเหตุการณการติดตอสื่อสารลงในรายชื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บไปยังรายชื่อ และเลือกรายชื่อ
ใหมหรือรายชื่อที่มีอยูเดิม

ในการคัดลอกหมายเลข เชน คัดลอกเพื่อนำไปวางในขอความตัวอักษร ใหเลือก ตัวเลือก > คัดลอกเบอร

ในการดูเหตุการณการติดตอสื่อสารเพียงชนิดเดียวหรือดูเหตุการณการติดตอสื่อสารตางๆ ของคูสนทนารายหนึ่ง ใหเลือก ตัวเลือก > ตัว
กรอง แลวเลือกการกรองที่ตองการ

ในการลบเนื้อหาของไฟลบันทึก บันทึกการโทรลาสุด และรายงานการสงขอความอยางถาวร ใหเลือก ตัวเลือก > ลางบันทึก ในการลบ
เหตุการณหนึ่งเหตุการณ ใหเลือกเหตุการณที่ตองการและ ตัวเลือก > ลบ

 โทรและสงขอความจากไฟลบันทึก

ในการโทรกลับไปยังผูโทร ใหเลือก เบอรโทรลาสุด และเปด เบอรที่ไมไดรับ, เบอรที่รับสาย หรือ เบอรที่โทรออก เลือกผูโทรและ
ตัวเลือก > โทร

ในการตอบกลับผูโทรดวยขอความ ใหเลือก เบอรโทรลาสุด และเปด เบอรที่ไมไดรับ, เบอรที่รับสาย หรือ เบอรที่โทรออก เลือกผู
โทร แลวเลือก ตัวเลือก > สรางขอความคุณสามารถสงขอความแบบอักษรและขอความมัลติมีเดีย

การตั้งคาไฟลบันทึก

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

ในการกำหนดเวลาในการเก็บเหตุการณการสื่อสารทั้งหมดในไฟลบันทึก ใหเลือก เวลาเก็บบันทึก และเวลา หากคุณเลือก ไมมีบันทึก
เนื้อหาของไฟลบันทึกทั้งหมดจะถูกลบเปนการถาวร
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6. การรับสงขอความ 

เลือก  > ขอความ
ในการรับสงขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถสงและรับขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย และขอความอีเมลได
นอกจากนี้คุณยังสามารถรับขอความบริการทางเว็บ ขอความแสดงขอความจากระบบ และขอความพิเศษที่มีขอมูล และสงคำสั่งบริการ

กอนที่จะสงหรือรับขอความ คุณอาจตองปฏิบัติดังตอไปนี้:

• ใสซิมการดที่ถูกตองลงในเครื่อง และอยูในเขตพื้นที่บริการของระบบเครือขายโทรศัพทเซลลูลาร

• ตรวจสอบวา เครือขายสนับสนุนคุณสมบัติการสงขอความที่คุณตองการใช และสามารถเปดใชงานสงขอความไดบนซิมการดของคุณ

• กำหนดการตั้งคาจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต (IAP) บนเครื่อง โปรดดูที่“จุดเชื่อมตอ”ในหนา 68
• กำหนดการตั้งคาอีเมลแอคเคาทบนเครื่อง โปรดดูที่“การตั้งคาบัญชีอีเมล”ในหนา 33
• กำหนดการตั้งคาขอความตัวอักษรบนเครื่อง โปรดดูที่“การตั้งคาขอความตัวอักษร”ในหนา 33
• กำหนดการตั้งคาขอความมัลติมีเดียบนเครื่อง โปรดดูที่“การตั้งคาขอความมัลติมีเดีย”ในหนา 33
เครื่องอาจจดจำคาที่ตั้งโดยผูใหบริการซิมการด และจะกำหนดการตั้งคาขอความบางคาโดยอัตโนมัติ แตหากไมเปนเชนนั้น คุณอาจตอง
กำหนดการตั้งคาดวยตนเอง หรือติดตอผูใหบริการเพื่อใหกำหนดการตั้งคาดังกลาว

ขอความและขอมูลที่ไดรับโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth หรืออินฟราเรดจะไดรับการจัดเก็บไวในแฟมขอมูล ถาดเขา ขอความอีเมลจะ
ถูกจัดเก็บไวใน ศูนยฝากขอความ ขอความที่คุณเพิ่งเขียนนั้นจะไดรับการจัดเก็บไวในแฟมขอมูล ฉบับราง ขอความที่กำลังรอสงจะได
รับการจัดเก็บไวในแฟมขอมูล ถาดออก และขอความที่สงแลว ไมรวมขอความ Bluetooth และอินฟราเรด จะไดรับการจัดเก็บไวในแฟม
ขอมูล สง

เคล็ดลับ: ขอความจะถูกเก็บไวในแฟมขอมูลถาดออก เชน เมื่อเครื่องของคุณอยูนอกพื้นที่ใหบริการเครือขาย คุณยังสามารถ
จัดกำหนดการขอความอีเมลที่จะสงตอในครั้งถัดไป เมื่อคุณเชื่อมตอกับเมลบอกซระยะไกลของคุณ

ในการรองขอใหเครือขายสงรายงานการนำสงขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดียที่คุณไดสงออกไปมาใหคุณ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > ขอความตัวอักษร หรือ ขอความมัลติมีเดีย > รับรายงาน รายงานจะถูกบันทึกไว
ในแฟมขอมูล รายงาน

การจัดขอความ

หากตองการสรางแฟมขอมูลใหมสำหรับจัดขอความของคุณ ใหเลือก โฟลเดอรของฉัน > ตัวเลือก > โฟลเดอรใหม

ในการเปลี่ยนชื่อแฟมขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร คุณสามารถเปลี่ยนชื่อแฟมขอมูลไดเฉพาะแฟมขอมูลที่คุณสราง
ขึ้นเทานั้น

ในการยายขอความไปไวที่แฟมขอมูลอื่น ใหเลือก ตัวเลือก > ยายไปโฟลเดอร แฟมขอมูล และ ตกลง

หากตองการจัดเรียงขอความในลำดับเฉพาะ ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเรียงตาม คุณสามารถจัดเรียงขอความตาม วันที่, ผูสง, หัวขอ
หรือ ประเภทขอความ

ในการดูคุณสมบัติของขอความ ใหเลือกขอความนั้น และ ตัวเลือก > รายละเอียดขอความ

ระบบอานขอความ

ระบบการอานขอความจะอานออกเสียงขอความที่คุณไดรับ

ในการเลนขอความ ใหกดปุมเลือกซายคางไวเมื่อคุณไดรับขอความตัวอักษร

หากตองการเริ่มอานขอความในถาดเขาหรือเมลบอกซ ใหเลือก ตัวเลือก > เลน

ในการเริ่มอานขอความถัดไปในถาดเขาหรือเมลบอกซ ใหเลื่อนลง ในการเริ่มอานขอความอีกครั้ง ใหเลื่อนขึ้น ที่ตนขอความ ใหเลื่อนขึ้น
เพื่อฟงขอความกอนหนา

ในการปรับระดับเสียง ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

หากตองการหยุดอานชั่วคราว ใหกดปุมเลือกซายคางไวสั้นๆ หากตองการอานตอ ใหกดปุมเลือกซายคางไวสั้นๆ อีกครั้ง

หากตองการเลิกอาน ใหกดปุมจบการทำงาน

ในการตั้งคาคุณสมบัติของเสียง ใหเลือก  > เคร่ืองมือ > เสียงพูด

ขอความตัวอักษร

เลือก  > ขอความ
เครื่องของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกวาขีดจำกัดจำนวนตัวอักษรสำหรับขอความเดียว สำหรับขอความ
ที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบงสงขอความออกเปนสองขอความขึ้นไป โดยผูใหบริการจะคิดคาใชจายตามจำนวนขอความที่สง สำหรับตัว
อักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใชพื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจใหขอความนั้น
ยาวกวาจำนวนที่จะสงเปนขอความเดียวได

1. ในการเขียนขอความตัวอักษร ใหเลือก ขอความใหม > ขอความตัวอักษร
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2. ในชอง ถึง ใหพิมพหมายเลขโทรศัพทของผูรับ หรือกดปุมเลื่อนเพื่อเพิ่มผูรับจากรายชื่อในกรณีที่คุณปอนมากกวาหนึ่งหมายเลข ให
คั่นแตละหมายเลขดวยเครื่องหมายเซมิโคลอน

3. พิมพเนื้อหาของขอความในการใชตัวอยางขอความ เลือก ตัวเลือก > แทรก > รูปแบบ
4. เลือก ตัวเลือก > สง

หมายเหตุ: อุปกรณของคุณอาจแสดงใหทราบวา ขอความของคุณถูกสงไปที่เบอรศูนยฝากขอความที่ตั้งโปรแกรมไวใน
เครื่องของคุณแลว อุปกรณของคุณอาจไมแสดงใหทราบวา ปลายทางไดรับขอความของคุณแลว คุณสามารถตรวจสอบ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการการสงขอความไดจากผูใหบริการของคุณ

ตัวเลือกการสงขอความตัวอักษร

ในการเลือกศูนยขอความเพื่อสงขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการสง > ศูนยขอความที่ใช

หากตองการใหเครือขายสงรายงานการนำสงขอความใหกับคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการสง >
การรับรายงาน > ใช

ในการกำหนดระยะเวลาที่ศูนยขอความจะสงขอความของคุณใหม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากการสงครั้งแรกไมสำเร็จ ให
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการสง > อายุขอความหากไมสามารถติดตอผูรับไดภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอความจะถูกลบออกจาก
ศูนยขอความ

ในการแปลงขอความใหเปนรูปแบบอื่น ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการสง > สงขอความเปน > ขอความ, แฟกซ, เพจตามตัว
หรือ อีเมลใหเปลี่ยนตัวเลือกนี้เฉพาะในกรณีที่คุณแนใจวาศูนยขอความของคุณสามารถแปลงขอความตัวอักษรเปนรูปแบบอื่นๆ เหลานี้
ไดโปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ

ขอความตัวอักษรในซิมการด

เลือก ตัวเลือก > ขอความซิม
ขอความตัวอักษรอาจถูกจัดเก็บไวในซิมการดของคุณ กอนที่คุณจะดูขอความในซิมการดได คุณตองคัดลอกขอความไปไวที่แฟมขอมูล
ในเครื่องกอนหลังจากคัดลอกขอความไปไวที่แฟมขอมูลแลว คุณสามารถดูขอความเหลานั้นในแฟมขอมูลหรือลบออกจากซิมการด

1. เลือก ตัวเลือก > เลือก/ไมเลือก > เลือก หรือ เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกทุกขอความ

2. เลือก ตัวเลือก > คัดลอก
3. เลือกแฟมขอมูลและ ตกลง เพื่อเริ่มตนคัดลอก

ในการดูขอความในซิมการด ใหเปดแฟมขอมูลที่ๆ คุณคัดลอกขอความมาไว และเปดขอความ

ขอความภาพ

เลือก  > ขอความ
หมายเหตุ: ฟงกชันขอความภาพนี้จะใชไดในกรณีที่มีการเปดใหบริการโดยผูใหบริการเทานั้น โทรศัพทที่จะรับและแสดงขอ
ความภาพได ตองเปนโทรศัพทที่ใชงานรวมกันไดและมีคุณสมบัติแสดงขอความภาพเทานั้น ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตก
ตางกันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

ในการดูขอความภาพ ใหเปดขอความจากแฟมขอมูลถาดเขา

สงตอขอความภาพ
1. ในการสงตอขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > สงตอ
2. ในชอง ถึง พิมพหมายเลขโทรศัพทของผูรับ หรือกดปุมเลื่อนเพื่อเพิ่มผูรับจากรายชื่อ ในกรณีที่คุณปอนมากกวาหนึ่งหมายเลข ใหคั่น

แตละหมายเลขดวยเครื่องหมายเซมิโคลอน

3. พิมพเนื้อหาสำหรับขอความของคุณ ขอความมีตัวอักษรไดสูงสุด 120 ตัว ในการใชตัวอยางขอความ เลือก ตัวเลือก > แทรก > รูป
แบบ

4. เลือก ตัวเลือก > สง

ขอความมัลติมีเดีย

เฉพาะโทรศัพทที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและแสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกัน
ขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

เลือก  > ขอความ
ขอความมัลติมีเดีย (MMS) ประกอบดวยขอความและออปเจ็กต เชน รูปภาพ เสียง คลิปเสียงหรือคลิปวิดีโอ กอนที่คุณจะสงหรือรับขอความ
มัลติมีเดียในเครื่องได คุณตองกำหนดการตั้งคาขอความมัลติมีเดียใหถูกตอง อุปกรณของคุณจะอานขอมูลจากผูใหบริการซิมการดและ
ตั้งคาขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ หากเครื่องไมตั้งคาใหโดยอัตโนมัติ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ โปรดดูที่“การตั้งคาขอความ
มัลติมีเดีย”ในหนา 33

สรางและสงขอความมัลติมีเดีย

1. ในการสรางขอความใหม ใหเลือก ขอความใหม > ขอความมัลติมีเดีย
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2. ในชอง ถึง ใหพิมพหมายเลขหรือที่อยูอีเมลของผูรับ หรือกดปุมเลื่อนเพื่อเพิ่มผูรับจากรายชื่อ หากคุณพิมพหมายเลขหรือที่อยูอีเมล
มากกวาหนึ่งคา ใหคั่นแตละคาดวยเครื่องหมายเซมิโคลอน

3. ในชอง หัวขอ ใหพิมพหัวขอของขอความ ในการเปลี่ยนชองที่มองเห็นได ใหเลือก ตัวเลือก > ชองที่อยู
4. พิมพขอความ และเลือก ตัวเลือก > ใสรายการ เพื่อเพิ่มมีเดียออปเจ็กต คุณสามารถเพิ่มมีเดียออปเจ็กต เชน รูปภาพ, คลิปเสียง

หรือ วิดีโอคลิป
ขนาดของขอความ MMS อาจจำกัดตามเครือขายแบบไรสาย หากคุณแทรกรูปภาพที่มีขนาดเกินกวาขนาดขอความที่กำหนดนี ้อุปกรณ
อาจยอขนาดของรูปภาพใหเล็กลงเพื่อใหสามารถสงเปนขอความ MMS ได

5. ในแตละสไลดของขอความสามารถบรรจุคลิปเสียงหรือคลิปวิดีโอไดเพียงหนึ่งคลิป ในการเพิ่มสไลดภายในขอความ ใหเลือก ตัว
เลือก > ใสใหม > สไลด ในการเปลี่ยนลำดับสไลดในขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ยาย

6. ในการดูตัวอยางขอความมัลติมีเดียกอนสง ใหเลือก ตัวเลือก > ดูตัวอยาง
7. เลือก ตัวเลือก > สง

ในการลบออปเจ็กตจากขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ

ในการตั้งคาตัวเลือกการสงสำหรับขอความมัลติมีเดียปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการสง

สรางการนำเสนอ

ไมสามารถสรางงานนำเสนอมัลติมีเดียได หากตั้งคา โหมดการสราง MMS เปน จำกัด ในการเปลี่ยนการตั้งคา ใหเลือก ขอความ > ตัว
เลือก > การตั้งคา > ขอความมัลติมีเดีย > โหมดการสราง MMS > อิสระ
1. ในการสรางการนำเสนอ ใหเลือก ขอความใหม > ขอความมัลติมีเดีย
2. ในชอง ถึง ใหพิมพหมายเลขหรือที่อยูอีเมลของผูรับ หรือกดปุมเลื่อนเพื่อเพิ่มผูรับจากรายชื่อ หากคุณพิมพหมายเลขหรือที่อยูอีเมล

มากกวาหนึ่งคา ใหคั่นแตละคาดวยเครื่องหมายเซมิโคลอน

3. เลือก ตัวเลือก > สรางการนำเสนอ และตัวอยางงานนำเสนอ ตัวอยางจะเปนตัวกำหนดออปเจ็กตมีเดียที่คุณสามารถนำไปรวมไวใน
งานนำเสนอ ตำแหนงที่จะปรากฏ และเอฟเฟกตที่จะแสดงระหวางภาพและสไลด

4. เลื่อนไปยังพื้นที่ขอความและพิมพขอความ

5. ในการแทรกภาพ เสียง วิดีโอ หรือบันทึกลงในงานนำเสนอ ใหเลื่อนไปที่พื้นที่ของออปเจ็กตที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > แทรก
6. ในการเพิ่มสไลด ใหเลือก แทรก > สไลดใหม

ในการดูตัวอยางการนำเสนอ ใหเลือก ตัวเลือก > ดูตัวอยาง การนำเสนอมัลติมีเดียสามารถดูไดจากอุปกรณที่ใชงานรวมกันไดและ
สนับสนุนการนำเสนอเทานั้น โดยการนำเสนออาจแสดงแตกตางกันไปตามอุปกรณที่ตางกัน

ในการเลือกสีพื้นหลังของการนำเสนอและภาพพื้นหลังสำหรับสไลดตางๆ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาพื้นหลัง

ในการกำหนดเอฟเฟกตระหวางภาพหรือสไลด ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคาเอฟเฟกต

รับและตอบกลับขอความมัลติมีเดีย

ขอสำคัญ:  ขอควรระวังในการเปดขอความ ออบเจกตในขอความมัลติมีเดียอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรืออื่นๆ ที่อาจทำ
ใหโทรศัพทหรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได

เคล็ดลับ: หากคุณรับขอความมัลติมีเดียที่มีออปเจ็กตที่อุปกรณของคุณไมสนับสนุน คุณจะเปดออปเจ็กตนั้นไมได ใหลองสง
ออปเจ็กตเหลานี้ไปที่อุปกรณอื่น เชน คอมพิวเตอร และเปดออปเจ็กตจากอุปกรณเหลานั้น

1. ในการตอบกลับขอความมัลติมีเดีย ใหเปดขอความ และเลือก ตัวเลือก > ตอบ
2. เลือก ตัวเลือก และ ถึงผูสง เพื่อตอบกลับผูสงดวยขอความมัลติมีเดีย เลือก ทางขอความตัวอักษร เพื่อตอบกลับดวยขอความตัว

อักษร เลือก ทางขอความคลิปเสียง เพื่อตอบกลับดวยขอความเสียง หรือเลือก ผานอีเมล เพื่อตอบกลับดวยขอความอีเมล

เคล็ดลับ:  ในการเพิ่มผูรับการตอบกลับของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มผูรับ เพื่อเลือกผูรับขอความจากรายชื่อ หรือพิมพ
หมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอีเมลของผูรับลงในชอง ถึง ดวยตนเอง

3. พิมพขอความและเลือก ตัวเลือก > สง

ดูการนำเสนอ

ในการดูการนำเสนอ ใหเปดขอความมัลติมีเดียจากแฟมขอมูลถาดเขา เลื่อนไปที่การนำเสนอ และกดปุมเลื่อน

ในการหยุดการนำเสนอชั่วคราว ใหกดปุมเลือก

ในการเลนการนำเสนอตอ ใหเลือก ตัวเลือก > ทำตอ

หากขอความหรือภาพมีขนาดใหญกวาหนาจอ ใหเลือก ตัวเลือก > ใชการเลื่อน และเลื่อนเพื่อดูการนำเสนอทั้งหมด

ในการคนหาหมายเลขโทรศัพทและที่อยูอีเมลหรือที่อยูเว็บในการนำเสนอ ใหเลือก ตัวเลือก > คนหา คุณสามารถใชหมายเลขและที่อยู
เหลานี้เพื่อโทรออก สงขอความ หรือสรางบุคมารคไดเปนตน

ดูมีเดียออปเจ็กต

เปดขอความจากแฟมขอมูลถาดเขา และเลือก ตัวเลือก > ออปเจ็กต
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มีเดียออปเจ็กตและขอความที่แนบมาอาจมีไวรัสหรือซอฟตแวรอื่นๆ ที่เปนอันตราย อยาเปดออปเจ็กตหรือสิ่งที่แนบ ในกรณีที่คุณไมรูจัก
ผูที่สงขอความ

ในการดูหรือเลนมีเดียออปเจ็กต ใหกดปุมเลื่อน

ในการบันทึกมีเดียออปเจ็กตในแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวของ ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึก

ในการสงมีเดียออปเจ็กตไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได ใหเลือก ตัวเลือก > สง

ดูและบันทึกมัลติมีเดียที่แนบมา

ในการดูขอความมัลติมีเดียเปนการนำเสนอแบบสมบูรณ ใหเปดขอความและเลือก ตัวเลือก > เลนการนำเสนอ
เคล็ดลับ: ในการดูหรือเลนมัลติมีเดียออปเจ็กตในขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ดูรูปภาพ, เลนซาวนคลิป หรือ เลนวิดีโอคลิป

ในการดูชื่อและขนาดของสิ่งที่แนบ ใหเปดขอความ และเลือก ตัวเลือก > ออปเจ็กต

ในการบันทึกมัลติมีเดียออปเจ็กต ใหเลือก ตัวเลือก > ออปเจ็กต, ออปเจ็กต และ ตัวเลือก > บันทึก

ขอความอีเมล

ในการรับและสงอีเมล คุณตองมีบริการเมลบอกซระยะไกล บริการนี้อาจมีใหโดยผูใหบริการอินเตอรเน็ต ผูใหบริการระบบ หรือบริษัทของ
คุณ โทรศัพทของคุณตองใชงานรวมกันไดกับมาตรฐานอินเตอรเน็ต SMTP, IMAP4 (revision 1) และ POP3 รวมทั้งโซลูชั่นอีเมลของผูให
บริการอื่นๆผูใหบริการอีเมลอื่นอาจเสนอบริการที่มีการตั้งคาหรือคุณสมบัติที่แตกตางจากที่อธิบายไวในคูมือผูใชเลมนี้โปรดติดตอผูให
บริการอีเมลหรือผูใหบริการของคุณหากตองการขอมูลเพิ่มเติม

กอนที่คุณจะสง รับ เรียกขอมูล ตอบกลับ และสงตออีเมลในเครื่องของคุณ คุณตองดำเนินการดังนี้:

• ตั้งคาจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต (IAP) โปรดดูที่“จุดเชื่อมตอ”ในหนา 68
• การตั้งคาบัญชีอีเมล และกำหนดการตั้งคาอีเมลอยางถูกตอง โปรดดูที่“การตั้งคาบัญชีอีเมล”ในหนา 33
ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ไดรับจากเมลบอกซระยะไกลและจากผูใหบริการอินเตอรเน็ต สอบถามการตั้งคาที่ถูกตองจากผูใหบริการ
อินเตอรเน็ตและระบบเครือขาย หรือผูใหบริการของคุณ

การตั้งคาอีเมลโดยใชคูมือเมลบอกซ

หากคุณเลือก  > ขอความ > ศูนยฝากขอความ และไมไดกำหนดบัญชีอีเมล เครื่องจะแสดงขอความใหคุณกำหนดบัญชีอีเมลกอน
ในการเริ่มตั้งคาบัญชีอีเมลตามคูมือเมลบอกซ ใหเลือก ใช
1. ในการเริ่มตนพิมพการตั้งคาอีเมล ใหเลือก เริ่ม
2. ใน ประเภทศูนยฝากขอความ เลือก IMAP4 หรือ POP3 และเลือก ถัดไป

เคล็ดลับ:  POP3 เปนเวอรชันของโปรโตคอลสำนักไปรษณียที่จะใชสำหรับจัดเก็บและดึงขอความอีเมลหรือขอความ
อินเตอรเน็ตเมลจากเซิรฟเวอร IMAP4 เปนเวอรชันของโปรโตคอลการเขาถึงขอความบนอินเตอรเน็ต ที่จะใหคุณเขาถึงและ
จัดการขอความอีเมลได ขณะที่ขอความยังคงอยูบนเซิรฟเวอรอีเมลคุณสามารถเลือกวาจะใหดาวนโหลดขอความใดลงใน
เครื่องของคุณ

3. ใน ที่อยูอีเมลของฉัน ใหพิมพที่อยูอีเมลของคุณเลือก ถัดไป
4. ใน เซิรฟเวอรรับเมล ใหปอนชื่อของเซิรฟเวอรระยะไกลที่รับอีเมลของคุณ และเลือก ถัดไป
5. ใน เซิรฟเวอรสงเมล ใหปอนชื่อของเซิรฟเวอรระยะไกลที่สงอีเมลของคุณ และเลือก ถัดไป คุณอาจตองใชเซิรฟเวอรจดหมายออก

ของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณแทนของผูใหบริการอีเมล แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ

6. ใน จุดเช่ือมตอ ใหเลือกจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่เครื่องของคุณจะใชเมื่อเรียกคืนอีเมล หากคุณเลือก ถามทุกครั้ง ทุกครั้งที่เครื่อง
เริ่มเรียกคืนอีเมล เครื่องจะถามคุณถึงจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่จะใชเลือก ถัดไป

7. ปอนชื่อสำหรับเมลบอกซใหมของคุณ และเลือก เสร็จสิ้น
เมื่อคุณสรางเมลบอกซใหม ชื่อที่คุณตั้งใหเมลบอกซนั้นจะแทนที่ ศูนยฝากขอความ ในหนาจอหลักของการรับสงขอความคุณสามารถ
มีเมลบอกซไดสูงสุด 6 แหง

หากคุณกำหนดเมลบอกซไวหลายแหง คุณสามารถเลือกเมลบอกซหนึ่งใหเปนเมลบอกซที่ระบบตั้งไวของคุณได เมลบอกซนี้จะถูกใช
ทุกครั้งที่คุณเริ่มเขียนขอความอีเมลใหม ในการกำหนดเมลบอกซที่ระบบตั้งไว เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > อีเมล > ศูนยขอความที่
ต้ังไว และเมลบอกซ

เชื่อมตอกับเมลบอกซระยะไกล

เครื่องของคุณอาจไมไดรับอีเมลที่สงไปหาคุณโดยอัตโนมัติ แตเมลบอกซระยะไกลของคุณจะรับอีเมลนั้นไว ในการอานอีเมล กอนอื่น
คุณตองเชื่อมตอกับเมลบอกซระยะไกล แลวเลือกขอความอีเมลที่ตองการเรียกคืนมาไวในเครื่องของคุณ

1. ในการดึงขอความอีเมลที่รับมาไวในเครื่องของคุณเพื่อดูขอความนั้น ใหเลือกเมลบอกซของคุณในหนาจอหลักของการรับสงขอความ
เมื่อเครื่องปรากฏขอความถาม เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ? เลือก ใช

2. เลือก ตัวเลือก > ดึงอีเมล > ใหม เพื่อดึงขอความใหมที่คุณยังไมไดอานหรือยังไมไดเรียกคืน เลือก ที่เลือก เพื่อดึงเฉพาะขอความ
ที่คุณเลือกจากเมลบอกซระยะไกล หรือเลือก ทั้งหมด เพื่อดึงขอความทั้งหมดที่ยังไมไดเรียกคืนกอนหนานี้
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3. ในการจัดการอีเมลของคุณแบบออฟไลนเพื่อประหยัดคาใชจายในการเชื่อมตอ และทำงานในสภาวะที่ไมสามารถเชื่อมตอขอมูลได
ใหเลือก ตัวเลือก > ตัดการเช่ือมตอ เพื่อยุติการเชื่อมตอกับเมลบอกซระยะไกล การเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่เกิดขึ้นในแฟมขอมูลเมลบ
อกซระยะไกลในขณะออฟไลน จะสงผลตอเมลบอกซระยะไกลของคุณในครั้งตอไปที่คุณทำงานแบบออนไลนและทำการซิงโครไนซ

อานและตอบกลับอีเมล

ขอสำคัญ:  ขอควรระวังในการเปดขอความ ขอความอีเมลอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรืออื่นๆ ซึ่งอาจทำใหโทรศัพทหรือ
เครื่องพีซีของคุณเสียหายได

ในการอานอีเมลที่ไดรับ ใหเปดอีเมลจากเมลบอกซ

ในการเปดสิ่งที่แนบ เลือก ตัวเลือก > สิ่งที่แนบ เลื่อนไปที่สิ่งที่แนบ และกดปุมเลื่อน

ในการตอบกลับเฉพาะผูสงอีเมลเทานั้น ใหเลือก ตัวเลือก > ตอบ > ถึงผูสง

ในการตอบกลับผูรับอีเมลทั้งหมด ใหเลือก ตัวเลือก > ตอบ > ถึงทุกคน

ในการลบสิ่งที่แนบออกจากอีเมลที่คุณจะสง ใหเลือกสิ่งที่แนบ และ ตัวเลือก > ลบ
เคล็ดลับ: หากคุณตอบกลับอีเมลที่มีไฟลแนบอยูดวย ไฟลที่แนบจะไมปรากฏในอีเมลที่ตอบกลับหากคุณสงตออีเมลที่ไดรับ
ไฟลที่แนบอยูจะถูกแนบไปดวย

ในการตั้งคาลำดับความสำคัญของขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการสง > ลำดับความสำคัญ

ในการตั้งเวลาสงขอความอีเมล ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการสง > สงขอความ เลือก ทันที หรือ เมื่อการเชื่อมตอวาง หากคุณ
ทำงานแบบออฟไลน

ในการโทรไปยังผูสงขอความอีเมล หากมีชื่อผูสงอยูในรายชื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > โทร

ในการตอบกลับผูสงอีเมลดวยขอความเสียงหรือขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลือก > สรางขอความ

ในการสงตออีเมล ใหเลือก ตัวเลือก > สงตอ

ลบขอความ

ในการเพิ่มพื้นที่วางของหนวยความจำในเครื่องของคุณ ใหลบขอความจากแฟมขอมูลถาดเขาและแฟมขอมูลสงอยางสม่ำเสมอ และลบ
ขอความอีเมลที่เรียกคืนมาดวย

ในการลบอีเมลออกจากเครื่องเพียงอยางเดียว โดยยังคงเก็บตนฉบับไวในเซิรฟเวอร ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ > โทรศัพท (หัวขอคง
อยู)

ในการลบอีเมลออกจากทั้งเครื่องและเซิรฟเวอรระยะไกล ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ > โทรศัพทและเซิรฟเวอร

ในการยกเลิกการลบ ใหเลือก ตัวเลือก > ยกเลิกการลบ

แฟมขอมูลยอยในอีเมลระยะไกลของคุณ

หากคุณสรางแฟมขอมูลยอยในเมลบอกซ IMAP4 บนเซิรฟเวอรระยะไกล คุณจะสามารถดูและจัดการแฟมขอมูลเหลานี้ไดโดยใชเครื่อง
ของคุณเมื่อคุณสมัครขอดูขอมูลแฟมเหลานี้คุณจะสมัครขอดูแฟมขอมูลไดเฉพาะในเมลบอกซ IMAP4 ของคุณเทานั้น

ในการดูแฟมขอมูลตางๆ ในเมลบอกซ IMAP4 ของคุณ ใหทำการเชื่อมตอ และเลือก ตัวเลือก > การต้ังคาอีเมล > การต้ังคาการดึง >
การสมัครใชแฟมขอมูล

ในการดูแฟมขอมูลระยะไกล ใหเลือกแฟมขอมูล และ ตัวเลือก > สมัคร ทุกครั้งที่คุณออนไลน แฟมขอมูลที่คุณสมัครขอดูขอมูลจะไดรับ
การอัพเดตซึ่งอาจใชเวลาบาง หากแฟมขอมูลของคุณมีขนาดใหญ

ในการอัพเดตรายการแฟมขอมูล ใหเลือกแฟมขอมูล และ ตัวเลือก > อัพเดตรายการโฟลเดอร

ขอความแบบพิเศษ

เลือก  > ขอความ
คุณสามารถรับขอความแบบพิเศษที่มีขอมูล เชน โลโกผูใหบริการ เสียงเรียกเขา บุคมารค หรือ การตั้งคาการเขาใชอินเตอรเน็ตหรือบัญชี
อีเมล เปนตน

ในการบันทึกเนื้อหาของขอความเหลานี้ ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึก

สงคำสั่งบริการ

คุณสามารถสงขอความคำขอรับบริการ (หรือรูจักกันในชื่อคำสั่ง USSD) ไปยังผูใหบริการของคุณและขอเปดใชบริการเสริมจากระบบเครือ
ขายที่ตองการ โปรดติดตอผูใหบริการเกี่ยวกับขอความคำขอรับบริการ

ในการสงขอความคำขอรับบริการ ใหเลือก ตัวเลือก > คำสั่งบริการ พิมพขอความคำขอรับบริการ และเลือก ตัวเลือก > สง
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รับขอความจากระบบ

ในการรับขอความในหัวขอตางๆ เชน พยากรณอากาศหรือสภาพการจราจร จากผูใหบริการของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > ขอความจาก
ระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรดติดตอผูใหบริการเกี่ยวกับหัวขอที่มีใหบริการและหมายเลขหัวขอที่เกี่ยวของ คุณไมสามารถ
รับขอความจากระบบไดหากคุณใชเครือขาย UMTS (3G) การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตอาจทำใหรับขอความจากระบบไมได

การสงขอความทันใจ 

เลือก  > เช่ือมตอ > สนทนา
การสงขอความทันใจ (IM) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถสนทนากับอีกฝายหนึ่งไดโดยใชขอความทันใจ และเขา
รวมพูดคุยในฟอรัมตางๆ (กลุมสนทนา) สำหรับหัวขอเฉพาะ ผูใหบริการหลายรายมีเซิรฟเวอรการสงขอความทันใจที่คุณสามารถ
ล็อกอินเขาไปหลังจากคุณลงทะเบียนเขาสูการบริการสงขอความทันใจ ผูใหบริการอาจใหการสนับสนุนของคุณสมบัติเหลานี้แตกตางกัน

หากผูใหบริการไรสายของคุณไมมีการบริการสงขอความทันใจ ในอุปกรณของคุณจะไมปรากฏเมนูดังกลาว โปรดติดตอผูใหบริการของ
คุณสำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนเขาใชบริการสงขอความทันใจ และคาใชจายในการใชบริการ สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการตั้งคาการสงขอความทันใจ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

คุณอาจไดรับขอความพิเศษเกี่ยวกับการตั้งคาจากผูใหบริการที่มีบริการสงขอความทันใจ หากไมไดรับขอความดังกลาว ใหปอนการตั้งคา
ดวยตนเอง

กำหนดการตั้งคาการสงขอความทันใจ

ในการกำหนดการตั้งคาแอปพลิเคชั่นการสงขอความทันใจ ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > การตั้งคาขอความทันใจ เชน คุณ
สามารถตั้งชื่อหนาจอของคุณและเสียงเตือนการสงขอความทันใจได

ในการสนทนากับผูใชการสงขอความทันใจ หรือผูใชอื่นๆ รวมถึงการดูและการแกไขรายชื่อการสงขอความทันใจของคุณ คุณตอง
ล็อกอินเขาสูเซิรฟเวอรการสงขอความทันใจ ในการเพิ่มเซิรฟเวอรการสงขอความทันใจ ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > การต้ังคา
เซิรฟเวอร > เซิรฟเวอรสนทนา โปรดสอบถามการตั้งคาที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ ในการตั้งคาเซิรฟเวอรที่อุปกรณของคุณ
จะล็อกอินโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > การต้ังคาเซิรฟเวอร > เซิรฟเวอรที่ตั้งไว

ในการกำหนดวิธีการที่อุปกรณของคุณจะเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรการสงขอความทันใจ ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > การต้ังคา
เซิรฟเวอร > ประเภทล็อกอินสนทนา ในการตั้งคาการเชื่อมตอระหวางอุปกรณและเซิรฟเวอรที่ตั้งไวโดยอัตโนมัติ ใหเลือก อัตโนมัติ
หากตองการใหเครื่องทำการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติเฉพาะเมื่อคุณอยูในเครือขายหลักของคุณ ใหเลือก อัตโนมัติเครือขายบาน หากตอง
การใหเครื่องเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรเมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่น IM ใหเลือก เมื่อเริ่มแอปพลิเคชั่น ในการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรดวยตนเอง
ใหเลือก โดยผูใช และล็อกอินเขาสูเซิรฟเวอรในหนาจอหลักของการสงขอความทันใจ โดยเลือก ตัวเลือก > ล็อกอิน ปอน ID ผูใชและ
รหัสผานของคุณเมื่อมีขอความแจง คุณสามารถรับชื่อผูใช รหัสผาน และการตั้งคาอื่นๆ ที่ใชในการล็อกอินไดจากผูใหบริการของคุณ เมื่อ
คุณลงทะเบียนใชบริการ

เริ่มการสนทนา

เปด การสนทนา

ในการคนหาผูใชการสงขอความทันใจและ ID ผูใช ใหเลือก รายชื่อสนทนา > ตัวเลือก > รายชื่อใหม > คนหา คุณสามารถคนหา
โดย ชื่อผูใช, ID ผูใช, เบอรโทรศัพท และ ที่อยูอีเมล

ในการดูการสนทนา ใหเลือกผูรวมสนทนา

ในการสนทนาตอไป ใหพิมพขอความของคุณ และเลือก ตัวเลือก > สง

ในการกลับไปที่รายการสนทนาโดยไมปดการสนทนานั้น เลือก กลับ ในการปดการสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > จบการสนทนา

ในการเริ่มตนสนทนาใหม ใหเลือก ตัวเลือก > การสนทนาใหม คุณสามารถเริ่มการสนทนาใหมกับรายชื่ออื่นขณะกำลังสนทนาอยูกับผู
สนทนาอีกรายหนึ่งได แตคุณไมสามารถเปดการสนทนาพรอมกันสองรายการกับรายชื่อเดียวกันได

ในการแทรกรูปภาพลงในขอความทันใจ ใหเลือก ตัวเลือก > สงรูปภาพ และเลือกรูปภาพที่ตองการสง

ในการบันทึกผูรวมสนทนาในรายชื่อขอความทันใจของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มไปยังรายชื่อสนทนา

ในการบันทึกการสนทนาขณะอยูในหนาจอการสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกการสนทนา การสนทนาจะถูกบันทึกเปนไฟลขอ
ความที่สามารถเปดและดูไดในแอปพลิเคชั่นบันทึก

กลุมขอความทันใจ

เปด กลุมสนทนา กลุมสนทนา จะสามารถใชไดเฉพาะเมื่อคุณล็อกอินเขาสูเซิรฟเวอรการสงขอความทันใจ และเซิรฟเวอรสนับสนุนกลุม
ขอความทันใจเทานั้น

ในการสรางกลุมขอความทันใจ ใหเลือก ตัวเลือก > สรางกลุมใหม

ในการเขารวมกลุมขอความทันใจหรือสนทนาในกลุมตอไป ใหเลื่อนไปที่กลุม และกดปุมเลื่อน พิมพขอความ และเลือก ตัวเลือก > สง

ในการเขารวมกลุมขอความทันใจที่ไมไดอยูในรายการ แตคุณทราบ ID กลุม ใหเลือก ตัวเลือก > รวมกลุมใหม

ในการออกจากกลุมขอความทันใจ ใหเลือก ตัวเลือก > ออกจากกลุม
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ในการคนหากลุมขอความทันใจ และ ID กลุม ใหเลือก กลุมสนทนา > ตัวเลือก > คนหา คุณสามารถคนหาโดย ชื่อกลุม, หัวขอ และ
สมาชิก (ID ผูใช)

ในการเพิ่มผูใชการสงขอความทันใจลงในกลุม ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มสมาชิก เลือกผูใชจากรายชื่อขอความทันใจของคุณ หรือปอน
ID รายชื่อ

ในการลบสมาชิกออกจากกลุมขอความทันใจ ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ

ในการใหสิทธิ์ในการแกไขกลุมแกสมาชิก ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มผูเรียบเรียง เลือกผูใชจากรายชื่อขอความทันใจของคุณ หรือปอน
ID ของผูใช สมาชิกของกลุมที่มีสิทธิ์ในการแกไขสามารถแกไขการตั้งคากลุมและเชิญผูใชอื่นมารวมหรือปฏิเสธไมใหเขากลุม

ในการยกเลิกสิทธิ์ในการแกไขสำหรับสมาชิกกลุม ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ

ในการปองกันไมใหผูใชการสงขอความทันใจเขารวมในกลุม ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มที่รายชื่อที่ถูกหาม เลือกผูใชจากรายชื่อขอความ
ทันใจของคุณ หรือปอน ID ของผูใช

ในการอนุญาตใหผูใชที่ถูกปฏิเสธสามารถเขารวมกลุมได ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ

บล็อคผูใช

เลือก รายชื่อสนทนา > ตัวเลือก > ตัวเลือกการปดกั้น > ดูรายการที่ปดกั้น

ในการคนหาผูใชขอความทันใจที่ถูกบล็อค ใหพิมพตัวอักษรตัวแรกของชื่อผูใช ชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึ้นในรายชื่อ

ในการอนุญาตใหรับขอความจากผูใชขอความทันใจที่ถูกบล็อค ใหเลือก ตัวเลือก > เลิกปดกั้น

ในการปองกันการรับขอความจากผูใชการสงขอความทันใจรายอื่น ใหเลือก ตัวเลือก > ปดกั้นรายชื่อใหม เลือกผูใชขอความทันใจจาก
รายชื่อขอความทันใจของคุณ หรือปอน ID ผูใช

ขอความจากระบบ

เลือก  > ขอความ > ตัวเลือก > ขอความจากระบบ
ดวยบริการแสดงขอความจากระบบซึ่งเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย คุณจะสามารถรับขอความในหัวขอตางๆ จากผูใหบริการของ
คุณ เชน รายงานสภาพอากาศหรือสภาพการจราจรในเขตใดเขตหนึ่งเฉพาะ ในการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวขอตางๆ และหมายเลขหัว
ขอที่เกี่ยวของกัน โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ คุณไมสามารถรับขอความจากระบบไดเมื่อโทรศัพทอยูในโหมดซิมแบบรีโมท การเชื่อม
ตอขอมูลแพคเก็ต (GPRS) อาจทำใหไมสามารถรับขอความจากระบบได

ในการรับขอความจากระบบ คุณตองเปดฟงกชันการรับขอความจากระบบ เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > การรับ > เปด

ในการดูขอความที่เกี่ยวของกับหัวขอ ใหเลือกหัวขอ

ในการรับขอความที่เกี่ยวของกับหัวขอ ใหเลือก ตัวเลือก > สมัคร
เคล็ดลับ: คุณสามารถกำหนดหัวขอที่สำคัญเปนหัวขอเดน ในขณะที่โทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย โทรศัพทอาจแจงให
ทราบเมื่อคุณไดรับขอความที่เกี่ยวกับหัวขอ เลือกหัวขอ และเลือก ตัวเลือก > หัวขอเดน

ในการเพิ่ม แกไข หรือลบหัวขอ ใหเลือก ตัวเลือก > หัวขอ

ในการยกเลิกการรับขอความจากระบบ การเลือกภาษาของขอความที่ไดรับ และการเลือกวาจะตรวจหาและแสดงหัวขอใหมของขอความ
จากระบบหรือไม ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา

ขอความบริการ

เลือก  > ขอความ
ผูใหบริการจะสงขอความบริการไปที่โทรศัพทของคุณ ขอความบริการอาจประกอบดวยการแจงใหทราบ เชน หัวขอขาว บริการ หรือลิงค
ที่สามารถใชเพื่อดาวนโหลดเนื้อหาของขอความ

ในการกำหนดการตั้งคาขอความบริการ ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > ขอความบริการ

ในการดาวนโหลดเนื้อหาของบริการหรือเนื้อหาของขอความ เลือก ตัวเลือก > ดาวนโหลดขอความ

ในการดูขอมูลเกี่ยวกับผูสง ที่อยูเว็บ วันที่หมดอาย ุและรายละเอียดอื่น  ๆของขอความกอนดาวนโหลด เลือก ตัวเลือก > รายละเอียดขอ
ความ

การต้ังคาการรับสงขอความ
เลือก  > ขอความ > ตัวเลือก > การต้ังคา
ปอนขอมูลในชองทุกชองที่ทำเครื่องหมายไวดวย ตองระบ ุหรือดอกจันสีแดง

อุปกรณของคุณสามารถจำแนกผูใหบริการซิมการด และตั้งคาของขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย และ GPRS ที่ถูกตองโดย
อัตโนมัติ หากเครื่องไมทำการตั้งคาดังกลาว โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อขอทราบการตั้งคาที่ถูกตอง เรียงลำดับการตั้งคาจากผูใหบริการ
ของคุณในขอความการตั้งคา หรือใชแอปพลิเคชั่นตัวชวยการตั้งคา
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การต้ังคาขอความตัวอักษร

เลือก  > ขอความ > ตัวเลือก > การต้ังคา > ขอความตัวอักษร
เลือกจากรายการดังตอไปนี้

• ศูนยรับฝากขอความ — ดูศูนยขอความที่มีสำหรับโทรศัพทของคุณ
• ศูนยขอความที่ใช — เลือกศูนยขอความเพื่อสงขอความ
• การเขารหัสอักขระ — เลือก การสนับสนุนที่ลดลง เพื่อใชการแปลงตัวอักษรโดยอัตโนมัติเปนระบบการเขารหัสอื่นหากมี
• การรับรายงาน — เลือก ใช หากคุณตองการใหเครือขายสงรายงานการนำสงขอความของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
• อายุขอความ — เลือกระยะเวลาที่ศูนยขอความจะสงขอความของคุณใหมหากพยายามสงครั้งแรกไมสำเร็จ (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย) หากไมสามารถติดตอผูรับไดภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอความจะถูกลบออกจากศูนยขอความ
• สงขอความเปน — แปลงขอความเปนรูปแบบอื่น เชน ขอความ, แฟกซ, เพจตามตัว หรือ อีเมล เปลี่ยนตัวเลือกนี้เฉพาะในกรณีที่

คุณแนใจวาศูนยขอความของคุณสามารถแปลงขอความตัวอักษรเปนรูปแบบอื่นๆ เหลานี้ได ติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ
• การเชื่อมตอที่เลือก — เลือกวิธีการเชื่อมตอที่ตองการเมื่อสงขอความตัวอักษรจากโทรศัพทของคุณ
• ตอบผานศูนยเดิม — เลือกวาคุณตองการสงขอความตอบกลับโดยใชหมายเลขของศูนยขอความเดียวกันหรือไม (บริการเสริมจาก

ระบบเครือขาย)

การต้ังคาขอความมัลติมีเดีย

เลือก  > ขอความ > ตัวเลือก > การต้ังคา > ขอความมัลติมีเดีย
กำหนดการตั้งคาตอไปนี้:

• ขนาดรูปภาพ — เลือก ขนาดเล็ก หรือ ขนาดใหญ เพื่อจัดขนาดในขอความมัลติมีเดีย เลือก ด้ังเดิม เพื่อคงขนาดภาพดั้งเดิม
• โหมดการสราง MMS — เลือก จำกัด เพื่อไมใหอุปกรณของคุณรวมเนื้อหาในขอความมัลติมีเดียที่อาจไมสนับสนุนจากเครือขายหรือ

อุปกรณที่รับขอความ ในการรับขอความแจงเตือนเกี่ยวกบการรวมเนื้อหาดังกลาว ใหเลือกแนะนำ การสรางขอความมัลติมีเดียที่ไมมี
การจำกัดประเภทของสิ่งที่แนบ ใหเลือก อิสระ หากคุณเลือก จำกัด จะไมสามารถสรางงานนำเสนอมัลติมีเดียได

• จุดเชื่อมตอที่ใช — ในการเลือกจุดเชื่อมตอที่ตั้งคาไว เพื่อเชื่อมตอกับศูนยขอความมัลติมีเดีย คุณจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงจุด
เชื่อมตอที่ตั้งคาไว หากจุดเชื่อมตอนั้นปรากฏอยูในอุปกรณที่กำหนดโดยผูใหบริการของคุณ

• การดึงมัลติมีเดีย — เลือก อัตโนมัติเสมอ เพื่อรับขอความมัลติมีเดียอัตโนมัติเสมอ เลือก ออโตในเครือขายบาน เพื่อรับขอความ
แจงเตือนขอความมัลติมีเดียใหมที่คุณรับจากศูนยขอความ (เชน เมื่อคุณเดินทางไปตางประเทศและเมื่ออยูนอกเครือขายภายในพื้นที่
ของคุณ) เลือก โดยผูใช เพื่อดึงขอความมัลติมีเดียจากศูนยขอความดวยตนเอง หรือเลือก ปด เพื่อปองกันการรับขอความมัลติมีเดีย
ตางๆ

• ยอมรับขอความนิรนาม — เลือกวาคุณตองการรับขอความจากผูสงที่คุณไมรูจักหรือไม
• รับโฆษณา — เลือกวาคุณตองการรับขอความที่เปนโฆษณาหรือไม
• รับรายงาน — เลือก ใช เพื่อแสดงสถานะของการสงขอความในบันทึก (การบริการเครือขาย) ทั้งนี้ คุณไมสามารถรับรายงานการนำ

สงขอความมัลติมีเดียที่ถูกสงไปยังที่อยูอีเมลได
• ปฏิเสธการสงรายงาน — เลือก ใช เพื่อไมใหสงรายงานจากอุปกรณของคุณสำหรับขอความมัลติมีเดียที่ไดรับ
• อายุขอความ — เลือกวาตองการใหศูนยขอความพยายามที่จะสงขอความนานเพียงใด (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในกรณีที่ไม

สามารถติดตอผูรับขอความไดภายในชวงเวลาที่สามารถใชขอความนั้นได เครื่องจะลบขอความดังกลาวออกจากศูนยขอความมัลติมี
เดีย เวลาสูงสุด คือระยะเวลาสูงสุดที่ระบบเครือขายยอมใหใชได

การตั้งคาบัญชีอีเมล

เลือก  > ขอความ > ตัวเลือก > การต้ังคา > อีเมล
ถาคุณพยายามที่จะแกไขการตั้งคาเมลบอกซ แตยังไมไดตั้งคาบัญชีอีเมล คูมือเมลบอกซจะเปดขึ้น และจะชวยตั้งคาบัญชีอีเมลของคุณ

หากคุณกำหนดเมลบอกซแลว ใหเลื่อนไปที่เมลบอกซ แลวกดปุมเลื่อนเพื่อแกไขการตั้งคา

การตั้งคาที่มีใหสำหรับการแกไขอาจแตกตางกันออกไป การตั้งคาบางอยางอาจถูกทำไวแลวโดยผูใหบริการ

การตั้งคาผูใช

เลือกบัญชีอีเมลและ ตัวเลือก > แกไข > การตั้งคาผูใช และกำหนดการตั้งคาตอไปนี้:

• ชื่อผูใช — ใสชื่อเพื่อที่จะใหปรากฏกอนที่อยูอีเมล เมื่อคุณทำการสงอีเมล
• ตอบกลับที ่— เลือกวาคุณตองการใหการตอบกลับมายังที่อยูอื่นหรือไม เลือก เปด และใสที่อยูอีเมลที่คุณใชรับการตอบกลับ คุณ

สามารถใสที่อยูที่ใชรับการตอบกลับไดเพียงหนึ่งที่อยู
• ลบอีเมลจาก — เลือกวาคุณตองการลบขอความอีเมลออกจากโทรศัพทเพียงอยางเดียวหรือลบออกจากทั้งโทรศัพทและเซิรฟเวอร

เลือก ถามกอน หากคุณตองการยืนยันจากจุดที่อีเมลควรจะถูกลบทุกครั้งที่คุณลบอีเมล
• สงขอความ — เลือกวาตองการสงอีเมลโดยทันทีหรือเมื่อทำการเชื่อมตอได
• สงสำเนาถึงตัวเอง — เลือกวาตองการบันทึกสำเนาอีเมลไวในเมลบอกซระยะไกลแและที่อยูที่กำหนดไวใน ที่อยูอีเมลของฉัน ใน

การตั้งคา อีเมลขาออก หรือไม
• รวมลายเซ็น — เลือกวาคุณตองการที่จะแนบลายเซ็นตไปที่ขอความอีเมลของคุณหรือไม
• การแจงอีเมลใหม — เลือกวาตองการไดรับแจงดวยเสียงและขอความเมื่อไดรับขอความอีเมลใหมหรือไม

การตั้งคาการเรียกคืนอีเมล

เลือกบัญชีอีเมลและ ตัวเลือก > แกไข > การต้ังคาการดึง และกำหนดการตั้งคาตอไปนี้:
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• อีเมลที่จะดึง (สำหรับเมลบอกซ POP3 เทานั้น) — เลือกวาคุณตองการใหเรียกดูเฉพาะขอมูลสวนหัวของอีเมล เชน ขอมูลผูสง หัวขอ
และวันที่ เรียกดูอีเมล หรืออีเมลที่มีสิ่งที่แนบมาในอีเมล

• จำนวนการดึง — เลือกจำนวนขอความอีเมลที่คุณตองการดึงจากเซิรฟเวอรระยะไกลมาไวที่เมลบอกซของคุณ
• พาธของแฟมขอมูล IMAP4 (สำหรับเมลบอกซ IMAP4 เทานั้น) — กำหนดพาธแฟมขอมูลสำหรับแฟมขอมูลที่จะสมัครเปนสมาชิก
• การสมัครใชแฟมขอมูล (สำหรับเมลบอกซ IMAP4 เทานั้น) — ลงนามเปนสมาชิกแฟมขอมูลอื่นๆในรีโมทเมลบอกซ และดึงขอมูล

จากแฟมขอมูลเหลานั้น

การต้ังคาการดึงอีเมลอัตโนมัติ

เลือกอีเมลบัญชี เลือก ตัวเลือก > แกไข > ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ และกำหนดการตั้งคาตอไปนี้:

• การดึงอีเมล — เลือก เปดใชงาน เพื่อดึงขอความอีเมลใหมโดยอัตโนมัติจากเมลบอกซระยะไกลของคุณ หรือ เฉพาะเครือขาย
บาน เพื่อดึงขอความอีเมลใหมโดยอัตโนมัติจากเมลบอกซระยะไกลของคุณเมื่อคุณอยูที่เครือขายหลักคุณเทานั้น และไมไดกำลังเดิน
ทางอยู

• วันที่ดึงหัวขอ — เลือกจำนวนวันที่อีเมลจะถูกดึงไปที่อุปกรณคุณ
• ชั่วโมงที่ดึงหัวขอ — กำหนดจำนวนชั่วโมงที่อีเมลจะถูกดึง
• ชวงเวลาดึงหัวขอ — เลือกระยะเวลาในการดึงขอความอีเมลใหม
• การแจงเตือนอีเมล — เลือกวาตองการรับแจงวาไดรับอีเมลหรือไม

การตั้งคาขอความจากระบบ

เลือก  > ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความจากระบบ
เลือกจากรายการดังตอไปนี้

• การรับ — เลือก เปด เพื่อรับขอความแสดงขอความจากระบบ
• ภาษา — เลือกภาษาที่คุณตองการใชรับขอความแสดงขอความจากระบบ
• การตรวจหาหัวขอ — เลือก ใช เพื่อแสดงหัวขอใหมในรายชื่อหัวขอของขอความจากระบบ

การตั้งคาอื่นๆ

เลือก  > ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > อื่นๆ
เลือกจากรายการดังตอไปนี้

• บันทึกขอความที่สง — เลือกวาจะจัดเก็บขอความที่สงไวในแฟมขอมูลสงหรือไม
• จำนวนขอความที่บันทึก — พิมพจำนวนขอความที่สงที่จะบันทึก เมี่อถึงจำนวนที่ตั้งไว เครื่องจะลบขอความที่เคยบันทึกไวกอนหนา

นานที่สุดออกไป
• หนวยความจำที่ใช — เลือกวาจะบันทึกขอความของคุณหรือไม คุณสามารถบันทึกขอความลงในการดหนวยความจำได เมื่อใสการด

หนวยความจำลงในเครื่องแลวเทานั้น
• มุมมองโฟลเดอร — กำหนดวิธีการที่คุณตองการใหแสดงขอความในถาดเขา
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7.  รายชื่อ 

เลือก  > รายชื่อ
คุณสามารถบันทึกและอัพเดตขอมูลรายชื่อในสมุดโทรศัพท เชน หมายเลขโทรศัพท ที่อยูบาน หรือที่อยูอีเมลได คุณสามารถใสเสียง
เรียกเขาสวนบุคคลหรือภาพขนาดเล็กใหรายชื่อในสมุดโทรศัพทได คุณสามารถสรางกลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท ซึ่งทำใหคุณสามารถ
สงขอความตัวอักษรหรืออีเมลไปยังผูรับหลายคนพรอมกันได คุณสามารถเพิ่มขอมูลรายชื่อในสมุดโทรศัพทที่ไดรับ (นามบัตร) ลงในราย
ชื่อได ขอมูลรายชื่อสามารถสงไปหรือไดรับจากอุปกรณที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น

การคัดลอกรายชื่อระหวางซิมและหนวยความจำของอุปกรณ

หากคุณบันทึกรายชื่อไวในซิมการดแลว คุณสามารถคัดลอกลงในหนวยความจำของอุปกรณได

ในการคัดลอกรายชื่อจากซิมการดไปยังหนวยความจำของอุปกรณ ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อ SIM > รายชื่อซิม ทำเครื่องหมายราย
ชื่อที่ตองการคัดลอก หรือเลือก ตัวเลือก > เลือก/ไมเลือก > เลือกทั้งหมด เพื่อคัดลอกรายชื่อทั้งหมดเลือก ตัวเลือก > คัดลอกไป
ยังรายชื่อ

ในการคัดลอกรายชื่อจากหนวยความจำของอุปกรณไปยังซิมการด ใหเลือก ตัวเลือก > คัดลอกไปยังรายชื่อซิม ทำเครื่องหมายรายชื่อ
ที่ตองการคัดลอก หรือเลือก ตัวเลือก > เลือก/ไมเลือก > เลือกทั้งหมด เพื่อคัดลอกรายชื่อทั้งหมดเลือก ตัวเลือก > คัดลอกไปยัง
รายชื่อซิม

เคล็ดลับ:  หากคุณบันทึกรายชื่อไวในเครื่องกอนหนานี้แลว คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่นโอนยายขอมูลเพื่อคัดลอกรายชื่อ
เหลานั้นได โปรดดูที่“การโอนยายขอมูลระหวางอุปกรณตางๆ ”ในหนา 20

ในการคนหารายชื่อในสมุดโทรศัพท ใหพิมพอักษรตัวแรกของชื่อในชองคนหา รายชื่อที่ขึ้นตนดวยตัวอักษรดังกลาวจะปรากฏขึ้นบนหนา
จอ

 การจัดการรายชื่อ

ในการเพิ่มรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหม

ในการแนบภาพขนาดเล็กเขากับรายชื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข > ตัวเลือก > เพ่ิมภาพยอ ภาพขนาดเล็กจะปรากฏขึ้นเมื่อรายชื่อ
นั้นโทรเขามา

ในการฟงแท็กเสียงที่กำหนดใหรายชื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > เลนรายการเสียง

ในการแกไขขอมูลของแตละรายชื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข
เคล็ดลับ:  คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite เพิ่มและแกไขรายชื่อไดเชนกัน

ในการสงขอมูลรายชื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > สง
คุณสามารถกำหนดหมายเลขหรือที่อยูที่เปนคาเริ่มตนใหกับรายชื่อแตละราย เพื่อที่คุณจะสามารถโทรหรือสงขอความไปยังหมายเลข
หรือที่อยูที่เปนคาเริ่มตนนั้น แมวาจะบันทึกหมายเลขและที่อยูตางๆ ใหรายชื่อนั้นไวก็ตาม หมายเลขที่เปนคาเริ่มตนยังใชในการโทรดวย
เสียงอีกดวย

ในการแกไขขอมูลคาเริ่มตนของแตละรายชื่อ ใหเปดรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > ที่ตั้งไว เลือกหมายเลขหรือที่อยูที่คุณตองการกำหนด
ใหเปนคาเริ่มตน หมายเลขหรือที่อยูที่เปนคาเริ่มตนในรายชื่อจะถูกขีดเสนใต

ในการเพิ่มรายชื่อในกลุม ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มไปยังกลุม (แสดงเฉพาะเมื่อคุณสรางกลุมแลวเทานั้น)

เคล็ดลับ:  ในการตรวจสอบวารายชื่อนั้นอยูในกลุมใด ใหเลือก ตัวเลือก > อยูในกลุม

ในการเพิ่มปุมโทรดวนใหหมายเลขโทรศัพทของรายชื่อในสมุดโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > กำหนดโทรดวน

ในการเปลี่ยนลำดับการแสดงชื่อและนามสกุลของรายชื่อในสมุดโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา และ นามสกุล ชื่อ หรือ ชื่อ
นามสกุล

การจัดการกลุมรายชื่อ

คุณสามารถสรางกลุมรายชื่อเพื่อที่คุณจะสามารถสงขอความตัวอักษรหรืออีเมลไปยังผูรับหลายคนพรอมๆ กัน

1. เปดแท็บกลุมรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > กลุมใหม
2. พิมพชื่อของกลุม และเลือก ตกลง
3. เปดกลุม และเลือก ตัวเลือก > เพิ่มสมาชิก
4. เลื่อนไปยังแตละรายชื่อที่คุณตองการจะจัดเขากลุม และกดปุมเลื่อนเพื่อทำเครื่องหมายไว

5. เลือก ตกลง เพื่อเพิ่มรายชื่อในสมุดโทรศัพททั้งหมดที่ถูกทำเครื่องหมายไวเปนกลุม

ในการลบรายชื่อออกจากกลุมรายชื่อ ใหเลื่อนไปที่รายชื่อที่ตองการลบ และเลือก ตัวเลือก > ลบออกจากกลุม

ในการเปลี่ยนชื่อกลุม เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อ
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 เพิ่มเสียงเรียกเขาของรายชื่อ

คุณสามารถเลือกเสียงเรียกเขาใหแตละรายชื่อหรือกลุมรายชื่อได หากหมายเลขโทรศัพทของผูโทรเขาถูกสงมาพรอมกับสายเรียกเขา
และโทรศัพทของคุณรูจักหมายเลขนั้น เมื่อรายชื่อในสมุดโทรศัพทโทรเขามา เครื่องจะเลนเสียงเรียกเขา

ในการเลือกเสียงเรียกเขาใหรายชื่อหรือกลุมรายชื่อ ใหเปดรายชื่อหรือกลุมรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > เสียงเรียกเขา รายการเสียง
เรียกเขาจะเปดขึ้น เลือกเสียงเรียกเขาที่คุณตองการใช

ในการลบเสียงเรียกเขาที่กำหนดไว ใหเลือก แบบเสียงที่ตั้งไว จากรายการเสียงเรียกเขา

นามบัตร

คุณสามารถสง รับ ดูและจัดเก็บรายชื่อเปนนามบัตรในรูปแบบ vCard หรือนามบัตรขนาดเล็กของ Nokia
ในการสงนามบัตร ใหเลือกชื่อจากรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > สง และวิธีการสง พิมพหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยู หรือเพิ่มผูรับจากราย
ชื่อ เลือก ตัวเลือก > สง หากคุณเลือกวิธีการสงเปนแบบขอความตัวอักษร นามบัตรจะถูกสงออกไปโดยไมมีภาพขนาดเล็ก

ในการดูนามบัตรที่ไดรับ ใหเลือก เปด จากการแจงที่แสดงอยู หรือเปดขอความจากแฟมขอมูล ถาดเขา ในแอ
ปพลิเคชั่นการรับสงขอความ

ในการจัดเก็บนามบัตรที่ไดรับ เลือก ตัวเลือก > บันทึกนามบัตร

 ไดเรกทอรีซิมและบริการซิมอื่นๆ
สำหรับการใหบริการและขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจำหนายซิมการดของคุณ ซึ่งอาจเปนผูใหบริการระบบหรือผู
จัดจำหนายรายอื่น

เลือก ตัวเลือก > รายชื่อ SIM > รายชื่อซิม
ในไดเรกทอรีซิม คุณสามารถดูชื่อและหมายเลขที่จัดเก็บไวในซิมการด เพิ่ม แกไข หรือคัดลอกหมายเลขใหรายชื่อและโทรออกได

ในการเพิ่มรายชื่อในไดเรกทอรีซิมของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหมในซิม พิมพขอมูลรายชื่อ และเลือก เรียบรอย

ในการดูรายการเบอรโทรที่จำกัดไว ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อ SIM > รายชื่อที่จำกัดเบอร การตั้งคานี้จะปรากฏขึ้นเมื่อซิ
มการดของคุณรองรับเทานั้น

ในการจำกัดการโทรออกจากโทรศัพทของคุณไปยังหมายเลขโทรศัพทที่กำหนดไว ใหเลือก ตัวเลือก > ใชงานจำกัดเบอรคุณตองใช
รหัส PIN2 ของคุณเพื่อเปดและปดการจำกัดโทรหรือแกไขรายชื่อการจำกัดโทรของคุณติดตอผูใหบริการหากคุณไมมีรหัส ในการเพิ่ม
หมายเลขในรายการเบอรโทรที่จำกัดไว ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหมในซิม คุณตองใชรหัส PIN2 กับฟงกชันเหลานี ้เมื่อคุณใชเบอร
โทรที่จำกัดไว การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตจะไมสามารถทำได ยกเวนเมื่อสงขอความตัวอักษรผานทางการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตในก
รณีนี้ รายการเบอรโทรที่จำกัดไวจะตองมีหมายเลขศูนยขอความและหมายเลขโทรศัพทของผูรับอยูดวย หากใชการจำกัดสายอยู คุณยัง
คงติดตอไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งไวแลวในเครื่องของคุณได

ในการตรวจสอบจำนวนหนวยความจำที่วางบนซิมการดของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดซิมการด

รายชื่อ
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8.  ปฏิทิน 

เลือก  > ปฏิทิน
คุณสามารถสรางและดูเหตุการณตางๆ ที่ไดบันทึก และการนัดหมาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งการแจงเตือนรายการปฏิทินดังกลาวได
ดวย

คุณสามารถซิงโครไนซขอมูลปฏิทินของคุณกับคอมพิวเตอรที่ใช Nokia PC Suite ที่เขากันได โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิ
งโครไนซที่คูมือชุดโปรแกรม Nokia PC Suite

การสรางรายการปฏิทิน

คุณสามารถสรางรายการปฏิทินชนิดตางๆ ไดดังตอไปนี้:

• รายการ การประชุม ระบุวัน และเวลา

• รายการ บันทึก จะเชื่อมโยงกับวันนั้นๆ แตไมมีการระบุชวงเวลาระหวางวันแนนอน

• รายการ วันครบรอบ จะแจงเตือนคุณเมื่อถึงวันเกิดหรือวันพิเศษตางๆรายการจะระบุวันที่แนนอน แตไมระบุเวลาของวันนั้นๆเครื่องจะ
ทำรายการวันครบรอบซ้ำใหทุกป

• รายการ สิ่งที่ตองทำ จะเตือนคุณ เมื่องานถึงวันครบกำหนด แตจะไมระบุชวงเวลาที่แนนอน

ในการสรางรายการปฏิทิน ใหเลื่อนไปที่วันที่ และเลือก ตัวเลือก > รายการใหม
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• หัวขอ หรือ วาระ — ใสรายละเอียดสำหรับรายการ
• สถานที่ —  ใสขอมูลที่ตั้ง
• เวลาเร่ิม — ใสเวลาที่เริ่มตน
• เวลาสิ้นสุด — ใสเวลาที่สิ้นสุด
• วันเริ่มตน หรือ วันที่ — ใสวันที่เริ่มตน หรือวันที่เกิดเหตุการณ
• วันสิ้นสุด — ปอนวันที่สิ้นสุด
• ปลุก — ตั้งสัญญาณเตือนสำหรับการประชุมและรายการครบรอบ สัญญาณเตือนจะแสดงในการแสดงผลรายวัน
• เตือนซ้ำ — ระบุวาคุณตองการใหรายการถูกทำซ้ำอีกหรือไม และเมื่อไรระบุชนิดของการทำซ้ำ ความถี่ และวันสิ้นสุดที่เปนไปได
• ซิงโครไนเซชัน — ถาคุณเลือก สวนตัว รายการปฏิทินสามารถเห็นไดแคคุณเทานั้น และจะไมแสดงแกบุคคลอื่นที่เขาออนไลนเพื่อ

ดูปฏิทินไดเห็นถาคุณเลือก สาธารณะ รายการปฏิทินจะแสดงใหผูที่สามารถเขาดูปฏิทินของคุณแบบออนไลนเรียกดูได ถาคุณเลือก
ไมม ีเมื่อคุณทำการซิงโครไนซ รายการปฏิทินจะไมถูกคัดลอกลงในคอมพิวเตอรของคุณ

เคล็ดลับ:  โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเลือกเมืองที่ถูกตองในแอปพลิเคชั่นนาฬิกา เนื่องจากรายการที่จัดเปนตารางเวลา
ในปฏิทินอาจเปลี่ยนแปลงได เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเมืองปจจุบันและอยูในเขตเวลาอื่น

ในการแกไขรายการที่มีอยู ใหเลื่อนไปที่รายการ และเลือก ตัวเลือก > เปดแกไขรายละเอียดในชองตางๆ

เคล็ดลับ:  เมื่อคุณแกไขหรือลบรายการที่ทำซ้ำ ใหเลือกวิธีที่คุณตองการใหการเปลี่ยนแปลงมีผล ถาคุณเลือก ลบรายการทั้ง
หมดในปฏิทินแลว รายการที่ถูกทำซ้ำทั้งหมดจะถูกลบทิ้งถาคุณเลือก ลบรายการ เฉพาะรายการปจจุบันเทานั้นที่ถูกลบทิ้ง

ในการลบรายการปฏิทิน ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ และเลือก กอนวันที่ เพื่อลบรายการทั้งหมดที่อยูกอนหนาวันที่เลือกไว หรือเลือก
รายการทั้งหมด เพื่อลบรายการปฏิทินทั้งหมดออกจากอุปกรณ

ในการสงรายการปฏิทินไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได ใหเลือก ตัวเลือก > สง > ทางขอความตัวอักษร, ทางมัลติมีเดีย, ทางอีเมล,
ทาง Bluetooth หรือ ทางอินฟราเรด

ในการเพิ่มรายการปฏิทินที่ไดรับ ใหเปดรายการปฏิทินที่แนบมากับขอความ และเลือก ตัวเลือก > บันทึกไปยังปฏิทิน

ในการตอบกลับรายการปฏิทินที่ไดรับ ใหเลือก ยอมรับ, ยังไมตัดสินใจ หรือ ปฏิเสธ หากคุณยอมรับรายการหรือระบุวารายการนั้นเปน
รายการชั่วคราว รายการดังกลาวจะถูกเพิ่มในปฏิทินของคุณคุณสามารถสงขอความตอบกลับเปนอีเมลไปยังผูสงรายการปฏิทินนั้นได
เลือก ใช และเครื่องจะบันทึกขอความนั้นไวในถาดออกเพื่อรอสง

 รายการสิ่งที่ตองทำ

คุณสามารถสรางและรักษาสิ่งที่ตองทำหรือรายการสิ่งที่ตองทำในวันใดวันหนึ่งเฉพาะแตละงานสามารถกำหนดวันครบกำหนดและการ
เตือน

สรางรายการสิ่งที่ตองทำ
1. เลื่อนไปที่วันที่ และเลือก ตัวเลือก > รายการใหม > สิ่งที่ตองทำ
2. พิมพหัวขอในชอง หัวขอ
3. พิมพวันครบกำหนด

4. ในการตั้งคาการเตือนของรายการสิ่งที่ตองทำ ใหเลือก ปลุก > เปด พิมพวันที่และเวลาที่จะแจงเตือน

5. ระบุความสำคัญไอคอนความสำคัญคือ ( !) สูง และ ( - ) ต่ำ ไมมีไอคอนสำหรับ ปกติ
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6. กำหนดวิธีจัดการกับรายการในระหวางทำการซิงโครไนซในชอง ซิงโครไนเซชัน เลือก สวนตัว เพื่อซอนรายการจากโปรแกรมดูหาก
สามารถใชปฏิทินแบบออนไลนได, สาธารณะ เพื่อใหโปรแกรมดูสามารถมองเห็นรายการ หากสามารถใชปฏิทินแบบออนไลนได
หรือ ไมม ีเพื่อไมคัดลอกรายการลงในคอมพิวเตอรของคุณเมื่อทำการซิงโครไนซ

ในการทำเครื่องหมายที่งานวาทำเสร็จแลวใหเลือก ตัวเลือก > เลือกเปนทำแลว

ในการเรียกคืนงาน ใหเลือก ตัวเลือก > เลือกเปนยังไมทำ

การแสดงผลปฏิทิน

ในการเปลี่ยนระหวางการแสดงผลที่แตกตางกันของปฏิทิน ใหเลือก ตัวเลือก ในการแสดงผลของปฏิทินใดๆ เลือกชนิดการแสดงผลจาก
รายการ

ในการตั้งคาการแสดงผลเริ่มตนของปฏิทิน ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > มุมมองที่ตั้งไว และการแสดงผลแบบที่คุณตองการ

ในการแสดงผลวันที่ที่ระบุ ใหเลือก ตัวเลือก > ไปยังวันที่ แลวปอนวันที่

การแสดงผลรายเดือน

ในการแสดงผลรายเดือน คุณสามารถแสดงผลของทั้งเดือนไดพรอมกันในคราวเดียวแตละแถวแสดงถึงวันในแตละสัปดาหเดือนปจจุบัน
จะถูกแสดง และวันที่ปจจุบัน อาจเปนวันนี้หรือเมื่อวานนี้ที่แสดงผล วันปจจุบันจะสังเกตเห็นไดชัดจากการมีรูปสี่เหลี่ยมสีอยูวันที่มี
เหตุการณการนัดหมายตางๆ จะมีสามเหลี่ยมเล็กๆ ที่มุมลางขวาเลื่อนเพื่อสับเปลี่ยนระหวางวันตางๆ ของเดือน และรายการตางๆ ของวัน

การแสดงผลเปนสัปดาห

การแสดงผลเปนสัปดาหจะแสดงเหตุการณตาง  ๆของสัปดาหที่เลือกออกเปน 7 ชองสำหรับวันตาง  ๆวันที่ปจจุบันจะทำเครื่องหมายไวเปน
รูปสี่เหลี่ยมสีบันทึกเตือนความจำและวันครบรอบ จะถูกแสดงกอน 8 โมงเชา

ในการเปลี่ยนวันที่เริ่มตนสัปดาหนั้น เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > สัปดาหเริ่มจาก

การแสดงผลรายวัน

การแสดงผลรายวันจะแสดงเหตุการณตางๆ ในวันที่เลือกรายการทั้งหมดจะถูกแบงกลุมออกเปนชวงเวลาตางๆ ตามเวลาเริ่มตนของ
รายการนั้นๆในการดูวันที่กอนหนาหรือวันที่ถัดไป ใหเลื่อนไปทางดานซายหรือขวา

การแสดงสิ่งที่ตองทำ

การแสดงสิ่งที่ตองทำจะแสดงรายการสิ่งที่จะตองทำในวันที่เลือกไว

ในการทำเครื่องหมายที่งานวาทำเสร็จแลว ใหเลือก ตัวเลือก > เลือกเปนทำแลว

ในการเรียกคืนงาน ใหเลือก ตัวเลือก > เลือกเปนยังไมทำ

การตั้งคาปฏิทิน

เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา

หากตองการเปลี่ยนเสียงปลุก เลือก เสียงปลุกปฏิทิน

ในการเปลี่ยนการแสดงผลของปฏิทินที่จะแสดงขึ้นเมื่อคุณเปดปฏิทิน ใหเลือก มุมมองที่ตั้งไว

ในการเปลี่ยนวันเริ่มตนสัปดาหนั้น เลือก สัปดาหเริ่มจาก

ในการเปลี่ยนชื่อของการแสดงผลเปนสัปดาห ใหเลือก หัวเรื่องสัปดาห และ เลขสัปดาห หรือ วันที่ของสัปดาห

ปฏิทิน
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9. นาฬิกา 

เลือก  > นาฬิกา
ในเมนูนาฬิกา คุณสามารถดูเวลาทองถิ่นและขอมูลเขตเวลาของคุณ ตั้งคาและแกไขเวลาปลุก หรือแกไขการตั้งคาวันที่และเวลาได

นาฬิกาปลุก

เปดแท็บนาฬิกาปลุก

ในการตั้งเวลาปลุก ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งปลุก แลวพิมพเวลาปลุก เมื่อมีการตั้งเวลาปลุก  จะปรากฏขึ้น

หากตองการปดนาฬิกาปลุก ใหเลือก หยุด หรือตองการหยุดนาฬิกาปลุกเปนเวลา 5 นาที ใหเลือก เลื่อนปลุก หากถึงเวลาปลุกในขณะ
ที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลือก หยุด เครื่องจะถามวาคุณตองการจะโทรออกหรือไม เลือก ไม
เพื่อปดเครื่อง หรือ ใช เพื่อโทรออก และรับสายที่โทรเขา อยาเลือก ใช หากการใชโทรศัพทไรสายจะกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ
อันตราย

หากคุณตองการเปลี่ยนเวลาปลุก ใหเลือก ตัวเลือก > รีเซ็ตการปลุก

ในการยกเลิกการปลุก ใหเลือก ตัวเลือก > ลบการปลุก

เวลาโลก

เปดแท็บนาฬิกาโลกเพื่อดูเวลาในเมืองตางๆ

หากตองการเพิ่มเมืองอื่นลงในหนาจอเวลาโลก เลือก ตัวเลือก > เพ่ิมเมือง

ในการเปลี่ยนเมืองที่เปนตัวกำหนดเวลาและวันที่ในโทรศัพทของคุณ เลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนเมืองปจจุบัน ชื่อเมืองดังกลาวจะปรากฏ
ขึ้นในหนาจอหลักเมนูนาฬิกา และเวลาในเครื่องโทรศัพทของคุณจะเปลี่ยนไปตามเมืองที่เลือกไวดวย ตรวจดูวาเวลาถูกตองและสอด
คลองกับเขตเวลาของคุณ

ในการลบชื่อเมืองออกจากรายการ ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ

การต้ังคานาฬิกา

เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา

หากตองการเปลี่ยนเวลาหรือวันที่ เลือก เวลา หรือ วันที่

หากตองการเปลี่ยนนาฬิกาที่แสดงในโหมดสแตนดบาย เลือก ชนิดนาฬิกา > อะนาล็อก หรือ ดิจิตัล

หากตองการอนุญาตใหเครือขายของโทรศัพทเคลื่อนที่อัพเดตเวลา วันที ่และขอมูลเขตเวลาของอุปกรณของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) เลือก อัพเดตตามเวลาเครือขาย > อัพเดตอัตโนมัติ

หากตองการเปลี่ยนเสียงปลุก เลือก เสียงนาฬิกาปลุก
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10. โปรแกรม Office
เลือก  > ที่ทำงาน
โปรแกรม Office บางอยางอาจไมมีใหใชงานในบางภาษา ในกรณีนี้โปรแกรมในเครื่องของคุณจะเปนภาษาอังกฤษ

อาจเปดไฟลขนาดใหญไมไดหรืออาจตองใชเวลาสักครู

โปรแกรมจัดการไฟล 

เลือก  > ที่ทำงาน > ตัวจัดไฟล
ดวยโปรแกรมจัดการไฟล คุณจะสามารถจัดการเนื้อหาและคุณสมบัติของไฟลและแฟมขอมูลตางๆ ในหนวยความจำของอุปกรณและ
การดหนวยความจำ คุณสามารถเปด สราง ยาย คัดลอก เปลี่ยนชื่อ สง และคนหาไฟลและแฟมขอมูลตางๆ ได การคุมครองลิขสิทธิ์อาจ
ปองกันไมใหคุณสงไฟลบางไฟล

เปดแท็บอุปกรณหรือแท็บการดหนวยความจำ

ในการเลือกหลายไฟล ใหเลื่อนไปที่แตละไฟล แลวเลือก ตัวเลือก > เลือก/ไมเลือก > เลือก

ในการสงไฟลที่เลือกไว ใหเลือก ตัวเลือก > สง

ในการยายหรือคัดลอกไฟลหรือแฟมขอมูลไปยังแฟมขอมูลอื่น ใหเลือก ตัวเลือก > ยายไปโฟลเดอร หรือ คัดลอกไปที่โฟลเดอร แต
คุณไมสามารถยายแฟมขอมูลที่ระบบตั้งไว เชน คลิปเสียงในคลังภาพ

ในการคนหาไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > คน พิมพขอความที่จะใชคนหา และกดปุมเลื่อน แฟมขอมูลและไฟลที่ชื่อมีขอความที่คนหาอยู
ดวยจะปรากฏ

ในการดูขอมูลเกี่ยวกับไฟลที่เลือก ใหเลือก ตัวเลือก > ขอมูล ในการดูขอมูลเพิ่มเติมของไฟลที่เลือก ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียด
เพ่ิมเติม

 การคนหา 

เลือก  > ที่ทำงาน > คนหาดวยอุปกรณภายใน
คุณสามารถคนหาขอมูลที่อยูในรายชื่อผูติดตอ บันทึกยอ นัดหมายในปฏิทิน บันทึกสิ่งที่จะทำ ขอความอีเมล ขอความมัลติมีเดีย และขอ
ความตัวอักษรดวยการใชการคนหาคุณยังสามารถคนหาไฟลตามชื่อไฟลที่อยูในหนวยความจำของโทรศัพทและการดหนวยความจำ

1. เลือกชนิดของขอมูลที่คุณตองการคนหา หากตองการลบสิ่งที่เลือก ใหเลือกซ้ำอีกครั้งหากตองการรวมเนื้อหาทุกชนิดไวในการคนหา
ของคุณ เลือก เลือกทั้งหมดในการลบประเภทเนื้อหาทั้งหมดออก ใหเลือก ยกเลิกทั้งหมด

2. พิมพคำสำคัญที่ใชคนหาหรือบางสวนของคำสำคัญหากตองการรวมคำสองคำไวในการคนหาของคุณ ใหคั่นคำเหลานั้นดวยเวนวรรค
คุณจะคนหาไดเฉพาะรายการที่มีคำสำคัญทั้งสองคำเทานั้น

3. เลือก คนหา
เคล็ดลับ: ไวลการดอาจชวยคุณคนหารายการที่ตองการในคำสำคัญที่คุณใชคนหา ใหใช ? แทนตัวอักษรหนึ่งตัว และ * เพื่อ
ใชแทนเลขศูนยหรือตัวอักษรอื่น หากคุณใชตัวไวลดการด ? หรือ * คุณตองเพิ่ม * ไวที่ดานหนาและดานหลังของคำที่ใชคน
หาดวย เชน *s?all* ("shall") หรือ *dev*ment* ("development")

ในการดูผลการคนหาจากการคนหาครั้งกอนหนา ใหเลือก ตัวเลือก > ผลลัพธกอนหนา

เคร่ืองคิดเลข 

เลือก  > ที่ทำงาน > คิดเลข
หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีขอจำกัดในเรื่องความถูกตองและใชสำหรับการคำนวณแบบงายๆ เทานั้น

ในการทำการคำนวณ ใหพิมพตัวเลขตัวเลขตัวแรกของการคำนวณ เลือกวิธีคำนวณ เชน บวกหรือลบจากแผนผังวิธีคำนวณ พิมพตัวเลข
ตัวที่สองของการคำนวณ และเลือก =
เครื่องคิดเลขจะทำการคำนวณตามลำดับที่กำหนดไว ผลลัพธที่ไดจากการคำนวณจะปรากฏในชองตัวแกไข และนำมาใชเปนตัวเลขแรก
ในการคำนวณครั้งใหมได

ในการจัดเก็บผลลัพธของการคำนวณ เลือก ตัวเลือก > ความจำ > บันทึก ผลลัพธที่จัดเก็บไวจะแทนที่ผลลัพธที่จัดเก็บไวกอนหนานี้
ในหนวยความจำ

ในการดึงผลลัพธของการคำนวณจากหนวยความจำ และใชผลลัพธนั้นในการคำนวณ ใหเลือก ตัวเลือก > ความจำ > เรียกคืน

ในการดูผลลัพธที่จัดเก็บไวครั้งสุดทาย เลือก ตัวเลือก > ผลลัพธลาสุด การออกจากแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขหรือการปดโทรศัพทจะ
ไมลางขอมูลในหนวยความจำแตอยางใด คุณสามารถเรียกดูผลลัพธที่จัดเก็บครั้งลาสุดไดในครั้งตอไปที่คุณเปดแอ
ปพลิเคชันเครื่องคิดเลข

 Nokia Team Suite 
เลือก  > ที่ทำงาน > ทีม
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คุณสามารถสราง แกไข และลบทีม รวมทั้งสงขอความ ดูเว็บเพจและประวัติการสื่อสารของทีม และโทรติดตอทีมดวย Nokia Team Suite
หากตองการสรางทีมใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ทีม > สรางใหมตั้งชื่อทีมแลวปอนขอมูลบริการการประชุมทางโทรศัพท หากจำเปนจาก
นั้น เลือกสมาชิกของทีม

ในการเลือกการดำเนินการ ใหเลือกทีมที่คุณตองการใชกับการดำเนินการดังกลาว เลื่อนไปทางขวาของแถบการดำเนินการ แลวเลือกการ
ดำเนินการที่ตองการ หากคุณไมตองการใชการดำเนินการนั้นกับสมาชิกทีมทั้งหมด ใหเปดขอมูลทีมแลวเลือกสมาชิกที่ตองการ จากนั้น
เลือกการดำเนินการ

หากตองการคนหาการดำเนินการอื่นๆ นอกเหนือจากที่แสดงในแถบการดำเนินการ เลือก ตัวเลือก > การกระทำจะมีการดำเนินการดัง
ตอไปนี้ใหเลือก:

• โทรออก — โทรติดตอทีมหรือสมาชิกทีมที่เลือกไวโทรหาสมาชิกแตละคนในทีมและพักสายไว จนกระทั่งสามารถรวมผูรวมประชุมทุก
คนเปนการประชุมทางโทรศัพท (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จำนวนผูเขารวมสูงสุดขึ้นกับบริการเครือขาย

• สรางขอความ — สงขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย หรือขอความอีเมลไปใหทีมหรือสมาชิกทีมที่เลือก
• บริการประชุมสาย — เริ่มตนดวยการโทรไปที่บริการการประชุมทางโทรศัพท (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ที่กำหนดไวสำหรับ

ทีมที่เลือก
• บันทึกการสื่อสาร —  ดูไฟลบันทึกการสื่อสารของทีมหรือสมาชิกทีมที่เลือก
• สมุดบันทึก —  เขียนและอานบันทึกที่เกี่ยวของกับทีม
• คนหาทีม —  คนหาเนื้อหาที่เกี่ยวของกับทีมหรือสมาชิกทีมที่เลือก
• การสนทนา —  สื่อสารผานฟงกชันสนทนา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) กับทีมหรือสมาชิกทีมที่เลือก
• บุคมารคเว็บของทีม —  เปดแฟมขอมูลบุคมารคที่มีเว็บเพจของทีม

ในการเลือกใหแสดงการดำเนินการที่ตองการในแถบการกระทำ และตามลำดับที่ตองการ เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > ไอคอนแถบ
การกระทำ

แกไขทีม

หากตองการเพิ่มสมาชิกทีม เลือก ตัวเลือก > สมาชิก > เพิ่ม

หากตองการลบสมาชิกทีม เลือก ตัวเลือก > สมาชิก > ลบ

ในการแกไขรายละเอียดของสมาชิกทีม เลือก ตัวเลือก > สมาชิก > แกไข

ในการเลือกวาตองการดูภาพของสมาชิกทีมบนหนาจอหรือไม เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > ดูภาพรายช่ือ

หากตองการดูวาสมาชิกเปนของทีมใด เลือก ตัวเลือก > สมาชิก > เปนของทีม

Quickoffice 
เลือก  > ที่ทำงาน > Quickoffice
Quickoffice ประกอบไปดวย Quickword ใชแทน Microsoft Word, Quicksheet ใชแทน Microsoft Excel, Quickpoint ใชแทน Microsoft
PowerPoint และ Quickmanager ใชสำหรับการซื้อซอฟตแวร คุณสามารถสราง ด ูและแกไขเอกสาร Microsoft Office 2000, XP และ 2003
(*.doc, *.xls และ *.ppt) และไฟลขอความลวน (*.txt) ไดดวย Quickoffice โดยเครื่องจะไมสามารถรองรับคุณสมบัติหรือไฟลไดทุกรูป
แบบ ไมรองรับกับระบบ Apple Macintosh
หากตองการเปดไฟล ใหกดปุมเลื่อน Quickoffice จะเปดไฟลในแอปพลิเคชั่นที่เหมาะสม

สมุดบันทึก 

เลือก  > ที่ทำงาน > บันทึกที่ใช
คุณสามารถใชสมุดบันทึกสราง, แกไข และดูบันทึกตางๆ ไดหลายลักษณะ เชน บันทึกการประชุม, บันทึกเปนงานอดิเรก หรือรายการซื้อ
สินคา คุณสามารถแทรกภาพ, วิดีโอ และเสียงลงในบันทึกได คุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกเขากับแอปพลิเคชั่นอื่นๆ เชน รายชื่อ และสง
บันทึกไปใหผูอื่นได

ในการสรางบันทึก ใหเริ่มตนเขียนขอความ

ในการสรางแฟมขอมูล เลือก ตัวเลือก > จัดวาง > โฟลเดอรใหม

ในการจัดเรียงบันทึกตามวันที่และเวลาหรือขนาด ใหเลือก ตัวเลือก > จัดวาง > จัดเรียง

ในการยายบันทึกหรือแฟมขอมูล ใหเลือกรายการที่ตองการและ ตัวเลือก > จัดวาง > ยายไป เลือกแฟมขอมูลที่คุณตองการยายรายการ
ไปใสไว

ในการแกไขการตั้งคา เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา

ในการสงบันทึกโดยใชขอความสั้น, ขอความมัลติมีเดีย, อีเมล, Bluetooth หรืออินฟราเรด เลือก ตัวเลือก > สง

สรางและแกไขบันทึก

ในการแกไขบันทึก ใหเลื่อนไปที่บันทึกและกดปุมเลื่อน

ในการแทรกภาพ, คลิปเสียง, วิดีโอ, นามบัตร, บุคมารคเว็บ และไฟลตางๆ ใหเลือก ตัวเลือก > ใส
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ในการเพิ่มรายการใหมลงในบันทึก เลือก ตัวเลือก > ใสใหม คุณสามารถบันทึกคลิปเสียงและคลิปวิดีโอ และจับภาพได

ในการทำตัวหนา, ตัวเอียง หรือขีดเสนใตกับขอความของคุณ หรือเปลี่ยนสีของแบบอักษร ใหกดปุม Shift คางไวและเลือกขอความโดย
ใชปุมเลื่อน แลวเลือก ตัวเลือก > ตัวอักษร

ในการเชื่อมโยงบันทึกเขากับรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > ลิงคบันทึกกับสาย > เพิ่มรายชื่อ คุณสามารถดูบันทึกบนจอแสดงผลของ
โทรศัพทของคุณไดเมื่อโทรไปยังรายชื่อหรือไดรับสายจากรายชื่อนั้น

การตั้งคาสมุดบันทึก

เลือก การต้ังคา

ในการจัดเก็บบันทึกลงในหนวยความจำของเครื่อง เลือก หนวยความจำที่ใช > ความจำโทรศัพท ในการจัดเก็บลงในการดหนวยความ
จำ เลือก หนวยความจำที่ใช > การดหนวยความจำ

ในการเปลี่ยนเคาโครงของสมุดบันทึก เลือก เปลี่ยนมุมมอง > กริด ในการดูบันทึกในลักษณะรายการ ใหเลือก เปลี่ยนมุมมอง >
รายการ

หากตองการดูบันทึกในพื้นหลัง เมื่อโทรออกหรือรับสาย เลือก แสดงบันทึกระหวางโทร > ใช
เคล็ดลับ: หากคุณไมตองการดูบันทึกในระหวางสนทนาเปนการชั่วคราว เลือก แสดงบันทึกระหวางโทร > ไม วิธีนี้ชวยใหคุณ
ไมตองลบการเชื่อมโยงระหวางบันทึกและบัตรรายชื่อแตอยางใด

ตัวแปลงหนวย 
เลือก  > ที่ทำงาน > ตัวแปลง
ตัวแปลงหนวยอาจมีขอจำกัดดานความถูกตองและขอผิดพลาดในการปดเศษ

แปลงหนวย

1. เลื่อนไปที่ชอง ประเภท และเลือก ตัวเลือก > ประเภทการแลกเปลี่ยน เพื่อเปดรายชื่อหนวยวัด เลือกหนวยที่จะใช แลวเลือก
ตกลง

2. เลื่อนไปที่ชอง หนวย ชองแรก และเลือก ตัวเลือก > เลือกหนวย เลือกหนวยที่จะถูกแปลง แลวเลือก ตกลง เลื่อนไปที่ชอง
หนวย ชองถัดไป และเลือกหนวยที่คุณตองการแปลง

3. เลื่อนไปที่ชอง มูลคา ชองแรก และพิมพคาที่คุณตองการแปลง ชอง มูลคา อีกชองหนึ่งจะเปลี่ยนมาแสดงคาที่แปลงแลวโดย
อัตโนมัติ

กำหนดสกุลเงินหลักและอัตราแลกเปลี่ยน

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนสกุลเงินหลัก คุณตองพิมพอัตราแลกเปลี่ยนใหมเพราะอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่ตั้งไวจะถูกลบ
ออก

กอนที่คุณจะแปลงสกุลเงิน คุณตองเลือกสกุลเงินหลักและเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยน อัตราสกุลเงินหลักมักมีคาเทากับ 1 สกุลเงินหลักจะเปน
ตัวกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินอื่นๆ

1. ในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนใหกับหนวยของสกุลเงิน เลื่อนไปที่ชอง ประเภท และเลือก ตัวเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน
2. เลื่อนไปที่ชนิดของสกุลเงินและพิมพอัตราแลกเปลี่ยนที่คุณตองการกำหนดตอหนึ่งหนวยสกุลเงิน

3. ในการเปลี่ยนสกุลเงินหลัก ใหเลื่อนไปที่สกุลเงิน และเลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนสกุลเงินหลัก
4. เลือก เรียบรอย > ใช เพื่อจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง

หลังจากปอนอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ตองการครบทั้งหมดแลว คุณสามารถแปลงสกุลเงินได

โปรแกรมอาน PDF 
เลือก  > ที่ทำงาน > Adobe Reader
เมื่อใชโปรแกรมอาน PDF คุณจะสามารถอานเอกสาร PDF บนหนาจอของโทรศัพท คนหาขอความที่อยูในเอกสาร ปรับเปลี่ยนการตั้งคา
เชน ระดับการซูมและหนาจอของเพจ สงไฟล PDF ดวยอีเมล

Zip manager 
เลือก  > ที่ทำงาน
ดวย Zip manager คุณจะสามารถสรางที่เก็บไฟลใหมเพื่อใชจัดเก็บไฟลบีบอัดรูปแบบ ZIP, เพิ่มไฟลเดี่ยวหรือหลายไฟลหรือไดเรกทอรีไว
ในที่เก็บ, กำหนด ลบ หรือเปลี่ยนรหัสผานของที่เก็บที่มีการรักษาความปลอดภัย และเปลี่ยนการตั้งคา เชน ระดับการบีบอัด และการเขา
รหัสชื่อไฟล

คุณสามารถจัดเก็บไฟลในที่เก็บไวในหนวยความจำของโทรศัพทหรือในการดหนวยความจำ
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พิมพ 
คุณสามารถสั่งพิมพขอความหรือไฟลจากเครื่องโทรศัพท, ดูตัวอยางงานกอนพิมพ, กำหนดตัวเลือกเคาโครงหนา, เลือกเครื่องพิมพ หรือ
พิมพไปยังไฟลได แตคุณจะไมสามารถพิมพขอความไดทั้งหมด เชน ขอความมัลติมีเดีย หรือขอความพิเศษอื่นๆ

ในการตั้งคาเครื่องพิมพสำหรับโทรศัพทของคุณ ใหเลือก  > ที่ทำงาน > เคร่ืองพิมพ > ตัวเลือก > เพิ่ม ในการตั้งคาเครื่องพิมพให
เปนเครื่องพิมพหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนที่ตั้งไว
กอนที่จะเริ่มพิมพ โปรดตรวจดูใหแนใจวาเครื่องของคุณเชื่อมตอกับเครื่องพิมพอยางถูกตองแลว

ในการพิมพขอความหรือไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > พิมพ

ในการพิมพไปยังไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการพิมพ > พิมพไปไฟล และระบุตำแหนงของไฟล

ในการเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพ ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการพิมพ คุณสามารถเลือกเครื่องพิมพที่ตองการใช จำนวนสำเนา และชวง
ของหนาที่ตองการพิมพ

ในการเปลี่ยนเคาโครงหนากอนพิมพ ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการพิมพ > การตั้งคาหนากระดาษ คุณสามารถเปลี่ยนขนาด
กระดาษและการวางกระดาษ กำหนดระยะขอบ และแทรกสวนหัวหรือสวนทายกระดาษได สวนหัวและสวนทายกระดาษควรมีความยาวไม
เกิน 128 ตัวอักษร

ในการดูตัวอยางไฟลหรือขอความกอนพิมพ ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการพิมพ > ดูตัวอยาง

แปนพิมพไรสาย 

เลือก  > ที่ทำงาน > แปนพิมพไรสาย
ใชแอปพลิเคชั่นแปนพิมพไรสายเพื่อตั้งคาแปนพิมพไรสายของ Nokia หรือแปนพิมพไรสายอื่นๆ ที่ใชงานรวมกันไดที่รองรับรูปแบบ
Bluetooth Human Interface Devices (HID) เพื่อใชกับอุปกรณของคุณ

เชื่อมตอกับแปนพิมพ
1. เรียกใชการเชื่อมตอ Bluetooth ในเครื่องของคุณ: เลือก  > เชื่อมตอ > Bluetooth > Bluetooth > เปด
2. เปดแปนพิมพไรสาย

3. เลือก  > ที่ทำงาน > แปนพิมพไรสาย > ตัวเลือก > คนหาแปนพิมพ เพื่อเริ่มคนหาอุปกรณอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมตอ Bluetooth
ได

4. เลือกแปนพิมพจากรายการ แลวกดปุมเลื่อนเพื่อเริ่มทำการเชื่อมตอ

5. ในการจับคูแปนพิมพกับอุปกรณของคุณ ใหพิมพรหัสผานของอุปกรณของคุณ (ตัวเลข 1-9 ตัว) บนอุปกรณและพิมพรหัสผานเดียวกัน
นั้นบนแปนพิมพของคุณ

6. หากเครื่องขอใหคุณปอนเคาโครงของแปนพิมพ ใหเลือกจากรายการในอุปกรณ

เมื่อหนาจอของเครื่องแสดงชื่อแปนพิมพแลว สถานะแปนพิมพจะเปลี่ยนเปน เชื่อมตอแปนพิมพแลว พรอมกับไฟสีเขียวของแปนพิมพ
จะกะพริบชาๆ ซึ่งหมายความวาแปนพิมพพรอมใชงานแลว

การยุติการเชื่อมตอกับแปนพิมพ

ในการปดการเชื่อมตอ Bluetooth แตยังคงใหแอปพลิเคชั่นแปนพิมพไรสายทำงานตอไป ใหเลือก ตัวเลือก > แปนพิมพถูกตัดการ
เช่ือมตอ

ในการยุติการเชื่อมตอกับแปนพิมพและสิ้นสุดการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก  > เช่ือมตอ > Bluetooth > Bluetooth > ปด
สำหรับรายละเอียดของการใชงานและการบำรุงรักษาแปนพิมพ โปรดดูจากคูมือผูใชของแปนพิมพ

บันทึก 

เลือก  > ที่ทำงาน > สมุดบันทึก
คุณสามารถสรางและสงบันทึกไปยังอุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันได และบันทึกไฟลขอความลวนที่ไดรับ (รูปแบบ .txt) ลงในบันทึกได

ในการเขียนบันทึกใหม ใหเลือก ตัวเลือก > สมุดบันทึกใหม

ในการสงบันทึกไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได ใหเลือก ตัวเลือก > สง

ในการดูบันทึกที่เพิ่มเพื่อเปนคำอธิบายของรายการปฏิทิน ใหเปดรายการปฏิทิน เลือก รายละเอียด:

ในการแกไขบันทึก ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข

โปรแกรม Office
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11. การเช่ือมตอ

โทรศัพทของคุณมีตัวเลือกตางๆ สำหรับการเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต อินทราเน็ตของบริษัท หรือการเชื่อมตอกับโทรศัพทเครื่องอื่นหรือ
คอมพิวเตอรวิธีการแบบไรสายรวมถึง LAN ไรสาย Bluetooth และอินฟราเรดโทรศัพทของคุณสนับสนุนวิธีแกปญหาแบบใชสายผานการ
เชื่อมตอดวยสายเคเบิล USB (Universal Serial Bus) สำหรับ Nokia PC Suiteโทรศัพทของคุณยังอนุญาตใหคุณสื่อสารผานสาย
อินเทอรเน็ต (สายสนทนาผาน IP) การสนทนา หรือ PTT ขอความทันใจ (แชต) และการเชื่อมตอผานโมเด็ม

โมเด็ม 

เลือก  > เช่ือมตอ > โมเด็ม
เมื่อใชกับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได คุณสามารถใชโทรศัพทเปนโมเด็มเพื่อเชื่อมตอกับเว็บ

กอนใชโทรศัพทของคุณเปนเสมือนโมเด็ม
• คุณตองมีซอฟตแวรสำหรับสงขอมูลที่ใชงานรวมกันไดติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

• คุณตองสมัครขอใชบริการเสริมจากระบบเครือขายที่รองรับฟงกชันนี้จากผูใหบริการหรือผูใหบริการอินเตอรเน็ตของคุณ

• และตองมีไดรเวอรที่ใชงานรวมกับฟงกชันนี้ไดติดตั้งไวในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ คุณตองติดตั้งไดรเวอรสำหรับการเชื่อมตอผาน
สายเคเบิล และคุณอาจตองติดตั้งหรืออัพเดตไดรเวอร Bluetooth หรือไดรเวอรอินฟราเรด

หากตองการตอโทรศัพทกับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดโดยใชอินฟราเรด ใหกดปุมเลื่อน ดูใหแนใจวา พอรตอินฟราเรดของโทรศัพทและ
คอมพิวเตอรหันหนาเขาหากันโดยตรงและไมไดวางสิ่งของไวระหวางอุปกรณทั้งสอง

หากตองการตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรโดยใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ใหเริ่มตนเชื่อมตอจากคอมพิวเตอรกอน หากตองการ
เรียกใช Bluetooth ในโทรศัพทของคุณ เลือก  > เช่ือมตอ > Bluetooth และเลือก Bluetooth > เปด
หากคุณใชสายเคเบิลเพื่อเชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับคอมพิวเตอร ใหเริ่มตนการเชื่อมตอจากคอมพิวเตอร

คุณอาจจะไมสามารถใชคุณสมบัติดานการติดตอสื่อสารบางคุณสมบัติไดเมื่อใชโทรศัพทเปนโมเด็ม

การเช่ือมตอโดยใชสายเคเบิล 

เลือก  > เช่ือมตอ > USB
เมื่อใชสายขอมูล USB คุณจะสามารถเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได เชื่อมตอสายขอมูล USB เขากับชองเสียบ USB
ของเครื่อง ในการเปลี่ยนชนิดของอุปกรณที่คุณเชื่อมตอกับโทรศัพทของคุณผานสายเคเบิลขอมูล ใหกดปุมเลื่อน

ติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ในคอมพิวเตอรกอนใชการเชื่อมตอโดยใชสายเคเบิล เนื่องจากชุดโปรแกรม Nokia PC Suite จะติดตั้ง
ไดรเวอรสายขอมูล USB ลงในคอมพิวเตอรของคุณใหโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใชโหมด การถายโอนขอมูล โดยไมตองติดตั้งไดรเวอร
สายขอมูล USB แตอยางใด

ในการใชโทรศัพทของคุณเปนเสมือนโมเด็ม ใหเริ่มการทำงานของชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ในคอมพิวเตอร เชื่อมตอคอมพิวเตอรเขา
กับโทรศัพทดวยสายขอมูล แลวเลือก PC Suite
โอนยายขอมูลจากคอมพิวเตอร
1. ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเลือกประเภทการเชื่อมตอในตัวเลือก Manage connections settings (จัดการการตั้งคาการเชื่อมตอ) ใน

ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite เปน USB
2. เสียบการดหนวยความจำเขากับโทรศัพทและใชสายขอมูล USB เชื่อมตอโทรศัพทกับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได

3. เมื่อโทรศัพทถามถึงโหมดที่จะใช ใหเลือก การถายโอนขอมูล ในโหมดนี้ คุณจะเห็นโทรศัพทเปนเสมือนฮารดไดรฟที่ถอดไดใน
คอมพิวเตอรของคุณ

4. ยุติการเชื่อมตอจากเครื่องคอมพิวเตอร (เชน จากตัวชวย Unplug หรือ Eject Hardware ใน Windows) เพื่อปองกันไมใหการดหนวย
ความจำชำรุดเสียหาย

ตัวจัดการการเชื่อมตอ 

เลือก  > เชื่อมตอ > ตัวเชื่อม
ในการดูการเชื่อมตอขอมูลที่เปดอยู ใหเลือก การเชื่อมตอที่ใช คุณสามารถดูสายขอมูล, การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต และการเชื่อมตอ
WLAN ได

ในการดูขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมตอเครือขาย ใหเลือกการเชื่อมตอจากรายการและ ตัวเลือก > รายละเอียด ประเภทขอมูลที่
ปรากฏจะขึ้นอยูกับประเภทของการเชื่อมตอเครือขาย

ในการยุติการเชื่อมตอเครือขายที่เลือกไว ใหเลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

ในการยุติการเชื่อมตอระบบเครือขายที่ใชงานทั้งหมดพรอมๆ กัน เลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอทั้งหมด

คนหา WLAN
ในการคนหา WLAN ที่มีใหบริการภายในพื้นที ่เลือก เครือขาย WLAN ที่ใชได หนาจอ WLAN ที่มีใหบริการจะแสดงรายการ WLAN ทั้งหมด
ที่มีใหบริการภายในพื้นที่ โหมดเครือขาย (โครงสรางพื้นฐานหรือเฉพาะกิจ) เครื่องหมายแสดงความแรงของสัญญาณและเครื่องหมาย
แสดงการเขารหัสเครือขาย และโทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับเครือขายอยูหรือไม
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ในการดูรายละเอียดของเครือขาย ใหเลื่อนไปที่เครือขายนั้น และกดปุมเลื่อน

ในการสรางจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในเครือขาย เลือก ตัวเลือก > ระบุจุดเชื่อมตอ

Bluetooth 
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 ซึ่งสนับสนุนรูปแบบตอไปนี้ รูปแบบเครือขายแบบหมุนเลขหมาย
โทรศัพท (Dial-up Networking Profile) รูปแบบ Object Push (Object Push Profile) รูปแบบการโอนไฟล (File Transfer Profile) รูปแบบ
แฮนดฟรี (Handsfree Profile) รูปแบบชุดหูฟง (Headset Profile) รูปแบบการถายภาพพื้นฐาน (Basic Imaging Profile) รูปแบบการเขาใช
ซิม (SIM Access Profile) รูปแบบการแลกเปลี่ยนวัตถุโดยทั่วไป (Generic Object Exchange Profile) รูปแบบการเขาใชทั่วไป (Generic
Access Profile) รูปแบบการสงไฟลเสียง/วิดีโอทั่วไป (Generic Audio/Video Distribution Profile) รูปแบบการสงไฟลเสียงขั้นสูง
(Advanced Audio Distribution Profile) และรูปแบบรีโมทคอนโทรลสำหรับไฟลเสียง/วิดีโอ (Audio/Video Remote Control Profile) คุณ
ควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อสรางความมั่นใจในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับ
เทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม

เลือก  > เช่ือมตอ > Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ใชสำหรับการเชื่อมตอแบบไรสายระหวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่อยูภายในระยะสูงสุด 10 เมตร (33 ฟุต) การ
เชื่อมตอ Bluetooth ใชสำหรับการสงรูปภาพ วิดีโอ ขอความ นามบัตร บันทึกปฏิทิน หรือสำหรับเชื่อมตอกับอุปกรณอื่นแบบไรสายดวยการ
ใชเทคโนโลยี Bluetooth นี้ เชน คอมพิวเตอร เปนตน

เนื่องจากอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth สามารถติดตอสื่อสารกันโดยใชคลื่นวิทยุ ดังนั้น เครื่องของคุณ รวมถึงอุปกรณอื่นๆ จึงไมจำ
เปนตองอยูในแนวเสนตรงที่มองเห็นกันได โดยที่คุณเพียงวางอุปกรณทั้งสองเครื่องใหอยูหางกันไมเกิน 10 เมตร แมวาอาจจะมีการรบ
กวนจากสิ่งกีดขวางอื่นๆ เชน ผนังหอง หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ก็ตาม

การเชื่อมตอ Bluetooth หลายอยางสามารถทำพรอมกันได ตัวอยางเชน หากคุณเชื่อมตอโทรศัพทเขากับหูฟง คุณยังคงสามารถโอนยาย
ไฟลตางๆ ไปยังอุปกรณอื่นที่สามารถใชงานรวมกันไดในเวลาเดียวกัน

สงและรับขอมูลดวย Bluetooth
ในบางพื้นที่อาจมีขอจำกัดในการใชเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับเจาหนาที่ในทองถิ่นหรือผูใหบริการของคุณ

คุณสมบัติตางๆ ที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือใหคุณสมบัติบางอยางทำงานโดยไมแสดงผลบนหนาจอขณะใชคุณสมบัติอื่นอยู จะทำ
ใหสิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้นและลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

1. เมื่อคุณเรียกใชงาน Bluetooth เปนครั้งแรก เครื่องจะขอใหคุณปอนชื่อเครื่องคุณ ใสชื่อเฉพาะของคุณในอุปกรณ เพื่อใหงายที่จะจำใน
กรณีที่มีอุปกรณ Bluetooth หลายเครื่องในบริเวณใกลเคียง

2. เลือก Bluetooth > เปด
3. เลือก การมองเห็นของโทรศัพท > เห็นไดทั้งหมด หรือ ระบุชวงเวลา หากคุณเลือก ระบุชวงเวลา คุณจะตองกำหนดระยะเวลา

ในการแสดงใหอุปกรณอื่นมองเห็นอุปกรณของคุณ อุปกรณและชื่อของคุณที่ใสเขาไป จะสามารถถูกเห็นโดยผูใชเทคโนโลยี
Bluetooth ทานอื่น

4. เปดแอปพลิเคชั่นที่จัดเก็บรายการซึ่งคุณตองการสง

5. เลือกรายการ และเลือก ตัวเลือก > สง > ทาง Bluetooth เครื่องจะคนหาอุปกรณอื่นที่ใชเทคโนโลย ีBluetooth ภายในขอบเขต และ
แสดงรายชื่ออุปกรณเหลานั้น

เคล็ดลับ: ถาคุณไดสงขอมูลการใช Bluetooth มากอน รายชื่อผลการคนหากอนหนานี้จะถูกแสดง หากตองการคนหา
อุปกรณ Bluetooth เพิ่มเติม ใหเลือก อุปกรณเพิ่มเติม

6. เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอดวย หากอุปกรณที่ตองการเชื่อมตอดวยนั้นจำเปนตองทำการจับคูกันกอนถายโอนขอมูล เครื่อง
จะขอใหคุณปอนรหัสผานสำหรับการเขาใชงาน

เมื่อทำการเชื่อมตอแลว ขอความ กำลังสงขอมูล จะปรากฏขึ้น

แฟมขอมูล สง ในแอปพลิเคชั่นการสงขอความจะไมจัดเก็บขอความที่สงดวยการเชื่อมตอ Bluetooth
ในการรับขอมูลโดยใช Bluetooth ใหเลือก Bluetooth > เปด และ การมองเห็นของโทรศัพท > เห็นไดทั้งหมด เพื่อรับขอมูลจาก
อุปกรณที่ไมไดจับคูกัน หรือเลือก ซอน เพื่อรับขอมูลจากอุปกรณที่จับคูกันเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอมูลผานทาง Bluetooth สัญญาณเสียง
จะดังขึ้น และเครื่องจะถามวาคุณตองการรับขอความที่มีขอมูลอยูดวยหรือไม หากคุณตอบรับ ขอความนั้นจะถูกเก็บไวในแฟมขอมูล ถาด
เขา ในแอปพลิเคชั่นการสงขอความ

เคล็ดลับ: คุณสามารถเขาถึงขอมูลในอุปกรณหรือจากการดความจำ โดยใชอุปกรณเสริมที่สามารถใชกันไดและรองรับบริการ
File Transfer Profile Client (ตัวอยางเชน คอมพิวเตอรแล็ปท็อป)

การเชื่อมตอ Bluetooth จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลังจากสงหรือรับขอมูล มีเพียงชุดโปรแกรม Nokia PC Suite และอุปกรณเพิ่มพิเศษบาง
ตัว เชน หูฟงเทานั้น ที่จะคงรักษาการเชื่อมตอ แมวาจะไมมีการใชงานอยูก็ตาม

การจับคูอุปกรณ

เปดแท็บอุปกรณที่จับคูดวย

กอนที่จะจับคู ใหสรางรหัสผานของคุณเอง (1-16 ตัว) และตกลงกับผูใชอุปกรณอีกเครื่อง เพื่อใชรหัสเดียวกัน อุปกรณที่ไมมีอินเตอรเฟซ
ผูใชจะมีรหัสผานสำหรับการเขาใชงานที่กำหนดไวอยูแลว คุณตองการรหัสผานเพียงเพื่อการเชื่อมตอในครั้งแรกเทานั้น หลังการจับคู
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แลวก็มีสิทธิ์ในการทำการเชื่อมตอ การจับคูและการอนุญาตใหเชื่อมตอทำใหเชื่อมตอไดเร็วและงายขึ้น เพราะคุณไมจำเปนตองตอบรับ
การเชื่อมตอของอุปกรณที่จับคูดวยทุกครั้งที่ทำการเชื่อมตอ

รหัสผานสำหรับการเขาซิมรีโมทจะตองมี 16 ตัว

1. เลือก ตัวเลือก > อุปกรณที่จับคูใหม โทรศัพทจะเริ่มตนคนหาอุปกรณ Bluetooth ที่อยูในระยะนั้น ถาคุณไดสงขอมูลการใช
Bluetooth มากอน รายชื่อผลการคนหากอนหนานี้จะถูกแสดง หากตองการคนหาอุปกรณ Bluetooth เพิ่มเติม ใหเลือก อุปกรณเพิ่ม
เติม

2. เลือกอุปกรณที่คุณตองการจะจับคูใชดวยกัน และตองใสใสรหัสผานเดียวกันในอุปกรณทั้งสองตัว

3. เลือก ใช เพื่อทำการเชื่อมตอระหวางอุปกรณของคุณและอุปกรณอื่นแบบอัตโนมัติ หรือเลือก ไม เพื่อยืนยันการเชื่อมตอดวยตนเอง
ทุกครั้งที่จะทำการเชื่อมตอ หลังการจับคู เครื่องจะบันทึกอุปกรณนั้นไวในหนาจออุปกรณที่จับคูดวย

ในการใสชื่อเลนใหอุปกรณที่จับคูดวย ใหเลือก ตัวเลือก > กำหนดชื่อยอ ชื่อเลนจะแสดงในเครื่องของคุณเทานั้น

ในการลบการจับคู ใหเลือกอุปกรณคูที่คุณตองการลบ และ ตัวเลือก > ลบ ในการลบการจับคูทั้งหมด เลือก ตัวเลือก > ลบทั้งหมด ถา
คุณเชื่อมตออยูกับอุปกรณหนึ่งในปจจุบันอยู และยกเลิกการจับคูกับอุปกรณนั้น การจับคูจะถูกลบออกในทันที และการเชื่อมตอจะสิ้นสุด
ลง

ในการอนุญาตใหอุปกรณที่จับคูดวยเชื่อมตอเขากับเครื่องของคุณโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ตั้งเปนผานการอนุญาต ทั้งนี้ เครื่องของคุณ
สามารถทำการเชื่อมตอกับอุปกรณอีกเครื่องหนึ่งไดโดยไมตองแจงใหคุณทราบ และไมจำเปนตองมีการตอบรับหรือการตรวจสอบสิทธิ์ใน
การเขาใชงานแยกตางหากอีก ใหใชสถานะนี้กับอุปกรณสวนตัวของคุณเอง เชน ชุดหูฟงหรือคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดของคุณ หรือ
อุปกรณอื่นของผูที่คุณไววางใจ หากคุณตองการยอมรับคำขอเชื่อมตอจากอุปกรณอื่นทุกครั้ง ใหเลือก ตั้งเปนไมผานการอนุญาต

ในการใชอุปกรณเพิ่มพิเศษดานเสียง เชน Bluetooth ที่ไรสาย หรือ หูฟง คุณจะตองจับคูอุปกรณของคุณกับอุปกรณเสริมเหลานั้น ดูคูมือ
การใชอุปกรณเพิ่มพิเศษดานเสียงสำหรับรหัสผานและคำแนะนำเพิ่มเติม ในการเชื่อมตอกับอุปกรณเพิ่มพิเศษดานเสียง ใหเปดอุปกรณ
เสริมดังกลาว อุปกรณเพิ่มพิเศษดานเสียงบางอุปกรณจะเชื่อมตอกับอุปกรณของคุณโดยอัตโนมัติ มิฉะนั้น ใหเปดแท็บอุปกรณที่จับคู
ดวย เลื่อนไปที่อุปกรณเพิ่มพิเศษ แลวเลือก ตัวเลือก > เชื่อมตอกับอุปกรณออดิโอ

คำแนะนำดานความปลอดภัย

เมื่อคุณไมไดใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก Bluetooth > ปด หรือ การมองเห็นของโทรศัพท > ซอน
อยาจับคูกับอุปกรณอื่นที่คุณไมรูจัก

สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Bluetooth
  กำลังเชื่อมตอ Bluetooth

  หากไอคอนกะพริบ แสดงวาเครื่องของคุณกำลังทำการเชื่อมตอไปยังอุปกรณอีกเครื่องหนึ่ง และหากไอคอนปรากฏขึ้นอยางตอ
เนื่อง แสดงวาการเชื่อมตอ Bluetooth มีการใชงานอยู

รูปแบบการเขาใชซิม

เมื่อโทรศัพทไรสายอยูในโหมด SIM ระยะไกล คุณจะสามารถใชอุปกรณเสริมที่เชื่อมตอที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น เชน ชุดอุปกรณในรถ
ยนต เพื่อโทรออกหรือรับสาย โทรศัพทของคุณจะไมสามารถโทรออกได ยกเวนการโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไวใน
เครื่องของคุณแลว และในการโทรออก คุณตองออกจากโหมด SIM ระยะไกลกอน หากเครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสเพื่อปลดล็อคกอน

เมื่อใชรูปแบบการเขาใชซิม คุณจะสามารถเขาใชซิมการดของโทรศัพทจากชุดโทรศัพทในรถยนตที่ใชรวมกันไดโดยวิธีนี้ คุณไมจำเปน
ตองใชซิมการดตางหากเพื่อเขาใชขอมูลในซิมการดและเชื่อมตอเขากับระบบ GSM
ในการใชรูปแบบการเขาใชซิม คุณจำเปนตองมี:

• อุปกรณชุดโทรศัพทในรถยนตที่เขากันไดและสนับสนุนเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
• ซิมการดที่ใชงานไดในโทรศัพท Nokia E90 Communicator
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดโทรศัพทในรถยนตและความเขากันไดกับโทรศัพท Nokia E90 Communicator ของคุณ โปรดดูที่
www.nokia.com และคูมือของชุดโทรศัพทในรถยนต

การใชรูปแบบการเขาใชซิม
1. เลือก  > เช่ือมตอ > Bluetooth > โหมด SIM ระยะไกล > เปด
2. เปดใชงาน Bluetooth ในชุดโทรศัพทในรถยนตของคุณ

3. ใชชุดโทรศัพทในรถยนตเพื่อเริ่มการคนหาอุปกรณที่ใชงานรวมกันไดโปรดดูคำแนะนำที่คูมือผูใชของชุดโทรศัพทในรถยนตของคุณ

4. เลือกโทรศัพท Nokia E90 Communicator ของคุณจากรายการอุปกรณที่ใชงานรวมกันได

5. ในการจับคูโทรศัพท ใหพิมพรหัสผาน Bluetooth ที่แสดงบนหนาจอของชุดโทรศัพทในรถยนตลงในโทรศัพท Nokia E90
Communicator ของคุณ

เคล็ดลับ: หากคุณเขาใชซิมการดจากชุดโทรศัพทในรถยนตดวยรูปแบบผูใชปจจุบันแลว ชุดโทรศัพทในรถยนตจะคนหา
อุปกรณที่มีซิมการดโดยอัตโนมัติ หากพบ Nokia E90 Communicator ของคุณ และเปดใชการตรวจสอบสิทธิ์อัตโนมัติไว ชุด
โทรศัพทในรถยนตจะเชื่อมตอกับเครือขาย GSM โดยอัตโนมัติเมื่อคุณสตารทรถ

เมื่อคุณเรียกใชรูปแบบเขาสูซิมแบบรีโมท คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพทที่ไมจำเปนตองใชบริการเครือขายหรือซิม
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ในการทำการเชื่อมตอระหวางโทรศัพทของคุณและชุดโทรศัพทในรถยนตโดยไมใหมีการตอบตกลงหรือการใหสิทธิ์ตางหาก ใหเลือก
 > เช่ือมตอ > Bluetooth และเปดแท็บอุปกรณที่จับคูดวยเลื่อนไปที่ชุดโทรศัพทในรถยนต กดปุมเลื่อน แลวพิมพรหัสผาน

Bluetoothเมื่อโทรศัพทถามถึงการเชื่อมตออัตโนมัติ เลือก ใชหากคุณเลือก ไม คำขอการเชื่อมตอจากโทรศัพทนี้ตองไดรับการยอมรับ
จากคุณทุกครั้ง

ในการยุติการเชื่อมตอเพื่อเขาสูซิมจากระยะไกลจากโทรศัพทของคุณ ใหเลือก  > เช่ือมตอ > Bluetooth > โหมด SIM ระยะไกล >
ปด

อินฟราเรด 

อยาหันแสงอินฟราเรด (IR) เขาที่นัยนตาของบุคคลใด หรือไปรบกวนอุปกรณ IR อื่นๆ อุปกรณนี้เปนผลิตภัณฑเลเซอรคลาส 1

ใชอินฟราเรดเพื่อเชื่อมตออุปกรณสองอุปกรณและโอนยายขอมูลระหวางกัน ดวยอินฟราเรด คุณจะสามารถโอนยายขอมูล เชน นามบัตร
บันทึกในปฏิทิน และไฟลสื่อ ไปยังอุปกรณอื่นที่ใชรวมกัน

สงและรับขอมูล
1. โปรดตรวจดูใหแนใจวาพอรตอินฟราเรดของทั้งสองอุปกรณหันเขาหากัน การจัดวางตำแหนงของอุปกรณนั้นถือเปนเรื่องสำคัญ

มากกวาเรื่องมุมหรือระยะทางในการใชงานประเภทนี้

2. เลือก  > เช่ือมตอ > อินฟราเรด เพื่อเปดอินฟราเรดบนอุปกรณของคุณ

3. เปดอินฟราเรดบนอีกอุปกรณหนึ่ง และ รอหนึ่งถึงสองวินาทีเพื่อใหอุปกรณทั้งคูทำการเชื่อมตออินฟราเรด

4. คนหาไฟลที่ตองการในแอปพลิเคชั่นหรือโปรแกรมจัดการไฟล และเลือก ตัวเลือก > สง > ทางอินฟราเรด
หากเครื่องไมเริ่มการโอนยายขอมูลภายใน 1 นาทีหลังจากเปดใชงานพอรตอินฟราเรดแลว การเชื่อมตอนั้นจะถูกยกเลิก และจะตองเริ่ม
ใหมอีกครั้ง

รายการทั้งหมดที่ไดรับผานอินฟราเรดจะถูกนำมาไวในแฟมขอมูลถาดเขาในแอปพลิเคชั่นการรับสงขอความ

การหันอุปกรณออกจากกันจะทำใหการเชื่อมตอยุติลง แตอุปกรณของคุณจะยังคงสงลำแสงอินฟราเรดอยูจนกวาคุณจะปดใชงาน

จุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต

จุดเชื่อมตอคือจุดที่อุปกรณของคุณจะเชื่อมตอกับเครือขาย ในการใชอีเมลและบริการมัลติมีเดีย หรือการเชื่อมตออินเตอรเน็ตและเบรา
สเว็บเพจ คุณตองกำหนดจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตสำหรับบริการเหลานี้กอน คุณอาจตองตั้งคาจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตไวหลายคา ขึ้นกับ
ไซตที่คุณตองการเขาใช ตัวอยางเชน การเบราสเว็บอาจตองใชจุดเชื่อมตอแบบหนึ่ง และการเขาใชอินทราเน็ตของบริษัทอาจตองใชการ
เชื่อมตออีกแบบหนึ่ง ในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตผาน GPRS คุณอาจตองกำหนดอุปกรณของคุณลวงหนา และตั้งคาดีฟอลตจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตไว

เมื่อคุณเปดเครื่องเปนครั้งแรก จุดเชื่อมตออาจไดรับการตั้งคาไวอัตโนมัติแลวตามขอมูลผูใหบริการในซิมการดของคุณ คุณสามารถรับ
การตั้งคาจุดเชื่อมตอในขอความจากผูใหบริการซึ่งอาจชวยลดจำนวนคาที่คุณตองปอนดวยตนเอง

ตัวเลือกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกัน ผูใหบริการของคุณอาจตั้งจุดเชื่อมตอบางจุดหรือทั้งหมดไวลวงหนาสำหรับอุปกรณของคุณคุณจึง
ไมสามารถเพิ่ม แกไข หรือลบจุดเชื่อมตอได โปรดติดตอผูใหบริการและผูใหบริการอีเมลของคุณ เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดเชื่อม
ตอและการตั้งคา

ตั้งคาจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตสำหรับสายขอมูล

1. เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > จุดเช่ือมตอ
2. เลือก ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอใหม เพื่อสรางจุดเชื่อมตอใหม หรือเลือกจุดเชื่อมตอที่มีอยูจากรายการแลว ตัวเลือก > จุดเช่ือมตอ

ซ้ำซอน เพื่อใชเปนจุดเริ่มตนสำหรับจุดเชื่อมตอใหม

3. กำหนดการตั้งคาตอไปนี้

• ชื่อการเชื่อมตอ —  ปอนชื่อที่ใหรายละเอียดของการเชื่อมตอ
• บริการเสริม — เลือก สายขอมูล หรือ ความเร็วสูง (GSM)
• หมายเลขติดตอ — ปอนหมายเลขโทรศัพทของโมเด็มของจุดเชื่อมตอใชเครื่องหมาย + นำหนาหมายเลขโทรระหวางประเทศ
• ชื่อผูใช — ปอนชื่อผูใช หากผูใหบริการจำเปนตองใช ชื่อผูใชมักจะมีการคำนึงถึงตัวพิมพ และผูใหบริการของคุณจะเปนผูกำหนด
• แจงใหใสรหัสผาน —  เลือก ใช เพื่อปอนรหัสผานทุกครั้งที่คุณล็อกอิน หรือ ไม เพื่อบันทึกรหัสผานในหนวยความจำอุปกรณของ

คุณ และล็อกอินอัตโนมัติ
• รหัสผาน — ปอนรหัสผาน หากผูใหบริการกำหนด รหัสผานมักจะมีการคำนึงถึงตัวพิมพ ซึ่งกำหนดโดยผูใหบริการของคุณ
• การตรวจสอบ —  เลือก รับรอง เพื่อสงรหัสผานของคุณที่เขารหัสไวเสมอ หรือ ปกต ิเพื่อสงรหัสผานของคุณที่เขารหัสไวเมื่อ

สามารถทำได
• โฮมเพจ —  ปอนที่อยูเว็บของเพจที่คุณตองการแสดงเปนโฮมเพจ เมื่อใชจุดเชื่อมตอนี้
• ชนิดสายขอมูล —  เลือก อะนาล็อก, ISDN v.110 หรือ ISDN v.120
• ความเร็วขอมูลสูงสุด — เลือกขีดจำกัดเพื่อใชกับความเร็วในการถายโอน หากคุณเลือก อัตโนมัต ิอัตราการถายโอนขอมูลจะถูก

กำหนดโดยเครือขาย และอาจไดรับผลกระทบจากการรับสงขอมูลบนเครือขายผูใหบริการบางรายอาจคิดคาธรรมเนียมเพิ่มเติม
สำหรับอัตราการถายโอนขอมูลที่สูงกวา

4. หลังจากกำหนดการตั้งคาพื้นฐานแลว ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง เพื่อกำหนดการตั้งคาขั้นสูง หรือ กลับ เพื่อบันทึกการตั้ง
คาและออกจากระบบ

การเชื่อมตอ
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การตั้งคาจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตขั้นสูงสำหรับสายขอมูล

หลังจากตั้งคาจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตขั้นพื้นฐานสำหรับ สายขอมูล หรือ ความเร็วสูง (GSM) ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง และ
กำหนดการตั้งคาขั้นสูงตอไปนี้

• การต้ังคา IPv4 —  ปอนที่อยู IP ของอุปกรณ และที่อยูของเซิรฟเวอรชื่อสำหรับอินเตอรเน็ตโปรโตคอล IPv4
• การต้ังคา IPv6 —  ปอนที่อยู IP ของอุปกรณ และที่อยูของเซิรฟเวอรชื่อสำหรับอินเตอรเน็ตโปรโตคอล IPv6
• ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร — พิมพที่อยูของพร็อกซี่เซิรฟเวอร
• เลขพอรตของพร็อกซี ่— พิมพหมายเลขพอรตของพร็อกซี่เซิรฟเวอรพร็อกซี่เซิรฟเวอรเปนเซิรฟเวอรตัวกลางระหวางบริการการเบ

ราสและผูใช ซึ่งถูกใชโดยผูใหบริการบางรายเซิรฟเวอรเหลานี้อาจเพิ่มการรักษาความปลอดภัย และเรงความเร็วในการเขาถึงบริการ
• ใชการโทรกลับ —  เลือก ใช หากคุณมีบริการที่สามารถติดตอกลับไปยังเครื่องของคุณได เมื่อคุณเริ่มการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
• ชนิดการโทรกลับ — เลือก ใชเลขเซิรฟเวอร หรือ ใชเลขอื่น ตามคำแนะนำของผูใหบริการของคุณ
• หมายเลขโทรกลับ —  ปอนหมายเลขโทรศัพทสายขอมูลของเครื่องของคุณ ซึ่งเซิรฟเวอรการติดตอกลับจะใชหมายเลขนี้
• ใชการบีบอัดแบบ PPP — เลือก ใช เพื่อเพิ่มความเร็วในการสงขอมูล หากสนับสนุนโดยเซิรฟเวอร PPP ระยะไกล
• ใชสคริปตล็อกอิน —  เลือก ใช หากผูใหบริการอินเตอรเน็ตของคุณตองการล็อกอินสคริปต หรือหากคุณตองการล็อกอินอัตโนมัติ

ล็อกอินสคริปตเปนลำดับของคำสั่งที่ระบบจะปฏิบัติตามระหวางขั้นตอนการล็อกอิน
• สคริปตการล็อกอิน —  พิมพล็อกอินสคริปตการตั้งคานี้จะนำมาใชไดเฉพาะเมื่อคุณเลือก ใชสคริปตล็อกอิน > ใช
• สตริงการเร่ิมตนโมเด็ม — ปอนสตริงคำสั่งสำหรับตั้งคาการเชื่อมตอ หากผูใหบริการของคุณกำหนด

การต้ังคาจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ตสำหรับขอมูลแพ็คเก็ต (GPRS)
1. เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > จุดเช่ือมตอ
2. เลือก ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอใหม เพื่อสรางจุดเชื่อมตอใหม หรือเลือกจุดเชื่อมตอที่มีอยูจากรายการ แลว ตัวเลือก > จุดเช่ือมตอ

ซ้ำซอน เพื่อใชเปนจุดเริ่มตนสำหรับจุดเชื่อมตอใหม

3. กำหนดการตั้งคาตอไปนี้

• ชื่อการเชื่อมตอ — ปอนชื่อที่ใหรายละเอียดของการเชื่อมตอ
• บริการเสริม — เลือก ขอมูลแพคเก็ต
• ชื่อจุดเชื่อมตอ — ปอนชื่อสำหรับจุดเชื่อมตอ โดยทั่วไปผูใหบริการของคุณจะใหชื่อมาอยูแลว
• ชื่อผูใช — ปอนชื่อผูใชหากผูใหบริการจำเปนตองใชชื่อผูใชมักจะมีการคำนึงถึงตัวพิมพ และผูใหบริการของคุณจะเปนผูกำหนด
• แจงใหใสรหัสผาน —  เลือก ใช เพื่อปอนรหัสผานทุกครั้งที่คุณล็อกอินเขาเซิรฟเวอร หรือ ไม เพื่อบันทึกรหัสผานในหนวยความ

จำอุปกรณของคุณ และล็อกอินอัตโนมัติ
• รหัสผาน — ปอนรหัสผาน หากผูใหบริการกำหนดรหัสผานมักจะมีการคำนึงถึงตัวพิมพ ซึ่งกำหนดโดยผูใหบริการของคุณ
• การตรวจสอบ —  เลือก รับรอง เพื่อสงรหัสผานของคุณที่เขารหัสไวเสมอ หรือ ปกต ิเพื่อสงรหัสผานของคุณที่เขารหัสไวเมื่อ

สามารถทำได
• โฮมเพจ —  ปอนที่อยูเว็บของเพจที่คุณตองการแสดงเปนโฮมเพจ เมื่อใชจุดเชื่อมตอนี้

4. หลังจากกำหนดการตั้งคาแลว ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง เพื่อกำหนดการตั้งคาขั้นสูง หรือ กลับ เพื่อบันทึกการตั้งคาและ
ออกจากระบบ

การตั้งคาจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตขั้นสูงสำหรับขอมูลแพ็คเก็ต (GPRS)
หลังจากตั้งคาจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตพื้นฐานสำหรับขอมูลแพ็คเก็ต (GPRS) แลว ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง และกำหนดการ
ตั้งคาขั้นสูงตอไปนี้

• ประเภทระบบเครือขาย — เลือก IPv4 หรือ IPv6 เปนประเภทอินเตอรเน็ตโปรโตคอล อินเตอรเน็ตโปรโตคอลจะกำหนดวิธีการถาย
โอนขอมูลไปยังและจากอุปกรณของคุณ

• ที่อยู IP ของโทรศัพท — ปอนที่อยู IP ของอุปกรณของคุณเลือก อัตโนมัต ิเพื่อสั่งใหเครือขายใหที่อยู IP ของอุปกรณการตั้งคานี้จะ
ปรากฏเฉพาะเมื่อคุณเลือก ประเภทระบบเครือขาย > IPv4

• เซิรฟเวอร DNS —  ปอนที่อยู IP ของ เซิรฟเวอร DNS หลัก และ เซิรฟเวอร DNS รอง หากผูใหบริการของคุณกำหนดหรืออาจมีการ
ใหที่อยูเซิรฟเวอรชื่อโดยอัตโนมัติ

• ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร — ปอนที่อยูของพร็อกซี่เซิรฟเวอร พร็อกซี่เซิรฟเวอรเปนเซิรฟเวอรสื่อกลางระหวางบริการการเบราสและผู
ใชที่ใชงานของผูใหบริการบางราย เซิรฟเวอรเหลานี้อาจเพิ่มการรักษาความปลอดภัย และเรงความเร็วในการเขาถึงบริการ

การเชื่อมตอ
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12. เครือขายในพื้นที่แบบไรสาย

บางประเทศ เชน ฝรั่งเศส มีขอจำกัดในการใช LAN ไรสาย โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากเจาหนาที่ในทองที่ของคุณ

โทรศัพทเครื่องนี้สามารถตรวจจับและเชื่อมตอกับเครือขายในพื้นที่แบบไรสาย (WLAN)ในการใช WLAN จะตองมีเครือขายในสถานที่ที่
คุณอยูและเครื่องของคุณจะตองเชื่อมตอกับเครือขายดังกลาว

ดูความครอบคลุมของเครือขาย WLAN
ในการใหโทรศัพทแสดงบริการ WLAN ที่มีใหใช เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > LAN ไรสาย > แสดงความ
พรอม WLAN
หากมี WLAN  จะปรากฏขึ้นที่หนาจอ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถสแกนหาเครือขายภายในพื้นที่ครอบคลุม

การเช่ือมตอ WLAN
ขอสำคัญ:  เปดใชวิธีการเขารหัสหนึ่งวิธีที่มีอยูเสมอเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของการเชื่อมตอ LAN ไรสายของคุณ การใชการ
เขารหัสจะชวยลดความเสี่ยงที่ผูอื่นอาจลักลอบเขามาใชขอมูลของคุณ

ในการใช WLAN คุณจะตองสรางจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต (IAP) ใน WLANใชจุดเชื่อมตอดังกลาวกับแอปพลิเคชั่นที่ตองการเชื่อมตอกับ
อินเตอรเน็ตการเชื่อมตอ WLAN จะเริ่มตนขึ้นเมื่อคุณจัดทำการเชื่อมตอขอมูลโดยใชจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต WLANการเชื่อมตอ WLAN ที่
ใชงานอยูจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณยุติการเชื่อมตอขอมูลนอกจากนี้ คุณยังสามารถสิ้นสุดการเชื่อมตอดวยตัวคุณเอง โปรดดูที“่ตัวจัดการการ
เชื่อมตอ ”ในหนา 44

คุณสามารถใช WLAN ในระหวางการโทรหรือเมื่อเปดใชขอมูลแพคเก็ตโทรศัพทของคุณสามารถเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตอ WLAN ไดครั้งละ
หนึ่งจุดเทานั้น แตแอปพลิเคชั่นตางๆ สามารถใชจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตจุดเดียวกันได

เมื่อเครื่องอยูในรูปแบบออฟไลน คุณก็ยังคงสามารถใช WLAN ได (หากมีระบบดังกลาวอยู)โปรดระลึกไววา จะตองดำเนินการใหเปนไป
ตามขอกำหนดดานความปลอดภัยที่กำหนดไวเมื่อทำการเชื่อมตอหรือใชเครือขาย WLAN
หากคุณนำเครื่องไปยังสถานที่อื่นที่อยูภายใน WLAN เดียวกัน และอยูภายนอกจุดเชื่อมตอ WLAN ฟงกชันบริการขามเครือขายสามารถ
เชื่อมตอเครื่องของคุณเขากับจุดเชื่อมตอ WLAN จุดอื่นที่อยูในเครือขายเดียวกันไดโดยอัตโนมัติตราบใดที่คุณยังคงอยูภายในระยะของ
จุดเชื่อมตอที่อยูในเครือขายเดียวกัน เครื่องของคุณจะยังคงเชื่อมตอกับเครือขายตลอดเวลา

เคล็ดลับ: ในการตรวจสอบที่อยู Media Access Control (MAC) ที่ไมซ้ำซึ่งใชระบุเครื่องของคุณ ตัวอยางเชน ในการกำหนดคาที่
อยู MAC ของเครื่องของคุณใหกับเราเตอร WLAN ใหพิมพ *#62209526# บนปุมกดของเครื่องที่อยู MAC จะแสดงที่หนาจอ
โทรศัพท

ตัวชวย WLAN 
เลือก  > เช่ือมตอ > WLAN
ตัวชวย WLAN จะชวยคุณคนหาและเชื่อมตอกับ LAN ไรสายได เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่น โทรศัพทจะสแกนหา WLAN ที่มีอยูและนำมาจัด
ไวในรายการ

ในการอัพเดตรายการ WLAN ที่มีอยู ใหเลือก ตัวเลือก > รีเฟรช

ในการเปดและใชงานการเบราสเว็บโดยใชจุดเชื่อมตอ WLAN ใหเลื่อนไปที่เครือขายที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > เริ่มตนการเรียกดู
เว็บ หรือ เรียกดูเว็บตอไป

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอกับ WLAN ที่ใชงานอยู ใหเลือก ตัวเลือก > ตัดการเช่ือมตอ WLAN
ในการดูรายละเอียดของ WLAN ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียด

ในการกำหนดจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตสำหรับ WLAN ที่เลือกไว ใหเลือก ตัวเลือก > ระบุจุดเชื่อมตอ
คุณควรเปดใชวิธีการเขารหัสที่มีอยูหนึ่งวิธีเสมอเพื่อเปนการเพิ่มความปลอดภัยใหกับการเชื่อมตอ WLAN ของคุณ การใชระบบการเขา
รหัสจะชวยลดความเสี่ยงจากการถูกเขาใชขอมูลของคุณโดยไมไดรับอนุญาตได

การใชวิซารดในโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู

ตัวชวย WLAN จะแสดงสถานะของการเชื่อมตอ WLAN และการคนหาเครือขายของคุณในโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู ในการดูตัวเลือกที่
มีอยู ใหเลื่อนไปยังบรรทัดที่แสดงสถานะ แลวกดปุมเลื่อน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานะในขณะนั้น คุณสามารถเริ่มการเบราสเว็บดวยการใชการ
เชื่อมตอ WLAN, ยกเลิกการเชื่อมตอจาก WLAN, คนหา WLAN หรือตั้งคาเปดหรือปดการสแกนหาเครือขาย

หากปดการสแกนหา WLAN และคุณไมไดเชื่อมตอกับ WLAN ใดๆ แลว การสแกน WLAN ปด จะปรากฏขึ้นในโหมดสแตนดบายที่ใชงาน
อยู ในการเปดการสแกนและใหคนหา WLAN ที่มีอยู ใหเลื่อนไปที่แถวที่แสดงสถานะนั้น แลวกดปุมเลื่อน

ในการเริ่มการคนหา WLAN ที่มีอยู ใหเลื่อนไปที่แถวที่แสดงสถานะ กดปุมเลื่อน และเลือก คนหา WLAN ในการปดการสแกน WLAN ให
เลื่อนไปที่แถวที่แสดงสถานะ กดปุมเลื่อน และเลือก ปดการสแกน WLAN
เมื่อเลือก เริ่มตนการเรียกดูเว็บ ตัวชวย WLAN จะสรางจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต (IAP) สำหรับ WLAN ที่เลือกโดยอัตโนมัติ จุดเชื่อมตอยัง
สามารถใชกับแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ตองใชการเชื่อมตอ WLAN ไดอีกดวย
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หากคุณเลือกเครือขาย WLAN ที่มีการรักษาความปลอดภัย เครื่องจะใหคุณปอนรหัสผานที่เกี่ยวของ ในการเชื่อมตอกับเครือขายที่ซอน
คุณจะตองปอน service set identifier (SSID) ที่ซอนที่ถูกตอง

จุดเช่ือมตอ WLAN
ในการคนหา WLAN ที่มีใหบริการภายในพื้นที่ เลือก  > เช่ือมตอ > WLAN ในการสรางจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตใน WLAN เลือก ตัว
เลือก > ระบุจุดเชื่อมตอในการดูรายละเอียดของเครือขายที่แสดงในรายการ เลือก ตัวเลือก > รายละเอียด
เมื่อแอปพลิเคชั่นปรากฏขอความใหคุณเลือกจุดเชื่อมตอ ใหเลือกจุดเชื่อมตอที่สรางขึ้นดังกลาวคุณยังสามารถสรางจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตไดโดยการเลือก คนหา WLAN หรือใชตัวจัดการการเชื่อมตอเพื่อสรางจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต โปรดดูที่“ตัวจัดการการเชื่อม
ตอ ”ในหนา 44

การต้ังคาจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ตสำหรับ WLAN ดวยตนเอง

1. เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > จุดเช่ือมตอ
2. เลือก ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอใหม เพื่อสรางจุดเชื่อมตอใหม หรือเลือกจุดเชื่อมตอที่มีอยูจากรายการ แลว ตัวเลือก > จุดเช่ือมตอ

ซ้ำซอน เพื่อใชเปนจุดเริ่มตนสำหรับจุดเชื่อมตอใหม

3. กำหนดการตั้งคาตอไปนี้

• ชื่อการเชื่อมตอ — ปอนชื่อที่ใหรายละเอียดของการเชื่อมตอ
• บริการเสริม — เลือก LAN ไรสาย
• ชื่อเครือขาย WLAN — ในการปอน Service Set Identifier (SSID) หรือชื่อที่ระบุถึง WLAN เฉพาะ ใหเลือก ปอนดวยตัวเอง ในการ

เลือกเครือขายจาก WLAN ภายในชวง ใหเลือก คนหาชื่อเครือขาย
• สถานะเครือขาย — เลือก ซอน หากเครือขายที่คุณกำลังเชื่อมตออยูถูกซอนไว หรือ สาธารณะ หากเครือขายไมถูกซอนไว
• โหมดเครือขาย WLAN — หากคุณเลือก โครงสรางพื้นฐาน เครื่องจะสามารถสื่อสารกับเครื่องอื่นและสื่อสารกับเครื่องที่ใชระบบ

LAN แบบใชสายโดยผานทางจุดเชื่อมตอ WLAN ไดหากคุณเลือก เฉพาะกิจ โทรศัพทจะสามารถสงและรับขอมูลไดโดยตรงซึ่งกัน
และกัน และไมจำเปนตองใชจุดเชื่อมตอ WLAN แตอยางใด

• ความปลอดภัย WLAN — คุณตองเลือกโหมดการรักษาความปลอดภัยโหมดเดียวกันกับที่ใชในจุดเชื่อมตอ WLAN หากคุณเลือก
WEP (wired equivalent privacy), 802.1x หรือ WPA/WPA2 (Wi-Fi protected access) คุณตองตั้งคาที่เกี่ยวของตางๆ ดวย

• ต้ังคาความปลอดภัย WLAN — การแกไขการตั้งคาความปลอดภัยสำหรับ ความปลอดภัย WLAN ที่เลือกไว
• โฮมเพจ — ปอนที่อยูเว็บของเพจที่คุณตองการแสดงเปนโฮมเพจ เมื่อใชจุดเชื่อมตอนี้

การตั้งคาจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตขั้นสูงสำหรับ WLAN
หลังจากตั้งคาจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตขั้นพื้นฐานสำหรับ WLAN ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง และกำหนดการตั้งคาขั้นสูงตอไป
นี้

• การต้ังคา IPv4 — พิมพที่อยู IP ของอุปกรณ และที่อยูของเซิรฟเวอรชื่อสำหรับอินเตอรเน็ตโปรโตคอล IPv4
• การต้ังคา IPv6 — เลือกหรือพิมพที่อยูของเซิรฟเวอรชื่อของอินเตอรเน็ตโปรโตคอล IPv6
• สถานีเฉพาะกิจ — ชองสัญญาณจะถูกเลือกใหโดยอัตโนมัติในการใสหมายเลขชอง (1-11) ดวยตนเอง ใหเลือก ผูใชกำหนดเอง
• ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร — พิมพที่อยูของพร็อกซี่เซิรฟเวอร
• เลขพอรตของพร็อกซี ่— พิมพหมายเลขพอรตของพร็อกซี่เซิรฟเวอร

การตั้งคาที่มีใหสำหรับการแกไขอาจแตกตางกันออกไปโปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

การต้ังคา WLAN
โปรดดูที่“การตั้งคา WLAN”ในหนา 68

เครือขายในพื้นที่แบบไรสาย
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13. เว็บ 

เลือก  > เว็บ
ในการเบราสเว็บ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณตองกำหนดคาจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตหากคุณกำลังใชสายขอมูลหรือการเชื่อมตอ
GPRS ระบบเครือขายไรสายของคุณตองรองรับสายขอมูลหรือ GPRS และตองเรียกใชบริการขอมูลของซิมการดของคุณ

โปรดสอบถามการใชบริการ ราคา และคาบริการตางๆ จากผูใหบริการของคุณ ทั้งนี้ ผูใหบริการจะใหคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใชบริการตางๆ
อีกดวย

จุดเช่ือมตอ
อุปกรณของคุณอาจตั้งคาจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตแลวโดยอัตโนมัติขึ้นอยูกับซิมการดของคุณ หากเครื่องไมสามารถทำการตั้งคาดังกลาว
ใหสอบถามการตั้งคาที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ

เคล็ดลับ:  คุณอาจไดรับการตั้งคาจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตจากผูใหบริการของคุณในรูปแบบขอความพิเศษ หรือจากเว็บเพจ
ของผูใหบริการ

นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งคาจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตดวยตนเองไดอีกดวย โปรดดูที่“จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต”ในหนา 47

การเบราสเว็บ

ในการเบราสเว็บ ใหเลือกบุคมารคหรือพิมพที่อยูเว็บดวยตนเอง ใชเฉพาะบริการที่คุณไววางใจ และมีการปองกันความปลอดภัยอยาง
เพียงพอ รวมทั้งปองกันซอฟตแวรที่เปนอันตรายไดดวย

เคล็ดลับ:  เมื่อคุณเริ่มพิมพที่อยูเว็บ ที่อยูของเพจที่คุณไปเยี่ยมชมกอนหนานี ้ซึ่งตรงกับที่อยูที่คุณพิมพไวจะปรากฏขึ้น ในการ
เปดเพจ ใหเลื่อนไปที่ที่อยูของเพจดังกลาว และกดปุมเลื่อน

ในการเคลื่อนที่บนเว็บเพจ ใหใชปุมเลื่อนซึ่งจะแสดงเปนตัวชี้อยูบนเพจเมื่อคุณเลื่อนตัวชี้ไปวางบนลิงค ตัวชี้จะเปลี่ยนเปนรูปมือ กดปุม
เลื่อนเพื่อเปดลิงคนั้นในเว็บเพจ ลิงคใหมจะมีขีดเสนใตสีน้ำเงินและลิงคที่เคยเยี่ยมชมกอนหนานี้จะมีเสนใตสีมวง ภาพที่ทำหนาที่เหมือน
ลิงคจะมีกรอบสีน้ำเงินลอมรอบ

ที่อยูของเพจที่คุณเยี่ยมชมจะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล บุคมารคอัตโนมัติ

บุคมารค

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารกหรือลิงคที่ติดตั้งไวลวงหนาสำหรับไซตบางไซตของบุคคลอื่น คุณยังสามารถเขาสูไซตของบุคคลอื่นได
ผานโทรศัพทของคุณ ไซตของบุคคลอื่นที่ไมใชกิจการในเครือของโนเกีย และโนเกียจะไมรับประกันหรือรับผิดชอบตอไซตเหลานี้ หาก
คุณเลือกเขาใชไซตเหลานั้น คุณควรจะยึดถือตามขอควรระวังดานความปลอดภัยหรือเนื้อหา

ในการดูเว็บเพจที่บุคมารคไว ใหเลื่อนไปที่บุคมารค และกดปุมเลื่อน

ในการเบราสไปที่เว็บเพจอื่น ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการนำทาง > ไปยังที่อยูเว็บ พิมพที่อยูเพจ แลวเลือก ไปที่

ในการจัดการบุคมารคของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวจัดการบุคมารค ในหนาจอหลักของเว็บ คุณสามารถยายและแกไขบุคมารค และ
สรางแฟมขอมูลใหมได

ในการเพิ่มบุคมารค ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวจัดการบุคมารค > เพ่ิมบุคมารค และกำหนดตัวเลือกตอไปนี้:

• ชื่อ — ปอนชื่อที่ใหรายละเอียดของบุคมารค
• ที่อยู —  ปอนที่อยูเว็บเพจ
• จุดเช่ือมตอ —  กำหนดจุดเชื่อมตอที่ใชเชื่อมตอกับเว็บเพจ
• ชื่อผูใช —  ปอนชื่อผูใชของคุณ หากผูใหบริการกำหนด
• รหัสผาน —  ปอนรหัสผานของคุณ หากผูใหบริการกำหนด

การสิ้นสุดการเชื่อมตอ

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอ และดูเพจของเบราเซอรแบบออฟไลน ใหเลือก ตัวเลือก > เคร่ืองมือ > ตัดการเช่ือมตอ ในการสิ้นสุดการ
เชื่อมตอและปดเบราเซอร ใหเลือก ตัวเลือก > ออก

การลางหนวยความจำแคช

แคช คือ หนวยความจำสำหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคุณลองเขาใชงานหรือไดเขางานขอมูลลับเฉพาะที่ตองใชรหัสผาน ใหลบ
แคชหลังจากใชทุกครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คุณเคยเขาใชจะเก็บไวในแคช

ในการลางหนวยความจำแคช เลือก ตัวเลือก > ลบขอมูลสวนตัว > ลางความจำแคช

ขอมูลขาวสารท่ีนาสนใจและเร่ืองราวประจำวันจากเว็บ

เลือก  > เว็บ > ลิงคขาว
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ฟด (feeds) โดยทั่วไปจะประกอบดวยหัวขอเรื่องและรายละเอียด มักจะเปนพวกขาวที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือหัวขอที่นาสนใจอื่นๆบล็อก (blogs)
เปนการยอเว็บล็อก (Weblog) ซึ่งเปนเว็บไดอารี่ที่ถูกอัพเดตอยางสม่ำเสมอ

ในการดาวนโหลดฟดหรือบลอกหนึ่งรายการ ใหเลื่อนไปที่ฟดหรือบลอก และกดปุมเลื่อน

ในการเพิ่มฟดหรือบล็อกหนึ่งรายการ เลือก ตัวเลือก > จัดการลิงคขาว > ลิงคขาวใหม

ในการแกไขฟดหรือบล็อกหนึ่งรายการ เลือก ตัวเลือก > จัดการลิงคขาว > แกไข

 การต้ังคาท่ัวไป

เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > ทั่วไป และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• จุดเช่ือมตอ —  เลือกจุดเชื่อมตอสำหรับเชื่อมตอกับเว็บเพจ
• โฮมเพจ — เลือกเพจที่คุณตองการใหปรากฏเปนโฮมเพจของคุณ เลือก คาท่ีต้ังไว เพื่อใชโฮมเพจของจุดเชื่อมตอ ผูใชกำหนด

เอง เพื่อพิมพที่อยูโฮมเพจ หรือ ใชเพจปจจุบัน เพื่อใชเว็บเพจที่กำลังเปดอยูในปจจุบัน
• แผนที่ยอ — เลือกวาคุณตองการจะเห็นการยอสวนของเพจลงหรือไม โดยเลือกจากสวนบนของหนาที่กำลังแสดง
• รายการประวัต ิ— เลือกวาคุณตองการจะเห็นการยอสวนของเพจที่คุณไดเยี่ยมชมไปแลวหรือไม เมื่อคุณเบราซกลับไปอีก
• Java/ECMA สคริป —  บางเว็บเพจอาจมีคำสั่งของโปรแกรมที่สงผลกระทบตอลักษณะของเพจที่ปรากฏใหเห็น หรือการโตตอบระหวาง

เพจและเบราเซอรของเพจนั้นในการปฏิเสธการใชสคริปตดังกลาว ใหเลือก ยกเลิกใชงาน (เชน หากคุณมีปญหาในการดาวนโหลด)
• แจงเตือนความปลอดภัย — เลือก แสดง หรือ ซอน เพื่อจะดูหรือซอนคำเตือนดานความปลอดภัยที่คุณอาจไดรับระหวางการเบราซ

 การตั้งคาเพจ

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > หนา และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• โหลดภาพและเสียง — เลือก ไม เพื่อใหโหลดเพจไดเร็วขึ้นเมื่อทำการเบราส ไมควรโหลดภาพพรอมกัน
• ขนาดจอภาพ — เลือก ภาพเต็มจอ เพื่อใชพื้นที่แสดงผลทั้งหมดสำหรับการดูเว็บเพจคุณสามารถกดปุมเลือกซายมือเพื่อเปด ตัว

เลือก และใชตัวเลือกที่มีขณะเบราสในโหมดภาพเต็มจอ
• ขนาดแบบอักษร — เลือกขนาดตัวอักษรที่ตองการสำหรับเว็บเพจที่ปรากฏ
• ความดัง —  กำหนดระดับความดังเสียงในเว็บเพจ
• ปดกั้นปอปอัพ —  เลือกวาคุณตองการใหแสดงปอปอัปหรือไม บางปอปอัปอาจจำเปนตองมี (ตัวอยางเชน หนาตางขนาดเล็กสำหรับ

ใชเขียนอีเมลในระบบเมลบนเว็บ) แตก็อาจจะมีโฆษณาที่คุณไมตองการดวยเชนกัน
• การเขารหัสที่ตั้งไว — เลือกตัวอักษรที่ถูกตองตามภาษาที่ตองการ
• โหลดซ้ำอัตโนมัติ —  เลือกวาคุณตองการใหโหลดเว็บเพจโดยอัตโนมัติหรือไม

 การต้ังคาความเปนสวนตัว

เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > สวนตัว และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• บุคมารคอัตโนมัติ —  เลือก ใช เพื่อบันทึกที่อยูเว็บเพจที่คุณเยี่ยมชมไวในแฟมขอมูล บุคมารคอัตโนมัติ โดยอัตโนมัติในการซอน
แฟมขอมูล เลือก ซอนแฟมขอมูล

• จัดเก็บขอมูลแบบฟอรม —  เลือกวาจะบันทึกขอมูลรูปแบบในเว็บเพจหรือไม หากคุณปดการตั้งคานี้ ขอมูลที่บันทึกไวกอนหนานี้จะ
ถูกลบทิ้ง

• คุกกี ้— เลือกที่จะอนุญาตหรือปฏิเสธการสงและรับของคุกกี้ (cookies) คุกกี้คือขอมูลที่เซิรฟเวอรเครือขายไดรวบรวมไวเมื่อคุณไดไป
เยี่ยมชมเว็บเพจตางๆ และจำเปนตองใชเมื่อคุณซื้อของจากเว็บ (เพื่อจำสินคาที่คุณซื้อไว จนกวาคุณจะไปที่แคชเชียรเพจ) อยางไรก็
ตาม ขอมูลอาจถูกใชในทางที่ผิด (เชน คุณอาจไดรับโฆษณาที่ไมตองการในอุปกรณคุณ)

• การสงเลขซีเรียล —  เลือกวาจะใหอุปกรณของคุณสงหมายเลขประจำเครื่อง (รหัส IMEI) ไปที่เว็บไซตหรือไม

 การต้ังคาลิงคขาวทางเว็บ

ในการเลือกวาจะอัพเดตฟดและบล็อกโดยอัตโนมัติหรือไม เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > ลิงคขาว > อัพเดตอัตโนมัติ

เว็บ
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14. Global Positioning System (GPS) 

เลือก  > GPS
ระบบ GPS เปนระบบคลื่นวิทยุนำรองทั่วโลกที่มีดาวเทียม 24 ดวงและสถานีภาคพื้นที่คอยควบคุมการทำงานของดาวเทียม

เครื่อง GPS ปลายทาง เชน เครื่องรับ GPS ในโทรศัพท Nokia E90 Communicator จะรับสัญญาณวิทยุความแรงต่ำจากดาวเทียมและจะ
คำนวณระยะเวลาเดินทางของสัญญาณจากระยะเวลาเดินทางของสัญญาณ เครื่องรับ GPS สามารถคำนวณหาตำแหนงของเครื่องเองเปน
มาตราเมตรที่เที่ยงตรง

พิกัดตางๆ จะแสดงเปนองศาและองศาทศนิยมตามระบบคาพิกัด WGS-84
Global Positioning System (GPS) ดำเนินการโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูรับผิดชอบความถูกตองแมนยำและการบำรุงรักษาแต
เพียงผูเดียว ความถูกตองแมนยำของขอมูลระบุตำแหนงสามารถไดรับผลกระทบจากการปรับดาวเทียม GPS ที่กระทำโดยรัฐบาลสหรัฐ
และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบาย GPS ฝายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรมการวางแผนเพื่อการนำรองระบบวิทยุแหง
รัฐบาลกลาง ความถูกตองแมนยำยังอาจไดรับผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณิตที่ไมมีประสิทธิภาพของดาวเทียมดวย ความพรอมใช
ประโยชนและคุณภาพของสัญญาณ GPS จะไดรับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ ควรใช
เครื่องรับ GPS เฉพาะเมื่ออยูกลางแจงเทานั้นเพื่อการรับสัญญาณ GPS
และควรใช GPS เปนอุปกรณชวยการนำทางเทานั้น GPS ไมสามารถนำมาใชเพื่อวัดตำแหนงที่ตั้งอยางละเอียดแมนยำได และคุณไมควร
วางใจวาขอมูลที่ตั้งจากเครื่องรับ GPS เพียงอยางเดียวจะถูกตองที่สุดเสมอไป

มาตรวัดระยะทางการเดินทางมีความแมนยำจำกัด และขอผิดพลาดจากการนับรอบอาจเกิดขึ้นได ความถูกตองแมนยำยังอาจไดรับผล
กระทบจากความพรอมใชประโยชนและคุณภาพของสัญญาณ GPS

แผนที่ 

เลือก  > GPS > แผนที่
คุณสามารถใชแผนที่เพื่อดูตำแหนงปจจุบันของคุณบนแผนที ่เบราสแผนที่เพื่อคนหาเมืองและประเทศอื่นๆ คนหาที่อยูและสถานที่นา
สนใจอื่นๆ และวางแผนเสนทางจากตำแหนงหนึ่งไปยังอีกตำแหนงหนึ่ง คุณยังสามารถซื้อบริการพิเศษได เชน คูมือแนะนำเมืองและ
บริการนำทางดวยเสียง

ขณะนี้แอปพลิเคชั่นแผนที่มีแผนที่โลกแบบพื้นฐานใหบริการ ซึ่งจะถูกดาวนโหลดลงในอุปกรณของคุณเมื่อคุณใชแอปพลิเคชั่นนี้แผนที่
บางอยางอาจใหมาพรอมกับเครื่องความครอบคลุมของแผนที่และแผนที่ที่มีใหบริการอาจแตกตางกันไป

เบราสแผนที่

เมื่อคุณเปดแผนที่ คุณจะเห็นภาพรวมของประเทศตางๆ ทั่วโลกเมื่อเครื่องของคุณพบสัญญาณดาวเทียม แอปพลิเคชั่นแผนที่จะเริ่มหา
ตำแหนงของอุปกรณของคุณ และขยายใหเห็นตำแหนงปจจุบันของคุณ ในขณะเดียวกัน แอปพลิเคชั่นก็จะดาวนโหลดแผนที่ของ
ตำแหนงปจจุบันของคุณดวย แผนที่ที่ดาวนโหลดมาจะถูกบันทึกไวในหนวยความจำอุปกรณของการดหนวยความจำโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเบราสแผนที่บนหนาจอ แผนที่ใหมจะถูกดาวนโหลดโดยอัตโนมัติ แผนที่ตางๆ ที่ดาวนโหลดโดยแอปพลิเคชั่นแผนที่ไมตองเสีย
คาใชจายแตอยางใด แตการดาวนโหลดอาจตองสงขอมูลเปนจำนวนมากผานเครือขายของผูใหบริการของคุณ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับคาใชจายในการสงขอมูล โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ตำแหนงปจจุบันของคุณจะถูกระบุบนแผนที่ เข็มทิศจะแสดงถึงทิศทางของแผนที่โดยมีคาเริ่มตนคือชี้ไปทางทิศเหนือ

ในการเลื่อนไปบนแผนที ่ใหเลื่อนขึ้น ลง ไปทางซายหรือขวา ในการดูขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับตำแหนงหนึ่ง  ๆบนแผนที ่ใหกดปุมเลื่อน
แลวเลือก รายละเอียด ในการกลับไปยังตำแหนงปจจุบันของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > ที่ตั้งปจจุบัน

ในการยอหรือขยายแผนที่ ใหกด * หรือ # จากแผงปุมกดบนฝาครอบ หรือกดปุม shift บน Communicator
ในการสลับระหวางมุมมองแบบ 2-D และ 3-D ใหกด 0 จากแผงปุมกดบนฝาครอบ หรือกด Spacebar บน Communicator
ในการกำหนดประเภทของสถานที่นาสนใจที่จะแสดงบนแผนที ่ใหเลือก ตัวเลือก > มุมมอง > ประเภท และประเภทที่ตองการ

ในการดูสถานที่นาสนใจที่อยูใกลเคียงตำแหนงปจจุบันของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > คนหา > คนหาในบริเวณใกลเคียง ในการคนหา
สถานที่นาสนใจที่อยูใกลเคียงตำแหนงอื่น ใหเลื่อนไปบนแผนที ่แลวเลือก ตัวเลือก > คนหา > ตามประเภท

บันทึกตำแหนง

ในการบันทึกภาพสกรีนช็อตของตำแหนงของคุณ ใหเลือก บันทึกที่ตั้ง > เปนรูปภาพ ภาพสกรีนช็อตจะถูกบันทึกไวในคลังภาพ

ในการบันทึกตำแหนงเปนจุดสังเกตใน รายการโปรด ใหกดปุมเลื่อนแลวเลือก บันทึกที่ตั้ง > เปนจุดสังเกต พิมพชื่อของจุดสังเกต
แลวเลือกประเภทที่ตองการกำหนดให

ในการดูจุดสังเกตที่บันทึกไว ใหเลือก ตัวเลือก > รายการโปรด

ในการสงจุดสังเกตไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได ใหเลือก รายการโปรด > ตัวเลือก > ที่ตั้งของจุดสังเกต > สงที่ตั้ง หากคุณสงจุด
สังเกตในขอความตัวอักษร ขอมูลจะถูกแปลงใหเปนขอความลวน
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การตั้งคาแผนที่

ในการตรวจสอบวาแผนที่ที่ดาวนโหลดลงในอุปกรณของคุณมีการอัพเดตในเซิรฟเวอรแผนที่หรือไม ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา >
เครือขาย > ตัวเลือก > ตรวจสอบแผนที่ลาสุด

ในการปองกันไมใหเครื่องทำการดาวนโหลดแผนที่ผานอินเตอรเน็ตโดยอัตโนมัติ เชน เมื่อคุณอยูนอกเครือขายโทรศัพทเซลลูลารของ
คุณ ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > เครือขาย > การใชเครือขาย > ปด

ในการปรับขนาดหนวยความจำแคชที่ใชสำหรับบันทึกแผนที ่ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > การใชการดหนวยความจำสูงสุด
(%) ตัวเลือกนี้สามารถใชไดเฉพาะเมื่อใสการดหนวยความจำเทานั้น เมื่อหนวยความจำเต็ม เครื่องจะลบแผนที่ที่เกาที่สุดออกไป หนวย
ความจำแคชไมสามารถลางได

ในการดูจำนวนดาวเทียมและความแรงของสัญญาณดาวเทียมเมื่อคุณใชแอปพลิเคชั่นแผนที่ ใหเลือก ตัวเลือก > มุมมอง > ขอมูลดาว
เทียม

คนหาตำแหนง

ในการคนหาสถานที่นาสนใจโดยชื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > คนหา > ตามช่ือ หรือพิมพอักษรตัวแรกสุดของชื่อ แลวเลือก คนหา

ในการคนหาตำแหนง ใหเลือก ตัวเลือก > คนหา > ตามที่อยูคุณจะตองพิมพทั้งเมืองและประเทศ ในการใชที่อยูที่คุณไดบันทึกไวใน
รายชื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > คนหา > ตามที่อยู > ตัวเลือก > เลือกจากรายชื่อผูติดตอ

ในการดูผลลัพธของการคนหาบนแผนที ่ใหกดปุมเลื่อนในการเปลี่ยนระหวางผลลัพธของการคนหา ใหเลื่อนขึ้นหรือลง ในการเลื่อนไปบน
แผนที่ ใหเลือก ตัวเลือก > เต็มจอภาพ และใชปุมเลื่อน

วางแผนเสนทาง

ในการวางแผนเสนทางจากตำแหนงหนึ่งไปยังอีกตำแหนงหนึ่ง ใหเลือก ตัวเลือก > วางแผนเสนทาง เลือกจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของ
เสนทาง แลวเลือก ตัวเลือก > แสดงเสนทาง เพื่อแสดงเสนทางบนแผนที่ที่ดาวนโหลดมาในอุปกรณของคุณ หรือเลือก คนหาเสนทาง
ทางออนไลน เพื่อใชขอมูลแผนที่ออนไลน

เคล็ดลับ:  ตัวเลือก คนหาเสนทางทางออนไลน สามารถเขาใชขอมูลแผนที่ทั้งหมดที่มีอยูในเซิรฟเวอรและแสดงเสนทางได
ถูกตองมากขึ้น

ในการปรับการตั้งคาเสนทาง เชน ลำดับความสำคัญของเสนทางหรือรูปแบบการเดินทาง ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > เสนทาง

ในการดูรายละเอียดของเสนทาง ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดของเสนทาง แลวเลื่อนไปทางขวา ในการดูตำแหนงบนแผนที่ ให
เลือก ตัวเลือก > แสดงบนแผนที่

ในการรันการจำลองเสนทางที่สรางขึ้น ใหเลือก ตัวเลือก > เริ่มการจำลอง

ในการกลับไปที่หนาจอแผนที่หลัก ใหเลือก ตัวเลือก > เต็มจอภาพ

บริการพิเศษของแผนที่

ในการสั่งซื้อและดาวนโหลดคูมือแนะนำเมืองของเมืองตางๆ ลงในอุปกรณของคุณ หรือสั่งซื้อบริการนำทางดวยเสียงเพื่อใชในแผนที่ ให
เลือก ตัวเลือก > บริการเสริม > คูมือการเดินทางในเมือง หรือ เพิ่มการนำทาง คูมือที่ดาวนโหลดมาจะถูกบันทึกไวในหนวยความจำ
อุปกรณของการดหนวยความจำโดยอัตโนมัติ

การนำทาง

หลังจากสั่งซื้อการอัปเกรดการนำทางแลว คุณสามารถใชบริการนี้ไดผานทางแอปพลิเคชั่นแผนที ่หลังจากสรางเสนทางในแผนที่แลว
ใหเริ่มตนการนำทางดวยเสียงไปยังปลายทางที่ตองการโดยเลือก ตัวเลือก > เริ่มการนำทาง

เมื่อคุณใชการนำทางเปนครั้งแรก คุณจะไดรับขอความแจงใหเลือกภาษาที่ใชในการนำทางดวยเสียงและดาวนโหลดไฟลการนำทางดวย
เสียงของภาษาที่เลือกไว หากตองการเปลี่ยนภาษาในภายหลัง ใหไปที่หนาจอหลักของแผนที่ แลวเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > ทั่ว
ไป > แนะนำดวยเสียง จากนั้นเลือกภาษาที่ตองการ และดาวนโหลดไฟลการนำทางดวยเสียงของภาษาที่เลือก

ในการยกเลิกเสนทางที่สรางขึ้นและเปลี่ยนไปใชเสนทางอื่น ใหเลือก ตัวเลือก > เสนทางอื่น

ในการดูเฉพาะการเลี้ยวครั้งถัดไปและซอนแผนที่ ใหเลือก ตัวเลือก > มุมมอง > เลี้ยวถัดไป

ในการหยุดการนำทาง ใหเลือก ตัวเลือก > หยุดการนำทาง
คูมือแนะนำเมือง

คูมือแนะนำเมืองจะมีขอมูลเกี่ยวกับสถานที่เที่ยวชม รานอาหาร โรงแรม และสถานที่นาสนใจอื่นๆ คุณจะตองดาวนโหลดและสั่งซื้อคูมือนี้
กอนจึงจะสามารถใชงานได

ในการเบราสคูมือที่ดาวนโหลดมา ใหไปที่ คูมือการเดินทางในเมือง แลวเปดแท็บ คูมือการเดินทางของฉัน เลือกคูมือและประเภท
ยอย หากมีใหเลือก

ในการดาวนโหลดคูมือใหมลงในอุปกรณของคุณ ใหไปที่ คูมือการเดินทางในเมือง เปดแท็บ คูมือการเดินทางที่ใกลที่สุด หรือ คูมือ
การเดินทางท้ังหมด แลวเลือกคูมือที่ตองการ ในการสั่งซื้อคูมือ ใหเปดแท็บ คูมือการเดินทางของฉัน เลือกคูมือที่ดาวนโหลดมา แลว
ปอนรายละเอียดการชำระเงินของคุณ คุณสามารถชำระเงินคาคูมือดวยบัตรเครดิต หรือใหคิดรวมในใบแจงคาโทรศัพทของคุณ หากตอง
การรับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ ใหปอนชื่อและที่อยูอีเมลของคุณ

Global Positioning System (GPS)
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ขอมูล GPS 
คุณสมบัตินี้ไมไดรับการออกแบบมาเพื่อใหรองรับคำขอขอมูลตำแหนงของการโทร โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิธีที่โทรศัพทของคุณจะสอดคลองกับขอกำหนดของรัฐวาดวยเรื่องขอมูลตำแหนงในกรณีการติดตอฉุกเฉิน

และควรใช GPS เปนอุปกรณชวยการนำทางเทานั้น GPS ไมสามารถนำมาใชเพื่อวัดตำแหนงที่ตั้งอยางละเอียดแมนยำได และคุณไมควร
วางใจวาขอมูลที่ตั้งจากเครื่องรับ GPS เพียงอยางเดียวจะถูกตองที่สุดเสมอไป

เลือก  > GPS > ขอมูล GPS
ดวยขอมูล GPS คุณสามารถดูตำแหนงปจจุบันของคุณ คนหาเสนทางไปยังตำแหนงที่ตองการ และติดตามระยะทางได

เลือก การนำทาง เพื่อดูขอมูลสำหรับนำทางไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ, เลือก ตำแหนง เพื่อดูขอมูลตำแหนงเกี่ยวกับตำแหนง
ปจจุบันของคุณ, หรือเลือก มาตรวัด เพื่อดูขอมูลการเดินทางของคุณ เชน ระยะทางและระยะเวลาที่คุณเดินทางมาแลว และความเร็ว
เฉลี่ยและความเร็วสูงสุด

แอปพลิเคชั่นตองไดรับขอมูลตำแหนงจากดาวเทียมอยางนอย 3 ดวงเพื่อใชขอมูลนั้นเปนอุปกรณชวยเหลือในการเดินทาง

ในการเลือกวิธีการหาตำแหนงเพื่อตรวจหาตำแหนงของโทรศัพทของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคาการจัดตำแหนง แลวเลื่อนไป
ยังวิธีการหาตำแหนงที่ตองการ เลือก ตัวเลือก > ใชงาน

ในการตรวจสอบความแรงของสัญญาณดาวเทียมที่คอยใหขอมูลตำแหนงที่จำเปนตอการนำทาง ใหเปดดูหนาจอใดหนาจอหนึ่งใน 3
หนาจอ แลวเลือก ตัวเลือก > สถานะดาวเทียม

ในการกำหนดจุดสังเกตหรือสถานที่ที่จะเปนจุดหมายปลายทางของคุณ ใหเลือกการนำทาง > ตัวเลือก > ตั้งปลายทาง นอกจากนี้คุณ
ยังสามารถปอนเสนรุงและเสนแวงของจุดหมายปลายทางไดอีกดวย

ในการลบจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว ใหเลือก การนำทาง > ตัวเลือก > หยุดการนำทาง

ในการบันทึกตำแหนงปจจุบันเพื่อเปนจุดสังเกต ใหเลือก การนำทาง หรือ ตำแหนง และ ตัวเลือก > บันทึกตำแหนง

ในการเปดใชมิเตอรวัดการเดินทาง ใหเลือก มาตรวัด > ตัวเลือก > เริ่มหากตองการหยุดมิเตอรวัดการเดินทาง ใหเลือก ตัวเลือก >
หยุด

ในการคืนคาฟลดทั้งหมดและเริ่มคำนวณการเดินทางใหมอีกครั้ง เลือก มาตรวัด > ตัวเลือก > รีสตารท

ในการเปลี่ยนระบบการวัดที่กำลังใชงานอยู ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > ระบบการวัด > เมตริก หรือ หนวยอิมพีเรียล

ในการปอนคาปรับเทียบความสูงเพื่อแกไขระดับความสูงที่ไดรับจากดาวเทียมแสดงตำแหนง ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > วัดความ
สูงเหนือน้ำทะเล

จุดสังเกต 

เลือก  > GPS > สถานที่
จุดสังเกตจะสัมพันธกับที่ตั้งในทางภูมิศาสตร ที่คุณสามารถจัดเก็บไวในโทรศัพทเพื่อใชรวมกับบริการตามที่ตั้งอื่นๆ ในภายหลังคุณ
สามารถสรางจุดสังเกตโดยใชตัวรับสัญญาณ GPS ภายในอุปกรณของคุณหรือเครือขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการสรางจุดสังเกต เลือก ตัวเลือก > สถานที่ใหมเลือก ตำแหนงปจจุบัน เพื่อใหเครือขายขอขอมูลเสนรุงและเสนแวงของที่ตั้ง
ปจจุบันของคุณ หรือเลือก ใชแผนที่ เพื่อเลือกที่ตั้งจากแผนที่ หรือเลือก ปอนโดยผูใช เพื่อปอนขอมูลที่ตั้งที่จำเปน เชน ชื่อ ประเภท
ที่อยู เสนรุง เสนแวง และความสูง

ในการแสดงจุดสังเกตบนแผนที่ ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงบนแผนที่

แกไขจุดสังเกต

ในการแกไขจุดสังเกต ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข > ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• เลือกประเภท — จัดระเบียบจุดสังเกตลงในกลุมจุดสังเกตที่เหมือนกันเลือกประเภทเพื่อแกไขขอมูลจุดสังเกต เชน ชื่อ ประเภท ที่
อยู เสนรุง เสนแวง และความสูง

• ดึงตำแหนงปจจุบัน — รองขอและปอนขอมูลเสนรุงและเสนแวงทางภูมิศาสตรโดยอัตโนมัต ิเพื่อสรางจุดสังเกตของที่ตั้งปจจุบันของ
คุณ

• ลบ — ลบจุดสังเกต
• ไอคอนสถานที ่— เปลี่ยนไอคอนของจุดสังเกต
• แสดงบนแผนที ่— แสดงจุดสังเกตบนแผนที่
• สง — สงจุดสังเกตไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได
• ตัวเลือกการแกไข — แกไขหมายเลขโทรศัพทและที่อยู URL ที่กำหนดใหกับจุดสังเกต
• ภาษาที่ใชเขียน — เปลี่ยนภาษาที่ใชเขียน

ประเภทของจุดสังเกต

คุณสามารถดูประเภทของจุดสังเกตไดในสองหนาตาง:หนาตางหนึ่งแสดงรายการประเภทที่มีจุดสังเกตอยูแลว และอีกหนาตางหนึ่งจะ
แสดงรายการประเภททั้งหมดที่โทรศัพทของคุณมี

ในการดูจุดสังเกตตางๆ ในแตละประเภท ใหเลื่อนไปที่ประเภทที่ตองการดู แลวกดปุมเลื่อน

ในการสรางประเภทใหม ใหเลือก ตัวเลือก > แกไขประเภท > ตัวเลือก > ประเภทใหม

Global Positioning System (GPS)

© 2007 Nokiaสงวนลิขสิทธิ์ 55



ในการยายจุดสังเกตจากประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทหนึ่ง ใหเปดแท็บจุดสังเกต เลือกจุดสังเกตที่ตองกา และ ตัวเลือก > เพิ่มไปที่
ประเภทเลือกประเภทเดิมเพื่อลบเครื่องหมายที่อยูติดกันเลือกประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทที่คุณตองการเพิ่มจุดสังเกตเลือก ยอมรับ

รับจุดสังเกต

เลือก  > ขอความ
เปดขอความที่มีจุดสังเกตที่คุณไดรับจากอุปกรณอื่นเลื่อนไปที่จุดสังเกต และกดปุมเลื่อน

ในการจัดเก็บจุดสังเกตไวในอุปกรณของคุณ เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ

ในการสงตอจุดสังเกตไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได เลือก ตัวเลือก > สง

ในการแสดงจุดสังเกตที่ไดรับบนแผนที่ ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงบนแผนที่

ในการคนหาวิธีนำทางไปยังจุดสังเกตที่ไดรับ ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงเสนทาง
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15. แอปพลิเคชั่นเสียง

สนทนา 

เลือก  > เช่ือมตอ > การสนทนา
บริการสนทนา (PTT) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เปนบริการที่ชวยใหคุณสามารถสื่อสารกับอีกฝายหนึ่งไดโดยตรงทันทีเพียงกดปุม
แคปุมเดียว ดวยการทำงานของสนทนา คุณจะสามารถใชอุปกรณนี้ไดแบบเครื่องรับสงวิทยุมือถือ

คุณสามารถใชสนทนา เพื่อสนทนากับบุคคลหรือกลุมบุคคลก็ได หรือเขารวมชองสัญญาณ ชองจะมีลักษณะเหมือนหองสนทนา: คุณ
สามารถโทรไปที่ชองเพื่อดูวามีใครออนไลนอยูบาง จะไมมีการแจงผูใชคนอื่นในชองวามีผูเขารวมคนใหม ผูใชเพียงแคเขาไปในชองแลว
เริ่มการสนทนากับผูอื่นไดเลย

ในการสนทนาแบบสนทนา จะมีผูพูดไดเพียงหนึ่งคนสวนบุคคลอื่นจะตองฟงผานลำโพงที่ติดตั้งภายในเครื่อง ผูรวมการสนทนาจะผลัดกัน
ตอบรับซึ่งกันและกัน เนื่องจากมีผูพูดไดเพียงครั้งละหนึ่งคน ดังนั้นระยะเวลาสูงสุดในการสนทนาแตละครั้งจึงมีจำกัด สำหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับระยะเวลาของรอบการพูดในเครือขายของคุณ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

กอนใชบริการสนทนา คุณจะตองตั้งคาจุดเชื่อมตอการสนทนาและการตั้งคาสนทนา คุณอาจไดรับขอความที่มีการตั้งคาจากผูใหบริการ
สนทนา

การโทรออกจะมีความสำคัญกวาการสนทนาเสมอ

การตั้งคาสนทนา

เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา แลวเลือก การตั้งคาผูใช เพื่อกำหนดคุณสมบัติตางๆ ของสนทนา หรือ การต้ังคาการเช่ือมตอ เพื่อ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเชื่อมตอ โปรดสอบถามการตั้งคาที่ถูกตองจากผูใหบริการของคุณ

การตั้งคาที่มีใหสำหรับการแกไขอาจแตกตางกันออกไป

ล็อคอินเขาสูบริการสนทนา

หากคุณตั้งคา การเริ่มแอปพลิเคชั่น เปนเปดใน การตั้งคาผูใช การสนทนาจะล็อคอินเขาสูการบริการอัตโนมัติเมื่อเริ่มใชงาน หากไม
ไดตั้งคา คุณจะตองล็อคอินดวยตนเอง

ในการล็อคอินเขาสูการบริการสนทนาดวยตนเอง ใหเลือก ตัวเลือก > ล็อกอินในการสนทนา
เมื่อการตั้งคา ชนิดเสียงเรียกเขา ของเครื่องไวที่ บี๊พหนึ่งครั้ง หรือ เงียบ หรือกำลังอยูในสายสนทนา คุณจะไมสามารถรับสาย
สนทนา ได

โทรสนทนา

คำเตือน:  โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

ในการโทรสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อ เลีอกรายชื่อจากรายชื่อผูติดตอมาหนึ่งหรือหลายชื่อ แลวกดปุมเสียง โปรดถืออุปกรณไว
ขางหนาคุณระหวางที่ใชสนทนา เพื่อจะไดมองเห็นหนาจอ หนาจอจะแสดงใหทราบวาเมื่อใดถึงรอบที่คุณจะพูด สนทนาผานไมโครโฟน
และอยาใชมือบังลำโพง กดปุมเสียงคางไวตลอดเวลาที่กำลังสนทนาอยู เมื่อคุณจบการสนทนาแลว ใหปลอยปุม

ในการจบสายสนทนา ใหกดปุมยกเลิก

เมื่อไดรับสายสนทนาแบบสนทนา ใหกดปุมโทรออกเพื่อรับสายหรือกดปุมยกเลิกเพื่อปฏิเสธการรับสาย

การจัดการรายชื่อ PTT
ในการด ูเพิ่ม แกไข ลบ หรือ โทรออกรายชื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อ รายการของชื่อจากแอปพลิเคชั่นรายชื่อผูติดตอจะแสดงขอมูล
เกี่ยวกับสถานะของการล็อกอิน

ในการโทรไปยังรายชื่อที่เลือกไว ใหเลือก ตัวเลือก > คุย 1 ตอ 1

ในการโทรกลุม ใหเลือกรายชื่อหลายชื่อและ ตัวเลือก > สนทนาหลายคน

ในการสงคำขอโทรกลับไปยังรายชื่อที่เลือกไว ใหเลือก ตัวเลือก > สงคำขอโทรกลับ

ในการรับสายคำขอโทรกลับ ใหเลือก แสดง เพื่อเปดคำขอโทรกลับ ในการโทรออกสายสนทนา ไปยังผูสง ใหกดปุมเสียง

การสรางชอง PTT
ในการสรางชองสัญญาณ เลือก ตัวเลือก > ชองใหม > สรางใหม

ในการลงทะเบียนชองกับบริการ สนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > ลงทะเบียน

ในการเขารวมในชอง ใหเลือกชองที่ตองการสนทนาแลวกดปุมเสียง

ในการเชิญผูใชเขามาในชอง ใหเลือก ตัวเลือก > สงคำเชิญ

ในการดูผูใชชองที่ใชงานอยู ใหเลือก ตัวเลือก > สมาชิกที่ใชงาน
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ในการดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูใชรายที่เลือกไว ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดรายชื่อ
เมื่อคุณล็อกอินเขาสูสนทนา การสนทนานี้จะเชื่อมตอเขาสูชองที่ใชงานอยูโดยอัตโนมัติเมื่อแอปพลิเคชั่นถูกปดครั้งลาสุด

ออกจากสนทนา

ในการออกจากการใชงานสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > ออก เลือก ใช เพื่อออกและปดการบริการ เลือก ไม หากคุณตองการใหเปดแอ
ปพลิเคชั่นทิ้งไว

เครื่องบันทึก 

เลือก  > สื่อ > บันทึก
ดวยเครื่องบันทึก คุณจะสามารถบันทึกขอความเสียงไดถึง 60 วินาท ีจัดเก็บเสียงที่บันทึกไวในรูปของคลิปเสียง และเลนคลิปเสียง เครื่อง
บันทึกสนับสนุนไฟลรูปแบบ AMR
กดปุมเสียงเพื่อเปดใชเครื่องบันทึก หากคุณล็อกเขาสูบริการสนทนา ปุมเสียงจะทำงานเปนปุมสนทนา และจะไมเปดเครื่องบันทึก

ในการบันทึกขอความเสียง เลือก ตัวเลือก > บันทึกซาวนคลิป เลือก พัก เพื่อหยุดบันทึกชั่วคราว และ บันทึก เพื่อบันทึกตอ เมื่อคุณ
บันทึกเสร็จเรียบรอยแลว ใหเลือก หยุด คลิปเสียงจะถูกบันทึกไวในแฟมคลิปเสียงในคลังโดยอัตโนมัติ

ระยะเวลาสูงสุดในการบันทึกเสียงคือ 60 นาที แตอาจแตกตางไปจากนี้ได ขึ้นอยูกับพื้นที่วางที่มีอยูในหนวยความจำของเครื่องหรือการด
หนวยความจำดวย

เลนเสียงที่บันทึกไว

หากตองการฟงขอความเสียงที่คุณเพิ่งบันทึก ใหเลือก เลน แถบแสดงความคืบหนาในการเลนไฟลจะแสดงเวลาในการเลน ตำแหนง และ
ความยาวของเสียงที่บันทึกไว เลือก หยุด เพื่อยกเลิกการเลน

ในการพักการเลนเสียงที่บันทึกไว เลือก พัก เครื่องจะเลนรายการเสียงตอ เมื่อคุณเลือก เลน

การตั้งคาเครื่องบันทึกเสียง

เสียงที่บันทึกไวจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจำของโทรศัพทโดยอัตโนมัติ เวนแตคุณเปลี่ยนตำแหนงที่ระบบตั้งไว การตั้งคาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงนั้น จะมีผลกับรายการบันทึกเสียงที่คุณสรางหรือไดรับหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้นแลว

ในการเปลี่ยนตำแหนงของเสียงบันทึกที่ระบบตั้งไว เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > หนวยความจำที่ใช

ในการกำหนดคุณภาพของเสียงบันทึก ใหเลือก ตัวเลือก > คุณภาพการบันทึก
เคล็ดลับ: แมไฟลรูปแบบ Waveform (.wav) เปนรูปแบบไฟลเสียงที่ใชกันแพรหลายมากกวา แตไฟลรูปแบบ Adaptive Multi-
Rate (.amr) นั้นจะเปนรูปแบบไฟลขนาดเล็กกวาที่มีคุณภาพเสียงระดับเดียวกัน

อุปกรณชวยดานเสียง 

เลือก  > เคร่ืองมือ > เสียงชวย
แอปพลิเคชั่นอุปกรณชวยดานเสียงจะอานขอความบนหนาจอ ทำใหคุณสามารถใชฟงกชันพื้นฐานของโทรศัพทโดยไมตองมองหนาจอ

ในการฟงรายชื่อที่อยูในรายชื่อผูติดตอของคุณ ใหเลือก รายชื่อ หามใชตัวเลือกนี้หากคุณมีรายชื่อมากกวา 500 รายชื่อ

ในการฟงขอมูลเกี่ยวกับสายที่ไมไดรับและสายที่ไดรับ สายที่โทรออก และสายที่โทรบอย ใหเลือก เบอรโทรลาสุด

ในการฟงขอความเสียง ใหเลือก ศูนยขอความเสียง

ในการหมุนหมายเลขโทรศัพท ใหเลือก ตัวหมุน

หากตองการฟงเวลา ใหเลือก นาฬิกา > เวลา หากตองการฟงวันที่ ใหเลือก นาฬิกา > วันที่

ในการฟงตัวเลือกอื่นๆ ใหเลือก ตัวเลือก

คำพูด 

เลือก  > เคร่ืองมือ > เสียงพูด
คุณสามารถกำหนดภาษา เสียง และคุณสมบัติของเสียงของระบบอานขอความไดดวย Speech (คำพูด)

ในการกำหนดภาษาของระบบอานขอความ ใหเลือก ภาษา

ในการกำหนดเสียงพูด ใหเลือก เสียง เสียงพูดจะขึ้นอยูกับภาษา

ในการกำหนดความเร็วของการพูด ใหเลือก การตั้งคาเสียง > ความเร็ว

ในการกำหนดระดับเสียงพูด ใหเลือก การตั้งคาเสียง > ความดัง

ในการฟงเสียงพูด ใหเปดแท็บเสียง เลือกเสียง แลวเลือก ฟงเสียง

แอปพลิเคชั่นเสียง
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สั่งงานดวยเสียง 

เลือก  > เคร่ืองมือ > คำสั่งเสียง
ใชการสั่งงานดวยเสียงเพื่อโทรออก และเปดใชแอปพลิเคชั่น รูปแบบ หรือฟงกชันอื่นบนโทรศัพท

โทรศัพทจะสรางแท็กเสียงสำหรับรายการในรายชื่อผูติดตอ และสำหรับฟงกชันที่กำหนดไวในแอปพลิเคชั่นการสั่งงานดวยเสียง เมื่อสั่ง
งานดวยเสียง โทรศัพทจะเปรียบเทียบคำที่พูดกับแท็กเสียงที่อยูในโทรศัพท ไมจำเปนตองใชเสียงเดิมที่บันทึกไวในการใชงานการสั่ง
งานดวยเสียง อยางไรก็ตาม การจดจำเสียงในโทรศัพทจะปรับใหสามารถจดจำเสียงสั่งงานของผูใชหลักไดดีกวา

การโทรออก

แท็กเสียงสำหรับรายชื่อคือชื่อหรือชื่อเลนที่ถูกจัดเก็บไวในรายการในรายชื่อผูติดตอ

ในการฟงแท็กเสียง ใหเปดรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > เลนรายการเสียง
1. ในการใชการสั่งงานดวยเสียงเพื่อโทรออก ใหกดคางไวที่ปุมเสียง

2. เมื่อคุณไดยินเสียงสัญญาณหรือเห็นสัญญาณที่หนาจอ ใหพูดชื่อที่จัดเก็บไวในรายชื่อใหชัดเจน

3. โทรศัพทจะเลนแท็กเสียงที่ถูกสังเคราะหสำหรับรายชื่อที่จำไดในภาษาที่เลือกใชกับโทรศัพท และแสดงชื่อและเบอรโทรศัพท หลัง
จากหมดเวลา 1.5 วินาท ีโทรศัพทจะหมุนไปตามเบอรนั้น หากรายชื่อที่จำไวไมถูกตอง ใหเลือก ถัดไป เพื่อดูรายชื่ออื่นที่ตรงกัน
หรือ หยุด เพื่อยกเลิกการโทร

หากจัดเก็บเบอรโทรศัพทไวหลายเบอรสำหรับหนึ่งรายชื่อ โทรศัพทจะเลือกเบอรที่ระบบตั้งไวเปนเบอรเริ่มตน หากไมเชนนั้น
โทรศัพทจะเลือกเบอรแรกที่มีอยูในชองตางๆ ตอไปนี้: มือถือ, มือถือ (บาน), มือถือ (ที่ทำงาน), โทรศัพท, โทรศัพท (บาน)
และ โทร. (ที่ทำงาน)

เรียกใชแอปพลิเคชั่น

โทรศัพทจะสรางแท็กเสียงไวสำหรับแอปพลิเคชั่นที่อยูในรายการในแอปพลิเคชั่นสั่งงานดวยเสียง

ในการเรียกใชแอปพลิเคชั่นดวยการสั่งงานดวยเสียง ใหกดคางไวที่ปุมเสียง แลวพูดคำสั่งที่ตองการใหชัดเจน หากแอปพลิเคชั่นที่จำไว
ไมถูกตอง ใหเลือก ถัดไป เพื่อดูรายการอื่นที่ตรงกันกับคำสั่งหรือ หยุด เพื่อยกเลิก

ในการเพิ่มแอปพลิเคชั่นอื่นลงในรายการ ใหเลือก ตัวเลือก > แอปพลิเคชั่นใหม

ในการเปลี่ยนคำสั่งเสียงของแอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนคำสั่ง แลวปอนคำสั่งใหม

เปลี่ยนรูปแบบ

โทรศัพทจะสรางแท็กเสียงสำหรับแตละรูปแบบ ในการใชคำสั่งเสียงเพื่อตั้งรูปแบบ ใหกดคางไวที่ปุมเสียง และพูดชื่อของรูปแบบ

ในการเปลี่ยนคำสั่งเสียง ใหเลือก รูปแบบ > ตัวเลือก > เปลี่ยนคำสั่ง

การตั้งคาสั่งงานดวยเสียง

ในการปดตัวสังเคราะหที่เลนคำสั่งเสียงที่จำไวในภาษาที่เลือกสำหรับโทรศัพท ใหเลือก การต้ังคา > ซินธีไซเซอร > ปด

ในการรีเซ็ตการเรียนรูการจดจำเสียงเมื่อเปลี่ยนตัวผูใชหลักของโทรศัพท ใหเลือก ลบการดัดแปลงเสียง

แอปพลิเคชั่นเสียง
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16. แอปพลิเคช่ันมีเดีย

เลือก  > สื่อ
มีเดียประกอบดวยแอปพลิเคชั่นมีเดียตางๆ ที่อนุญาตใหคุณจัดเก็บและดูภาพ บันทึกเสียง และเลนคลิปเสียง

RealPlayer 
เลือก  > สื่อ > RealPlayer
RealPlayer สามารถเลนคลิปวิดีโอและไฟลเสียงที่เก็บอยูในหนวยความจำของโทรศัพทหรือการดหนวยความจำ สงไฟลดังกลาวไปยัง
โทรศัพทของคุณจากอีเมลหรือพีซีที่ใชงานรวมกันได หรือสตรีมไปยังโทรศัพทของคุณผานเว็บรูปแบบไฟลที่สนับสนุนไดแก PEG-4, MP4
(ที่ไมใชจากการสตรีม), 3GP, RV, RA, AAC, AMR และ MidiRealPlayer อาจไมสนับสนุนรูปแบบไฟลแปลงทั้งหมด

เลนคลิปวิดีโอและสตรีมลิงค

คำเตือน:  โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

ในการเลนคลิปวิดีโอหรือไฟลเสียง ใหเลือก ตัวเลือก > เปด > คลิปลาสุด เพื่อเลนคลิปหนึ่งในหกคลิปที่คุณเลนลาสุด หรือ คลิปที่
บันทึกไว เพื่อเลนคลิปวิดีโอหรือเพื่อเปดเว็บลิงคเลือก เลน

ในการเลนสตรีมมิ่งสื่อ ใหเลือกเว็บลิงคที่จะนำคุณไปยังคลิปสื่อ แลวเลือก เลน หรือเชื่อมตอไปยังเว็บ จากนั้นคนหาคลิปวิดีโอหรือไฟล
เสียง แลวเลือก เลน RealPlayer จะรองรับลิงคสองชนิดคือrtsp:// URL และ http:// URL ที่นำไปยังไฟล RAM กอนเริ่มสตรีมมิ่งเนื้อหา
โทรศัพทของคุณจะตองเชื่อมตอกับเว็บไซตและบัฟเฟอรเนื้อหานั้นหากเลนไฟลไมไดเนื่องจากมีปญหาการเชื่อมตอระบบเครือขาย
RealPlayer จะพยายามเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

ในการปรับระดับเสียงระหวางที่เลนเพลง ใหเลื่อนไปทางขวาหรือซาย

ในการกรอไปขางหนาขณะที่เลน ใหเลื่อนขึ้นและกดคางไวในการกรอกลับคลิปขณะที่เลน ใหเลื่อนลงและกดคางไว

ในการหยุดเลนหรือหยุดสตรีมมิ่ง ใหเลือก หยุด การบัฟเฟอรหรือการเชื่อมตอกับเว็บไซตสตรีมมิ่งจะหยุดทำงาน ไฟลจะหยุดเลน และ
ยอนกลับไปยังจุดเริ่มตน

ในการดาวนโหลดคลิปวิดีโอจากเว็บ ใหเลือก ตัวเลือก > แหลงดาวนโหลดวิดีโอ

ในการดูคลิปวิดีโอแบบภาพเต็มจอ ใหเลือก ตัวเลือก > เลนภาพเต็มจอ โหมดภาพเต็มจอจะเพิ่มขนาดของวิดีโอใหเต็มพื้นที่มากที่สุด
เทาที่เปนไปได ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาสัดสวนภาพไวดวย

เคล็ดลับ: ในการสลับระหวางโหมดเต็มหนาจอและโหมดปกติอยางรวดเร็ว ใหกดปุม 2

สงไฟลเสียงและคลิปวิดีโอ

ในการสงคลิปสื่อไปยังโทรศัพทที่ใชรวมกันได ใหเลือก ตัวเลือก > สงเลือกวิธีสง

ในการสงคลิปสื่อในขอความ ใหสรางขอความมัลติมีเดีย จากนั้นเลือกคลิปที่จะแนบและ ใสรายการ > วิดีโอคลิป หรือ คลิปเสียง

การนำคลิปสื่อที่แทรกออก ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ > ใช

ดูขอมูลเกี่ยวกับคลิปสื่อ

ในการดูคุณสมบัติของคลิปวิดีโอ ไฟลเสียง หรือเว็บลิงค ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดคลิปขอมูลที่แสดง ไดแก อัตราบิตหรือลิงค
อินเตอรเน็ตของไฟลที่สตรีมมิ่ง เปนตน

ในการเปดการปองกันไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดคลิป > สถานะ > ตัวเลือก > เปลี่ยนการปองกันไฟลจะชวยปองกันไมให
ผูอื่นเปลี่ยนแปลงไฟล

การต้ังคา RealPlayer
คุณอาจไดรับการตั้งคา RealPlayer ในขอความที่ผูใหบริการของคุณสงมาให

ในการกำหนดการตั้งคาดวยตนเอง ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > วิดีโอ หรือ การสตรีม

เคร่ืองเลนเพลง 

คำเตือน:  โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เลือก  > สื่อ > เครื่องเลน
ดวยเครื่องเลนเพลง คุณสามารถเลนไฟลเพลง สรางรายการแทร็คและฟงรายการแทร็คนั้น เครื่องเลนเพลงรองรับไฟลที่มีนามสกุล MP3
และ AAC
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ฟงเพลง
คำเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ

หากตองการเลือกแทร็คเพลง เลือก ตัวเลือก > คลังเพลง แทร็คท้ังหมด แสดงรายการเพลงทั้งหมดในเครื่องของคุณ ในการดูเพลงที่
เรียงลำดับไว ใหเลือก อัลบั้ม, ศิลปน, ประเภท หรือ ผูเรียบเรียง

ในการเลนแทร็ค ใหเลือก ตัวเลือก > เลน ในการหยุดเลนชั่วคราว ใหเลื่อนไปที่  และกดปุมเลื่อน

ในการเลื่อนแทร็คกอนหนาหรือแทร็คถัดไป ใหเลื่อนขึ้นหรือลง

ในการควบคุมระดับความดังของเพลง ใหเลื่อนไปทางขวาหรือซาย หากตองการปดเสียง ใหเลื่อนไปทางซายจนกระทั่งเสียงเงียบไป

ในการหยุดแทร็ค ใหเลื่อนไปที่  แลวกดปุมเลื่อน

หากตองการเลนแทร็คเพลงซ้ำ ใหเลือก ตัวเลือก > เลนซ้ำ เลือก ทั้งหมด เพื่อเลนซ้ำทุกแทร็คในแฟมขอมูบปจจุบัน เลือก หนึ่งครั้ง
เพื่อเลนซ้ำแทร็คที่เลือก หรือเลือก ปด เพื่อปดการเลนซ้ำ

หากตองการเลนเพลงแบบสุม ใหเลือกแฟมขอมูล และ ตัวเลือก > เลนแบบสุม

หลังจากคุณเพิ่มหรือลบไฟลเพลงตางๆ ในเครื่องแลว ใหอัพเดตคลังเพลงของคุณ เลือก ตัวเลือก > อัพเดตคลังเพลง เครื่องเลนเพลง
จะคนหาไฟลเพลงในหนวยความจำของอุปกรณ และอัพเดตดวยคลังเพลง

ในการดูขอมูลแทร็คเพลง ใหเลือก ตัวเลือก > ดูรายละเอียด

รายการแทร็ค

คุณสามารถสรางรายการแทร็คใหมและเพิ่มแทร็คลงในรายการ หรือแกไขรายการแทร็คที่บันทึกไว

ในการสรางรายการแทร็คใหม ใหเลือก ตัวเลือก > คลังเพลง > รายการแทร็ค > ตัวเลือก > รายการแทร็คใหม

ในการเพิ่มแทร็คลงในรายการแทร็ค ใหเปดรายการแทร็ค แลวเลือก ตัวเลือก > เพ่ิมแทร็ค

อีควอไลเซอร

เลือก  > สื่อ > เครื่องเลน > ตัวเลือก > อีควอไลเซอร
คุณสามารถปรับเสียงไฟลเพลงในแบบที่ตองการดวยอีควอไลเซอร คุณสามารถใชการตั้งคาความถี่ที่ตั้งไวลวงหนาตามลักษณะของ
เพลง คุณยังสามารถสรางการตั้งคาที่กำหนดขึ้นเองตามลักษณะการฟงของคุณ

คุณไมสามารถใชฟงกชันอื่นของเครื่องเลนเพลงขณะที่อีควอไลเซอรเปดอยู

ในการใชการตั้งคาความถี่ที่ตั้งไวลวงหนาเมื่อเลนเพลง ใหเลือกการตั้งคาความถี่ที่คุณตองการใช และเลือก ตัวเลือก > ทำงาน

ในการแกไขความถี่ที่ตั้งคาไวลวงหนา ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข เลือกชวงความถี่ และเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดคา คุณจะไดยิน
ความถี่ที่ปรับใหมนี้ทันทีเมื่อเลน

ในการคืนคาชวงความถี่เปนคาเดิม ใหเลือก ตัวเลือก > รีเซ็ตไปเปนคาที่ตั้งไว

ในการสรางการตั้งคาความถี่ของคุณเอง เลือก ตัวเลือก > คาที่ตั้งลวงหนาใหม พิมพชื่อของการตั้งคาความถี่ เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อยาย
ไปมาระหวางชวงความถี่และตั้งความถี่บนแตละชวง

ตัวเลน Flash 
เลือก  > สื่อ > ตัวเลน Flash
ดวยตัวเลน Flash คุณจะสามารถดู เลน และสื่อสารดวยไฟล flash ที่สรางขึ้นสำหรับอุปกรณเคลื่อนที่

ในการเลนไฟล flash ใหเลื่อนไปที่ไฟลและกดปุมเลื่อน

ในการสงไฟล flash ไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได ใหเลือก ตัวเลือก > สง การปองกันลิขสิทธอาจปองกันการสงไฟล flash บางไฟล

ในการสลับระหวางไฟล flash ที่บันทึกในหนวยความจำของอุปกรณหรือการดหนวยความจำ ใหเปดแท็บที่ตองการ

ในการเปลี่ยนคุณภาพไฟล flash ใหเลือก ตัวเลือก > คุณภาพ ขณะที่กำลังเลนไฟล flash หากคุณเลือก สูง การเลนไฟล flash บางไฟล
อาจมีการสะดุดและชาลงเนื่องจากคาเริ่มตนของไฟล เปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพของไฟลเหลานั้นเปน ปกต ิหรือ ต่ำ เพื่อใหเลนไฟลไดดี
ขึ้น

กลอง 

เลือก  > สื่อ > กลอง
คุณสามารถถายภาพหรือบันทึกคลิปวิดีโอโดยใชกลองถายภาพในตัวได กลองจะสรางภาพในรูปแบบ .jpeg และคลิปวิดีโอในรูป
แบบ .mp4 หรือ .3gpp

การถายภาพ

โทรศัพทรุนนี้สามารถถายภาพที่มีความละเอียดไดสูงถึง 2,048 x 1,536 พิกเซล
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ในการถายภาพ ใหใชหนาจอเปนชองมองภาพ จากนั้นหันกลองไปยังวัตถุที่ตองการถาย และกดปุมถายภาพลงครึ่งหนึ่ง กลองจะโฟกัสที่
วัตถุ จากนั้นกดปุมถายภาพลงจนสุด เครื่องจะบันทึกภาพเก็บไวในคลังภาพ

เคล็ดลับ:  ในการขยายหรือยอภาพกอนที่จะทำการถาย ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

แถบเครื่องมือกลอง

แถบเครื่องมือจะมีปุมลัดไปยังการดำเนินการและการตั้งคาตางๆ ทั้งกอนและหลังถายภาพหรือบันทึกวิดีโอ เลื่อนไปที่การดำเนินการที่
ตองการ แลวกดปุมเลื่อน

ในการแสดงแถบเครื่องมือกอนและหลังถายภาพหรือบันทึกวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงไอคอน

ในการซอนแถบเครื่องมือ ใหเลือก ตัวเลือก > ซอนไอคอน หากตองการแสดงแถบเครื่องมืออีกครั้ง ใหกดปุมเลื่อน

การดำเนินการที่สามารถทำไดมีดังตอไปนี้:

  สลับระหวางโหมดวิดีโอและโหมดภาพ

  เลือกฉาก คุณสามารถใชฉากเพื่อคนหาการตั้งคาสีและแสงสวางที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในขณะนั้น

  ใชแฟลช (เฉพาะถายภาพเทานั้น)

  เรียกใชตัวตั้งเวลาเพื่อถายรูปตนเอง (เฉพาะถายภาพเทานั้น)

  เรียกใชโหมดถายภาพตอเนื่อง (เฉพาะถายภาพเทานั้น)

  เลือกเอฟเฟกตสี

  ปรับสมดุลสีขาว

  ปรับการชดเชยแสง (เฉพาะถายภาพเทานั้น)

  ปรับความไวแสง (เฉพาะถายภาพเทานั้น)

ตัวเลือกที่สามารถใชไดจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโหมดถายภาพและจอแสดงผลที่คุณกำลังใชงานอยู

หลังจากถายภาพ

ในการลบภาพที่ถายไว ใหเลือก ลบ จากแถบเครื่องมือ เลือก กลับ เพื่อยอนกลับไปที่ชองมองภาพเพื่อถายภาพใหม

ในการลบภาพ ใหเลือก พิมพ จากแถบเครื่องมือ

ในการตั้งกำหนดภาพใหเปนภาพพื้นหลังในโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนภาพพื้นหลัง

หากตองการกำหนดภาพใหกับรายชื่อ ใหเลือก ตั้งเปนภาพโทรเขารายชื่อ

ในการดูและแกไขภาพ ใหเลือก  > สื่อ > คลังภาพ > รูปภาพ

การต้ังคาภาพน่ิง

ในการปรับการตั้งคาภาพนิ่ง ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา และเลือกจากรายการตอไปนี้:

• คุณภาพรูปภาพ — เลือกคุณภาพภาพที่ตองการ
• เพิ่มที่อัลบั้ม — เลือกแฟมขอมูลที่จะใชจัดเก็บภาพในคลังภาพ
• แสดงภาพที่จับ — เลือกวาจะดูภาพหลังจากถายเสร็จ หรือถายภาพตอทันที
• ชื่อภาพที่ตั้งไว — กำหนดชื่อที่ระบบตั้งไวของภาพที่ถาย
• ซูมดิจิตอลแบบขยาย — เลือกวาจะอนุญาตใหเพิ่มการซูมหรือไม เพื่อใหเกิดความกลมกลืนและตอเนื่องระหวางการซูมแบบดิจิตอล

และการซูมแบบดิจิตอลเพิ่ม หากตองการจำกัดการซูมไวที่ระดับคุณภาพที่เลือกไวของภาพ ใหเลือก ปด
• เสียงจับภาพ — เลือกเสียงที่ตองการไดยินเมื่อคุณถายภาพ
• หนวยความจำที่ใช — เลือกตำแหนงที่จะใชจัดเก็บภาพ
• เรียกคืนการตั้งคากลอง — เลือกวาจะคืนการตั้งคาของกลองกลับไปเปนคาเริ่มตนหรือไม

การบันทึกคลิปวิดีโอ

เลือก โหมดวิดีโอ จากแถบเครื่องมือ ในการเริ่มบันทึกคลิปวิดีโอ ใหกดปุมถายภาพ หากตองการหยุดบันทึกชั่วคราว ใหเลือก พัก และ
เมื่อตองการบันทึกตอ ใหเลือก ทำตอ หากตองการหยุดการบันทึก เลือก หยุด เครื่องจะบันทึกคลิปเก็บไวในคลังภาพ

หลังจากบันทึกคลิปวิดีโอ

ในการเลนคลิปวิดีโอที่คุณเพิ่งบันทึกเสร็จ ใหเลือก เลน จากแถบเครื่องมือ

ในการลบคลิปวิดีโอ ใหเลือก ลบ จากแถบเครื่องมือ

ในการบันทึกคลิปวิดีโอใหม ใหเลือก วิดีโอใหม จากแถบเครื่องมือ
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การต้ังคาวิดีโอ

เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• คุณภาพวิดีโอ — เลือกคุณภาพวิดีโอ
• การปองกันภาพสั่น —  เลือกวาตองการลดการสั่นไหวของกลองเมื่อบันทึกวิดีโอหรือไม
• การบันทึกเสียง —  เลือกวาจะบันทึกเสียงลงในคลิปดวยหรือไม
• เพิ่มที่อัลบั้ม — เลือกแฟมขอมูลที่จะใชจัดเก็บคลิปวิดีโอในคลังภาพ
• แสดงวิดีโอที่ถายไว — เลือกวาจะใหเครื่องแสดงเฟรมแรกสุดของคลิปวิดีโอที่บันทึกบนหนาจอหลังหยุดบันทึกแลวหรือไม
• ชื่อวิดีโอที่ตั้งไว — กำหนดชื่อที่ระบบตั้งไวของคลิปวิดีโอที่ถาย
• หนวยความจำที่ใช — กำหนดที่เก็บหนวยความจำที่ระบบตั้งไวของคลิปวิดีโอ
• เรียกคืนการตั้งคากลอง — เลือกวาจะคืนการตั้งคาของกลองกลับไปเปนคาเริ่มตนหรือไม

คลังภาพ 
เลือก  > สื่อ > คลังภาพ
ใชคลังภาพเพื่อเขาสูและใชสื่อประเภทตางๆ เชน ภาพ วิดีโอ เพลง และเสียง ภาพและวิดีโอที่ดูแลวทั้งหมด และเพลงและเสียงที่ไดรับ
ทั้งหมดจะถูกบันทึกไวในคลังภาพโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลื่อนดู เปด และสรางแฟมขอมูล พรอมทั้งเลือก คัดลอก และยายรายการไป
ยังแฟมขอมูลไดอีกดวย คลิปเสียงจะเปดในเครื่องเลนเพลง สวนคลิปวิดีโอและสตรีมมิ่งลิงคในแอปพลิเคชั่น RealPlayer ภาพจะถูกเปด
ในโปรแกรมดูภาพ

ในการเปดไฟลหรือแฟมขอมูล ใหเลื่อนไปที่ไฟลหรือแฟมขอมูลที่ตองการ แลวกดปุมเลื่อน

ในการสรางแฟมขอมูลใหม เลือก ตัวเลือก > จัดวาง > โฟลเดอรใหม

ในการคัดลอกหรือยายไฟล เลือกไฟลและ ตัวเลือก > จัดวาง > ยายไปโฟลเดอร, โฟลเดอรใหม, ยายไปการดความจำ, คัดลอก
ไปการดความจำ, คัดลอกไปความจำเคร่ือง หรือ ยายไปความจำเคร่ือง

ในการดาวนโหลดไฟลลงในคลังภาพโดยใชเบราเซอร ใหเลือก แหลงกราฟก, แหลงโหลดวิดีโอ, แหลงแทร็ค หรือ แหลงโหลดเสี
ยง เครื่องจะเปดเบราเซอรขึ้นมา และคุณสามารถเลือกจากบุคมารคหรือพิมพที่อยูของไซตที่จะดาวนโหลด

ในการคนหาไฟล เลือก ตัวเลือก > คนหา เขียนไฟลที่คุณตองการคนหา ไฟลที่ตรงกับที่คนหาจะปรากฏ

ภาพ

เลือก  > สื่อ > คลังภาพ > ภาพ
ภาพประกอบดวยหนาจอสองหนาจอ:

• ในหนาจอเบราเซอรภาพ คุณสามารถจัดการ ลบ และเปลี่ยนชื่อภาพที่จัดเก็บไวในเครื่องหรือการดหนวยความจำได และยังสามารถ
กำหนดใหภาพเปนภาพพื้นหลังของหนาจอหรือเพิ่มใหกับรายชื่อไดอีกดวย

• ในโปรแกรมดูภาพ ซึ่งจะเปดขึ้นเมื่อคุณเลือกภาพในหนาจอเบราเซอรภาพ คุณสามารถดูและสงภาพแตละภาพได

รูปแบบไฟลที่เครื่องรองรับมีดังนี้:JPEG, BMP, PNG และ GIF 87a/89aโทรศัพทอาจไมรองรับรูปแบบไฟลแปลงทั้งหมดของรูปแบบไฟลที่
กลาวมาแลวก็ได

ในการเปดดูภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > เปด

ในการเปดดูภาพกอนหนาหรือภาพถัดไป ใหเลื่อนไปทางดานซายหรือขวา

ในการขยายภาพบนหนาจอ ใหเลือก ตัวเลือก > ขยาย ในการยอภาพบนหนาจอ ใหเลือก ยอ

ในการดูภาพในขนาดเต็มจอ ใหเลือก ตัวเลือก > ภาพเต็มจอ ในการกลับไปที่หนาจอปกติ ใหเลือก ตัวเลือก > ภาพปกติ

ในการหมุนภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > หมุนเลือก ขวา เพื่อหมุนภาพตามเข็มนาฬิกา 90 องศา หรือเลือก ซาย เพื่อหมุนภาพทวนเข็ม
นาฬิกา 90 องศา

จัดการไฟลภาพ

ในการดูขอมูลเกี่ยวกับภาพโดยละเอียด ใหเลือก ตัวเลือก > ดูรายละเอียด

ในการสงภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > สง และวิธีการสง

ในการเปลี่ยนชื่อภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อ

ในการกำหนดภาพเปนภาพพื้นหลัง ใหเลือก ตัวเลือก > ใชภาพ > ตั้งเปนภาพพื้นหลัง

ในการเพิ่มภาพใหกับรายชื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มไปยังรายชื่อ แอปพลิเคชั่นรายชื่อจะเปดขึ้น และคุณสามารถเลือกรายชื่อใหกับ
ภาพ

การจัดการภาพ

ในการสรางแฟมขอมูลเพื่อจัดการกับภาพของคุณ เลือก ตัวเลือก > จัดวาง > โฟลเดอรใหม

ในการยายภาพไปไวที่แฟมขอมูลอื่น ใหเลือก ตัวเลือก > จัดวาง > ยายไปโฟลเดอรเลื่อนไปยังแฟมขอมูลที่คุณตองการยายภาพไป
ไว และเลือก ยาย

แอปพลิเคชั่นมีเดีย
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วิทยุ 

เลือก  > สื่อ > วิทยุ
ดวยวิทยุ คุณสามารถคนหาชองสัญญาณวิทยุ, ฟงวิทยุ และบันทึกชองสัญญาณไวในอุปกรณของคุณได คุณสามารถเปดวิทยุทิ้งไวขณะ
ใชอุปกรณทำงานอยางอื่นได ชุดหูฟงแบบมีสายจะทำงานเสมือนเปนเสาอากาศ ดังนั้นใหตอชุดหูฟงทุกครั้งเมื่อใชวิทยุ ถึงแมคุณจะฟง
วิทยุผานลำโพงก็ตาม เมื่อคุณโทรออกหรือรับโทรศัพท วิทยุจะหยุดเลน และเริ่มเลนตอเมื่อคุณวางสายแลว คุณไมสามารถฟงวิทยุได
ขณะที่เครื่องอยูในรูปแบบออฟไลน

ในการปรับจูนชองสัญญาณอัตโนมัติ ใหเลือกปุม  หรือ 

ในการปรับจูนชองสัญญาณดวยตนเอง ใหเลือก ตัวเลือก > หาคล่ืนดวยตนเอง แลวพิมพความถี่วิทยุ

ในการบันทึกชองสัญญาณที่พบ ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บชอง เลือกตำแหนงในรายการใหกับชองสัญญาณ ตำแหนงนี้จะสอดคลอง
กับปุมตัวเลขบนปุมกด เมื่อกดปุมตัวเลขเร็วๆ จะเปดชองสัญญาณวิทยุที่บันทึกไวในตำแหนงดังกลาว หากคุณมีชองสัญญาณบันทึกไวใน
ตำแหนงที่ 10 ขึ้นไป ใหกดตัวเลขตัวแรกกอนแลวจึงกดตัวเลขตัวที่สอง

ในการฟงชองสัญญาณที่สามารถรับฟงไดชองถัดไป ใหเลือกปุม  ในการฟงชองสัญญาณชองกอนหนา ใหเลือกปุม  คุณยังสามารถ
เปลี่ยนจากชองสัญญาณหนึ่งไปอีกชองสัญญาณหนึ่งโดยการกดปุมรับสายในชุดหูฟงไดอีกดวย

ในการปรับระดับเสียง ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

ในการเปลี่ยนจากการใชชุดหูฟงไปเปนลำโพง ใหเลือก ตัวเลือก > ใชงานลำโพง ในการเปลี่ยนกลับไปใชชุดหูฟง ใหเลือก ตัวเลือก >
ไมใชงานลำโพง

ในการกำหนดใหวิทยุเลนคลอไปดวยขณะที่คุณใชอุปกรณทำงานอยางอื่น ใหเลือก ตัวเลือก > เลนเพลงในพื้นหลัง

ในการปดวิทยุ ใหเลือก ออก

 เสียงเรียกเขาแบบ 3-D 
เลือก  > สื่อ > เสียงเรียกเขา 3-D
ในการเปดใชงานเอฟเฟกตเสียงแบบสามมิติสำหรับเสียงเรียกเขา ใหเลือก เอฟเฟกตเสียงเรียกเขา 3-D > เปด เสียงเรียกเขาที่
สนับสนุนเอฟเฟกตเสียง 3-D ไมไดมีครบทุกเสียง

ในการเปลี่ยนเอฟเฟกต 3-D ที่ใชกับเสียงเรียกเขา ใหเลือก แนววิถีเสียง และเอฟเฟกตที่ตองการ

ในการแกไขเอฟเฟกต 3-D ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ความเร็วจังหวะ —  เลือกความเร็วในการเปลี่ยนทิศทางของเสียงจากทิศทางหนึ่งไปยังอีกทิศทางหนึ่ง การตั้งคานี้ใชไมไดกับทุก
เอฟเฟกต

• เสียงกอง —  ในการปรับระดับเสียงเอคโค ใหเลือกเอฟเฟกตที่ตองการจากรายการ
• ดอปเพลอรเอฟเฟกต —  เลือก เปด เพื่อใหเสียงเรียกเขาดังยิ่งขึ้นเมื่อคุณเขาใกลโทรศัพท และไดยินเสียงเบาลงเมื่อคุณออกหาง

จากโทรศัพท การตั้งคานี้ใชไมไดกับทุกเอฟเฟกต

ในการฟงเสียงเรียกเขาที่ใชเอฟเฟกต 3-D ใหเลือก ตัวเลือก > เลนแบบเสียง

ในการปรับระดับเสียงของเสียงเรียกเขา ใหเลือก  > เคร่ืองมือ > รูปแบบ > ตัวเลือก > ปรับตั้งคา > ระดับความดัง

แอปพลิเคช่ันมีเดีย
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17. การต้ังคา 

เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา
คุณสามารถกำหนดและแกไขการตั้งคาตางๆ ของโทรศัพท การแกไขการตั้งคาเหลานี้จะมีผลตอการทำงานของโทรศัพทในแอ
ปพลิเคชั่นตางๆ หลายแอปพลิเคชั่น

อาจมีการกำหนดการตั้งคาบางอยางไวลวงหนาแลวในโทรศัพทของคุณ หรือผูใหบริการอาจสงการตั้งคาเหลานั้นมาใหในขอความพิเศษ
ุคุณอาจจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเหลานั้นได

เลือกการตั้งคาที่คุณตองการแกไขเพื่อทำสิ่งตอไปนี้

• สลับระหวางคาสองคา เชน เปดหรือปด

• เลือกคาจากรายการ

• เปดโปรแกรมแกไขขอความเพื่อพิมพคา

• เปดตัวเลื่อนเพื่อลดหรือเพิ่มคาดวยการเลื่อนไปทางซายหรือขวา

การต้ังคาท่ัวไป

เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > ทั่วไป
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• การปรับตั้งคา — เปลี่ยนการตั้งคาการแสดงผลและปรับแตงโทรศัพทเปนแบบที่ตองการ
• วันที่และเวลา — เปลื่ยนวันที่และเวลา
• อุปกรณเพิ่มพิเศษ — กำหนดการตั้งคาของอุปกรณเสริม
• ความปลอดภัย — กำหนดการตั้งคาการรักษาความปลอดภัย
• คาจากโรงงาน — เรียกคืนการตั้งคาดั้งเดิมของโทรศัพท

การต้ังคาการปรับแตง

เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา

ต้ังคาจอแสดงผล

ในการกำหนดระดับของแสงที่เพียงพอในการใชงานเครื่องกอนจะใหเครื่องเปดแสงแบ็คไลต ใหเลือก จอภาพ > ตัวตรวจจับแสง

ในการเลือกขนาดตัวอักษร ใหเลือก จอภาพ > ขนาดแบบอักษร

ในการปรับระยะเวลาใหภาพพักหนาจอปรากฏขึ้นหลังจากหนาจอไมมีการใชงาน ใหเลือก จอภาพ > หมดเวลาประหยัดพลังงาน

ในการเลือกขอความหรือโลโกตอนรับใหปรากฏที่หนาจอ ใหเลือก จอภาพ > โลโกหรือขอความตอนรับ คุณสามารถเลือกขอความ
ตอนรับใหเปนขอความของคุณเองหรือเลือกใหเปนภาพไดอยางใดอยางหนึ่ง

ในการตั้งใหแสงที่หนาจอหรี่ลงหลังจากที่มีการกดปุมครั้งสุดทาย ใหเลือก จอภาพ > เวลาแสงสวาง

ในการตั้งใหแอปพลิเคชั่นที่ใชงานอยูสามารถใชงานตอที่หนาจอดานนอกไดเมื่อคุณปดฝาเครื่อง ใหเลือก จอภาพ > การแสดงผลฝา
ไปที่ Desk > ปด

การต้ังคาโหมดสแตนดบาย

ในการเลือกวาจะใชโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยูหรือไม ใหเลือก โหมดพรอมทำงาน > แบบพิเศษ

ในการกำหนดปุมเลื่อนและปุมเลือกใหเปนปุมลัด ใหเลือก โหมดพรอมทำงาน > ทางลัด ปุมลัดเหลานี้จะไมสามารถใชงานไดในโหมด
สแตนดบายที่ใชอยู

ในการกำหนดปุมลัดใหแอปพลิเคชั่น ใหเลือก โหมดพรอมทำงาน > แอปฯ สแตนดบาย

ในการเลือกวาจะเปดหรือปดโลโกของผูใหบริการ ใหเลือก โลโกระบบ > เปด หรือ ปด

ในการเลือกถาดเขาหรือเมลบอกซที่แสดงอยูในโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู ใหเลือก โหมดพรอมทำงาน > ศูนยขอความ
สแตนดบายแบบพิเศษ

ในการเลือกปลั๊กอินที่แสดงอยูในโหมดสแตนดบายที่ใชอยู เลือก โหมดพรอมทำงาน > ปลั๊กอินสแตนดบายแบบพิเศษ ตัวอยางเชน
คุณสามารถดูจำนวนขอความเสียงที่มีปลั๊กอินที่มีใหใชงานอาจแตกตางกันไป

การตั้งคาแบบเสียง

ในการเลือกเสียงเรียกเขาของสายสนทนาหรือสายวิดีโอ ใหเลือก แบบเสียง > เสียงเรียกเขา หรือ แบบเสียงสายวิดีโอ

ในการตั้งชนิดสัญญาณเรียกเขา ใหเลือก แบบเสียง > ชนิดเสียงเรียกเขา คุณสามารถกำหนดใหโทรศัพทสงเสียงเรียกเขาเปนเสียง
เรียกชื่อของผูติดตอและเสียงเรียกเขาที่เลือกไวได เมื่อผูติดตอในรายการผูติดตอโทรมา เลือก แบบเสียง > พูดชื่อผูโทร

ในการตั้งระดับเสียงของเสียงเรียกเขา ใหเลือก แบบเสียง > ระดับความดัง
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ในการตั้งเสียงปลุกแบบตางๆ ใหเลือก แบบเสียง > แบบเสียงเตือนขอความ, แบบเสียงเตือนอีเมล, เสียงปลุกปฏิทิน หรือ เสียง
นาฬิกาปลุก

ในการตั้งใหโทรศัพทสั่นเมื่อมีสายเรียกเขา ใหเลือก แบบเสียง > เตือนแบบสั่น

ในการตั้งระดับเสียงของเสียงปุมกด ใหเลือก แบบเสียง > เสียงปุมกด

ในการปดหรือเปดเสียงเตือน ใหเลือก แบบเสียง > เสียงเตือน

การต้ังคาภาษา

ในการตั้งภาษาที่แสดงบนหนาจอ ใหเลือก ภาษา > ภาษาในโทรศัพท

ในการเลือกภาษาที่คุณใชเขียนบันทึกและขอความ ใหเลือก ภาษา > ภาษาที่ใชเขียน

ในการเลือกวาจะใชระบบชวยสะกดคำอัตโนมัติหรือไม ใหเลือก ภาษา > ตัวชวยสะกดคำ ในการรีเซ็ตพจนานุกรมของระบบชวยสะกด
คำใหมีสภาพดั้งเดิม ใหเลือก ภาษา > รีเซ็ตพจนานุกรมทำนายคำ

การตั้งคาวันที่และเวลา

เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > ทั่วไป > วันที่และเวลา
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• เวลา — พิมพเวลา
• เขตเวลา — พิมพเขตเวลา
• วันที่ — พิมพวันที่
• รูปแบบวันที่ — เปลี่ยนวิธีการแสดงวันที่
• ตัวแบงวัน — เลือกสัญลักษณที่ใชแบงวัน เดือน และป
• รูปแบบเวลา — เลือกนาฬิกาในระบบ 12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง
• ตัวแบงเวลา — เลือกสัญลักษณที่ใชแบงชั่วโมงและนาที
• ชนิดนาฬิกา — เลือก อะนาล็อก หรือ ดิจิตัล
• เสียงนาฬิกาปลุก — เลือกแบบเสียงที่คุณตองการใชสำหรับนาฬิกาปลุก
• วันทำงาน —  เลือกวันที่เปนวันทำงานของคุณ
• อัพเดตตามเวลาเครือขาย —  เลือก อัพเดตอัตโนมัติ เพื่ออัพเดตขอมูลเวลา วันที่และเขตเวลาโดยอัตโนมัต ิ(บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย)อาจไมสามารถใชบริการนี้ในทุกเครือขาย

การตั้งคาอุปกรณเสริม

เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > ทั่วไป > อุปกรณเพิ่มพิเศษ
อุปกรณเสริมสวนใหญจะชวยใหคุณทำสิ่งตางๆ ตอไปนี้ได:

ในการกำหนดรูปแบบที่จะใชงานเมื่อมีการตออุปกรณเสริมเขากับเครื่องของคุณ ใหเลือก รูปแบบที่ตั้งไว

ในการกำหนดใหเครื่องรับสายโดยอัตโนมัติหลังจากเสียบอุปกรณเสริมแลว 5 วินาท ีใหเลือก ตอบรับอัตโนมัต ิ> เปด หากตั้งแบบเสียง
เรียกเขาเปน บี๊พหนึ่งครั้ง หรือ เงียบ ในรูปแบบที่เลือก การรับสายอัตโนมัติจะไมทำงาน

ในการทำใหโทรศัพทมีแสงเมื่อตอเขากับอุปกรณเสริม ใหเลือก แสงไฟ > เปด

ความปลอดภัยของโทรศัพท

เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > ทั่วไป > ความปลอดภัย
กำหนดการตั้งคาการรักษาความปลอดภัยตอไปนี้:

• โทรศัพทและซิมการด — ปรับการตั้งคาการรักษาความปลอดภัยของโทรศัพทและซิมการด
• การจัดการใบรับรอง — จัดการใบรับรองความปลอดภัย
• ติดตามวัตถุที่มีการปองกัน — จัดการการรักษาความปลอดภัยในการติดตอของคุณ
• ชุดความปลอดภัย — จัดการชุดความปลอดภัย

ไมควรใชรหัสที่เหมือนกับหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินเพื่อปองกันการโทรติดตอหมายเลขดังกลาวโดยไมไดตั้งใจ เครื่องจะแสดงรหัสเปน
เครื่องหมายดอกจัน เมื่อเปลี่ยนรหัส ใหปอนรหัสปจจุบัน แลวปอนรหัสใหมสองครั้ง

ความปลอดภัยของโทรศัพทและซิมการด

ในการเปลี่ยนรหัส PIN/UPIN ใหเลือก โทรศัพทและซิมการด > รหัส PIN รหัสใหมตองประกอบดวยตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก รหัส PIN/UPIN
จะปกปองซิม/USIM การดจากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต รหัสนี้ไดมาพรอมซิม/USIM การด หากคุณใสรหัส PIN/UPIN ผิดติดตอกัน
สามครั้ง รหัสจะถูกบล็อค และคุณตองใชรหัส PUK/UPUK เพื่อปลดล็อคเพื่อที่จะไดสามารถใชซิม/USIM การดไดอีกครั้ง

ในการตั้งคาใหปุมกดตางๆ ล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากถึงระยะเวลาที่กำหนดไว ใหเลือก โทรศัพทและซิมการด > เวลาล็อคปุมกด
อัตโนมัติ

ในการกำหนดเวลาใหเครื่องล็อคโดยอัตโนมัติ และจะสามารถใชงานไดก็ตอเมื่อมีการปอนรหัสล็อคที่ถูกตองเทานั้น ใหเลือก โทรศัพท
และซิมการด > ระยะล็อคเคร่ืองอัตโนมัติ ปอนตัวเลขเปนนาทีในการตั้งเวลา หรือเลือก ไมม ีเพื่อปดการใชงานระยะการ

การต้ังคา
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ล็อคอัตโนมัติ เมื่อโทรศัพทถูกล็อคแลว คุณยังสามารถรับสายเรียกเขาและโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินของทางราชการที่ตั้งไวใน
โทรศัพทได

ในการตั้งรหัสล็อคใหม ใหเลือก โทรศัพทและซิมการด > รหัสล็อค รหัสล็อคที่ตั้งไวลวงหนาแลวคือ 12345 ใหปอนรหัสเดิมกอนจาก
นั้นคอยปอนรหัสใหมสองครั้ง รหัสใหมอาจประกอบดวยอักขระยาว 4-255 ตัว ใชไดทั้งพยัญชนะและตัวเลข ทั้งตัวพิมพใหญและตัวพิมพ
เล็ก โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบหากจัดรูปแบบรหัสล็อคเครื่องไมเหมาะสม

ในการตั้งคาใหเครื่องถามรหัสล็อค เมื่อมีการใสซิมการดใหมที่เครื่องไมรูจักลงในเครื่องของคุณ ใหเลือก โทรศัพทและซิมการด >
ล็อคหากเปลี่ยนซิมการด ทั้งนี้ เครื่องจะมีรายการซิมการดที่รับรูวาเปนการดของเจาของเครื่อง

เรียกคืนการต้ังคาด้ังเดิม

ในการเรียกคืนการตั้งคาดั้งเดิม ใหเลือก คาจากโรงงาน ในการทำเชนนี ้คุณตองปอนรหัสล็อคเครื่องหลังจากรีเซ็ตการตั้งคา โทรศัพท
จะใชเวลาในการเปดเครื่องนานกวาปกติเอกสาร ขอมูลรายชื่อ รายการปฏิทิน และไฟลจะไมไดรับผลกระทบ

การต้ังคาโทรศัพท

เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > โทรศัพท
เลือกจากรายการดังตอไปนี้

• การโทร — กำหนดการตั้งคาการโทรทั่วไป
• โอนสาย — กำหนดการตั้งคาการโอนสาย โปรดดูที่“ การโอนสาย”ในหนา 23
• จำกัดการโทร — กำหนดการตั้งคาการจำกัดสายเรียกเขา โปรดดูที่“การจำกัดการโทร”ในหนา 24
• เครือขาย — ปรับการตั้งคาเครือขาย

การต้ังคาการโทร

ในการตั้งใหเครื่องแสดงหมายเลขโทรศัพทของผูที่คุณโทรหา ใหเลือก การโทร > สง ID ผูโทรเขาของฉัน > ใช ในการตั้งใหเครือขาย
กำหนดวาจะสง ID ของคุณหรือไม ใหเลือก ตั้งจากเครือขาย

ในการแสดงที่อยูสายอินเตอรเน็ตของคุณที่ปลายสายที่โทรโดยใชสายอินเตอรเน็ต ใหเลือก การโทร > สง ID โทรอินเทอรเน็ต > ใช

ในการรับการแจงสายเรียกเขาใหมขณะที่คุณติดสายอยู ใหเลือก การโทร > สายเรียกซอน > ตัวเลือก > ทำงาน ในการตรวจวาเปด
ใชงานฟงกชันบนเครือขายอยูหรือไม ใหเลือก ตัวเลือก > ตรวจสอบสถานะ

ในการเลือกวาจะใหมีการแจงสายอินเตอรเน็ตหรือไม ใหเลือก การโทร > เตือนโทรอินเทอรเน็ต คุณจะไดรับการแจงสายอินเตอรเน็ต
ที่ไมไดรับ

ในการตั้งชนิดการโทรที่เปนคาเริ่มตน ใหเลือก การโทร > ประเภทการโทรที่ตั้งไว แลวเลือก สายสนทนา หากคุณใชการโทรดวย
ระบบ GSM หรือเลือก อินเทอรเน็ต หากคุณใชการโทรดวยอินเตอรเน็ต

ในการสงขอความตัวอักษรไปใหผูที่โทรมาโดยอัตโนมัติเพื่อแจงสาเหตุที่คุณไมสามารถรับสายได ใหเลือกการโทร > ไมรับสายดวย
SMS > ใช ในการกำหนดเนื้อหาของขอความ ใหเลือก การโทร > ตัวอักษรขอความ

การต้ังคาระบบเครือขาย

เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > โทรศัพท > เครือขาย

ในการเลือกโหมดเครือขาย ใหเลือก โหมดระบบ และ โหมดคู, UMTS หรือ GSM หากคุณใชโหมดดูอัล โทรศัพทจะสลับไปมาระหวาง
เครือขายโดยอัตโนมัติ

ในการเลือกผูใหบริการ ใหเลือก การเลือกระบบ และ เลือกเอง เพื่อเลือกจากเครือขายที่มี หรือ อัตโนมัติ เพื่อใหโทรศัพทเลือกเครือ
ขายโดยอัตโนมัติ

ในการกำหนดใหโทรศัพทแสดงสัญลักษณเมื่อมีการใชงานในเครือขาย Micro Cellular Network (MCN) ใหเลือก แสดงขอมูลระบบ >
เปด

การต้ังคาการเช่ือมตอ

เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• จุดเช่ือมตอ — การตั้งคาจุดเชื่อมตอใหมหรือการแกไขจุดเชื่อมตอเดิมผูใหบริการอาจตั้งคาจุดตอเชื่อมบางจุดหรือทั้งหมดไวกอน
สำหรับอุปกรณของคุณ ซึ่งคุณอาจไมสามารถสราง แกไข หรือลบการตั้งคานั้นได

• ขอมูลแพคเก็ต — กำหนดวาจะใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเมื่อใด และเขาสูจุดเชื่อมตอวาตองการใชอุปกรณเปนโมเด็มสำหรับ
คอมพิวเตอรหรือไม

• LAN ไรสาย —  กำหนดวาจะใหโทรศัพทแสดงสัญลักษณเมื่อเครือขาย WLAN ใชงานไดหรือไม และกำหนดความถี่ในการคนหาเครือ
ขายของโทรศัพท

• สายขอมูล — ตั้งคาชวงการหมดเวลาหลังจากสิ้นสุดการเชื่อมตอสายขอมูลอัตโนมัติ
• การตั้งคา SIP — ดูหรือสรางรูปแบบ session initiation protocol (SIP)
• โทรทางเน็ต — กำหนดการตั้งคาสำหรับสายอินเตอรเน็ต
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• กำหนดคา — ดูและลบเซิรฟเวอรที่เชื่อถือไดจากอุปกรณที่คุณอาจไดรับการกำหนดคา

หากตองการรับขอมูลเกี่ยวกับ WLAN หรือ การสมัครใชบริการขอมูลแพคเก็ตและการเชื่อมตอที่เหมาะสมและการตั้งกำหนดคา โปรดติด
ตอผูใหบริการของคุณ

การตั้งคาที่มีใหสำหรับการแกไขอาจแตกตางกันออกไป

จุดเช่ือมตอ

เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > จุดเช่ือมตอ
จุดเชื่อมตอคือจุดที่อุปกรณของคุณทำการเชื่อมตอไปยังเครือขายดวยการเชื่อมตอขอมูล ในการใชบริการอีเมลและมัลติมีเดีย หรือการ
คนหาเว็บเพจนั้น คุณจะตองกำหนดจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตสำหรับการบริการเหลานั้นเสียกอน

ผูใหบริการอาจตั้งคาจุดตอเชื่อมบางจุดหรือทั้งหมดไวกอนสำหรับอุปกรณของคุณ ซึ่งคุณอาจไมสามารถสราง แกไข หรือลบการตั้งคา
นั้นได

ในการสรางจุดเชื่อมตอใหม ใหเลือก ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอใหม หรือเลือกจุดเชื่อมตอที่มีอยูจากรายการ แลว ตัวเลือก > จุดเชื่อม
ตอซ้ำซอน เพื่อใชเปนคาพื้นฐานสำหรับการสรางจุดเชื่อมตอใหม

การต้ังคาขอมูลแพคเก็ต

เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต
อุปกรณของคุณรองรับการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต เชน GPRS ในเครือขาย GSM หากคุณใชโทรศัพทในเครือขาย GSM และ UMTS คุณจะ
สามารถเชื่อมตอขอมูลหลายจุดไดในเวลาเดียวกัน จุดเชื่อมตอสามารถใชการเชื่อมตอขอมูลรวมกันได และการเชื่อมตอขอมูลจะยังคง
เปดใชงานอยู (เชน ระหวางสายสนทนา เปนตน) โปรดดูที่“ตัวจัดการการเชื่อมตอ ”ในหนา 44

ในการกำหนดการตั้งคาของขอมูลแพคเก็ต ใหเลือก การเชื่อมตอ GPRS และเลือก เม่ือวาง เพื่อลงทะเบียนโทรศัพทเขาสูเครือขาย
ขอมูลแพคเก็ตเมื่อคุณเปดโทรศัพทในเครือขายที่สนับสนุน หรือ เม่ือตองการ เพื่อทำการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเฉพาะเมื่อมีแอปพลิ
เคชั่นหรือการใชงานที่จำเปนตองใชการเชื่อมตอ เลือก จุดเช่ือมตอ แลวปอนชื่อจุดเชื่อมตอที่ผูใหบริการใหมาเพื่อใชโทรศัพทเปน
โมเด็มขอมูลแพคเก็ตสำหรับคอมพิวเตอรของคุณ

การเชื่อมตอเหลานี้มีผลกับจุดเชื่อมตอทั้งหมดสำหรับการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต

การต้ังคา WLAN
เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > LAN ไรสาย

ในการตั้งใหโทรศัพทใหแสดงสัญลักษณเมื่อมีเครือขาย WLAN ที่สามารถใชงานไดในบริเวณที่คุณอยู ใหเลือก แสดงความพรอม
WLAN > ใช

ในการเลือกระยะหางของเวลาแตละครั้งที่จะใหโทรศัพทสแกนหาเครือขาย WLAN ที่สามารถใชงานไดและอัพเดตสัญลักษณ ใหเลือก
คนหาเครือขาย การตั้งคานี้จะปรากฏเมื่อคุณเลือก แสดงความพรอม WLAN > ใช เทานั้น

ในการตรวจสอบที่อยู Media Access Control (MAC) ที่ไมซ้ำกันซึ่งใชระบุเครื่องของคุณ ใหพิมพ *#62209526# ในโหมดสแตนดบาย ที่
อยู MAC จะแสดงที่หนาจอโทรศัพท

การต้ังคา WLAN ขั้นสูง

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาขั้นสูง ตามปกติแลวการตั้งคา WLAN ขั้นสูงจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ และไมแนะนำใหเปลี่ยนแปลงการตั้ง
คานี้

ในการแกไขการตั้งคาดวยตนเอง ใหเลือก การกำหนดคาอัตโนมัติ > ไมทำงาน และตั้งคารายการดังตอไปนี้

• จำกัดการลองซ้ำระยะยาว — ปอนจำนวนสูงสุดของความพยายามในการสงสัญญาณหากอุปกรณไมไดรับสัญญาณการตอบรับจาก
เครือขาย

• จำกัดการลองซ้ำระยะสั้น — ปอนจำนวนสูงสุดของความพยายามในการสงสัญญาณหากอุปกรณไมไดรับสัญญาณการพรอมสงจาก
เครือขาย

• คากลาง RTS —  เลือกขนาดของขอมูลแพคเก็ตที่อุปกรณที่มีจุดเชื่อมตอ WLAN จะขอสง กอนทำการสงแพคเก็ต
• แสดงความพรอม WLAN  — ตั้งใหโทรศัพทแสดงใหคุณทราบเมื่อใช WLAN ได
• ระดับพลังงาน TX — เลือกระดับกำลังของอุปกรณเมื่อมีการสงขอมูล
• การวัดคลื่นวิทย ุ— เปดหรือปดการใชมาตรวัดวิทยุ
• ประหยัดพลังงาน — เลือกใหประหยัดพลังงานในแบตเตอรี่ของอุปกรณหรือไม

ในการเรียกคืนการตั้งคาทั้งหมดกลับไปเปนคาเริ่มตน ใหเลือก ตัวเลือก > เรียกคืนคาที่ตั้งไว

การต้ังคาความปลอดภัยของ WLAN
เลือก จุดเช่ือมตอ > ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอใหม หรือเลือกจุดเชื่อมตอ และ ตัวเลือก > แกไข
ในการตั้งคาจุดเชื่อมตอ ใหเลือก ความปลอดภัย WLAN และโหมดที่ตองการ

การต้ังคาความปลอดภัยของ WEP
เลือก จุดเช่ือมตอ > ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอใหม หรือเลือกจุดเชื่อมตอ และ ตัวเลือก > แกไข

การต้ังคา
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ในการตั้งคาจุดเชื่อมตอ ใหเลือก ความปลอดภัย WLAN > WEP
วิธีการเขารหัสแบบ Wired Equivalent Privacy (WEP) จะเขารหัสขอมูลกอนทำการสงขอมูลปฏิเสธการเขาสูเครือขายสำหรับผูใชที่ไมมี
คีย WEP ที่กำหนด ขณะที่ใชงานโหมดรักษาปลอดภัย WEP นั้น หากโทรศัพทของคุณไดรับขอมูลแพคเก็ตที่ไมไดเขารหัสดวยคีย WEP
โทรศัพทจะไมรับขอมูลนั้นเขามาในเครื่อง

โทรศัพททุกเครื่องในเครือขาย เฉพาะกิจ จะตองใชคีย WEP เดียวกัน

เลือก ต้ังคาความปลอดภัย WLAN และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• คีย WEP ที่ใช — เลือกคีย WEP ที่ตองการ
• ประเภทการตรวจสอบ — เลือก เปด หรือ แบงใช
• การต้ังคาคีย WEP — แกไขการตั้งคาของคีย WEP

การต้ังคาคีย WEP
ในการตั้งคาจุดเชื่อมตอ ใหเลือก ความปลอดภัย WLAN > WEP
เลือก ต้ังคาความปลอดภัย WLAN > การต้ังคาคีย WEP และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• การเขารหัส WEP — เลือกความยาวคียการเขารหัส WEP ที่ตองการ
• รูปแบบคีย WEP —  เลือกวาตองการปอนขอมูลคีย WEP ในรูปแบบ ASCII หรือ ฐานสิบหก หรือไม
• รหัสคีย WEP —  ปอนขอมูลรหัสคีย WEP

การต้ังคาความปลอดภัย 802.1x
ในการตั้งคาจุดเชื่อมตอ ใหเลือก ความปลอดภัย WLAN > 802.1x
802.1x ตรวจสอบและอนุญาตอุปกรณในการเขาสูเครือขายไรสาย และปองกันการเขาสูเครือขายหากขั้นตอนการอนุญาตลมเหลว

เลือก ต้ังคาความปลอดภัย WLAN และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• WPA/WPA2 — เลือก EAP (โปรโตคอลการตรวจสอบที่สามารถขยายได) หรือ คียแบงใช (คียความลับที่ใชสำหรับการระบุอุปกรณ)
• การตั้งคาปลั๊กอิน EAP — หากคุณเลือก WPA/WPA2 > EAP เลือกปลั๊กอิน EAP ที่กำหนดในอุปกรณของคุณในการใชกับจุดเชื่อมตอ
• คียแบงใช —  หากคุณเลือก WPA/WPA2 > คียแบงใช ใหปอนคียสวนตัวที่ใชรวมกันไดเพื่อระบุโทรศัพทของคุณไปยังเครือขาย

WLAN ที่ทำการเชื่อมตอ

การตั้งคาที่มีใหสำหรับการแกไขอาจแตกตางกันออกไป

การต้ังคาความปลอดภัย WPA
ในการตั้งคาจุดเชื่อมตอ ใหเลือก ความปลอดภัย WLAN > WPA/WPA2
เลือก ต้ังคาความปลอดภัย WLAN และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• WPA/WPA2 — เลือก EAP (โปรโตคอลการตรวจสอบที่สามารถขยายได) หรือ คียแบงใช (คียความลับที่ใชสำหรับการระบุอุปกรณ)
• การตั้งคาปลั๊กอิน EAP — หากคุณเลือก WPA/WPA2 > EAP เลือกปลั๊กอิน EAP ที่กำหนดในอุปกรณของคุณในการใชกับจุดเชื่อมตอ
• คียแบงใช —  หากคุณเลือก WPA/WPA2 > คียแบงใช ใหปอนคียสวนตัวที่ใชรวมกันไดเพื่อระบุโทรศัพทของคุณไปยังเครือขาย

WLAN ที่ทำการเชื่อมตอ
• โหมด WPA2 เทานั้น —  หากตองการเปดใชการเขารหัส TKIP ที่มีการเปลี่ยนคียสำหรับใชชั่วคราวบอยพอที่จะปองกันการใชงานใน

ทางที่ผิด ใหเลือก ปด ตองกำหนดโทรศัพททุกเครื่องใน WLAN วาจะใชหรือไมใชการเขารหัส TKI
การตั้งคาที่มีใหสำหรับการแกไขอาจแตกตางกันออกไป

EAP
เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > จุดเช่ือมตอ
ปลั๊กอิน EAP ถูกนำมาใชในเครือขายไรสาย เพื่อตรวจสอบความถูกตองของอุปกรณไรสายและเซิรฟเวอร ปลั๊กอิน EAP ที่แตกตางกันทำให
สามารถใช EAP ดวยวิธีการที่แตกตางกันดวย (บริการเครือขาย)

คุณสามารถตรวจดูไดวาปลั๊กอิน EAP ไดติดตั้งอยูในเครื่องของคุณแลว (บริการเสริมของเครือขาย)

1. ในการกำหนดการตั้งคาปลั๊กอิน EAP ใหเลือก ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอใหม และกำหนดจุดเชื่อมตอที่ใช WLAN เปนวิธีการสงขอมูล

2. เลือก 802.1x หรือ WPA/WPA2 ใหเปนโหมดการรักษาความปลอดภัย

3. เลือก ต้ังคาความปลอดภัย WLAN > WPA/WPA2 > EAP > การตั้งคาปลั๊กอิน EAP
ในการใชงานปลั๊กอิน EAP ขณะที่เชื่อมตอ WLAN ที่ใชจุดเชื่อมตอ ใหเลือกปลั๊กอินที่ตองการและ ตัวเลือก > ใชงาน ปลั๊กอิน EAP มีไว
เพื่อใชกับจุดเชื่อมตอที่มีเครื่องหมายตรวจสอบติดอยู เมื่อไมตองการใชปลั๊กอิน เลือกตัวเลือก > ไมใชงาน

ในการแกไขการตั้งคาปลั๊กอิน EAP เลือก ตัวเลือก > แกไข

เพื่อจะเปลี่ยนความสำคัญของการตั้งคาหัวเสียบ EAP เลือก ตัวเลือก > ยกลำดับความสำคัญ เพื่อพยายามจะใชหัวเสียบกอนหัวเสียบ
อันอื่นเมื่อเชื่อมตอกับเครือขายที่จุดเชื่อมตอ หรือ ตัวเลือก > ลดลำดับความสำคัญ เพื่อจะใชหัวเสียบนี้ใหเกิดความนาเชื่อถือกับเครือ
ขายภายหลังจากที่พยายามจะใชหัวเสียบอื่น

ใหดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปลั๊กอิน EAP ในวิธีใช

การต้ังคา
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การตั้งคาสายขอมูล

เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > สายขอมูล

ในการตั้งคาชวงการหมดเวลาเพื่อยุติการเชื่อมตอสายขอมูลอัตโนมัติเมื่อไมมีการถายโอนขอมูล ใหเลือก เวลาออนไลน เลือก กำหนด
เอง เพื่อปอนเวลาดวยตนเองหรือ ไมจำกัด เพื่อใหการเชื่อมตอทำงานตอไปจนกวาคุณจะเลือก ตัวเลือก > ตัดการเช่ือมตอ

การต้ังคา Session initiation protocol (SIP)
เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > การต้ังคา SIP
ใช Session initiation protocols (SIP) ในการสราง แกไข และตัดการเชื่อมตอบางประเภทที่มีผูรวมสายตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไป (การบริการ
เครือขาย) รูปแบบ SIP รวมถึงการตั้งคาการเชื่อมตอเหลานี้ รูปแบบ SIP ที่ใชเปนการเชื่อมตอการสื่อสารเริ่มตนจะถูกขีดเสนใต

ในการสรางรูปแบบ SIP ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มใหม > ใชรูปแบบที่ตั้งไว หรือ ใชรูปแบบที่มีอยู

ในการเลือกรูปแบบ SIP ที่ตองการใชเปนการเชื่อมตอการสื่อสารเริ่มตน ใหเลือก ตัวเลือก > รูปแบบที่ตั้งไว

แกไขรูปแบบ SIP
เลือก การต้ังคา SIP > ตัวเลือก > เพิ่มใหม หรือ แกไข และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ชื่อรูปแบบ — พิมพชื่อรูปแบบ SIP
• รูปแบบบริการ — เลือก IETF หรือ Nokia 3GPP
• จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว —  เลือกจุดเชื่อมตอที่จะใชในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
• ชื่อผูใชสาธารณะ — ปอนชื่อผูใชของคุณที่ไดรับจากผูใชบริการ
• ใชการบีบอัด — เลือกวาใชการบีบอัดหรือไม
• การลงทะเบียน — เลือกโหมดลงทะเบียน
• ใชความปลอดภัย — เลือกวาใชการเจรจาดานความปลอดภัยหรือไม
• พร็อกซี่เซิรฟเวอร — ปอนการตั้งคาพร็อกซี่เซิรฟเวอรสำหรับรูปแบบ SIP นี้
• เซิรฟเวอรลงทะเบียน — ปอนการตั้งคาเซิรฟเวอรการลงทะเบียนสำหรับรูปแบบ SIP นี้

การตั้งคาที่มีใหสำหรับการแกไขอาจแตกตางกันออกไป

แกไขพร็อกซี่เซิรฟเวอร SIP
เลือก การต้ังคา SIP > ตัวเลือก > เพิ่มใหม หรือ แกไข > พร็อกซี่เซิรฟเวอร
พร็อกซี่เซิรฟเวอรเปนเซิรฟเวอรสื่อกลางระหวางการบริการการเรียกดูและผูใชที่ใชงานของผูใหบริการบางรายเซิรฟเวอรเหลานี้อาจเพิ่ม
การรักษาความปลอดภัย และเรงความเร็วในการเขาถึงบริการ

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร — ปอนชื่อโฮสตหรือที่อยู IP ของพร็อกซี่เซิรฟเวอรที่ใชงาน
• อาณาเขต — ปอนอาณาเขตพร็อกซี่เซิรฟเวอร
• ชื่อผูใช และ รหัสผาน — ปอนชื่อผูใชและรหัสผานของพร็อกซี่เซิรฟเวอร
• ยอมรับเสนทางยืดหยุน — เลือกวาอนุญาตใหมีเสนทางยืดหยุนหรือไม
• ประเภทการขนสง — เลือก UDP หรือ TCP
• พอรต — พิมพหมายเลขพอรตของพร็อกซี่เซิรฟเวอร

แกไขเซิรฟเวอรการลงทะเบียน

เลือก การต้ังคา SIP > ตัวเลือก > เพิ่มใหม หรือ แกไข > เซิรฟเวอรลงทะเบียน
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ที่อยูเซิรฟเวอรลงทะเบียน — ปอนชื่อโฮสตหรือที่อยู IP ของเซิรฟเวอรการลงทะเบียนที่ใชงาน
• อาณาเขต — ปอนอาณาเขตเซิรฟเวอรการลงทะเบียน
• ชื่อผูใช และ รหัสผาน — ปอนชื่อผูใชและรหัสผานของเซิรฟเวอรการลงทะเบียน
• ประเภทการขนสง — เลือก UDP หรือ TCP
• พอรต — พิมพหมายเลขพอรตของเซิรฟเวอรการลงทะเบียน

การต้ังคาสายอินเตอรเน็ต

เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > โทรทางเน็ต

ในการสรางรูปแบบสายอินเตอรเน็ตใหม ใหเลือก ตัวเลือก > รูปแบบใหม

ในการแกไขรูปแบบที่มีอยู ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข

การกำหนดคา

เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > กำหนดคา

การต้ังคา
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คุณจะไดรับขอความที่มีการตั้งคาสำหรับเซิรฟเวอรที่เชื่อถือได จากผูใหบริการหรือฝายจัดการขอมูลของบริษัทการตั้งคานี้จะบันทึกโดย
อัตโนมัติลงใน กำหนดคา คุณอาจไดรับขอมูลการตั้งคาสำหรับจุดเชื่อมตอ การบริการมัลติมีเดีย หรืออีเมล และ IM หรือการตั้งคาการซิ
งโครไนซจากเซิรฟเวอรที่เชื่อถือได

ในการลบการกำหนดคาของเซิรฟเวอรที่เชื่อถือได ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ ขอมูลการตั้งคาสำหรับแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ที่มีในเซิรฟเวอรนี้
จะถูกลบไปดวย

การต้ังคาแอปพลิเคช่ัน

เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > แอปพลิเคชั่น
เลือกแอปพลิเคชั่นจากรายการ

การต้ังคา
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18. การจัดการเครื่องและขอมูล

สำรองขอมูล

ขอแนะนำใหคุณสำรองขอมูลที่อยูในหนวยความจำของอุปกรณไปเก็บไวในการดหนวยความจำหรือคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดเปน
ประจำ

ในการสำรองขอมูลจากหนวยความจำของอุปกรณเก็บไวในการดหนวยความจำ ใหเลือก  > เคร่ืองมือ > ความจำ > ตัวเลือก >
สำรองความจำเคร่ือง

ในการเรียกคืนขอมูลจากการดหนวยความจำกลับมายังหนวยความจำของอุปกรณ ใหเลือก  > เคร่ืองมือ > ความจำ > ตัวเลือก >
เรียกคืนจากการด
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดและใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite เพื่อทำการสำรองขอมูล
ไดอีกดวย

คาคอนฟเกอเรชันระยะไกล 

เลือก  > เคร่ืองมือ > ตัวจ.ก.อุป.
คุณสามารถใชตัวจัดการอุปกรณจัดการกับขอมูลและซอฟตแวรในอุปกรณของคุณได

คุณสามารถเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรและรับการตั้งคาคอนฟเกอเรชันสำหรับอุปกรณของคุณ คุณอาจรับการตั้งคารูปแบบเซิรฟเวอรและการ
ตั้งคาคอนฟเกอเรชันอื่นๆ จากผูใหบริการหรือแผนกจัดการขอมูลบริษัท การตั้งคาคอนฟเกอเรชันอาจรวมขอมูลการตั้งคาการเชื่อมตอ
และการตั้งคาอื่นๆ ที่แอปพลิเคชั่นอื่นที่อยูในโทรศัพทของคุณใช ตัวเลือกที่นำมาใชไดอาจแตกตางกัน

โดยทั่วไปแลว การเชื่อมตอดวยคาคอนฟเกอเรชันระยะไกลจะเริ่มตนโดยเซิรฟเวอร เมื่อตองอัพเดตการตั้งคาของเครื่อง

ในการสรางรูปแบบเซิรฟเวอรใหม ใหเลือก ตัวเลือก > รูปแบบเซิรฟเวอรใหม
กำหนดการตั้งคาตอไปนี้:

• ชื่อเซิรฟเวอร — พิมพชื่อของเซิรฟเวอรการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
• ID เซิรฟเวอร — พิมพ ID เฉพาะเพื่อระบุเซิรฟเวอรการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
• รหัสผานเซิรฟเวอร — ปอนรหัสผานเพื่อระบุเครื่องของคุณใหกับเซิรฟเวอร
• โหมดเช่ือมตอ — เลือกประเภทการเชื่อมตอ
• จุดเช่ือมตอ — เลือกจุดเชื่อมตอเพื่อใชสำหรับเชื่อมตอ หรือสรางจุดเชื่อมตอจุดใหม คุณยังสามารถเลือกเพื่อใหเครื่องถามถึงจุด

เชื่อมตอทุกครั้งที่คุณเริ่มตนการเชื่อมตอ
• แอดเดรสของโฮสต — พิมพที่อยูเว็บของเซิรฟเวอรการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
• พอรต — พิมพหมายเลขพอรตของเซิรฟเวอร
• ชื่อผูใช — ปอน ID ผูใชของเซิรฟเวอรการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
• รหัสผาน — พิมพรหัสผานของเซิรฟเวอรการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
• อนุญาตการกำหนดคา — เลือก ใช เพื่ออนุญาตใหเซิรฟเวอรเริ่มตนชวงของการคอนฟเกอเรชัน
• รับทุกคำขอโดยอัตโนมัต ิ— เลือก ใช หากคุณไมตองการใหเซิรฟเวอรขอคำยืนยันจากคุณเมื่อกำลังจะเริ่มตนชวงของการ

คอนฟเกอเรชัน
• การตรวจสอบเครือขาย — เลือกวาตองการใชการตรวจสอบความถูกตองของ http หรือไม การตั้งคานี้สามารถทำไดก็ตอเมื่อคุณได

เลือกบริการเสริมเปนอินเตอรเน็ต
• ชื่อผูใชเครือขาย — ปอน ID ผูใชของการตรวจสอบความถูกตองของ http การตั้งคานี้สามารถทำไดก็ตอเมื่อคุณไดเลือกบริการเสริม

เปนอินเตอรเน็ต
• รหัสเครือขาย — พิมพรหัสผานของการตรวจสอบความถูกตองของ http การตั้งคานี้สามารถทำไดก็ตอเมื่อคุณไดเลือกบริการเสริม

เปนอินเตอรเน็ต

ในการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรและรับการตั้งคาคอนฟเกอเรชันสำหรับโทรศัพทของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > เริ่มการกำหนดคา

ในการดูบันทึกคาคอนฟเกอเรชันของรูปแบบที่เลือก ใหเลือก ตัวเลือก > ดูบันทึก

 ตัวจัดการแอปพลิเคช่ัน 

เลือก  > การติดต้ัง > ตัวจัดการ
เมื่อคุณเปดตัวจัดการแอปพลิเคชั่น คุณจะเห็นรายการชุดซอฟตแวรทั้งหมดที่ติดตั้งไว พรอมชื่อ เลขที่เวอรชัน ประเภท และขนาดของ
ซอฟตแวร คุณสามารถดูรายละเอียดของแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว ลบแอปพลิเคชั่นออกจากโทรศัพท และระบุการตั้งคาใหกับการติดตั้ง

ขอสำคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรจากแหลงที่เชื่อถือไดเทานั้น เชน แอปพลิเคชั่นที ่Symbian ลง
นามรับรองหรือผานการทดสอบ Java Verified™

ติดต้ังแอปพลิเคช่ัน

คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรสองชนิดบนโทรศัพทของคุณ:
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• แอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรจัดทำขึ้นสำหรับโทรศัพทของคุณโดยเฉพาะ หรือใชงานรวมกับระบบปฏิบัติการ Symbian ไดไฟลของการ
ติดตั้งซอฟตแวรนี้มีนามสกุลไฟลเปน .sis

• แอปพลิเคชั่น J2ME ™ สามารถใชงานรวมกับระบบปฏิบัติการ Symbian ไดนามสกุลของไฟลการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Java  คือ .jad
หรือ .jar

ไฟลการติดตั้งอาจถูกโอนมาจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดไปยังโทรศัพทของคุณ ดาวนโหลดในระหวางการเรียกดู หรือสง
ไปใหคุณเปนขอความมัลติมีเดีย เปนเอกสารแนบในอีเมล หรือทาง Bluetooth หากคุณใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite เพื่อโอนยายไฟล
ไปไวที่เครื่องของคุณ ใหจัดเก็บไฟลไวในแฟมขอมูล C:\nokia\installs ในคอมพิวเตอรของคุณ

ในระหวางการติดตั้ง เครื่องจะตรวจสอบความเขากันไดของชุดที่ติดตั้งโทรศัพทจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบที่ดำเนินการอยู และ
มีตัวเลือกใหคุณติดตั้งตอไปหรือยกเลิกการติดตั้ง

หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นที่ตองใชการเชื่อมตอเครือขาย โปรดทราบวาเครื่องอาจใชพลังงานเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใชแอปพลิเคชั่นเหลานี้

เคล็ดลับ:  ขณะเรียกดูเว็บเพจ คุณสามารถดาวนโหลดไฟลการติดตั้ง และติดตั้งไดทันที อยางไรก็ตาม โปรดทราบวาเครื่องจะ
ทำการเชื่อมตอโดยไมแสดงใหเห็นในระหวางการติดตั้ง

ในการดาวนโหลดและติดตั้งซอฟตแวรจากเว็บ เลือก แหลงดาวนโหลดแอปฯ เลือกแอปพลิเคชั่นและ ตัวเลือก > ติดต้ัง

ในการดูรายละเอียดของชุดซอฟตแวรที่ติดตั้ง ใหเลือกแอปพลิเคชั่นและ ตัวเลือก > ดูรายละเอียด

ในการดูไฟลบันทึกการติดตั้ง เลือก ตัวเลือก > ดูบันทึก รายการจะแสดงรายชื่อซอฟตแวรที่ติดตั้งและที่ลบออกไป รวมถึงวันที่ติดตั้ง
หรือลบซอฟตแวรนั้นๆ ดวย หากคุณมีปญหาเกี่ยวกับเครื่องหลังจากติดตั้งชุดซอฟตแวร คุณสามารถใชรายการดังกลาวเพื่อคนหาวา ชุด
ซอฟตแวรใดที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดปญหาดังกลาวได นอกจากนี้ ขอมูลในรายการนี้ยังอาจบงชี้ถึงปญหาที่เกิดจากชุดซอฟตแวรซึ่งไม
สามารถใชงานรวมกันไดอีกดวย

ในการลบซอฟตแวรออก ใหเลือก ตัวเลือก > ลบในกรณีที่คุณนำซอฟตแวรออก คุณจะสามารถติดตั้งซอฟตแวรนั้นอีกครั้งไดโดยใชไฟล
ชุดซอฟตแวรตนฉบับเทานั้น หรือโดยเรียกคืนขอมูลสำรองทั้งหมดที่มีชุดซอฟตแวรที่ลบออกไปอยูดวยหากคุณลบชุดซอฟตแวรใด คุณ
จะไมสามารถเปดไฟลที่สรางขึ้นจากซอฟตแวรนั้นไดหากชุดซอฟตแวรใดตองใชงานรวมกับชุดซอฟตแวรที่ลบออกไป ชุดซอฟตแวรอื่น
อาจใชงานไมไดโปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบชุดซอฟตแวรที่ติดตั้ง

การต้ังคาการติดต้ัง

ในการแกไขการตั้งคาการติดตั้ง เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ลบ —  ไฟลการติดตั้งของชุดซอฟตแวรจะถูกลบออกจากโทรศัพทหลังจากติดตั้งแลว การใชเว็บเบราเซอรดาวนโหลดชุดซอฟตแวร
จะชวยลดพื้นที่หนวยความจำที่ตองใชในการจัดเก็บไดหากคุณตองการจัดเก็บไฟลชุดซอฟตแวรเพื่อการติดตั้งอีกครั้ง หามเลือกตัว
เลือกนี้ หรือดูใหแนใจวา คุณมีสำเนาของไฟลชุดซอฟตแวรที่จัดเก็บไวบนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดหรือบนแผนซีดีรอม

• เลือกภาษา: — ในกรณีที่ชุดซอฟตแวรมีภาษาของซอฟตแวรอยูหลายภาษา ใหเลือกภาษาที่คุณตองการติดตั้ง
• ประเภท — ระบุประเภทของแอปพลิเคชั่นที่ตองการติดตั้งคุณอาจเลือกติดตั้งเฉพาะแอปพลิเคชั่นพรอมใบรับรองที่ผานการตรวจสอบ

แลวการตั้งคานี้จะใชไดเฉพาะกับแอปพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการ Symbian (ไฟล .sis) เทานั้น

การต้ังคาการรักษาความปลอดภัยของ Java
ในการระบุการตั้งคาความปลอดภัยสำหรับแอปพลิเคชั่น Java เลือก  > การติดต้ัง > ตัวจัดการแอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > การตั้ง
คา
คุณสามารถกำหนดวาการทำงานใดที่แอปพลิเคชั่น Java สามารถเขาใชไดคาที่คุณสามารถกำหนดใหกับการทำงานแตละประเภทนั้นขึ้น
อยูกับโดเมนระบบปองกันความปลอดภัยในชุดซอฟตแวร

• จุดเชื่อมตอระบบ — สรางการเชื่อมตอขอมูลไปที่เครือขาย
• การสงขอความ — สงขอความ
• เริ่มแอปพลิเคชั่นอัตโนมัต ิ— เปดแอปพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติ
• การเชื่อมตอ — เปดใชการเชื่อมตอขอมูลในพื้นที่ เชน การเชื่อมตอ Bluetooth
• มัลติมีเดีย —  จับภาพหรือบันทึกวิดีโอหรือเสียง
• อานขอมูลผูใช — อานรายการปฏิทิน รายชื่อ หรือขอมูลสวนบุคคลอื่นๆ
• แกไขขอมูลผูใช —  เพิ่มขอมูลสวนบุคคล เชน รายการ ลงในรายชื่อ

คุณสามารถกำหนดวิธีที่เครื่องจะแจงใหคุณยืนยันการเขาสูการทำงานของโทรศัพทของแอปพลิเคชั่น Javaเลือกคาใดคาหนึ่งตอไปนี้

• ถามทุกครั้ง — ตองการใหแอปพลิเคชั่น Java แจงเตือนคุณเพื่อยืนยันทุกครั้งเมื่อมีการใชงานดังกลาว
• ถามครั้งแรก — ตองการใหแอปพลิเคชั่น Java ขอคำยืนยันเพื่อการใชงาน
• อนุญาตเสมอ — อนุญาตใหแอปพลิเคชั่น Java ใชงานตางๆ โดยไมตองขอคำยืนยันจากคุณการตั้งคาการรักษาความปลอดภัยจะชวย

ปองกันเครื่องของคุณจากแอปพลิเคชั่น Java ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายเนื่องจากใชฟงกชันในเครื่องของคุณโดยไมไดรับอนุญาต
ไดเลือกเฉพาะ อนุญาตเสมอ เทานั้น ในกรณีที่ทราบผูจำหนายแอปพลิเคชั่น และมั่นใจวาแอปพลิเคชั่นดังกลาวนาเชื่อถือ

• ไมอนุญาต — ปองกันแอปพลิเคชั่น Java ใชการทำงานตางๆ

สิทธิ์การใช 

เลือก  > เคร่ืองมือ > สิทธิการใช
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ไฟลสื่อบางอยาง เชน ภาพ เพลง หรือคลิปวิดีโอ ไดรับการคุมครองโดยสิทธิ์การใชแบบดิจิตอล สิทธิ์การใชของไฟลเหลานั้นอาจอนุญาต
หรือจำกัดการใชงานไฟลเหลานั้น ตัวอยางเชน บางสิทธิ์การใชอาจจำกัดจำนวนครั้งในการฟงแทร็คเพลง ในระหวางการเลน
แทร็คแตละครั้ง คุณสามารถกรอไปขางหนา กรอกลับ หรือหยุดเลนชั่วคราวได แตเมื่อคุณหยุดเลน อินสแตนซที่คุณไดรับอนุญาตจะถูกใช
ไปหนึ่งครั้ง

ในการดูสิทธิ์การใชของคุณโดยแยกตามชนิด ใหเลือก คียที่ใชได, คียที่ใชไมได หรือ คียที่ไมถูกใช

ในการดูรายละเอียดของสิทธิ์ ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดการใช
รายละเอียดตอไปนี้จะแสดงขึ้นสำหรับไฟลสื่อแตละไฟล:

• สถานะ — สถานะเปน สิทธิการใชยังใชไดอยู, สิทธิการใชหมดอายุแลว หรือ สิทธิการใชยังไมถูกตอง
• การสงเนื้อหา — อนุญาต หมายความวา คุณสามารถสงไฟลไปที่อุปกรณอื่น ไมอนุญาต หมายความวา คุณไมสามารถสงไฟลไปที่

อุปกรณอื่น
• เนื้อหาอยูในเครื่อง — ใช หมายความวา ไฟลอยูในโทรศัพทและเสนทางสูไฟลนั้นปรากฏขึ้น ไม หมายความวา ขณะนี้ ไฟลที่เกี่ยว

ของยังไมไดอยูในโทรศัพท

ในการเปดใชสิทธิ์ ใหไปที่หนาจอหลักของสิทธิ์การใช แลวเลือก คียที่ใชไมได > ตัวเลือก > รับสิทธิการใช ทำการเชื่อมตอเครือขาย
เมื่อมีขอความแจง ระบบจะนำคุณไปที่เว็บไซตที่คุณสามารถซื้อสิทธิ์สำหรับไฟลสื่อ

ในการลบสิทธิ์การใชไฟล ใหเปดแท็บสิทธิ์การใชที่ถูกตองหรือแท็บสิทธิ์การใชที่ไมไดใช เลื่อนไปที่ไฟลที่ตองการ และเลือก ตัว
เลือก > ลบ หากมีสิทธิ์การใชหลายๆ สิทธิ์ที่เกี่ยวของกับไฟลสื่อไฟลเดียวกัน สิทธิ์การใชทั้งหมดจะถูกลบ

มุมมองสิทธิ์การใชสำหรับกลุมแสดงไฟลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับสิทธิ์สำหรับกลุม หากคุณไดดาวนโหลดไฟลสื่อหลายๆ ไฟลที่มีสิทธิ์การ
ใชเหมือนกัน ไฟลทั้งหมดจะแสดงในหนาจอนี้ คุณสามารถเปดหนาจอกลุมไดทั้งจากแท็บสิทธิ์การใชที่ถูกตองหรือแท็บสิทธิ์การใชที่ไม
ถูกตอง ในการเขาสูไฟลเหลานี้ ใหเปดแฟมขอมูลสิทธิ์การใชสำหรับกลุม

ในการเปลี่ยนชื่อกลุม เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อ พิมพชื่อใหมเพื่อเปลี่ยนชื่อของสิทธิ์การใชสำหรับกลุม

 การซิงโครไนซขอมูล 

เลือก  > เคร่ืองมือ > ซิงค
คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่นซิงคทำการซิงโครไนซรายชื่อ รายการปฏิทิน บันทึก หรือเมลบอกซของคุณ กับแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวของกัน
บนคอมพิวเตอรที่ทำงานรวมกันได หรืออินเตอรเน็ตเซิรฟเวอรระยะไกล การตั้งคาการซิงโครไนซของคุณถูกบันทึกไวในรูปแบบการ
ซิงโครไนซ แอปพลิเคชั่นซิงคใชเทคโนโลยี SyncML ในการซิงโครไนซระยะไกล โปรดติดตอผูแทนจำหนายแอปพลิเคชั่นที่คุณตองการ
ซิงโครไนซกับเครื่องของคุณเพื่อสอบถามขอมูลการใชงานรวมกับ SyncML
คุณสามารถขอรับการตั้งคาการซิงโครไนซในรูปแบบขอความจากผูใหบริการของคุณไดดวย แอปพลิเคชั่นที่คุณสามารถทำการซิ
งโครไนซไดนั้นอาจแตกตางกันไป โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

การสรางรูปแบบการซิงโครไนซ

ในการสรางรูปแบบ ใหเลือก ตัวเลือก > รูปแบบซิงคใหม และกำหนดชื่อของรูปแบบ จากนั้นเลือกแอปพลิเคชั่นที่จะซิงโครไนซกับรูป
แบบ และระบุการตั้งคาการเชื่อมตอที่จำเปนตางๆ โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม

เลือกแอปพลิเคชั่นเพื่อทำการซิงโครไนซ

1. ในการเลือกแอปพลิเคชั่นที่จะทำการซิงโครไนซกับรูปแบบการซิงโครไนซ ใหเลือก ตัวเลือก > แกไขรูปแบบการซิงค > แอ
ปพลิเคชั่น

2. เลือกแอปพลิเคชั่นที่ตองการ แลวเลือก รวมในซิงค > ใช
3. ระบุการตั้งคา ฐานขอมูลระยะไกล และ ประเภทการซิงโครไนซ

การตั้งคาเชื่อมตอการซิงโครไนซ

ในการตั้งคาการเชื่อมตอของรูปแบบใหม ใหเลือก รูปแบบซิงคใหม > การตั้งคาการเชื่อมตอ และตั้งคาดังตอไปนี้:

• เวอรชันของเซิรฟเวอร — เลือกเวอรชัน SyncML ที่สามารถใชกับอีเมลเซิรฟเวอรของคุณ
• ID เซิรฟเวอร — ใสเซิรฟเวอร ID ของอีเมลเซิรฟเวอรคุณการตั้งคานี้จะใชไดเมื่อคุณเลือกเวอรชัน SyncML เปนเวอรชัน 1.2
• บริการเสริม —  เลือกบริการเสริมขอมูลเพื่อเชื่อมตอกับฐานขอมูลระยะไกลระหวางทำการซิงโครไนซ
• จุดเช่ือมตอ — เลือกจุดเชื่อมตอเพื่อใชเชื่อมตอการซิงโครไนซ หรือสรางจุดเชื่อมตอใหม คุณสามารถเลือกวาจะใหเครื่องสอบถาม

จุดเชื่อมตอทุกครั้งที่เริ่มทำการซิงโครไนซหรือไม
• ที่อยูของโฮสต —  พิมพที่อยูเว็บของเซิรฟเวอรที่มีฐานขอมูลที่คุณจะใชซิงโครไนซกับอุปกรณของคุณ
• พอรต — ใสเลขที่พอรตของเซิรฟเวอรฐานขอมูลระยะไกล
• ชื่อผูใช — ใสชื่อผูใช เพื่อแสดงอุปกรณของคุณตอเซิรฟเวอร
• รหัสผาน — ใสรหัสผานเพื่อแสดงอุปกรณของคุณตอเซิรฟเวอร
• อนุญาตการขอซิงคฯ —  ในการอนุญาตใหการซิงโครไนซเริ่มตนจากเซิรฟเวอรฐานขอมูลระยะไกล ใหเลือก ใช
• ยอมรับการซิงคโครไนส — เพื่อใหอุปกรณคุณถามกอนที่จะยอมใหเซิรฟเวอรทำการซิงโครไนซ เลือก ไม
• การตรวจสอบระบบ — เพื่อแสดงตอเครือขายวาอุปกรณของคุณเปนของแท กอนทำการซิงโครไนซ เลือก ใชใสชื่อผูใช และรหัส

ผานของเครือขายของคุณ
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โปรแกรมอานบารโคด 

เลือก  > เคร่ืองมือ > บารโคด
คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่นบารโคดเพื่อถอดรหัสโคดประเภทตางๆ เชน บารโคด และโคดในนิตยสาร โคดอาจประกอบดวยขอมูลเชน ที่
อยูเว็บ, ที่อยูอีเมล และหมายเลขโทรศัพท ซึ่งจะระบุโดยไอคอนที่อยูดานบนของหนาจอในทิศทางเดียวกันกับที่ปรากฏในขอมูลที่ถอด
รหัสแลว

แอปพลิเคชั่นบารโคดจะสแกนโคดโดยใชกลองในโทรศัพทของคุณ

ในการใชกลองสแกนโคด ใหเลือก สแกนรหัส จัดใหโคดอยูระหวางเสนสีแดงของหนาจอ ขอมูลที่ถอดรหัสแลวจะปรากฏบนหนาจอ

ในการบันทึกขอมูลที่สแกนได ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึก ขอมูลจะถูกบันทึกไวในรูปแบบ .bcr
ในการดูขอมูลที่ถอดรหัสที่บันทึกไวกอนหนานี้ ใหเลือก ขอมูลที่จัดเก็บ หากตองการเปดโคด ใหกดปุมเลื่อน

โทรศัพทจะเขาสูโหมดสแตนดบายเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรีหากไมมีการกดปุมใดๆ เปนเวลา 1 นาที หากตองการสแกนหรือดู
ขอมูลที่บันทึกไวตอไป ใหกดปุมเลื่อน

ดาวนโหลด 
เลือก  > ดาวนโหลด
ดวยดาวนโหลด (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถเบราส, ดาวนโหลด และติดตั้งขอมูล เชน แอปพลิเคชั่นลาสุดและเอกสาร
ที่เกี่ยวของ จากเว็บมาไวในโทรศัพทของคุณ

ขอมูลจะแบงประเภทอยูในแคตาล็อกและแฟมขอมูลโดย Nokia และผูใหบริการอิสระ คุณอาจตองเสียคาใชจายในการดาวนโหลดขอมูล
บางประเภท แตโดยปกติแลวคุณสามารถดูตัวอยางขอมูลไดโดยไมเสียคาใชจาย

คุณควรติดตั้งและใชแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรอื่นจากแหลงที่มีการรักษาความปลอดภัยและการปองกันซอฟตแวรที่จะกอความเสีย
หายที่เพียงพอ

เลือกแคตาล็อก, แฟมขอมูล และขอมูล
ในการอัพเดตเนื้อหาของดาวนโหลด ใหเลือก ตัวเลือก > รีเฟรชรายการ

ในการซอนแฟมขอมูลหรือแคตาล็อกจากรายการ เชน เพื่อดูเฉพาะขอมูลที่คุณใชเปนประจำ ใหเลือก ตัวเลือก > ซอน หากตองการให
แสดงขอมูลนั้นอีกครั้ง ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงทั้งหมด

ในการซื้อขอมูลที่เลือก ใหเลือก ตัวเลือก > ซื้อ เมนูยอยซึ่งคุณสามารถเลือกเวอรชันของขอมูลและดูขอมูลราคาจะเปดขึ้น

ในการดาวนโหลดขอมูลที่ไมตองเสียคาใชจาย ใหเลือก ตัวเลือก > รับ

ในการดูรายละเอียดของขอมูลที่เลือก ใหเลือก ตัวเลือก > ดูรายละเอียด

ในการกลับสูหนาหลักของดาวนโหลด ใหเลือก ตัวเลือก > โฮมเพจ
ตัวเลือกที่มีใหใชงานอาจแตกตางกันไปโดยจะขึ้นอยูกับผูใหบริการของคุณ ขอมูลที่เลือกและมุมมองที่คุณใช

การตั้งคาดาวนโหลด
ในการแกไขการตั้งคาดาวนโหลด ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และเลือกจากรายการตอไปนี้:

• จุดเชื่อมตอ — เลือกจุดเชื่อมตอที่ใชเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรของผูใหบริการ
• เปดอัตโนมัต ิ— เลือกวาคุณตองการใหขอมูลหรือแอปพลิเคชั่นที่ดาวนโหลดเปดโดยอัตโนมัติหลังจากทำการดาวนโหลดเสร็จหรือ

ไม
• ยืนยันการดูตัวอยาง — เลือกวาคุณตองการใหมีคำถามยืนยันการดูตัวอยางปรากฏขึ้นกอนดูตัวอยางขอมูลหรือไม
• ยืนยันการซื้อ — เลือกวาคุณตองการใหมีคำถามยืนยันการซื้อปรากฏขึ้นกอนซื้อขอมูลหรือไม

การจัดการเครื่องและขอมูล
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19. ระบบปองกัน

จำกัดเบอร

เลือก  > รายชื่อ > ตัวเลือก > รายชื่อ SIM > รายชื่อที่จำกัดเบอร
ดวยบริการจำกัดการโทร คุณจะสามารถจำกัดการโทรออกจากโทรศัพทของคุณไปที่หมายเลขโทรศัพทที่กำหนดไวเทานั้น แตไมใชซิ
มการดทุกใบจะสนับสนุนบริการจำกัดโทร โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

หากใชการจำกัดสายอยู คุณยังคงติดตอไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งไวแลวในเครื่องของคุณได

1. ในการจำกัดการโทรออกจากเครื่องของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหมในซิม แลวพิมพชื่อผูติดตอและหมายเลขโทรศัพทลง
ในรายการหมายเลขที่อนุญาตใหโทรไปได หรือเลือก เพิ่มจากรายชื่อ เพื่อคัดลอกชื่อผูติดตอจากรายชื่อ ในการจำกัดการโทรตาม
หมายเลขนำหนาประเทศ ใหพิมพหมายเลขนำหนาประเทศในรายการหมายเลข เบอรโทรศัพททุกเบอรที่อนุญาตใหโทรถึงตองเริ่ม
ตนดวยหมายเลขนำหนาประเทศหมายเลขนี้

2. เลือก ตัวเลือก > ใชงานจำกัดเบอร คุณตองใชรหัส PIN2 ของคุณเพื่อเปดและปดการจำกัดโทรหรือแกไขรายชื่อการจำกัดโทรของ
คุณ ติดตอผูใหบริการหากคุณไมมีรหัส ในการยกเลิกบริการ ใหเลือก ตัวเลือก > ไมใชงานจำกัดเบอร

เคล็ดลับ: ในการสงขอความแบบอักษรไปใหกับรายชื่อบนซิมในขณะที่ยังใชบริการจำกัดโทร คุณจะตองเพิ่มเบอรศูนยฝากขอ
ความแบบอักษรลงในรายการจำกัดโทร

โปรแกรมจัดการใบรับรอง

ขอสำคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยใหความเสี่ยงที่เกี่ยวของในการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้งซอฟตแวรลดนอยลง
อยางเห็นไดชัด แตคุณควรใชใบรับรองอยางถูกตองเพื่อใหไดรับประโยชนจากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น ใบรับรองไมไดใหการปองกันอะไรในตัวมันเอง โปรแกรมจัดการใบรับรองควรประกอบดวยใบรับรองที่ถูกตอง เปนของ
แท หรือเชื่อถือได เพื่อใหใชงานการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได ใบรับรองมีอายุการใชงานแบบจำกัด หาก
"ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองที่ไมถูกตอง" ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองนั้นจะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันและเวลา
ปจจุบันในเครื่องของคุณถูกตอง

กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถือขอมูลของเจาของใบรับรองนี้ได และ
ตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูในรายชื่อ

เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > ทั่วไป > ความปลอดภัย > การจัดการใบรับรอง
ใบรับรองดิจิตอลใชสำหรับตรวจสอบที่มาของซอฟตแวร แตไมไดรับประกันความปลอดภัยแตอยางใด ใบรับรองมีอยูสามแบบ: ใบรับรอง
สิทธิ์ ใบรับรองสวนบุคคล และใบรับรองเซิรฟเวอร ในระหวางการเชื่อมตอที่มีการรักษาความปลอดภัย เซิรฟเวอรอาจสงใบรับรอง
เซิรฟเวอรไปยังอุปกรณของคุณ เมื่ออุปกรณของคุณไดรับใบรับรองดังกลาวแลว จะทำการตรวจสอบกับใบรับรองสิทธิ์ที่จัดเก็บอยูภายใน
เครื่อง คุณจะไดรับแจงหากเซิรฟเวอรไมใชของแท หรือถาคุณไมมีใบรับรองที่ถูกตองในอุปกรณของคุณ

ดาวนโหลดใบรับรอง จากเว็บไซต หรือไดรับใบรับรองจากสิ่งที่แนบมากับอีเมล หรือจากขอความที่ถูกสงมาทาง Bluetooth หรือการเชื่อม
ตอทางอินเตอรเน็ต ควรใชใบรับรองเมื่อคุณเชื่อมตอกับธนาคารทางออนไลน หรือรีโมทเซิรฟเวอรเพื่อสงขอมูลที่เปนความลับ นอกจากนี้
ยังถูกนำมาใชในกรณีที่คุณตองการลดความเสี่ยงของไวรัส หรือซอฟตแวรที่มุงรายอื่นๆ และเพื่อตรวจสอบความเปนของแทของ
ซอฟตแวร เมื่อคุณดาวนโหลดและติดตั้งซอฟตแวรที่อุปกรณของคุณ

เคล็ดลับ: เมื่อคุณใสใบรับรองใบใหม ใหแนใจวาเปนของแท

การตั้งคาความนาเชื่อถือของใบรับรอง

ความนาเชื่อถือของใบรับรอง หมายความวาคุณใหสิทธิ์ใบรับรองในการพิสูจนเว็บเพจ อีเมลเซิรฟเวอร ชุดซอฟตแวร และขอมูลอื่นๆ คุณ
สามารถใชไดเฉพาะใบรับรองที่เชื่อถือไดเทานั้นในการตรวจสอบบริการและซอฟตแวร

เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาความนาเชื่อถือ เลือกใบรับรอง และ ตัวเลือก > การต้ังคาความเช่ือถือ เลือกชองแอปพลิเคชั่นและ ใช หรือ ไม
คุณไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคาความนาเชื่อถือใบรับรองสวนบุคคลได

รายชื่อแอปพลิเคชั่นที่สามารถใชใบรับรองจะแสดงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับใบรับรอง:

• การติดต้ัง Symbian — แอปพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการ New Symbian
• อินเทอรเน็ต — อีเมลและกราฟฟค
• การติดตั้งแอปพลิเคชั่น — แอปพลิเคชั่น Java™ ใหม
• ตรวจใบรับรอง — โปรโตคอลสถานะใบรับรองออนไลน

การดูขอมูลรายละเอียดใบรับรอง

คุณสามารถแนใจวาการพิสูจนเซิรฟเวอรถูกตองเมื่อลายเซ็นและชวงเวลาที่สามารถใชงานไดของใบรับรองเซิรฟเวอรไดถูกตรวจสอบ

ในการดูรายละเอียดใบรับรอง ใหเลือก ดูรายละเอียด
หนึ่งในขอบันทึกดังตอไปนี้อาจปรากฏ:

• ใบรับรองไมผานความเชื่อถือ — คุณไมไดตั้งคาแอปพลิเคชั่นใดๆเพื่อใชใบรับรอง คุณอาจจะตองเปลี่ยนการตั้งคาความนาเชื่อถือ
• ใบรับรองหมดอาย ุ— ชวงเวลาของการใชงานใบรับรองที่เลือกไดสิ้นสุดลงแลว
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• ใบรับรองยังไมถูกตอง — ชวงเวลาของการใชงานใบรับรองที่เลือก ยังไมไดเริ่มตน
• ใบรับรองเสียหาย — ใบรับรองไมสามารถใชงานได ติดตอผูออกใบรับรอง

ชุดความปลอดภัย

เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > ทั่วไป > ความปลอดภัย > ชุดความปลอดภัย

ในการดูหรือแกไขชุดความปลอดภัย ใหเลื่อนไปที่โมดูลแลวกดปุมเลื่อน

ในการดูรายละเอียดเกี่ยวกับชุดความปลอดภัย ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดความปลอดภัย

พื้นที่จัดเก็บคียมีเนื้อหาของชุดความปลอดภัย ในการลบคียจัดเก็บ ใหเลือก ที่เก็บคียโทรศัพท แลวเลือกคียจัดเก็บที่ตองการและ ตัว
เลือก > ลบ คุณอาจไมสามารถลบพื้นที่จัดเก็บคียของชุดความปลอดภัยทั้งหมด

รหัสชุดความปลอดภัย

เลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > ทั่วไป > ความปลอดภัย > ชุดความปลอดภัย

ในการแกไขรหัส PIN สำหรับชุดความปลอดภัย ใหเลือก PIN แบบชุด เพื่อแกไขรหัส PIN สำหรับชุดความปลอดภัย หรือPIN ลงนาม เพื่อ
แกไขรหัส PIN สำหรับลายเซ็นดิจิตอล คุณอาจจะไมสามารถเปลี่ยนรหัสเหลานี้สำหรับชุดความปลอดภัยทั้งหมด

ในการดูรายละเอียดเกี่ยวกับชุดความปลอดภัย เลือก ตัวเลือก > รายละเอียดความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยการดหนวยความจำ

เลือก  > เครื่องมือ > ความจำ

คุณสามารถปองกันการดหนวยความจำดวยรหัสผานเพื่อปองกันการแอบใชโดยไมไดรับอนุญาต ในการตั้งรหัสผาน เลือก ตัวเลือก > ต้ัง
รหัสผาน รหัสผานประกอบดวยอักขระไดไมเกิน 8 ตัวและตองระวังในเรื่องตัวพิมพใหญและพิมพเล็ก รหัสผานจะถูกจัดเก็บไวใน
โทรศัพทของคุณ คุณไมจำเปนตองพิมพรหัสผานซ้ำในขณะที่ใชการดหนวยความจำบนโทรศัพทเครื่องเดิม หากคุณใชการดหนวยความ
จำในเครื่องอื่น เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน การดหนวยความจำบางรุนอาจไมสนับสนุนการปองกันดวยรหัสผาน

ในการลบรหัสผานของการดหนวยความจำ เลือก ตัวเลือก > ลบรหัสผาน เมื่อคุณลบรหัสผานแลว ขอมูลบนการดหนวยความจำจะไมถูก
ปองกันเมื่อมีการลักลอบเขามาใช

หากตองการเปดการดหนวยความจำที่ล็อคอยู ให เลือก ตัวเลือก > ปลดล็อคการดความจำ พิมพรหัสผาน

หากคุณจำรหัสผานที่ใชปลดล็อคการดหนวยความจำไมได คุณสามารถฟอรแมตการดใหมซึ่งจะทำใหสามารถปลดล็อคและลบรหัสผาน
ออกได การฟอรแมตการดหนวยความจำจะลบขอมูลทั้งหมดที่จัดเก็บอยูในการด

ล็อคโทรศัพท

เมื่อล็อคโทรศัพทไว คุณอาจโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่งกำหนดไวในเครื่องได

ในการปองกันไมใหผูอื่นเขาใชขอมูลในโทรศัพทของคุณ ใหล็อคโทรศัพทในโหมดสแตนดบาย กดปุมเปด/ปด เลือก ล็อคโทรศัพท
และพิมพรหัสล็อค รหัสล็อคที่ระบบตั้งไวคือ 12345 หากตองการปลดล็อค ใหกดปุมเลือกดานซาย ใสรหัสล็อคของคุณ และกดปุมเลื่อน

คุณสามารถล็อคโทรศัพทจากระยะไกลไดโดยการสงขอความตัวอักษรมาที่โทรศัพท ในการเปดใชการล็อคจากระยะไกลและการกำหนด
เนื้อหาในขอความ ใหเลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศัพทและซิมการด > ยินยอมการ
ล็อคระยะไกล > ใช ปอนขอความล็อคเครื่องจากระยะไกลแลวยืนยันขอความ ขอความตองมีอักขระอยางนอย 5 ตัว

หากตองการเปลี่ยนรหัสล็อค ใหเลือก  > เคร่ืองมือ > การต้ังคา > ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศัพทและซิมการด >
รหัสล็อค ปอนรหัสผานเดิมแลวปอนรหัสผานใหมสองครั้ง รหัสใหมอาจประกอบดวยอักขระยาว 4-255 ตัว ใชไดทั้งพยัญชนะและตัว
เลข ทั้งตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็ก

ระบบปองกัน
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20. ปุมลัด

นี่คือตำแหนงที่แสดงปุมลัดบนแปนพิมพบางปุมที่นำมาใชไดในโทรศัพทของคุณ ปุมลัดจะชวยใหใชแอปพลิ
เคชั่นไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปุมลัดทั่วไป

ปุมเปด/ปด กดปุมนี้คางไวเพื่อเปด/ปดเครื่อง

กดปุมนี้หนึ่งครั้งเพื่อสลับไปมาระหวางรูปแบบการใชงาน

ปุมเมนู กดปุมนี้หนึ่งครั้งเพื่อเปดเมนูหลักสำหรับเขาใชแอปพลิเคชั่นทั้งหมด

กดปุมนี้คางไวเพื่อดูรายการแอปพลิเคชั่นที่เปดอยู ในการนา
วิเกตไปตามแอปพลิเคชั่นตางๆ ที่เปดอยู ใหเลือกแอปพลิเคชั่น ในการปดแอปพลิ
เคชั่นที่เปดอยู ใหเลือกแอปพลิเคชั่นแลวกดปุม Backspace

โหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู

ปุมเลือกซาย + * ล็อคและปลดล็อคปุมกด

ปุมโทร การเปดบันทึกการโทร

0 กดปุมนี้คางไวเพื่อเปดโฮมเพจของคุณในเบราเซอร

# กดปุมนี้คางไวเพื่อสลับระหวาง เงียบ และ ทั่วไป

1 กดคางไวเพื่อโทรเขาศูนยฝากขอความเสียงของคุณ

ปุมตัวเลข (2–9) โทรออกโดยใชการโทรดวน คุณตองเรียกใชการโทรดวนกอนที่  > เคร่ืองมือ > การตั้ง
คา > โทรศัพท > การโทร > การโทรดวน > เปด

เว็บ

* ขยายเพจ

# ยอเพจ

2 เปดกลองโตตอบการคนหา

5 ดูเพจที่เปดอยู

8 ดูภาพรวมของเพจ

9 เปดกลองโตตอบสำหรับปอนที่อยูเว็บไซตใหม

0 เปดแฟมขอมูลบุคมารค

โปรแกรมดูภาพ

ปุมโทร สงภาพ

0 ยอ

5 ขยาย

7 ขยาย กดสองครั้งสำหรับขนาดเต็มหนาจอ

4 เลื่อนไปทางซายในภาพที่กำลังซูมอยู

6 เลื่อนไปทางขวาในภาพที่กำลังซูมอยู

2 เลื่อนขึ้นในภาพที่กำลังซูมอยู

8 เลื่อนลงในภาพที่กำลังซูมอยู

3 หมุนตามเข็มนาฬิกา

1 หมุนทวนเข็มนาฬิกา

* สลับระหวางขนาดเต็มหนาจอและขนาดปกติ

การแกไขปุมลัด

ปุม Chr กดปุมนี้หนึ่งครั้งเพื่อดูตารางอักขระพิเศษที่ไมมีบนแผงปุมกด

Chr + tab สลับระหวางแอปพลิเคชั่นที่เปดใชงาน

Ctrl+A เลือกทั้งหมด
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Ctrl+C คัดลอก

Ctrl+V วาง

Ctrl+X ตัด

Ctrl+Z ยกเลิก

Ctrl + เลื่อนไปทางขวา ยายโฟกัสไปขางหนาหนึ่งคำ

Ctrl + เลื่อนไปทางซาย ยายโฟกัสไปยอนหลังไปหนึ่งคำ

Chr + เลื่อนไปทางขวา ยายไปทายบรรทัด

Chr + เลื่อนไปทางซาย ยายไปตนบรรทัด

Chr + เลื่อนขึ้น ไปเพจกอนหนา

Chr + เลื่อนลง ไปเพจถัดไป

Ctrl + chr + เลื่อนขึ้น ยายไปหนาแรกของเอกสาร

Ctrl + chr + เลื่อนลง ยายไปหนาสุดทายของเอกสาร

Shift + เลื่อนไปทางขวา เลือกอักขระถัดไปทางขวา

Shift + เลื่อนไปทางซาย เลือกอักขระถัดไปทางซาย

Ctrl + shift + เลื่อนไปทางขวา เลือกคำถัดไปทางขวา

Ctrl + shift + เลื่อนไปทางซาย เลือกคำถัดไปทางซาย

Shift + Backspace ลบขอความจากทางขวา

Chr + ตัวอักษร แทรกอักขระกำกับการออกเสียง

Ctrl + Chr เปลี่ยนภาษาที่ใชเขียน

Shift + เลื่อนขึ้น เลือกขอความทั้งหมดดานบนและ/หรือดานซายของเคอรเซอร

Shift + เลื่อนลง เลือกขอความทั้งหมดดานลางและ/หรือดานขวาของเคอรเซอร

ปุมลัด
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21. ประมวลศัพท

3G การสื่อสารของโทรศัพทเคลื่อนที่รุนที่ 3ระบบการสื่อสารของโทรศัพทเคลื่อนที่ในแบบดิจิตอลเพื่อ
ใหใชงานไดทั่วโลกและมีชวงความถี่เพิ่มขึ้น3G ชวยใหผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่สามารถเขาใชบริการ
ไดหลากหลาย เชน มัลติมีเดีย

โหมดการทำงานแบบเฉพาะกิจ ในการสื่อสารดวย LAN ไรสาย คุณสามารถใชโหมดการทำงานแบบเฉพาะกิจเพื่อสงและรับขอมูล
จากอุปกรณอื่นๆ ที่รองรับการสื่อสารดวย LAN ไรสายที่ใชงานรวมกันไดฟงกชันเหลานี้อาจตองการ
แอปพลิเคชั่นเพิ่มเติมจากบริษัทภายนอกเพื่อใชทำงานและไมตองใชจุดเชื่อมตอ WLANคุณเพียง
แตตั้งคาตางๆ ที่จำเปนและเริ่มตนการสื่อสารไดทันทีระบบเครือขายแบบเฉพาะกิจสามารถตั้งคาได
อยางงายดาย แตการสื่อสารจะจำกัดเฉพาะกับเครื่องที่อยูภายในพื้นที่และสนับสนุนเทคโนโลยี LAN
ไรสายที่ใชรวมกันได

คุกกี้ คุกกี้คือขอมูลชิ้นเล็กๆ ที่เซิรฟเวอรมอบใหกับคุณ เพื่อใชจัดเก็บขอมูลการเยี่ยมชมเว็บไซตตางๆ
ของคุณเมื่อคุณยอมรับคุกกี้ เซิรฟเวอรจะสามารถประเมินการใชงานเว็บไซตของคุณ สิ่งที่คุณสนใจ
สิ่งที่คุณตองการอาน เปนตน

DNS Domain name service (บริการชื่อโดเมน)บริการอินเตอรเน็ตที่จะแปลชื่อโดเมน เชน
www.nokia.com ใหเปนที่อยู IP เชน 192.100.124.195 ชื่อโดเมนสามารถจดจำไดงายกวา แตจำ
เปนตองแปลชื่อโดเมนเพราะอินเตอรเน็ตอางอิงอยูกับที่อยู IP

สัญญาณ DTMF สัญญาณ Dual Tone Multi-Frequency ระบบ DTMF ใชโดยโทรศัพทระบบสัมผัสDTMF จะกำหนด
ความถี่เฉพาะความถี่หนึ่งหรือสัญญาณใหกับปุมแตละปุม เพื่อใหไมโครโปรเซสเซอรสามารถระบุปุม
เหลานั้นไดงายสัญญาณ DTMF ทำใหคุณสามารถสื่อสารดวยระบบฝากขอความเสียง, ระบบโทรศัพท
คอมพิวเตอร เปนตน

EAP Extensible authentication protocol ปลั๊กอิน EAP ถูกนำมาใชในเครือขายไรสาย เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองของอุปกรณไรสายและเซิรฟเวอร

EGPRS Enhanced GPRS EGPRS มีลักษณะการทำงานเหมือนกับ GPRS แตจะเชื่อมตอไดรวดเร็วกวาในการ
สอบถามขอมูลเกี่ยวกับ EGPRS ที่มีใหบริการ รวมถึงความเร็วในการโอนขอมูล โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ

GPRS General packet radio service GPRS ชวยใหโทรศัพทเคลื่อนที่เขาใชเครือขายขอมูลแบบไรสายได
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) GPRS ใชเทคโนโลยีการสงขอมูลแพคเก็ตเมื่อขอมูลถูกสงเปนชุด
สั้นๆ ผานเครือขายของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่อยางตอเนื่องขอดีของการสงขอมูลแบบแพ
คเก็ตคือระบบเครือขายจะไมวางเฉพาะเมื่อสงหรือรับขอมูลเทานั้น GPRS เปนการใชระบบเครือขาย
อยางเต็มประสิทธิภาพ ชวยใหคุณสามารถตั้งคาการเชื่อมตอขอมูลดวนและสงขอมูลดวยความเร็ว
สูงได

คุณตองสมัครขอใชบริการ GPRS โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อการใชงานและการเปนสมาชิกบริการ
GPRS
ในระหวางที่ใชสายสนทนา คุณจะไมสามารถสรางการเชื่อมตอ GPRS และการเชื่อมตอ GPRS ที่มีอยู
จะถูกพักไวเวนแตเครือขายสนับสนุนโหมดการโอนยายขอมูล

GPS Global positioning system GPS เปนระบบการนำทางดวยคลื่นวิทยุที่สามารถใชไดทั่วโลก

HSDPA High-speed downlink packet access HSDPA สามารถสงขอมูลไปยังอุปกรณ 3G ดวยความเร็วสูง ทำ
ใหผูใชที่ตองการใชความสามารถของมัลติมีเดียอยางเต็มประสิทธิภาพไดรับประโยชนจากความเร็ว
ในการถายโอนขอมูลที่ไมสามารถทำไดกอนหนานี ้เนื่องจากขอจำกัดของเครือขายการเชื่อมตอดวย
คลื่นวิทยุ

HTTP Hypertext transfer protocol โปรโตคอลสำหรับถายโอนเอกสารที่ใชในเว็บ

HTTPS HTTP ที่ใชการเชื่อมตอที่มีความปลอดภัย

IMAP4 Internet mail access protocol เวอรชัน 4 โดยเปนโปรโตคอลเพื่อใชสำหรับเขาใชเมลบอกซระยะ
ไกลของคุณ

จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต จุดเชื่อมตอคือจุดที่อุปกรณของคุณจะเชื่อมตอกับเครือขายในการใชอีเมลและบริการมัลติมีเดีย หรือ
การเชื่อมตออินเตอรเน็ตและเบราสเว็บเพจ คุณตองกำหนดจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตสำหรับบริการ
เหลานี้กอน

โหมดการทำงานแบบโครงสรางพื้น
ฐาน

การทำงานในโหมดโครงสรางพื้นฐานสามารถสื่อสารไดสองแบบคืออุปกรณไรสายสื่อสารกับ
อุปกรณไรสายดวยกันโดยผานทางจุดเชื่อมตอ WLAN หรืออุปกรณไรสายสื่อสารกับอุปกรณ LAN ผาน
สาย โดยผานทางจุดเชื่อมตอ WLANขอดีของโหมดการทำงานแบบโครงสรางพื้นฐาน คือคุณ
สามารถควบคุมการเชื่อมตอเครือขายไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากตองเชื่อมตอผานจุดเชื่อมตออุปกรณไร
สายสามารถเขาใชบริการที่มีอยูใน LAN โดยผานสายปกติได เชนฐานขอมูลบริษัท อีเมล
อินเตอรเน็ต และทรัพยากรเครือขายอื่นๆ
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PIN Personal identity numberรหัส PIN ใชสำหรับปองกันการใชอุปกรณของคุณโดยไมไดรับอนุญาต
รหัส PIN จะใหมาพรอมกับซิมการด หากคุณเลือกใหเครื่องรองขอรหัส PIN เครื่องจะใหปอนรหัสทุก
ครั้งที่ทำการเปดเครื่องรหัส PIN ตองเปนตัวเลข 4-8 ตัว

PIN2 รหัส PIN2 จะใหมาพรอมกับซิมการดรหัส PIN2 จำเปนตอการเขาใชงานบางฟงกชันที่
ซิมการดรองรับ รหัส PIN2 เปนตัวเลข 4-8 ตัว

POP3 Post office protocol เวอรชัน 3 โปรโตคอลเมลทั่วไปที่สามารถใชสำหรับเขาใชเมลบอกซระยะไกล
ของคุณ

SIP Session Initiation Protocol SIP จะใชในการสราง แกไข และสิ้นสุดการเชื่อมตอบางประเภทที่มีผู
รวมสายมากกวาหนึ่งคน

SSID Service set identifier SSID คือชื่อที่ระบุถึง LAN ไรสายหนึ่งๆ โดยเฉพาะ

สตรีมมิ่ง การสตรีมมิ่งไฟลเสียงและวิดีโอหมายถึง การเลนไฟลดังกลาวโดยตรงจากเว็บโดยไมตอง
ดาวนโหลดลงอุปกรณของคุณกอน

UMTS Universal mobile telecommunications system UMTS เปนระบบการสื่อสารของโทรศัพทเคลื่อนที่
3G นอกจากสายสนทนาและสายขอมูลแลว UMTS ยังสามารถนำสงเสียงและวิดีโอไปยังอุปกรณไร
สาย

เมื่อคุณใชโทรศัพทในเครือขาย GSM และเครือขาย UMTS การเชื่อมตอขอมูลหลายๆ การเชื่อมตอจะ
เกิดขึ้นไดในเวลาเดียวกัน และจุดเชื่อมตอสามารถแบงใชการเชื่อมตอขอมูลรวมกันในเครือขาย
UMTS การเชื่อมตอขอมูลยังจะคงอยูในขณะที่มีสายสนทนาเชน คุณสามารถทองเว็บไดเร็วขึ้นกวา
เดิมในขณะที่คุยโทรศัพทไปพรอมๆ กัน เปนตน

UPIN รหัส PIN ที่ใชในเครือขาย UMTS
USIM ซิมการดที่ใชในเครือขาย UMTS
คำสั่ง USSD คำขอบริการ เชน คำขอใชงานแอปพลิเคชั่นหรือกำหนดการตั้งคาตางๆ จากระยะไกล ซึ่งคุณ

สามารถสงไปยังผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการของคุณโดยใชอุปกรณของคุณ

VoIP เทคโนโลยี Voice over internet protocol VoIP คือชุดของโปรโตคอลที่ชวยใหโทรศัพทผานเครือ
ขาย IP เชน อินเตอรเน็ตได

VPN Virtual private network VPN จะทำการเชื่อมตอแบบปลอดภัยกับบริการและอินทราเน็ตของบริษัทที่
ใชรวมกันได เชน อีเมล

WAP Wireless application protocol WAP คือมาตรฐานสากลของการสื่อสารแบบไรสาย

WEP Wired equivalent privacy WEP คือวิธีการเขารหัสที่เขารหัสขอมูลกอนที่จะถูกสงไปใน WLAN
WLAN Wireless Local area network (เครือขายในพื้นที่แบบไรสาย) การเชื่อมตอ LAN ไรสายจะเริ่มตนขึ้น

เมื่อคุณจัดทำการเชื่อมตอขอมูลโดยใชจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต LAN ไรสายและการเชื่อมตอ WLAN
ที่ใชงานอยูจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณสิ้นสุดการเชื่อมตอขอมูล

หากคุณนำเครื่องไปยังสถานที่อื่นที่อยูภายใน WLAN เดียวกัน และอยูภายนอกจุดเชื่อมตอ WLAN
ฟงกชันบริการขามเครือขายสามารถเชื่อมตอเครื่องของคุณเขากับจุดเชื่อมตอ WLAN จุดอื่นที่อยูใน
เครือขายเดียวกันไดโดยอัตโนมัติตราบใดที่คุณยังคงอยูภายในระยะของจุดเชื่อมตอที่อยูในเครือ
ขายเดียวกัน เครื่องของคุณจะยังคงเชื่อมตอกับเครือขายตลอดเวลา

WPA Wi-Fi Protected Access วิธีรักษาความปลอดภัยของ WLAN
WPA2 Wi-Fi Protected Access 2 วิธีรักษาความปลอดภัยของ WLAN

ประมวลศัพท
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ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจประจุใหมได คุณสามารถชารจและคายประจุแบตเตอรี่ไดเปนรอยๆ ครั้ง
แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด ให
เปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสำหรับโทรศัพทรุนนี้
ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น

หากใชแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนเปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่นั้นเปนเวลานาน คุณอาจตองตอสายอุปกรณชารจ แลวถอดสาย แลวจึง
ตอสายอีกครั้งเพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่

ใหถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการชา
รจเปนเวลานานเกินไปจะทำใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อ
เวลาผานไป

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได

ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคเทานั้น ไมควรใชเครื่องชารจหรือแบตเตอรี่อื่นที่อาจเปนอันตราย

อยาลัดวงจรแบตเตอรี ่การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับ
ขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน ในกรณีที่
คุณพกแบตเตอรี่สำรองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ การลัดวงจรเชนนี้อาจทำใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมตอเกิดความเสีย
หายได

การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน ในรถยนตที่ปดกระจกและปดประตูสนิทในฤดูรอนหรือฤดูหนาว จะทำใหความจุพลังงานและ
อายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) การใชแบตเตอรี่ที่
รอนหรือเย็นเกินไปอาจทำใหโทรศัพทไมสามารถทำงานไดชั่วคราว แมวาแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทำ
งานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิต่ำกวาจุดเยือกแข็ง

หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได หรือหากแบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบิดไดเชนกัน การกำจัด
แบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณานำกลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน

หามถอดชิ้นสวนหรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือ
ดวงตา ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ใหลางผิวหนังหรือตาดวยน้ำทันท ีหรือรีบไปพบแพทย
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คำแนะนำในการตรวจสอบแบตเตอร่ีของโนเกีย

โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของโนเกียเทานั้นเพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ไดรับมาเปนแบตเตอรี่ของแทของ
โนเกีย ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจำหนายที่ไดรับการรับรองของโนเกียเทานั้น มองหาโลโก อุปกรณเสริมของแทของโนเกียบนกลอง
บรรจุ และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยทำตามขั้นตอนตอไปนี้

การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแท หาก คุณมีเหตุผลอื่นใดที่
เชื่อไดวาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแทของโนเกีย ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้และนำไปที่ จุดบริการหรือตัวแทนจำหนายโนเกียที่
ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือ จุดบริการหรือตัวแทนจำหนาย โนเกียที่ไดรับอนุญาตจะตรวจสอบวาแบตเตอรี่ดังกลาว
เปนแบตเตอรี่ของแทหรือไม หากไมสามารถตรวจสอบได ให สงคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม คุณจะเห็นสัญลักษณรูปมือประสาน กันของโนเกีย (Nokia Connecting Hands) ใน

มุมมองหนึ่ง และจะเห็น โลโกอุปกรณเสริมของแทของโนเกีย (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง

2. เมื่อคุณขยับแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอรโฮโลแกรมไปทางซาย ขวา ขึ้น และลง คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ใน
แตละดานตามลำดับ

3. ขูดแถบที่ดานขางของสติ๊กเกอรออก คุณจะพบรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก เชน 12345678919876543210 ใหหมุน
แบตเตอรี่เพื่อใหตัวเลขหงายขึ้น ใหอานรหัส 20 หลักนี้โดยเริ่มอานจากแถวบนตอดวยแถวลาง

4. ตรวจสอบรหัส 20 หลักวาถูกตองหรือไม โดยทำตามคำแนะนำ ที่เว็บไซต www.nokia.com/batterycheck
การสรางขอความแบบตัวอักษร

• สำหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟกยกเวนประเทศอินเดีย ใหปอนรหัส 20- หลัก เชน 12345678919876543210
และสงไปที่ +61 427151515

• สำหรับประเทศอินเดีย ใหปอนคำวา Battery แลวตามดวยรหัสแบตเตอรี่ 20- หลัก เชน Battery
12345678919876543210 และสงไปที่ 5555

โดยจะคิดคาใชจายตามการใหบริการในประเทศและระหวางประเทศ

คุณควรจะไดรับขอความแจงวารหัสนั้นเปนรหัสของแทหรือไม

จะทำอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่โนเกียของคุณที่มีสติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของโนเกียหรือไม โปรดอยาใช
แบตเตอรี่นี้อีก แลวใหนำแบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือตัวแทนจำหนายโนเกียที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุด เพื่อขอความชวยเหลือ การใช
แบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลิต อาจเปนอันตรายและอาจทำใหเครื่อง โทรศัพทของคุณดอยประสิทธิภาพและทำให
เครื่องและอุปกรณเสริมเสียหายได รวมทั้งอาจสงผลตอการรับรองหรือ การรับประกันอื่นใดที่ใชกับโทรศัพท

หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของโนเกีย โปรดไปที่ www.nokia.com/battery
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การดูแลและการบำรุงรักษา

โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี คำ
แนะนำตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง

• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจับตัว ความชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำใหเกิดองคประกอบของแร ซึ่งอาจทำให
วงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได หากตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใส
แบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปน
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำใหอายุการใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อม
สภาพ และทำใหสวนที่เปนพลาสติกงอหรือละลายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให
อุปกรณแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนำไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทำใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหาย
ได

• อยาใชสารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทำความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทำใหอุปกรณที่สามารถถอดเขาออกไดติดขัด และไมสามารถทำงานไดตามปกติ

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทำความสะอาดเลนส เชน เลนสของกลองถายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง

• ใชเฉพาะเสาอากาศสำรองที่ไดรับพรอมโทรศัพทและไดรับการรับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง หรือ
ตอเติมเสาอากาศ อาจทำใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

• หมั่นสำรองขอมูลที่คุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และบันทึกยอปฏิทิน

• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน ใหปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คำแนะนำเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี ่แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ หากอุปกรณใดทำงานไมถูกตอง ใหนำไปยังศูนยบริการที่
ไดรับการรับรองใกลบานคุณเพื่อขอรับบริการ
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ขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือความปลอดภัย

เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

ความปลอดภัยดานสภาพแวดลอมในการใชงาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคำแนะนำในการปลอยคลื่น RF เมื่อใชในตำแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 1.5
เซนติเมตร (5/8 นิ้ว)เมื่อใชซองหนังสำหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้ ไมควรมี
โลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูในระยะหางจากรางกายตามที่ระบุไวขางตน

ในการสงไฟลขอมูลหรือขอความ โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอที่มีคุณภาพกับระบบเครือขายในบางกรณี อาจมีการหนวงการสง
ขอความหรือไฟลขอมูลไวจนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพโปรดตรวจสอบดูวา คุณปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะหางระหวาง
เครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ

ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็กวัตถุที่เปนโลหะอาจถูกดึงเขาไปที่โทรศัพทอยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่นไวใกล
โทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทำงานของอุปกรณสำหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทำงานของอุปกรณทางการ
แพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตอุปกรณนั้นๆ หากคุณไมแนใจวาอุปกรณนั้นมีการ
ปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศัพทในสถานพยาบาลที่มีการติดประกาศหามใช เนื่องจากโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกำลังใชอุปกรณที่มีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณเทียม
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนำวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจากอุปกรณเทียม เชน เครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ หรือ
implanted cardioverter defibrillator อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกลาว
บุคคลที่มีอุปกรณดังกลาวควรจะ:

• เก็บโทรศัพทเคลื่อนที่ใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เมื่อเปดโทรศัพทเคลื่อนที่

• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ

• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

• ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยวากำลังเกิดคลื่นรบกวน

• อานและทำตามคำแนะนำจากผูผลิตอุปกรณเทียม

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใชโทรศัพทเคลื่อนที่รวมกับอุปกรณเทียม ใหปรึกษาสถานพยาบาลของคุณ

เครื่องชวยฟง
โทรศัพทมือถือบางเครื่องอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได ในกรณีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผูใหบริการ
ระบบของคุณ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้งไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู
ผลิตหรือตัวแทนจำหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ที่ติดตั้งไวในรถของคุณ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซมโทรศัพทในรถยนต การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตราย
และทำใหการรับประกันเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ำเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดตั้งและทำ
งานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ
สำหรับรถยนตที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดตั้งอุปกรณหรือวาง
โทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก เนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณตางๆ ในบริเวณที่ไมถูกตอง
แลวถุงลมนิรภัยเกิดพองตัวขึ้นอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสขึ้นได

คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิด
อันตรายตอการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และควรปฏิบัติตามปายและคำแนะนำตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจเกิดการ
ระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำใหดับเครื่องยนต เนื่องจากประกายไฟในพื้นที่เหลานี้อาจทำใหเกิดการระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม ซึ่ง
อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสในสถานีบริการ
น้ำมัน และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุในบริเวณคลังน้ำมัน สถานีเก็บน้ำมันและสถานีสงน้ำมัน โรงงานเคมี หรือ
บริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด โดยปกติแลว บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดไดมักจะมีปายแจงไวใหมองเห็นไดอยางชัดเจน แตก็ไมเสมอไป
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ทุกครั้ง พื้นที่ตางๆ เหลานี้ ไดแก ชั้นใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน
โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ

การโทรฉุกเฉิน
ขอสำคัญ:  โทรศัพทมือถือรวมถึงโทรศัพทเครื่องนี้ดวยนั้นทำงานโดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือ
ขายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตั้งโปรแกรมเอง ดวยเหตุนี้ จึงไมสามารถรับประกันการเชื่อมตอในทุกสภาวะได คุณ
จึงไมควรวางใจวาโทรศัพทมือถือจะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการ
แพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้

1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี ้ตรวจความชัดของสัญญาณ

ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการดที่ใชไดลงในโทรศัพทเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จำเปนเพื่อใหหนาจอวางและพรอมสำหรับการโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตำแหนงปจจุบันที่คุณอยู ซึ่งอาจแตกตางกันไปตามสถานที่

4. กดปุมโทร

ในกรณีที่คุณกำลังใชฟงกชันอื่นอยู คุณจะตองปดฟงกชันเหลานั้นกอนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได หากเครื่องอยูในโหมดออฟไลนหรือ
โหมดที่ใชบนเครื่องบิน คุณตองเปลี่ยนรูปแบบเพื่อใชงานฟงกชันโทรศัพทกอนโทรแบบฉุกเฉิน โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉบับนี้หรือสอบ
ถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการระบบของคุณ

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตองใหไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียง
ประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเคลื่อนที่รุนนี้ตรงตามคำแนะนำระหวางประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ โทรศัพทรุนนี้ไดรับการออกแบบมาไมใหมีขีดการสัมผัสกับคลื่นวิทยุสูงเกินกวา
ที่ขอกำหนดระหวางประเทศแนะนำไวคำแนะนำดังกลาวไดรับการพัฒนาขึ้นมาโดยองคกรวิทยาศาสตรอิสระที่ชื่อ ICNIRP และไดรวม
มาตรฐานดานความปลอดภัยเอาไว ที่ออกแบบมาเพื่อรับประกันถึงการคุมครองบุคคล ทุกคนโดยไมคำนึงถึงวัยและสุขภาพ

มาตรฐานของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ Specific Absorption Rate หรือ SAR ขีดจำกัดของ SAR ที่ระบุไวในแนว
ทางของ ICNIRP คือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ตอเนื้อเยื่อเฉลี่ย 10 กรัมการทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่ง
เครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบระดับ SAR ที่แทจริงของอุปกรณที่ใช
งานสามารถกวาคาสูงสุดดังกลาว เนื่องจากอุปกรณไดรับการออกแบบมาใหใชพลังงานเฉพาะที่จำเปนเพื่อเขาถึงเครือขายเทานั้น
พลังงานดังกลาวนั้นอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานีฐานของเครือขาย คา SAR สูงสุดภาย
ใตคำแนะนำของ ICNIRP ขณะถือโทรศัพทไวใกลหูคือ 0.65 วัตต/กิโลกรัม

การใชอุปกรณเสริมและอุปกรณเพิ่มพิเศษของโทรศัพทอาจทำใหไดคา SAR ที่แตกตางกันคา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกำหนด
ที่รายงานของแตละประเทศและขอกำหนดในการทดสอบ รวมทั้งระบบเครือขายดวยคุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคา SAR ไดใน
ขอมูลผลิตภัณฑที่ www.nokia.com

ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย
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สัญลักษณ/ตัวเลข
802.1x 

การตั้งคาความปลอดภัย 69

B
Bluetooth

การจับคู 45
การรักษาความปลอดภัย 46
การรับขอมูล 45
การสงขอมูล 45
การอนุญาตอุปกรณ 45
การเชื่อมตอ 45
รหัสผาน 45
สัญลักษณบนจอภาพ 46

E
EAP

การตั้งคาปลั๊กอิน 69
การใชปลั๊กอิน EAP 69

G
Global positioning system

โปรดดูที่ GPS
GPRS

การตั้งคา 68
การตั้งคาจุดเชื่อมตอ 48
การตั้งคาจุดเชื่อมตอขั้นสูง 48

GPS 53
ขอมูล GPS 55

I
ID ผูโทร 67
IM 31

กลุม 31
การตั้งคา 31
การบล็อคผูใช 32
การเริ่มการสนทนา 31

L
LAN ไรสาย

โปรดดูที่ WLAN
M
microSD 18
MMS

โปรดดูที่ ขอความมัลติมีเดีย

N
Nokia PC Suite 19
Nokia Team Suite 40

การแกไขทีม 41

P
PC Suite 19
PTT

โปรดดูที่ สนทนา

Q
Quickoffice 41

R
RealPlayer 60

การดูรายละเอียดคลิป 60
การตั้งคา 60
การสงไฟล 60
การเลนคลิปสื่อ 60

S
Session Initiation Protocol

โปรดดูที่  SIP
SIP

การตั้งคา 70
การสรางรูปแบบ 67, 70
การแกไขพร็อกซี่เซิรฟเวอร 70
การแกไขรูปแบบ 70
การแกไขเซิรฟเวอรการลงทะเบียน 70

SMS
โปรดดูที่ ขอความตัวอักษร

W
WAP

ขอความบริการ 32
WEP

การตั้งคาความปลอดภัย 68
Wi-Fi

โปรดดูที่ WLAN
WLAN 49

EAP 69
การคนหาเครือขาย 44
การตั้งคา 68
การตั้งคาขั้นสูง 68
การตั้งคาความปลอดภัย 68
การตั้งคาความปลอดภัย 802.1x 69
การตั้งคาความปลอดภัย WPA 69
การตั้งคาจุดเชื่อมตอ 50
การตั้งคาจุดเชื่อมตอขั้นสูง 50
ความพรอม 49
คีย WEP 69
จุดเชื่อมตอ 50
ที่อยู MAC 68

Z
Zip manager 42
ก
กลุมรายชื่อ 35
กลอง 61

การตั้งคาภาพนิ่ง 62
การถายภาพ 61
การบันทึกคลิปวิดีโอ 62
การใชแถบเครื่องมือ 62
ความไวแสง 62
ตัวตั้งเวลาถายรูปตนเอง 62
โหมดถายภาพตอเนื่อง 62

การคนหา 40
WLAN ที่มีใหบริการ 44
ตำแหนง 54
รายชื่อ 35

การจัดการขอมูลและซอฟตแวร 72
การจัดการเครื่อง 72
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การจับคู
รหัสผาน 45
อุปกรณ 45

การจำกัด
รหัสผาน 24
สายสนทนา 24
สายอินเตอรเน็ต 24

การชารจแบตเตอรี่ 10
การซิงโครไนซ 74

การซิงโครไนซขอมูลกับอุปกรณอื่น 20
การตั้งคา 74
รูปแบบการซิงโครไนซ 74

การซิงโครไนซขอมูล 74
การซิงโครไนซระยะไกล 74
การต้ังคา 65

GPRS 48, 68
IM 31
RealPlayer 60
SIP 70
WLAN 68
WLAN ขั้นสูง 68
การปรับแตง 65
การรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชั่น Java 73
การเชื่อมตอ 67
การเรียกคืน 67
การเรียกคืนอีเมล 34
การโอนสาย 23
ขอความจากระบบ 34
ขอความตัวอักษร 33
ขอความมัลติมีเดีย 33
ขอมูลแพคเก็ต 68
คลิปวิดีโอ 63
ความถี่ 61
ความปลอดภัยของ WEP 68
ความปลอดภัยของ WLAN 68
จุดเชื่อมตอ WLAN 50
ทั่วไป 65
นาฬิกา 39
ปฏิทิน 38
ปลั๊กอิน EAP 69
ผูใชอีเมล 33
ภาษา 66
ระบบปองกันของโทรศัพท 66
รูปแบบ 17
ล็อคปุมกด 66
วันที่ 66
สนทนา 57
สมุดบันทึก 42
สั่งงานดวยเสียง 59
สายขอมูล 70
สายสนทนา 67
สายอินเตอรเน็ต 70
หนาจอ 65
อินเตอรเน็ต 47
อุปกรณเสริม 66
เครือขาย 67
เครื่องบันทึกเสียง 58
เวลา 66
เสียง 65
แผนที่ 54
แอปพลิเคชั่น 71
โทรศัพท 67
โหมดสแตนดบาย 65

ใบรับรอง 76
ไฟลบันทึก 25

การต้ังคาการเช่ือมตอ 67
การตั้งคาการโอนสาย 23
การต้ังคาความถ่ี 61
การต้ังคาความปลอดภัย WPA 69
การต้ังคาด้ังเดิม 67
การตั้งคาทั่วไป 65
การตั้งคาสายขอมูล 70
การตั้งคาเว็บทั่วไป 52
การตั้งคาแอปพลิเคชั่น 71
การตั้งคาโทรศัพท 67
การติดต้ัง

ชุดซอฟตแวร 72
แอปพลิเคชั่น 72

การถายภาพ 61
การนำทาง 55
การนำเสนอ

การดู 28
การสราง 28

การบริการซอมแซม 14
การบริการบำรุงรักษา 14
การบริการลูกคา 14
การบันทึก

การตั้งคา 15
คลิปวิดีโอ 62
ตำแหนงปจจุบัน 55
สายสนทนา 58
เสียง 58
ไฟล 15

การประชุมทางโทรศัพท 21
การปรับเทียบความสูง 55
การปรับแตง 17

การตั้งคา 65
การเปลี่ยนภาษา 66
การเปลี่ยนลักษณะ 18
ภาพพื้นหลัง 18
สีพื้นหลัง 18
หนาจอ 65
เสียง 65
โหมดสแตนดบาย 65

การพิมพ 43
การฟง

ขอมูลการโทร 58
รายชื่อ 58
เวลาปจจุบัน 58

การฟงเพลง 60
การรักษาความปลอดภัย

Bluetooth 46
การตั้งคา 66
การดหนวยความจำ 77
แอปพลิเคชั่น Java 73
โทรศัพทและซิมการด 66

การรับสายอัตโนมัติ 66
การรับสงขอความ 26

แฟมขอมูล 26
แฟมขอมูลฉบับราง 26
แฟมขอมูลถาดออก 26
แฟมขอมูลสง 26

การลบ
การจับคู 45

การล็อค
ปุมกด 14, 66
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ล็อคโทรศัพทอัตโนมัติ 66
การล็อคจากระยะไกล 77
การล็อคปุมกด 14
การล็อคโทรศัพท 77
การวางแผนเสนทาง 54
การสนับสนุนและขอมูลสำหรับติดตอของ Nokia 14
การสั่งซื้อคูมือแนะนำเมือง 54
การสั่นปลุก 65
การสำรองขอมูล 72
การสิ้นสุด

การเชื่อมตออินเตอรเน็ต 51
การเชื่อมตอเครือขาย 44

การสง
ขอความจากไฟลบันทึก 25
คลิปวิดีโอ 60
ภาพ 63
รายชื่อ 35
วิดีโอ 22
โดยใช Bluetooth 45
ไฟล 15, 40
ไฟลเสียง 60

การสงขอความทันใจ 
โปรดดูที่ IM

การเชื่อมตอ
การตั้งคา GPRS 48
การตั้งคา WLAN 50
การสิ้นสุด 44
สายขอมูล 47, 48
อินเตอรเน็ต 47

การเบราส
ออฟไลน 51
เว็บ 51
แผนที่ 53

การเปลี่ยนรหัสล็อค 77
การเปดหรือปดโทรศัพท 13
การเรียกคืนการต้ังคาด้ังเดิม 67
การเลน

ขอความ 26
ขอความเสียงที่บันทึก 58
คลิปวิดีโอ 62
วิดีโอและเสียง 60
เพลง 60

การแบงดูวิดีโอ 22
คำเชิญการแบงวิดีโอ 22

การแปลง
คาที่วัดได 42
สกุลเงิน 42

การแปลงสกุลเงิน 42
การแสดงผลรายวันในปฏิทิน 38
การแสดงผลรายเดือนในปฏิทิน 38
การแสดงผลเปนสัปดาหในปฏิทิน 38
การแสดงสิ่งที่ตองทำในปฏิทิน 38
การโทร 21
การโทรดวยเสียง 59
การโอนยาย 20
การโอนยายขอมูล

ระหวางอุปกรณตางๆ 20
โดยใช Bluetooth 20
โดยใชอินฟราเรด 20

การโอนสาย 23
การใส

การดหนวยความจำ 9
ซิมการด 8

แบตเตอรี่ 8
การดหนวยความจำ 18

microSD 18
การกำหนดรหัสผาน 18
การตั้งคารหัสผาน 40
การปลดล็อค 18
การฟอรแมต 18
การล็อค 77
การสำรองขอมูล 72
การใส 9
รหัสผาน 77

กำหนดเวลาปดการใชงานปุมกด 66

ข
ขนาดตัวอักษร

การเปลี่ยน 65
ขอความ 26

การตั้งคาขอความจากระบบ 34
การตั้งคาขอความตัวอักษร 33
การตั้งคาอื่นๆ 34
การเขียน 16
ขอความการกำหนดคา 70
ขอความจากระบบ 31
ขอความตัวอักษร 26
ขอความบริการ 32
ขอความปฏิเสธสาย 67
ขอความภาพ 27
ขอความมัลติมีเดีย 27
ขอความแบบพิเศษ 30
ระบบชวยสะกดคำอัตโนมัติ 16
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 16
อีเมล 29
แฟมขอมูล 26
โหมดตัวอักษร 16
โหมดตัวเลข 16

ขอความการกำหนดคา 70
ขอความจากระบบ 26, 31, 32

การตั้งคา 34
ขอความตัวอักษร

การตั้งคา 33
การสง 26
การเขียน 26
ขอความในซิมการด 27
ตัวเลือกการสง 27

ขอความตอนรับ 15, 65
ขอความบริการ 32
ขอความภาพ 27

การดู 27
ขอความมัลติมีเดีย 27

การดูมีเดียออปเจ็กต 28
การตอบกลับ 28
การตั้งคา 33
การรับ 28
การสราง 27
การสรางการนำเสนอ 28
การสง 27
สิ่งที่แนบ 29

ขอความเสียง 24, 58
การเปลี่ยนหมายเลข 24
การโทร 24

ขอความแบบพิเศษ 30
ขอมูลการสนับสนุน 14
ขอมูลขาวสารที่นาสนใจ 51
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ขอมูลแพคเก็ต
การตั้งคา 68
การตั้งคาจุดเชื่อมตอ 48
การตั้งคาจุดเชื่อมตอขั้นสูง 48

ค
คลังภาพ 63
คลิปวิดีโอ 60, 62

การตั้งคา 63
การสง 60
การเลน 60, 62
รายละเอียด 60

ความแรงของสัญญาณ 13
ความแรงของสัญญาณดาวเทียม 55
คำพูด 58
คำสั่งบริการ 30
คำแนะนำ 19
คีย

คีย WEP 69
ปุมลัด 65

คีย WEP 69
คียจัดเก็บ 77
คูมือแนะนำเมือง

การสั่งซื้อ 54
คาคอนฟเกอเรชันระยะไกล 72
คาท่ีวัดได

การแปลง 42
คนหา 40
เครือขาย

การตั้งคา 67
การเลือกโหมด 67

เครื่องคิดเลข 40
เครื่องบันทึก 58

การบันทึกขอความเสียง 58
การเลนเสียงบันทึกขอความ 58

เครื่องบันทึกเสียง
การตั้งคา 58

เครื่องเลนเพลง 60
รายการแทร็ค 61

จ
จุดสังเกต 55

การรับ 56
การสราง 55
การสง 56
การแกไข 55
ประเภท 55

จุดหมายปลายทาง 55
จุดเช่ือมตอ 47

การตั้งคา 47
การตั้งคาขั้นสูง 48
การสราง 67, 68

ช
ชุดความปลอดภัย 77

รหัส 77
รหัส PIN 77

ชุดซอฟตแวร
การตั้งคาการติดตั้ง 73
การติดตั้ง 72
การลบ 72
รายละเอียด 72

ชุดซอฟตแวรการติดต้ัง
การตั้งคา 73

ชุดหูฟง
การเชื่อมตอ 10

ชุดโทรศัพทในรถยนต
การเขาใชซิมจากระยะไกล 46

ชอง
สนทนา 57

ชองสัญญาณ
วิทยุ 64

ชองเสียบ 11

ซ
ซิงค 74
ซิมการด

การใส 8
ขอความตัวอักษร 27

ด
ไดเรกทอรีซิม 36

ต
ตัวจัดการการเช่ือมตอ 44
ตัวจัดการอุปกรณ 72
ตัวจัดการแอปพลิเคชั่น 72
ตัวชวย WLAN 49
ตัวชวยการต้ังคา 19
ตัวเลน Flash 61
ท
ที่อยู MAC 68
แท็บ 15
โทรดวน 23
โทรศัพท

โปรดดูที่ สายสนทนา
โทรศัพทผานอินเตอรเน็ต

โปรดดูที่ สายอินเตอรเน็ต

น
นามบัตร 36

การบันทึก 36
การลบ 36
การสง 36

นาฬิกา 39
การตั้งคา 39
เวลาปลุก 39
เวลาโลก 39

นาฬิกาปลุก 39

บ
บลอก 51
บันทึก 

การเขียน 43
การแกไข 43

บุคมารค
การลบ 51
การเบราส 51
การเพิ่ม 51

เบอรโทรที่จำกัดไว 36, 76
แบตเตอร่ี

การชารจ 10
การใส 8
ระดับประจุแบตเตอรี่ 13

แบบเสียงเรียกเขา 36
ในรูปแบบ 17
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ใบรับรอง 76
การตั้งคา 76
รายละเอียด 76

ใบรับรองดิจิตอล 76
ใบรับรองสิทธิ์ 76
ใบรับรองสวนบุคคล 76

ป
ปฏิทิน 37

การตั้งคา 38
การลบรายการ 37
การสรางรายการ 37
การสงรายการ 37
การเปลี่ยนการแสดงผล 38
การเพิ่มรายการที่ไดรับ 37
การแสดงผลรายวัน 38
การแสดงผลรายเดือน 38
การแสดงผลเปนสัปดาห 38
การแสดงสิ่งที่ตองทำ 38

ปลายทาง
การตั้งคา 55
การลบ 55

ปุม 11
ปุมกด 

การตั้งคาการล็อค 66
การล็อค 14

ปุมถายภาพ 61
ปุมลัด 78

คีย 65
แอปพลิเคชั่น 65

แปนพิมพไรสาย 
การยุติการเชื่อมตอ 43
การเชื่อมตอ 43

โปรแกรมจัดการใบรับรอง 76
โปรแกรมจัดการไฟล 40

การจัดการไฟล 40
โปรแกรมอาน PDF 42
โปรแกรมอานบารโคด 75

ผ
ผูใหบริการ 

การเลือก 67
โลโก 65

แผนที่ 53
การคนหา 54
การตั้งคา 54
การบันทึกตำแหนง 53
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