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เพื่อความปลอดภัยของคุณ
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะน้ันอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได โปรดอานคูมือผูใชฉบับ
สมบูรณสําหรับขอมูลเพิม่เติม

การเปดใชอยางปลอดภัย หามเปดเครื่องในสถานที่
ท่ีหามใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี หรือเมือ่ใดท่ีอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย
คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ
เปนอันดบัแรก ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิน่ 
ไมควรใชมอืจับส่ิงอ่ืนใด ในขณะขับข่ียานพาหนะ 
ส่ิงสําคัญอันดับแรกท่ีคุณควรคํานึงในขณะขับข่ี
ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทองถนน
สัญญาณรบกวน อุปกรณไรสายทุกประเภท
อาจไดรับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซ่ึงจะสงผล
ตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได
ปดโทรศัพทขณะที่อยูในโรงพยาบาล โปรดปฏิบัติ
ตามขอหามตางๆ ควรปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับ
อุปกรณทางการแพทย
ปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน โปรดปฏิบัติ
ตามขอหามตางๆ อุปกรณไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได

ปดโทรศัพททุกครัง้ที่เติมนํ้ามัน หามใชโทรศัพท
เมื่ออยูท่ีจุดเติมนํ้ามัน และหามใชโทรศัพท เมื่ออยู
ใกลกับนํ้ามนัเชือ้เพลิงหรือสารเคมี
ปดโทรศัพทเมือ่อยูใกลกับจุดท่ีมีการระเบดิ 
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ หามใชโทรศัพทในจุด
ท่ีกําลังมกีารระเบิด
การใชงานอยางถูกตอง ใหใชโทรศัพทโดยถือท่ี
ตัวเครื่องตามท่ีอธิบายไวในคูมือผูใชเทานั้น อยาจับ
เสาอากาศโดยไมจําเปน
การบริการท่ีผานการรับรอง เฉพาะผูท่ีผานการ
รับรองเทานั้นท่ีจะติดต้ังหรือซอมอุปกรณตางๆ 
ของเครื่องได
อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ เลอืกใชแตอุปกรณ
เสริมและแบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรองเทานั้น หามตอ
โทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได
อุปกรณเสริม ใชเฉพาะอุปกรณเสริมท่ีไดรับ
การรับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณ
ท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได
กันนํ้า โทรศัพทของคุณไมสามารถกันน้ําได ควรเก็บ
โทรศัพทไวในท่ีแหง
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ทําสําเนาสํารอง คุณควรทําสําเนาสํารองหรือ
จดบันทึกเปนลายลกัษณอักษรขอมูลสําคัญท้ังหมด
ท่ีจัดเก็บไวในเครื่องเสมอ
การเชื่อมตอกับอุปกรณอื่นๆ เมือ่ตองการเชือ่มตอ
โทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมอืของ
อุปกรณน้ันๆ เพือ่ศึกษารายละเอียดขอมลูเก่ียวกับ
ความปลอดภัย หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณ
ท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได
การโทรฉกุเฉิน โปรดตรวจสอบดูวาไดเปดฟงกชนั
ของโทรศัพทแลวและอยูในพื้นท่ีใหบริการ กดปุม
วางสายซ้ําเทาท่ีจําเปนเพื่อลบหนาจอและยอนกลับ
ไปยังรูปแบบสแตนดบาย กดเลขหมายฉุกเฉิน จากนั้น 
กดปุมโทรออก แจงตําแหนงท่ีคุณอยู 
อยาเพิง่วางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง. 

ขอมูลเก่ียวกับโทรศัพทของคณุ
อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมอืฉบับน้ีไดรับการรับรองใหใชกับ
เครือขายระบบ (E)GSM 850, 900, 1800 และ 1900 และเครือขาย 
UMTS 2100 โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมเก่ียวกับระบบเครือขาย
จากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
ขณะท่ีใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องน้ี โปรดปฏิบัติตาม
กฎหมายและเคารพตอจารีตประเพณขีองทองถิ่น เคารพตอความ
เปนสวนตัวและสิทธิตามกฎหมายของผูอ่ืน รวมไปถึงลิขสิทธ์ิ 

การคุมครองลิขสิทธ์ิอาจปองกันภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) 
และเนื้อหาบางสวนจากการคัดลอก การแกไข การโอน 
หรือการสงตอ 
อุปกรณของคุณรองรับการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและการเชือ่มตอ
โดยวิธีอ่ืนๆ อุปกรณของคุณอาจไดรับไวรัส ขอความและโปรแกรม
ท่ีประสงคราย รวมถงึเนื้อหาท่ีมีอันตรายอื่นๆ ในลักษณะเดียวกับ
คอมพวิเตอร ดังน้ัน จึงควรใชความระมดัระวังและเปดขอความ 
ยอมรับคําขอเชือ่มตอ ดาวนโหลดเนื้อหา และยอมรับการติดต้ัง
จากแหลงท่ีเชื่อถอืไดเทานั้น ในการเพิม่ความปลอดภัยของอุปกรณ
ของคุณ โปรดพจิารณาเรื่องการติดต้ัง ใชงานซอฟตแวรปองกัน
ไวรัส, ไฟรวอลล และซอฟตแวรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ รวมไปถึง
การอัพเดตซอฟตแวรดงักลาวอยางสม่ําเสมอ

 คาํเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติ
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬกิาปลกุ หามเปดเครื่อง
เมื่อการใชงานโทรศัพทเคลื่อนท่ีอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรืออันตราย

แอปพลิเคชั่น Office ในเครื่องของคุณรองรับคุณสมบัติท่ัวไปของ 
Microsoft Word, PowerPoint และ Excel (Microsoft Office 97, 
2000 และ XP) แตสามารถดูหรือแกไขไฟลไดในบางรูปแบบเทานั้น
ขณะใชงานแบบพิเศษ เชน เซสชั่นการแบงดูวิดีโอท่ีกําลังใชงาน
หรือการเชือ่มตอขอมูลความเร็วสูง โทรศัพทจะรอนข้ึน ซ่ึงโดย
ท่ัวไป สภาพเชนนี้เปนเรื่องปกติ หากคุณสงสัยวาโทรศัพททํางาน
ไมถกูตอง ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
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โทรศัพทของคุณมีบุคมารคและลงิคของเว็บไซตอ่ืนติดต้ังไวกอน
แลว ท้ังน้ี คุณสามารถเขาสูเว็บไซตดวักลาวผานโทรศัพทของคุณ
ได เว็บไซตเพิม่เติมไมไดเปนพันธมิตรกับ Nokia และ Nokia 
ไมขอรับประกันหรือรับผดิชอบตอเวบ็ไซตดงักลาว หากคุณเลือก
ท่ีจะเขาใชเวบ็ไซตเหลานั้น คุณควรระมดัระวังตอเน้ือหาหรือ
ความปลอดภัย
รูปภาพท่ีปรากฏในคูมือฉบับน้ีอาจแตกตางจากที่แสดงในเครื่อง

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีเพื่อ
ใชงานโทรศัพท คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัติตองใชรวมกับ
คุณสมบัติเครือขายพิเศษ คุณสมบัติเหลานี้อาจไมมใีนทุกเครือขาย 
เครือขายตางๆ อาจกําหนดใหคุณติดตอกับผูใหบริการเพื่อสมัคร
ขอใชบริการกอนจึงจะสามารถใชบริการเสริมของระบบเครือขายได 
ผูใหบริการของคุณสามารถใหคําแนะนําและอธิบายถงึคาใชจาย
ในการใชบริการ ในบางเครือขาย อาจมขีอจํากัดท่ีสงผลกระทบตอ
การใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขายของคุณ ตัวอยางเชน 
ระบบเครือขายบางระบบเครือขายอาจจะไมรองรับตัวอักษรของ
ทุกภาษาและการบริการทั้งหมด
ผูใหบริการของคุณอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงาน
คุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติ
เหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่องของคุณ โทรศัพทของคุณ
อาจมีการกําหนดคาพิเศษ เชน การเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลําดบั

ของเมนู และไอคอนตางๆ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม 
โทรศัพทเครื่องน้ีสนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) 
ท่ีทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบางอยางของโทรศัพท 
เชน  MMS, การเบราส และอีเมล จะตองไดรับการสนับสนุนจาก
ระบบเครือขายสําหรับเทคโนโลยีดังกลาว

อุปกรณเสริม แบตเตอรี่ 
และอุปกรณชารจ
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณชารจ
ทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนท่ีจะใชกับเครื่อง
โทรศัพท โทรศัพทน้ีไดรับการออกแบบมาเพื่อใหทํางานได
เมื่อไดรับกระแสไฟฟาจากอุปกรณชารจรุน AC-3 หรือ AC-4 
และจากอุปกรณชารจรุน AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 หรือ 
LCH-12 เมื่อใชรวมกับอะแดปเตอรของอุปกรณชารจรุน CA-44 
แบตเตอรี่ท่ีไดรับการออกแบบมาใหใชกับโทรศัพทเครื่องน้ี คือรุน 
BL-4B

 คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณ
เสริมท่ีไดรับการรับรองโดยโนเกียวาสามารถใชไดกับเครื่อง
รุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ 
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อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับ
เครื่องเปนโมฆะไป

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรอง 
สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ หากตองการถอด
สายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปลัก๊ไฟและดึงออก อยาดึง
ท่ีสายไฟ 
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การเชื่อมตอ

ใชโทรศัพทของคุณบนเครือขาย 2G และ 3G โปรดดูท่ี 
“ขอมูลเก่ียวกับโทรศัพทของคุณ” ในหนา 11

ใชเทคโนโลยี Bluetooth เพื่อโอนไฟลและเชื่อมตอกับอุปกรณเสริม
ท่ีใชงานรวมกันได โปรดดท่ีู “การเชือ่มตอ Bluetooth” ในหนา 64

ใชชองเสียบเอวี Nokia (3.5 มม.) ตอกับชดุหูฟงท่ีใชงานรวมกันได 
โปรดดท่ีู “ชุดหูฟง” ในหนา 23

ใชสายเคเบิลขอมูลท่ีใชงานรวมกันได เชน สายเคเบิลสําหรับ
เชื่อมตอของ Nokia รุน DKE-2 เชือ่มตอกับอุปกรณอ่ืนท่ีใชงาน
รวมกันได เชน เครื่องพิมพและเครื่องพีซี โปรดดูท่ี  “USB” 
ในหนา 68
ใชการด microSD ท่ีใชงานรวมกันไดเพือ่ถายโอนหรือสํารองขอมูล 
โปรดดท่ีู “เครื่องมอืในการดหนวยความจํา” ในหนา 24
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ฝายสนับสนุน
หมายเลขรุน: Nokia N76-1
ในท่ีน้ีจะเรียกวา Nokia N76

การสนับสนุนและขอมูลการติดตอของ 
Nokia 
โปรดดูขอมูลเวอรชันลาสุดของคูมือน้ี พรอมท้ังขอมลูเพิ่มเติม 
ขอมูลการดาวนโหลด และบริการที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ Nokia 
ท่ี www.nseries.com/support หรือเว็บไซตของ Nokia ในประเทศ
ของคุณ
ท่ีเว็บไซตดังกลาว คุณจะไดรับขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ Nokia 
และบริการตางๆ ถาคุณตองการติดตอกับศูนยบริการลูกคา 
โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนยบริการ Nokia ไดท่ีเว็บไซต 
www.nokia.com/customerservice
สวนการบริการซอมบํารุง ใหคุณตรวจสอบรายชื่อศูนยบริการ Nokia 
ท่ีใกลท่ีสุดไดจาก www.nokia.co.th/repair

วิธีใช
โทรศัพทของคุณมีระบบชวยเหลือ เมื่อเปดแอปพลิเคชั่นอยู 
หากตองการเขาใชวิธีใชจากหนาจอปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลือก > วิธีใช

ขณะอานคําแนะนํา หากตองการสลับการใชงานระหวางวิธีใช
และโปรแกรมที่เปดอยูแตไมไดแสดงไวบนหนาจอ ใหกดปุม  
คางไว
หากตองการเปดวธีิใชจากเมนูหลัก ใหเลือก เครื่องมือ >  Utilities 
> วิธีใช เลือกแอปพลิเคชั่นท่ีตองการดูหัวขอวิธีใช

การเริ่มตนใชงาน
โปรดดูขอมูลปุมกดและสวนประกอบ รวมท้ังคําแนะนําในการตั้งคา
โทรศัพทเพ่ือใชงานที่คูมือเร่ิมตนใชงาน

แอปพลิเคชั่นเพิม่เติม
คุณจะพบแอปพลิเคชั่นท่ีนาสนใจมากมายที่ Nokia และบริษัท
ผูพัฒนาซอฟตแวรรายอื่นมีให เพ่ือชวยใหคุณใชงานโทรศัพท Nokia 
N76 ไดสมบูรณแบบมากขึน้ ซ่ึงแอปพลิเคชั่นดังกลาวไดอธิบายไว
ในคูมือซ่ึงมีใหบริการในหนาบริการสนับสนุนการใชงานโทรศัพท 
Nokia N76 ท่ี www.nseries.com/support หรือเว็บไซต Nokia 
ในประเทศของคุณ

www.nseries.com/support
www.nokia.com/customerservice
www.nokia.co.th/repair
www.nseries.com/support
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โทรศัพท Nokia N76
การอัพเดตซอฟตแวร
Nokia อาจผลิตโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรท่ีประกอบดวย
คุณสมบัติใหม ฟงกชันระดบัสูง หรือประสิทธิภาพการทํางาน
ท่ีพัฒนาขึ้น คุณสามารถขอโปรแกรมอัพเดตดังกลาวไดผาน
แอปพลิเคชั่น Nokia Software Updater PC ในการอัพเดต
ซอฟตแวรของโทรศัพท คุณตองมีแอปพลิเคชั่น Nokia Software 
Updater และเครื่องพีซีท่ีใชงานรวมกันไดโดยตองใชระบบ
ปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 หรือ XP จุดเชือ่มตอ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง และสายเคเบิลขอมลูท่ีใชงานรวมกันได
เพื่อใชตอโทรศัพทกับเครื่องพซีี
หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมและดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น 
Nokia Software Updater โปรดไปที่ www.nokia.co.th/
softwareupdate หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ

การตั้งคา
โทรศัพทของคุณนั้น โดยปกติมกีารกําหนดการตั้งคา MMS, 
GPRS, การสตรีม 
และอินเทอรเน็ตเคลื่อนท่ีไวในเครื่องแลวโดยอัตโนมติั

ตามขอมลูของผูใหบริการเสริมจากระบบเครือขายของคุณ 
คุณอาจมกีารตั้งคาจากผูใหบริการติดต้ังไวในโทรศัพทแลว หรือคุณ
อาจจะไดรับหรือขอการต้ังคาดังกลาวจากผูใหบริการในแบบ
ขอความพิเศษ
หากคุณตองการเปลี่ยนการตั้งคาท่ัวไปในเครื่อง เชน การตั้งคา
ภาษา, โหมดสแตนดบาย และการแสดงผล โปรดดท่ีู “โทรศัพท” 
ในหนา 117

ยินดีตอนรับ
เมื่อคุณเปดเครื่องเปนครั้งแรก ขอความ ยินดีตอนรับ จะปรากฏขึ้น 
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ถายโอน — เพื่อกําหนดการตั้งคาตางๆ
ถายโอนขอมูล — เพือ่ถายโอนขอมูล เชน รายชื่อและรายการ
ปฏิทินจากโทรศัพท Nokia ท่ีใชงานรวมกันได โปรดดท่ีู 
“การโอนเนื้อหาจากโทรศัพท เครื่องอ่ืน” ในหนา 20
หากตองการเปด ยินดตีอนรับ ภายหลัง ใหกดปุม  แลวเลือก 
เครื่องมอื > Utilities > ยินดตีอนรับ ท้ังน้ี คุณสามารถเขาใช
แอปพลิเคชัน่จากตําแหนงเมนูของแอปพลิเคชัน่นั้นๆ ได

www.nokia.co.th/softwareupdate
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หากตองการทราบขอมูลเพิม่เติม ตัวชวยตั้งคา โปรดดท่ีู
คําแนะนําการใชงานโทรศัพทท่ี www.nseries.com/support 
หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ

โหมด
โทรศัพทของคุณมีโหมดการทํางานสองโหมด: โดยท่ีฝาพับ
ยังปดอยู คุณสามารถเขาใชงานคุณสมบัติบางอยาง ซ่ึงไดแก 
เครื่องเลนเพลง, Radio, กลอง และ ขอความ และเมื่อฝาพบั
เปดออก คุณสามารถใชงานโทรศัพทไดตามปกติ และสามารถ
เขาใชคุณสมบัติท้ังหมดของเครื่องได

ฝาพับปด—หนาจอฝาพับ
เมือ่ปดฝาพบั หนาจอหลักจะหยุดทํางานและหนาจอฝาพับ
จะสวางขึ้น สายที่ใชอยูจะส้ินสุดลงหากไมไดเปดใชลําโพงหรือ
เชื่อมตอโทรศัพทกับชดุหูฟงท่ีใชงานรวมกันได หากตองการ
เปลี่ยนการตั้งคา โปรดดท่ีู “หนาจอฝาพับ” หนา 55 หากคุณกําลัง
ใชฟงกชนั เครื่องเลนเพลง หรือ Visual Radio เพือ่ฟงคลิปเสียง 
เครื่องยังคงเลนคลิปเสียงตอ

เมือ่ปดฝาพับ หนาจอฝาพบัจะแสดงขอมูลสถานะ
และนาฬิกา ในโหมดสแตนดบาย สัญลักษณแสดง
ระดับความแรงของสัญญาณและระดับประจุ
แบตเตอรี่, ขอมลูเวลา และสัญลักษณแสดงสถานะ
อาจแสดงขึ้น
หากคุณกําลังใชฟงกชัน เครื่องเลนเพลง เพื่อฟง
คลิปเสียง แถบปรับระดับเสียงและขอมูลแทร็ค
จะปรากฏขึ้น หากตองการเลนคลิปเสียงหรือ
หยุดการเลนชัว่คราว 
เลนคลิปเสียงลําดบักอนหนา
หรือลําดบัถัดไป ใหใชปุมลัดเขาเมนูดานหนาเครื่อง หากตองการ
ปรับความดัง ใหใชปุมปรับระดับเสียง
หากคุณกําลังใชฟงกชัน Visual Radio โดยท่ีฝาพับปดอยู 
แถบปรับระดบัเสียงและขอมูลสถานีจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ 
หากตองการเปดหรือปดวิทยุ รวมท้ังเลือกสถานีท่ีบันทึกไว
สถานีกอนหนาหรือสถานีถดัไป ใหใชปุมลัดเขาเมนูดานหนาเครื่อง 
หากตองการปรับความดัง ใหใชปุมปรับระดับเสียง
หากคุณใชฟงกชัน กลอง โดยท่ีฝาพับปดอยู ใหจับโทรศัพท
ตามแนวนอน หนาจอดานนอกจะทําหนาท่ีเปนชองมองภาพ 
ในการเปดใชกลองถายรูป ใหกดปุม  คางไว หากตองการ

www.nseries.com/support
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ยอหรือขยายภาพ ใหกดปุมปรับระดับเสียงข้ึนหรือลง หากตองการ
ถายภาพ ใหกดปุม  หากตองการสลับระหวาง 
โหมดรูปภาพ และ โหมดวิดีโอ ใหกดปุม  
หากตองการปรับโทนสีและแสงกอนท่ีจะถายภาพ ใหกด  
เพื่อเปดใชแถบเครื่องมือ และใชปุมปรับระดับเสียงเลื่อนไปตาม
แถบเครื่องมอืท่ีกําลงัใชงานอยู โปรดดูท่ี “การตั้งคาการติดต้ัง — 
สีและแสง” ในหนา 38 และ “ฉาก” ในหนา 38
ท้ังน้ี ปฏิทินและนาฬิกาปลุก บันทึกสายที่ไมไดรับและขอความ
ท่ีไดรับจะปรากฏขึ้นดวย หากตองการดูขอความตัวอักษรท่ีไดรับ 
รวมทั้งภาพและขอความของขอความมัลติมีเดียท่ีไดรับ ใหเปด
ฝาพบั แลวอานขอความบนหนาจอหลกั โปรดดูท่ี “ถาดเขา — 
รับขอความ” ในหนา 78
สายเรียกเขาจะแสดงดวยบันทึกและแบบเสียงปกติของสายนั้น 
ในการตั้งคาจอฝา ใหเลือก รับสายหากเปดฝา เพื่อรับสาย
เรียกเขาเมื่อคุณเปดฝาพบั หากมีการเชื่อมตอชุดหูฟงท่ีใชงาน
รวมกันไดกับโทรศัพท ใหกดปุม  หากตองการเปลี่ยน
การตั้งคา โปรดดูท่ี “หนาจอฝาพบั” ในหนา 55
เมื่อตองการโทรออกหรือใชเมนู ใหเปดฝาพบั
หากตองการล็อคปุมกด โปรดดท่ีู “การลอ็คปุมกด (ล็อคปุมกด)” 
ในหนา 23

ฝาพับเปด—หนาจอหลัก
เมื่อคุณเปดฝาพับ หนาจอหลัก
จะสวางข้ึน ปุมกดจะใชงานได 
และคุณสามารถเขาใชเมนูได 
หากตองการเขาสูเมนู ใหกดปุม 

ฝาพบัจะเปดออกไดประมาณ 
165 องศา ตามท่ีแสดงในภาพ 
อยาพยายามดนัฝาพับใหเปด
ออกมากกวานี้

ปุมกดและการนําทาง
โปรดดรูายการปุมและสวนประกอบทั้งหมดของโทรศัพทไดจาก
คูมือเร่ิมตนใชงาน

ปุมเมนู 
คุณสามารถเขาสูเมนูหลักไดโดยใชปุมเมนู ในหนาจอแอปพลิเคชั่น
ท่ีเปดอยู ใหกดปุม  เพื่อใหแอปพลิเคชั่นทํางานโดยไมแสดงผล
บนหนาจอ หากตองการสลับระหวางแอปพลิเคชัน่ท่ีเปดอยู 
ใหกดปุม  คางไว
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ปุมเลื่อน NaviTM 
ในท่ีน้ีเรียกวา ปุมเลื่อน
ใชปุมเลื่อนเลื่อนไปมาตามเมนู ( , , , ) และเลือก
รายการ ( )

 เคลด็ลับ! เมื่ออยูในเมนู คุณสามารถใชปุมตัวเลข, ปุม  
และปุม  แทนปุมเลื่อนเพื่อเขาสูแอปพลิเคชัน่ไดอยาง
รวดเร็ว เชน ในเมนูหลัก กดปุม  เพื่อเปด ปฏิทิน

ปุมมัลติมีเดีย
หากใชปุมมลัติมเีดยี คุณสามารถเขาสูเน้ือหามัลติมีเดียและ
แอปพลิเคชั่นท่ีกําหนดไวลวงหนาไดอยางรวดเร็ว
หากตองการเปดทางลัดท่ีกําหนดใหกับปุมมัลติมเีดยี ใหกดปุม  
คางไว หากตองการเปดรายการแอปพลิเคชั่น ใหกดปุม  
หากตองการเปดแอปพลิเคชั่นท่ีตองการ ใหใชปุมเลือ่น 
หากตองการออกจากรายการโดยไมเลอืกแอปพลิเคชัน่ 
ใหกดปุม 
หากตองการเปลี่ยนปุมลัด ใหกดปุม  แลวกดปุม  
หากตองการเปลี่ยนแอปพลิเคชั่นท่ีแสดงเมื่อคุณกด  ใหเลือก 
ดานบน, ซาย, กลาง, และ ขวา แลวเลือกแอปพลิเคชั่น
ปุมลดับางปุมอาจไดรับการกําหนดไวแบบถาวร ซ่ึงคุณไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได

ปุมแกไข 
หากตองการคัดลอกและวางขอความ ใหกดปุม  คางไวเพื่อ
เลอืกคําและตัวอักษร กดปุม  หรือ  เพื่อไฮไลตขอความ 
หากตองการคัดลอกขอความไปไวท่ีคลิปบอรด ขณะท่ีกดปุม  
คางไว ใหเลือก คัดลอก หากตองการเพิม่ขอความลงในเอกสาร 
ใหกดปุม  คางไว แลวเลือก วาง 
การแกไขขอความและรายชื่อ
• หากตองการเลือกเพียงรายการเดียว ใหเลื่อนไปท่ีรายการ

ดังกลาว แลวกดปุม  และ  พรอมกัน
• หากตองการเลือกหลายรายการ ใหกดปุม  คางไวใน

ขณะท่ีกดปุม  หรือ  หากตองการสิ้นสุดการเลือก 
ใหคลายปุม  แลวจึงคลายปุม 

ใน ขอความ ใหใชปุมแกไขเปดใชฟงกชนัตัวชวยสะกดคํา, เขาสู
โหมดตัวเลข, แทรกสัญลักษณ และเปลี่ยนภาษาที่ใชเขียน โปรดดท่ีู 
“ขอความ” ในหนา 76

ปุมโหมด 
ปุมโหมดคือปุมมลัติฟงกชัน ชวยใหสะดวกตอการสลับไปมา
ระหวางแอปพลเิคชั่นท่ีเลือกไว รวมท้ังเปลี่ยนมุมมองในบาง
แอปพลิเคชั่นเมือ่ปดฝาพับ
เมือ่ฝาพับเปด กดปุม  เพือ่เปดรูปภาพลาสุดใน คลงัภาพ
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เมื่อฝาพบัเปด ในหนาตาง คลังภาพ ใหกดปุม  เพื่อสลบั
ระหวางมมุมองภาพยอและ Images & video
เมื่อฝาพบัปด ในโหมด กลอง ใหกดปุม  เพื่อสลบัไปมา
ระหวาง โหมดรูปภาพ และ โหมดวิดโีอ
เมื่อฝาพบัปดอยู ใน เครื่องเลนเพลง ใหกดปุม  เพือ่สลับ
ระหวาง กําลังเลน และ คลงัเพลง
เมื่อฝาพบัปดอยู ใน Visual Radio ใหกดปุม  เพื่อสลับ
ระหวางมมุมองชองและมุมมองรายการชอง

เคล็ดลับ! หากตองการดูภาพพื้นหลังบนหนาจอฝาพับเทานั้น 
ใหกดปุมโหมดสองครั้งเมือ่อยูในโหมดสแตนดบาย

ปุมถายภาพ 
กดปุม  คางไวเพื่อเปดใชกลองหลักเมื่ออยูในโหมดปด
ฝาพบั กดปุม  เพือ่ถายภาพ โปรดดท่ีู “การถายภาพ” 
ในหนา 34
ในโหมดวดิีโอ ใหกดปุม  เพื่อบันทึกวิดโีอคลิป โปรดดูท่ี 
“การบันทึกภาพวิดโีอ” ในหนา 40

ปุมลัดเขาเมนดูานหนาเครือ่ง
ใชปุมลัดเขาเมนูดานหนาเครื่อง ( ,  และ ) 
เพื่อควบคุมการเลน โปรดดูท่ี “เครื่องเลนเพลง” ในหนา 26 และ 
“Visual Radio” ในหนา 30

ใชปุมลัดเขาเมนูดานหนาเครื่องล็อคปุมกดโดยที่ฝาพบัปดอยู 
โปรดดท่ีู “การล็อคปุมกด (ลอ็คปุมกด)” ในหนา 23
กดปุม  เพื่อเปดใชแถบเครื่องมอืท่ีใชงานอยูเมือ่คุณใชกลอง
ในโหมดปดฝาพบั โปรดดท่ีู “แถบเครื่องมอืท่ีใชงานอยู” ในหนา 44

ปุมปรับระดับเสียง
สําหรับวิธีการปรับระดับเสียง โปรดดูท่ี 
“การควบคุมระดับเสียงและลําโพง” ในหนา 23
ใชปุมปรับระดับเสียงเลื่อนข้ึนหรือเลื่อนลงไปตามรายการเมือ่อยูใน
โหมดฝาพับปด
ใชปุมปรับระดับเสียงยอหรือขยายภาพขณะที่ใชกลองถายรูป 
นอกจากนี้ คุณสามารถใชปุมปรับระดับเสียงเลื่อนไปตามแถบ
เครื่องมือท่ีเปดใชงานโดยที่ฝาพบัยังปดอยูได โปรดดท่ีู 
“แถบเครื่องมือท่ีใชงานอยู” ในหนา 36

การโอนเนื้อหาจากโทรศัพท
เครื่องอื่น
คุณสามารถถายโอนขอมูลตางๆ เชน รายชือ่ จากโทรศัพท Nokia 
ท่ีใชงานรวมกันได ไปยังโทรศัพท Nokia N76 ของคุณโดยใช
การเชื่อมตอ Bluetooth โทรศัพทของคุณจะแจงเตือนในกรณีท่ี
เครื่องอ่ืนๆ น้ันไมรองรับการใชงานรวมกัน
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ประเภทของขอมลูท่ีสามารถถายโอนไดจะข้ึนอยูกับรุนโทรศัพท 
ซ่ึงคุณตองการถายโอนขอมลู หากโทรศัพทของคุณรองรับ
การซิงโครไนซ คุณยังสามารถซิงโครไนซขอมูลระหวางอุปกรณ
อ่ืนๆ และ Nokia N76 ของคุณได
หากเครื่องรุนอ่ืนน้ันไมสามารถเปดใชโดยไมมีซิมการด 
คุณสามารถใสซิมการดของคุณเองในเคร่ืองน้ัน เม่ือเปดใชโทรศัพท 
Nokia N76 ท่ียังไมไดใชซิมการด รูปแบบออฟไลนจะถูกนํามาใช
โดยอัตโนมัติ
การโอนขอมูล
1 หากใชแอปพลิเคชัน่ในโทรศัพท Nokia N76 เปนครั้งแรก  

ใหเลือกแอปพลิเคชัน่จาก ยินดีตอนรับ หรือกดปุม  
แลวเลือก เครื่องมือ > Utilities > ถายโอน หากคุณเคยใช
แอปพลิเคชั่นมากอน และตองการเริ่มตนการโอนใหม ใหเลือก 
ถายโอนขอมูล

2 หากตองการใหโทรศัพท Nokia N76 คนหาอุปกรณอ่ืนดวยการ
เชือ่มตอแบบ Bluetooth ใหเลือก ทําตอ เลือกอุปกรณท่ีคุณ
ตองการโอนขอมลู ในโทรศัพท Nokia N76 ใหปอนรหัส 
(1–16 หลัก) แลวเลือก ตกลง จากน้ันปอนรหัสเดียวกันนั้น
ในเครื่องโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่ง แลวเลอืก ตกลง ตอนนี้
โทรศัพทท้ังสองเครื่องจะจับคูกัน โปรดดท่ีู “การจับคูอุปกรณ” 
ในหนา 66
ในโทรศัพทบางรุน แอปพลิเคชั่นการโอนจะถกูสงไปที่อุปกรณ
อีกเครื่องในรูปแบบของขอความ ในการติดต้ัง โอนขอมูล 

ลงในโทรศัพทเครื่องอ่ืน เปดขอความ แลวปฏิบัติตามข้ันตอน
ท่ีปรากฏบนหนาจอ

3 จากเครื่องโทรศัพท Nokia N76 ใหเลือกขอมลูท่ีคุณตองการ
ถายโอนจากโทรศัพทอีกเครื่อง
ขอมลูจะถูกถายโอนจากหนวยความจําของโทรศัพทอีกเครื่อง 
ไปยังตําแหนงท่ีกําหนดไวในโทรศัพท Nokia N76 เวลา
ในการโอนจะขึ้นอยูกับจํานวนขอมลูท่ีถายโอน คุณสามารถ
ยกเลิกการโอนและทําการโอนตอไดในภายหลงั

หากอุปกรณอ่ืนรองรับการซิงโครไนซ คุณสามารถทําใหขอมลู
ในอุปกรณท้ังสองเปนขอมลูลาสุดได  ในการเริ่มตนซิงโครไนซ
กับอุปกรณ Nokia ท่ีใชงานรวมกันได ใหเลือก โทรศัพท เลื่อนไปท่ี
โทรศัพท แลวเลือก ตัวเลอืก > ซิงโครไนซ ทําตามคําแนะนําท่ี
ปรากฏบนหนาจอ
วิธีการซิงโครไนซมสีองแบบ หากมกีารลบรายการในโทรศัพท
เครื่องใดเครื่องหน่ึง รายการดังกลาวจะถูกลบออกจากโทรศัพท
ท้ังสองเครื่อง คุณไมสามารถกูคืนรายการที่ถกูลบโดยใช
การซิงโครไนซได
ในการดูบันทึกการโอนยายกอนหนานี้ ใหเลือก บันทึกโอน

เครื่องหมายที่สําคัญๆ
 กําลังใชโทรศัพทในเครือขาย GSM
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 กําลังใชโทรศัพทในเครือขาย UMTS (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

 คุณมีขอความท่ียังไมไดอานหนึ่งหรือหลายขอความ
ซ่ึงอยูในแฟมขอมูล ถาดเขา ใน ขอความ

 คุณมอีีเมลใหมอยูในศูนยรับฝากขอความระยะไกล
 มขีอความรอสงอยูในแฟมขอมูล ถาดออก
 คุณมีสายที่ไมไดรับ

 แสดงขึ้นหากตั้ง ชนิดเสียงเรียกเขา เปน เงียบ
 ปุมกดของโทรศัพทจะถกูลอ็ค

 นาฬิกาปลุกกําลังทํางาน
 สายโทรศัพทสายที่สองจะถูกนํามาใช (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย)
 ทุกสายที่โทรเขามาที่โทรศัพทจะถกูโอนไปท่ีเบอรอ่ืน 

หากคุณมีสายโทรศัพทสองสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
จะมตัีวเลขแสดงถงึสายโทรศัพทท่ีใช

 ชดุหูฟงท่ีใชรวมกันไดจะถูกตอเขากับโทรศัพท  แสดงวา
ไมมีการเชือ่มตอ

 เครื่องชวยฟงท่ีใชรวมกันไดจะถกูเชื่อมตอกับโทรศัพท
 เท็กซโฟน ท่ีใชรวมกันไดจะถกูเชื่อมตอกับโทรศัพท

 สายขอมูลกําลังทํางาน 

 การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS กําลังทํางาน  แสดงวา
การเชื่อมตอถกูพักไวชัว่คราว และ  แสดงวาการเชือ่มตอพรอม
สําหรับการใชงาน

 การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตกําลังทํางานเปนสวนหนึ่ง
ของเครือขายท่ีรองรับ EGPRS สัญลักษณ  แสดงวาการ
เชื่อมตอถกูพักไวชัว่คราว และ  แสดงวาการเชือ่มตอพรอม
สําหรับการใชงาน ไอคอนเหลานี้แสดงวามี EGPRS ในระบบ
เครือขาย แตเครื่องของคุณนั้นไมจําเปนตองใช EGPRS 
ในการถายโอนขอมูล

 การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต UMTS กําลังทํางานสัญลักษณ  
แสดงวาการเชื่อมตอถูกพักไวชัว่คราว และ  แสดงวาการ
เชื่อมตอพรอมสําหรับการใชงาน

 เปดการเชื่อมตอ Bluetooth ไว
 กําลังโอนยายขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth 

เมื่อสัญลกัษณกะพริบ แสดงวาโทรศัพทของคุณพยายามเชื่อมตอ
กับอีกอุปกรณหน่ึง

 การเชือ่มตอ USB กําลงัทํางาน

ไฟ LED ประหยัดพลังงาน
ระบบจะปดหนาจอหลังจากภาพพักหนาจอทํางานเพื่อประหยัด
พลงังานแบตเตอรี่ ไฟ LED สีนํ้าเงินท่ีดานบนของหนาจอฝาพับ
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จะกะพริบเพื่อแสดงใหทราบวาเครื่องยังทํางานอยู แตอยูใน
โหมดพกั 
สําหรับวธีิการเปดหรือปดโหมดพัก โปรดดท่ีู “จอฝา” ในหนา 112

การควบคุมระดบัเสยีงและลําโพง
ในการปรับเพิ่มหรือลดระดับเสียง ขณะสนทนาหรือฟงเสียง
อยางใดอยางหนึ่งอยู ใหกดปุมปรับระดับเสียง 
ลําโพงในตัวชวยใหคุณพูดและฟงเสียงในระยะท่ีไมหางจาก
เครื่องมากนัก โดยไมจําเปนตองถือโทรศัพทไวใกลๆ หู

 คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลําโพง เน่ืองจากเสียงจะดังมาก 

ในการใชลําโพงขณะที่ใชสาย ใหเลือก ตัวเลือก > ใชงานลําโพง
ในการปดลําโพง ใหเลือก ตัวเลอืก > ใชงานชุดหูฟง

การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด)
หากตองการล็อคปุมกดโดยที่ฝาพับยังปดอยู ใหกดปุม  
แลวกดปุม  หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหกดปุม  
แลวกดปุม  
หากตองการล็อคปุมกดโดยที่ฝาพับเปดอยู ใหกดปุม  
แลวกดปุม  หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหกดปุม  
แลวกดปุม 

เมือ่ล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉิน
ท่ีใชเปนทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องได

ชุดหูฟง
คุณสามารถตอชุดหูฟงท่ีใชรวมกันไดหรือ
เฮดโฟนเขากับชองเสียบ Nokia AV 
(3.5 มม.) ท่ีตัวเคร่ือง คุณอาจตองเลือก
โหมดสายเคเบิล
หามเชือ่มตอกับผลิตภัณฑท่ีกอใหเกิด
สัญญาณเอาตพตุ เพราะอาจทําใหเครื่อง
เสียหายได หามเชื่อมตอแหลงจายไฟที่มี
แรงดันไฟฟาเขากับชองเสียบ Nokia AV
เมือ่เชือ่มตออุปกรณภายนอกหรือชดุหูฟงอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจาก
อุปกรณท่ี Nokia รับรองสําหรับการใชงานกับเครื่องรุนนี้ เขากับ
ชองเสียบ Nokia AV โปรดระมัดระวังในเรื่องระดับความดังเสียง

 คําเตือน: เมื่อใชชุดหูฟง ความสามารถในการไดยินเสียง
ภายนอกของคุณอาจไดรับผลกระทบ หามใชชุดหูฟงใน
สถานที่ๆ ท่ีอาจมีผลตอความปลอดภัยของคุณ

ในการใชชุดหูฟงหรือเฮดโฟนดวยรีโมทคอนโทรลที่ใชรวมกันได 
เชน ชุดควบคุมเสียง Nokia AD-43 ใหตออุปกรณเขากับชองเสียบ
ท่ีตัวเคร่ือง จากนั้นใหตอชดุหูฟงหรือเฮดโฟนเขากับรีโมท



ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธ

โท
รศ

 ัพท
  N

ok
ia 

N7
6

24

การดหนวยความจํา
ใชเฉพาะการด microSD ท่ี Nokia 
อนุมัติใหใชรวมกับโทรศัพทรุนนี้ Nokia 
ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการรับรอง
สําหรับการดหนวยความจํา แตการด
บางย่ีหออาจไมรองรับการใชงานรวมกับโทรศัพทนี้อยางสมบูรณ
แบบ การดท่ีไมรองรับการใชงานอาจทําใหการดและโทรศัพท
เสียหาย และทําลายขอมูลท่ีเก็บไวในการด
เก็บการดหนวยความจําท้ังหมดใหพนมอืเดก็

เครื่องมือในการดหนวยความจํา 
กดปุม  และเลือก เครื่องมือ > Utilities > ความจํา

ในการสํารองขอมูลจากหนวยความจําของโทรศัพทมาไวท่ีการด
หนวยความจําท่ีใชรวมกันได ใหเลือก ตัวเลอืก > สํารองความจํา
เครื่อง เครื่องจะแจงใหคุณทราบ หากการดหนวยความจํามพีื้นท่ี
วางไมเพียงพอสําหรับการสํารองขอมลู
ในการเรียกคืนขอมูลจากการดหนวยความจําท่ีใชรวมกันไดมาไวท่ี
หนวยความจําของโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลอืก > เรียกคืน
จากการด
เมื่อฟอรแมตการดหนวยความจําใหมแลว ขอมลูท้ังหมดในการด
จะถกูลบโดยถาวร การดหนวยความจําบางประเภทอาจผาน
การฟอรแมตมาแลว ในขณะท่ีบางประเภทตองฟอรแมตกอนการ
ใชงาน โปรดสอบถามจากรานคาผูแทนจําหนายวาตองฟอรแมต
การดหนวยความจํากอนใชงานหรือไม
ในการฟอรแมตการดหนวยความจํา ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ฟอรแมตการดความจํา เลือก ใช เพือ่ยืนยัน

ตัวจดัการไฟล 
ในการเรียกดไูฟลและแฟมขอมูลในหนวยความจําของโทรศัพท
หรือบนการดหนวยความจําท่ีใชรวมกันได (หากใสไว) ใหกดปุม 

 แลวเลือก เครื่องมอื > ตัวจัดไฟล หนาจอหนวยความจํา
ของโทรศัพท ( ) จะเปดออก กดปุม  เพื่อเปดหนาจอการด
หนวยความจํา ( ) หากมี

ชดุหูฟงบางรุนไมมไีมโครโฟน สําหรับการติดตอทางโทรศัพท ใหใช
ชดุหูฟงพรอมรีโมทคอนโทรลหรือไมโครโฟนของเครื่องโทรศัพท
เมือ่ใชอุปกรณเสริมสําหรับชดุหูฟง เชน ชดุควบคุมเสียง Nokia 
AD-43 คุณสามารถปรับระดับเสียงในขณะใชสายไดโดยใชปุมปรับ
ระดบัเสียงของโทรศัพท ชุดควบคุมเสียง Nokia AD-43 มีการ
ควบคุมเสียงมัลติมีเดียซ่ึงใชปรับเสียงในการเลนเพลงหรือวิดีโอ
เทานั้น
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หากตองการเลือกหลายไฟล ใหกด  คางไวขณะท่ีกดปุม , 
 หรือ  หากตองการยายหรือคัดลอกไฟลไปไวในแฟมขอมูล 

ใหเลือก ตัวเลอืก > ยายไปโฟลเดอร หรือ คดัลอกไปที่
โฟลเดอร
หากตองการคนหาไฟล ใหเลือก ตัวเลอืก > คน แลวเลือกหนวย
ความจําท่ีตองการคนหาไฟล ปอนขอความที่จะคนหาซ่ึงตรงกับ
ชือ่ไฟล
ในการดูประเภทขอมูลท่ีคุณมีอยูในโทรศัพท และขนาด
หนวยความจําท่ีขอมูลประเภทตางๆ ใชไป ใหเลือก ตัวเลือก > 
รายละเอียดหนวยความจํา จํานวนหนวยความจําวางท่ีมีอยูและ
นํามาใชไดจะปรากฏใน ความจําท่ีวาง

หนวยความจําเหลือนอย — การเพ่ิมพ้ืนที่
หนวยความจํา 
คุณสมบัติหลายประเภทของโทรศัพทใชหนวยความจําสําหรับ
จัดเก็บขอมลู  โทรศัพทจะแสดงขอความแจงใหคุณทราบวา
หนวยความจําในโทรศัพทหรือในการดหนวยความจําเหลือนอย
ในการเพิม่พืน้ท่ีหนวยความจําของโทรศัพท ใหโอนขอมลูไปไวท่ี
การดหนวยความจําท่ีใชรวมกันได (หากคุณมี) หรือไปท่ีพีซีท่ีใช
รวมกันได

ในการลบขอมูลเพื่อเพิ่มพื้นท่ีหนวยความจํา ใหใช จัดการไฟล 
เพือ่ลบไฟลท่ีคุณไมตองการใชอีกตอไปหรือไปท่ีแอปพลิเคชั่นนั้นๆ 
ตัวอยางเชน คุณสามารถลบรายการตางๆ ตอไปนี้
• ขอความในแฟมขอมูลใน ขอความ และขอความอีเมลท่ีดึง

มาจากศูนยฝากขอความ
• เวบ็เพจท่ีบันทึกไว
• ขอมลูการติดตอ
• บันทึกปฏิทิน
• แอปพลิเคชั่นท่ีอยูใน จัดการแอปฯ ซ่ึงคุณไมตองการใช

อีกตอไป
• ไฟลการติดต้ัง (.sis) ของแอปพลิเคชัน่ซึ่งคุณไดติดต้ังไวใน

การดหนวยความจําท่ีใชรวมกันได ข้ันแรกใหสํารองไฟล
การติดต้ังไวในพซีีท่ีใชรวมกันได
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แอปพลิเคชั่นสื่อ
เครือ่งเลนเพลง
เครื่องเลนเพลงสนับสนุนไฟลท่ีมนีามสกุล AAC, eAAC, eAAC+, 
MP3 และ WMA เครื่องเลนเพลงจะไมสนับสนุนคุณสมบัติท้ังหมด
ของรูปแบบไฟลหรือรูปแบบไฟลทุกประเภท 

 คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียง
ท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียง
ของคุณ โปรดอยาถอืโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง 
เน่ืองจากเสียงจะดังมาก

คุณสามารถฟงเพลงโดยที่ฝาพับปดอยูหรือเปดออกได หากมี
สายเขาขณะท่ีคุณกําลังฟงเพลง เครื่องจะหยุดเลนเพลงชัว่คราว
เมื่อคุณรับสายเรียกเขา แตจะเลนตอทันทีท่ีคุณวางสาย
โปรดดูวธีิเพิม่เพลงในโทรศัพทไดจาก “การโอนเพลง” ในหนา 28
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการคุมครองดานลิขสิทธ์ิ โปรดดท่ีู 
“การจัดการสิทธ์ิแบบดจิิตอล” ในหนา 107

การเลนเพลง
ในการเลนเพลงโดยที่ฝาพับเปดอยู ใหปฏิบัติดังตอไปนี้:
1 กดปุม  และเลือก Music > เครื่องเลนเพลง

2 ใน เมนูเพลง ใหเลอืกประเภท เชน  ทุกเพลง หรือ อัลบั้ม
3 เลือกเพลงท่ีคุณตองการเลน
ในขณะ กําลังเลน ใหใชปุมเลื่อนและปุมเลือกตรงกลางควบคุม
การเลนเพลง
• กดปุม  เพือ่เลนเพลงหรือหยุดเลนชั่วคราว
• กดปุม  เพือ่เลนแทร็คยอนกลับหรืออานขามไปยังแทร็ค

กอนหนา
• กดปุม  เพือ่เลนแทร็คไปหนาอยางรวดเร็วหรืออานขามไป

ยังแทร็คถดัไป
• กดปุม  เพือ่หยุดเลน
ในการเลนเพลงโดยที่ฝาพับปดอยู ใหปฏิบัติดังตอไปนี้:
1 ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม  เพือ่เขาสู เมนูเพลง
2 เลือกเพลงท่ีคุณตองการเลน แลวกด
ในขณะ กําลังเลน ใหใชปุมลัดเขาเมนูดานหนาเครื่องควบคุม
การเลนเพลง:
• กดปุม  เพื่อเลนเพลงหรือหยุดเลนชั่วคราว

เมื่อคุณหยุดเลนเพลงชั่วคราว รายชื่อแทร็คท่ีกําลังฟงอยู
ในขณะนั้นจะปรากฏขึ้น

• กดปุม  เพื่อเลนแทร็คยอนกลับหรืออานขามไปยังแทร็ค
กอนหนา

Media.fm  Page 26  Thursday, May 24, 2007  5:49 PM



ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธ 27

• กดปุม  เพื่อเลนแทร็คไปหนาอยางรวดเร็วหรืออานขาม
ไปยังแทร็คถดัไป

• หากตองการสลับระหวาง กําลงัเลน และ เมนูเพลง ใหกดปุม 

เมนูเพลง
ในการเลอืกเพลงเพิ่มเติมเพื่อเลนในขณะ กําลังเลน ขณะท่ีฝาพับ
เปดอยู ใหเลือก ตัวเลือก > ไปที่เมนูเพลง
เมนูเพลงจะแสดงเพลงที่มีอยูในโทรศัพทและการดหนวยความจําท่ีใ
ชรวมกันได (ถาใสไว) ทุกเพลง แสดงรายชื่อเพลงทุกเพลง 
ในการดูเพลงท่ีเรียงลําดับไว ใหเลือก อัลบั้ม, ศิลปน, ประเภท หรือ 
ผูเรียบเรียง ในการดูรายการเพลง ใหเลือก รายการแทร็ค
ในการรีเฟรชคลังเพลงหลังจากคุณอัพเดตการเลอืกเพลงในเครื่องแ
ลว ใหเลือก ตัวเลือก > รเีฟรชคลังเพลง
หากตองการเปดหนาจอแสดงเพลงท่ีเลนอยูในปจจุบัน ใหกดปุม 

 คางไว
หากตองการสลับระหวาง กําลงัเลน และ เมนูเพลง โดยที่ฝาพบั
ปดอยู ใหกดปุม  ใชปุมลัดเขาเมนูดานหนาเครื่องและ
ปุมปรับระดับเสียงเลือกเพลงท่ีจะเลนเพิม่ เลือก ตัวเลือก 
เพื่อแกไขการตั้งคาเลนเพลงพื้นฐาน

รายการเพลง
ในการดูและจัดการรายการเพลง ในเมนูเพลง ใหเลือก รายการ
แทร็ค รายการเพลงตอไปนี้จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ แทร็คท่ี
เลนแลวสวนใหญ, แทร็คลาสุด และ เพิ่มเติมลาสุด
ในการดูรายละเอียดของรายการเพลง ใหเลือก ตัวเลือก > 
รายละเอียดรายการแทร็ค
การสรางรายการเพลง
1 เลอืก ตัวเลือก > สรางรายการเลน
2 ปอนชือ่สําหรับรายการเพลง แลวเลือก ตกลง
3 เลอืกศลิปนเพ ือคนหาเพลงที คุณตองการใสรวมไวในรายการเพลง

 กดปุม  เพื่อเพิ่มรายการ หากตองการแสดงรายชื่อเพลงไว
ใตชื่อศิลปน ใหกดปุม  หากตองการซอนรายชื่อเพลง 
ใหกดปุม 

4 หลงัจากที่คุณเลือกแลว ใหเลือก เรียบรอย หากใสการด
หนวยความจําท่ีใชรวมกันได รายการเพลงจะบันทึกลงใน
การดหนวยความจํา

หากตองการเพิม่เพลงอื่นในภายหลัง ขณะดูรายการเพลง ใหเลอืก 
ตัวเลือก > เพิม่เพลง
ในการเพิ่มเพลง, อัลบ้ัม, ศิลปน, ประเภท และผูเรียบเรียงไปไวท่ี
รายการเพลงจากหนาจอตางๆ ของเมนูเพลง ใหเลือกรายการ
ท่ีตองการ แลวเลือก ตัวเลอืก > เพิ่มไปที่รายการแทร็ค > 
รายการแทร็คท่ีจัดเก็บ หรือ รายการแทร็คใหม
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ในการลบเพลงออกจากรายการเพลง ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบจาก
รายการแทร็ค การลบท้ิงน้ีจะไมไดลบเพลงออกจากเครื่อง 
เพียงแตลบออกจากรายการเพลง
ในการจัดลําดบัเพลงใหมในรายการเพลง ใหเลือ่นไปยังเพลงท่ี
ตองการยาย แลวเลือก ตัวเลือก > จัดลําดบัใหม ในการเลือก
นําเพลงไปวางไวตรงตําแหนงใหม ใหใชปุมเลือ่น

รานคาเพลง 
ในรานคาเพลง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถคนหา 
เบราสและซื้อเพลงเพื่อดาวนโหลดลงในเครื่องได ความหลากหลาย 
สถานะ และการปรากฏของรานคาเพลงอาจแตกตางกันไป
คุณตองมีการต้ังคารานคาเพลงและการเชื่อมตออินเทอรเน็ตท่ี
ถูกตองเพื่อใชบริการนี้ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูท่ี 
“การตั้งคารานคาเพลง” ในหนา 28 และ “จุดเชื่อมตอ” ในหนา 119
การไปที่รานคาเพลง
1 ใน เมนูเพลง เลือก ตัวเลือก > ไปที่ รานคาเพลง
2 เลือกจากตัวเลือกท่ีปรากฏเพื่อคนหา เบราส หรือเลือกเสียง

เรียกเขา

การตั้งคารานคาเพลง
สถานะและการปรากฏของการตั้งคารานคาเพลงอาจแตกตาง
กันไป การต้ังคายังอาจจะกําหนดไวลวงหนาแลวและแกไขไมได

หากการตั้งคาไมไดกําหนดไวลวงหนา เครื่องอาจจะขอใหคุณ
ปอนการตั้งคาตอไปนี้
ท่ีอยู — คุณตองกําหนดที่อยูเว็บของบริการรานคาเพลง
จุดเชื่อมตอท่ีต้ังไว — เลือกจุดเชื่อมตอเพื่อใชเมื่อจะเชื่อมตอ
กับรานคาเพลง
ชื่อผูใช — ปอนชื่อผูใชของคุณสําหรับรานคาเพลง
รหัสผาน — ปอนรหัสผานของคุณสําหรับรานคาเพลง
ถาชอง ชื่อผูใช และ รหัสผาน ถูกท้ิงวางไว คุณอาจตองปอน
ขอมูลลงในชองดังกลาวเมื่อจะล็อกอิน
ในรานคาเพลง คุณสามารถแกไขการตั้งคาไดโดยเลือก ตัวเลอืก > 
การต้ังคา

การโอนเพลง
คุณสามารถโอนเพลงจากเครื่องพซีีท่ีใชรวมกันไดหรืออุปกรณอ่ืน
ท่ีใชรวมกันไดโดยใชสายเคเบิล USB หรือการเชื่อมตอ Bluetooth 
ท่ีใชรวมกันได สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดท่ีู “การเชือ่มตอ 
Bluetooth” ในหนา 64
ในการรีเฟรชคลังเพลงหลังจากคุณอัพเดตการเลือกเพลงในเครื่อง
แลว ใน เมนูเพลง ใหเลือก ตัวเลือก > รีเฟรชคลังเพลง
ขอกําหนดของเครื่องพซีีสําหรับการโอนเพลง ไดแก
• ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP (หรือสูงกวา)
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• แอปพลิเคชั่น Windows Media Player รุนท่ีใชรวมกันได 
คุณสามารถขอขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับ Windows Media 
Player ท่ีใชรวมกันไดจากหัวขอ Nokia N76 ของเว็บไซต Nokia

• ชดุโปรแกรม Nokia Nseries PC Suite

การโอนเพลงจากเครื่องพีซี
คุณสามารถใชวธีิตางๆ ในการโอนเพลงได 3 วธีิ น่ันคือ
• ในการดูเครื่องของคุณบนเคร่ืองพีซีท่ีใชรวมกันไดโดยเปน

ฮารดไดรฟภายนอก ซ่ึงคุณสามารถโอนไฟลขอมลูใดๆ ได 
ใหทําการเชื่อมตอดวยสายเคเบิล USB ท่ีใชรวมกันไดหรือ
การเชือ่มตอ Bluetooth  หากคุณใชสายเคเบิล USB ใหเลือก 
การถายโอนขอมูล เปนวิธีการเชื่อมตอ คุณตองใสการด
หนวยความจําท่ีใชรวมกันไดลงในเครื่อง

• ในการซิงโครไนซเพลงกับโปรแกรม Windows Media Player 
ใหตอสายเคเบิล USB ท่ีใชรวมกันได แลวเลือก เครื่องเลนส่ือ 
เปนวิธีการเชื่อมตอ คุณตองใสการดหนวยความจําท่ีใชรวมกัน
ไดลงในเครื่อง

• ในการใช Nokia Music Manager ใน Nokia Nseries PC Suite 
ใหตอสายเคเบิล USB แลวเลือก PC Suite เปนวิธีการเชื่อมตอ

หากตองการเปลี่ยนโหมดการเชือ่มตอ USB ท่ีระบบต้ังคาไว 
ใหกดปุม  แลวเลือก เครื่องมือ > เชื่อมตอ > USB > โหมด 
USB
ท้ังโปรแกรม Windows Media Player และโปรแกรม Nokia Music 
Manager ใน Nokia Nseries PC Suite เหมาะท่ีจะใชในการโอน

ไฟลเพลงมากที่สุด โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการโอนเพลงดวย
โปรแกรม Nokia Music Manager จากคูมือผูใชชดุโปรแกรม 
Nokia Nseries PC Suite

การโอนเพลงดวย Windows Media Player
ฟงกชันการทํางานซิงโครไนซเพลงอาจแตกตางกันไปใน
แอปพลิเคชั่น Windows Media Player แตละเวอรชนั โปรดดขูอมลู
เพิม่เติมจากคูมือและวิธีใช Windows Media Player ท่ีเก่ียวของ

การซิงโครไนซดวยตนเอง
หลงัจากเชื่อมตอโทรศัพทเขากับเครื่องพีซีท่ีใชรวมกันได Windows 
Media Player จะเลือกการซิงโครไนซดวยตนเองหากมีพืน้ท่ีหนวย
ความจําในเครื่องโทรศัพทไมเพยีงพอ เมือ่ใชการซิงโครไนซดวย
ตนเอง คุณสามารถเลือกเพลงและรายการเพลงที่ตองการยาย 
คัดลอก หรือลบได
เมือ่เชือ่มตอโทรศัพทเปนครั้งแรก คุณตองปอนชื่อท่ีใชเปนชื่อ
เครื่องของคุณใน Windows Media Player
ในการโอนการเลือกดวยตนเอง ใหทําดังน้ี
1 หลงัจากเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ Windows Media Player แลว 

ใหเลือกโทรศัพทของคุณในบานหนาตางการนําทาง หากมี
อุปกรณมากกวาหนึ่งรายการเชื่อมตออยู

2 ลากเพลงหรืออัลบ้ัมไปท่ีบานหนาตางรายการเพื่อทําการ
ซิงโครไนซ หากตองการลบเพลงหรืออัลบ้ัม ใหเลือกเพลง
หรืออัลบ้ัมจากในรายการ แลวคลิก Remove from list
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3 ตรวจสอบวาบานหนาตางรายการมไีฟลท่ีคุณตองการ
ซิงโครไนซและมพีื้นท่ีหนวยความจําในโทรศัพทเพียงพอ
หรือไม คลิก Start Sync. เพื่อเร่ิมตนการซิงโครไนซ

การซิงโครไนซอัตโนมัติ
หากตองการเปล่ียนตัวเลือกการโอนไฟลท่ีระบบต้ังไวในโปรแกรม 
Windows Media Player ใหคลิกท่ีลูกศรใตคําวา Sync แลวเลือก
โทรศัพทของคุณและคลิก Set up Sync. เลือกหรือไมเลือกกลอง
กาเครื่องหมาย Sync this device automatically
หากเลือกกลองกาเครื่องหมาย Sync this device automatically 
และคุณตอโทรศัพทของคุณแลว คลังเพลงในโทรศัพทจะถูกอัพเดต
โดยอัตโนมัติตามรายการเพลงที่คุณไดเลือกไวในโปรแกรม 
Windows Media Player
หากไมไดเลือกรายการเพลงไว คลังเพลงในเครื่องพีซีท้ังหมด
จะถูกเลือกเพื่อทําการซิงโครไนซ โปรดทราบวาคลังเพลงใน
เครื่องพีซีอาจมไีฟลมากกวาซึ่งพอดีกับหนวยความจําของโทรศัพท
และการดหนวยความจําท่ีใชรวมกันไดในโทรศัพท โปรดดูขอมูล
เพิ่มเติมในวิธีใช Windows Media Player
รายการเพลงในเครื่องของคุณจะไมซิงโครไนซกับรายการเพลงใน 
Windows Media Player

Visual Radio 
กดปุม  แลวเลือก Music > Radio คุณสามารถใช
แอปพลิเคชัน่นี้เพื่อฟงเหมอืนเปนวิทยุ FM ปกติ พรอมท้ัง
การคนหาคลื่นอัตโนมัติและสถานีท่ีบันทึกไวแลว หรือขอมูล
ท่ีเก่ียวของกับรายการวทิยุน้ันซึ่งแสดงควบคูกันไปบนหนาจอ 
หากคุณหมุนคลื่นไปที่สถานีท่ีมีบริการ Visual Radio บริการ Visual 
Radio จะใชขอมลูแพคเก็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
คุณสามารถฟงวทิยุ FM ไดในขณะท่ีใชแอปพลิเคชั่นอ่ืนไปดวย
หากคุณไมมีสิทธ์ิเขาใชบริการ Visual Radio ผูใหบริการและ
สถานีวิทยุในพืน้ท่ีของคุณอาจไมสนับสนุน Visual Radio
คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาไดตามปกติขณะฟงวิทยุ 
โดยในขณะที่มสีายสนทนาอยู เครื่องจะปดวิทยุกอน
หากคุณเปดเครื่องเลนเพลงโดยที่เปดวิทยุไวกอนแลว 
เครื่องจะปดเสียงวทิยุ เมื่อเคร่ืองหยุดเลนเพลงหรือพักชั่วคราว 
ใหกดปุม  แลวเลือก ดนตรี > Radio เพื่อเลนเพลงตอ
เมื่อปดฝาพบั ใหใชปุมลัดเขาเมนูดานหนาเครื่อง รวมท้ังปุมปรับ
ระดบัเสียงและปุมโหมดควบคุมวิทยุ FM

การฟงวิทยุ
โปรดสังเกตวาคุณภาพของเสียงวิทยุท่ีออกอากาศจะขึ้นอยูกับ
คลื่นสถานีวทิยุท่ีครอบคลุมในพื้นท่ีน้ันๆ
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วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสาอากาศของอุปกรณ
ไรสาย ดงัน้ัน คุณตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมท่ีใชงาน
รวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพื่อการใชงานวิทยุ FM ไดอยาง
เหมาะสม
กดปุม  แลวเลือก Music > Radio ในการเริ่มคนหา
สถานี ใหเลือกปุม  หรือ  หรือกดปุมลัดเขาเมนูดานหนา
เครื่อง  หรือ  คางไว ในการเปลี่ยนความถี่ดวยตัวเอง 
ใหเลือก ตัวเลอืก > หาคลื่นโดยผูใช
หากคุณไดบันทึกสถานีวิทยุไวแลวกอนหนานี้ ใหไปยังสถานีท่ี
บันทึกไวสถานีกอนหนาหรือสถานีถดัไป แลวเลือก  หรือ  
หรือกดปุมลัดเขาเมนูดานหนาเครื่อง  หรือ 
ในการปรับระดบัเสียง ใหกดปุมปรับระดับเสียง 
ในการฟงวทิยุผานทางลําโพง ใหเลือก ตัวเลือก > ใชงานลําโพง 

 คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดบัเสียงปกติ การรับฟงเสียง
ท่ีดงัเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียง
ของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง 
เน่ืองจากเสียงจะดังมาก

ในการดูสถานีท่ีมีอยูบนท่ีต้ัง ใหเลือก ตัวเลือก > ไดเรกทอรี
สถานี (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ในการบันทึกสถานีท่ีกําลังฟงอยูลงในรายการสถานี ใหเลือก 
ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี ในการเปดรายการสถานีท่ีบันทึกไว เลือก 
ตัวเลือก > สถานี

ในการกลบัไปยังโหมดสแตนดบาย และเปดฟงวิทยุ FM ไวเปน
พื้นหลัง ใหเลือก ตัวเลือก > เลนเปนพื้นหลงั

การดูขอมูลแบบวิชวล
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน 
คาบริการ และการสมคัรใชบริการ 
ในการดูเน้ือหาแบบวิชวลของสถานีท่ีฟงอยู ใหเลือก ตัวเลือก > 
เริ่มบริการเสมอืน หากไมไดจัดเก็บ ID บริการเสมือนไวใหกับ
สถานี ใหปอนลงไป หรือเลือก คนคืน เพือ่คนหา ID ในไดเรกทอรี
สถานี (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
เมือ่เร่ิมการเชื่อมตอบริการแบบวชิวล บนหนาจอจะแสดงขอมลู
แบบวิชวลในขณะนั้น

สถานีท่ีบันทึก
ในการเปดรายการสถานีท่ีบันทึกไวโดยท่ีฝาพบัเปดอยู ใหเลือก 
ตัวเลือก > สถานี
ในการฟงสถานีท่ีบันทึกไว ใหเลือก ตัวเลอืก > สถานี > รับฟง 
ในการดูเน้ือหาวิชวลของสถานีผานบริการ Visual Radio ใหเลอืก 
ตัวเลือก > สถานี > เริ่มบริการเสมือน
หากตองการสลับระหวางรายการสถานีท่ีบันทึกไวและการฟงสถานี
ท่ีบันทึกไวโดยท่ีฝาพบัปดอยู ใหกดปุม 
ในการเปลีย่นรายละเอียดของสถานี ใหเลือก ตัวเลือก > สถานี > 
แกไข
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 เคล็ดลับ! คุณสามารถใสปุมลัดสถานีท่ีบันทึกไวลงในเมนู
มลัติมีเดียได โปรดดูท่ี “ปุมมัลติมเีดยี” ในหนา 19

การต้ังคา
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
แบบเสียงตอนเปด — เลือกวาจะใหมีเสียงดงัหรือไมเมือ่เร่ิมตน
แอปพลิเคชัน่
บริการเริ่มตนอัตโนมติั — เลือก ใช เพื่อใหบริการ Visual Radio 
เร่ิมตนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกสถานีท่ีจัดเก็บไวซ่ึงมบีริการ 
Visual Radio 
จุดเชื่อมตอ — เลือกจุดเชื่อมตอท่ีใชในการเชือ่มตอขอมลู 
คุณไมตองใชจุดเชือ่มตอเมือ่ตองการใชแอปพลิเคชั่นนี้เพื่อฟง
เปนวิทยุ FM ปกติ
ภูมิภาคปจจุบนั — เลือกภูมิภาคที่คุณอยูในขณะนี้ การตั้งคานี้
จะปรากฏข้ึนตอเมือ่คุณไมไดอยูในพื้นท่ีครอบคลุมของระบบ
เครือขายขณะแอปพลิเคชั่นเริ่มตนทํางาน

RealPlayer
กดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > ส่ือ > RealPlayer 
ดวยโปรแกรม RealPlayer 
คุณสามารถเลนวิดโีอคลปิหรือสตรีมขอมลูไฟลส่ือ
แบบ OTA ไดโดยไมตองบันทึกลงในเครื่องกอน 

RealPlayer รองรับไฟลนามสกุล .3gp, .mp4 หรือ .rm อยางไรก็ด ี
RealPlayer ไมไดรองรับรูปแบบไฟลท้ังหมดหรือรูปแบบไฟลแปลง
ท้ังหมด

การเลนวิดีโอคลิป
ในการเลนไฟลส่ือท่ีบันทึกไว ใหเลอืก ตัวเลือก > เปด 
และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• คลิปลาสุด — เพื่อเปดหนึ่งในหกไฟลลาสุดท่ีเลนใน 

RealPlayer
• คลิปที่บนัทึกไว — เพื่อเลนไฟลท่ีจัดเก็บไวใน คลังภาพ
เลื่อนไปท่ีไฟลท่ีตองการ แลวกดปุม 
หากตองการปรับระดับเสียง ใหใชปุมปรับระดบัเสียง

การเรียกขอมลูโดยวิธี OTA
ผูใหบริการสวนใหญจะใหคุณใชจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP) 
เปนจุดเชื่อมตอท่ีระบบต้ังให ผูใหบริการรายอ่ืนๆ อาจจะใหคุณ
ใชจุดเชื่อมตอ WAP ได
ใน RealPlayer คุณสามารถเปดเฉพาะที่อยู URL แบบ rtsp:// 
เทานั้น อยางไรก็ด ีRealPlayer จะจําแนกลิงค http เปนไฟล .ram
ในการเรียกขอมูลแบบไรสาย ใหเลือกลิงคท่ีใชเรียกขอมลูซ่ึงจัดเก็บ
ไวใน คลงัภาพ บนเว็บเพจ หรือท่ีรับไวในขอความตัวอักษรหรือ
ขอความมัลติมีเดีย เครื่องของคุณจะเชื่อมตอกับไซตน้ันและเริ่มตน
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โหลดขอมูลกอนท่ีจะเริ่มเรียกขอมูลจริง ขอมลูน้ันจะไมถูกจัดเก็บไว
ในอุปกรณของคุณ

การต้ังคา RealPlayer
คุณอาจไดรับการตั้งคา RealPlayer เปนขอความแบบพเิศษ
จากผูใหบริการ โปรดดท่ีู “ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 79 
สําหรับขอมลูเพิม่เติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
วิดโีอ — เพื่อทําให RealPlayer เปดคลิปวิดีโอซ้ําโดยอัตโนมติั
หลังจากเลนจนจบแลว
การสตรีม — เพื่อเลือกวาจะใชพร็อกซี่เซิรฟเวอร เปลี่ยนจุด
เชื่อมตอท่ีระบบต้ังไว และต้ังคาชวงของพอรตท่ีใชหรือไม 
ขณะเชือ่มตอ โปรดติดตอขอรับการตั้งคาท่ีถูกตองจากผูใหบริการ

Adobe Flash Player 
ในการดู เลน และโตตอบกับไฟลแฟลชท่ีทําข้ึนสําหรับโทรศัพท
มอืถือ ใหกดปุม  แลวเลือก แอปพลเิคชั่น > ส่ือ > ตัวเลน 
Flash เลื่อนไปท่ีไฟลแฟลชท่ีตองการ แลวกดปุม 

Nokia Lifeblog 
ในการเริ่ม Lifeblog ในโทรศัพท ใหกดปุม  แลวเลือก Lifeblog
Nokia Lifeblog เปนการรวมซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทมือถือ
และเครื่องพซีี ซ่ึงใชเก็บขอมูลมลัติมีเดียตางๆ ท่ีคุณรวบรวมไว
ในโทรศัพทมอืถือของคุณ Nokia Lifeblog จะเก็บบันทึกขอมูล
มัลติมีเดียและจัดการภาพถาย ภาพวิดีโอ เสียง ขอความตัวอักษร 
ขอความมัลติมเีดยี และเว็บล็อกโพสตไดโดยอัตโนมัติตามลําดบั
เวลาท่ีคุณสามารถเบราส คนหา แบงปน เผยแพร และสํารอง
ขอมลูได
คุณสามารถอานรายละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกับ Nokia Lifeblog 
ไดจากคําแนะนําการใชงานโทรศัพทท่ี www.nseries.com/support 
หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ
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กลองถายรูป 
โทรศัพทของคุณ มีกลองถายรูปสองกลองดวยกัน กลอง
ความละเอียดสูงท่ีดานหลังเครื่อง (กลองตัวหลักในโหมดแนวนอน) 
และกลองความละเอียดตํ่าท่ีมุมบนดานขวาของหนาจอหลัก 
(กลองตัวท่ีสองในโหมดแนวตั้ง) คุณสามารถใชกลองท้ังสองตัว
เพื่อถายภาพนิ่งและบันทึกวิดโีอ 
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการถายภาพความละเอียด 1600x1200 
พกิเซลโดยใชกลองตัวหลัก แตความละเอียดของภาพที่ปรากฏ
ในคูมอืเลมน้ีอาจแตกตางไปจากของจริง
ภาพและวิดโีอคลปิจะถกูบันทึกโดยอัตโนมติัลงในแฟมขอมูล ภาพ
และวดิีโอ ท่ีอยูใน คลงัภาพ กลองจะสรางเปนภาพแบบ .jpeg 
วิดโีอคลิปจะถกูบันทึกในรูปแบบไฟล MPEG-4 ท่ีมนีามสกุลเปน 
.mp4 หรือในรูปแบบไฟล 3GPP ท่ีมนีามสกุลเปน .3gp (คุณภาพ 
การแบงใช) โปรดดท่ีู “การตั้งคาภาพวิดีโอ” ในหนา 41
คุณสามารถสงภาพและวิดีโอคลิปเปนขอความมัลติมีเดีย การแนบ
ไปพรอมกับอีเมลหรือโดยการเชือ่มตอ Bluetooth ได คุณยัง
สามารถอัพโหลดภาพและวิดีโอคลิปมาไวในอัลบ้ัมออนไลนท่ี
ใชรวมกันได โปรดดูท่ี “การแบงปนภาพแบบออนไลน” ในหนา 47

การถายภาพ
ขณะถายภาพ โปรดทราบวา:

• ใชมือท้ังสองขางถือกลองใหน่ิง
• ภาพท่ีซูมจะมีคุณภาพของภาพต่ํากวาภาพที่ไมไดซูม
• กลองถายรูปจะเขาสูโหมดประหยัดแบตเตอรี่ หากไมมกีาร

กดปุมใดๆ ภายในเวลาหนึ่งนาที หากตองการถายภาพตอ 
ใหกดปุม 

โหมดปดฝาพับ
ในการถายภาพโดยใชหนาจอฝาพบัเปนชองมองภาพ ใหปฏิบัติ
ดังตอไปนี้:
1 ในการเปดใชกลองตัวหลัก 

ใหกดปุม  คางไว 
หากกลองอยูใน โหมดวิดีโอ 
ใหกดปุม  คางไว

2 หากตองการถายภาพ ใหกดปุม 
 หามขยับโทรศัพท

จนกวาจะบันทึกภาพ 

โหมดเปดฝาพับ
ในการถายภาพโดยใชหนาจอหลักเปนชองมองภาพ ใหปฏิบัติ
ดังตอไปนี้:
1 เปดฝาพับ
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2 ในการเปดใชกลองตัวหลัก ใหกดปุม  ในกรณีท่ีกลอง
อยูใน โหมดวิดโีอ ใหเลือก ตัวเลือก > โหมดรปูภาพ 

3 หากตองการถายภาพ ใหกดปุม  หามขยับโทรศัพท
จนกวาจะบันทึกภาพ

ในการยอหรือขยายภาพ ใหใชปุมปรับระดบัเสียงของโทรศัพท
ในการปรับแสงและสีกอนจะถายภาพ เมือ่อยูในหนาจอหลัก 
ใหกดปุม  หรือ  เพื่อเลื่อนไปท่ีรายการบนแถบเครื่องมอื
ท่ีใชงานอยู ในหนาจอฝาพับ ใหกดปุม  เพื่อเปดใชแถบ
เครื่องมอื และใชปุมปรับระดับเสียงในการเลื่อนไปตามรายการ 
โปรดดูท่ี “การตั้งคาการติดต้ัง — สีและแสง” ในหนา 38 และ “ฉาก” 
ในหนา 38
ในการเพิม่หนวยความจํากอนถายภาพ ใหเลอืก ตัวเลือก > 
ไปยังหนวยความจําท่ีวาง ในหนาจอหลัก (ใชไดหากคุณได
คัดลอกขอมลูภาพและวิดีโอคลิปไปเก็บไวท่ีอ่ืนโดยใชโปรแกรม 
Nokia Nseries PC Suite) โปรดดูท่ี “การเพิม่หนวยความจํา” 
ในหนา 46
ในการเปดการทํางานของกลองตัวหนา ใหเลอืก ตัวเลือก > 
ใชกลองสอง หากตองการยอหรือขยาย ใหกดปุม  หรือ  
หากตองการถายภาพ ใหกดปุมเลื่อน
ในการเปดกลองถายรูปท้ิงไว และใชงานแอปพลิเคชัน่อ่ืน ใหกดปุม 

 หากตองการกลับไปยังหนาจอกลองถายรูป ใหกดคางไว
ท่ีปุมจับภาพ

เครื่องหมายกลองถายภาพนิ่ง
ชองมองภาพ (หนาจอหลัก) ของกลองถายภาพนิ่งจะแสดงรายการ
ตอไปนี้:
1 เครื่องหมายโหมดถายภาพปจจุบัน
2 แถบเครื่องมือท่ีใชงานอยู ซ่ึงคุณสามารถเลือ่นดกูอนจับภาพ

เพือ่เลอืกการตั้งคาและรายการอื่นๆ (แถบเครื่องท่ีใชงานอยู
จะไมปราฏในขณะจับภาพ) โปรดดูท่ี 
“แถบเครื่องมือท่ีใชงานอยู” ในหนา 36

3 เครื่องหมาย
ความละเอียดของ
ภาพแสดงคุณภาพ
ของภาพวาเปน 
พิมพ 2M - ใหญ, 
พิมพ 1M - กลาง 
หรือ MMS 0.3M - 
เลก็

4 ตัวนับภาพแสดง
จํานวนภาพโดยประมาณที่คุณสามารถถายไดโดยใชการตั้งคา
คุณภาพภาพปจจุบัน และหนวยความจําท่ีใช (ตัวนับจะไม
ปรากฏในขณะจับภาพ)

5 สัญลักษณหนวยความจําเครื่อง ( ) และการดหนวยความจํา 
( ) แสดงตําแหนงท่ีบันทึกรูปภาพไว
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แถบเครื่องมือท่ีใชงานอยู
แถบเครื่องมอืท่ีใชงานอยูจะชวยใหคุณมปุีมลัดไปยังรายการและ
การตั้งคาตางๆ กอนและหลังจากถายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
หากคุณใชหนาจอฝาพับเปนชองมองภาพ ใหกด  เพื่อเปด
แถบเครื่องมอืท่ีใชงานอยู ใชปุมปรับระดับเสียงเลื่อนไปยังรายการ
ท่ีคุณตองการ ในการเลือกรายการที่ตองการ ใหกด 
หากคุณใชหนาจอหลักเปนชองมองภาพ ใหเลื่อนไปยังรายการ
ท่ีคุณตองการ ในการเลือกรายการที่ตองการ กดปุม  
ตัวเลือกท่ีใชไดจะแตกตางกันตามโหมดจับภาพ คุณยังสามารถ
กําหนดวาจะทําใหแถบเครื่องมอืท่ีใชงานอยูมองเห็นไดตลอดเวลา
บนหนาจอหรือทํางานเฉพาะเมือ่กดปุม
หากคุณตองการมองเห็นแถบเครื่องมอืท่ีใชกอนและหลังจาก
ถายภาพหรือบันทึกวิดโีอ ใหเลือก ตัวเลอืก > แสดงไอคอน 
หากตองการมองเห็นแถบเครื่องมือท่ีใชงานอยูเมือ่คุณตองการใช
เทานั้น ใหเลือก ตัวเลอืก > ซอนไอคอน เฉพาะสัญลักษณ
โหมดถายภาพเทานั้นท่ีปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล ในการเปดใช
แถบเครื่องมอื ใหกดปุม  คุณจะมองเห็นแถบเครื่องมอืเปนเวลา 
5 วินาที
กอนถายภาพหรือบันทึกวิดีโอ ในแถบเคร่ืองมือท่ีใชงานอยู 
ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

 เพือ่เลือกฉาก
 เพือ่เลือกโหมดแฟลช (ภาพเทานั้น)

 เพื่อใชงานตัวจับเวลา (ภาพเทานั้น) โปรดดูท่ี “คุณอยูในภาพ 
— ตัวจับเวลา” ในหนา 39

 เพื่อใชงานโหมดตอเน่ือง (ภาพเทานั้น) โปรดดูท่ี 
“การถายภาพในลําดับตอเน่ือง” ในหนา 39

 เพื่อเลือกเอฟเฟกตสี
 เพื่อปรับสมดุลสีขาว
 เพื่อปรับการชดเชยการเปดรับแสง (ภาพเทานั้น)
 เพื่อปรับความไวแสง (ภาพเทานั้น)

ไอคอนเปล่ียนไปเพื่อแสดงสถานะปจจุบันของการตั้งคา
ตัวเลือกท่ีใชไดอาจแตกตางกันตามโหมดถายภาพและหนาจอ
ท่ีคุณอยู
ตัวเลือกการตั้งคาแถบเครื่องมือท่ีใชงานจะไมมีสําหรับกลองถายรูป
ตัวท่ีสอง
โปรดดเูพิ่มเติมท่ีตัวเลือกแถบเคร่ืองมือท่ีใชงานอยูใน 
“หลังจากถายรูป” หนา 36, “หลังจากบันทึกวดิีโอ” หนา 41 
และ “แถบเครื่องมอืท่ีใชงานอยู” หนา 44 ใน คลังภาพ

หลังจากถายรูป
หลังจากที่ถายรูปแลว คุณสามารถแกไขรูปโดยใชแถบเครื่องมือ
ท่ีใชงานอยูในหนาจอหลัก (จะใชไดหากต้ังคา แสดงภาพที่จับ 
เปน เปด ในการต้ังคาภาพนิ่งของกลองถายรูป)
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• หากคุณไมตองการเก็บภาพไว ใหเลือก ลบ
• ในการสงภาพโดยใชมัลติมีเดีย, อีเมล, การเชื่อมตอ Bluetooth 

หรืออัพโหลดภาพไปไวในอัลบ้ัมออนไลน ใหกดปุมโทรออก
หรือเลือก สง สําหรับรายละเอียดเพิม่เติม โปรดดท่ีู “ขอความ” 
หนา 76 “การเชื่อมตอ Bluetooth” หนา 64 และ 
“การแบงปนภาพแบบออนไลน” หนา 47 ตัวเลือกนี้ไมสามารถ
ใชไดในระหวางท่ีใชสนทนาอยู คุณยังสามารถสงภาพไปท่ี
ผูรับสายไดในขณะท่ีสนทนาอยู เลือก สงไปยังผูโทร 
(ใชไดเฉพาะในระหวางท่ีสนทนาอยู)

• ในการติดปายชื่อภาพและวางลงในตะกราพิมพเพื่อพิมพ
ในภายหลัง ใหเลือก เพิ่มตะกราพิมพ

• ในการพิมพรูปภาพ ใหเลือก พิมพ โปรดดท่ีู “การพมิพภาพ” 
ในหนา 46

• หากตองการกลับไปท่ีชองมองภาพเพื่อถายภาพใหม ใหกดปุม 
 หรือเลือก กลับ

ในการใชภาพเปนภาพพื้นหลังในสแตนดบายแบบพิเศษ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ต้ังเปนภาพพื้นหลัง
ในการต้ังภาพเปนภาพเมื่อมสีายสําหรับรายชื่อ ใหเลือก 
ต้ังเปนภาพโทรเขารายชื่อ

การตั้งคาภาพนิ่งของกลองถายรูป
การตั้งคาภาพนิ่งของกลองถายรูปม ี2 ประเภทดวยกัน คือ 
การตั้งคา ต้ังคารูปภาพ และการตั้งคาหลัก ในการปรับ ต้ังคา
รูปภาพ โปรดดูท่ี “การตั้งคาการติดต้ัง — สีและแสง” หนา 38 

คาท่ีต้ังไวจะเปลีย่นกลับเปนคาท่ีระบบกําหนดเมือ่คุณปดกลอง
ถายรูป แตการตั้งคาหลักจะยังคงคาเดิมอยูจนกวาคุณจะเปลี่ยนคา
น้ันอีกครั้ง ในการเปลี่ยนการตั้งคาหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > 
การต้ังคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
คุณภาพรูปภาพ — พมิพ 2M - ใหญ (ความละเอียด 1600x1200), 
พิมพ 1M - กลาง (ความละเอียด 1152x864) หรือ MMS 0.3M - 
เลก็ (ความละเอียด 640x480) หากคุณตองการพิมพภาพ เลือก 
พิมพ 2M - ใหญ หากตองการสงภาพทางอีเมล เลือก พิมพ 1M - 
กลาง หากตองการสงภาพผาน MMS ใหเลือก MMS 0.3M - เล็ก
ใชความละเอียดเหลานี้ไดเฉพาะในกลองตัวหลัก ในกลองตัวท่ีสอง 
ความละเอียดจะตองเปน MMS 0.3M - เล็ก เทานั้น
เพิ่มที่อัลบัม้ — เลือกวาคุณตองการจัดเก็บภาพไวในอัลบ้ัมเฉพาะ
ในคลังภาพหรือไม ถาคุณเลือก ใช รายการของอัลบ้ัมท่ีมีใชอยู
จะเปด
แสดงภาพที่จับ ใหเลือก เปด ในกรณีท่ีคุณตองการดภูาพหลงัจาก
ท่ีถายแลว หรือ ปด ถ าคุณตองการถายภาพตอไปในทันที
ชื่อภาพที่ต้ังไว — กําหนดชือ่รูปภาพตามคาเริ่มตน
ซูมดจิิตอลแบบขยาย (กลองตัวหลักเทานั้น) — เลือก เปด 
เพือ่อนุญาตใหเพิม่การซูมทีละข้ันเพื่อกอใหเกิดความราบรื่น
และความตอเน่ืองระหวางการซูมแบบดิจิตอลและการซูมแบบ
ขยายในกรณีท่ีคุณตองการจํากัดการซูมในท่ีท่ีภาพถูกเลือกใหเก็บ
รักษาคุณภาพไว ใหเลือก ปด
เสียงจับภาพ — ใหเลือกเสียงท่ีคุณตองการไดยินขณะท่ีถายรูป
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หนวยความจําท่ีใช — ใหเลือกท่ีจัดเก็บภาพของคุณ
เรียกคนืการต้ังคากลอง — เลือก ใช เพื่อกลับไปท่ีคาของ
การตั้งคากลองถายรูปท่ีระบบต้ังไว

แฟลช
แฟลชมีใหใชในกลองหลักเทานั้น
เมื่อใชแฟลชใหอยูหางจากวัตถุท่ีตองการถายในระยะที่เหมาะสม 
หามใชแฟลชเมือ่บุคคลหรือสัตวอยูในระยะใกล และอยาใหมือ
หรือวัตถุอ่ืนใดบังแฟลชขณะถายภาพ
กลองถายรูปมีแฟลช LED สําหรับสภาพแสงนอย ใชโหมดแฟลช
ตอไปนี้ไดกับกลองถายภาพนิ่ง: อัตโนมัติ ( ), เปด ( ), 
ลดจุดตาแดง ( ) และ ปด ( )
ในการเปลี่ยนโหมดแฟลช ในแถบเคร่ืองมือท่ีใชงานอยู ใหเลือก
โหมดแฟลชที่ตองการ

การตั้งคาการติดตั้ง — สีและแสง
ในการทําใหกลองถายรูปสามารถสรางสีและแสงที่แมนยําอีกครั้ง 
หรือเพิ่มเอฟเฟกตใหกับภาพหรือวิดโีอของคุณ ใหใชปุมเลื่อน
เพื่อเลื่อนดูแถบเครื่องมอืท่ีใชงานอยู และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
สมดลุสีขาว — เลือกแสงที่ถกูตองจากรายการ ตัวเลือกนี้ชวยให
ภาพถายท่ีไดมีสีสันสมจริง

ชดเชยคารับแสง (เฉพาะรูปภาพเทานั้น) — ปรับเวลาการรับแสง
ของกลอง
แฟลช — เลือกโหมดแฟลชที่ตองการ โปรดดท่ีู “แฟลช” ในหนา 38
โทนสี — เลอืกเอฟเฟกตสีจากรายการ
ความไวแสง (เฉพาะรูปภาพเทานั้น) — เลือกความไวแสง
ของกลองถายรูป หากสภาพแวดลอมมีแสงนอยลง กลองควรมี
ความไวแสงเพิ่มข้ึน
หนาจอจะเปลี่ยนแปลงตามการตั้งคาท่ีคุณเลือก เพือ่แสดงใหคุณ
เห็นวาการเปลี่ยนแปลงคาสงผลตอภาพถายหรือภาพวิดโีออยางไร
การตั้งคาสีและแสงสวางจะแตกตางกันตามโหมดและกลอง
ท่ีเลอืกใช คาท่ีต้ังจะเปลี่ยนกลบัเปนคาท่ีระบบกําหนดไว
เมื่อคุณปดกลองถายรูป
หากคุณเลือกฉากใหม การตั้งคาสีและแสงจะถูกแทนที่ดวยฉาก
ท่ีเลอืก โปรดดท่ีู “ฉาก” ในหนา 38 คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคา
หลังจากเลือกโหมดแลวได หากจําเปน

ฉาก
ฉากจะชวยใหคุณคนพบการตั้งคาสีและแสงท่ีถูกตองสําหรับสภาวะ
การถายภาพในขณะนั้น การตั้งคาสําหรับแตละฉากจะถูกต้ัง
ตามลักษณะหรือสภาพแวดลอมเฉพาะ 
ใชฉากไดเฉพาะในกลองตัวหลกั
ในแถบเครื่องมอืท่ีใชงานอยู ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
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ฉากวิดีโอ
อัตโนมัติ ( ) (คาเริ่มตน) และ กลางคืน ( )
ฉากของภาพ
อัตโนมัติ ( ) (คาเริ่มตน), กําหนดเอง ( ), แนวต้ัง ( ), 
แนวนอน ( ), กลางคืน ( ) และ แนวต้ังกลางคืน ( )
เมือ่คุณถายภาพ ฉากท่ีระบบต้ังไวคือ อัตโนมติั
ในการถายทําโหมดถายภาพที่เหมาะสมของคุณเองสําหรับสภาพ
แวดลอมท่ีแนนอน ในหนาจอหลกั ใหเลื่อนไปท่ี กําหนดเอง 
แลวเลือก ตัวเลอืก > เปลี่ยน เมือ่อยูในฉากผูใชกําหนดเอง 
คุณจะสามารถปรับการตั้งคาแสงและสีแบบตางๆ ในการคัดลอก
การตั้งคาของฉากอื่น ใหเลือกเลือก ตามโหมดฉาก และฉาก
ท่ีตองการ ในหนาจอฝาพบั ใหเลือก ต้ังคา > ฉากผูใช > เปลี่ยน 
หากตองการคัดลอกการตั้งคาของฉากอื่น ใหเลอืก ยึดตามฉาก

การถายภาพในลําดับตอเนื่อง
โหมดตอเน่ืองมีใหใชในกลองตัวหลักเทานั้น
ในการต้ังกลองใหถายภาพหกภาพหรือมากกวานี้เปนลําดับ 
(หากมหีนวยความจําพอ) ในแถบเครื่องมือท่ีใชงานอยู ใหเลือก 
สลับไปโหมดตอเน่ือง จํานวนภาพที่คุณสามารถถายได
จะข้ึนอยูกับหนวยความจําท่ีเหลืออยู 

ในการถายภาพหกภาพ ใหกดปุมจับภาพ หากตองการหยุด
ถายภาพ ใหกด ยกเลกิ ในการถายภาพมากกวาหกภาพ 
ใหกดคางไวท่ีปุมจับภาพ ในการหยุดถายภาพ ใหคลายปุมจับภาพ
หลงัจากที่คุณถายรูป ภาพถูกแสดงในแบบกริดบนจอภาพ 
ในการดูรูป ใหกดปุม  เพือ่เปดรูป
คุณยังสามารถใชโหมดตอเน่ืองไดโดยใชตัวจับเวลาภายใน เมื่อใช
ตัวจับเวลา จํานวนภาพสูงสุดคือ หกภาพ
ในการยอนกลับไปยังตัวจับภาพโหมดตอเน่ือง ใหกดปุมจับภาพ

คุณอยูในภาพ — ตัวจับเวลา
ตัวจับเวลามีใหใชในกลองตัวหลักเทานั้น
ใชตัวจับเวลาเพือ่ทําใหการจับภาพชาลง ดังน้ันคุณจึงสามารถ
ใหมีตัวคุณเองอยูในรูป ในการตั้งระยะหนวงเวลาของตัวจับเวลา 
ในแถบเครื่องมือท่ีใชงานอยู ใหเลือก ตัวจับเวลา > 2 วินาที, 10 
วินาที หรือ 20 วินาที ในการใชงานการตั้งเวลาถายภาพ ใหเลือก 
ทํางาน สัญลักษณตัวจับเวลา ( ) จะกะพริบและมเีสียงปบ
เมือ่เวลากําลังเดินอยู กลองจะถายภาพหลงัจากผานชวง
การหนวงเวลาที่เลือกไว 
ในการปด ตัวจับเวลา ในแถบเครื่องมือท่ีใชงานอยู ใหเลือก 
ตัวจับเวลา > ปด

 เคล็ดลบั! ในแถบเครื่องมือท่ีใชงานอยู ใหเลือก ตัวจับ
เวลา > 2 วินาที เพือ่ชวยใหมือของคุณมัน่คงเมื่อถายรูป
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การบันทึกภาพวิดีโอ
ในการบันทึกภาพวิดโีอโดยใชหนาจอฝาพบัเปนชองมองภาพ 
(ฝาพบัปด) ใหปฏิบัติดังน้ี:
1 หากกลองอยูใน โหมดรูปภาพ ใหกดปุม  

เพื่อเปลี่ยนเปน โหมดวิดีโอ 
2 กดปุม  เพื่อเร่ิมบันทึกภาพ ไอคอนบันทึกสีแดง  

จะปรากฏขึ้นและเสียงโทนจะดังข้ึน แสดงใหทราบวาเครื่อง
เร่ิมการบันทึกแลว

3 หากตองการหยุดบันทึก ใหกดปุม  หรือเลอืก หยุด  
วิดโีอคลิปจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติไปในแฟมขอมลู ภาพ
และวดิีโอ ใน คลงัภาพ โปรดดท่ีู “คลังภาพ” ในหนา 43 
วิดโีอมีความยาวไดสูงสุด 60 นาที 
(หากมพีื้นท่ีหนวยความจําเพยีงพอ)

ในการบันทึกภาพวิดโีอโดยใชหนาจอหลักเปนชองมองภาพ 
(ฝาพบัเปด) ใหปฏิบัติดังน้ี:
1 หากกลองถายรูปอยูใน โหมดรูปภาพ ใหเลือก สลบัไปโหมด

วิดโีอ จากแถบเครื่องมอืท่ีใชงานอยู 
2 กดปุม  เพื่อเร่ิมบันทึกภาพ ไอคอนบันทึกสีแดง  

จะปรากฏขึ้นและจะมีเสียงดงัข้ึน แสดงใหทราบวาการบันทึก
ไดเร่ิมตนข้ึนแลว 

3 หากตองการหยุดบันทึก ใหกดปุม  หรือเลอืก หยุด 
วิดโีอคลิปจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ไปในแฟมขอมลู ภาพ
และวดิีโอ ใน คลังภาพ โปรดดูท่ี “ภาพและวิดโีอคลิป” ในหนา 

43 วิดโีอมีความยาวไดสูงสุด 60 นาที 
(หากมีพืน้ท่ีหนวยความจําเพยีงพอ)

ในการหยุดบันทึกชัว่คราวทุกครั้ง ใหเลือก พัก ไอคอนการพกั ( ) 
จะกะพริบบนหนาจอ การบันทึกวิดโีอจะหยุดโดยอัตโนมัติ 
หากต้ังคาการบันทึกเปนหยุดชั่วคราว และไมมกีารกดปุมอ่ืนใด
ในหนึ่งนาที เลือก ทําตอ เพื่อทําการบันทึกตอ
ในการยอหรือขยายวัตถุ ใหกดปุมปรับระดบัเสียงท่ีดานขาง
โทรศัพท
ในการปรับแสงและสีกอนบันทึกวิดีโอ ใหใชปุมเลื่อนเพื่อเลื่อนดู
แถบเครื่องมือท่ีใชงานอยู โปรดดูท่ี “การตั้งคาการติดต้ัง — 
สีและแสง” ในหนา 38 และ “ฉาก” ในหนา 38
หากตองการเพิ่มหนวยความจํากอนบันทึกวิดโีอ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ไปยังหนวยความจําท่ีวาง (ใชไดตอเมือ่คุณไดสํารอง
ขอมูลภาพหรือวิดีโอคลิปแลว) โปรดดูท่ี “การเพิ่มหนวยความจํา” 
ในหนา 46
ในการเปดการทํางานของกลองตัวหนา ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ใชกลองสอง

สัญลกัษณการถายวิดีโอ
ชองดูภาพของวิดโีอจะแสดงตัวเลือกตอไปนี้:
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1 สัญลักษณโหมด
จับภาพปจจุบัน

2 สัญลักษณปดเสียง
3 แถบเครื่องมอื

ท่ีใชงานอยู ซ่ึงคุณ
สามารถเลื่อน
ไปมากอนบันทึก
ภาพเพื่อเลือก
รายการและการ
ต้ังคาตางๆ (แถบเครื่องมือจะไมปรากฏในระหวางการบันทึก) 
โปรดดูท่ี “แถบเครื่องมือท่ีใชงานอยู” ในหนา 36

4 เวลาบันทึกวิดีโอท่ีใชไดท้ังหมด เมื่อคุณกําลังบันทึกภาพ 
สัญลักษณความยาวของวิดีโอปจจุบันจะแสดงเวลาที่ใชไป
และเวลาที่เหลือ

5 สัญลักษณหนวยความจําเครื่อง ( ) และการดหนวยความจํา 
( ) แสดงตําแหนงท่ีบันทึกวิดีโอ

6 สัญลักษณคุณภาพของวดิีโอ แสดงใหเห็นคุณภาพของวิดโีอวา 
สูง, ปกติ หรือ การแบงใช

7 ประเภทของวิดีโอคลิป
หากตองการแสดงสัญลักษณชองมองภาพทุกสัญลักษณ ใหเลือก 
ตัวเลอืก > แสดงไอคอน เลือก ซอนไอคอน เพือ่แสดงเฉพาะ
สัญลกัษณสถานะของวิดโีอ และในระหวางการบันทึก จะแสดงเวลา
บันทึกท่ีมีอยู แถบซูมเมื่อซูม และปุมเลือก

หลงัจากบันทึกวิดีโอ
หลังจากที่คุณบันทึกวิดีโอคลิปแลว ใหเลือกตัวเลือกตอไปนี้จากแถบ
เคร่ืองมือท่ีใชงานอยู (ใชไดเฉพาะเม่ือต้ัง แสดงวิดีโอที่ถายไว เปน 
เปด ในการตั้งคาวิดีโอ):
• หากตองการเลนวดิีโอคลิปท่ีเพิ่งบันทึกเสร็จในทันที ใหเลอืก 

เลน 
• หากคุณไมตองการเก็บวดิีโอไว ใหเลือก ลบ
• หากตองการสงวิดีโอคลิปโดยใชมัลติมีเดยี, อีเมล, การเชือ่มตอ 

Bluetooth หรือการอัพโหลดไปไวในอัลบ้ัมออนไลน ใหกดปุม
โทรออกหรือเลือก สง สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูท่ี 
“ขอความ” หนา 76 “การเชื่อมตอ Bluetooth” หนา 64 และ 
“การแบงปนภาพแบบออนไลน” หนา 47 ตัวเลอืกนี้ไมสามารถ
ใชไดในระหวางท่ีใชสนทนาอยู คุณอาจไมสามารถสงวิดโีอคลิป
ท่ีบันทึกไวในรูปแบบไฟล .mp4 ในขอความมัลติมเีดยีไมได 
ท้ังน้ี คุณยังสามารถสงวิดโีอคลิปไปท่ีผูรับสายไดในขณะท่ี
สนทนาอยู เลือก สงไปยังผูโทร

• ในการบันทึกวิดีโอคลิปใหม เลือก วิดโีอใหม

การต้ังคาภาพวิดีโอ
การตั้งคาเครื่องบันทึกวิดีโอม ี2 ประเภทดวยกัน คือ การตั้งคา 
ต้ังคาวิดโีอ และการตั้งคาหลัก ในการปรับการตั้งคา ต้ังคาวิดีโอ 
โปรดดูท่ี “การตั้งคาการติดต้ัง — สีและแสง” ในหนา 38 คาท่ีต้ังไว
จะเปลี่ยนกลับเปนคาท่ีระบบกําหนดเมื่อคุณปดกลองถายรูป 
แตการตั้งคาหลักจะยังคงคาเดมิอยูจนกวาคุณจะเปลี่ยนคานั้น
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อีกครั้ง หากตองการเปล่ียนการตั้งคาหลัก ใหเลือก ตัวเลอืก > 
การต้ังคา และเลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้:
คุณภาพวิดีโอ — ตัง้คุณภาพของวิดีโอคลิปเปน สูง (คุณภาพที่ดี
ทีสุ่ดสําหรับการใชในระยะยาวและการเลนซํ้าบนโทรทัศนหรือ
คอมพวิเตอรและชุดหูฟงทีใ่ชรวมกันได), ปกติ (คุณภาพมาตรฐาน
สําหรับการเลนซํ้าผานชุดหูฟงของคุณ) และ การแบงใช 
(วิดีโอคลิปจะมีขนาดจํากัดเพือ่สงผานขอความมัลติมเีดยี) หากคุณ
ตองการดูวิดีโอบนโทรทัศนหรือคอมพวิเตอรทีใ่ชรวมกันได 
ใหเลือกคุณภาพของวิดีโอ สูง ซ่ึงมคีวามละเอียด QVGA (320x240) 
และเปนรูปแบบไฟล .mp4 ในการสงวิดีโอคลิปผาน MMS ใหเลือก 
การแบงใช (ความละเอียด QCIF, รูปแบบไฟล .3gp) 
วิดีโอคลิปทีบั่นทึกพรอม การแบงใช จะถูกจํากัดใหมขีนาดไมเกนิ 
300 กิโลไบต (ความยาวประมาณ 20 วินาท)ี เพื่อใหคุณสามารถ
สงไฟลดังกลาวในรูปแบบขอความมัลติมีเดยีไปยงัโทรศัพท
เคร่ืองอ่ืนทีใ่ชงานรวมกันไดสะดวก
การบนัทึกเสียง — เลือก เงียบเสียง หากคุณไมตองการ
บันทึกเสียง
เพิ่มที่อัลบั้ม — เลือกวาจะบันทึกวิดีโอคลิปท่ีถกูบันทึกท่ีคุณ
ตองการลงอัลบ้ัมใน คลังภาพ หรือไม เลือก ใช เพือ่เปดรายชื่อ
อัลบ้ัมท่ีมีอยู
แสดงวิดีโอที่ถายไว เลือกวาจะใหแสดงเฟรมแรกของวิดโีอคลิป
ท่ีบันทึกไวบนหนาจอหลังจากหยุดบนัทึกหรือไม เลือก เลน 

จากแถบเครื่องมือท่ีใชงานอยู (กลองตัวหลัก) หรือ ตัวเลอืก > เลน 
(กลองตัวรอง) เพือ่ดวูิดีโอคลิป
ชื่อวิดโีอที่ต้ังไว — ระบุชื่อท่ีต้ังไวของวิดีโอคลิป
หนวยความจําท่ีใช — ระบุการจัดเก็บหนวยความจําท่ีต้ังไว: 
หนวยความจําของโทรศัพทหรือการดหนวยความจํา (หากใสไว)
เรียกคืนการต้ังคากลอง — เลือก ใช เพื่อกลับไปท่ีคาของ
การตั้งคากลองถายรูปท่ีระบบต้ังไว
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คลงัภาพ
ในการจัดเก็บและจัดระเบียบภาพ, วิดโีอคลปิ, คลปิเสียง 
และสตรีมมิ่งลิงค ใหกดปุม  แลวเลือก คลังภาพ

 เคล็ดลับ! หากคุณกําลังใชแอปพลิเคชันอ่ืน เมื่อจะดภูาพ
ลาสุดท่ีจัดเก็บไวใน คลังภาพ ใหกดปุม  คางไว 
ในการเขาสูหนาจอหลักของแฟมขอมลู ภาพและวิดีโอ ใหกดปุม 

อีกครั้ง

การดแูละการเรียกดูไฟล
เลือก ภาพและวิดีโอ , แทร็ค 

, Lifeblog , คลิปเสียง 
, ลิงคการสตรีม , 

การนําเสนอ  หรือ 
ไฟลท้ังหมด  แลวกดปุม  
เพื่อเปดออก
คุณสามารถเลื่อนด ูเปดแฟม
ขอมูล พรอมท้ังเลือก คัดลอก
และยายรายการไปยังแฟมขอมูล
ได คุณยังสามารถสรางอัลบ้ัม 
และทําเครื่องหมาย คัดลอก 
และเพิ่มรายการลงในอัลบ้ัมไดอีกดวย โปรดดูท่ี “อัลบ้ัม” ในหนา 45

ไฟลท่ีจัดเก็บไวในการดหนวยความจําท่ีใชรวมกันไดของคุณ 
(หากใสไว) จะแสดงดวยสัญลกัษณ 
ในการเปดไฟล ใหกดปุม  วิดโีอคลิป, ไฟลประเภท .ram และ
สตรีมมิง่ลิงคจะถกูเปดออกและเลนใน RealPlayer สวนเพลงและ
คลิปเสียงจะเลนใน เครื่องเลน โปรดดูท่ี “RealPlayer” หนา 32 และ 
“เครื่องเลนเพลง” หนา 26
ในการคัดลอกหรือยายไฟลไปยังการดหนวยความจํา (ถาใสไว) 
หรือการดหนวยความจําเครื่อง ใหเลือกไฟล แลวเลือก ตัวเลอืก > 
ยายและคดัลอก > คัดลอกไปการดความจํา หรือ ยายไป
การดความจํา หรือ คัดลอกไปความจําเครื่อง หรือ ยายไป
ความจําเครื่อง 

ภาพและวิดีโอคลปิ
รูปภาพและวิดโีอคลิปท่ีถูกบันทึกดวยกลองจะถูกจัดเก็บไวในแฟม
ขอมลู ภาพและวดิีโอ ใน คลงัภาพ นอกจากนี้ รูปภาพและวิดโีอ
คลิปยังสามารถสงถึงคุณในรูปแบบขอความมัลติมีเดีย, เปนส่ิงท่ี
แนบไปกับอีเมล หรือผานการเชื่อมตอ Bluetooth ในการดูภาพหรือ
คลิปวิดโีอท่ีไดรับใน คลังภาพ หรือในเครื่องเลนส่ือ คุณตองจัดเก็บ
ขอมลูน้ันลงในหนวยความจําของอุปกรณหรือในการดหนวย
ความจําท่ีใชรวมกันได (ในกรณีท่ีใส)
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เลือก คลังภาพ > ภาพและวิดีโอ รายชื่อไฟลภาพและวิดีโอคลิป
จะปรากฏขึ้นตอเน่ืองกันและเรียงลําดับตามวนัท่ีและเวลา 
และจํานวนไฟลจะปรากฏข้ึน หากตองการเรียกดทีูละไฟล 
ใหกดปุม หรือ  หากตองการเรียกดูไฟลเปนกลุม ใหกดปุม 

หรือ  
หากตองการสลับระหวางโหมดแนวนอนและโหมดแนวตั้ง 
ใหเลือก ตัวเลอืก > หมุนการแสดงผล ขอมูลในแฟมขอมลู 
ภาพและวิดีโอ จะปรากฏในโหมดที่เลือก
เมื่อเปดภาพขึ้นมาแลว หากตองการขยายภาพ ใหกดปุมซูม
ท่ีดานขางของโทรศัพท เครื่องจะไมบันทึกอัตราสวนการซูมภาพ
ไวอยางถาวร
หากตองการหมุนภาพที่เลือกไปทางซายหรือทางขวา ใหเลือก 
ตัวเลือก > หมุน > ซาย หรือ ขวา
หากตองการพมิพภาพของคุณลงในเครื่องพิมพท่ีใชรวมกันได 
หรือเก็บไวในการดหนวยความจําท่ีใชรวมกันได (ในกรณีท่ีใส) 
เพื่อนําไปพมิพ ใหเลือก ตัวเลือก > พิมพ โปรดดท่ีู 
“การพมิพภาพ” ในหนา 46 
คุณยังสามารถติดปายชื่อภาพเพื่อพิมพในภายหลัง
ลงในตะกราพิมพใน คลังภาพ โปรดดูท่ี “ตะกราพิมพ” ในหนา 45
ในการแกไขวิดีโอคลิปหรือภาพถาย ใหเลอืก ตัวเลือก >แกไข 
โปรแกรมแกไขภาพจะเปดข้ึน โปรดดท่ีู “การแกไขวดิีโอคลิป” 
ในหนา 49 โปรดดูท่ี “การแกไขภาพ” ในหนา 48 

ในการสรางวิดีโอคลิปท่ีกําหนดเอง ใหเลือกวิดโีอคลิปหน่ึงหรือ
หลายคลิปในคลังภาพ และเลือก ตัวเลอืก > แกไข โปรดดท่ีู 
“การแกไขวดิีโอคลิป” ในหนา 49
ในการเพิม่รูปภาพหรือวิดโีอคลิปลงในอัลบ้ัมในคลังภาพ ใหเลือก 
ตัวเลือก > อัลบั้ม > เพิ่มที่อัลบั้ม โปรดดูท่ี “อัลบ้ัม” ในหนา 45
หากตองการใชรูปภาพเปน ภาพพื้นหลัง ใหเลือกรูปภาพ 
แลวเลือก ตัวเลือก >ใชรูปภาพ > ต้ังเปนภาพพื้นหลัง
ในการลบภาพหรือวิดีโอคลปิจากแถบเครื่องมอืท่ีใชงานอยู ใหเลือก 
ลบ โปรดดท่ีู “แถบเครื่องมอืท่ีใชงานอยู” ในหนา 44
หากตองการสลับจาก คลังภาพ เปนกลอง ใหกดปุม   
คางไว 

แถบเคร่ืองมือท่ีใชงานอยู
ในแฟมขอมูล ภาพและวิดีโอ คุณสามารถใชแถบเครื่องมือ
ท่ีใชงานอยูเปนทางลัดเพือ่เลือกงานตางๆ ใชแถบเครื่องมือท่ีใชงาน
อยูไดเฉพาะเมื่อคุณไดเลือกภาพหรือวิดีโอคลิปแลว 
ในแถบเครื่องมอืท่ีใชงานอยู ใหเลื่อนข้ึนหรือลงไปท่ีรายการตางๆ 
และเลือกรายการที่ตองการดวยการกดปุม  ตัวเลือกท่ีนํามา
ใชไดจะแตกตางกันตามหนาจอท่ีคุณอยู และข้ึนอยูกับวาคุณได
เลือกภาพหรือวิดีโอคลปิแลวหรือไม คุณยังสามารถระบุไดวา
จะใหมองเห็นแถบเครื่องมือท่ีใชงานอยูบนหนาจอตลอดเวลา
หรือไม หรือมองเห็นเฉพาะเมื่อกดปุม
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หากคุณตองการเห็นแถบเครื่องมือท่ีใชงานอยูบนหนาจอ ใหเลือก 
ตัวเลือก > แสดงไอคอน
หากคุณตองการมองเห็นแถบเครื่องมือท่ีใชงานอยูเมือ่คุณตองการ
ใชเทานั้น ใหเลือก ตัวเลือก > ซอนไอคอน หากตองการเปดใช
แถบเครื่องมอืท่ีใชงานอยู ใหกดปุม 
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

 เพื่อเลนวิดีโอคลิปท่ีเลือกไว
 เพือ่สงภาพหรือวิดโีอคลิปท่ีเลือก
 /  เพือ่เพิม่หรือลบภาพออกจากตะกราพิมพ โปรดดท่ีู 

“ตะกราพมิพ” ในหนา 45 
 เพื่อดภูาพในตะกราพิมพ
 เพือ่เร่ิมตนสไลดโชวของภาพ

 เพือ่ลบภาพหรือวิดโีอคลิปท่ีเลือก
 เพือ่พิมพภาพที่ดู
 เพือ่ลดความละเอียดของภาพที่เลือกหากตองการเพิม่

หนวยความจําสําหรับภาพใหม โปรดดูท่ี “การเพิ่มหนวยความจํา” 
ในหนา 46
ตัวเลือกท่ีนํามาใชไดอาจแตกตางกันตามหนาจอที่คุณอยู

ตะกราพิมพ
คุณสามารถติดปายชื่อภาพไวในตะกราพิมพ และพิมพภาพ
เหลานั้นภายหลังผานเครื่องพิมพท่ีใชงานรวมกันได หรือตาม
รานรับบริการอัดรูป หากมี โปรดดูท่ี “การพิมพภาพ” ในหนา 46 
ภาพท่ีมีปายชือ่จะแสดงดวย  ในแฟมขอมูล ภาพและวิดโีอ 
และอัลบ้ัม
ในการติดปายชื่อภาพไวพมิพในภายหลัง ใหเลือกภาพ และ 
เพิ่มไวตะกราพิมพ จากแถบเครื่องมือท่ีใชงานอยู
ในการดูภาพท่ีอยูในตะกราพมิพ ใหเลือก ดตูะกราพิมพ จากแถบ
เครื่องมอืท่ีใชงานอยู หรือเลือก  จากแฟมขอมลู 
ภาพและวิดโีอ 
(ใชไดเฉพาะเมื่อคุณไดเพิม่ภาพลงในตะกราพิมพแลว)
ในการยายภาพออกจากตะกราพิมพ ใหเลือกภาพท่ีอยูในแฟม
ขอมลู ภาพและวดิีโอ หรือในอัลบ้ัม และ ลบออกจากการพิมพ 
จากแถบเครื่องมือท่ีใชอยู

อัลบ้ัม
คุณสามารถใชอัลบ้ัมเพื่อจัดการภาพและไฟลวิดโีอไดอยางสะดวก
สบาย ในการดูรายการอัลบ้ัม ใหเลือก ภาพและวิดีโอ > 
ตัวเลือก > อัลบัม้ > ดูอัลบัม้ 
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ในการเพิม่รูปภาพหรือวดิีโอคลิปลงอัลบ้ัมในคลังภาพ ใหเลื่อนไป
ยังรูปภาพหรือวิดีโอคลิป แลวเลือก ตัวเลือก > อัลบั้ม > เพิ่มที่
อัลบั้ม รายชื่ออัลบ้ัมจะปรากฏขึ้น เลือกอัลบ้ัมท่ีคุณตองการใสภาพ
หรือวิดีโอคลิป ภาพและวิดโีอคลิปท่ีเลือกจะไมถูกลบออกจาก
แฟมขอมลู ภาพและวิดีโอ 
ในการลบไฟลออกจากอัลบ้ัม ใหกดปุม  ไฟลจะไมถูกลบจาก
แฟมขอมลู ภาพและวิดีโอ ใน คลังภาพ
หากตองการสรางอัลบ้ัมใหม ในหนาจอรายการอัลบ้ัม ใหเลือก 
ตัวเลือก > อัลบั้มใหม

การเพิ่มหนวยความจํา
ในการลดความละเอียดและขนาดไฟลของภาพที่จัดเก็บไวใน 
คลังภาพ และเพิม่หนวยความจําใหกับภาพใหม ใหเลอืก 
ตัวเลือก > ลดขนาด ในการสํารองขอมูลของภาพไวกอน 
กอนคัดลอกมาไวท่ีคอมพิวเตอรท่ีใชรวมกันไดหรือตําแหนงอ่ืน 
การเลือก ลดขนาด จะลดความละเอียดของภาพเหลือ 640x480
ในการเพิม่พืน้ท่ีวางของหนวยความจําหลังจากที่คัดลอกรายการ
ตางๆ มาท่ีตําแหนงอ่ืนหรืออุปกรณอ่ืนแลว เลอืก ตัวเลือก > 
ความจําท่ีวาง คุณสามารถเรียกดูรายการไฟลท่ีคุณคัดลอกแลว 
หากตองการยายไฟลท่ีคัดลอกจาก คลงัภาพ ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ลบ

การพิมพภาพ
ในการพมิพภาพดวย พิมพภาพ ใหเลือกภาพท่ีคุณตองการพิมพ 
และตัวเลือกพมิพในคลังภาพ กลอง ตัวแกไขภาพ หรือตัวดูภาพ
ใช พิมพภาพ พิมพภาพโดยใชสายเคเบิล USB ท่ีใชรวมกันได, 
การเชื่อมตอ Bluetooth หรือการดหนวยความจําท่ีใชรวมกันได 
(หากมี)
คุณสามารถพิมพไดเฉพาะภาพที่อยูในรูปแบบ .jpeg เทานั้น ภาพ
ท่ีถายดวยกลองถายรูปจะถูกจัดเก็บในรูปแบบ .jpg โดยอัตโนมัติ
ในการพมิพดวยเครื่องพิมพท่ีใชรวมกับ PictBridge ได ใหตอสาย
เคเบิลกอนท่ีจะเลือกตัวเลือกการพิมพ แลวตรวจสอบวาต้ังคา
โหมดสายเคเบิลเปน พิมพภาพ หรือ ถามเมื่อเชื่อมตอ โปรดดูท่ี 
“USB” ในหนา 68

การเลอืกเคร่ืองพิมพ
เมื่อคุณใช พิมพภาพ เปนครั้งแรก รายชือ่เครื่องพมิพท่ีใชงานได
จะปรากฏขึ้นเมือ่คุณเลือกภาพแลว การเลือกเครื่องพิมพ 
เครื่องพิมพน้ันจะถกูกําหนดเปนเครื่องพิมพท่ีระบบกําหนด
หากคุณเชื่อมตอเคร่ืองพิมพท่ีใชรวมกับ PictBridge ไดผานทาง
สายเคเบิล USB เครื่องพมิพจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ
หากไมสามารถเลือกใชเครื่องพิมพท่ีระบบกําหนดได รายชือ่
เครื่องพิมพท่ีมีใหเลือกใชไดจะปรากฏข้ึนอีกครั้ง
ในการเปลี่ยนเครื่องพมิพท่ีระบบกําหนดไว ใหเลือก ตัวเลอืก > 
การต้ังคา > เครื่องพิมพท่ีต้ังไว
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การดูตัวอยางกอนพิมพ
หลังจากเลือกเครื่องพิมพแลว ภาพท่ีเลอืกจะปรากฏขึ้นโดยใช
เลยเอาตท่ีกําหนดไวลวงหนา ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ใหกดปุม 

 หรือ  เพือ่เรียกดรููปแบบท่ีมีใหเลือกสําหรับเครื่องพิมพ
ท่ีเลือก หากภาพดังกลาวไมสามารถใสไดหมดในหนึ่งหนา ใหกดปุม 

 หรือ  เพือ่แสดงหนาอื่นๆ

การต้ังคาการพิมพ
ตัวเลือกท่ีมีใหเลือกจะแตกตางกันข้ึนกับความสามารถของ
เครื่องพมิพท่ีคุณเลือก
ในการกําหนดเครื่องพิมพท่ีระบบต้ังไว ใหเลือก ตัวเลือก > 
เครื่องพิมพท่ีต้ังไว
ในการเลอืกขนาดของกระดาษ ใหเลือก ขนาดกระดาษ และเลือก
ขนาดกระดาษจากรายการ กอนเลือก ตกลง ใหเลือก ยกเลิก 
เพื่อกลับไปท่ีรูปแบบกอนหนานี้

การพมิพภาพแบบออนไลน
ดวย พิมพออนไลน คุณสามารถสั่งพิมพภาพออนไลนไปท่ีบาน
ของคุณไดโดยตรง หรือไปยังรานคาท่ีคุณสามารถไปรับภาพนั้น
ไดในภายหลัง ผลิตภัณฑท่ีมีอยูจะข้ึนอยูกับผูใหบริการ

ในการใช พิมพออนไลน คุณตองติดต้ังไฟลการกําหนดคาบริการ
การพิมพอยางนอยหน่ึงไฟลไวบนเครื่อง คุณสามารถขอรับไฟล
ดังกลาวไดจากผูใหบริการการพิมพท่ีสนับสนุน พมิพออนไลน
คุณสามารถอานรายละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกับแอปพลิเคชั่นได
จากคําแนะนําการใชงานโทรศัพทท่ี www.nseries.com/support 
หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ

การแบงปนภาพแบบออนไลน 
ดวย แบงดูออนไลน คุณสามารถแบงปนภาพและวิดีโอคลิป
ในอัลบ้ัมออนไลนท่ีใชรวมกันได, เวบ็ลอ็ก หรือในบริการแบงปน
ภาพแบบออนไลนอ่ืนๆ ทางเว็บ คุณสามารถอัพโหลดเนื้อหา 
จัดเก็บประกาศที่ยังไมเสร็จไวในรูปของฉบับราง และดําเนินการ
ตอในภายหลัง และดูเน้ือหาของอัลบ้ัม ชนิดของเนื้อหาท่ีไดรับ
การสนับสนุนอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับผูใหบริการ
ในการใช แบงดูออนไลน คุณตองสมัครเพื่อขอรับบริการจาก
ผูใหบริการการใชภาพรวมกันแบบออนไลนและสรางบัญชผีูใช
ใหมกอน คุณสามารถสมัครขอใชบริการในเว็บเพจของผูใหบริการ
ไดตลอดเวลา โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหากตองการ
รายละเอียดการสมคัรขอรับบริการ โปรดดขูอมลูเพิ่มเติมเก่ียวกับ
ผูใหบริการที่ใหบริการนี้ไดจากเว็บไซตฝายสนับสนุนผลิตภัณฑใน 
www.nseries.com/support หรือเว็บไซต Nokia ในพืน้ท่ีของคุณ

www.nseries.com/support
www.nseries.com/support
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คุณสามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับแอปพลิเคชัน่ไดจาก
คําแนะนําการใชงานโทรศัพทท่ี www.nseries.com/support 
หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ

การแกไขภาพ
ในการแกไขรูปภาพหลังจากที่ถาย หรือหลังจากจัดเก็บไวใน 
คลังภาพ ใหเลอืก ตัวเลือก > แกไข 
เลือก ตัวเลือก > ใชเอฟเฟกต เพื่อเปดตารางที่คุณสามารถเลือก
ตัวเลือกแกไขแบบตางๆ ท่ีแสดงดวยไอคอนขนาดเลก็ได 
คุณสามารถครอบตัดและหมุนภาพ, ปรับความสวาง สี ความเขม 
และความละเอียด รวมถึงใสเอฟเฟกต ขอความ ภาพตัดปะ หรือ
กรอบใหกับภาพได

การครอบตัดภาพ
ในการครอบตัดภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > ใชเอฟเฟกต > 
ครอบตัด ในการครอบตัดขนาดภาพโดยผูใช ใหเลือก ผูใช
กําหนด หรือโดยการระบุลักษณะสัดสวนกอนจากรายการ 
ในกรณีท่ีคุณเลอืก ผูใชกําหนด กากบาทจะปรากฏอยูตรงมมุ
ทางดานซายบนของภาพ ใชปุมเลือ่นเลือกพื้นท่ีท่ีจะครอบตัด 
แลวเลือก ต้ัง เครื่องหมายกากบาทอีกอันหนึ่งจะปรากฏขึ้น
ท่ีมุมลางซาย เลือกพืน้ท่ีท่ีจะครอบตัดอีกครั้ง ในการปรับใหเลือก
พืน้ท่ีท่ีถูกเลือกกอน ใหเลือก กลับ พื้นท่ีท่ีเลือกจะเปนรูปส่ีเหลี่ยม
ผืนผา ซ่ึงสรางเปนภาพที่ถกูครอบตัด

ในกรณีท่ีไดเลือกระบุลักษณะสัดสวนแลว ใหเลือกพื้นท่ีทางดาน
มมุบนซายใหถกูครอบตัด ในการปรับขนาดพืน้ท่ีท่ีถกูเนน ใหใชปุม
เลื่อน ในการตรึงพืน้ท่ีท่ีเลือก ใหกดปุม  ในการยายพื้นท่ีภายใน
รูป ใหใชปุมเลื่อน ในการเลือกพื้นท่ีท่ีถูกครอบตัด ใหกดปุม 

การลดจุดตาแดง
ในการลดจุดตาแดงของรูปภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > 
ใชเอฟเฟกต > การลดจุดแดงนัยนตา ยายกากบาทไปยัง
นัยนตา แลวกดปุม  รูปวงกลมขนาดเล็กจะปรากฏขึ้นในจอ
แสดงผล หากตองการปรับขนาดวงกลมใหพอดีกับขนาดของ
นัยนตา ใหใชปุมเลื่อน ในการลดความแดง ใหกดปุม 

ปุมลดัท่ีมปีระโยชน
ปุมลัดในโปรแกรมแกไขภาพ มีดงัน้ี
• ในการดภูาพในโหมดเต็มหนาจอ กดปุม  ในการกลับไป

ท่ีหนาจอปกติ ใหกดปุม  อีกครั้ง
• ในการหมนุภาพตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกา 

ใหกดปุม  หรือ 
• ในการยอหรือขยาย ใหกดปุม  หรือ 
• หากตองการยายภาพท่ีซูม ใหกดปุม , ,  หรือ 

www.nseries.com/support
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การแกไขวิดโีอคลิป
ในการแกไขวิดีโอคลิปใน คลังภาพ และสรางวดิีโอคลิปแบบ
กําหนดคาเอง ใหเลือ่นไปท่ีวิดีโอคลิป แลวเลือก ตัวเลอืก > แกไข 
> รวม, เปลี่ยนเสียง, เพิ่มตัวอักษร, ตัด หรือ สราง muvee

เคล็ดลับ! คุณสามารถใช ตัวกํากับ สรางวิดีโอคลปิแบบ
กำหนดเองได เลือกวิดโีอคลิปและภาพท่ีคุณตองการสราง
ภาพยนตร แลวเลือก ตัวเลอืก > แกไข > สราง muvee โปรดดท่ีู 
“ตัวกํากับ” ในหนา 50
วิดโีอคลิปท่ีกําหนดเองจะถูกจัดเก็บอัตโนมติัไวใน ภาพและวิดีโอ 
ท่ีอยูใน คลังภาพ คลิปจะถูกจัดเก็บไวในการดหนวยความจํา 
หากไมพบการดหนวยความจํา เครื่องจะใชหนวยความจํา
ของโทรศัพท

การเพิ่มภาพ วิดีโอ เสียงและขอความ
คุณสามารถเพิ่มภาพ วิดโีอคลิป และขอความลงในวิดโีอคลปิ
ท่ีเลือกไวใน คลงัภาพ เพื่อสรางวิดีโอคลิปท่ีกําหนดเอง
ในการรวมภาพหรือวิดีโอคลิปเขากับวิดีโอคลิปท่ีเลือกไว 
ในโฟลเดอร ภาพและวิดโีอ ใหเลือก ตัวเลอืก > แกไข > รวม > 
ภาพ หรือ วิดีโอคลิป เลอืกไฟลท่ีตองการ และกด เลือก

หากตองการเพิม่คลิปเสียงใหมและแทนท่ีคลิปเสียงเดมิ
ในวิดีโอคลิป ใหเลือก ตัวเลอืก > แกไข > เปลีย่นเสียง 
แลวเลอืกคลิปเสียง 
หากตองการเพิม่ขอความที่จุดเริ่มตนหรือท่ีจุดส้ินสุดของวิดโีอคลิป 
ให ตัวเลอืก > แกไข > เพิ่มตัวอักษร พมิพขอความที่คุณ
ตองการเพิม่ แลว ตกลง หลังจากนั้น ใหเลือกตําแหนงท่ีจะเพิม่
ขอความ: การเริ่มตน หรือ ส้ินสุด

การตัดวิดีโอคลิป
คุณสามารถตัดตอวดิีโอคลิป และเพิ่มจุดเริ่มตนและจุดส้ินสุด
เพือ่แยกบางสวนออกจากวดิีโอคลิป ในโฟลเดอร ภาพและวิดีโอ 
ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข > ตัด
หากตองการเลนวดิีโอคลิปท่ีเลือกไวจากจุดเริ่มตน ใหเลือก 
ตัวเลือก > เลน

 เคลด็ลับ! หากตองการจับภาพของวิดโีอคลปิ ใหกดปุมแกไข
ในการเลอืกสวนตางๆ ของวิดีโอคลิปท่ีจะรวมอยูในวิดีโอคลิป
แบบกําหนดเอง และกําหนดจุดเริ่มตนและจุดส้ินสุดสําหรับสวน
ดังกลาว ใหเลื่อนไปท่ีจุดท่ีตองการในวดิีโอ แลวเลือก ตัวเลอืก > 
จุดเริ่มตน หรือ จุดส้ินสุด ในการแกไขจุดเริ่มตนหรือจุดส้ินสุด
ของสวนท่ีเลือก ใหเลื่อนไปท่ีสวนท่ีตองการ และกดปุมเลื่อน 
หลงัจากนั้น คุณสามารถยายสวนท่ีเลือกไปขางหนาหรือขางหลัง
ไทมไลนได
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หากตองการลบสวนท่ีเลือกท้ังหมด ให ตัวเลอืก > ลบออก > 
เครื่องหมายทั้งหมด
หากตองการดภูาพตัวอยางวิดีโอคลิป ใหเลือก ตัวเลอืก > 
เลนสวนที่เลือก หากตองการเลื่อนไปมาในไทมไลน ใหเลื่อนไป
ทางซายหรือขวา
หากตองการหยุดเลนวิดีโอคลิป ใหกด พกั หากตองการเลน
วิดโีอคลิปตอ ใหเลือก ตัวเลอืก > เลน หากตองการยอนกลับ
ไปท่ีหนาจอตัดตอวดิีโอ ใหกด กลับ
หากตองการบันทึกการเปลี่ยนแปลง และกลับไปท่ี คลังภาพ ใหกด 
เรียบรอย

การสงวิดีโอ
ในการสงวิดีโอ ใหเลอืก ตัวเลือก> สง > ทางมัลติมีเดีย, 
ทางอเีมล, ทาง Bluetooth หรือ อัพโหลดไปที่เว็บ โปรดติดตอ
ขอรายละเอียดขนาดขอความมัลติมเีดยีสูงสุดท่ีสงไดจากผูใหบริกา
รของคุณ 

 เคลด็ลับ! หากคุณตองการสงวิดีโอคลิปท่ีมีขนาดมากกวา
ขนาดสูงสุดของขอความมลัติมีเดียท่ีผูใหบริการยอมใหใช 
คุณอาจเลือกสงไฟลดังกลาวโดยใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth 
โปรดดูท่ี “การสงขอมลูโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth” ในหนา 66 
นอกจากนี้ คุณสามารถโอนวิดโีอของคุณไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
ท่ีใชงานรวมกันไดโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth สายเคเบิลขอมูล 

USB หรือดวยการใชอุปกรณเพิ่มพิเศษของโปรแกรมอานการด
หนวยความจําท่ีใชงานรวมกันได

ตัวกํากับ
ในการสรางภาพยนตร ใหกดปุม  แลวเลอืก คลังภาพ 
เลือกภาพและวิดโีอ แลวเลือก ตัวเลือก > แกไข > สราง muvee
Muvee เปนวิดีโอคลิปแบบส้ันท่ีผานการแกไขแลว ซ่ึงประกอบดวย
วิดโีอ ภาพ เพลง และขอความ Quick muvee จะถกูสรางโดย
อัตโนมัติจาก ตัวกํากับ หลังจากที่คุณเลือกลักษณะใหกับ
ภาพยนตร ตัวกํากับ จะใชเพลงและขอความที่ระบบกําหนดไว
ใหสัมพนัธกับรูปแบบท่ีเลือก ในมวูี่ท่ีกําหนดขึ้นเอง คุณสามารถ
เลือกไฟลวิดโีอและไฟลเพลง ภาพและรูปแบบของคุณเอง 
รวมทั้งใสขอความเปดตัวและปดทายดวย คุณสามารถสง Muvee 
เปนขอความมัลติมเีดยีได
Muvee สามารถจัดเก็บไวใน คลังภาพ ในรูปแบบไฟล .3gp ได

การสราง Muvee แบบเร็ว
1 ใน คลังภาพ ใหเลือกภาพและวิดโีอสําหรับ Muvee แลวเลอืก 

ตัวเลือก > แกไข > สราง muvee หนาจอเลือกรูปแบบ
จะเปดออก

2 เลือกรูปแบบของภาพยนตรจากรายการรูปแบบ 
3 เลือก ตัวเลือก > สราง muvee
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การสราง Muvee ท่ีปรับแตงเอง
1 ใน คลังภาพ ใหเลือกภาพและวิดโีอสําหรับ Muvee แลวเลือก 

ตัวเลือก > แกไข > สราง muvee หนาจอเลือกรูปแบบ
จะเปดออก

2 เลื่อนไปท่ีรูปแบบท่ีตองการ และเลอืก ตัวเลือก > กําหนดเอง
3 เรียงลําดบัใหมและตัดตอรายการตางๆ ท่ีเลอืก รวมทั้งเพิม่

หรือลบรายการออกจาก Muvee ใน วิดโีอและภาพ หรือ ดนตรี
ใน วิดีโอและภาพ คุณจะสามารถกําหนดลําดับทีไ่ฟลจะเลนใน 
Muvee ได ในการเลือกไฟลที่คุณตองการยายตําแหนง ใหกดปุม 

 จากนั้นเล่ือนไปที่ไฟลดานลางที่คุณตองการทําเครือ่งหมาย
ไฟล และกดปุม  ในการเพิ่มหรือลบภาพและวิดีโอออกจาก 
Muvee ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่ม/ลบออก
หากตองการเพิ่มอัลบ้ัมและเนื้อหาลงใน Muvee ในหนาจอ
รายการภาพหรือวิดโีอคลปิ ใหเลอืก ตัวเลือก > อัลบั้ม
หากตองการตัดวิดโีอคลิป ใน วิดโีอและภาพ ใหเลือก 
ตัวเลือก > เลือกเน้ือหา โปรดดูท่ี “การเลือกเนื้อหา” 
ในหนา 51
ใน ขอความ คุณสามารถเพิ่มขอความเปดตัวและปดทายลง
ในภาพยนตรได
ใน ความยาว คุณสามารถกําหนดความยาวของ Muvee 
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
ขอความมัลติมเีดยี — เพือ่กําหนดความยาวของ Muvee 
ใหเหมาะสมตอการสงขอความมลัติมเีดีย
เลือกอัตโนมัติ — เพือ่รวมภาพและวิดีโอคลปิท่ีเลือกท้ังหมด
ในภาพยนตร

เหมือนกับดนตรี — เพื่อกําหนดใหระยะเวลาของ Muvee 
เทากับไฟลเพลงท่ีเลือก
ผูใชกําหนดเอง — เพื่อกําหนดความยาวของภาพยนตร

4 เลอืก ตัวเลือก > สราง muvee หนาจอภาพตัวอยาง
จะเปดออก

5 ในการแสดงตัวอยางภาพยนตรท่ีกําหนดเองกอนจัดเก็บไว 
ใหเลือก ตัวเลือก > เลน

6 ในการจัดเก็บภาพยนตร ใหเลือก ตัวเลือก > บนัทึก
ในการสรางภาพยนตรท่ีปรับแตงเองใหมโดยใชการตั้งคารูปแบบ
เดมิ ใหเลือก ตัวเลอืก > สรางซ้ํา
การเลือกเนือ้หา
หากตองการแกไขวิดีโอคลิปท่ีเลอืกไว ใน วิดโีอและภาพ ใหเลือก 
ตัวเลือก > เลอืกเนื้อหา คุณสามารถเลือกไดวาวิดโีอคลปิสวนใด
ท่ีคุณตองการรวมหรือไมรวมใน Muvee ในแถบเลื่อน สีเขียว
หมายถึงสวนท่ีใหรวม, สีแดงหมายถึงสวนท่ีไมรวม และสีเทา
หมายถึงสวนท่ีใหโปรแกรมสุมเลือก
ในการรวมวดิีโอคลิปสวนนั้นๆ ใน Muvee ใหเลื่อนไปยังสวนท่ี
ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > รวม ในการแยกสวน ใหเลือก 
ตัวเลือก > ไมรวม ในการแยกช็อท ใหเลือก ตัวเลือก > 
สวนที่ไมรวม
ในการทําให ตัวกํากับ สุมรวมหรือแยกสวนวิดีโอคลิป ใหเลื่อนไป
ยังสวนท่ีตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > เลอืกเปนกลาง ในการสุม
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รวมหรือแยกสวนวิดีโอคลิป ใหเลือก ตัวเลอืก > เลือกทั้งหมด
เปนกลาง

การต้ังคา
ในหนาจอเลอืกรูปแบบ ใหเลอืก ตัวเลือก > กําหนดเอง > 
การต้ังคา เพือ่แกไขตัวเลือกตอไปนี้:
ความจําท่ีใช — เลือกท่ีจัดเก็บ Muvee 
ความละเอียด — เลือกความละเอียดของ Muvee เลือก อตัโนมัติ 
เพื่อใชความละเอียดท่ีดท่ีีสุดโดยดจูากจํานวนและความยาวของ
วิดโีอคลิปท่ีคุณเลือก
ชื่อ muvee ท่ีต้ังไว — ต้ังคาชื่อเร่ิมตนของ Muvee

การแสดงสไลด
ในแถบเครื่องมอืท่ีใชงานอยู ใหเลือก เริ่มตนสไลดโชว ( ) 
เพื่อดู
การแสดงภาพสไลดแบบเต็มจอ การแสดงสไลดจะเริ่มจากไฟล
ท่ีเลือก เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
หยุดชั่วคราว — เพือ่หยุดการแสดงสไลดชั่วคราว
ทําตอ — เพื่อเร่ิมการแสดงสไลดใหม หากพกัไว
ส้ินสุด — เพือ่ปดการแสดงสไลด
ในการเรียกดภูาพ ใหกดปุม  (กอนหนา) หรือ  (ถดัไป)

ในการปรับจังหวะของการแสดงสไลด กอนการเริ่มการแสดงสไลด 
ใหเลือก ตัวเลอืก > สไลดโชว > การต้ังคา > เวลาระหวางสไลด
ในการทําใหการแสดงสไลดไมสะดุดจากสไลดหน่ึงไปอีกสไลดหน่ึง 
และปลอยใหคลังภาพสุมยอและขยายภาพ ใหเลือก ซูมและกวาด
หากตองการเพิ่มเสียงลงในสไลดโชว ใหเลือก ตัวเลอืก > 
สไลดโชว > การต้ังคา > ดนตรี หรือ แทร็ก
ในการเพิม่หรือลดระดบัเสียง ใหใชปุมปรับระดับเสียงของโทรศัพท

การนําเสนอ
ในการนําเสนอ คุณสามารถดูไฟล SVG (scalable vector graphics) 
เชน การตูนและแผนที่ รูปภาพ SVG ยังคงรักษาภาพ
ท่ีปรากฏ เมื่อพมิพหรือดดูวยขนาดหนาจอและความละเอียด
ท่ีแตกตางกัน ในการดูไฟล SVG ใหเลือก การนําเสนอ เลื่อนไป
ท่ีรูป แลวเลือก ตัวเลอืก > เลน หากตองการหยุดเลนชัว่คราว 
ใหเลือก ตัวเลอืก > หยุดชั่วคราว
ในการขยาย ใหกดปุม  ในการยอ ใหกดปุม 
หากตองการหมุนภาพตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกา 90 องศา 
ใหกดปุม  หรือ  หากตองการหมนุภาพ 45 องศา 
ใหกดปุม  หรือ 
ในการสลับระหวางโหมดเต็มหนาจอกับหนาจอปกติ ใหกดปุม 
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การปรับโทรศัพทของคุณใหเหมาะกับความตองการ
คุณสามารถเลือกปรับแตงโทรศัพทไดดังตอไปนี้
• ในการใชหนาจอแสดงผลในโหมดสแตนดบายเพือ่เขาใชงาน

แอปพลิเคชั่นท่ีคุณใชเปนประจําไดอยางรวดเร็ว โปรดดท่ีู 
“โหมดสแตนดบายแบบพเิศษ” ในหนา 56

• ในการเปลี่ยนภาพพื้นหลังหรือภาพพกัหนาจอขณะอยูใน
โหมดสแตนดบายนั้น โปรดดูท่ี “การเปลี่ยนแปลงลกัษณะ 
ของโทรศัพท” ในหนา 54

• ในการเปลี่ยนลักษณะของหนาจอฝาพบั โปรดดท่ีู 
“หนาจอฝาพับ” ในหนา 55

• หากตองการปรับแตงเสียงเรียกเขา โปรดดูท่ี “รูปแบบ — 
ต้ังแบบเสียง” หนา 53 และ 
“การใสแบบเสียงเรียกเขาลงในรายชือ่ ติดตอ” หนา 100

• ในการเปลี่ยนปุมลัดท่ีกําหนดใหกับการกดปุมเลื่อนและ
ปุมเลือกซายและขวาในโหมดสแตนดบาย โปรดดท่ีู 
“โหมดพรอมทํางาน” ในหนา 112 

• ในการเปลี่ยนนาฬกิาที่แสดงในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม  
แลวเลือก การติดต้ัง > นาฬิกา > ตัวเลอืก > การต้ังคา > 
ชนิดนาฬกิา > อะนาลอ็ก หรือ ดจิิตัล

• ในการเปลี่ยนขอความตอนรับเปนภาพหรือภาพเคลื่อนไหว 
ใหกดปุม  และเลือก เครื่องมือ > การต้ังคา > ท่ัวไป > 
การปรับต้ังคา > จอภาพ > โลโกหรือขอความตอนรบั

• ในการเปลีย่นหนาจอเมนูหลัก เมื่ออยูในเมนูหลัก ใหเลือก 
ตัวเลือก > เปลี่ยนมมุมองเมนู

• ในการจัดเมนูหลักใหม เมือ่อยูในในเมนูหลัก ใหเลือก 
ตัวเลือก > ยาย, ยายไปโฟลเดอร หรือ โฟลเดอรใหม 
คุณสามารถยายโปรแกรมท่ีไมคอยไดใชงานไปไวในแฟมขอมลู 
แลวนําโปรแกรมที่คุณใชงานอยูเปนประจํามาไวในเมนูหลักได

รูปแบบ — ตั้งแบบเสียง 
ในการตั้งคาและปรับแตงเสียงเรียกเขา เสียงเตือนขอความเขา 
และเสียงประเภทอื่นท่ีกําหนดใหเหตุการณ สภาวะการใชงาน
ประเภทตางๆ หรือกลุมผูโทร ใหกดปุม  และเลือก เครื่องมือ > 
รูปแบบ
ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหเลือก เคร่ืองมือ > รูปแบบ เลือกรูปแบบ
ที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ทํางาน คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบ
ไดโดยกดปุม  เมือ่อยูในโหมดสแตนดบาย เล่ือนไปที่รูปแบบ
ที่คุณตองการใชงาน และเลือก ตกลง

 เคลด็ลบั! ในการสลับระหวางรูปแบบท่ัวไปและรูปแบบ
ไมมีเสียง ใหกดปุม  คางไว

ในการแกไขรูปแบบ ใหกดปุม  และเลือก เครื่องมอื > รูปแบบ 
เลือ่นไปยังรูปแบบท่ีตองการแกไข และเลือก ตัวเลือก > 



ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธ

กา
รป

ร ับ
โท
รศ

 ัพท
 ขอ

งค
 ุณใ

ห เ
หม

าะ
ก ับ

คว
าม

ต อ
งก

าร

54

ปรับต้ังคา เลือ่นไปท่ีการตั้งคาท่ีคุณตองการเปล่ียนแปลง 
และกดปุม  เพือ่เปดตัวเลือก 
แบบเสียงท่ีอยูในการดหนวยความจําท่ีใชรวมกัน
ได (หากใสไว) จะแสดงดวยสัญลักษณ 
ในรายการแบบเสียง ลิงค แหลงดาวนโหลดเสียง (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) จะแสดงรายการบุคมารคข้ึนมา โดยคุณ
สามารถเลอืกบุคมารคและเร่ิมทําการเชื่อมตอไปยังเว็บเพจเพื่อ
ดาวนโหลดแบบเสียงเพิ่มได 
หากคุณตองการใหชือ่ของผูโทรดังข้ึนเมือ่โทรศัพทสงเสียงกริ่ง 
ใหเลือก ตัวเลอืก > ปรับต้ังคา และต้ัง พูดชื่อผูโทร เปน เปด 
ตองจัดเก็บชื่อผูโทรไวใน รายชื่อ
ในการสรางรูปแบบใหม ใหเลือก ตัวเลอืก > สรางใหม

รูปแบบออฟไลน
คุณสามารถใชรูปแบบ ออฟไลน เพือ่ใชโทรศัพทไดโดยไมตอง
เชื่อมตอกับเครือขายไรสาย เมื่อคุณเปดใชรูปแบบ ออฟไลน 
การเชื่อมตอกับเครือขายไรสายจะถูกปด ซ่ึงแสดงดวยเครื่องหมาย 

 ในพื้นท่ีแสดงความแรงของสัญญาณ เครื่องโทรศัพทจะปดก้ัน
สัญญาณ RF ไรสายทั้งหมดท่ีสงมาและที่ออกจากเครื่องไว หากคุณ
สงขอความ ขอความดงักลาวจะถกูเก็บไวในถาดออกเพื่อรอสง
ภายหลัง
เมื่อรูปแบบ ออฟไลน ทํางาน คุณสามารถใชโทรศัพทได
โดยไมตองมซิีมการด

 ขอสําคัญ: ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออก
หรือรับสาย หรือใชคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีตองอยูภายในบริเวณพื้นท่ี
ครอบคลุมของระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ี แตคุณอาจทําการโทร
ฉุกเฉินดวยหมายเลขที่กําหนดมาในโทรศัพทได  ในการโทร
ติดตอ คุณตองเปดการทํางานรูปแบบโทรศัพทกอนโดย
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากลอ็คโทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค

คุณยังสามารถใชการเชือ่มตอ Bluetooth ขณะท่ีอยูในรูปแบบ 
ออฟไลน โปรดดท่ีู “การเชือ่มตอ Bluetooth” ในหนา 64
ในการออกจากรูปแบบ ออฟไลน ใหกดปุมเปด/ปด และเลอืก
รูปแบบอื่น โทรศัพทจะสงสัญญาณไรสายไดตามเดิม (หากมี
ความแรงของสัญญาณเพียงพอ)

การเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ของโทรศัพท
ในการเปลี่ยนลักษณะของหนาจอ เชน ภาพพืน้หลังและไอคอน 
ใหกดปุม  และเลือก เครื่องมือ > การต้ังคา > ท่ัวไป > 
การปรับต้ังคา > ลักษณะ
ในการเปลี่ยนลักษณะท่ีใชสําหรับแอปพลิเคชั่นท้ังหมดในโทรศัพท 
ใหเลือก ลักษณะ > ท่ัวไป ในการเปลี่ยนลกัษณะของแอปพลเิคชั่น 
ใหไปท่ีหนาจอหลักแลวเลือกแอปพลิเคชัน่
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ในการดูตัวอยางกอนเรียกใชลักษณะนั้น ใหเลอืก ตัวเลือก > 
ดตัูวอยาง ในการใชงานลักษณะ ใหเลือก ตัวเลอืก > ต้ัง ลักษณะ
ท่ีใชงานอยูจะแสดงดวยสัญลกัษณ 
ลักษณะท่ีเก็บไวในการดหนวยความจําท่ีใชรวมกันได (หากใสไว) 
จะแสดงดวยสัญลักษณ  ลักษณะในการดหนวยความจํา
จะใชไมได หากไมไดใสการดหนวยความจํานั้นในเครื่อง หากคุณ
ตองการใชลักษณะท่ีบันทึกไวในการดหนวยความจําโดยไมตองมี
การดหนวยความจํา ใหบันทึกลักษณะนั้นในหนวยความจํา
ของโทรศัพทกอน
ในการเปลี่ยนรูปแบบของเมนูหลัก ใหเลือก ลักษณะ > มุมมอง
เมนู
ในการเปดการเชือ่มตอเบราเซอรและดาวนโหลดลักษณะเพิ่มเติม 
ใน ท่ัวไป หรือ มมุมองเมนู ใหเลือก แหลงโหลดลกัษณะ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

 ขอสําคญั:เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถอืได และมีการรักษา
ความปลอดภัยรวมท้ังการปองกันซอฟตแวรท่ีเปนอันตราย
เทานั้น

ในการแกไขภาพพื้นหลังและการประหยัดพลังงานของลกัษณะ
ปจจุบัน ใหเลือก ลักษณะ > ภาพพื้นหลัง เพื่อเปลี่ยนภาพพืน้หลัง
บนหนาจอสําหรับโหมดสแตนดบายแบบพเิศษ โปรดดูขอมลู
การตั้งคาเวลาประหยัดพลังงานไดท่ี “จอภาพ” ในหนา 111 

หนาจอฝาพับ
ในการเปลีย่นลักษณะหนาจอฝาพบั ใหกดปุม  แลวเลือก 
เครื่องมือ > การต้ังคา > ท่ัวไป > การปรับต้ังคา > ลกัษณะ > 
การปรับต้ังคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ภาพพื้นหลัง — เลือกภาพพืน้หลังท่ีแสดงบนหนาจอฝาพับ
ในโหมดสแตนดบาย
ภาพพักจอ — เลือกภาพหรือภาพเคลื่อนไหวท่ีจะใชเปนภาพพัก
หนาจอสําหรับหนาจอฝาพบั รวมท้ังระยะเวลาที่ตองการใหแสดง
ภาพพกัหนาจอ 
เมือ่คุณเลอืกภาพที่จะใชเปนภาพพืน้หลังหรือภาพพักหนาจอ 
กรอบครอบตัดของหนาจอฝาพับจะปรากฏขึ้นท่ีดานบนของภาพ 
คุณสามารถซูมและหมนุพื้นท่ีในภาพได กดปุมเลื่อนเพื่อยายกรอบ
ไปมาภายในหนาจอ หากตองการใชพื้นท่ีภายในกรอบ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ต้ังเปนภาพพื้นหลัง หรือ ต้ังเปนภาพพักจอ 
คุณไมสามารถใชภาพท่ีมีการคุมครองลิขสิทธ์ิเปนภาพพืน้หลัง
หรือภาพพกัหนาจอ
ภาพเคลื่อนไหวการปด — เลือกเลนภาพเคลื่อนไหวขนาดสั้น
ในกรณท่ีีฝาพบัปดอยู
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แบบเสียงการปด — เลือกเลนแบบเสียงส้ันๆ ในกรณีท่ีฝาพบั
ปดอยู
แบบเสียงการเปด — เลือกแบบเสียงท่ีจะลนขนาดสั้นหากฝาพับ
เปดอยูและเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย

โหมดสแตนดบายแบบพเิศษ 
หนาจอสแตนดบายที่ใชงานอยูจะแสดงทางลัดแอปพลิเคชั่น 
และบันทึกจากแอปพลิเคชัน่เชน ปฏิทินและเครื่องเลน
ในการเปดหรือปดสแตนดบายแบบพิเศษ ใหกดปุม  แลวเลือก 
เครื่องมอื > การต้ังคา > ท่ัวไป > การปรับต้ังคา > 
โหมดพรอมทํางาน > แบบพเิศษ
เลื่อนไปยังโปรแกรมหรือ
เหตุการณท่ีตองการ และกดปุม 

เมื่อเปดใชโหมดสแตนดบายแบบ
พเิศษ คุณจะไมสามารถใชปุมลัด
บนปุมเลื่อนมาตรฐานที่มีอยูใน
โหมดสแตนดบายได
หากตองการเปลี่ยนปุมลัด
แอปพลิเคชั่นท่ีระบบต้ังไว 
ใหกดปุม  แลวเลือก 

เครื่องมอื > การต้ังคา > ท่ัวไป > การปรับต้ังคา > 
โหมดพรอมทํางาน > แอปฯ สแตนดบายพิเศษ
ปุมลัดบางปุมอาจกําหนดไวตายตัว และคุณจะเปล่ียนแปลงไมได



ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธ

เว ็บ
เบ
รา
เซ
อร

 

57

เว็บเบราเซอร 
กดปุม  และเลือก เวบ็ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

 ปุมลัด: ในการเริ่มใชเว็บเบราเซอร ใหกดปุม  คางไว
เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย

คุณสามารถใชเว็บเบราเซอรดูเว็บเพจที่ใชภาษา HTML (Hypertext 
markup language) ในอินเทอรเน็ตไดอยางท่ีออกแบบ
มาแตแรก ท้ังน้ี คุณยังสามารถเรียกดูเว็บเพจท่ีออกแบบขึ้น
เปนพิเศษสําหรับอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนท่ี และใชภาษา XHTML 
(Extensible hypertext markup language) หรือภาษา WML 
(Wireless markup language)
ดวยโปรแกรม เว็บ คุณสามารถยอหรือขยายเพจได ใช แผนท่ียอ 
และภาพรวมเพจเพื่อเลื่อนดูในเพจ อานลิงคขาวทางเว็บและ Blog 
บุคมารคเว็บเพจ และดาวนโหลดขอมูล
โปรดสอบถามการใชบริการ ราคา และคาธรรมเนียมตางๆ จาก
ผูใหบริการของคุณ นอกจากนี้ ผูใหบริการจะใหคําแนะนําเก่ียวกับ
การใชบริการตางๆ แกคุณ
ในการใชเว็บเบราเซอร คุณตองใชจุดเชื่อมตอเพื่อเชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ต โปรดดท่ีู “จุดเชือ่มตอ” ในหนา 119

ระบบปองกันของการเชื่อมตอ
หากเครื่องหมายความปลอดภัย  ปรากฏขึ้นระหวางการ
เชือ่มตอแสดงวาการสงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและเกตเวย
อินเทอรเน็ตหรือเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตถูกเขารหัสไว
อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวา
การสงผานขอมลูระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (หรือท่ี
ท่ีจัดเก็บแหลงขอมลูท่ีตองการ) จะปลอดภัย ข้ึนกับผูใหบริการวา
จะมีระบบรักษาความปลอดภัยใหกับการสงขอมูลระหวางเกตเวย
และเซิรฟเวอรท่ีใหขอมูลหรือไม
คุณจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภัยกับบริการบางประเภท 
เชน บริการดานธนาคาร คุณจะไดรับขอความแจงบนหนาจอ
โทรศัพท หากเซิรฟเวอรน้ันไมใชของแท หรือในกรณีท่ีคุณไมมี
ใบรับรองความปลอดภัยท่ีถูกตองในเครื่องของคุณ สําหรับขอมลู
เพิม่เติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ โปรดดูท่ี 
“การจัดการใบรับรอง” ในหนา 115 เพื่ออานรายละเอียดเพิม่เติม
เก่ียวกับใบรับรองและรายละเอียดใบรับรอง
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หนาจอบุคมารค
หนาจอบุคมารคใชในการเลอืกท่ีอยูเว็บจากรายชื่อหรือจากกลุม
บุคมารคใน บุคมารคอัตโนมติั คุณยังสามารถปอนท่ีอยู URL 
ของเว็บเพจท่ีคุณตองการเยี่ยมชมโดยตรงลงในชอง ( )

 แสดงเพจเริ่มตนท่ีกําหนดสําหรับจุดเชื่อมตอท่ีระบบต้ังให
คุณสามารถจัดเก็บท่ีอยู URL เปนบุคมารคขณะที่เบราสใน
อินเทอรเน็ต รวมท้ังจัดเก็บท่ีอยูท่ีไดรับในขอความลงในบุคมารค
ของคุณ และสงบุคมารคท่ีจัดเก็บไว
โทรศัพทของคุณอาจมบุีคมารคและลิงคของเว็บไซตอ่ืนติดต้ังไวแล
ว คุณอาจตองเขาสูเว็บไซตอ่ืนๆ ผานโทรศัพทของคุณ เว็บไซต
เหลานั้นไมไดเปนพนัธมติรกับ Nokia และ Nokia จะไมขอ
รับประกันหรือรับผิดชอบตอเว็บไซตดังกลาว หากคุณเลือก
ท่ีจะเขาใชเวบ็ไซตเหลานั้น คุณควรระมัดระวงัในการใชขอมูล
หรือความปลอดภัย
หากตองการเปดหนาจอบุคมารคขณะท่ีเรียกขอมูล ใหกดปุม  
หรือเลือก ตัวเลือก > บุคมารค
หากตองการแกไขรายละเอียดของบุคมารค เชน ชือ่บุคมารค 
ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัวจัดการบุคมารค > แกไข
ในหนาจอแสดงบุคมารค คุณยังสามารถปอนแฟมขอมลูเบราเซอร
อ่ืนๆ ได เวบ็เบราเซอรชวยใหคุณบันทึกเว็บเพจในขณะท่ีเบราส

ขอมูลได ในแฟมขอมูล เพจที่จัดเก็บไว คุณสามารถดเูน้ือหา
เพจท่ีบันทึกไวแบบออฟไลนได
นอกจากนี้ เว็บเบราเซอรยังชวยติดตามเว็บเพจท่ีคุณเขาไปชม
ในระหวางการเบราสได ในแฟมขอมูล บุคมารคอัตโนมัติ 
คุณสามารถดูรายการเว็บเพจท่ีเขาเย่ียมชมไวแลวได
ใน ลิงคขาวทางเว็บ คุณสามารถดลูงิคท่ีจัดเก็บไวสําหรับลิงคขาว
ทางเวบ็และบลอ็กท่ีคุณสมัครเปนสมาชิกได ลิงคขาวทางเว็บมักพบ
ท่ัวไปในเว็บเพจองคกรขาวขนาดใหญ, เว็บล็อกสวนบุคคล, ชุมชน
ออนไลนท่ีเสนอหัวขอขาวลาสุดและสรุปบทความ ลิงคขาวทางเว็บ
ใชเทคโนโลยี RSS และ ATOM

การเบราสเว็บ
 ขอสําคญั: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชือ่ถือได และมีการรักษา

ความปลอดภัยรวมท้ังการปองกันซอฟตแวรท่ีเปนอันตราย
เทานั้น

ดวยฟงกชัน เว็บ คุณสามารถดูเว็บเพจตามที่ออกแบบมาแตแรกได 
ในการเบราสเว็บเพจเมื่ออยูในหนาจอแสดงบุคมารค ใหเลือก
บุคมารคหรือปอนท่ีอยูลงในชอง ( ) จากน้ัน กดปุม 
เว็บเพจบางหนาอาจประกอบไปดวย ภาพกราฟกและเสียง 
ซึ่งโทรศัพทจะตองมพีื้นท่ีหนวยความจําขนาดใหญ จึงจะสามารถ
เขาดเูวบ็เพจดังกลาวได หากโทรศัพทของคุณไมมีพืน้ท่ีหนวย
ความจําเหลอือยูในขณะท่ีโหลดหนาดังกลาว ภาพกราฟกของหนา
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น้ันจะไมแสดงขึ้น ในการเบราสเว็บเพจแบบไมมภีาพกราฟก
เพื่อประหยัดพื้นท่ีหนวยความจํา ใหเลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > 
หนา > ดาวนโหลดขอมูล > ตัวอักษรเทาน้ัน

 เคลด็ลับ! หากตองการกลับไปยังโหมดสแตนดบายโดยที่
ยังเปดเบราเซอรไวแบบไมแสดงผลบนหนาจอ ใหกดปุม  
สองครั้งหรือกดปุม  ในการกลับไปท่ีเบราเซอร ใหกดปุม  
คางไว แลวเลอืกเบราเซอรจากในรายการ
ในการปอนท่ีอยูเว็บใหมท่ีคุณตองการเขาเย่ียมชม ใหเลือก 
ตัวเลือก > ไปยังที่อยูเว็บ

 เคล็ดลับ! ในการเขาชมเว็บเพจท่ีจัดเก็บไวเปนบุคมารค
ในหนาจอแสดงบุคมารค ขณะเบราส ใหกดปุม  แลวเลือก
บุคมารค

ในการกูเน้ือหาเพจลาสุดจากเซิรฟเวอร ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกการนําทาง > โหลดซ้ํา
หากตองการบันทึกท่ีอยูเว็บของเพจปจจุบันเปนบุคมารค ใหเลือก 
ตัวเลือก > จัดเก็บเปนบุคมารค
หากตองการใช Visual History ดขูอมลูเพจท่ีคุณเขาไปชมในชวง
การเบราสขณะนั้น ใหเลือก กลับ (จะใชไดหากตั้งคาเปด รายการ
ประวัติ ไวในการต้ังคาเบราเซอร) หรือ ตัวเลือก > ตัวเลือก
การนําทาง > ประวติั ในการไปยังเพจท่ีเขาไปชมกอนหนานี้ 
ใหเลือกเพจดังกลาว

ในการจัดเก็บเพจขณะท่ีเบราส ใหเลือก ตัวเลอืก > เครื่องมือ > 
บันทึกเพจ คุณสามารถจัดเก็บเพจลงในหนวยความจําของ
โทรศัพทหรือในการดหนวยความจําท่ีใชรวมกันได (ถาใสไว) 
และเบราสเพจดงักลาวขณะออฟไลนได นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
จัดกลุมเว็บเพจลงในแฟมขอมูลได หากตองการเขาสูเพจใน
ภายหลัง ในหนาจอบุคมารค ใหเลือก เพจที่จัดเก็บไว
ในการเปดรายการยอยของคําส่ังหรือการดําเนินการสําหรับเพจ
ท่ีเปดไวขณะนั้น ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกบริการ (หากเว็บ
เพจสนับสนุน)
ในการอนุญาตหรือปองกันการเปดหนาตางหลายๆ บานโดย
อัตโนมติั ใหเลือก ตัวเลือก > หนาตาง > ปดก้ันปอปอัพ หรือ 
อนุญาตปอปอัพ
ปุมลดัขณะเบราส
• กดปุม  เพือ่เปดบุคมารคของคุณ
• กดปุม   เพือ่คนหาคําสําคัญในเพจปจจุบัน
• กดปุม  เพือ่กลับไปท่ีเพจกอนหนา
• กดปุม  เพือ่แสดงรายการหนาตางท่ีเปดอยูท้ังหมด 
• กดปุม  เพือ่ปดหนาตางปจจุบันหากเปดหนาตางไวสองหนา

ตางหรือมากกวานั้น
• กดปุม  เพื่อแสดงภาพรวมของเพจในหนาปจจุบัน  กดปุม 

 อีกครั้งเพื่อขยายและดูเฉพาะสวนของเพจท่ีตองการ
• กดปุม  เพื่อปอนท่ีอยูเวบ็ใหม
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• กดปุม  เพื่อไปท่ีเพจเร่ิมตน
• กดปุม  หรือ  เมื่อตองการยอหรือขยายเพจ

หากตองการสลับระหวางหนาจอแนวนอนและแนวตั้ง ใหเลือก 
ตัวเลือก > หมุนจอ

การคนหาขอความ
ในการคนหาคําสําคัญภายในเว็บเพจปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลือก > 
คนหา > ตัวอักษร แลวปอนคําสําคัญ หากตองการไปยังคําท่ี
ตรงกันกอนหนา ใหกดปุม  
หากตองการไปยังคําท่ีตรงกันถัดไป ใหกดปุม 

 เคล็ดลบั! หากตองการคนหาคําสําคัญภายในเพจปจจุบัน 
ใหกดปุม 

แถบเคร่ืองมอืเบราเซอร
คุณสามารถใชแถบเครื่องมอืเพือ่เลอืกคุณสมบัติท่ีใชเปนประจํา
ในเบราเซอร ในการเปดแถบเครื่องมือ ใหกดปุม  คางไว
บนจุดวางในเว็บเพจ หากตองการเลื่อนไปมาบนแถบเครื่องมอื 
ใหกดปุม  หรือ  หากจะเลือกคุณสมบัติการใชงาน ใหกดปุม 

ในแถบเครื่องมอื ใหเลือกจากรายการตอไปนี้:
ลงิคท่ีใชบอย เพื่อดูรายการที่อยูเว็บท่ีเขาชมบอย
ภาพรวมเพจ เพื่อดูภาพรวมของเวบ็เพจปจจุบัน

คนหา เพือ่คนหาคําสําคัญภายในเพจปจจุบัน
โหลดซ้ํา เพื่อรีเฟรชเพจ
สมัคร (หากมี) เพื่อดรูายการลิงคขาวทางเว็บท่ีมีอยูในเว็บเพจ
ปจจุบัน และสมคัรขอใหบริการลิงคขาวทางเว็บ

การดาวนโหลดและการสั่งซื้อรายการ
คุณสามารถดาวนโหลดรายการตางๆ เชน เสียงเรียกเขา ภาพ 
โลโกระบบ ลักษณะ และไฟลวิดีโอได รายการเหลานี้อาจเปนบริการ
ท่ีไมตองเสียคาใชจายหรือตองส่ังซ้ือ เมื่อดาวนโหลดแลว รายการ
น้ันจะไดรับการจัดการโดยแอปพลิเคชั่นท่ีเหมาะสมในโทรศัพทของ
คุณ เชน ภาพถายหรือไฟล .mp3 ท่ีดาวนโหลดมาจะถกูจัดเก็บ
ไวใน คลงัภาพ

 ขอสําคญั: ติดต้ังและใชแอปพลเิคชั่นและซอฟตแวรอ่ืนๆ 
ท่ีมาจากแหลงท่ีเชื่อถือไดเทานั้น เชน แอปพลิเคชั่นท่ีผาน
การทดสอบจาก Symbian Signed หรือ Java VerifiedTM

1 ในการดาวนโหลดรายการ ใหเลอืกลิงค
2 เลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสมเพื่อส่ังซ้ือรายการ (เชน "ซ้ือ")
3 คุณควรอานขอมูลท่ีใหอยางละเอียด หากตองการดําเนินการ

ดาวนโหลดตอ ใหเลอืก ตกลง หากตองการยกเลิกการ
ดาวนโหลด ใหเลือก ยกเลกิ

เมื่อคุณเริ่มดาวนโหลด รายการดาวนโหลดท่ีกําลังดาวนโหลดอยู
หรือดาวนโหลดเสร็จแลวจากชวงท่ีเบราสอยูในปจจุบันจะปรากฏ 
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คุณยังสามารถดูรายการเหลานี้ไดดวยการเลือก ตัวเลอืก > 
ส่ิงที่ดาวนโหลด เมือ่อยูในรายการ ใหเลื่อนไปยังรายการ
ท่ีตองการ แลวเลือก ตัวเลือก เพื่อยกเลิกการดาวนโหลดท่ีกําลัง
ดําเนินการ หรือเปด บันทึก หรือลบรายการดาวนโหลดท่ีเสร็จแลว

แผนท่ียอ
แผนท่ียอชวยใหคุณเลื่อนดูเว็บเพจท่ีมีขอมูลจํานวนมาก เมื่อต้ังคา
เปดใชงาน แผนท่ียอ ในการตั้งคาเบราเซอร และคุณเลื่อนดู
เว็บเพจขนาดใหญ แผนท่ียอ จะเปดข้ึนมาและแสดงภาพรวม
ของเว็บเพจท่ีคุณเรียกขอมลูข้ึนมา ในการเลื่อนไปมาใน แผนท่ียอ 
ใหกดปุม , ,  หรือ  เมื่อคุณคนหาตําแหนงท่ี
ตองการพบแลว ใหหยุดเลื่อน แลว แผนท่ียอ จะหายไป และ
ตําแหนงท่ีคุณเลือกไวจะปรากฏขึ้น
หากตองการตั้งคาเปด แผนท่ียอ ใหเลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > 
ท่ัวไป > แผนท่ียอ > เปด

ภาพรวมเพจ
เมือ่คุณเบราสเว็บเพจท่ีมีขอมูลจํานวนมาก คุณสามารถใช
ภาพรวมเพจเพื่อดูวาเพจนั้นมีขอมูลชนิดใด
ในการแสดงภาพรวมของเพจในหนาปจจุบัน ใหกดปุม  
ในการหาจุดท่ีตองการในเพจ ใหกดปุม , ,  หรือ  
กดปุม  อีกครั้งเพื่อขยายและดเูฉพาะสวนของเพจท่ีตองการ

ลิงคขาวทางเว็บและบล็อกของเว็บ
ลิงคขาวทางเว็บ คือไฟล xml ในเว็บเพจท่ีนํามาใชอยางกวางขวาง
ภายในชุมชนเว็บล็อกและองคกรขาวเพือ่การใชหัวขอขาวลาสุด
หรือเน้ือหาโดยละเอียดรวมกัน เชน ขาวลาสุดในรูปแบบลิงคขาว 
บล็อก หรือเว็บล็อกคือไดอะรี่บนเว็บ ลิงคขาวทางเวบ็สวนใหญ
ใชเทคโนโลยี RSS และ ATOM ถอืเปนเรื่องปกติท่ีจะพบลิงคขาว
ทางเว็บในหนาเวบ็ บล็อก และ wiki 
เวบ็เบราเซอรจะตรวจสอบโดยอัตโนมติัวาในเว็บเพจมลีิงคขาว
ทางเว็บหรือไม หากตองการสมัครเปนสมาชิกลิงคขาวทางเว็บ 
ใหเลือก ตัวเลือก > สมัคร หรือคลิกท่ีลิงค ในการดลูิงคขาว
ทางเว็บท่ีคุณสมัคร ในหนาจอบุคมารค ใหเลือก หัวขอขาวบนเวบ็
ในการอัพเดตลิงคขาวทางเว็บ ใหเลือกลิงค แลวเลือก ตัวเลอืก > 
รีเฟรช
ในการกําหนดวิธีการอัพเดตลงิคขาวทางเว็บ ใหเลือก ตัวเลือก > 
การต้ังคา > ลิงคขาว โปรดดูท่ี “การตั้งคา” ในหนา 62

การสิ้นสุดการเชื่อมตอ
ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอและดเูพจของเบราเซอรแบบออฟไลน 
ใหเลือก ตัวเลือก > เครือ่งมือ > ตัดการเชื่อมตอ 
หรือหากตองการยุติการเชือ่มตอและปดเบราเซอร ใหเลือก 
ตัวเลือก > ออก
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การกดปุม  ไมไดส้ินสุดการเชื่อมตอ แตเปนการนําเบราเซอร
ไปไวฉากหลัง
ในการลบขอมลูท่ีเซิรฟเวอรเครือขายรวบรวมไวเก่ียวกับการเขาดู
เว็บเพจตางๆ ของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > ลบขอมูลสวนตัว > 
ลบคุกก้ี
หากตองการลบขอมูลท่ีคุณปอนเปนรูปแบบอื่นในเว็บเพจท่ีคุณ
เขาชม ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบขอมลูสวนตัว > ขอมูลฟอรม/
รหัสผาน
หากตองการลบขอมูลท่ีบันทึกไวเก่ียวกับเพจท่ีคุณเขาชมในชวง
ของการเรียกดขูอมลู ใหเลือก ตัวเลือก > ลบขอมูลสวนตัว > 
ประวัติ

การลบขอมูลในแคช
ขอมูลหรือบริการตางๆ ท่ีคุณเรียกดูจะถกูจัดเก็บไวใน
หนวยความจําแคชของเครื่องของคุณ
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมลูไวชัว่คราว หากคุณ
พยายามเขาใชหรือเขาดูขอมูลท่ีเปนความลบัท่ีตองการรหัสผาน 
ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คุณ
เขาใชงานจะถกูจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช ในการลาง
ความจําแคช ใหเลือก ตัวเลือก > ลบขอมูลสวนตัว > 
ลางความจําแคช

การตั้งคา
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
การต้ังคาท่ัวไป
จุดเชื่อมตอ — เปลี่ยนจุดเชื่อมตอท่ีต้ังไว โปรดดูท่ี “การเชื่อมตอ” 
ในหนา 119 ผูใหบริการของคุณอาจกําหนดจุดเชื่อมตอท้ังหมด
หรือบางสวนไวใหในเครื่องลวงหนาแลว และคุณไมสามารถ
เปลี่ยนแปลง สราง แกไข หรือลบคาดังกลาวได
หนาแรก — เพือ่กําหนดโฮมเพจ
แผนท่ียอ — ต้ังคาเปดหรือปด แผนท่ียอ โปรดดูท่ี “แผนท่ียอ” 
ในหนา 61
รายการประวัติ — ขณะเรียกขอมลู หากตองการใชปุมเลือก กลับ 
เพื่อดรูายการเพจที่คุณเขาชมในชวงการเรียกขอมูล ใหต้ังคาเปด 
รายการประวัติ
แจงเตือนความปลอดภัย — ซอนหรือแสดงการแจงเตือน
การรักษาความปลอดภัย
Java/ECMA สครปิ — ใชหรือเลิกใชสคริป
การต้ังคาเพจ
โหลดภาพและเสียง — เลือกวาคุณตองการโหลดภาพ
และออบเจ็กตอ่ืนขณะเรียกขอมลูหรือไม หากคุณเลือก ไม 
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ในการโหลดภาพหรือออบเจ็กตในภายหลังขณะเรียกขอมูล ใหเลือก 
ตัวเลือก > เครือ่งมือ > โหลดรูปภาพ
ขนาดจอภาพ — เลือกระหวาง ภาพเต็มจอ และหนาจอปกติ
ดวยรายการ ตัวเลอืก 
การเขารหัสที่ต้ังไว — หากเครื่องแสดงตัวอักษรไมถกูตอง 
คุณสามารถเลือกการเขารหัสอื่นไดตามภาษาของเพจปจจุบัน
ขนาดแบบอักษร — กําหนดขนาดตัวอักษรที่ใชในเวบ็เพจ
ปดก้ันปอปอัพ — อนุญาตหรือปดก้ันปอปอัพขณะเรียกขอมูล
โหลดซ้ําอัตโนมัติ — หากคุณตองการรีเฟรชเว็บเพจโดยอัตโนมติั
ขณะเรียกขอมูล ใหเลือก เปด
การต้ังคาความเปนสวนตัว
บุคมารคอัตโนมัติ — เปดใชหรือปดการรวบรวมบุคมารค
อัตโนมติั หากคุณตองการดําเนินการบันทึกท่ีอยูเว็บเพจท่ีเขาชม
ไวในแฟมขอมลู บุคมารคอัตโนมัติ แตตองการใหซอนแฟมขอมลู
ดงักลาวจากหนาตางบุคมารค ใหเลือก ซอนแฟมขอมลู
จัดเก็บขอมูลแบบฟอรม — หากคุณไมตองการใหบันทึกและใช
ขอมูลท่ีปอนเปนรูปแบบอื่นในเว็บเพจเมือ่เขาสูเพจนี้ในครั้งตอไป 
ใหเลือก ปด
คกุก้ี — ใชหรือเลิกใชการรับและการสงคุกก้ี
การสงเลขซเีรียล — เพือ่สงหมายเลขผลิตภัณฑของอุปกรณ
เปนการระบุตัวตนผูใชเมื่อบริการเว็บรองขอ ใหเลือก เปด (หากม)ี

การต้ังคาลิงคขาวทางเว็บ
อัพเดตอัตโนมัติ — กําหนดวาคุณตองการใหอัพเดตลิงคขาว
ทางเว็บโดยอัตโนมติัหรือไม รวมท้ังความถี่ในการอัพเดตลิงค
ดังกลาว การตั้งคาแอปพลิเคชั่นเพื่อเรียกลิงคขาวทางเว็บ
โดยอัตโนมัติอาจเชื่อมโยงกับการสงขอมลูจํานวนมากผาน
เครือขายผูใหบริการของคุณ โปรดติดตอขอขอมูลเก่ียวกับ
คาบริการในการสงขอมูลจากผูใหบริการของคุณ
จุดตออัพเดตอัตโนมัติ (จะมตัีวเลือกนี้หากต้ังคาเปด อัพเดต
อัตโนมัติ) — เลือกจุดเชื่อมตอท่ีตองการใชในการอัพเดต
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การเชื่อมตอ
ตัวจัดการเช่ือมตอ 

การเชื่อมตอขอมูล
กดปุม  แลวเลือก เครื่องมอื > เชื่อมตอ > ตัวเชื่อม 
การเชื่อมตอท่ีใช สายขอมลูจะแสดงดวยสัญลักษณ , สายขอมูล
ความเร็วสูงจะแสดงดวย  และการเชือ่มตอ GPRS จะแสดงดวย 

 หมายเหตุ: ระยะเวลาการใชสายจริงท่ีแสดงในใบเรียกเก็บ
คาบริการจากผูใหบริการอาจแตกตางกันไป ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับ
คุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ และปจจัยอ่ืนๆ
ในการยุติการเชือ่มตอ ใหเลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ 
ในการปดการเชื่อมตอท่ีเปดอยูท้ังหมด ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัดการเชื่อมตอท้ังหมด
ในการดูรายละเอียดของการเชือ่มตอ ใหเลือก ตัวเลือก > 
รายละเอียด รายละเอียดท่ีแสดงจะขึ้นอยูกับชนิดของการเชือ่มตอ

การเชื่อมตอ Bluetooth 
คุณสามารถเชือ่มตอแบบไรสายกับอุปกรณอ่ืนท่ีใชงานรวมกันไดท่ีมี
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth อุปกรณท่ีใชงานรวมกันได
ประกอบดวยโทรศัพทเคลือ่นท่ี, คอมพวิเตอร และอุปกรณเสริม
ตางๆ เชน ชุดหูฟง และชดุอุปกรณในรถยนต คุณสามารถใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth เพื่อสงภาพ ไฟลวิดโีอ เพลง และไฟล
เสียง รวมท้ังบันทึก เพื่อเชือ่มตอแบบไรสายกับเครื่องคอมพิวเตอร
ท่ีใชงานรวมกันได (เชน เพือ่โอนไฟล) หรือเพือ่เชือ่มตอกับ
เครื่องพิมพท่ีใชงานรวมกันไดสําหรับพมิพภาพโดยใช พมิพภาพ 
โปรดดท่ีู “การพิมพภาพ” ในหนา 46
เน่ืองจากอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth จะติดตอส่ือสาร
กันโดยใชคลื่นวิทยุ เครื่องของคุณและอุปกรณอีกเครื่องหนึ่ง
จึงไมจําเปนตองอยูท่ีเดยีวกันในระยะการมองเห็นไดโดยตรง 
โดยท่ีคุณเพียงวางอุปกรณท้ังสองเครื่องใหอยูหางกันไมเกิน 
10 เมตร (33 ฟตุ) แมวาอาจจะมีสัญญาณรบกวนจากสิ่งกีดขวาง
อ่ืนๆ เชน ผนังหอง หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ก็ตาม
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โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 
ซ่ึงสนับสนุนรูปแบบตอไปนี้: Advanced Audio Distribution Profile, 
Audio Video Remote Control Profile, Basic Imaging Profile, 
Basic Printing Profile, SIM Access Profile, Dial-up Networking 
Profile, File Transfer Profile, Generic Access Profile, Generic 
Object Exchange Profile, Hands-Free Profile, Headset Profile, 
Human Interface Device Profile, Object Push Profile, Service 
Discovery Application Profile, Serial Port Profile 
คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้ท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia 
เทานั้น เพื่อสรางความมั่นใจในการใชงานระหวางอุปกรณ
ท่ีรองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิต
อุปกรณอ่ืนๆ เพื่อดวูาอุปกรณน้ันๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ี
ไดหรือไม
ท้ังน้ี อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี Bluetooth ในบางพื้นท่ี 
โปรดตรวจสอบกับเจาหนาท่ีในทองถิน่หรือผูใหบริการของคุณ
คุณสมบัติท่ีใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือใหคุณสมบัติใดๆ ทํางาน
อยูโดยไมแสดงผลบนหนาจอในขณะใชคุณสมบัติอ่ืน จะส้ินเปลือง
พลังงานแบตเตอรี่มากข้ึนและอายุการใชงานแบตเตอรี่จะลดลง 
เมือ่เครื่องถกูล็อค คุณจะใชการเชื่อมตอ Bluetooth ไมได โปรดดท่ีู 
“โทรศัพทและซิมการด” ในหนา 113 สําหรับขอมลูเพิม่เติมเก่ียวกับ
การล็อคเครื่อง

การต้ังคา
กดปุม  และเลือก เครื่องมือ > Bluetooth เมือ่คุณเปด
แอปพลิเคชั่นเปนครั้งแรก เครื่องจะขอใหกําหนดชื่อของโทรศัพท
คุณ
เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้:
Bluetooth — เพื่อเชื่อมตอแบบไรสายกับอุปกรณอ่ืนท่ีใชรวมกัน
ได กอนอ่ืน ใหต้ังคาการเชือ่มตอ Bluetooth เปน เปด แลวจึงสราง
การเชือ่มตอ หากตองการปดการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก ปด
การมองเห็นของโทรศัพท — ในการอนุญาตใหโทรศัพทของคุณ
ถูกพบโดยอุปกรณอ่ืนผานเทคโนโลยี Bluetooth ใหเลือก เห็นได
ท้ังหมด ในการต้ังเวลาหลังจากตั้งคาใหซอนการแสดงชือ่เครื่อง 
ใหเลือก ระบุชวงเวลา เมื่อตองการซอนเครื่องโทรศัพทจาก
อุปกรณเครื่องอ่ืน ใหเลือก ซอน
ชื่อของโทรศัพท — แกไขชื่อท่ีแสดงใหอุปกรณอ่ืนเห็นโดยใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
โหมด SIM ระยะไกล — ในการเปดใชอุปกรณอ่ืน เชน อุปกรณ
เพิม่พเิศษของชุดโทรศัพทในรถยนตท่ีใชรวมกันได ใหใชซิมการด
ในโทรศัพทของคุณเพือ่เชือ่มตอกับเครือขาย ใหเลือก เปด 
หากตองการขอมลูเพิ่มเติม โปรดดู “โหมด SIM ระยะไกล” 
ในหนา 67
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เคล็ดลับการรกัษาความปลอดภัย
เมื่อคุณไมไดใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก Bluetooth > ปด 
หรือ การมองเห็นของโทรศัพท > ซอน ดวยวิธีน้ี คุณจะสามารถ
ควบคุมผูท่ีจะคนหาโทรศัพทของคุณผานเทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth และเชือ่มตอกับบุคคลผูน้ันไดดีย่ิงข้ึน
หามจับคูกับหรือยอมรับคําขอเชื่อมตอจากอุปกรณท่ีไมรูจัก 
ดวยวิธีน้ี คุณจะสามารถปองกันโทรศัพทของคุณจากเนื้อหา
ท่ีเปนอันตรายไดดีย่ิงข้ึน

การสงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth
คุณสามารถใชการเชื่อมตอ Bluetooth หลายรูปแบบในแตละครั้งได 
ตัวอยางเชน ขณะคุณเชือ่มตอกับชุดหูฟงท่ีใชรวมกันได ในเวลา
เดียวกัน คุณยังสามารถโอนไฟลไปยังอุปกรณอ่ืนท่ีใชงานรวมกันได
สําหรับสัญลักษณการเชื่อมตอ Bluetooth โปรดดท่ีู 
“เครื่องหมายท่ีสําคัญๆ” ในหนา 21

 เคล็ดลับ! ในการสงขอความโดยใชการเชือ่มตอ Bluetooth 
ใหเปด สมดุบนัทึก เขียนขอความ และเลือก ตัวเลือก > สง > 
ทาง Bluetooth

1 เปดแอปพลเิคชั่นท่ีเก็บรายการซึ่งคุณตองการสง เชน 
หากตองการสงภาพไปยังอุปกรณอ่ืนท่ีใชงานรวมกันได ใหเปด 
คลงัภาพ

2 เลือกรายการ แลวเลือก ตัวเลือก > สง > ทาง Bluetooth 
อุปกรณท่ีมีเทคโนโลยี Bluetooth ไรสายและอยูภายในพืน้ท่ี
จะเริ่มตนปรากฏบนหนาจอ
ไอคอนอุปกรณ:  คอมพวิเตอร,  โทรศัพท,  อุปกรณ
เสียงหรือวิดโีอและ  อุปกรณอ่ืน
หากจะหยุดการคนหากลางคัน ใหเลอืก หยุด

3 เลือกอุปกรณท่ีคุณตองการเชื่อมตอ
4 หากอุปกรณอีกเครื่องหน่ึงตองการจับคูกอนสงขอมลู 

เสียงสัญญาณจะดงัข้ึน และเครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน 
โปรดดูท่ี “การจับคูอุปกรณ” ในหนา 66

5 เมื่อสรางการเชื่อมตอไดแลว คําวา กําลงัสงขอมูล จะปรากฏ
 เคล็ดลับ! ในขณะคนหาอุปกรณ อุปกรณบางอยางอาจแสดง

ท่ีอยูเฉพาะเทานั้น (ท่ีอยูอุปกรณ) ในการคนหาที่อยูเฉพาะของ
โทรศัพท ใหปอนรหัส *#2820# ในโหมดสแตนดบาย

การจับคูอุปกรณ
ในการจับคูอุปกรณท่ีใชรวมกันไดและดูอุปกรณท่ีจับคูกับโทรศัพท
ของคุณ ในหนาจอหลักแอปพลิเคชั่น Bluetooth ใหกดปุม 
กอนการจับคู ใหสรางรหัสผานของคุณเอง (1 – 16 หลัก) และตกลง
กับเจาของอุปกรณอีกเครื่องไวใหใชรหัสเดียวกัน อุปกรณท่ีไมมี
อินเทอรเฟซผูใชจะมรีหัสผานท่ีโรงงานตั้งมาไว รหัสผานดังกลาว
จะใชเพียงครั้งเดียวเทานั้น
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1 ในการจับคูกับอุปกรณ ใหเลือก ตัวเลอืก > อุปกรณท่ีจับคู
ใหม อุปกรณท่ีมเีทคโนโลยีไรสาย Bluetooth และอยูภายใน
พืน้ท่ีจะเริ่มปรากฏบนหนาจอ

2 เลือกอุปกรณ แลวปอนรหัสผาน คุณตองปอนรหัสผาน
เดียวกันนี้กับอุปกรณอีกเครื่องดวย

อุปกรณเสริมดานเสียงบางเครื่องจะเชือ่มตอโดยอัตโนมัติกับ
อุปกรณของคุณหลังจากการจับคู หรือเลื่อนไปท่ีอุปกรณเสริม 
แลวเลือก ตัวเลอืก > เชื่อมตอ
อุปกรณท่ีถกูจับคูจะแสดงดวยสัญลักษณ  เมือ่ทําการคนหา
อุปกรณ 
เมือ่ตองการกําหนดใหเปนอุปกรณท่ีไดรับอนุญาตหรือไมไดรับ
อนุญาต ใหเลื่อนไปยังอุปกรณ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ต้ังเปนผานการอนุญาต — การเชื่อมตอระหวางโทรศัพทของคุณ
และอุปกรณเครื่องน้ีสามารถทําไดทันทีโดยคุณไมตองมีขอมูล 
และไมจําเปนตองมกีารตอบรับหรือการใหสิทธ์ิแยกตางหาก ใหใช
สถานะนี้กับอุปกรณสวนตัวของคุณเอง เชน ชุดหูฟงหรือ
คอมพวิเตอรท่ีใชงานรวมกันไดของคุณ หรืออุปกรณอ่ืนของผูท่ี
คุณไววางใจ สัญลกัษณ  แสดงถงึอุปกรณท่ีผานการอนุญาต
บนหนาจออุปกรณท่ีถกูจับคู
ต้ังเปนไมผานการอนุญาต — คําขอการเชื่อมตอจากอุปกรณน้ี
ตองไดรับการยอมรับจากคุณทุกครั้ง

หากตองการยกเลกิการจับคู ใหเลื่อนไปยังอุปกรณ และเลือก 
ตัวเลือก > ลบ หากตองการยกเลิกการจับคูท้ังหมด ใหเลอืก 
ตัวเลือก > ลบทั้งหมด

การรบัขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth
เมือ่คุณไดรับขอมูลโดยใชการเชือ่มตอ Bluetooth สัญญาณเสียง
จะดังข้ึน และเครื่องจะถามวาคุณตองการยอมรับขอความหรือไม 
หากคุณยอมรับ  จะปรากฏข้ึน และรายการนั้นจะถกูนํามา
วางไวในแฟมขอมูล ถาดเขา ใน ขอความ ขอความที่รับผาน
การเชือ่มตอ Bluetooth จะแสดงไวดวยสัญลักษณ  โปรดดูท่ี 
“ถาดเขา — รับขอความ” ในหนา 78

โหมด SIM ระยะไกล
ในการใชโหมด SIM ระยะไกลกับอุปกรณเพิ่มพิเศษของชดุ
โทรศัพทในรถยนตท่ีใชรวมกันได ใหเปดใชการเชือ่มตอ Bluetooth 
กอน และเปดใชโหมด SIM ระยะไกลดวยโทรศัพทของคุณ โปรดดูท่ี 
“การตั้งคา” ในหนา 65 กอนจะเรียกใชโหมดได อุปกรณท้ังสอง
ตองถูกจับคูกันกอนและการจับคูจะเริ่มตนจากอีกอุปกรณหน่ึง 
เมือ่จับคูกัน ใหใชรหัสยืนยัน 16 หลัก และต้ังอีกอุปกรณหน่ึง
เปนไดรับอนุญาต โปรดดูท่ี “การจับคูอุปกรณ” ในหนา 66 เรียกใช
โหมด SIM ระยะไกลจากอุปกรณอีกเครื่องหนึ่ง
เมือ่เปดใชโหมด SIM ระยะไกลจากโทรศัพทของคุณ ขอความ 
ซิมระยะไกล จะปรากฏในโหมดสแตนดบาย การเชื่อมตอกับ
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เครือขายไรสายจะถกูปด และแสดงดวยสัญลักษณ  ในพืน้ท่ี
แสดงเครื่องหมายความแรงของสัญญาณ และคุณไมสามารถ
ใชบริการหรือคุณสมบัติตางๆ ของซิมการดท่ีตองอยูภายในพืน้ท่ี
ครอบคลุมของระบบเซลลูลาร
เมื่ออุปกรณไรสายอยูในโหมด SIM ระยะไกล คุณจะใชไดเฉพาะ
อุปกรณเสริมท่ีใชงานรวมกันไดเทานั้น เชน ชุดอุปกรณรถยนต 
ในการโทรออกหรือรับสาย เมือ่อยูในโหมดนี้ โทรศัพทของคุณ
จะไมสามารถโทรออกได ยกเวนเบอรฉกุเฉินท่ีกําหนดไวใน
โทรศัพท หากตองการโทรออกโดยใชโทรศัพท คุณตองออกจาก
โหมด SIM ระยะไกลกอน หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอนรหัส
ปลดล็อคกอน
หากตองการออกจากโหมด SIM ระยะไกล ใหกดปุมเปด/ปด 
แลวเลือก ออกจากโหมดซิมทางไกล

USB 
กดปุม  แลวเลือก เครื่องมือ > เชื่อมตอ > USB
ในการทําใหโทรศัพทถามถึงวัตถปุระสงคของการเชือ่มตอทุกครั้ง
ท่ีเชื่อมตอสายเคเบิล USB ใหเลือก ถามเมื่อเชื่อมตอ > ใช
หากตั้งคาปด ถามเมื่อเชื่อมตอ หรือหากคุณตองการเปลี่ยนโหมด
ในระหวางการเชื่อมตอ ใหเลือก โหมด USB แลวเลือกจากตัวเลือก
ตอไปน้ี:

เครื่องเลนส่ือ — เพื่อซิงโครไนซเพลงกับ Windows Media Player 
โปรดดท่ีู “การโอนเพลงดวย Windows Media Player” ในหนา 29
PC Suite — เพือ่ใชการเชือ่มตอสายเคเบิลขอมูลสําหรับชุด
โปรแกรม Nokia Nseries PC Suite
การถายโอนขอมลู — เพื่อถายโอนขอมูลระหวางโทรศัพทของคุณ
กับคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได
พิมพภาพ — เพื่อพิมพภาพจากเครื่องพิมพท่ีใชรวมกันได โปรดดท่ีู 
“การพมิพภาพ” ในหนา 46

การเชื่อมตอเครื่องพซีี
คุณสามารถใชโทรศัพทเครื่องน้ีกับแอปพลิเคชัน่การสื่อสารดาน
ขอมูลและการเชือ่มตอกับเคร่ืองพีซีท่ีใชรวมกันไดหลากหลายแบบ 
ดวยชดุโปรแกรม Nokia Nseries PC Suite คุณสามารถโอนยาย
ภาพระหวางโทรศัพทของคุณและเครื่องพีซีท่ีใชรวมกันได
ทําการเชือ่มตอจากเครื่องพซีีทุกครั้ง เพื่อซิงโครไนซกับโทรศัพท
ของคุณ

การซิงโครไนซ 
ซิงค จะชวยใหคุณซิงโครไนซบันทึก ปฏิทิน ขอความตัวอักษร
หรือรายชื่อผูติดตอของคุณกับแอปพลิเคชั่นตางๆ ท่ีใชงาน
รวมกันไดในคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได หรือในอินเทอรเน็ต
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คุณอาจไดรับการตั้งคาการซิงโครไนซเปนขอความพิเศษ โปรดดูท่ี 
“ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 79
ในหนาจอหลัก ซงิค คุณจะเห็นรูปแบบการซิงโครไนซแบบตางๆ 
รูปแบบการซิงโครไนซประกอบดวยการต้ังคาท่ีจําเปนเพื่อ
ซิงโครไนซขอมูลในโทรศัพทของคุณเขากับฐานขอมูลระยะไกล
บนเซิรฟเวอรหรืออุปกรณท่ีใชงานรวมกันได
1 กดปุม  และเลือก เครือ่งมือ > ซิงค 
2 เลือกรูปแบบการซิงโครไนซ แลวเลือก ตัวเลือก > ซิงโครไนซ 

ในการยกเลิกการซิงโครไนซกอนเสร็จส้ิน ใหเลือก ยกเลิก

ตัวจดัการอุปกรณ 

การอัพเดตซอฟตแวร
คุณสามารถดูและอัพเดตเวอรชันของซอฟตแวรท่ีใชในโทรศัพท
ใหเปนเวอรชันปจจุบันได รวมทั้งสามารถตรวจสอบวันท่ี
ในการอัพเดตซอฟตแวรครั้งท่ีผานมาได (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) 
กดปุม  แลวเลอืก เครื่องมอื > ยูทิลิตี > ตัวจ.ก.อุป.
หากตองการตรวจสอบวามีรายการอัพเดตซอฟตแวรหรือไม 
ใหเลือก ตัวเลอืก > ตรวจสอบการอัพเดต เลือกจุดเชือ่มตอ
อินเทอรเน็ตเมื่อเคร่ืองถามข้ึน

หากมีรายการอัพเดต ขอมูลเก่ียวกับการอัพเดตจะปรากฏขึ้น 
เลอืก ยอมรับ เพื่อยอมรับการดาวนโหลดอัพเดต หรือ ยกเลกิ 
เพือ่ยกเลิกการดาวนโหลด ท้ังน้ี อาจใชเวลาหลายนาที
ในการดาวนโหลด คุณสามารถใชโทรศัพทขณะที่กําลังดาวนโหลด
ได
การดาวนโหลดอัพเดตซอฟตแวรอาจมกีารสงขอมูลจํานวนใหญ
 ผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเก่ียวกับ
คาบริการในการสงขอมูลจากผูใหบริการของคุณ
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาแบตเตอรี่ของโทรศัพทมพีลังงาน
เพยีงพอ หรือตอกับอุปกรณชารจกอนท่ีจะเริ่มการอัพเดต

 คําเตือน: หากคุณติดต้ังอัพเดตซอฟตแวร คุณจะใช
โทรศัพทไมได หรือแมจะโทรฉุกเฉินก็ตาม จนกวาเครื่องจะทํา
การติดต้ังอัพเดตเสร็จเรียบรอย แลวเปดเครื่องใหมอีกครั้ง 
คุณตองสํารองขอมูลกอนท่ีจะยอมรับการติดต้ังอัพเดต 
เมือ่ดาวนโหลดเสร็จแลว ใหเลือก ใช แลวเลือก ยอมรับ เพือ่ติดต้ัง
อัพเดต หรือเลือก ไม เพื่อติดต้ังอัพเดตภายหลงัโดยใช ตัวเลือก > 
ติดต้ังอัพเดต ท้ังน้ี อาจใชเวลาหลายนาทีในการติดต้ัง
เครื่องจะอัพเดตซอฟตแวรและรีสตารท หากตองการใหอัพเดต
เสร็จสมบูรณ ใหเลือก ตกลง ใหเลือกจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต
เมือ่เครื่องถามข้ึน โทรศัพทจะสงสถานะการอัพเดตซอฟตแวร
ไปท่ีเซิรฟเวอร
หากตองการดูการตั้งคารูปแบบเซิรฟเวอรท่ีใชในการอัพเดต
ซอฟตแวร ให ตัวเลอืก > การต้ังคา
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รูปแบบเซิรฟเวอร
ในการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรและรับการตั้งกําหนดคาสําหรับ
โทรศัพท, สรางรูปแบบเซิรฟเวอรใหม หรือ ดแูละจัดการรูปแบบ
เซิรฟเวอรท่ีมอียู ใหกดปุม  แลวเลือก เครื่องมือ > ยูทิลตีิ > 
ตัวจ.ก.อปุ.
คุณอาจไดรับรูปแบบเซิรฟเวอรและการต้ังกําหนดคาจากผูให
บริการและแผนกจัดการขอมลูของบริษัท การต้ังกําหนดคาเหลานี้
อาจรวมถึงการเชือ่มตอและการตั้งคาอื่นๆ ท่ีใชโดยแอปพลิเคชัน่
ตางๆ ในโทรศัพทของคุณ
เลื่อนไปท่ีรูปแบบเซิรฟเวอร แลวเลือก ตัวเลอืก แลวเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปน้ี:
เริม่การกําหนดคา — เพื่อเชื่อมตอเซิรฟเวอรและรับการตั้ง
กําหนดคาสําหรับโทรศัพท
รูปแบบเซริฟเวอรใหม — เพื่อสรางรูปแบบเซิรฟเวอร
ในการลบรูปแบบเซิรฟเวอร ใหเลือ่นไปยังรูปแบบท่ีตองการลบ 
แลวกดปุม 
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ดาวนโหลด! 
ดาวนโหลด (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คือ รานคาท่ี
จําหนายเนื้อหาสําหรับโทรศัพทเคลือ่นท่ีและคุณนํามาใชได
บนโทรศัพทของคุณ
ดวย ดาวนโหลด คุณสามารถคนหา ดูตัวอยาง ซ้ือ ดาวนโหลด 
รวมทั้งอัพเกรดขอมลู บริการ และแอปพลิเคชัน่ท่ีใชงานกับ
โทรศัพท Nokia N76 คุณจะไดสนุกสนานกับเกมส เสียงเรียกเขา 
ภาพพืน้หลงั แอปพลิเคชั่น และอ่ืนๆ อีกมากในโทรศัพทของคุณ 
รายการจะถกูจําแนกประเภทตามแคตตาล็อกและแฟมขอมลูท่ี
จัดใหโดยผูใหบริการแตละราย  ขอมลูท่ีใชไดข้ึนอยูกับผูใหบริการ
ของคุณ
กดปุม  และเลอืก ดาวนโหลด
ดาวนโหลด จะใชบริการเสริมจากระบบเครือขายเพือ่เขาสูขอมูล
ท่ีปรับปรุงลาสุด สําหรับขอมลูเก่ียวกับรายการเพิม่เติมท่ีใชไดผาน 
ดาวนโหลด โปรดติดตอผูใหบริการ ผูจัดจําหนาย หรือผูผลิต
ดาวนโหลด จะรับขอมลูการอัพเดตอยางตอเน่ือง ทําใหคุณไดรับ
ขอมูลท่ีผูใหบริการเสนอใหลาสุด ในการอัพเดตขอมลูใน 
ดาวนโหลด ดวยตนเอง ใหเลือก ตัวเลือก > รีเฟรชรายการ
หากตองการซอนแฟมขอมลูหรือแคตตาล็อกจากรายการ เชน 
ตองการดเูฉพาะรายการที่คุณใชงานบอยเทานั้น ใหเลือก 

ตัวเลือก > ซอน หากตองการแสดงรายการที่ซอนไวท้ังหมด
อีกครั้ง ใหเลือก ตัวเลอืก > แสดงทั้งหมด
ในการซื้อรายการที่เลือกไวในหนาจอหลกั รวมทั้งในแฟมขอมลู
และแคตตาล็อก ใหเลือก ตัวเลือก > ซือ้ เมนูยอยจะเปดออก 
ซ่ึงคุณสามารถเลือกเวอรชันรายการและดูรายละเอียดเรื่องราคาได 
ตัวเลือกท่ีมใีหเลือกนั้นข้ึนอยูกับผูใหบริการ
ในการดาวนโหลดรายการที่ไมตองเสียคาบริการ ใหเลือก 
ตัวเลือก > รับ

การตั้งคาสําหรับดาวนโหลด!
แอปพลิเคชั่นจะอัพเดตโทรศัพทของคุณดวยแคตตาลอ็กลาสุด
ท่ีมอียูจากผูใหบริการและชองทางอื่นๆ ท่ีใชได หากตองการ
เปลี่ยนการตั้งคา ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา แลวเลอืกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
จุดเชื่อมตอ — เพือ่เลือกจุดเชื่อมตอท่ีใชเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร
ผูใหบริการและเลือกใหเครื่องถามจุดเชื่อมตอทุกครั้งท่ีคุณจะทํา
การเชือ่มตอหรือไม
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เปดอัตโนมัติ — เลือก ใช หากคุณตองการใหเครื่องเปดขอมูลหรือ
แอปพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติเมื่อดาวนโหลดเสร็จ
ยืนยันการดูตัวอยาง — เลือก ไม หากคุณตองการใหดาวนโหลด
ตัวอยางขอมลูหรือแอปพลิเคชั่นโดยอัตโนมติั เลือก ใช หากคุณ
ตองการใหเครื่องถามทุกครั้งกอนท่ีจะดาวนโหลดตัวอยาง
ยืนยันการซื้อ — เลือก ใช หากคุณตองการใหเครื่องถามคํายืนยัน
กอนท่ีจะซื้อขอมูลหรือแอปพลิเคชัน่ หากคุณเลอืก ไม ข้ันตอน
การซื้อจะเร่ิมข้ึนโดยอัตโนมติัหลังจากที่คุณเลือกตัวเลือก ซื้อ
หลังจากตั้งคาเสร็จแลว ใหเลือก กลับ 
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การบริหารเวลา
นาฬิกา 
กดปุม  แลวเลอืก การติดต้ัง > นาฬกิา หากตองการดู
นาฬิกาปลุกท่ีเปดหรือไมเปดใชงาน ใหกดปุม  ในการตั้งเวลา
ปลุกใหม ใหเลอืก ตัวเลือก > ต้ังปลุกใหม เมื่อเปดใชเสียงปลุก 
สัญลกัษณ  จะปรากฏ
หากตองการปดเสียงปลุก ใหเลือก หยุด ในการหยุดเสียงปลุก
ประมาณ 5 นาที ใหเลือก เลื่อนปลุก
หากถงึเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปดเองและ
มเีสียงปลุกดังข้ึน หากคุณเลือก หยุด เครื่องจะถามคุณวาตองการ
เปดเครื่องหรือไม เลือก ไม เพือ่ปดโทรศัพทหรือเลือก ใช 
เพื่อโทรออกหรือรับสาย หามเลือก ใช ในกรณีท่ีโทรศัพทไรสาย
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได
หากตองการยกเลิกนาฬกิาปลกุ ใหเลือก การติดต้ัง > นาฬกิา > 
ตัวเลือก > ลบการปลกุ
หากตองการเปลี่ยนการต้ังคา ใหเลือก การติดต้ัง > นาฬิกา > 
ตัวเลือก > การต้ังคา > เวลา หรือ วันท่ี, ชนิดนาฬิกา หรือ 
เสียงนาฬกิาปลุก
ในการอนุญาตใหระบบเครือขายโทรศัพทไรสายอัพเดตขอมูล
เวลา วันท่ี และเขตเวลาในเครื่องโทรศัพทของคุณ (บริการเสริม

จากระบบเครือขาย) ใหเลือก อัพเดตตามเวลาเครือขาย > 
อัพเดตอัตโนมัติ

นาฬิกาบอกเวลาทัว่โลก
ในการเปดหนาจอนาฬกิาบอกเวลาทั่วโลก ใหเลือก นาฬกิา 
แลวกดปุม  สองครั้ง คุณสามารถดูเวลาของเมืองตางๆ รอบโลก
ไดในหนาจอเมนูนาฬกิาบอกเวลาทั่วโลก ในการเพิ่มเมอืงตางๆ 
ลงในรายการ ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มเมอืง คุณสามารถเพิ่มชื่อ
เมอืงลงในรายการไดมากถงึ 15 ชื่อ
ในการกําหนดเมอืงปจจุบัน ใหเลื่อนไปยังเมืองท่ีตองการ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ต้ังเปนเมืองปจจุบัน ชื่อเมืองดังกลาวจะปรากฏขึ้น
ในหนาจอหลักเมนูนาฬกิา และเวลาในเครื่องโทรศัพทของคุณ
จะเปลี่ยนไปตามเมอืงท่ีเลือกไวดวย ตรวจดวูาเวลาถูกตองและ
สอดคลองกับเขตเวลา

ปฏิทิน 
กดปุม  แลวเลือก ปฏิทิน ในการเพิม่รายการปฏิทินใหม 
ใหเลื่อนไปยังวันท่ีท่ีตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > รายการใหม 
แลวเลอืกจากตัวเลอืกตอไปน้ี:
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1 การประชุม — เพื่อแจงเตือนคุณเมือ่ถึงการนัดหมายตามวัน
และเวลาที่ระบุไว
บนัทึก — เพื่อเขียนรายการ
ท่ัวไปในวันนั้น
วันครบรอบ — เพื่อแจงเตือน
ใหคุณทราบถงึวันเกิดหรือวัน
พเิศษตาง ๆ (เปนรายการที่
เกิดข้ึนซ้ําในทุกป)
ส่ิงที่ตองทํา — เพือ่แจงเตือน
ใหคุณทราบถงึงานท่ีคุณจะ
ตองทําในวันท่ีกําหนดไว

2 ปอนรายละเอียดในชอง 
ในการต้ังคาการเตือน ใหเลือก 
ปลุก > เปด และปอน เวลาปลุก และ วันท่ีปลกุ
ในการเพิม่รายละเอียดของรายการ ใหเลือก ตัวเลือก > 
เพิ่มรายละเอียด

3 ในการบันทึกรายการ ใหเลือก เรียบรอย
 ทางลดั: ในหนาจอปฏิทินท่ีดแูบบ วัน, สัปดาห หรือ เดือน 

ใหกดปุมใดก็ได ( — ) เครื่องจะเปดรายการนัดหมาย
ข้ึนมา และตัวอักษรท่ีคุณปอนจะเติมลงในชอง หัวขอ 
ในหนาจอ
ส่ิงท่ีตองทํา รายการบันทึกส่ิงท่ีตองทําจะเปดออก

เมื่อปฏิทินทําการเตือนใหทราบถงึบันทึก ใหเลือก เงียบ เพื่อปด
เสียงเตือนของปฏิทิน ขอความเตือนจะยังคงปรากฏบนหนาจอ 

ในการปดเสียงเตือนของปฏิทิน ใหเลอืก หยุด ในการตั้งเตือน
การเลื่อนปลุก ใหเลอืก เลื่อนปลุก
คุณสามารถซิงโครไนซปฏิทินกับเครื่องคอมพวิเตอรท่ีใชงาน
รวมกันไดโดยใชโปรแกรม Nokia Nseries PC Suite เมือ่สราง
รายการปฏิทิน ใหต้ังคาตัวเลอืกซิงโครไนเซชนัตามท่ีตองการ

การดูปฏิทิน
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา เพื่อเปลี่ยนวนัเริ่มตนของสัปดาหหรือ
หนาจอที่ปรากฏเมือ่คุณเปดปฏิทิน
หากตองการไปที่วันท่ีใดวันท่ีหน่ึง ใหเลือก ตัวเลือก > ไปยังวันท่ี 
ในการขามไปยังวันนี้ ใหกดปุม 
ในการสลับระหวางหนาจอเดือน, สัปดาห, วัน และหนาจอส่ิงท่ี
ตองทํา ใหกดปุม 
ในการสงบันทึกปฏิทินไปยังอุปกรณท่ีใชรวมกัน ใหเลือก 
ตัวเลือก > สง
หากโทรศัพทเครื่องอ่ืนไมสามารถใชระบบ UTC (Coordinated 
Universal Time) ขอมลูเวลาของรายการปฏิทินท่ีไดรับอาจแสดง
ไมถูกตอง
ในการแกไขปฏิทิน ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > เสียงปลุก
ปฏิทิน, มมุมองที่ต้ังไว, สัปดาหเริ่มจาก และ หัวเรื่องสัปดาห
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การจัดการรายการปฏิทนิของคุณ
ในการลบเหตุการณมากกวาหนึ่งเหตุการณพรอมๆ กัน ใหไปท่ี
หนาจอเดอืน และเลอืก ตัวเลือก > ลบรายการ > กอนวันท่ี หรือ 
รายการทั้งหมด
ในการทําเครื่องหมายงานวาเปนงานท่ีเสร็จแลว ใหเลือ่นไปท่ีงาน
ในมุมมองท่ีต้ังไว และเลือก ตัวเลอืก > เลือกเปนทําแลว
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ขอความ 
กดปุม  แลวเลือก ขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
เฉพาะเครื่องท่ีมคุีณสมบัติท่ีใชงานรวมกันไดเทานั้นท่ีจะรับและ
แสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความท่ีแสดงอาจแตกตาง
กันข้ึนกับโทรศัพทท่ีรับขอความ
ในการสรางขอความใหม ใหเลือก ขอความใหม
ขอความ ประกอบดวยแฟมขอมูลตอไปนี้:

 ถาดเขา — ขอความที่ไดรับยกเวนอีเมลและขอความจาก
ระบบจะถกูจัดเก็บไวท่ีน่ี ขอความอีเมลจะจัดเก็บไวใน 
ศูนยฝากขอความ

 โฟลเดอรของฉัน — จัดการขอความของคุณไวในแฟม
ขอมูลตางๆ

 เคลด็ลับ! ในการหลีกเลี่ยงการเขียนขอความท่ีคุณสงบอยๆ 
ซํ้าไปซ้ํามา ใหใชขอความท่ีอยูในแฟมขอมูลตัวอยางขอความ 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสรางและบันทึกขอความตัวอยาง
ของทานขึ้นเองไดดวย
 ศูนยฝากขอความ — คุณสามารถเชือ่มตอกับศูนยฝาก

ขอความระยะไกลของคุณเพือ่รับขอความอีเมลใหม หรือดูขอความ
อีเมลท่ีรับกอนหนานี้แบบออฟไลนก็ได โปรดดท่ีู “อีเมล” ในหนา 83

 ฉบับราง — ขอความฉบับรางท่ีไมไดสงจะถกูจัดเก็บไวท่ีน่ี
 สง — ขอความสุดทายท่ีถกูสงออกไป ซ่ึงจะไมรวมขอความ

ท่ีสงผานการเชือ่มตอ Bluetooth จะถกูจัดเก็บไวท่ีน่ี ในการเปลี่ยน
จํานวนขอความท่ีจะจัดเก็บ ดูท่ี “อ่ืนๆ” ในหนา 86

 ถาดออก — ขอความจะอยูในถาดออกชั่วคราวเพือ่รอสง เชน 
เมื่อโทรศัพทของคุณอยูนอกพื้นท่ีใหบริการ

 รายงาน — คุณสามารถขอใหระบบเครือขายสงรายงานผล
การสงขอความตัวอักษร รวมทั้งขอความมัลติมเีดยีท่ีคุณสงใหคุณ
ทราบได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ในการปอนและสงคําขอรับบริการ (หรือท่ีรูจักกันในชื่อคําส่ัง USSD) 
เชน คําส่ังสิทธ์ิการใชสําหรับบริการเสริมจากระบบ
เครือขาย ไปใหกับผูใหบริการของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > 
คําส่ังบริการ ในหนาจอหลักของ ขอความ
ขอความจากระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณ
สามารถรับขอมลูในหัวขอตางๆ ไดมากมาย เชน สภาพอากาศ
หรือสภาวะการจราจร จากผูใหบริการของคุณ หากตองการทราบ
หัวขอท่ีใหบริการ รวมท้ังหมายเลขท่ีสัมพันธกับหัวขอน้ันๆ 
สามารถติดตอสอบถามไดจากผูใหบริการของคุณ ในหนาจอหลัก
ของ ขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ขอความจากระบบ
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คุณจะรับขอความแสดงขอมลูของระบบที่ใชงานในระบบเครือขาย 
UMTS ไมได การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตอาจทําใหไมสามารถ
รับขอความแสดงขอมลูของระบบที่ใชงาน

โหมดตัวอักษร
ABC, abc และ Abc แสดงถึงโหมดตัวอักษรท่ีเลือกใช 123 
แสดงถงึโหมดตัวเลข
ในการสลับระหวางโหมดตัวอักษรและตัวเลข ใหกดปุม  คางไว 
ในการสลับระหวางโหมดตัวอักษรแบบตางๆ ใหกดปุม 
ในการปอนตัวเลขในโหมดตัวอักษร ใหกดปุมตัวเลขท่ีตองการ
คางไว

 จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเขียนขอความโดยใชระบบปอน
ตัวอักษรแบบปกติ สวน  จะปรากฏเมื่อคุณเขียนขอความ
โดยใชระบบตัวชวยสะกดคํา
ในระบบตัวชวยสะกดคํา คุณสามารถปอนตัวอักษรใดก็ได
โดยการกดปุมครั้งเดียว ระบบชวยสะกดคําจะใชพจนานุกรม
ในเครื่องซ่ึงคุณสามารถเพิ่มคําใหมเขาไปได
ในการเรียกใชระบบชวยสะกดคํา ใหกดปุม  และเลือก 
เปดตัวชวยสะกดคํา

 เคลด็ลับ! ในการเปดหรือปดระบบชวยสะกดคํา ใหกดปุม 
 สองครั้งติดกัน

การเขียนและสงขอความ
กอนการสรางขอความมัลติมเีดยี หรือเขียนอีเมล คุณตองกําหนด
การตั้งคาการเชื่อมตอท่ีถูกตองใหเรียบรอยกอน โปรดดท่ีู 
“การตั้งคาอีเมล” ในหนา 80 และ “อีเมล” ในหนา 83
เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของขอความ MMS หากไฟลภาพ
ท่ีแทรกมีขนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมีขนาด
เลก็ลงเพือ่ใหสามารถสงทาง MMS ได
1 เลอืก ขอความใหม และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ขอความตัวอักษร — เพื่อสงขอความตัวอักษร
ขอความมลัติมีเดีย — เพื่อสงขอความมลัติมเีดีย (MMS)
ขอความคลิปเสียง — เพือ่สงขอความคลิปเสียง 
(ขอความมลัติมเีดยีท่ีมีคลิปเสียง)
อีเมล — เพื่อสงอีเมล

2 ในชอง ถึง ใหกด  เพื่อเลือกผูรับหรือกลุมจากรายชื่อ
ผูติดตอ หรือปอนเบอรโทรศัพทหรือท่ีอยูอีเมลของผูรับ 
ในการเพิ่มเครื่องหมายเซมิโคลอน (;) ท่ีใชค่ันผูรับแตละคน 
ใหกดปุม  นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกและวาง
หมายเลขหรือท่ีอยูจากคลิปบอรดได

3 ในชอง หัวขอ ใหปอนชื่อเร่ืองของขอความมัลติมีเดยีหรืออีเมล 
ในการเปลีย่นชองท่ีมองเห็นได ใหเลือก ตัวเลือก > ชองที่อยู
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4 ในชองขอความ ใหเขียน
ขอความ ในการแทรก
ตัวอยางขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก > แทรก หรือ 
ใสรายการ > ตัวอยาง
ขอความ

5 ในการเพิม่มเีดยีออบเจกต
ลงในขอความมัลติมีเดีย 
ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ใสรายการ > รูปภาพ, 
คลิปเสียง หรือ วิดโีอคลปิ

6 ในการถายภาพใหมหรือบันทึกเสียงหรือวดิีโอสําหรับขอความ
มลัติมเีดีย เลือก ใสใหม > รูปภาพ, คลิปเสียง หรือ 
วิดโีอคลปิ ในการเพิม่ภาพสไลดใหมใหกับขอความ ใหเลือก 
สไลด
ในการดูลักษณะของขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ดตัูวอยาง

7 ในการเพิม่ส่ิงท่ีแนบไปกับอีเมล ใหเลือก ตัวเลอืก > แทรก > 
รปูภาพ, คลิปเสียง, วิดโีอคลิป, บนัทึก หรือ อื่นๆ 
สําหรับไฟลประเภทอื่น ส่ิงท่ีแนบในอีเมลจะมีสัญลักษณ 

8 ในการสงขอความ ใหเลือก ตัวเลอืก > สง หรือกด 
 หมายเหตุ: อุปกรณของคุณอาจแสดงใหทราบวา ขอความ

ของคุณถูกสงไปท่ีเบอรศูนยฝากขอความท่ีต้ังโปรแกรมไวใน
เครื่องของคุณแลว อุปกรณของคุณอาจไมแสดงใหทราบวา 

ปลายทางไดรับขอความของคุณแลว สําหรับขอมลูโดยละเอียด
เก่ียวกับบริการขอความ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความตัวอักษรที่ยาวกวา
ความยาวท่ีกําหนดของขอความเดียว โดยขอความที่ยาวขึ้นจะถกู
สงเปนชุดขอความตั้งแตสองขอความขึ้นไป ผูใหบริการจะคิด
คาใชจายตามจริง สําหรับตัวอักษรท่ีมเีครื่องหมายเสียงหนักหรือ
เครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา จะใช
พื้นท่ีมากข้ึน ซ่ึงอาจใหขอความนั้นยาวกวาจํานวนท่ีจะสงเปน
ขอความเดยีวได 
คุณอาจไมสามารถสงไฟลวิดโีอท่ีบันทึกอยูในรูปแบบ .mp4 หรือ
ไฟลท่ีมขีนาดใหญเกินกําหนดของเครือขายไรสายของขอความ
มลัติมเีดยี

เคล็ดลับ! คุณสามารถรวมภาพ วิดีโอ เสียงและขอความไว
ในการนําเสนอและสงออกไปในรปูของขอความมัลติมเีดยี 
เร่ิมเขียนขอความมัลติมีเดีย และเลือก ตัวเลือก > สราง
การนําเสนอ ตัวเลือกจะแสดงเฉพาะเมือ่ต้ัง โหมดการสราง 
MMS เปน แนะนํา หรือ อิสระ โปรดดูท่ี “ขอความมลัติมเีดีย” 
ในหนา 83

ถาดเขา — รับขอความ 
ในแฟมขอมูล ถาดเขา สัญลักษณ  แสดงวามขีอความตัวอักษร
ท่ียังไมไดอาน, สัญลักษณ  แสดงวามขีอความมลัติมเีดยีท่ียัง
ไมไดอาน, สัญลกัษณ  แสดงวามีขอความคลิปเสียงท่ียังไมได
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อาน และสัญลักษณ  แสดงวามีขอมูลท่ีรับผานการเชือ่มตอ 
Bluetooth
เมือ่คุณไดรับขอความ  และ 1 ขอความใหม จะปรากฏข้ึน
ในโหมดสแตนดบาย ในการเปดขอความ ใหเลือก แสดง 
หากฝาพบัปดและขอความไมสามารถแสดงบนหนาจอฝาพบัได 
ขอความ เปดฝาเพื่อดูขอความ จะปรากฏขึ้น เปดฝาพับเพื่ออาน
ขอความ
เมือ่เปดฝาพบัแลว ใหเลื่อนไปท่ี ถาดเขา แลวกดปุม  เพื่อเปด
ขอความ ในการตอบกลับขอความท่ีไดรับ ใหเลือก ตัวเลือก > ตอบ
เมือ่ฝาพบัปดและคุณมีขอความที่ยังไมไดอานมากกวา
หน่ึงขอความ ใหเลือก แสดง เพือ่เปด ถาดเขา ใชปุมลัดเขาเมนู
ดานหนาเครื่องและปุมปรับระดบัเสียงเพื่อดูแฟมขอมูล ถาดเขา 
และเมือ่จะอานขอความ

ขอความมัลติมีเดีย
 ขอสําคัญ: ควรใชความระมัดระวงัในการเปดขอความ 

ขอมูลในขอความมัลติมีเดยีอาจมีซอฟตแวรท่ีเปนอันตราย
หรืออาจทําใหโทรศัพทหรือเคร่ืองพีซีของคุณเสียหายได

คุณอาจไดรับการแจงเตือนวามขีอความมลัติมเีดยีรออยูในศูนย
ฝากขอความมลัติมเีดีย ในการเริ่มการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
เพื่อเรียกขอความไปไวท่ีโทรศัพทของคุณ ใหเลอืก ตัวเลือก > ดงึ

เมือ่คุณเปดขอความมัลติมเีดยี ( ) คุณอาจเห็นภาพและขอความ 
สัญลักษณ  จะแสดงขึ้นหากรวมเสียงในขอความ หรือ  
หากรวมวิดีโอในขอความ ในการเปดเสียงหรือวิดีโอ ใหเลือก
ท่ีสัญลักษณ
ในการดูวัตถุส่ือท่ีรวมอยูในขอความมลัติมเีดีย ใหเลือก ตัวเลือก > 
ออปเจ็กต
หากขอความน้ันรวมการนําเสนอในรูปมัลติมีเดียดวย   
จะปรากฏในการเปดการนําเสนอ ใหเลือกท่ีสัญลักษณ

ขอมูลและการตั้งคา
โทรศัพทสามารถรับขอความไดหลายประเภทที่มขีอมลูเชน 
นามบัตร, เสียงเรียกเขา, โลโกระบบ, รายการปฏิทิน, และอีเมล
แจงขาวสาร คุณยังอาจไดรับการตั้งคาจากผูใหบริการของคุณ
หรือแผนกจัดการขอมูลของบริษัทในรูปของขอความการตั้งคา
คอนฟเกอเรชนั
หากตองการบันทึกขอมลูจากขอความ ใหเลือก ตัวเลอืก แลวเลือก
ตัวเลือกท่ีสัมพนัธกัน

ขอความบริการเว็บ
ขอความบริการเว็บเปนการแจงขอมลู (เชน หัวขอขาว) และอาจ
มีลิงคหรือขอความตัวอักษรดวย  โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
เพือ่สอบถามขอมลูเก่ียวกับการใชงานและการสมคัรเปนสมาชกิ
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ศูนยฝากขอความ  
การตั้งคาอีเมล

 เคลด็ลับ! ใช ตัวชวยตั้งคา กําหนดการตั้งคาศูนยฝาก
ขอความ กดปุม  แลวเลือก เครื่องมือ > ยูทิลิตี > 
ตัวชวยตั้งคา
ในการใชอีเมล คุณตองมีจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP) ท่ีถกูตอง
ในโทรศัพทและกําหนดคาอีเมลใหถกูตอง โปรดดูท่ี “จุดเชื่อมตอ” 
ในหนา 119
หากคุณเลือก ศูนยฝากขอความ ในหนาจอหลักของ ขอความ 
และไมไดต้ังคาบัญชอีีเมลของคุณ เครื่องจะขอใหคุณต้ังคากอน 
ในการเริ่มตนสรางการตั้งคาอีเมลดวยคําแนะนําของศูนยฝาก
ขอความ ใหเลือก เริ่ม โปรดดูเพิม่เติมท่ี “อีเมล” ในหนา 83
คุณตองมบัีญชอีีเมลแยกออกมาอีกบัญชีหน่ึง ปฏิบัติตามคําแนะนํา
ท่ีใหไวในศูนยฝากขอความระยะไกลของคุณและจากผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต (ISP)
เมื่อคุณสรางศูนยฝากขอความศูนยใหม ชือ่ท่ีคุณต้ังใหกับศูนย
ฝากขอความจะแทนที่ ศูนยฝากขอความ ในหนาจอหลัก 
ขอความ คุณสามารถมีศูนยฝากขอความไดสูงสุด 6 ศูนย

การเปดศนูยฝากขอความ
เมื่อคุณเปดศูนยฝากขอความ โทรศัพทจะถามวาคุณตองการ
เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความหรือไม (เชื่อมตอกับศูนย
ฝากขอความ?)
ในการเชือ่มตอกับศูนยฝากขอความของคุณ และเรียกดขูอความ
หรือสวนหัวของอีเมลใหม ใหเลือก ใช เมื่อคุณดูขอความ
แบบออนไลน คุณจะเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกล
ไดอยางตอเน่ือง โดยใชการเชื่อมตอขอมูล
ในการดขูอความอีเมลท่ีไดรับกอนหนานั้นแบบออฟไลน ใหเลือก ไม
ในการสรางขอความอีเมลใหม ใหเลือก ขอความใหม > อเีมล 
ในหนาจอหลกัขอความหรือเลือก ตัวเลือก > สรางขอความ > 
อีเมล ในศูนยฝากขอความของคุณ โปรดดูท่ี 
“การเขียนและสงขอความ” ในหนา 77

การดึงขอความอีเมล
หากคุณออฟไลนอยู ใหเลือก ตัวเลอืก > เชื่อมตอ เพือ่เร่ิมตน
การเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกล
  ขอสําคัญ: ควรใชความระมัดระวงัในการเปดขอความ 

ขอความอีเมลอาจมีซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรืออาจทําให
เครื่องโทรศัพทหรือเคร่ืองพีซีของคุณเสียหายได
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1 เมือ่คุณยังเชือ่มตอกับศูนยฝากขอความระยะไกลอยู ใหเลือก 
ตัวเลือก > ดงึอีเมล และเลือกหนึ่งตัวเลือกตอไปนี้:
ใหม — เพือ่ดงึขอความทั้งหมด
ท่ีเลือก — เพื่อดึงขอความเฉพาะที่เลือกไวเทานั้น
ท้ังหมด — เพื่อดึงขอความทั้งหมดท่ีมอียูในศูนยฝากขอความ
ในการหยุดดงึขอความ ใหเลือก ยกเลกิ

2 หากคุณตองการปดการเชื่อมตอและดขูอความอีเมลแบบออฟไลน 
ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัดการเชื่อมตอ

3 ในการเปดขอความอีเมล ใหกดปุม  หากยังไมไดดงึขอความ
อีเมลและคุณออฟไลนอยู โทรศัพทจะถามวาคุณตองการ
ดงึขอความจากศูนยฝากขอความหรือไม

หากตองการดส่ิูงท่ีแนบในอีเมล ใหเปดขอความแลวเลือกชอง
ส่ิงท่ีแนบท่ีมีสัญลักษณ  หากสิ่งท่ีแนบนั้นมีสัญลักษณเปนสีทึบ 
แสดงวายังไมไดดึงขอมูลไปไวในโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > ดึง

การดึงขอความอีเมลโดยอัตโนมัติ
ในการดึงขอความโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา
อีเมล > ดงึหัวขอโดยอัตโนมัติ หากตองการขอมูลเพิม่เติม ดู 
“ดงึหัวขอโดยอัตโนมัติ” ในหนา 85
การตั้งคาโทรศัพทใหดงึอีเมลอัตโนมติัอาจทําใหมกีารสงขอมูล
จํานวนมหาศาลผานเครือขายผูใหบริการของคุณ โปรดติดตอ
ขอขอมูลเก่ียวกับคาบริการในการสงขอมูลจากผูใหบริการของคุณ

การลบขอความอเีมล
ในการลบขอมูลของขอความอีเมลออกจากเครื่องโทรศัพท แตยังคง
เก็บอีเมลนั้นไวในศูนยฝากขอความระยะไกล ใหเลือก ตัวเลือก > 
ลบขอความ ใน กําลังลบขอความจาก: ใหเลือก 
โทรศัพทเทาน้ัน
เครื่องจะแสดงหัวขออีเมลท่ีอยูในศูนยฝากขอความระยะไกล 
ดวยเหตุน้ี ถงึแมวาคุณจะลบเนื้อหาของขอความออกไป หัวขอ
อีเมลก็ยังคงปรากฏอยูในเครื่องโทรศัพทของคุณ แตหากคุณ
ตองการลบหัวขอดวย คุณตองลบขอความอีเมลออกจากศูนยฝาก
ขอความระยะไกลกอน จากน้ันจึงเชือ่มตอโทรศัพทของคุณเขากับ
ศูนยฝากขอความระยะไกลอีกครั้งเพื่ออัพเดตสถานะ
ในการลบอีเมลออกจากเครื่องโทรศัพทและศูนยฝากขอความระยะ
ไกล ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบขอความ ใน กําลงัลบขอความจาก: 
ใหเลือก โทรศัพทและเซิรฟเวอร
ในการยกเลิกการลบอีเมลออกจากเครื่องโทรศัพทและเซิรฟเวอร 
ใหเลื่อนไปยังอีเมลท่ีเลือกใหลบออกในระหวางการเชือ่มตอครั้ง
ถัดไป ( ) และเลือก ตัวเลือก > ยกเลกิการลบ

การยกเลิกการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ
เมือ่คุณออนไลน ในการยุติการเชือ่มตอขอมลูกับศูนยฝากขอความ
ระยะไกล ใหเลอืก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ
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การดูขอความบนซิมการด
คุณตองคัดลอกขอความซิมมาไวยังแฟมขอมลูในเครื่องโทรศัพท
ของคุณกอน จึงจะสามารถอานขอความดังกลาวในซิมการดได
1 ในหนาจอหลัก ขอความ ใหเลือก ตัวเลอืก > ขอความซิม
2 เลือก ตัวเลอืก > เลือก/ไมเลอืก > เลือก หรือ เลือกทั้งหมด 

เพื่อเลือกขอความ
3 เลือก ตัวเลอืก > คัดลอก หนาจอรายการแฟมขอมลู

จะปรากฏขึ้น
4 ในการเริ่มตนคัดลอก ใหเลือกแฟมขอมูล และ ตกลง ในการดู

ขอความ ใหเปดแฟมขอมลู

การตั้งคาการสงขอความ
ปอนขอมลูในชองท่ีมีคําวา ตองระบุ กํากับหรือมีเครื่องหมาย
ดอกจันสีแดง ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีผูใหบริการแจงใหคุณทราบ 
คุณอาจเลือกรับขอมลูการตั้งคาจากผูใหบริการในรูปของขอความ
การกําหนดคา
ผูใหบริการของคุณอาจกําหนดศูนยฝากขอความหรือจุดเชื่อมตอ
ท้ังหมดหรือบางสวนไวใหในเครื่องลวงหนาแลว และคุณไม
สามารถเปลี่ยนแปลง สราง แกไข หรือลบคาดงักลาวได

ขอความตัวอักษร
กดปุม  แลวเลือก ขอความ > ตัวเลอืก > การต้ังคา > 
ขอความตัวอักษร และจากตัวเลือกตอไปนี้:
ศูนยรับฝากขอความ — ดูรายการศูนยรับฝากขอความที่มอียู
ท้ังหมดท่ีถกูกําหนดไวแลว
ศูนยขอความที่ใช — เลือกศูนยฝากขอความที่จะนํามาใช
เพื่อนําสงขอความตัวอักษร
การเขารหัสอักขระ — ในการใชตัวแปลงอักขระเปนระบบ
การเขารหัสอีกระบบหนึ่งเมื่อทําได ใหเลือก การสนับสนุน
ท่ีลดลง
การรับรายงาน — เลือกวาจะใหเครือขายสงรายงานการนําสง
ขอความของคุณหรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
อายุขอความ — เลือกระยะเวลาที่ศูนยฝากขอความจะสงขอความ
ใหอีกครั้งหากสงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
หากไมสามารถสงขอความไดภายในชวงเวลาที่สามารถใชขอความ
น้ันได เครื่องจะลบขอความดังกลาวออกจากศูนยขอความ
สงขอความเปน — ติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อสอบถามวา
ศูนยขอมลูสามารถแปลงขอความไปเปนรูปแบบอ่ืนๆ หรือไม
การเชื่อมตอท่ีเลอืก — เลือกการเชื่อมตอท่ีจะใช
ตอบผานศูนยเดมิ — เลือกวาคุณตองการตอบขอความท่ีจะสง
โดยใชเบอรศูนยฝากขอความเดิมหรือไม (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
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ขอความมัลติมีเดีย
กดปุม  แลวเลือก ขอความ > ตัวเลอืก > การต้ังคา > 
ขอความมัลติมเีดยี แลวเลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้:
ขนาดรูปภาพ — กําหนดขนาดรูปภาพในขอความมัลติมีเดีย
โหมดการสราง MMS — หากคุณเลอืก แนะนํา โทรศัพทจะแจง
ใหคุณทราบหากคุณพยายามสงขอความที่ผูรับอาจไมสนับสนุน 
หากคุณเลือก จํากัด เครื่องจะไมใหคุณสงขอความที่ระบบ
ไมสนับสนุน ในการใสเน้ือหาลงในขอความโดยไมใหมกีารแจงเตือน 
ใหเลือก อิสระ
จุดเชื่อมตอท่ีใช — เลอืกจุดเชื่อมตอท่ีใชเปนจุดเชื่อมตอ
ท่ีตองการ
การดงึมัลติมีเดีย — เลือกวิธีการที่ตองการรับขอความ ในการรับ
ขอความโดยอัตโนมัติในพืน้ท่ีบริการเสริมจากระบบเครือขายหลัก 
ใหเลือก ออโตในเครือขายบาน หากคุณอยูนอกพืน้ท่ีบริการ
ของระบบเครือขายหลัก คุณจะไดรับการแจงเตือนวามีขอความ
ท่ีตองดึงจากศูนยขอความ
เมือ่คุณอยูนอกพืน้ท่ีบริการของระบบเครือขายหลัก การสงและ
การรับขอความมัลติมีเดียจะมีคาใชจายมากขึ้น
หากคุณเลือก การดึงมัลติมเีดยี > อัตโนมัติเสมอ โทรศัพท
ของคุณจะทําการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตท่ีมอียูใหโดยอัตโนมัติ
เพื่อดงึขอความทั้งในและนอกเครือขายบานของคุณ

ยอมรับขอความนิรนาม — เลือกวาคุณตองการปฏิเสธขอความ
จากผูสงนิรนามหรือไม
รับโฆษณา — กําหนดวาคณุตองการรบัโฆษณาขอความมลัติมเีดยี
หรือไม
รับรายงาน — หากคุณตองการใหแสดงสถานะของขอความที่สง
ในไฟลบันทึก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ปฏิเสธการสงรายงาน — เลือกวาคุณตองการปฏิเสธการสง
รายงานขอความที่ไดรับหรือไม
อายุขอความ — เลอืกระยะเวลาท่ีศูนยฝากขอความจะสงขอความ
ใหอีกครั้งหากสงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
หากไมสามารถสงขอความไดภายในชวงเวลาที่สามารถใชขอความ
น้ันได เครื่องจะลบขอความดังกลาวออกจากศูนยขอความ

อีเมล
กดปุม  แลวเลอืก ขอความ > ตัวเลือก > การต้ังคา > อีเมล
ในการเลือกศูนยฝากขอความที่ตองการใชในการสงอีเมล ใหเลือก 
ศูนยฝากขอความที่ใช แลวเลือกศูนยฝากขอความ
เลอืก ศูนยฝากขอความ แลวเลือกศูนยฝากขอความเพื่อเปลี่ยน
การตั้งคาตอไปนี้: การต้ังคาการเชื่อมตอ, การต้ังคาผูใช, 
การต้ังคาการดึง และ ดึงหัวขอโดยอัตโนมติั
ในการลบศูนยฝากขอความและขอความในนั้นออกจากโทรศัพท 
ใหเลื่อนไปท่ีศูนยฝากขอความนั้น แลวกดปุม 



ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธ

ข อ
คว

าม

84

หากตองการสรางศูนยฝากขอความใหม ใหเลือก ตัวเลือก > 
ศูนยฝากขอความใหม

การต้ังคาการเช่ือมตอ
ในการแกไขการตั้งคาสําหรับอีเมลท่ีคุณไดรับ ใหเลือก อีเมล
ขาเขา และจากตัวเลือกตอไปนี้:
ชื่อผูใช — ปอนชื่อผูใชท่ีคุณไดรับจากผูใหบริการระบบ
รหัสผาน — ปอนรหัสผานของคุณ ถาคุณไมปอนขอมูลลงในชองน้ี 
เครื่องจะแสดงขอความใหคุณปอนรหัสผานขณะพยายามเชื่อมตอ
กับศูนยฝากขอความระยะไกลของคุณ
เซิรฟเวอรรับเมล — ปอนท่ีอยู IP หรือชื่อโฮสตของเมลเซิรฟเวอร
ท่ีรับอีเมลของคุณ
จุดเชื่อมตอท่ีใช — เลือกจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP) โปรดดูท่ี 
“จุดเชือ่มตอ” ในหนา 119
ชื่อศูนยฝากขอความ — ปอนชื่อสําหรับศูนยฝากขอความ
ประเภทศูนยฝากขอความ — กําหนดโปรโตคอลอีเมลท่ีใช
สําหรับศูนยฝากขอความระยะไกลของคุณตามท่ีผูใหบริการแนะนํา 
ตัวเลือกคือ POP3 และ IMAP4 การต้ังคานี้จะไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได
ความปลอดภัย (พอรต) — เลือกตัวเลอืกความปลอดภัยท่ีจะนํา
มาใชใหเกิดความปลอดภัยเมื่อเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ
ระยะไกล

พอรต — ระบุพอรตท่ีใชสําหรับการเชือ่มตอ
ล็อกอินแบบรับรอง APOP (สําหรับ POP3 เทานั้น) — ใชได
กับโปรโตคอล POP3 เพือ่เขารหัสการสงรหัสผานไปยังอีเมล
เซิรฟเวอรระยะไกล ขณะเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ
ในการแกไขการตั้งคาสําหรับอีเมลที่คุณสง ใหเลือก อีเมลขาออก 
และจากตัวเลือกตอไปนี้:
ท่ีอยูอีเมลของฉัน — ปอนท่ีอยูอีเมลท่ีผูใหบริการเตรียมไวให
กับคุณ
เซิรฟเวอรสงเมล — ปอนท่ีอยู IP หรือชือ่โฮสตของเมลเซิรฟเวอร
ท่ีสงอีเมลของคุณ 
คุณอาจใชไดเพียงเซิรฟเวอรสําหรับสงขอความออกของผูใหบริการ 
โปรดติดตอขอขอมลูเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
การต้ังคาสําหรับ ชื่อผูใช, รหัสผาน, จุดเชื่อมตอท่ีใช, 
ความปลอดภัย (พอรต) และ พอรต จะคลายกับการตั้งคาใน 
อีเมลขาเขา

การต้ังคาผูใช
ชื่อผูใช — ปอนชื่อของคุณ ชื่อของคุณจะแทนท่ีอยูอีเมลของคุณ
ในโทรศัพทของผูรับ ในกรณีท่ีเครื่องของผูรับสนับสนุนฟงกชนันี้
สงขอความ — กําหนดวิธีสงอีเมลจากเครื่องโทรศัพท เลือก 
สงทันที เพื่อใหโทรศัพทเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความเมือ่คุณเลือก 
สงขอความ หากคุณเลือก ระหวางเชื่อมตอถัดไป อีเมลจะถูกสง
เมื่อเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกลในครั้งตอไป
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สงสําเนาถึงตัวเอง — เลือกหากคุณตองการสงสําเนาของอีเมล
ไปยังศูนยขอความของคุณ
รวมลายเซ็น — เลือกวาคุณตองการแนบลายเซ็นลงในขอความ
อีเมลของคุณหรือไม
การแจงอีเมลใหม — เลือกวาคุณตองการรับการแจงเตือนอีเมล
ใหม (สัญลักษณเมล, แบบเสียง หรือบันทึก) เมื่อไดรับขอความใหม
ในศูนยฝากขอความ

การต้ังคาการดึง
อีเมลที่จะดึง — ระบุสวนของอีเมลท่ีจะดึง: หัวขอเทาน้ัน, 
การจํากัดขนาด (POP3) หรือ ขอความและสิ่งที่แนบ (POP3)
จํานวนการดงึ — กําหนดจํานวนขอความอีเมลท่ีจะถูกดงึมาไว
ท่ีศูนยฝากขอความ
พาธของแฟมขอมูล IMAP4 (สําหรับ IMAP4 เทานั้น) — กําหนด
พาธแฟมขอมลูท่ีจะสมัครขอใชบริการ
การสมัครใชแฟมขอมลู (สําหรับ IMAP4 เทานั้น) — สมัครใช
แฟมขอมูลอ่ืนในศูนยฝากขอความระยะไกล และดึงขอมูลจากแฟม
ขอมูลเหลานั้น

ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ
การแจงเตือนอเีมล — ในการดงึหัวขอมาที่โทรศัพทโดยอัตโนมัติ
เมือ่คุณไดรับอีเมลใหมในศูนยฝากขอความระยะไกล ใหเลือก 
รับและอัพเดตอัตโนมัติ หรือ เฉพาะเครือขายบาน

การดึงอีเมล — ในการดึงหัวขอของขอความอีเมลใหมจากศูนย
ฝากขอความระยะไกลตามเวลาที่ไดกําหนดไวโดยอัตโนมัติ 
ใหเลือก เปดใชงาน หรือ เฉพาะเครือขายบาน กําหนดเวลา 
และความถีใ่นการดงึขอความ
การแจงเตือนอีเมล และ การดงึอีเมล ไมสามารถทํางาน
พรอมกันได
การตั้งคาโทรศัพทใหดึงอีเมลอัตโนมัติอาจทําใหมีการสงขอมูล
จํานวนมหาศาลผานเครือขายผูใหบริการของคุณ โปรดติดตอ
ขอขอมูลเก่ียวกับคาบริการในการสงขอมูลจากผูใหบริการของคุณ

ขอความบริการเว็บ
กด  และเลือก ขอความ > ตัวเลอืก > การต้ังคา > ขอความ
บริการ เลือกวาคุณตองการรับขอความบริการหรือไม หากคุณ
ตองการตั้งคาโทรศัพทใหเปดเบราเซอรและเริ่มการเชื่อมตอกับ
เครือขายเพื่อดึงขอมลูเมื่อคุณไดรับขอความบริการโดยอัตโนมัติ 
ใหเลือก ดาวนโหลดขอความ > อัตโนมัติ

การแสดงขอมูลของระบบที่ใชงาน
หากตองการขอมลูเพิ่มเติมเก่ียวกับหัวขอตางๆ และหมายเลข
หัวขอท่ีเก่ียวของกัน โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ กด  
และเลอืก ขอความ > ตัวเลือก > การต้ังคา > ขอความ
จากระบบ และจากตัวเลือกตอไปน้ี:
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การรับ — เลือกวาคุณตองการรับขอความแสดงขอมูลของระบบ
ท่ีใชงานหรือไม
ภาษา — เลือกภาษาที่คุณตองการใชรับขอความ: ท้ังหมด, 
ท่ีเลือก หรือ อื่นๆ
การตรวจหาหัวขอ — โทรศัพทจะคนหาหมายเลขหัวขอใหม 
และบันทึกหมายเลขใหมโดยไมใสชื่อลงในรายการหัวขอ
โดยอัตโนมติั

อ่ืนๆ
กดปุม  และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การต้ังคา > อืน่ๆ 
และจากตัวเลือกตอไปนี้:
บนัทึกขอความที่สง — เลือกวาคุณตองการบันทึกสําเนาของ
ขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย หรืออีเมลท่ีคุณสงไปไว
ท่ีแฟมขอมูล สง หรือไม
จํานวนขอความที่บันทึก — กําหนดจํานวนขอความที่สงแลว
ท่ีจะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมลู สง ในแตละครั้ง เมี่อถึงจํานวน
ท่ีต้ังไว เครื่องจะลบขอความที่เคยบันทึกไวกอนหนานานที่สุด
ออกไป
หนวยความจําท่ีใช — หากใสการดหนวยความจําในโทรศัพท 
ใหเลือกหนวยความจําท่ีคุณตองการใชเพื่อจัดเก็บขอความ: 
ความจําโทรศัพท หรือ การดความจํา

สนทนา — ขอความทันใจ
กดปุม  แลวเลอืก การติดต้ัง > ส่ือ > สนทนา
การสงขอความแบบดวน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
ชวยใหคุณสามารถสนทนากับอีกฝายหนึ่งไดโดยใชขอความสั้นๆ 
อยางรวดเร็ว และเขารวมพูดคุยในฟอรัมตางๆ (กลุม IM) 
ตามหัวขอเฉพาะ ผูใหบริการแตละรายไดจัดทําเซิรฟเวอร IM 
ท่ีใชรวมกันได ซ่ึงคุณสามารถล็อกอินได เมื่อคุณลงทะเบียน
ในบริการ IM แลว ผูใหบริการอาจใหบริการคุณสมบัติตางๆ 
ท่ีไมเหมือนกัน
กอนท่ีคุณจะสามารถใชขอความทันใจได คุณตองกําหนดการตั้งคา
เพื่อเขาใชบริการที่คุณตองการใชงานกอน คุณอาจไดรับการตั้งคา
เปนขอความตัวอักษรแบบพิเศษจากผูใหบริการที่นําเสนอบริการ 
IM น้ัน
คุณสามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับขอความทันใจได
จากคําแนะนําการใชงานโทรศัพทท่ี www.nseries.com/support 
หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ

www.nseries.com/support
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การโทรออก
สายสนทนา
1 ในโหมดสแตนดบาย ใหปอนหมายเลขโทรศัพทและรหัสพื้นท่ี 

ในการลบหมายเลข กดปุม  
สําหรับการโทรออกตางประเทศ ใหกดปุม  สองครั้ง
สําหรับเครื่องหมาย + (แทนรหัสการโทรออกตางประเทศ) 
และปอนรหัสประเทศ รหัสพื้นท่ี (ไมตองใสเลข 0 นําหนา
แลวแตกรณี) ตามดวยเบอรโทรศัพท

2 กดปุม  เพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น
3 กดปุม  เพื่อวางสาย (หรือเพื่อยกเลิกการโทรออก) 

การกดปุม  จะใชเพื่อวางสายเสมอ แมวาจะมีการใชงาน
โปรแกรมอื่นอยูก็ตาม การปดฝาพับไมไดเปนการวางสาย
ท่ีสนทนาอยู

ในการปรับระดบัเสียงขณะสนทนา ใหใชปุมปรับระดับเสียง
ท่ีดานขางของโทรศัพท หากคุณต้ังระดบัเสียงเปน เงียบเสียง 
ใหเลือก เลิกเงียบ กอน
ในการโทรออกจาก รายช่ือ กดปุม  และเลือก รายช่ือ เลื่อนไป
ยังรายชื่อท่ีตองการ หรือปอนอักษรตัวแรกของชือ่ท่ีตองการลงใน
ชองสําหรับการคนหา รายชื่อท่ีตรงกับอักษรที่ปอนจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอ ในการโทร กดปุม 

คุณตองคัดลอกรายชือ่จากซิมการดมาไวท่ี รายช่ือ กอนจึง
จะสามารถโทรออกในลักษณะนี้ได โปรดดูท่ี “การคัดลอกรายชือ่” 
ในหนา 99
ในการโทรไปยังหมายเลขที่โทรออกลาสุด เมือ่อยูในโหมด
สแตนดบาย ใหกดปุม  เลื่อนไปท่ีเบอร และกดปุม 
ในการสงรูปภาพหรือวิดโีอคลิปในขอความมลัติมเีดียไปยังผูรับสาย
ปลายทาง ใหเลือก ตัวเลอืก > สง MMS (เฉพาะในเครือขาย 
UMTS เทานั้น) 
คุณสามารถแกไขขอความและเปลี่ยนชื่อผูรับกอนสงได กดปุม 

 เพือ่สงไฟลไปยังอุปกรณท่ีใชงานรวมกันได 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ในการสงตัวอักษรแทนเสียงเรียกเขาแบบ DTMF (เชน รหัสผาน) 
ใหเลือก ตัวเลือก > สง DTMF ปอนตัวอักษร DTMF หรือคนหา
จาก รายชื่อ ในการปอนตัวอักษรรอ (w) หรือตัวอักษรหยุดชั่วคราว 
(p) ใหกดปุม  ซํ้าไปเรื่อยๆ เลือก ตกลง เพือ่สงโทน 
คุณสามารถสงโทน DTMF ไปไวท่ีชอง เบอรโทร หรือ DTMF 
ในบัตรรายชื่อ
หากตองการพักสายที่สนทนาอยูขณะท่ีไปรบัสายเขาอีกสาย 
ใหเลือก ตัวเลือก > พกัสาย ในการสลับสายระหวางสายที่สนทนา
อยูและสายที่พกัไว ใหเลือก ตัวเลือก > สลบั ในการเชือ่มตอ
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ใหสายที่สนทนาอยูและสายท่ีพักไวสนทนากันแตตัวคุณเอง
ออกจากการสนทนา ใหเลือก ตัวเลอืก > โอน

 เคลด็ลับ! เมื่อคุณมีสายสนทนาเพยีงสายเดยีว และคุณ
ตองการพักสาย ใหกดปุม  เมื่อจะเปดใชสายสนทนาตอ 
ใหกดปุม  อีกครั้ง

ในการใหเสียงจากโทรศัพทออกมาทางลําโพงระหวางท่ีสนทนา 
ใหเลือก ใชงานลําโพง หากคุณมีชดุหูฟงท่ีใชรวมกันไดโดยใช
การเชื่อมตอ Bluetooth หากคุณตองการใหเสียงสงผานไป
ท่ีชุดหูฟง ใหเลือก ตัวเลอืก > ใชงานแฮนดฟรี ในการเปลี่ยน
กลับเปนหูฟงของโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > ใชงานหูฟง
โทรศัพท
ในการวางสายที่สนทนาอยูและเปลีย่นไปรับสายเรียกซอน ใหเลือก 
ตัวเลือก > แทนที่
หากคุณมีสายสนทนาหลายสาย และตองการวางสายดังกลาว
ท้ังหมด ใหเลือก ตัวเลือก > วางสายทั้งหมด
ตัวเลือกหลายตัวซ่ึงคุณสามารถใชไดขณะสนทนา คือ บริการเสริม
จากระบบเครือขาย

ระบบฝากขอความเสียงและวิดีโอ
หากตองการโทรไปที่ระบบฝากขอความเสียงหรือวิดีโอ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย, ระบบฝากขอความวดิีโอ
จะมใีหบริการเฉพาะในเครือขาย UMTS เทานั้น)  ใหกดปุม  

คางไวในโหมดสแตนดบาย แลวเลือก ศูนยขอความเสียง หรือ 
ศูนยขอความวิดีโอ โปรดดท่ีู “โอนสาย” ในหนา 118 และ 
“การสนทนาทางวิดโีอ” ในหนา 90
หากตองการเปลี่ยนเบอรโทรศัพทของศูนยขอความเสียง ใหกดปุม 

 และเลือก เครื่องมือ > Utilities > โทรศูนย เลอืกศูนยฝาก
ขอความ แลวเลือก ตัวเลือก > เปลีย่นเบอร ปอนหมายเลข 
(ท่ีไดรับจากผูใหบริการระบบโทรศัพทไรสาย) แลวเลือก ตกลง

การประชุมสาย
1 โทรออกไปยังผูรวมประชุมรายแรก
2 หากตองการโทรไปหาผูรวมประชุมรายอื่น ใหเลือก ตัวเลือก > 

โทรออกใหม สายแรกจะถกูพักสายไวโดยอัตโนมติั
3 เมื่อมผีูรับสายใหมแลว เมื่อตองการดงึสายแรกกลับเขารวม

ประชุมทางโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลอืก > ประชุม
หากตองการเพิ่มสมาชกิรายใหมในการประชุม ใหทําซ้ํา
ข้ันตอนท่ี 2 แลวเลอืก ตัวเลือก > ประชุม > เพิม่ใน
การประชุม โทรศัพทเครื่องน้ีสามารถรองรับผูรวมประชุมสาย
ไดมากท่ีสุด 6 สาย รวมทั้งตัวคุณ
หากตองการสนทนากับผูรวมประชุมรายใดเปนการสวนตัว 
ใหเลือก ตัวเลอืก > ประชุม > สวนตัว เลือกผูรวมประชุม 
แลวเลือก สวนตัว โทรศัพทจะพักสายการประชมุในเครื่อง
ของคุณไว สวนผูรวมประชุมสายรายอื่นๆ จะยังสามารถ
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สนทนาตอไปได หลังจากสนทนาสายสวนตัวเสร็จแลว ใหเลือก 
ตัวเลือก > เพิ่มในการประชุม เพื่อกลับเขาสูการประชมุ
หากตองการวางสายผูเขาประชมุ ใหเลือก ตัวเลือก > ประชุม 
> ถอนผูรวมสาย เลื่อนไปท่ีรายชื่อผูรวมประชุม แลวเลือก 
ถอน

4 ในการจบการประชมุสาย ใหกดปุม 

หมายเลขการโทรดวน
ในการเปดใชการโทรดวน กดปุม  และเลือก เครื่องมอื > 
การต้ังคา > โทรศัพท > การโทร > การโทรดวน > เปด
ในการกําหนดเบอรโทรศัพทใหกับปุมโทรดวนปุมใดปุมหน่ึง 
( — ) กดปุม  และเลือก เครื่องมือ > Utilities > 
โทรดวน เลื่อนไปท่ีปุมท่ีคุณตองการกําหนดเบอรโทรศัพทให 
และเลือก ตัวเลอืก > กําหนด  จะถกูสํารองไวใหกับ
ศูนยขอความเสียงหรือวิดโีอ และ  สําหรับเริ่มการใช
เว็บเบราเซอร 
ในการโทรเมือ่อยูในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมโทรดวนท่ีตองการ
และ 

การโทรออกดวยเสียง
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสั่งงานดวยเสียงข้ันสูง การสั่งงาน
ดวยเสียงข้ันสูงน้ีไมข้ึนกับเสียงของผูพดู ดังน้ัน ผูใชไมตองบันทึก
รายการเสียงไวลวงหนา โทรศัพทจะสรางรายการเสียงใหกับ

รายการตางๆ ในรายชื่อแทน แลวเปรียบเทียบรายการเสียงท่ีเปลง
ออกมากับรายการเสียงท่ีสรางไวแลว การจดจําเสียงในโทรศัพท
จะปรับเปลี่ยนตามเสียงของผูใชหลัก เพื่อใหจดจําการสั่งงานดวย
เสียงไดดีย่ิงข้ึน
รายการเสียงสําหรับรายชื่อคือชือ่หรือชือ่เลนท่ีจัดเก็บไวบนบัตร
รายชื่อ ในการฟงรายการเสียงสังเคราะห ใหเปดบัตรรายชื่อ 
แลวเลือ่นไปท่ีเบอรท่ีมีรายการเสียง แลวเลือก ตัวเลือก > 
เลนรายการเสียง

การโทรออกโดยใชรายการเสียง
 หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิด

ปญหาข้ึนได ถาคุณอยูในท่ีท่ีมเีสียงดงัหรืออยูในสถานการณ
ฉุกเฉิน ดังน้ันจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียง
อยางเดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม

เมือ่คุณใชการโทรออกดวยเสียง ลําโพงจะเริ่มทํางาน ใหถอื
โทรศัพทหางจากตัวเล็กนอยเมื่อคุณพูดรายการเสียง
1 ในการเริ่มตนโทรดวยเสียง ในโหมดสแตนดบายที่ใชอยู ใหกด

คางไวท่ีปุมเลือกดานขวา หากคุณใชชุดหูฟงท่ีใชงานรวมกันได
ท่ีมปุีมชุดหูฟง ใหกดปุมชดุหูฟงคางไว เพื่อเร่ิมการโทรออก
โดยใชเสียง

2 คุณจะไดยินเสียงส้ันๆ และขอความ พูดตอนนี้ จะปรากฏข้ึน 
พูดชือ่หรือชือ่เลนตามท่ีบันทึกอยูในรายชือ่ใหชัดเจน

3 โทรศัพทจะเลนรายการเสียงท่ีสรางไวแลวของรายชือ่ท่ีจดจํา
ไดในภาษาในเครื่องท่ีเลือก และแสดงชื่อและหมายเลข
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โทรศัพท หลังจากนั้นอีกประมาณ 2.5 วินาที เครื่องจะโทร
ออกไปยังหมายเลขนั้น
หากรายชือ่ท่ีเครื่องจดจําไมถูกตอง ใหเลือก ถัดไป เพือ่ดู
รายชือ่อ่ืนท่ีตรงกัน หรือ หยุด เพือ่ยกเลิกการโทรดวยเสียง

หากรายชือ่น้ันมหีมายเลขโทรศัพทบันทึกไวหลายหมายเลข 
เครื่องจะเลือกหมายเลขตามคาเริ่มตน หากมกีารตั้งคาไว  
หากไมไดต้ังคาดังกลาวไว เครื่องจะเลือกหมายเลขแรกที่ใชได
ตามลําดับน้ี มือถือ, มือถือ (บาน), มือถือ (ท่ีทํางาน), โทรศัพท, 
โทรศัพท (บาน) และ โทร. (ท่ีทํางาน)

การสนทนาทางวิดีโอ
เมื่อคุณทําการสนทนาทางวิดีโอ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
คุณจะเห็นวิดีโอสองทางตามเวลาจริงระหวางคุณและผูรับสาย 
ภาพวิดโีอสดหรือภาพวิดโีอท่ีถายไวโดยใชกลองถายรูปใน
โทรศัพทจะแสดงใหแกคูสนทนาทางวิดโีอปลายสายดู 
ในการสนทนาทางวิดีโอ คุณจําเปนตองมี USIM การดและอยู
ภายในบริเวณพื้นท่ีครอบคลุมของระบบเครือขาย UMTS 
โปรดติดตอผูใหบริการระบบโทรศัพทไรสาย เพื่อสอบถามขอมูล
เก่ียวกับบริการและการเปนสมาชิกของบริการสนทนาทางวิดีโอ
ท้ังน้ี คุณสามารถสนทนาทางวิดีโอไดระหวางคุณกับคูสนทนา
อีกฝายเทานั้น โดยสามารถใชการสนทนาทางวิดีโอไดกับโทรศัพท
เคลื่อนท่ีท่ีใชงานรวมกันไดหรือไคลเอนต ISDN แตคุณจะไม

สามารถใชงานฟงกชันการสนทนาทางวิดโีอได หากมีการใชสาย
สนทนา สายสนทนาทางวิดีโออ่ืน หรือสายขอมลูอ่ืนอยู
ไอคอน: 

 คุณไมไดรับภาพวิดีโอ (เน่ืองจากผูรับไมไดสงภาพวิดีโอ 
หรือระบบเครือขายไมไดสงวิดโีอนั้น) 

 คุณปฏิเสธการสงภาพวิดโีอจากเครื่องโทรศัพทของคุณ 
ในการสงเปนภาพนิ่งแทน โปรดดูท่ี “การโทร” ในหนา 117
แมวาคุณจะปฏิเสธการสงภาพวดิีโอในระหวางสายสนทนาทางวิ
ดีโอ คุณยังคงตองเสียคาใชจายเปนสายสนทนาทางวิดโีอ กรุณา
ตรวจสอบการคิดคาบริการกับผูใหบริการเสียกอน
1 ในการเริ่มการสนทนาทางวิดีโอ ใหปอนหมายเลขโทรศัพท

ในโหมดสแตนดบาย หรือเลือก รายชื่อ และเพิ่มรายชื่อ
2 เลือก ตัวเลือก > โทร > สายวิดโีอ
กลองตัวท่ีสองท่ีดานในฝาพับเปนคาเริ่มตนในการใชสําหรับการ
สนทนาทางวิดโีอ  การเริ่มตอสายอาจตองใชเวลาสักครู กําลงัรอ
ภาพวดิีโอ จะปรากฏ ในกรณีท่ีตอสายไมได (เปนตนวา ระบบ
เครือขายไมรองรับฟงกชันการสนทนาทางวดิโีอ หรือเครื่อง
ปลายสายไมสามารถใชงานรวมกันได) เครื่องจะแสดงขอความ
ใหคุณเลือกวาตองการใชสายโทรออกตามปกติหรือสงขอความหรือ
ขอความมัลติมีเดียแทน
หากตอสายสนทนาทางวิดโีอไดเรียบรอยแลว คุณจะเห็นภาพวิดโีอ
สองกรอบ และไดยินเสียงออกจากลําโพง ผูรับสายอาจปฏิเสธ
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การสงวิดโีอ ( ) ซ่ึงในกรณน้ีีคุณจะไดยินแตเสียง และอาจเห็น
ภาพน่ิงหรือกราฟกบริเวณพืน้หลังท่ีเปนสีเทาแทน
ในการเปลี่ยนแปลงระหวางการแสดงวิดโีอหรือการฟงแตเสียง 
ใหเลือก ตัวเลอืก > ใชงาน หรือ ไมใชงาน > การสงวิดโีอ, 
การสงเสียง หรือ การสงวดิีโอและเสียง
หากตองการยอหรือขยายภาพของคุณ ใหกดปุม  หรือ 
ในการสลับตําแหนงของภาพวิดีโอท่ีสงบนหนาจอ ใหเลือก 
ตัวเลือก > เปลีย่นลําดับภาพ
ในการทําใหเสียงไปออกท่ีชุดหูฟงท่ีใชงานรวมกันไดโดยใช
การเชือ่มตอ Bluetooth ท่ีเชื่อมตออยูกับโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลอืก 
> ใชงานแฮนดฟร ีในการทําใหเสียงกลบัไปออกที่ลําโพงโทรศัพท 
ใหเลือก ตัวเลอืก > ใชงานหูฟงโทรศัพท
ในการปรับระดบัเสียงระหวางการสนทนาทางวิดโีอ ใหใชปุมปรับ
ระดบัเสียงท่ีดานขางของโทรศัพท
ในการใชกลองตัวหลักเพือ่สงวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > ใชกลอง
หลัก หากตองการเปลี่ยนกลับเปนกลองตัวท่ีสอง ใหเลือก 
ตัวเลือก > ใชกลองรอง
ในการจบการสนทนาทางวิดีโอ ใหกดปุม 

การแบงปนวิดีโอ
ใช มมุมองรวม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เพือ่สงภาพวิดโีอ
สดหรือไฟลวิดีโอจากโทรศัพทเคลื่อนท่ีของคุณไปยังโทรศัพท
เคลื่อนท่ีเครื่องอ่ืนท่ีใชงานรวมกันไดในระหวางการสนทนา
ลําโพงจะเริ่มทํางานเมือ่คุณใชงาน มมุมองรวม หากคุณ
ไมตองการใชลําโพงสําหรับสายสนทนาทางวิดโีอในขณะท่ีใชวิดีโอ
รวมกัน คุณยังสามารถใชชุดหูฟงท่ีใชงานรวมกันได

ขอกําหนดการแบงปนวิดีโอ
กอน มุมมองรวม คุณตองเชื่อมตอ UMTS แตความสามารถ
ในการใช มุมมองรวม ของคุณจะข้ึนอยูกับความพรอมของ
เครือขาย UMTS ติดตอผูใหบริการหากตองการขอมูลเพิม่เติม
เก่ียวกับบริการ และความพรอมของเครือขาย และคาบริการที่
เก่ียวของกับการใชบริการนี้
ในการใช มุมมองรวม คุณตองปฏิบัติดงัตอไปนี้:
• ตรวจดใูหแนใจวามกีารตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคลใหกับ

โทรศัพทของคุณแลว โปรดดูท่ี “การตั้งคา” ในหนา 92
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• ตรวจดูใหแนใจวาคุณมีการเชือ่มตอ UMTS ท่ีใชงานอยู และอยู
ภายในพื้นท่ีของเครือขาย UMTS โปรดดูท่ี “การตั้งคา” 
ในหนา 92 หากคุณเริ่มตนเซสชั่นการแบงปนขณะท่ีคุณอยูใน
พืน้ท่ีครอบคลุมของระบบเครือขาย UMTS และเกิดการสงมอบ
ขามเครือขายไปยัง GSM เซสชั่นการแบงปนจะถูกยกเลิก
แตคุณยังสนทนาตอได คุณไมสามารถเริ่มใช มุมมองรวม 
หากคุณไมอยูภายในระบบเครือขาย UMTS

• ตรวจดูใหแนใจวาท้ังผูสงและผูรับไดลงทะเบียนเขาสูเครือขาย 
UMTS แลว หากคุณเชญิบุคคลใดบุคคลหน่ึงใหเขาสูเซสชัน่
การแบงปน และเครื่องของผูรับไมไดอยูในพืน้ท่ีครอบคลมุ
ของระบบเครือขาย UMTS หรือไมไดติดต้ัง มมุมองรวม ไว 
หรือไมไดต้ังคาการเชือ่มตอระหวางบุคคลไว ผูรับจะไมทราบ
วาคุณไดสงคําเชิญมาให คุณจะไดรับขอความแสดง
ขอผิดพลาดซึ่งแสดงวาผูรับไมสามารถรับคําเชิญได

การต้ังคา
การต้ังคาการเชื่อมตอระหวางบุคคล
การเชื่อมตอระหวางบุคคลเรียกในอีกชือ่หน่ึงวาการเชือ่มตอ SIP 
(Session Initiation Protocol) การตั้งคารูปแบบ SIP ตองไดรับ
การกําหนดคาในโทรศัพทของคุณกอนจึงจะสามารถใช 
มมุมองรวม ได

โปรดสอบถามการตั้งคารูปแบบ SIP จากผูใหบริการ และบันทึก
ไวในโทรศัพทของคุณ ผูใหบริการอาจสงการต้ังคาใหคุณในแบบ 
OTA หรือในแบบรายการพารามเิตอรท่ีจําเปนก็ได
หากคุณทราบที่อยู SIP ของผูรับ คุณสามารถปอนท่ีอยูน้ันใน
บัตรรายชื่อของคุณได เปด รายชื่อ จากเมนูหลักของโทรศัพท 
แลวเปดรายชื่อ (หรือสรางรายชื่อใหมใหกับบุคคลนั้น) เลือก 
ตัวเลือก > เพิ่มรายละเอียด > SIP หรือ มมุมองรวม ปอนท่ีอยู 
SIP ในรูปแบบ username@domainname (คุณสามารถใชท่ีอยู IP 
แทนชือ่โดเมนได)
หากคุณไมทราบที่อยู SIP ของรายชื่อ คุณยังสามารถใช
เบอรโทรศัพทของผูรับซ่ึงไดรวมรหัสประเทศเอาไว เชน +358 
เพื่อการแบงปนวิดโีอ (หากผูใหบริการมบีริการนี้)
การต้ังคาการเชื่อมตอ UMTS
ในการตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้
• ติดตอผูใหบริการเพื่อกําหนดขอตกลงสําหรับคุณในการใช

เครือขาย UMTS
• ตรวจดูใหแนใจวาต้ังคาจุดเชือ่มตอ UMTS ของโทรศัพท

ถกูตองแลว สําหรับความชวยเหลือ โปรดดูท่ี “การเชือ่มตอ” 
ในหนา 119
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การแบงปนวิดีโอสดหรือไฟลวิดีโอ
1 ขณะท่ีกําลงัใชสายสนทนา ใหเลือก ตัวเลอืก > รวมดวูิดีโอ > 

ภาพสด
ในการรวมแบงดวูิดีโอคลิป ใหเลือก ตัวเลอืก > รวมดวูิดีโอ > 
คลิป รายชื่อวิดีโอคลิปท่ีจัดเก็บไวบนหนวยความจําของ
อุปกรณหรือการดหนวยความจําท่ีใชรวมกันไดจะเปดออก 
เลือกไฟลท่ีคุณตองการแบงปน ในการดภูาพตัวอยางคลปิ 
เลือก ตัวเลอืก > เลน

2 หากคุณแบงปนวิดีโอสด เครื่องจะสงคําเชิญไปยังท่ีอยู SIP 
ท่ีคุณใสไวในรายชือ่ของผูรับ 
หากคุณแบงปนไฟลวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > เชิญ คุณอาจ
จําเปนตองแปลงวิดีโอคลิปเปนรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับ
การใชรวมกัน ขอความ ตองแปลงคลปิสําหรับแบงใชงาน 
ทําตอ? จะปรากฏขึ้น เลือก ตกลง
หากขอมูลรายชื่อของผูรับถกูบันทึกไวใน รายชื่อ 
และในรายชื่อมีท่ีอยู SIP หรือหมายเลขโทรศัพทหลายรายการ 
รวมทั้งมีรหัสประเทศ ใหเลือกท่ีอยูหรือหมายเลขที่ตองการ 
หากท่ีอยู SIP หรือหมายเลขโทรศัพทของผูรับไมสามารถใชได 
ใหปอนท่ีอยู SIP หรือหมายเลขโทรศัพทของผูรับรวมท้ัง
รหัสประเทศ แลวเลือก ตกลง เพื่อสงคําเชญิ

3 การแบงปนภาพจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติเมื่อผูรับตอบรับคําเชิญ
4 เลือก พัก เพือ่หยุดเซสชั่นการแบงปนชั่วคราว เลือก ทําตอ 

เพือ่กลับมาแบงปนตอ 

หากตองการเลนเดนิหนาอยางรวดเร็วหรือยอนกลบัวดิีโอคลิป 
ใหกดปุม  หรือ  ในการเลนคลิปอีกครั้ง ใหกดปุม เลน

5 ในการสิ้นสุดการแบงปนวิดโีอ ใหเลือก หยุด หากตองการ
วางสายสนทนา ใหกดปุม  ท้ังน้ี การแบงปนวิดโีอจะส้ินสุด
หากวางสายสนทนาอีกดวย

ในการบันทึกภาพสดที่คุณรวมแบงปน ใหเลือก บนัทึก เพือ่ตอบรับ
คําถาม จัดเก็บวิดีโอคลิปที่รวมมองหรือไม? วิดโีอท่ีใชรวมกัน
จะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล ภาพและวิดโีอ ใน คลังภาพ
หากคุณเขาใชงานแอปพลิเคชั่นอ่ืนขณะท่ีแบงปนไฟลวิดโีอ 
การแบงปนจะหยุดชัว่คราว ในการกลับไปท่ีหนาจอการแบง
ดูวิดีโอและแบงดูวิดโีอตอ ในโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู เลือก 
ตัวเลือก > ทําตอ โปรดดูท่ี “โหมดสแตนดบายแบบพิเศษ” 
ในหนา 56

การตกลงรับคําเชิญ
เมือ่มีผูอ่ืนสงคําเชิญการแบงปนใหกับคุณ ขอความคําเชญิ
จะปรากฏขึ้นโดยแสดงชือ่หรือท่ีอยู SIP ของผูสง หากไมได
ต้ังโทรศัพทของคุณเปน เงียบ โทรศัพทจะดังข้ึนเมื่อคุณไดรับ
คําเชิญ
หากผูอ่ืนสงคําเชิญการแบงปนใหแกคุณ และคุณไมไดอยูในพื้นท่ี
ครอบคลุมของเครือขาย UMTS คุณจะไมทราบวาคุณไดรับคําเชญิ
เมือ่คุณไดรับคําเชิญ คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
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ยอมรับ — เพื่อใชงานเซสชัน่การแบงปน
ปฏิเสธ — เพือ่ปฏิเสธคําเชิญ ผูสงจะไดรับขอความแจงวาคุณ
ปฏิเสธคําเชญิน้ัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดปุมจบการทํางาน
เพื่อปฏิเสธเซสชัน่การแบงปนและวางสายได
เมื่อคุณไดรับวิดีโอคลิป ในการปดเสียงของคลิปชั่วคราว ใหเลือก 
ปดเสียง
ในการสิ้นสุดการแบงปนวิดีโอ ใหเลือก หยุด ท้ังน้ี การแบงปนวดิีโอ
จะส้ินสุดหากวางสายสนทนาอีกดวย

การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุม  หากต้ังคา รับสาย
หากเปดฝา เปน ใช ในการตั้งคา ใหเปดฝาพับ
ในการปดเสียงเรียกเขาเมื่อมสีายเรียกเขา ใหเลอืก เงียบ
หากคุณไมตองการรับสาย ใหกดปุม  หากคุณเรียกใชฟงกชนั 
การต้ังคาการโอนสาย > หากไมวาง เพือ่โอนสาย 
การปฏิเสธสายเรียกเขาคือการโอนสายดวยเชนกัน โปรดดท่ีู 
“โอนสาย” ในหนา 118
เมื่อคุณเลือก เงียบ เพือ่ปดเสียงเรียกเขาของสายเขา คุณสามารถ
สงขอความตัวอักษรโดยไมตองปฏิเสธไมรับสาย เปนการแจง
ใหผูโทรทราบวาคุณไมสามารถรับสายได เลอืก ตัวเลือก > 

สงขอความตัวอักษร ในการกําหนดตัวเลือกนี้และเขียนขอความ
ตัวอักษรมาตฐาน โปรดดูท่ี “การโทร” หนา 117

การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสายสนทนา
ทางวิดีโอ
เมื่อการสายสนทนาทางวิดีโอมาถึง  จะปรากฏขึ้น 
กดปุม  เพื่อรับสายดังกลาว ขอความ ยอมใหสงภาพวิดโีอ
ใหผูโทร? จะปรากฏข้ึน ในการเริ่มตนสงภาพวิดโีอสด เลือก ใช
หากคุณไมใชงานการสนทนาทางวดิีโอ การสงวดิีโอจะไมทํางาน 
และคุณจะไดยินเสียงของผูโทร ภาพวิดีโอจะถูกแทนที่ดวยหนาจอ
สีเทา ในการแทนที่หนาจอสีเทาดวยภาพนิ่งท่ีถายดวยกลอง
ถายรูปในโทรศัพทของคุณ โปรดดูท่ี “การโทร”, รูปภาพใน
สายวิดีโอ หนา 117
ในการจบการสนทนาทางวิดโีอ ใหกดปุม 

สายเรียกซอน  
คุณสามารถรับสายในขณะที่กําลงัสนทนากับอีกสายหนึ่งได
หากคุณเรียกใช สายเรียกซอน ใน เครื่องมอื > การต้ังคา > 
โทรศัพท > การโทร > สายเรียกซอน (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
ในการรับสายเรียกซอน ใหกดปุม  สายแรกจะถูกพักสายไว
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ในการสลับระหวางสายสนทนาสองสาย ใหเลือก สลับ ในการ
เชื่อมสายเรียกเขาหรือสายที่พกัไวเขากับสายที่สนทนาอยู 
และวางสายของคุณเองจากสายทั้งสอง เลือก ตัวเลือก > โอน 
ในการวางสายที่สนทนาอยูน้ัน ใหกดปุม  ในการวางทั้งสองสาย 
เลือก ตัวเลอืก > วางสายทั้งหมด

บันทึก 
ในการจัดการกับเบอรโทรศัพทของสายสนทนาที่ไมไดรับ ท่ีไดรับ
และท่ีโทรออก ใหกดปุม  และเลือก เครื่องมือ > บนัทึก > 
เบอรโทรลาสุด เครื่องจะบันทึกเบอรท่ีไมไดรับสายและที่รับสาย 
ก็ตอเมือ่ระบบเครือขายใชงานฟงกชันไดหลายฟงกชนั โดยที่เครื่อง
ตองเปดอยู และอยูในพื้นท่ีบริการ
ในการลบรายการเบอรโทรลาสุดท้ังหมด เลือก ตัวเลอืก > 
ลางเบอรโทรลาสุด ในหนาจอหลักของเบอรโทรลาสุด ในการลบ
ขอมูลการใชรายการใด ใหเปดขอมูลการใชท่ีตองการลบ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ลบรายการ ในการลบรายการแตละรายการในขอมูล
การใช ใหเปดขอมูลการใช เลื่อนไปยังรายการที่ตองการ 
แลวกดปุม 

เวลาการโทร 
ในการควบคุมระยะเวลาโดยประมาณของสายเรียกเขาและ
สายโทรออก ใหกดปุม  แลวเลือก เครื่องมอื > บันทึก > 
เวลาการโทร

 หมายเหตุ: ระยะเวลาการใชสายจริงท่ีแสดงในใบเรียกเก็บ
คาบริการจากผูใหบริการอาจแตกตางกันไป ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับ
คุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ และปจจัยอ่ืนๆ

ในการลางตัวจับเวลาการโทร ใหเลอืก ตัวเลือก > ลางตัวจับเวลา 
โดยที่คุณตองปอนรหัสล็อคดวย โปรดดูท่ี “โทรศัพทและซิมการด” 
ในหนา 113

ขอมูลแพคเก็ต
ในการตรวจสอบจํานวนขอมลูท่ีสงและรับในระหวางการเชื่อมตอ
ขอมลูแบบแพคเก็ต ใหกดปุม  และเลือก เครื่องมอื > 
บันทึก > ขอมูลแพคเก็ต ตัวอยางเชน 
คุณอาจจะตองชําระคาบริการ
ในการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต ตามจํานวนขอมูลท่ีสงและรับ

การดูรายการติดตอส่ือสารทุกรายการ
ไอคอนใน บันทึก มีดังตอไปน้ี:

สายเรียกเขา
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 สายโทรออก
 รายการติดตอส่ือสารที่พลาดการติดตอ

ในการจัดการกับสายสนทนาทุกสาย ขอความตัวอักษรหรือการ
เชื่อมตอขอมูลท่ีลงทะเบียนใชโดยโทรศัพท ใหกดปุม  
แลวเลือก เครื่องมือ > บันทึก แลวกดปุม  
เพื่อเปดบันทึกท่ัวไป
รายการยอยตางๆ เชน ขอความตัวอักษรท่ีแบงสงออกไปมากกวา
หน่ึงครั้ง และการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตจะถกูเก็บรวบรวมไว
เปนรายการติดตอส่ือสารเพียงรายการเดียว การเชือ่มตอกับ
ศูนยฝากขอความ ศูนยรับสงขอความมัลติมีเดีย หรือเว็บเพจ
จะแสดงไวเปนการเชือ่มตอขอมูลแบบแพคเก็ต
ในการเพิม่เบอรโทรศัพทท่ีไมรูจักจาก บันทึก ไปท่ีรายชื่อของคุณ 
ใหเลือก ตัวเลอืก > จัดเก็บไปยังรายชื่อ
ในการกรองบันทึก  เลือก ตัวเลือก > ตัวกรอง และตัวกรอง
ในการลางเนื้อหาของบันทึก ขอมูลการใชสายลาสุด และรายงาน
การนําสงขอความอยางถาวร เลือก ตัวเลอืก > ลางบันทึก เลือก 
ใช เพื่อยืนยัน ในการยายรายการเดยีวออกจากบันทึก กด 
หากตองการตั้งระยะเวลาของบันทึก ใหเลือก ตัวเลือก > 
การต้ังคา > เวลาเก็บบนัทึก หากคุณเลือก ไมมีบนัทึก 
เครื่องจะลบขอมูลไฟลบันทึก ขอมูลการโทรลาสุด และรายงาน
ผลการสงขอความท้ังหมดอยางถาวร

เคล็ดลับ! ในหนาจอรายละเอียด คุณสามารถคัดลอก
หมายเลขโทรศัพทลงในคลิปบอรดได และวางหมายเลขนั้น
ในขอความตัวอักษรได เลือก ตัวเลอืก > คดัลอกเบอร

ในการดจํูานวนขอมลูท่ีถายโอนจากตัวนับขอมลูแพคเก็ต รวมถงึ
ระยะเวลาที่ใชในการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต ใหเลื่อนไปท่ี
รายการเขาหรอืออกท่ีกํากับดวยสัญลักษณ แพคฯ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ดรูายละเอียด

Push to talk  
กดปุม  แลวเลือก เครื่องมือ > เชื่อมตอ > การสนทนา
Push to talk (PTT) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คือ
การสื่อสารดวยเสียงแบบเวลาตามจริงท่ีใชงานผานบริการ IP 
กับระบบเครือขาย GSM/GPRS คุณสามารถใช Push to talk 
เพื่อติดตอส่ือสารทางเสียงไดโดยตรงเมื่อกดปุม คุณสามารถใช 
Push to talk เพือ่พดูคุยกับบุคคลอื่นหรือกลุมบุคคลได 
กอนท่ีจะใชฟงกชัน Push to talk คุณตองกําหนดจุดเชื่อมตอ 
Push to talk และการตั้งคา Push to talk กอน คุณจะไดรับ
การตั้งคาเปนขอความตัวอักษรแบบพเิศษจากผูใหบริการที่ให
บริการ Push to talk น้ัน ท้ังน้ี คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน่ ตัวชวย
ต้ังคา ในการกําหนดคาได ในกรณท่ีีผูใหบริการใหการสนับสนุน
ในการสื่อสารแบบ Push to talk บุคคลหนึ่งจะเปนผูพดูในขณะที่
อีกฝายหนึ่งจะฟงการสนทนาผานลําโพงติดต้ังในตัว ผูพูดจะตอง
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หมนุเวียนการพูดใหกับบุคคลอื่น เน่ืองจากสมาชกิในกลุม
จะสามารถพูดไดเพียงครั้งละหนึ่งรายเทานั้น และระยะเวลาสูงสุด
ของรอบเวลาโตตอบกลับจะมีจํากัด ซ่ึงระยะเวลาสูงสุดท่ีกําหนด
ไวคือ 30 วินาที โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
เก่ียวกับระยะเวลาของรอบเวลาพูดกลับในระบบเครือขายของคุณ

 คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวาง
การใชลําโพง เน่ืองจากเสียงจะดงัมาก

หากมสีายโทรเขา เครื่องจะออกจากการใช Push to talk 
เพื่อรับสายโทรศัพท
คุณสามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียว Push to talk ไดจาก
คําแนะนําการใชงานโทรศัพทท่ี www.nseries.com/support 
หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ

www.nseries.com/support
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รายชื่อ (สมุดโทรศัพท) 
กด  และเลอืก รายช่ือ ใน รายชื่อ คุณสามารถจัดเก็บและ
อัพเดตขอมลูรายชือ่ เชน เบอรโทรศัพท ท่ีอยูท่ีบาน หรือท่ีอยูอีเมล
ของรายชื่อของคุณ คุณสามารถเพิ่มเสียงเรียกเขาสวนบุคคล
หรือรูปภาพขนาดยอลงในบัตรรายชื่อ คุณยังสามารถสรางกลุม
รายชื่อไดอีกดวย ซ่ึงสามารถทําใหคุณสงขอความตัวอักษร หรือ 
สงอีเมลใหผูรับไดหลายคนพรอมกัน โดยคุณสามารถเพิ่มขอมูล
สําหรับติดตอท่ีไดรับ (นามบัตร) ลงในสมุดโทรศัพทได โปรดดท่ีู 
“ขอมลูและการตั้งคา” ในหนา 79 ขอมลูรายชื่อสามารถสงหรือ
รับไดเฉพาะกับอุปกรณท่ีใชรวมกันได
ในการดูจํานวนรายชือ่ กลุม และหนวยความจําท่ีมีใชท้ังหมด 
ใน รายช่ือ ใหเลือก ตัวเลือก > ขอมูลรายชื่อ

การจัดเก็บและการแกไขชื่อและ
เบอรโทรศัพท
1 เลือก ตัวเลือก > รายช่ือใหม
2 ปอนขอมูลในชองท่ีตองการ แลวเลือก เรยีบรอย
ในการแกไขบัตรรายชื่อ ใน รายชื่อ เลื่อนไปท่ีบัตรรายชื่อท่ีคุณ
ตองการแกไข และเลือก ตัวเลอืก > แกไข คุณยังสามารถคนหา
รายชื่อท่ีตองการไดดวยการพมิพอักษรตัวแรกของชือ่ลงในชอง

คนหา รายการรายชื่อท่ีเร่ิมตนดวยตัวอักษรนั้นจะปรากฏ
บนหนาจอ

เคล็ดลับ! คุณยังสามารถใช Nokia Contacts Editor ท่ีมอียูใน
ชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC Suite เพื่อเพิ่มและแกไข
บัตรรายชือ่  

ในการแนบรูปภาพขนาดยอลงบนบัตรรายชื่อ เปดบัตรรายชื่อ 
และเลือก ตัวเลือก > แกไข > ตัวเลือก > เพิ่มภาพยอ ภาพ
ขนาดเล็กจะปรากฏขึ้น เมือ่มีสายเรียกเขาจากรายชื่อดงักลาว
ในการฟงรายการเสียงท่ีกําหนดใหใชกับรายชือ่ ใหเลือกบัตร
รายชือ่ แลวเลอืก ตัวเลือก > เลนรายการเสียง โปรดดท่ีู 
“การโทรออกดวยเสียง” ในหนา 89
ในการสงขอมลูรายชื่อ ใหเลือกบัตรรายชือ่ท่ีคุณตองการสง 
แลวเลือก ตัวเลือก > สงนามบัตร > ทางขอความตัวอักษร, 
ทางมลัติมีเดีย หรือ ทาง Bluetooth โปรดดูท่ี “ขอความ” ในหนา 
76 และ “การสงขอมลูโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth” ในหนา 66
ในการเพิม่กลุมรายชือ่ ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มไปยังกลุม: 
(จะแสดงตอเมื่อคุณไดสรางกลุมไวแลว) โปรดดูท่ี 
“การสรางกลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท” ในหนา 100
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ในการตรวจสอบวารายชือ่อยูในกลุมใด ใหเลือกรายชื่อ แลวเลือก 
ตัวเลือก > อยูในกลุม
ในการลบบัตรรายชือ่ ใน รายช่ือ เลือกบัตร และกดปุม  ในการ
ลบบัตรรายชื่อจํานวนมากพรอมกัน ใหกดปุม  และ  
เพื่อทําเครื่องหมายบนรายชื่อ และกดปุม  เพือ่ลบ

เบอรโทรศัพทและท่ีอยูท่ีเปนคาเร่ิมตน
คุณสามารถกําหนดหมายเลขโทรศัพท หรือ ท่ีอยูท่ีเปนคาเริ่มตน
ลงบนบัตรรายชือ่ ในวิธีการนี้ถามีจํานวนรายชือ่หรือท่ีอยูเยอะ 
คุณจะสามารถโทรหรือสงขอความไปยังหมายเลขโทรศัพทหรือ
ท่ีอยูท่ีแนนอนของรายชื่อไดโดยงาย เครื่องจะใชหมายเลขนี้
เปนคาเริ่มตนในการโทรออกดวยเสียงดวย
1 ใน รายชื่อ ใหเลือกชือ่
2 เลือก ตัวเลอืก > ท่ีต้ังไว
3 เลือกคาเริ่มตนท่ีคุณตองการเพิ่มเบอรโทรศัพทหรือท่ีอยู 

กําหนด
4 เลือกเบอรโทรศัพทหรือท่ีอยูท่ีคุณตองการกําหนดใหเปน

เบอรหลัก

หมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูท่ีเปนคาเริ่มตนจะเปนรายการที่ขีดเสนใ
ตไวในรายชื่อ

การคัดลอกรายชื่อ
ในการคัดลอกรายชื่อและหมายเลขโทรศัพทจากซิมการดลงใน
โทรศัพท ใหกดปุม  แลวเลือก รายชื่อ > ตัวเลือก > รายชื่อ 
SIM > รายชื่อซิม เลือกรายชือ่ท่ีคุณตองการคัดลอก แลวเลอืก 
ตัวเลือก > คัดลอกไปยังรายชื่อ
หากตองการคัดลอกรายชือ่ไปท่ีซิมการด ใน รายช่ือ ใหเลอืกชื่อ
ท่ีตองการคัดลอก แลวเลือก ตัวเลือก > คดัลอกไปยังรายชื่อซมิ 
หรือ ตัวเลือก > คัดลอก > ไปที่สมุดรายชื่อซิม เครื่องจะคัดลอก
เฉพาะชองรายชือ่ท่ีซิมการดสนับสนุนเทานั้น

 เคล็ดลบั! คุณสามารถซิงโครไนซขอมูลรายชื่อกับเครื่องพซีี
ท่ีใชงานรวมกันไดโดยใชชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC Suite 

รายชื่อซิม และบริการบริการซิมอื่น ๆ
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ ในการใช
บริการซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ ซ่ืงอาจเปน
ผูใหบริการหรือผูจําหนายรายอื่นๆ
กดปุม  และเลอืก รายช่ือ > ตัวเลอืก > รายชื่อ SIM > 
รายชื่อซิม เพือ่ดชูื่อและหมายเลขโทรศัพทท่ีจัดเก็บไวในซิมการด 
ในสมดุรายชือ่ SIM คุณสามารถเพิ่ม, แกไข หรือคัดลอกหมายเลข
โทรศัพทไปยังรายชือ่ และคุณยังสามารถใชโทรได
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ในการดูรายการจํากัดหมายเลขการโทรออก ใหเลือก ตัวเลือก > 
รายชื่อ SIM > รายชื่อท่ีจํากัดเบอร การต้ังคานี้จะปรากฏขึ้น
เมื่อซิมการดของคุณสนับสนุนเทานั้น
ในการจํากัดการโทรออกจากอุปกรณของคุณในสมดุโทรศัพทท่ีถูก
เลือก ใหเลือก ตัวเลอืก > ใชงานจํากัดเบอร คุณจําเปนตองใช
รหัส PIN2 เพือ่เปดและปดใชงานจํากัดเบอร หรือแกไขรายชื่อ
สําหรับการจํากัดเบอร โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหากคุณ
ไมมรีหัสดงักลาว ในการเพิ่มหมายเลขท่ีจํากัดรายการการโทรใหม 
ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหมในซิม โดยที่คุณตองปอนรหัส 
PIN2 เพื่อท่ีจะใชฟงกชันนี้
เมื่อคุณใช จํากัดเบอร การเชือ่มตอขอมลูแบบแพคเก็ตจะใชไมได 
ยกเวนเมื่อสงขอความตัวอักษรผานการเชือ่มตอขอมลูแบบ
แพคเก็ตในกรณน้ีี หมายเลขศูนยขอความและหมายเลขโทรศัพท
ของผูรับตองรวมอยูในรายการจํากัดเบอร
หากใชการจํากัดเบอรอยู คุณยังคงติดตอไปยังหมายเลขฉุกเฉิน
ท่ีต้ังไวแลวในเครื่องของคุณได

การใสแบบเสียงเรียกเขาลงในรายชื่อ
ติดตอ
ในการกําหนดเสียงเรียกเขาสําหรับผูติดตอหรือกลุมผูติดตอ 
ใหปฏิบัติดังน้ี:

1 กดปุม  เพือ่เปดรายชื่อผูติดตอ หรือไปท่ีรายชื่อกลุม
และเลือกกลุมรายชื่อ

2 เลือก ตัวเลือก > เสียงเรียกเขา รายการแบบเสียงเรียกเขา
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

3 เลือกแบบเสียงเรียกเขาท่ีคุณตองการกําหนดใหกับรายชือ่
ติดตอแตละรายชือ่หรือกลุมรายชื่อท่ีเลือกไว คุณยังสามารถ
ใชวิดีโอคลิปเปนแบบเสียงไดอีกดวย

เมื่อบุคคลดังกลาวหรือสมาชิกในกลุมรายชือ่โทรเขาเครื่องของคุณ 
เครื่องจะสงเสียงเรียกเขาตามที่เลือกไว (หากมกีารแสดงเบอร
โทรศัพทของผูโทรเขาและโทรศัพทของคุณจําแนกเบอรดงักลาว
ได)
ในการลบแบบเสียงออก ใหเลือก แบบเสียงที่ต้ังไว ในรายการ
แบบเสียง

การสรางกลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท
1 ใน รายชื่อ ใหกด  เพื่อเปดรายการกลุม
2 เลือก ตัวเลือก > กลุมใหม 
3 ปอนชื่อกลุมหรือใชชือ่ท่ีต้ังไว แลวเลือก ตกลง 
4 เลือกกลุม แลวเลอืก ตัวเลือก > เพิ่มสมาชิก
5 เลื่อนไปท่ีรายชื่อ และกด  เพื่อทําเครื่องหมาย หากตองการ

เพิ่มสมาชกิหลายรายในครั้งเดียว ใหทําซ้ําข้ันตอนนี้กับชื่อ
ผูติดตอท้ังหมดท่ีคุณตองการเพิ่ม

6 เลือก ตกลง เพื่อเพิม่ชื่อผูติดตอใหกับกลุม
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ในการเปลี่ยนชื่อกลุม ใหเลือก ตัวเลอืก > เปลี่ยนชื่อ ปอนชือ่ใหม 
และเลือก ตกลง

การลบสมาชิกออกจากกลุม
1 ในรายชื่อกลุม ใหเลือกกลุมท่ีคุณตองการแกไข
2 เลื่อนไปท่ีรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > ลบออกจากกลุม
3 เลือก ใช เพือ่ลบชื่อผูติดตอออกจากกลุม
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ออฟฟศ
เครื่องคดิเลข 
กดปุม , แลวเลือก การติดต้ัง > คิดเลข

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มขีอจํากัดในดานความถูกตอง
และไดรับการออกแบบมาสําหรับการคํานวณอยางงาย

Adobe Reader 
ดวยโปรแกรม Adobe Reader คุณสามารถอานขอมูลเอกสาร .pdf 
บนหนาจอของเครื่องได
โปรแกรมนี้สามารถใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับเนื้อหาเอกสาร .pdf 
บนเครื่องโทรศัพทและอุปกรณเคลื่อนท่ีอ่ืน และนํามาใชไดเฉพาะ
ในบางคุณสมบัติเมื่อเปรียบเทียบกับรุนท่ีอยูบนคอมพิวเตอร
ในการเปดเอกสาร ใหกดปุม  แลวเลือก การติดต้ัง > 
ออฟฟศ > Adobe PDF 
ไฟลลาสุดของคุณจะปรากฏในหนาจอไฟล ในการเปดเอกสาร 
ใหเลื่อนไปท่ีเอกสารนั้น และกด 
ใช ตัวจัดไฟล เพื่อเรียกดูและเปดเอกสารที่จัดเก็บไวใน
หนวยความจําของเครื่องและในการดหนวยความจําท่ีใชรวมกันได 
(ถาเสียบไวในเครื่อง)

ขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดขูอมลูเพิ่มเติมท่ี www.adobe.com
ในการแบงปนคําถาม ขอเสนอแนะ และขอมูลเก่ียวกับ
แอปพลิเคชัน่ โปรดเขารวมฟอรัมผูใช Adobe Reader สําหรับ 
Symbian OS ไดท่ี http://adobe.com/support/forums/main.html

ตัวแปลง
ในการแปลงหนวยวัดจากหนวยหนึ่งไปเปนอีกหนวยหนึ่ง ใหกดปุม 

 และเลือก การติดต้ัง > ออฟฟศ > ตัวแปลง
ตัวแปลง อาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิดพลาด
ในการปดเศษ
1 ในชอง ประเภท ใหเลือกหนวยวัดท่ีคุณตองการใช
2 ในชอง หนวย ใหเลือกจากหนวยท่ีคุณตองการแปลง ในชอง 

หนวย ชองถดัไป ใหเลือกหนวยท่ีคุณตองการแปลงมาไว
3 ในชอง มลูคา ใหปอนคาท่ีคุณตองการแปลง ชอง มลูคา 

อีกชองหนึ่งจะเปลี่ยนมาแสดงคาท่ีแปลงแลวโดยอัตโนมัติ

http://adobe.com/support/forums/main.html
www.adobe.com
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การต้ังคาสกลุเงนิหลักและอตัรา
แลกเปลี่ยน
เลือก ประเภท > สกุลเงิน > ตัวเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน 
กอนการแปลงสกุลเงิน คุณตองเลือกสกุลเงินหลัก และปอนอัตรา
แลกเปลี่ยน อัตราสําหรับสกุลเงนิหลักคือ 1 เสมอ

 หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนสกุลเงินพื้นฐาน คุณตองปอน
อัตราแลกเปลี่ยนใหม เพราะการตั้งคาอัตราแลกเปลี่ยนกอนหนา
ถูกลบไปแลว

บันทึก 
ในการเขียนบันทึกในรูปแบบ .txt ใหกดปุม  แลวเลือก 
การติดต้ัง > ออฟฟศ > สมุดบนัทึก

เครื่องบันทึก 
หากตองการทําบันทึกขอความเสียง ใหกดปุม  แลวเลือก 
การติดต้ัง > ส่ือ > บนัทึก ในการบันทึกการสนทนา
ทางโทรศัพท ใหเปด บันทึก ในระหวางท่ีสนทนา ท้ังสองฝาย
จะไดยินเสียงโทนทุกๆ 5 วินาทีในขณะท่ีบันทึกเสียง

แปนพิมพไรสาย
ในการตั้งคาแปนพิมพไรสายที่ใชรวมกันไดซ่ึงรองรับรูปแบบ HID 
(Human interface devices) ใหใชกับโทรศัพทของคุณ ใหใช
แอปพลิเคชั่น แปนพิมพไรสาย แปนพิมพจะชวยใหคุณปอน
ขอความไดสะดวกยิ่งข้ึน โดยใชการจัดวางปุมในรูปแบบ QWERTY 
สําหรับขอความตัวอักษร อีเมล และรายการปฏิทิน
1 เปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth ในโทรศัพทของคุณ
2 เปดสวิตชแปนพิมพ
3 กดปุม  แลวเลือก เครื่องมือ > เชื่อมตอ > แปนพิมพ

ไรสาย
4 เลอืก ตัวเลือก > คนหาแปนพิมพ เพื่อเร่ิมคนหาอุปกรณ

ท่ีใชการเชื่อมตอ Bluetooth
5 เลอืกแปนพมิพจากรายการ แลวกดปุม  เพื่อเร่ิมการ

เชือ่มตอ
6 ในการจับคูแปนพิมพกับโทรศัพท ใหปอนรหัสผานสําหรับ

โทรศัพทตามท่ีคุณตองการ (1-9 หลกั) และรหัสผานเดยีวกัน
ท่ีแปนพิมพ
ในการปอนตัวเลขรหัสผาน คุณตองกดปุม Fn กอน

7 หากเครื่องขอใหคุณระบุรูปแบบการจัดวางปุมของแปนพิมพ 
ใหเลือกจากรายการในโทรศัพทของคุณ
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8 เมื่อชือ่แปนพิมพปรากฏ สถานะของแปมพิมพจะเปลี่ยนเปน 
เชื่อมตอแปนพมิพแลว และไฟแสดงสถานะสีเขียวท่ีแปน
พมิพจะกะพริบชาๆ แสดงวาแปนพมิพพรอมทํางาน

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใชงานและการดูแลรักษาแปนพิมพ 
โปรดดูท่ีคูมอืผูใชของแปนพิมพ
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เครื่องมือ
ตัวจดัการแอปพลิเคชั่น 
กดปุม  และเลือก การติดต้ัง > ตัวจัดการ คุณสามารถ
ติดต้ังแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรลงในโทรศัพทของคุณได
สองประเภท คือ:
• แอปพลิเคชั่น J2METM ท่ีใชเทคโนโลยี JavaTM technology 

สําหรับไฟลนามสกุล .jad หรือ .jar ( ) 
• แอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมสําหรับระบบ

ปฏิบัติการ Symbian ( ) ไฟลการติดต้ังจะมนีามสกุล .sis  
หรือ .sisx ติดต้ังซอฟตแวรท่ีออกแบบเปนพิเศษสําหรับ
โทรศัพท Nokia N76 เทานั้น บริษัทผูผลิตซอฟตแวรจะอางถึง
โทรศัพทรุนนี้โดยใชหมายเลขรุนอยางเปนทางการ น่ันคือ 
Nokia N76-1

คุณอาจทําการถายโอนไฟลการติดต้ังไปยังเครื่องโทรศัพทของคุณไ
ดจากคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได หรือดาวนโหลดในระหวาง
การเบราส หรือสงถึงคุณเปนขอความมัลติมีเดยี เปนส่ิงท่ีแนบมา
ในอีเมล หรือโดยการใชการเชื่อมตอ Bluetooth คุณสามารถใช 
Nokia Application Installer ใน Nokia Nseries PC Suite 
เพื่อติดต้ังแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพทของคุณ หากคุณใช Microsoft 

Windows Explorer เพือ่โอนไฟล ใหจัดเก็บไฟลไว
ในการดหนวยความจําท่ีใชรวมกันได (โลคัลดิสก)

การติดต้ังแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร
 แสดงวานี่คือแอปพลิเคชัน่ .sis  แอปพลิเคชัน่ Java  

แสดงวาติดต้ังแอปพลิเคชั่นไดไมสมบูรณ และ  แสดงวา 
ติดต้ังแอปพลเิคชั่นไวบนการดหนวยความจําแลว

 ขอสําคัญ: ติดต้ังและใชแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรอ่ืนๆ 
ท่ีมาจากแหลงท่ีเชือ่ถอืไดเทานั้น เชน แอปพลเิคชั่นท่ีผาน
การทดสอบจาก Symbian Signed หรือ Java VerifiedTM

กอนการติดต้ัง ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี:
• ในการดูขอมูลตางๆ เชน ประเภทโปรแกรม, เลขท่ีเวอรชนั 

และผูจัดจําหนายหรือผูผลิตโปรแกรม ใหเลือก ตัวเลือก > 
ดูรายละเอียด
ในการแสดงรายละเอียดใบรับรองความปลอดภัยของโปรแกรม 
ใน ใบรับรอง ใหเลือก ดูรายละเอียด โปรดดท่ีู 
“การจัดการใบรับรอง” ในหนา 115

• หากคุณติดต้ังไฟลท่ีมีการอัพเดตหรือการแกไขโปรแกรมเดิม
ท่ีมอียู คุณจะเรียกคืนไดเฉพาะโปรแกรมตนฉบับ หากคุณมี
ไฟลการติดต้ังตนฉบับหรือขอมลูสํารองของชุดซอฟตแวรท่ีลบ
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ออกไปอยางครบถวน ในการเรียกคืนแอปพลิเคชัน่ตนฉบับ 
ใหลบแอปพลิเคชัน่ดังกลาว และติดต้ังแอปพลิเคชัน่นั้นอีกครั้ง
จากไฟลการติดต้ังตนฉบับหรือขอมูลสํารอง

• ในการติดต้ังแอปพลิเคชั่น Java ตองใชไฟล .jar หากไมมีไฟลน้ี 
เครื่องจะขอใหคุณดาวนโหลด หากไมไดระบุจุดเชื่อมตอไวให
กับโปรแกรม เครื่องจะขอใหคุณเลือกกอน หากคุณกําลัง
ดาวนโหลดไฟล .jar คุณอาจตองปอนชื่อผูใชและรหัสผาน
เพื่อเขาใชเซิรฟเวอร คุณสามารถขอรับขอมลูเหลานี้ไดจาก
ผูใหบริการหรือผูผลติแอปพลิเคชั่น

1 ในการคนหาไฟลการติดต้ัง กดปุม  และเลือก การติดต้ัง > 
ตัวจัดการ หรือเลือกคนหาที่หนวยความจํา
ของโทรศัพทหรือการดหนวยความจํา (หากใสไว) ใน 
ตัวจัดไฟล หรือเปดขอความใน ขอความ > ถาดเขา 
ท่ีมไีฟลการติดต้ัง

2 ใน ตัวจัดการ เลือก ตัวเลอืก > ติดต้ัง ในแอปพลิเคชัน่อ่ืน 
ใหเลื่อนไปท่ีไฟลการติดต้ัง และกด  เพือ่เร่ิมตนการติดต้ัง
ในระหวางการติดต้ัง โทรศัพทจะแสดงขอมูลความคืบหนา
ในการติดต้ัง หากคุณติดต้ังโปรแกรมโดยไมใชลายเซ็นแบบ
ดิจิตอลหรือการรับรอง โทรศัพทจะแจงเตือน ใหดําเนินการ
ติดต้ังตอ หากคุณแนใจถงึแหลงท่ีมาและตัวโปรแกรมนั้น

หากตองการเริ่มโปรแกรมที่ติดต้ัง ใหคนหาโปรแกรมนั้นในเมนู 
แลวกดปุม  หากแอปพลิเคชัน่ไมมแีฟมขอมูลท่ีระบุเปนแฟม
ขอมลูเริ่มตน แอปพลิเคชัน่จะไดรับการติดต้ังไวในแฟมขอมลู 
การติดต้ัง 

ในการดวูาติดต้ังหรือยายชุดซอฟตแวรใดและทําไปเมือ่ใด ใหเลือก 
ตัวเลือก > ดบูันทึก

 ขอสําคญั: โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชัน่ปองกัน
ไวรัสเพยีงหน่ึงแอปพลิเคชั่น การมแีอปพลิเคชั่นปองกันไวรัส
มากกวาหนึ่งแอปพลเิคชั่นอาจมีผลตอสมรรถนะและการทํางาน
ของโทรศัพท หรือทําใหโทรศัพทไมทํางาน

เมื่อคุณติดต้ังแอปพลิเคชั่นลงในการดหนวยความจําท่ีใชงาน
รวมกันไดแลว ไฟลติดต้ังจะยังคงอยูในหนวยความจําของโทรศัพท 
ไฟลเหลานั้นอาจใชหนวยความจําจํานวนมากและทําใหคุณจัดเก็บ
ไฟลอ่ืนๆ ไมได ในการรักษาหนวยความจําใหเพยีงพอตอการใชงาน 
ใหใช Nokia Nseries PC Suite เพื่อสํารองไฟลติดต้ังไวในพซีี 
จากน้ันใชตัวจัดการไฟลเพือ่ลบไฟลติดต้ังจากหนวยความจําของ
โทรศัพท โปรดดูท่ี “ตัวจัดการไฟล” ในหนา 24 ถาไฟล .sis เปนส่ิงท่ี
แนบมาพรอมกับขอความ ใหลบขอความดังกลาวออกจากถาดเขา
ขอความ

การลบแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร
เลื่อนไปยังชุดซอฟตแวรและเลือก ตัวเลอืก > ลบ เลือก ใช 
เพื่อยืนยัน
หากคุณทําการลบซอฟตแวร คุณจะติดต้ังซอฟตแวรน้ันใหมได 
ตอเมือ่คุณมีชุดซอฟตแวรตนฉบับหรือขอมลูสํารองของชุด
ซอฟตแวรท่ีลบนั้นอยางครบถวน หากคุณลบชุดซอฟตแวรออก 
คุณอาจจะไมสามารถเปดเอกสารที่สรางโดยใชซอฟตแวรน้ันไดอีก
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หากมชีุดซอฟตแวรอีกชดุหนึ่งท่ีตองข้ึนอยูกับชุดซอฟตแวรท่ี
คุณลบออกไป น่ันหมายความวาชุดซอฟตแวรอีกชดุหนึ่งน้ัน
จะไมสามารถใชงานได ดูรายละเอียดจากเอกสารอางอิงเก่ียวกับ
ชดุซอฟตแวรท่ีติดต้ังไว

การต้ังคา
เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
การติดต้ังซอฟตแวร — เลือกวาจะใหซอฟตแวร Symbian 
ท่ีไมมีการตรวจสอบลายมอืชือ่ดิจิตอลไดรับการติดต้ังหรือไม
ตรวจใบรับรองออนไลน — เลือกเพื่อตรวจสอบใบรับรอง
แบบออนไลนกอนการติดต้ังโปรแกรม
ท่ีอยูเว็บที่ต้ังไว — ต้ังคาเริ่มตนของท่ีอยูท่ีจะใชในการตรวจสอบ
ใบรับรองแบบออนไลน
โปรแกรม Java บางชนิดอาจตองใชการสงขอความ หรือการ
เชื่อมตอระบบเครือขายไปยังจุดเชื่อมตอเพื่อขอดาวนโหลดขอมูล
หรือสวนประกอบเพิ่มเติม ในหนาจอหลักของ ตัวจัดการ 
เลื่อนไปท่ีแอปพลิเคชั่น และเลือก ตัวเลอืก > เปด เพือ่
เปลี่ยนแปลงการตั้งคาท่ีเก่ียวของกับแอปพลิเคชั่นเฉพาะนั้น

การจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล 
เจาของขอมูลอาจใชประเภทของเทคโนโลยี Digital Right 
Management (DRM) ตางๆ เพื่อปกปองทรัพยสินทางปญญา 
รวมท้ังลิขสิทธ์ิ โทรศัพทเครื่องน้ีใชซอฟตแวร DRM หลายประเภท
ในการเขาใชขอมลูท่ีมกีารปองกันแบบ DRM ดวยโทรศัพท
เครื่องน้ี คุณสามารถเขาสูเน้ือหาท่ีมีการปองกันดวย WMDRM 10, 
OMA DRM 1.0 และ OMA DRM 2.0 หากซอฟตแวร DRM 
เฉพาะไมสามารถปองกันเนื้อหาได เจาของเนื้อหาอาจขอใหยกเลิก
ความสามารถของซอฟตแวร DRM ในการเขาสูเน้ือหาใหมท่ี DRM 
น้ันปองกันไว การเรียกใชน้ันอาจขัดขวางการเปลี่ยนขอมูลท่ีมี
การปองกัน DRM ท่ีมอียูในเครื่องแลว การยกเลิกซอฟตแวร DRM 
ไมมผีลตอการใชเน้ือหาท่ีมีการปองกันดวย DRM ประเภทอื่น
หรือการใชเน้ือหาท่ีไมม ีDRM ปองกันไว
ขอมลูท่ีมกีารจัดการลิขสิทธ์ิของขอมูลแบบดิจิตอล (DRM) 
จะมาพรอมกับรหัสเขาใชงานท่ีเก่ียวของท่ีระบุสิทธ์ิการใชงานขอมลู
ของคุณ
หากโทรศัพทของคุณมขีอมลูท่ีมกีารปองกัน OMA DRM และ
ตองการสํารองท้ังรหัสเขาใชงานและขอมลู ใหใชคุณสมบัติการ
สํารองขอมูลของชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC Suite 
วิธีถายโอนขอมูลแบบอื่นอาจไมถายโอนรหัสเขาใชงานซึ่งจําเปน
ตองจัดเก็บพรอมขอมลู 
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เพื่อท่ีคุณจะสามารถทําการใชขอมูลท่ีมีการปองกัน OMA DRM 
ไดอีกหลังจากที่โทรศัพทไดรับการฟอรแมต คุณอาจตองจัดเก็บ
รหัสเขาใชงานไวเผือ่กรณีท่ีไฟลในโทรศัพทเสียหาย
หากโทรศัพทของคุณมขีอมลูท่ีปองกันดวย WMDRM สิทธิการใช
และขอมลูจะหายไปหากมีการฟอรแมตหนวยความจําของโทรศัพท  
นอกจากนี้ สิทธิการใชและขอมลูอาจสูญหายไปในกรณท่ีีไฟลใน
โทรศัพทสูญหาย การเสียสิทธิการใชหรือขอมูลดังกลาวจะทําให
การใชขอมลูเดียวกันในโทรศัพทอีกครั้งมจํีากัด สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
รหัสเขาใชงานบางรหัสอาจเชือ่มตอกับซิมการดท่ีเจาะจง และคุณ
จะสามารถเขาใชขอมูลท่ีมีการปองกันไดเฉพาะเวลาที่ซิมการดนั้น
เสียบอยูในโทรศัพท
ในการดูสิทธิการใชสิทธิทางดจิิตอลท่ีจัดเก็บไวในโทรศัพทของคุณ 
ใหกดปุม  และเลือก การติดต้ัง > ส่ือ > สิทธิการใช 
และจากตัวเลือกตอไปน้ี:
คียท่ีใชได — ดูคียท่ีถกูเชื่อมตอกับไฟลส่ือหน่ึงหรือหลายไฟล
และคียท่ียังไมไดเร่ิมตนระยะเวลาที่ใชได
คียท่ีใชไมได — ดูคียท่ีไมถกูใช ระยะเวลาสําหรับการใชไฟลส่ือ
ท่ีอาจเกินกวาท่ีกําหนดหรือมีไฟลส่ือท่ีถกูปองกันแตยังไมมีสิทธิ
การใชท่ีเชื่อมตอ
คียท่ีไมถูกใช — ดคีูยท่ีไมมไีฟลส่ือเชื่อมโยงกับคียในโทรศัพท

ในการซื้อเวลาในการใชเพิ่มข้ึน หรือขยายเวลาในการใชไฟลส่ือ 
ใหเลือกสิทธ์ิการใช และ ตัวเลือก > รับสิทธิใหม รหัสเขาใชงาน
จะไมสามารถอัพเดตได หากไมใชงานการรับขอความบริการเว็บ 
โปรดดท่ีู “ขอความบริการเว็บ” ในหนา 79
ในการดขูอมลูโดยละเอียด เชน สถานะของอายุท่ีใชงานไดและ
ความสามารถในการสงไฟล ใหเลื่อนไปท่ีสิทธิการใช และกดปุม 

คําสั่งเสียง 
คุณสามารถใชการสั่งงานดวยเสียงเพื่อควบคุมการทํางานของ
เครื่องได สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการสั่งงานดวยเสียงข้ันสูง
ท่ีโทรศัพทของคุณรองรับ โปรดดูท่ี “การโทรออกดวยเสียง” 
ในหนา 89
ในการเรียกใชการสั่งงานดวยเสียงข้ันสูงเพือ่เร่ิมตนแอปพลิเคชั่น
และรูปแบบ คุณตองเปดแอปพลิเคชั่น คําส่ังเสียง และแฟมขอมลู 
รูปแบบ กดปุม  แลวเลือก เครื่องมอื > Utilities > คําส่ังเสียง 
> รูปแบบ 
โทรศัพทจะสรางรายการเสียงสําหรับแอปพลิเคชัน่และรูปแบบ
ดังกลาว ในการใชการสั่งงานดวยเสียงข้ันสูง ใหกดปุม  คางไว
ในโหมดสแตนดบาย และพูดคําส่ังเสียง การสั่งงานดวยเสียงจะเปน
ชื่อของแอปพลิเคชั่นหรือรูปแบบท่ีปรากฏในรายการ ในการใช
การสั่งงานดวยเสียงข้ันสูงเมือ่ฝาพับปดอยู ใหกดปุมไปหนาคางไว
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ในการเพิม่แอปพลิเคชั่นอ่ืนๆ ลงในรายการ เลือก ตัวเลือก > 
แอปพลเิคชั่นใหม ในการเพิ่มการสั่งงานดวยเสียงเปนเสียงท่ีสอง
ท่ีสามารถนํามาใชเร่ิมตนแอปพลิเคชั่น เลือก ตัวเลอืก > 
เปลีย่นคําส่ัง และพิมพคําส่ังเสียงใหมในรูปของขอความ อยาใช
ชือ่ท่ีส้ันมากๆ ตัวยอ และชือ่ยอ
ในการฟงรายการเสียงท่ีถูกซิงโครไนซ เลือก ตัวเลอืก > เลน
ในการเปลี่ยนการตั้งคาการสั่งงานดวยเสียง ใหเลือก ตัวเลือก > 
การต้ังคา ในการปดโปรแกรมสรางเสียงท่ีเลนรายการเสียง
และคําส่ังท่ีจดจําในภาษาในเครื่องท่ีเลอืก ใหเลือก ซินธีไซเซอร > 
ปด ในการรีเซตขอมูลเสียงท่ีเครื่องจดจําไว เชน เมื่อมีการเปลี่ยน
ผูใชโทรศัพทเครื่องนี้ ใหเลือก ลบการดดัแปลงเสียง

การจดัตําแหนง
กดปุม  แลวเลือก เครื่องมือ > เชื่อมตอ > ขอมูล GPS หรือ 
สถานที่
ระบบนํารองท่ัวโลก (GPS) ดําเนินการโดยรัฐบาลของประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนผูเดียวท่ีรับผดิชอบความแมนยําและการ
ซอมบํารุง ความแมนยําของขอมลูแสดงตําแหนงน้ันข้ึนอยูกับ
การปรับเปล่ียนดาวเทียม GPS ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
และอาจเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบายเกี่ยวกับ GPS ของ
กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาและแผนวิทยุนําทางของ
รัฐบาลกลาง นอกจากนี้ ความแมนยํายังข้ึนกับการคํานวณ

เรขาคณติของดาวเทียมอีกดวย คุณภาพและคุณสมบัติอ่ืนของ
สัญญาณ GPS อาจไดรับผลกระทบจากตําแหนงของคุณ 
ส่ิงปลูกสราง ส่ิงกีดขวางตามธรรมชาติ และสภาวะอากาศ  
ตัวรับสัญญาณ GPS ควรใชเฉพาะในกลางแจง เพื่อใหรับสัญญาณ 
GPS ได
คุณควรใช GPS เพียงเพื่อเปนเคร่ืองมือชวยนําทาง ไมควรใช
เพือ่หวังผลการวัดตําแหนงท่ีแมนยํา และคุณไมควรวางใจตอขอมูล
ตําแหนงท่ีไดรับจากตัวรับสัญญาณ GPS เพยีงอยางเดียวเทานั้น
ในการหาตําแหนงและนําทาง
เครื่องวดัการเดินทางอาจมีขอจํากัดดานความถกูตองและ
ขอผดิพลาดในการปดเศษ ท้ังน้ี คุณภาพของสัญญาณ GPS 
และการใหบริการสัญญาณจะมผีลกระทบตอความเที่ยงตรง
ดวยฟงกชัน สถานที่ คุณสามารถบันทึกและดูขอมูลตําแหนงของ
สถานที่ท่ีระบุไวในเครื่องได ดวยฟงกชัน ขอมูล GPS 
คุณสามารถเขาใชขอมูลแนะนําเสนทางไปยังปลายทางที่เลือก, 
ขอมลูตําแหนงท่ีคุณอยูในปจจุบัน และขอมูลการเดนิทาง เชน 
ระยะหางโดยประมาณไปยังปลายทาง และระยะเวลาที่ใชในการ
เดนิทางโดยประมาณ
สถานที่ และ ขอมูล GPS อาจขึ้นอยูกับเครือขาย (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) หรืออาจตองใชเครื่องรับสัญญาณ GPS 
ท่ีใชงานรวมกันได
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คุณสามารถอานรายละเอียดเพิม่เติมเก่ียว สถานที่ และ ขอมูล 
GPS ไดจากคําแนะนําการใชงานโทรศัพทท่ี www.nseries.com/
support หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ

www.nseries.com/support
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การต้ังคา  
ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคา ใหกดปุม  และเลือก เครื่องมือ > 
การต้ังคา เลื่อนไปท่ี ท่ัวไป, โทรศัพท, การเชื่อมตอ หรือ 
แอปพลเิคชั่น แลวกดปุม  เลื่อนไปท่ี
การต้ังคาหรือกลุมการตั้งคาท่ีคุณตองการเปลี่ยนแปลง และกดปุม 

ผูใหบริการของคุณอาจกําหนดการตั้งคาบางคาใหกับเคร่ือง
ของคุณไวแลวลวงหนา และคุณอาจจะไมสามารถเปลี่ยนแปลง
การต้ังคาเหลานั้น

ท่ัวไป
ในการแกไขการตั งคาทั วไปในโทรศพัท หรือเรยีกคนืการตั งคาเดมิ
ของโทรศพัท กดป ุม  แลวเลอืก เคร ืองมอื > การต ังคา > ทั วไป  > 
การปรบัต ังคา, วนัที และเวลา, จอฝา, อปุกรณ
เพ ิมพเิศษ, ความปลอดภยั, คาจากโรงงาน หรือ การจดัตําแหนง
สําหรับ วันท่ีและเวลา โปรดดูท่ี “นาฬกิา” ในหนา 73

การปรับตั้งคา
ในการแกไขการตั้งคาการแสดงผล โหมดสแตนดบาย และการ
ใชงานท่ัวไปของโทรศัพท ใหกดปุม  แลวเลือก เครื่องมือ > 
การต้ังคา > ท่ัวไป > การปรับต้ังคา

แบบเสียง ใชเปลีย่นโทนของเสียงปฏิทิน นาฬกิา และรูปแบบ
ท่ีใชงานปจจุบัน
ลักษณะ เปดแอปพลิเคชั่น โปรดดท่ีู “การเปลี่ยนแปลงลักษณะ 
ของโทรศัพท” ในหนา 54
เสียงสั่งงาน เปดการตั้งคาของแอปพลิเคชั่น โปรดดูท่ี “คําส่ังเสียง” 
ในหนา 108

จอภาพ
ความสวาง — กดปุม  หรือ  เพือ่ปรับความสวาง
ของหนาจอ
ขนาดแบบอักษร — เปลี่ยนขนาดของตัวอักษรและไอคอน
บนจอภาพ
หมดเวลาประหยัดพลงังาน — เลือกชวงการหมดเวลาหลังจาก
เปดใชฟงกชันการประหยัดพลังงาน
โลโกหรือขอความตอนรับ — ขอความตอนรับหรือโลโกจะแสดง
ชั่วขณะหนึ่งทุกครั้งท่ีคุณเปดโทรศัพท เลือก ท่ีต้ังไว เพือ่ใหภาพ
ท่ีระบบต้ังไว ขอความ เพือ่เขียนบนัทึกขอความตอนรับ หรือ 
รูปภาพ เพือ่เลือกภาพจาก คลงัภาพ
เวลาแสงสวาง — เลือกระยะหมดเวลาหลังจากที่ไฟดานหลังของ
หนาจอถูกปด
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โหมดพรอมทํางาน
แบบพิเศษ — ใชปุมลัดไปยังแอปพลิเคชั่นในโหมดสแตนดบาย 
โปรดดูท่ี “โหมดสแตนดบายแบบพเิศษ” ในหนา 56
ทางลดั > ปุมเลือกทางซาย และ ปุมเลือกทางขวา — กําหนด
ทางลัดท่ีปุมเลือกในโหมดสแตนดบาย
แอปฯ สแตนดบายพเิศษ — เพื่อเลือกปุมลัดแอปพลิเคชัน่ท่ีคุณ
ตองการใหปรากฏในโหมดสแตนดบายท่ีใชงานอยู คุณจะใช
การต้ังคานี้ไดเฉพาะเมื่อเปด แบบพิเศษ
คุณยังสามารถกําหนดปุมลดัของปุมกดสําหรับการกดปุมเลื่อนท่ี
แตกตางกัน ปุมลัดบนปุมเลื่อนจะใชงานไมได หากมีการใชงาน
โหมดสแตนดบาย
โลโกระบบ — คุณสามารถดกูารตั้งคานี้ได ตอเมื่อคุณไดรับและ
บันทึกโลโกระบบไว เลือก ปด หากคุณไมตองการใหโลโกปรากฏ

ภาษา  
ภาษาในโทรศัพท — การเปลี่ยนภาษาของขอความท่ีปรากฏ
บนหนาจอในเครื่องโทรศัพท จะมผีลตอรูปแบบวันท่ีและเวลา 
และตัวค่ันอ่ืนๆ ท่ีใชในการคํานวณ เปนตน อัตโนมัติ เลือกภาษา
ตามขอมลูท่ีอยูบนซิมการดของคุณ หลังจากที่คุณเปลี่ยนภาษาของ
ขอความที่จะปรากฏ โทรศัพทจะปดและเปดข้ึนมาใหม
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาของ ภาษาในโทรศัพท หรือ ภาษา
ท่ีใชเขยีน จะมผีลตอทุกแอปพลิเคชัน่ในโทรศัพทของคุณ 

และการเปลี่ยนแปลงยังจะมีผลตอไปจนกวาคุณจะเปลี่ยนการตั้งคา
เหลานี้อีกครั้ง
ภาษาที่ใชเขียน — การเปลีย่นภาษาในที่น้ีจะมผีลกับตัวอักษรและ
ตัวอักษรพเิศษท่ีมีอยูขณะเขียนขอความและใชพจนานุกรมสําหรับ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมติั
ตัวชวยสะกดคํา — ต้ังระบบชวยสะกดคําอัตโนมติัเปน เปด หรือ 
ปด สําหรับตัวแกไขทุกตัวในโทรศัพท พจนานุกรมสําหรับระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมติัน้ีมใีหเฉพาะในบางภาษาเทานั้น

จอฝา
ความสวาง — ปดฝาพับ และใชปุมปรับระดับเสียงเพื่อปรับความ
สวางของหนาจอฝาพบั
รับสายหากเปดฝา — เลือก ใช หากคุณตองการรับสายเรียกเขา
โดยเปดฝาพบั
โหมดเงียบ — เลอืกใหปดหนาจอหลังจากฟงกชนัประหยัด
พลงังานทํางานเพือ่ประหยัดแบตเตอรี่ เมื่อปดหนาจอแลว ไฟ LED  
จะกะพริบเพื่อแสดงใหทราบวาโทรศัพทยังทํางานอยู

อุปกรณเพิ่มพิเศษ
สําหรับสัญลกัษณอุปกรณเพิ่มพเิศษ โปรดดท่ีู 
“เครื่องหมายที่สําคัญๆ” หนา 21 ชองเสียบอุปกรณเสริมบางตัว
ไมไดแสดงประเภทของอุปกรณเสริมท่ีเชือ่มตอกับโทรศัพท
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การต้ังคาท่ีมอียูจะข้ึนอยูกับประเภทของอุปกรณเสริม 
เลือกอุปกรณเสริมและต้ังคาจากตัวเลือกตอไปนี้:
รูปแบบที่ต้ังไว — เพื่อกําหนดรูปแบบท่ีคุณตองการใช
ในแตละครั้งท่ีคุณเชื่อมตออุปกรณเสริมกับโทรศัพทของคุณ 
โปรดดูท่ี “รูปแบบ — ต้ังแบบเสียง” ในหนา 53
ตอบรับอัตโนมัติ — ต้ังวาคุณตองการใหโทรศัพทรับสายเรียกเขา
โดยอัตโนมติัหรือไมหลังผานไป 5 วินาที หากต้ังแบบเสียงเปน 
บีพ๊หนึ่งครั้ง หรือ เงียบ การตอบรับอัตโนมัติจะไมทํางาน
แสงไฟ — ต้ังวาจะใหเปดแสงสวางคางไวหรือปดหลงัจาก
หมดเวลาที่กําหนด ไมสามารถใชการตั้งคานี้กับอุปกรณเพิ่มพเิศษ
ท้ังหมด
หากคุณใช เท็กซโฟน หรือ เครื่องชวยฟง คุณตองเปดใชอุปกรณ
ดงักลาวในโทรศัพทกอน ในการเปดใชงาน เท็กซโฟน ใหเลือก 
เท็กซโฟน > ใชเท็กซโฟน > ใช หากตองการเปดใชเครื่องชวยฟง 
ใหเลือก เครื่องชวยฟง > ใชเครื่องชวยฟง > ใช

ความปลอดภัย
ในการแกไขการตั้งคาสําหรับความปลอดภัย ใหกดปุม  
แลวเลือก เครื่องมือ > การต้ังคา > ท่ัวไป > ความปลอดภัย > 
โทรศัพทและซมิการด, การจัดการใบรับรอง หรือ ชุดความ
ปลอดภัย

โทรศัพทและซิมการด
คําขอรหัส PIN — เมื่อมีการใชงาน เครื่องจะถามรหัสทุกครั้งท่ีคุณ
เปดโทรศัพท การเลิกใชการถามรหัส PIN (Personal Identification 
Number) อาจใชไมไดกับซิมการดบางประเภท
รหัส PIN, รหัส PIN2 และ รหัสล็อค — คุณสามารถเปลี่ยน
รหัสล็อค รหัส PIN และรหัส PIN2 รหัสเหลานี้อาจรวมตัวเลขจาก 
0 ถงึ 9 หากคุณลืมรหัสเหลานี้ โปรดติดตอผูใหบริการ โปรดดูท่ี 
“อภิธานศัพทของรหัส PIN และรหัสล็อค” ในหนา 114
กรุณาหลีกเลี่ยงการใชรหัสผานท่ีเหมอืนกับหมายเลขฉุกเฉิน
เพือ่ปองกันการโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยไมต้ังใจ
เวลาล็อคปุมกดอตัโนมัติ — เลือกวาคุณตองการใหปุมกดล็อค
เมือ่ไมใชงานโทรศัพทเปนระยะเวลาหนึ่งหรือไม

เคลด็ลับ! การล็อคหรือปลดล็อคปุมกดดวยตัวเอง ใหกดปุม 
 แลวจึงกดปุม 

ระยะล็อคเครื่องอัตโนมัติ — ในการปองกันไมใหมกีารใชงาน
โดยไมไดรับอนุญาต คุณสามารถต้ังเวลาใหโทรศัพทล็อคอัตโนมติั
ได โทรศัพทท่ีลอ็คอยูจะไมสามารถใชงานไดจนกวาจะไดรับ
การปอนรหัสล็อคท่ีถูกตองเขาไป หากตองการปดระยะล็อค
อัตโนมติั ใหเลือก ไมมี
โปรดดูท่ี “อภิธานศัพทของรหัส PIN และรหัสล็อค” ในหนา 114
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เมื่อล็อคโทรศัพทไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉิน
ท่ีใชเปนทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องได

 เคลด็ลับ! ในการล็อคโทรศัพทดวยตนเอง ใหกดปุม  
หนาจอรายการคําส่ังจะปรากฏขึ้น เลือก ล็อคโทรศัพท

ล็อคหากเปลี่ยนซมิการด — โทรศัพทจะเก็บรายการซิมการด
ท่ีรับรูวาเปนการดของเจาของเครื่อง
กลุมผูใชเฉพาะ — คุณสามารถกําหนดกลุมผูใชเฉพาะซึ่งคุณ
สามารถโทรออกเพื่อติดตอไดและใหผูใชเหลานั้นสามารถโทรเขา
หาคุณได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
เมื่อการโทรจํากัดอยูท่ีเฉพาะกลุม การโทรไปยังเบอรฉุกเฉินท่ีต้ังไว
ในเครื่องของคุณยังคงทําได
ยืนยันบริการซิม — คุณสามารถกําหนดใหโทรศัพทแสดงขอความ
ยืนยนั เมื่อคุณใชบริการจากซิมการด (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

อภิธานศัพทของรหัส PIN และรหัสล็อค
หากคุณลืมรหัสเหลานี้ โปรดติดตอผูใหบริการ
รหัส PIN (Personal Identification Number) — ใชรหัสนี้สําหรับ
ปองกันการใชซิมการดของคุณโดยไมไดรับอนุญาต รหัส PIN 
(ตัวเลข 4 ถงึ 8 หลัก) มักใหมาพรอมกับซิมการด หลังจากพมิพ
รหัส PIN ไมถกูตองสามครั้งติดตอกัน รหัสจะถกูบล็อค และคุณ
ตองพมิพรหัส PUK เพื่อปลดล็อค

รหัส UPIN — รหัสนี้อาจมาพรอมกับการด USIM การด USIM 
คือเวอรชนัท่ีพฒันาขึ้นมาอีกข้ันของซิมการด และสนับสนุน
เฉพาะในโทรศัพทมือถอื UMTS
รหัส PIN2 — รหัสชนิดนี้ (ตัวเลข 4 - 8 หลัก) จะไดมาพรอมกับ
ซิมการดบางอัน โดยคุณตองใชรหัสนี้ในการเขาใชฟงกชันบางอยาง
ภายในโทรศัพทของคุณ
รหัสลอ็ค (หรือท่ีรูจักกันในชื่อรหัสโทรศัพท) — รหัสนี้ (ตัวเลข
5 หลัก) สามารถใชเพือ่ล็อคเครื่องโทรศัพท เพื่อไมใหใชเครื่อง
โดยไมไดรับอนุญาต รหัสล็อคท่ีกําหนดใหจากโรงงาน คือ 12345 
เพื่อปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต ควรเปลี่ยน
รหัสลอ็คท่ีใหมา คุณควรรักษารหัสใหมไวเปนความลับ และเก็บไว
ในท่ีปลอดภัยแยกจากตัวเครื่อง หากคุณลืมรหัส โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณ
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) และรหัส PUK2 — 
รหัสเหลานี้ (ตัวเลข 8 หลัก) ใชในการเปลีย่นรหัส PIN หรือรหัส 
PIN2 ซ่ึงถูกบล็อคไวตามลําดบั หากไมไดรับรหัสเหลานี้มาพรอม
ซิมการด โปรดติดตอผูใหบริการซิมการดท่ีโทรศัพทของคุณใชอยู
รหัส UPUK — รหัสชนิดนี้ (ตัวเลข 8 หลัก) ใชในการเปลี่ยนแปลง
รหัส UPIN ท่ีถกูบล็อคไว หากไมไดรับรหัสนี้มาพรอม USIM การด 
โปรดติดตอผูใหบริการ USIM การดท่ีโทรศัพทของคุณใชอยู
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การจัดการใบรับรอง
ใบรับรองแบบดจิิตอลไมรับประกันเรื่องความปลอดภัย แตใช
เพื่อตรวจสอบแหลงท่ีมาของซอฟตแวร
ในหนาจอหลักของการจัดการใบรับรอง คุณจะเห็นรายการ
ใบรับรองท่ีไดรับอนุญาตและไดจัดเก็บไวในเครื่อง กดปุม  
เพื่อดรูายการใบรับรองสวนตัว หากมี
คุณควรใชใบรับรองแบบดิจิตอลหากตองการเชือ่มตอกับ
ธนาคารแบบออนไลนหรือไซตอ่ืนๆ หรือเซิรฟเวอรระยะไกล 
เพื่อดําเนินการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการถายโอนขอมูลท่ีเปน
ความลับ และหากตองการลดความเสี่ยงจากไวรัสหรือซอฟตแวร
ท่ีใหโทษอื่นๆ และเพือ่ใหแนใจในสิทธ์ิการใชซอฟตแวร 
เมือ่ดาวนโหลดและติดต้ังซอฟตแวร

 ขอสําคัญ: แมวาการใชใบรับรองจะชวยใหความเสี่ยงท่ี
เก่ียวของในการเชือ่มตอระยะไกลและการติดต้ังซอฟตแวร
ลดนอยลงอยางเห็นไดชดั แตคุณควรใชใบรับรองอยางถูกตอง
เพื่อใหไดรับประโยชนจากการรักษาความปลอดภัยท่ีมี
ประสิทธิภาพเพิม่มากขึ้น ใบรับรองมิไดใหการปองกัน
ความปลอดภัยแตอยางใด หากแตเปนท่ีการจัดการใบรับรอง
ตางหากที่ตองมีใบรับรองของแท ท่ีถูกตอง หรือนาเชือ่ถอื 
เพื่อความปลอดภัยท่ีเพิ่มมากขึ้น ใบรับรองจะมรีะยะเวลา
ท่ีมผีลบังคับใชจํากัด หาก “ใบรับรองท่ีหมดอายุ” หรือ 
“ใบรับรองท่ีไมถูกตอง” ปรากฏขึ้น แมวาใบรบัรองนั้น

จะถกูตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันเวลาปจจุบันในเครื่อง
ของคุณถกูตอง

กอนท่ีจะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบใหแนใจ
วาคุณสามารถเชือ่ถือขอมูลของเจาของใบรับรองนี้ได และ
ตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของท่ีอยูในรายชือ่
การดูรายละเอียดของใบรับรอง — การตรวจสอบวาเปน
ใบรับรองของแท
คุณสามารถมั่นใจไดวาเซิรฟเวอรน้ันถูกตอง ก็ตอเมื่อมีการ
ตรวจสอบลายเซ็น และระยะเวลาท่ีใบรับรองเซิรฟเวอรน้ันมีผล
บังคับใชแลวเทานั้น
คุณจะไดรับขอความแจงบนหนาจอโทรศัพท หากเซิรฟเวอรน้ัน
ไมใชของแท หรือในกรณีท่ีคุณไมมใีบรับรองความปลอดภัย
ท่ีถกูตองในเครื่องของคุณ
หากตองการตรวจสอบรายละเอียดใบรับรอง ใหเลื่อนไปท่ีใบรับรอง 
และเลอืก ตัวเลือก > รายละเอียดใบรับรอง เมื่อคุณเปดดู
รายละเอียดของใบรับรอง ระบบจะตรวจสอบระยะเวลาที่มผีล
บังคับใชของใบรับรอง และขอความตอไปนี้ขอความใดขอความ
หน่ึงอาจปรากฏขึ้นบนหนาจอ:
ใบรับรองไมผานความเชื่อถือ — คุณยังไมไดต้ังคาแอปพลิเคชั่น
ใหใชใบรับรองนี้ โปรดดท่ีู “การเปลี่ยนการตั้งคาความนาเชือ่ถือ” 
ในหนา 116
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ใบรับรองหมดอายุ — ใบรับรองที่เลือกนั้นหมดอายุตามระยะเวลา
ที่มผีลบังคับใชแลว
ใบรบัรองยังไมถูกตอง — ใบรับรองท่ีเลือกไวน้ันยังไมสามารถ
ใชได เพราะยังไมถงึระยะเวลาที่มผีลบังคับใช
ใบรบัรองเสียหาย — ไมสามารถใชใบรับรองนั้นได โปรดติดตอ
ผูท่ีออกใบรับรองนั้น
การเปลี่ยนการตั้งคาความนาเชื่อถือ
กอนท่ีจะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบใหแนใจ
วาคุณสามารถเชื่อถอืขอมลูของเจาของใบรับรองนี้ได และ
ตรวจสอบวาใบรับรองดงักลาวเปนของเจาของท่ีอยูในรายชื่อ
เลื่อนไปท่ีใบรับรองการใชงานและเลอืก ตัวเลือก > การต้ังคา
ความเชื่อถือ รายการแอปพลิเคชั่นท่ีสามารถใชใบรับรอง
ท่ีเลอืกไวจะปรากฏขึ้นท่ีหนาจอ ท้ังน้ีตองข้ึนอยูกับใบรับรอง
น้ันดวย 
การติดต้ัง Symbian: ใช — ใบรับรองสามารถใหการรับรอง
แหลงท่ีมาของแอปพลิเคชัน่ของระบบปฏิบัติการ Symbian ใหมได
อินเทอรเน็ต: ใช — ใบรับรองนั้นสามารถใชรับรองเซิรฟเวอร
ตางๆ
การติดต้ังแอปพลิเคชั่น: ใช — ใบรับรองสามารถใหการรับรอง
แหลงท่ีมาของแอปพลิเคชัน่ JavaTM ใหมได
เลือก ตัวเลือก > แกไขการต้ังคารับรอง เพือ่เปล่ียนแปลงคา

ชุดความปลอดภัย
ในการดหูรือแกไขชุดความปลอดภัย (ถาม)ี ใน ชุดความปลอดภัย 
ใหเลื่อนไปท่ีชุดความปลอดภัย แลวกดปุม  หากตองการอาน
รายละเอียดของชดุความปลอดภัย ใหเลื่อนไปท่ีชุดความปลอดภัย 
แลวเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดความปลอดภัย

คาจากโรงงาน
ในการรีเซตการตั้งคากลับไปยังคาเดิม ใหเลือก เครือ่งมือ > 
การต้ังคา > ท่ัวไป > คาจากโรงงาน ท้ังน้ี คุณจําเปนตองมี
รหัสลอ็ค โปรดดูท่ี “โทรศัพทและซิมการด” ในหนา 113 หลังจาก
รีเซต เครื่องจะใชเวลาในการเปดเคร่ืองนานกวาปกติ การตั้งคา
ดังกลาวจะไมมีผลกับเอกสารและไฟลตางๆ

การจัดตําแหนง
เลือก วิธีจัดตําแหนง ท่ีใชแลวเพือ่คนหาตําแหนงของโทรศัพท 
Bluetooth GPS เพือ่ใชตัวรับสัญญาณ GPS ท่ีใชงานรวมกัน
ไดดวยการเชื่อมตอ Bluetooth และ ผานเครือขาย เพื่อใชขอมูล
จากเครือขายโทรศัพทเคลือ่นท่ี (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
คุณสามารถใชขอมูลตําแหนงไดดวยแอปพลิเคชัน่ท่ีใชงานรวมกัน
ไดในโทรศัพท
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โทรศัพท
ในการแกไขการตั้งคาในการโทรออกและรับสาย ใหกดปุม  
แลวเลือก เครื่องมือ > การต้ังคา > โทรศัพท > การโทร, 
โอนสาย, จํากัดการโทร หรือ เครือขาย

การโทร
สง ID ผูโทรเขาของฉนั — คุณสามารถกําหนดหมายเลขโทรศัพท
ใหแสดง (ใช) หรือซอน (ไม) คูสนทนาที่คุณโทรหา หรืออาจใหผูให
บริการเสริมจากระบบเครือขายกําหนดใหหากคุณไดสมัครขอใช
บริการดงักลาว (ต้ังจากเครือขาย) (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
สายเรียกซอน — หากคุณเปดใชบริการสายเรียกซอน 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ระบบจะแจงใหคุณทราบวามี
สายเรียกเขาสายใหมขณะที่คุณกําลังใชสายสนทนาสายแรกอยู 
กําหนดฟงกชนันี้เปนเปด (ทํางาน) หรือปด (ยกเลิก) 
หรือตรวจสอบวาฟงกชันนี้เปดใชอยูหรือไม (ตรวจสอบสถานะ)
ไมรับสายดวย SMS — เลือก ใช เพื่อสงขอความตัวอักษรไปให
กับผูโทรเพื่อแจงถงึสาเหตุท่ีคุณไมสามารถรับสาย โปรดดูท่ี 
“การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย” ในหนา 94
ตัวอักษรขอความ — เขียนขอความท่ีจะสงในขอความตัวอักษร 
เมือ่คุณปฏิเสธไมรับสาย

รูปภาพในสายวดิีโอ — หากไมมีการสงวดิีโอในระหวางท่ีมี
การสนทนาทางวิดีโอ คุณสามารถเลือกภาพนิ่งท่ีจะใหปรากฏแทน
เรียกซ้ําอัตโนมัติ — เลือก เปด และโทรศัพทของคุณจะพยายาม
ตอสายใหถึง 10 ครั้งหากการตอสายครั้งแรกไมสําเร็จ ในการหยุด
การเรียกซ้ําอัตโนมติั ใหกดปุม 
แสดงเวลาการโทร — เปดใชการตั้งคานี้หากคุณตองการใหแสดง
ระยะเวลาสนทนาระหวางการสนทนา
สรุปหลงัโทรออก — ในการใหเครื่องแสดงระยะเวลาการโทร
โดยสรุปหลังจากใชสายเสร็จ ใหเลือก เปด
การโทรดวน — เลือก เปด และคุณจะสามารถโทรตามเบอร
ท่ีกําหนดใหกับการโทรดวน ( – ) ไดดวยการกดปุมน้ัน
คางไว โปรดดเูพิม่เติมท่ี “หมายเลขการโทรดวน” ในหนา 89
รับไดทุกปุม — เลือก เปด และคุณจะสามารถรับสายเรียกเขา
ไดดวยการกดปุมกดส้ันๆ ยกเวน , ,  และ 
สายที่ใช — การตั้งคานี้ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
จะปรากฏหากซิมการดรองรับหมายเลขที่ขอรับบริการไว 2 
หมายเลข น่ันคือโทรศัพท 2 สาย ใหเลือกวาคุณตองการใชสายใด
เพือ่โทรออกและสงขอความตัวอักษร อยางไรก็ดี คุณจะสามารถ
รับสายเรียกเขาจากทั้งสองสายได ไมวาจะเลือกสายใดไวก็ตาม 
หากคุณเลือก สาย 2 และไมไดสมคัรขอรับบริการกับบริการ
เครือขายนี้ คุณจะไมสามารถโทรออก เมือ่สาย 2 ถูกเลือก  
จะปรากฏในโหมดสแตนดบาย
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 เคลด็ลับ! ในการสลับระหวางสายตาง ใหกดปุม  คางไว
ในโหมดสแตนดบาย

การเปลี่ยนสาย — ในการปองกันการเลือกสาย (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ใหเลือก ไมใชงาน  หากไดรับการสนับสนุน
จากซิมการด หากตองการเปลี่ยนคาดงักลาว คุณตองปอนรหัส 
PIN2

โอนสาย
โอนสาย จะชวยใหคุณสามารถโอนสายเรียกเขาไปยังระบบ
ฝากขอความเสียงของคุณหรือเบอรโทรศัพทอ่ืนได หากตองการ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ
เลือกวาจะโอนสายใด พรอมท้ังเลือกตัวเลือกการโอนสายที่ตองการ 
เมื่อตองการโอนสายสนทนาเมื่อคุณใชสาย หรือเมื่อคุณปฏิเสธ
ท่ีจะรับสายเรียกเขา ใหเลอืก หากไมวาง ต้ังตัวเลือกเปนเปด 
(ทํางาน) หรือปด (ยกเลิก) หรือตรวจสอบวาไดเปดใชตัวเลือก
แลวหรือไม (ตรวจสอบสถานะ)
คุณอาจเลือกตัวเลือกการโอนสายหลายตัวเลอืกใหทํางานพรอมกัน
ได เมื่อโอนทุกสายแลว  จะแสดงในโหมดสแตนดบาย
การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถเปดใชในเวลา
เดียวกันได

จํากัดการโทร 
จํากัดการโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะชวยใหคุณ
สามารถจํากัดการโทรออกหรือรับสายโทรเขาในเครื่องได 
ในการเปลี่ยนการตั้งคา คุณตองมรีหัสระบบซึ่งไดรับจากผูให
บริการของคุณ
เลือกตัวเลือกการจํากัดการโทรที่ตองการ และต้ังเปนเปด (ทํางาน) 
หรือปด (ยกเลิก) หรือตรวจสอบวากําลังใชตัวเลือกดงักลาว
อยูหรือไม (ตรวจสอบสถานะ) จํากัดการโทร มีผลตอทุกสาย 
รวมทั้งสายขอมูล
การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถเปดใชในเวลา
เดียวกันได
เมื่อสายถูกจํากัดไว คุณอาจยังติดตอไปยังเบอรฉุกเฉินบางเบอรได

เครือขาย
โทรศัพทของคุณสามารถสลับการใชงานระหวางระบบเครือขาย 
GSM และ UMTS ไดโดยอัตโนมติั เครือขาย GSM จะแสดงดวย 

 ในโหมดสแตนดบาย สวนเครือขาย UMTS จะแสดงดวย
สัญลักษณ  
โหมดระบบ (ปรากฏขึ้นเมือ่เปดใหบริการโดยผูใหบริการระบบ
โทรศัพทไรสายเทานั้น) — เลือกระบบท่ีตองการใช โหมดคู GSM  
UMTS โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอทราบขอมลูเพิ่มเติม



ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธ 119

การเลือกระบบ — เลือก อัตโนมัติ เพื่อต้ังใหโทรศัพทคนหา
และเลือกหนึ่งในเครือขายท่ีมี หรือ เลือกเอง เพื่อเลือกเครือขาย
จากรายการเครือขายท่ีมดีวยตัวเอง หากการเชื่อมตอกับระบบ
เครือขายท่ีเลือกไวดวยตนเองขาดหายไป โทรศัพทจะสงเสียงเตือน
ขอผิดพลาดนี้ และขอใหคุณเลือกระบบอีกครั้ง ระบบท่ีคุณเลือก
จะตองมขีอตกลงในการใหบริการขามเครือขายกับระบบหลัก
ของคุณ

 อภิธานศัพท: ขอตกลงเกี่ยวกับการโทรขามระบบเปน
ขอตกลงระหวางผูใหบริการระบบเครือขายสองรายหรือ
มากกวา ในการที่จะชวยใหผูใชสามารถใชบริการของ
ผูใหบริการระบบใดระบบหนึ่งได

แสดงขอมลูระบบ — เลือก เปด เพื่อต้ังคาโทรศัพทใหแสดงคา
เมือ่ใชในระบบเครือขายโทรศัพทท่ีใชเทคโนโลยีแบบ Microcellular 
Network (MCN) และเพื่อใชงานการรับขอมลูโทรศัพท

การเชื่อมตอ 
ในการแกไขการตั้งคาจุดเชือ่มตอหรือการเชือ่มตออ่ืนๆ ใหกดปุม 

 แลวเลือก เครื่องมือ > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > 
Bluetooth, USB, จุดเชื่อมตอ, ขอมูลแพคเก็ต, สายขอมลู, 
การต้ังคา SIP, กําหนดคา หรือ การควบคมุชื่อจุดเชื่อมตอ
สําหรับการตั้งคา USB โปรดดูท่ี “USB” ในหนา 68
สําหรับการตั้งคา Bluetooth โปรดดูท่ี “การต้ังคา” ในหนา 65

การเชื่อมตอขอมูลและจุดเชื่อมตอ
โทรศัพทสนับสนุนการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) เชน GPRS ในเครือขาย GSM หากคุณกําลัง
ใชโทรศัพทในระบบ GSM และ UMTS คุณจะสามารถกําหนด
ใหการเชื่อมตอขอมลูหลายครั้งทํางานในเวลาเดยีวกันได 
โดยที่จุดเชือ่มตอตางๆ สามารถใชการเชื่อมตอขอมูลรวมกันได 
ในเครือขาย UMTS การเชื่อมตอขอมลูยังคงทํางานอยูในระหวาง
สนทนา
ในการเชื่อมตอขอมูล คุณจะตองใชจุดเชื่อมตอ คุณสามารถกําหนด
ชนิดตางๆ ของจุดเชื่อมตอไดดังน้ี
• จุดเชื่อมตอ MMS ใชสงและรับขอความมัลติมีเดีย
• จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP) เพือ่สงและรับอีเมลและเชือ่มตอ

กับอินเทอรเน็ต

กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณวาตองใชจุดเชือ่มตอ
ประเภทใดสําหรับการเขาใชบริการที่คุณตองการ โปรดติดตอ
ผูใหบริการ เพื่อดขูอมลูเก่ียวกับการใชงานและการเปนสมาชิก
บริการเชือ่มตอขอมลูแบบแพคเก็ต

จุดเชื่อมตอ
คุณอาจไดรับการตั้งคาจุดเชื่อมตอในรูปแบบของขอความจากผูให
บริการ โปรดดูท่ี “ขอมูลและการตั้งคา” 79 จุดเชื่อมตอบางจุด
หรือท้ังหมดอาจถกูต้ังคาลงในโทรศัพทไวแลวจากผูใหบริการ



ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธ120

ของคุณ ซ่ึงคุณไมอาจเปลี่ยนแปลง แกไข สราง หรือลบจุดเชื่อมตอ
ดังกลาวได สัญลักษณ  หมายถงึจุดเชือ่มตอท่ีมีการปองกัน 
และสัญลักษณ  หมายถงึจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
ในการสรางจุดเชื่อมตอจุดใหม เลือก ตัวเลอืก > จุดเชื่อมตอใหม
ในการแกไขการตั้งคาของจุดเชือ่มตอ เลือก ตัวเลือก > แกไข 
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีผูใหบริการแจงใหคุณทราบ
ชื่อการเชื่อมตอ — พิมพชื่อบรรยายสําหรับการเชื่อมตอ
บริการเสริม — เลือกชนิดของการเชือ่มตอขอมลู
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับวาคุณเลือกการตอเชื่อมขอมลูแบบใดไว โดยคุณ
สามารถใชชองการตั้งคาไดเพียงบางชองเทานั้น ปอนขอมลู
ในชองท่ีมีคําวา ตองระบุ กํากับหรือมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง 
ท้ังน้ีสามารถปลอยชองอ่ืนๆ ใหวางไวได เวนแตคุณจะไดรับ
คําแนะนําอื่นๆ จากผูใหบริการของคุณ
ในการใชการเชื่อมตอขอมูลน้ัน ผูใหบริการระบบเครือขายจะตอง
สนับสนุนคุณสมบัติของฟงกชันดงักลาว และในกรณท่ีีจําเปน 
ผูใหบริการระบบเครือขายตองเปดใชงานฟงกชันนี้ในซิมการด
ของคุณดวย
จุดเชื่อมตอขอมลูแพคเก็ต
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีผูใหบริการแจงใหคุณทราบ
ชื่อจุดเชื่อมตอ — คุณจะไดขอมลูชื่อจุดเชื่อมตอจากผูใหบริการ
ของคุณ

ชื่อผูใช — จําเปนตองมีชื่อผูใชในการเชือ่มตอขอมลู โดยท่ัวไป 
คุณสามารถขอรับชื่อผูใชไดจากผูใหบริการ
แจงใหใสรหัสผาน — หากคุณตองปอนรหัสผานใหมทุกครั้ง
ท่ีคุณล็อกเขาเซิรฟเวอร หรือหากคุณไมตองการบันทึกรหัสผาน
ของคุณในโทรศัพท เลือก ใช
รหัสผาน — รหัสผานอาจจําเปนตองใชในการเชื่อมตอขอมูล
และใหไวโดยผูใหบริการ
การตรวจสอบ — เลือก ปกติ หรือ รับรอง
โฮมเพจ — ใหปอนท่ีอยูเว็บหรือท่ีอยูของศูนยการรับสงขอความ
มลัติมเีดยีอยางใดอยางหนึ่ง โดยขึ้นอยูกับการตั้งคาของคุณ
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคาชั้นสูง เพือ่เปลี่ยนแปลงการตั้งคา
ตอไปนี้:
ประเภทระบบเครือขาย — เลอืกประเภท Internet Protocol 
ท่ีตองการใชดงัน้ี IPv4 หรือ IPv6 การต้ังคาอื่นจะข้ึนกับประเภท
เครือขายท่ีเลือก
ท่ีอยู IP ของโทรศัพท (สําหรับ IPv4 เทานั้น) — พิมพท่ีอยู IP 
ของโทรศัพทของคุณ 
เซิรฟเวอร DNS — ใน เซิรฟเวอร DNS หลกั พมิพท่ีอยู IP 
ของเซิรฟเวอร DNS หลัก ใน เซิรฟเวอร DNS รอง พิมพท่ีอยู IP 
ของเซิรฟเวอร DNS รอง โปรดติดตอสอบถามผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตเพือ่ขอรับท่ีอยูเหลานั้น
ท่ีอยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร — กําหนดที่อยูใหกับพร็อกซี่เซิรฟเวอร
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เลขพอรตของพรอ็กซี ่— พิมพหมายเลขพอรตพร็อกซี่

ขอมูลแพคเก็ต
การต้ังคาขอมลูแบบแพคเก็ต จะมผีลกับจุดเชื่อมตอท้ังหมดที่ใช
การเชือ่มตอขอมูลแบบแพคเก็ต
การเชื่อมตอ GPRS — หากคุณเลือก เมือ่วาง และคุณอยูภาย
ในเครือขายท่ีสนันสนุนขอมูลแบบแพคเก็ต โทรศัพทจะลงทะเบียน
กับเครือขายขอมูลแบบแพคเก็ต การเริ่มการเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพคเก็ตท่ีใชอยู (เชน เพื่อสงและรับอีเมล) จะสามารถทําไดเร็ว
ย่ิงข้ึนดวย หากไมมีพืน้ท่ีครอบคลมุสําหรับขอมูลแบบแพคเก็ต 
โทรศัพทจะพยายามสรางการเชือ่มตอขอมลูแบบแพค็เกตเปน
ระยะๆ หากคุณเลือก เมื่อตองการ โทรศัพทจะใชการเชือ่มตอ
ขอมูลแพคเก็ต ก็ตอเมือ่คุณเปดใชแอปพลิเคชัน่หรือเร่ิมดําเนินการ
ท่ีตองการเทานั้น
จุดเชื่อมตอ — จําเปนตองใชชื่อจุดเชือ่มตอในการใชเครื่อง
โทรศัพทเปนโมเด็มขอมลูแพคเก็ตกับเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

สายขอมูล
การต้ังคาสายขอมูลจะมีผลกับจุดเชื่อมตอท้ังหมดท่ีใชการเชื่อมตอ
สายขอมูล GSM
เวลาออนไลน — เพื่อกําหนดใหยกเลิกการเชื่อมตอสายขอมูล
โดยอัตโนมติัหลังจากหมดเวลาหากไมมีการใชงานใดๆ ในการ

ปอนเวลาท่ีหมด ใหเลือก กําหนดเอง แลวปอนเวลาเปนนาที 
หากคุณเลือก ไมจํากัด ระบบจะไมตัดสายขอมูลโดยอัตโนมติั

การต้ังคา SIP
การตั้งคา SIP (Session initiation protocol) อาจจําเปนตองใช
ในบริการเสริมจากระบบเครือขายบางประเภทท่ีตองใช SIP เชน 
การแบงดูวิดโีอ คุณอาจไดรับการตั้งคาในขอความตัวอักษรพเิศษ
จากผูใหบริการ คุณสามารถดู ลบ หรือสรางรูปแบบการตั้งคา
เหลานี้ใน การต้ังคา SIP

การกําหนดคา
คุณอาจไดรับการตั้งคาเซิรฟเวอรท่ีไววางใจไดจากผูใหบริการ
เปนขอความการตั้งกําหนดคา คุณสามารถดูหรือลบการตั้งคา
เหลานี้ไดใน กําหนดคา

การควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอ
ดวยบริการ การควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอ คุณสามารถจํากัดการ
เชือ่มตอขอมลูแพคเก็ต และยอมใหโทรศัพทใชจุดเชือ่มตอขอมูล
แพคเก็ตไดเฉพาะจุดเชื่อมตอบางจุดเทานั้น
การตั้งคานี้จะใชไดหากซิมการดรองรับบริการควบคุมจุดเชื่อมตอ
เทานั้น
ในการตั้งคาเปดหรือปดบริการควบคุมจุดเชื่อมตอ รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงจุดเชื่อมตอท่ียอมใหเครื่องใช ใหเลอืก ตัวเลือก 
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แลวเลือกตัวเลือกท่ีเก่ียวของ หากตองการเปลี่ยนตัวเลือก 
คุณตองปอนรหัส PIN2 โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอ
ทราบรหัส

แอปพลิเคชั่น
ในการแกไขการตั้งคาแอปพลิเคชั่นในโทรศัพทบางแอปพลิเคชัน่ 
ใหกดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การต้ังคา > แอปพลิเคชั่น 
ในแตละแอปพลิเคชัน่ยังมีการต้ังคาใหใชไดดวยการเลือกตัวเลือก
การต้ังคา



ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธ

กา
รแ

ก ไ
ขป

 ัญห
า ถ

าม
แล

ะต
อบ

123

การแกไขปญหา ถามและตอบ
รหัสผาน
ถาม: รหัสผานของรหัสล็อค, รหัส PIN หรือ รหัส PUK 

ของขาพเจาคืออะไร?
ตอบ: รหัสล็อคท่ีระบบต้ังไว คือ 12345 ในกรณีท่ีคุณลมืหรือทํา

รหัสล็อคหาย ใหติดตอตัวแทนจําหนายของอุปกรณของคุณ
หากคุณลมืหรือทํารหัส PIN หรือรหัส PUK หาย หรือ
หากคุณไมไดรับรหัสเหลานี้ ใหติดตอผูใหบริการระบบ
เครือขายไรสายของคุณ สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับ
รหัสผาน ใหติดตอผูใหบริการจุดเชื่อมตอ เชน ผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต (ISP) หรือผูใหบริการเสริมจากระบบเครือขาย
ไรสาย

แบตเตอรี่
ถาม: ทําไมแบตเตอรี่จึงหมดเร็ว?
ตอบ: ฟงกชันท่ีใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือการกําหนดให

ฟงกชันใดๆ ทํางานอยูโดยไมแสดงผลบนหนาจอในขณะใช
ฟงกชันอ่ืน จะส้ินเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและอายุ
การใชงานแบตเตอรี่จะลดลง
นอกจากนี้ การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตยังใชพลังงาน
แบตเตอรี่มากอีกดวย หากคุณต้ังคา การเชื่อมตอ GPRS 

เปน เมื่อวาง ใน การต้ังคาการเชื่อมตอ แตไมมี
การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต (GPRS) เครื่องจะพยายาม
สรางการเชือ่มตอขอมลูแพคเก็ต ซ่ึงจะทําใหเครื่องตองใช
พลังงานแบตเตอรี่เพิม่มากขึ้น
ในการยืดระยะเวลาในการใชงานโทรศัพท โปรดปดฟงกชนั
เทคโนโลยี Bluetooth เมื่อคุณไมใชงาน ท้ังน้ี ต้ังคา 
การเชื่อมตอ GPRS เปน เมือ่ตองการ ในการปด
แอปพลิเคชัน่ท้ังหมดท่ีทํางานเปนพื้นหลังโดยท่ีคุณไมได
ใชงาน ใหกดปุม  คางไว แลวเลือกแอปพลิเคชัน่
จากรายการ แลวออกจากแอปพลิเคชั่นดังกลาว

แอปพลิเคชั่นไมตอบสนอง
ถาม: ขาพเจาจะปดแอปพลิเคชัน่ท่ีไมตอบสนองไดอยางไร?
ตอบ: กดปุม  คางไว และเลื่อนไปยังแอปพลิเคชั่น และกดปุม 

 เพือ่ปดแอปพลิเคชัน่
การเชื่อมตอ Bluetooth
ถาม: เหตุใดจึงคนหาเครื่องของเพื่อนไมพบ?
ตอบ: ตรวจสอบอุปกรณท้ังสองวาสามารถใชงานรวมกันไดหรือไม, 

ไดเปดการเชือ่มตอ Bluetooth แลวหรือไม 
และอุปกรณอยูในโหมดซอนหรือไม และตรวจสอบวาระยะ
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หางระหวางอุปกรณท้ังสองไมเกิน 10 เมตร (33 ฟตุ) 
และไมมกํีาแพงหรือส่ิงกีดขวางใดๆ ก้ันระหวางอุปกรณ

ถาม: ทําไมจึงไมสามารถยกเลิกการตอเชื่อม Bluetooth ได?
ตอบ: หากมีการเชื่อมตออุปกรณอ่ืนเขากับโทรศัพทของคุณอยู 

คุณสามารถสิ้นสุดการเชื่อมตอโดยใชอุปกรณอีกเครื่อง 
หรือโดยการยกเลกิการเชื่อมตอ Bluetooth เลือก เครื่องมือ 
> Bluetooth > Bluetooth > ปด

กลองถายรูป 
ถาม: ทําไมภาพจึงดเูปอน?
ตอบ: โปรดตรวจสอบชองปองกันเลนสกลองถายภาพวาสะอาดดี

หรือไม
จอภาพ
ถาม: ทําไมจึงมีจุดสวางลางๆ จุดท่ีมีสีเพี้ยน หรือจุดท่ีภาพ

ขาดหายไปปรากฏขึ้นบนหนาจอทุกครั้งท่ีเปดเครื่อง?
ตอบ: เปนลักษณะของหนาจอประเภทนี้ จอบางแบบจะมีพกิเซล

หรือจุดท่ียังคงปรากฏอยูหรือหายไป ซ่ึงเปนเรื่องปกติ มใิช
ขอผิดพลาดแตอยางใด

หนวยความจําเหลือนอย
ถาม: เมือ่หนวยความจําโทรศัพทเหลือนอย ควรดําเนินการ

อยางไร?

ตอบ: คุณสามารถลบสิ่งท่ีไมไดใชท่ีบันทึกอยูในโทรศัพทอยาง
สม่ําเสมอเพื่อปองกันไมใหหนวยความจําเหลือนอย 
โปรดดูท่ี “หนวยความจําเหลือนอย — การเพิ่มพื้นท่ี 
หนวยความจํา” ในหนา 25 หากคุณตองการลบขอมลูรายชื่อ
ผูติดตอ บันทึกปฏิทิน ตัวนับเวลาการโทร ตัวนับคาโทร 
คะแนนการเลนเกมส หรือขอมูลอ่ืนๆ ใหไปท่ีแอปพลิเคชั่น
น้ัน เพือ่ลบขอมลูออก หากคุณกําลงัลบหลายรายการ 
และเครื่องแสดงขอความแบบใดแบบหนึ่งดังน้ี: 
หนวยความจําไมพอที่จะดําเนินการลบบางขอมลู
ออกกอน หรือ หนวยความจําตํ่า ลบบางขอมลูออกจาก
หนวยความจําโทรศัพท ใหลองลบรายการใดรายการหนึ่ง 
(เร่ิมจากรายการขนาดเล็กกอน) ในการดูชนิดของขอมลู
ท่ีคุณมีและดขูนาดความแตกตางของกลุมขอมลูท่ีใชไปท่ีในห
นวยความจํา ใหกดปุม , แลวเลอืก เครื่องมอื > 
ตัวจัดการไฟล > ตัวเลอืก > รายละเอียดหนวยความจํา

ถาม: ขาพเจาจะจัดเก็บขอมูลกอนท่ีจะลบไดอยางไร?
ตอบ: บันทึกขอมูลของคุณดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้
• ใชชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC Suite เพื่อทําสําเนาขอมลู

ท้ังหมดสํารองไวในเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได
• สงรูปภาพไปยังท่ีอยูอีเมลของคุณ และจัดเก็บรูปภาพไวใน

คอมพิวเตอรของคุณ
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• สงขอมูลโดยใชการเชือ่มตอ Bluetooth ไปยังอุปกรณท่ีใชงาน
รวมกันได

• จัดเก็บขอมลูในการดหนวยความจําท่ีใชรวมกันได

ขอความ
ถาม: ทําไมขาพเจาจึงไมสามารถเลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพทได?
ตอบ: บัตรรายชือ่ไมมเีบอรโทรศัพทหรือท่ีอยูอีเมล เพิ่มขอมูล

ท่ีขาดหายไปใหกับบัตรรายชื่อใน รายชื่อ
ขอความมัลติมเีดยี
ถาม: บันทึก กําลังดงึขอความ จะถูกแสดงแบบกะทัดรัด 

แสดงวาเกิดอะไรขึ้น?
ตอบ: อุปกรณกําลังดึงขอความมลัติมเีดียจากศูนยขอความ

มัลติมีเดียตรวจดูวาการตั้งคาขอความมลัติมีเดียไดระบุไว
ถูกตองและหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูไมมีขอผิดพลาด 
กดปุม  แลวเลือก ขอความ > ตัวเลอืก > การต้ังคา > 
ขอความมลัติฯ

ถาม: ขาพเจาจะส้ินสุดการตอเชือ่มขอมูลไดอยางไร หากโทรศัพท
เร่ิมตอเชื่อมขอมลูอยูตลอดเวลาไมรูจบ?

ตอบ: หากตองการตัดการเชือ่มตอขอมลูของโทรศัพท ใหกดปุม 
 แลวเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การต้ังคา > 

ขอความมลัติมีเดีย > การดงึมัลติมีเดีย แลวเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้: โดยผูใช— เพื่อใหศูนยรับสงขอความ

มัลติมีเดยีบันทึกขอความที่จะดึงมาไดในภายหลัง คุณจะ
ไดรับแจงเมือ่มีขอความมลัติมีเดียท่ีคุณสามารถดึงจาก
ศูนยขอมูลมลัติมีเดียได ปด — เพือ่ยกเลิกการนําเขา
ขอความมลัติมเีดีย หลังจากเปลี่ยนการตั้งคานี้แลว 
เครื่องจะไมเชือ่มตอเขากับระบบเครือขายท่ีเก่ียวของ
กับการรับสงขอความมัลติมีเดียอีก 

การเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร
ถาม: เพราะเหตุใดจึงมีปญหาในการเชือ่มตอโทรศัพทเขากับ

เครื่องคอมพิวเตอร?
ตอบ: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดติดต้ังชดุโปรแกรม Nokia 

Nseries PC Suite แลว และเปดใชโปรแกรมนี้ในเครื่องพีซี
ของคุณ โปรดดท่ีูคูมือผูใชของชดุโปรแกรม Nokia Nseries 
PC Suite ในแผนซีดรีอม สวนขอมลูเพิ่มเติมของวิธีการใช
ชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC Suite โปรดดูท่ีฟงกชัน
ความชวยเหลอืในชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC Suite 
หรือไปท่ีเว็บไซตฝายสนับสนุนท่ี www.nokia.co.th

ถาม: ขาพเจาสามารถใชอุปกรณของตัวเองเปนโมเด็มแฟกซกับ
เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชรวมกันไดหรือไม?

ตอบ: คุณไมสามารถใชอุปกรณของคุณเปนโมเดม็แฟกซได 
อยางไรก็ตาม ดวยฟงกชนัการโอนสาย (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) คุณสามารถโอนสายแฟกซท่ีเขามา
ไปยังหมายเลขอ่ืนๆ

www.nokia.co.th
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ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดท่ีสามารถ
ชารจประจุใหมได คุณสามารถชารจและคายประจุแบตเตอรี่ได
เปนรอยๆ ครั้ง แตแบตเตอรี่ก็จะเส่ือมสภาพไปในที่สุด 
เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่ส้ัน
ลงกวาปกติ ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ท่ีไดรับ
การรับรองจากโนเกียเทานั้น และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณ
ชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ท่ีไดรับการรับรองจากโนเกียเทานั้น
หากใชแบตเตอรี่ท่ีเปลี่ยนเปนครั้งแรก หรือหากไมไดใช
แบตเตอรี่น้ันเปนเวลานาน คุณอาจจําเปนตองตอสายอุปกรณ
ชารจ แลวถอดสาย แลวจึงตอสายอีกครั้งเพือ่เร่ิมชารจแบตเตอรี่ 
ใหถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบและเครื่องเมื่อไมไดใชงาน 
ไมควรเสียบแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ 
เน่ืองจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่ส้ันลง หากคุณท้ิงแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มไว 
แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมือ่เวลาผานไป 
หากไมมแีบตเตอรี่เหลืออยูเลย อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาท่ี
สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏข้ึนบนหนาจอหรือกอนท่ีจะ
สามารถใชโทรเขาออกได 

ใชแบตเตอรี่ใหตรงตามวัตถปุระสงคเทานั้น ไมควรใชเครื่อง
ชารจหรือแบตเตอรี่ท่ีชํารุด เสียหาย 
อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอร่ีโดยบังเอิญ
อาจเกิดข้ึนไดเมือ่มีวัตถปุระเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือ
ปากกามาสัมผัสโดยตรงกับข้ัวบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ 
(มลีักษณะเหมอืนแถบโลหะท่ีอยูบนแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้
อาจเกิดข้ึนได เชน ในกรณีท่ีคุณพกแบตเตอรี่สํารองไวใน
กระเปาเส้ือหรือในกระเปาถือ การลัดวงจรเชนนี้อาจทําให
แบตเตอรี่หรือวตัถสํุาหรับเชื่อมตอเกิดความเสียหายได
การทิ้งแบตเตอรี่ไวในท่ีรอนหรือเย็น เชน ในรถยนตท่ีปดกระจก
และปดประตูสนิทในฤดูรอนหรือฤดูหนาว จะทําใหประสิทธิภาพ
และอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว
ในท่ีท่ีมอุีณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) 
การใชแบตเตอรี่ท่ีรอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไม
สามารถทํางานไดชั่วคราว แมวาแบตเตอรี่น้ันจะมีประจุอยูเต็ม
แลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมจํีากัด
เมื่ออยูท่ีอุณหภูมตํ่ิากวาจุดเยือกแข็ง
หามท้ิงแบตเตอรี่ลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได 
หรือหากแบตเตอรี่ชํารุดก็อาจเกิดระเบิดไดเชนกัน การกําจัด
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แบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิน่ กรุณานํากลบัมา
ใชใหม ถาเปนไปได และไมควรท้ิงรวมกับขยะภายในบาน
หามถอดชิ้นสวนหรือแยกสวนประกอบของโทรศัพทหรือเซลล
บางสวนหรือแบตเตอรี่ ในกรณีท่ีของเหลวในแบตเตอรี่ร่ัว
ออกมา อยาใหของเหลวเหลานั้นสัมผสักับผวิหนังหรือดวงตา 
ในกรณีท่ีเกิดการรั่วไหล ใหลางผวิหนังหรือตาดวยน้ําโดยทันที 
หรือรีบไปขอรับความชวยเหลือทางดานการแพทย 

คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบ
แบตเตอรีข่อง Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย
ของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ท่ีซ้ือเปนแบตเตอรี่ของแท
ของ Nokia หรือไม ใหซ้ือแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย Nokia 
ท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใช
ข้ันตอนตอไปนี้:
การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวา
แบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต 
หากคุณมเีหตุผลอ่ืนใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่
ของแทของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่น้ี หากไมสามารถตรวจสอบ
ได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังท่ีท่ีคุณซื้อมา

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1 เมือ่มองท่ีสต๊ิกเกอรโฮโลแกรม 

คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน 
(Nokia Connecting Hands) 
ในมุมมองหนึ่งและจะเห็นโลโก
อุปกรณเสริมของแทของ Nokia 
(Nokia Original Enhancement) 
ในอีกมมุมองหนึ่ง

2 เมือ่คุณขยับแบตเตอรี่ท่ีติดสต๊ิกเกอร
โฮโลแกรมไปทางซาย ขวา ข้ึน 
และลง คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 
จุด ในแตละดานตามลําดบั

จะทําอยางไรหากแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท?
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณท่ีมี
สต๊ิกเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม 
โปรดอยาใชแบตเตอรี่น้ัน การใชแบตเตอรี่ท่ีไมไดรับการรับรอง
จากบริษทัผูผลิตอาจเปนอันตรายและอาจทําใหโทรศัพทของคุณ
มีประสิทธิภาพดอยลง อีกท้ังยังทําใหเครื่องและอุปกรณเสริม
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เสียหายไดรวมทั้งอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกันอ่ืนใด
ท่ีใชกับโทรศัพท
หากคุณตองการคนหาขอมลูเพิ่มเติมเก่ียวกับแบตเตอรี่ของแทของ 
Nokia ไปท่ี www.nokia.co.th/batterycheck 

www.nokia.co.th/batterycheck
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อุปกรณเสริมของแท
อุปกรณเสริมแบบใหมสําหรับโทรศัพท
ของคุณมจํีาหนายอยูมากมาย โปรดไปที่
เว็บไซต www.nokia.co.th หากตองการ
ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นท่ีของคุณวามีอุปกรณใด
จําหนายบาง ตอไปนี้เปนคําแนะนําท่ีควรปฏิบัติสําหรับการใช
อุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ี

ปลั๊กไฟและดงึออก อยาดึงท่ีสายไฟ
• ตรวจสอบการติดต้ังและการทํางานของอุปกรณโทรศัพท

เคลื่อนท่ีท่ีติดต้ังในรถอยางสม่ําเสมอ
คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมท่ีไดรับ
การรับรองจากผูผลิตโทรศัพทเทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกัน
หรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปนโมฆะไป

พลังงาน

# เวลาการใชงานอาจเปลีย่นแปลงไดโดยขึ้นอยูกับซิมการด 
การตั้งคาระบบและคาท่ีใช รูปแบบท่ีใช รวมถึงสภาพแวดลอม

ประเภท เวลาสนทนา * สแตนดบาย *

BL-4B
สูงสุด 120 นาที 
(WCDMA) / สูงสุด 
165 นาที (GSM) 

นานถงึ 8.5 วันu 
(WCDMA ) / นานถึง 8.5 
วันu (GSM) 

www.nokia.co.th
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การดูแลและการบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณท่ีดีเยี่ยมและ
มีฝมือการผลิตท่ีประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี 
คําแนะนําตอไปน้ีจะชวยใหคุณปฏิบัตติามเงื่อนไขการรับประกัน
ไดอยางถูกตอง 
• เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง การรวมตวักันของไอนํ้าในอากาศ 

ความชื้น และของเหลวทุกชนิด หรือความชื้น อาจมีแรเปนสาร
ประกอบ ซ่ึงอาจทําใหวงจรอเิล็กทรอนิกสสึกกรอนได 
หากตวัเครื่องเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่อง
แหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเกบ็โทรศัพทไวในบริเวณท่ีมีฝุนหรือท่ีสกปรก 
เน่ืองจาก
อาจทําใหอุปกรณสวนท่ีถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปน
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีรอนจัด เน่ืองจากอุณหภูมิสูงจะทําให
อายุการใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่
อาจเสื่อมสภาพ และทําใหสวนท่ีเปนพลาสติกงอหรือละลายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีเย็นจัด เน่ืองจากเมื่ออณุหภูมิของเครื่อง
กลับสูอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซ่ึงอาจ
ทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนํา
ไวในคูมือผูใชฉบับน้ี

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่อง
อาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความ
เสียหายได

• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขน
ทําความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอปุกรณท่ีสามารถถอดเขาออก
ไดติดขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนสตางๆ เชน เลนส
ของกลองถายรูป พรอกซิมิตีเ้ซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง

• ใชเฉพาะเสาอากาศที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศที่ไดรับ
การรับรองแลวเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง 
การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิด
ความเสียหาย และยังอาจเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายวาดวย
อุปกรณวิทยุสื่อสารอกีดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• หมั่นสํารองขอมูลท่ีคุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และบันทึก

ในปฏิทิน
• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เพ่ือสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน 

ใหปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพทของคุณ แบตเตอรี่ แทนชารจ 
หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยัง
ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคณุเพ่ือขอรับบริการ
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
เด็กเลก็
เครื่องของคุณ รวมท้ังอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็ก
บรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก 

สภาพแวดลอมในการทํางาน
โทรศัพทเครื่องน้ีเปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคล่ืน RF เมื่อใช
ในตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 
1.5 เซนตเิมตร ( 5/8 น้ิว) เมื่อใชซองสําหรับพกพา อปุกรณเหน็บ
เข็มขัด หรือท่ีวางโทรศัพทสําหรับพกพา วสัดุตางๆ เหลานี้ไมมีควรมี
โลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูหางจากรางกายตามระยะ
หางท่ีกําหนดขางตน
โทรศัพทเครื่องน้ีตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคุณภาพ
เพ่ือสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีการหนวงการสง
ขอความหรือไฟลขอมูลไวจนกวาจะทําการเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ 
โปรดตรวจสอบดูวาคณุปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวาง
เครื่องท่ีกลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ 
ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัสดุโลหะอาจถูกดูดติด
กับเคร่ืองได อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่นไวใกลโทรศัพท 
เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได 

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมท้ังโทรศัพท
มือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณ
ทางการแพทยท่ีไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได โปรดปรึกษา
แพทยหรือบริษัทผูผลิตอปุกรณทางการแพทยน้ันๆ เพ่ือตรวจสอบวา 
อุปกรณเหลานั้นมีการปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก
อยางเพียงพอหรือไม หรือหากคุณมีขอสงสัยใดๆ ปดโทรศัพทของคุณ
เมื่ออยูในสถานพยาบาลที่มีการติดประกาศหามใช เน่ืองจาก
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกําลังใชอุปกรณท่ีมีความไว
ตอพลังงานคล่ืนความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณเทียม 
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหาง
จากอุปกรณเทียม เชน เครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ หรือ 
implanted cardioverter defibrillator อยางนอย 15.3 เซนติเมตร 
(6 น้ิว) เพ่ือหลีกเล่ียงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกลาว 
บุคคลที่มีอปุกรณดังกลาวควรจะ:
• เก็บโทรศัพทเคล่ือนท่ีใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทย

มากกวา 15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว) เมื่อเปดโทรศัพทเคล่ือนท่ี
• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
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• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับเครื่องควบคุมจังหวะการเตน
ของหัวใจเพ่ือลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

• ปดโทรศัพทเคล่ือนท่ีทันทีหากสงสัยวากําลังเกิดคล่ืนรบกวน
• อานและทําตามคําแนะนําจากผูผลิตอปุกรณเทียม

หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีรวมกับอุปกรณ
เทียม ใหปรึกษาสถานพยาบาลของคณุ

เครื่องชวยฟง 
อุปกรณดิจิทัลแบบไรสายบางรุนอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
กับเคร่ืองชวยฟงได ในกรณีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษา
ผูใหบริการระบบของคณุ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในยานพาหนะที่ติดตั้ง
ไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามัน
ท่ีควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS แบบอิเล็กทรอนิกส 
ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย 
โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย
ยานพาหนะหรืออุปกรณเสริมตางๆ ท่ีติดตั้งไวในยานพาหนะของคณุ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซมอุปกรณใน
ยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิด
อันตรายและอาจทําใหการรับประกันเปนโมฆะ ควรตรวจสอบ
อยางสม่ําเสมอวาอุปกรณไรสายทุกชิ้นของในยานพาหนะไดรับ

การติดตั้งและทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวท่ีติดไฟได แกส 
หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท และอุปกรณ
เสริมตางๆ สําหรับรถยนตท่ีมีถุงลมนิรภัย โปรดอยาลืมวาถุงลมนิรภัย
จะพองตัวออกดวยแรงอัดท่ีแรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดตั้งอุปกรณ
หรือวางโทรศัพทเคล่ือนท่ีไวบริเวณเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณ
ท่ีถงุลมนิรภัยอาจพองตัวออก หากติดตั้งอปุกรณไรสายในยานพาหนะ
ในบริเวณท่ีไมถูกตองอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสจากการที่ถุงลม
นิรภัยพองตวัออกได
หามใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพทกอนจะขึ้น
เครื่องบิน การใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเคร่ืองบินอาจกอใหเกิดอันตราย
ตอการทํางานของเครื่องบิน รวมท้ังเปนการรบกวนเครือขายของ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีและยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเคล่ือนท่ีของคุณเมื่ออยูในบริเวณท่ีอาจเกิดการระเบิดได 
และควรปฏิบัติตามปายและคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณ
ท่ีอาจเกิดการระเบิดรวมถงึบริเวณท่ีมีการแนะนําใหดับเครื่องยนต 
การเกิดประกายไฟในพื้นท่ีเหลานี้อาจทําใหเกิดการระเบิด
หรือเกิดเพลิงไหม ซ่ึงอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได 
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่ท่ีมีการเตมิเชื้อเพลิง เชน 
ใกลเครื่องสูบแกสในสถานีบริการน้ํามัน 
และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกบัการใชอุปกรณวทิยุ
ในบริเวณคลังน้ํามัน สถานีเก็บนํ้ามันและสถานีสงนํ้ามนั โรงงานเคมี 
หรือบริเวณท่ีกําลังเกิดการระเบิดอยางเครงครัด บริเวณท่ีอาจเกิด
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การระเบิดมักจะมีปายแจงไวใหมองเห็นไดอยางชัดเจน แตอาจไม
เสมอไป พ้ืนท่ีตางๆ เหลานี้ ไดแก ชั้นใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บ
หรือขนถายสารเคมี ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน 
โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณท่ีมีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน 
เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ

การโทรฉุกเฉนิ
ขอสําคัญ: โทรศัพทเคล่ือนท่ีรวมถึงโทรศัพทรุนนี้ 
ทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย 

ระบบเครือขายภาคพื้นดิน รวมท้ังฟงกชันตางๆ ท่ีผูใชตั้งโปรแกรมเอง 
ดวยเหตุน้ี จึงไมสามารถรับประกันการเชื่อมตอในทุกสภาวะได 
คณุจึงไมควรวางใจวาโทรศัพทเคล่ือนท่ีจะเปนเคร่ืองมือสื่อสารที่ดีท่ีสุดเ
สมอในยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังน้ี: 
1 หากไมไดเปดโทรศัพทไว ใหเปดโทรศัพท ตรวจวามีสัญญาณ

เพียงพอหรือไม 
ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการดท่ีใชไดลงในโทรศัพท
เสียกอน

2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหหนาจอวางและ
พรอมสําหรับการโทรออก 

3 ปอนเลขหมายฉุกเฉินท่ีใชเปนทางการเพื่อแจงตําแหนงปจจุบัน
ท่ีคุณอยู หมายเลขฉุกเฉินในแตละพ้ืนท่ีอาจแตกตางกันไป

4 กดปุมโทรออก

ในกรณีท่ีคุณกําลังใชคณุสมบัตอิื่นอยู คุณจะตองปดคุณสมบัติเหลานั้น
กอนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได หากเครื่องอยูในรูปแบบออฟไลน
หรือรูปแบบการใชบนเครื่องบิน คุณตองเปล่ียนรูปแบบเปนฟงกชัน
โทรศัพทกอนจึงจะสามารถใชโทรออกแบบฉุกเฉินได โปรดศึกษาจาก
คูมือผูใชฉบับน้ีหรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากผูใหบริการของคุณ
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคณุตองใหขอมูลตางๆ ท่ีถูกตองใหได
มากที่สุด โทรศัพทเคล่ือนท่ีของคณุอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียง
ประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจง
ใหวาง 
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รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวทิยุ ซ่ึงไดรับ
การออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคล่ืนวทิยุท่ีแนะนําโดย
ขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดยหนวยงานอิสระ
ทางดานวิทยาศาสตร ICNIRP และรวมถึงระดับความปลอดภัยของ
ผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคล่ืนโทรศัพทรุนนี้ใชหนวยวดัของ SAR 
(Specific Absorption Rate) ซ่ึงกําหนดไวในคําแนะนํา ICNIRP 
โดยจํากัดไวท่ี 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซ่ึงเปนคาเฉล่ียเกินสิบกรัม
ของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการทํางานแบบ
มาตรฐาน ซ่ึงเคร่ืองจะสงคล่ืนความถี่ท่ีระดับพลังงานสูงสุดท่ีแนะนํา
ใหใชในคล่ืนความถี่ท้ังหมดท่ีทําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริง
ขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เน่ืองจากเครื่องนี้ไดรับการ
ออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานท่ีสามารถเขาถึงเครือขายไดตาม
ท่ีกําหนดไว คาท่ีเปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหาง
ระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลัก คา SAR ท่ีสูงท่ีสุดภายใต
คําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพทท่ีหูคือ 1.04 วัตต/
กิโลกรัม
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR อาจ
แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่ทดสอบและประกาศในแตละ
ประเทศรวมทั้งระบบเครือขาย ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัคา SAR มีใหไว
ในหัวขอขอมูลผลิตภัณฑท่ี www.nokia.co.th
* คา SAR สําหรับโทรศัพทจะจํากัดอยูท่ี 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) 
ซ่ึงเปนคาเฉล่ียเกิน 10 กรัมของเนื้อเยือ่ผิว ขอจํากัดนี้สอดคลอง
กับความปลอดภัยท่ีใหสําหรับบุคคลทั่วไปและความแตกตางของ

หนวยวัด คา SAR แตกตางกันไปโดยขึน้อยูกับขอกําหนดที่รายงาน
ของแตละประเทศและระบบเครือขาย สําหรับขอมูล SAR ในพ้ืนท่ีอื่น 
โปรดดูท่ีขอมูลผลิตภัณฑจาก www.nokia.com
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โปรดด ูลําโพง

เล่ือนปลุก 73
ว
วนัที ่73
วดิีโอ

โปรดดทูี่ gallery
วดิีโอคลิป 43
วทิยุ 30
เว็บ

ขอความบริการ 79
เบราเซอร 57
บล็อก 61
ลิงคขาว 61

เว็บล็อก 33
เวลา 73
ศ
ศูนยขอความเสียง 88

การเปล่ียนเบอรโทรศัพท 88
การโอนสายไปยังศูนยฝาก

ขอความเสียง 118
ศูนยฝากขอความ 80
ศูนยฝากขอความระยะไกล 80
ส
สนทนา

โปรดดทูี่ การสงขอความแบบดวน
สนทนาทางวดิีโอ

การโทรออก 90
การปฏิเสธ 94

การรับ 94
สมดุลสีขาว 38
สมุดโทรศัพท

โปรดดู บัตรรายชื่อ
สัญลักษณ

การถายวิดโีอ 40
สิทธิ์การใช

โปรดดูที่ การจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล
เสียง

การเงียบเสียงเรียกเขา 94
การบันทึกเสียง 103
การปรับระดับเสยีง 23

เสียงเรยีกเขา
แบบเสยีงสวนบุคคล 100
โปรดดูเพ่ิมเติมที่ รปูแบบ

ห
หนวยความจํา

การดูการใชพ้ืนทีห่นวยความจํา 25
การทําใหหนวยความจํา

มีพ้ืนที่วาง 25, 46, 95
หนาจอฝาพับ

การปรับต้ังคา 55
หนาจอวาง

โปรดดูที่ โหมดสแตนดบาย
โหมด

คุณสมบัติการเขาใชงาน 17
ฝาพับปด 17
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ด ัช
น ี ฝาพับเปด 18

โหมดซิมระยะไกล 67
โหมดตอเนื่อง 39
โหมดฝาพับปด 17
โหมดฝาพับเปด 18
โหมดพัก 22, 112
โหมดระบบ 118
โหมดสแตนดบาย 53, 112
โหมดสแตนดบายแบบพิเศษ 56
อ
อินเทอรเนต็

โปรดดทูี่ เวบ็
อีเมล

การเขียน 77
การจัดเก็บ 86
การดงึจากศูนยฝากขอความ 80
การดงึโดยอัตโนมัติ 81
การดสูิ่งที่แนบ 81
การตั้งคา 83
การเปด 80, 81
การลบขอความ 81
การลบศูนยฝากขอความ 83
การสง 77
ศูนยฝากขอความระยะไกล 80

อุปกรณชารจ 12
แอปพลิเคชั่น

การติดต้ัง 105

การลบ 106
แอปพลิเคชั่นยินดตีอนรับ 16
แอปพลิเคชั่นวิธีใช 15
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â¹à¡ÕÂá¤Ãìà«ç¹àµÍÃì
àÅ¢·Õè ÊÒ¢Ò ªÑé¹ ·ÕèÍÂÙè â·ÃÈÑ¾·ì â·ÃÊÒÃ àÇÅÒ·Ó¡ÒÃ
¡ÃØ§à·¾Ï
1 ¿ÔÇà¨ÍÃì»ÒÃì¤ÃÑ§ÊÔµ ãµé´Ô¹ ËéÍ§ºÕàÍ¿ 32 ªÑé¹ãµé Ố¹ ÈÙ¹Âì¡ÒÃ¤éÒ¿ÔÇà¨ÍÃì¾ÒÃì¤ ÃÑ§ÊÔµ 

àÅ¢·Õè 161 ËÁÙè·Õè 2 ¶.¾ËÅâÂ¸Ô¹ µ.»ÃÐªÒ¸Ô»ÑµÂì Í.¸Ñ−−ºØÃÕ 
¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ 12130

0-2741-6363 0-2958-5851 ¨Ñ¹·Ãì - ÍÒ·ÔµÂì
11:00 ¹. - 20:30 ¹.

2 à«ç¹·ÃÑÅ»Ôè¹à¡ÅéÒ 4 ËéÍ§ 421 ªÑé¹ 4 ÈÙ¹Âì¡ÒÃ¤éÒà«ç¹·ÃÑÅ¾ÅÒ«èÒ »Ôè¹à¡ÅéÒ 
¶¹¹ºÃÁÃÒªª¹¹Õ á¢Ç§ÍÃØ³ÍÁÃÔ¹·Ãì à¢µºÒ§¡Í¡¹éÍÂ 
¡ÃØ§à·¾Ï 10700

0-2741-6363 0-2884-5695 ¨Ñ¹·Ãì - ÈØ¡Ãì 
11:00 ¹. - 20:30 ¹.
àÊÒÃì - ÍÒ·ÔµÂì
10:30 ¹. - 20:30 ¹.

3 «Õ¤Í¹Êá¤ÇÃì G àÅ¢·Õè 1007 ªÑé¹ G «Õ¤Í¹Êá¤ÇÃì 904 ËÁÙè 6 ¶. ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ãì 
á¢Ç§Ë¹Í§ºÍ¹ à¢µ»ÃÐàÇÈ ¡ÃØ§à·¾Ï 10250

0-2741-6363 0-2720-1661 ¨Ñ¹·Ãì - ÍÒ·ÔµÂì
10:30 ¹. - 20:30 ¹.

4 ÈÙ¹Âì¡ÒÃ¤éÒàÍÊ¾Ò¹Ò´ 3 ÈÙ¹Âì¡ÒÃ¤éÒàÍÊ¾Ò¹Ò´ ÃÑª´ÒÀÔàÉ¡ ªÑé¹ 3 ËéÍ§àÅ¢·Õè 321-323
99 ¶.ÃÑª´ÒÀÔàÉ¡ ´Ô¹á´§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10400

0-2741-6363 0-2660-9290 ¨Ñ¹·Ãì - ÍÒ·ÔµÂì 
10:00 ¹. - 20:30 ¹.

5 à«ç¹·ÃÑÅ¾ÃÐÃÒÁ 3 6 ËéÍ§àÅ¢·Õè 636/2,637/1,637/2 ªÑé¹ 6 àÅ¢·Õè 79/290 
¶.ÊÒ¸Ø»ÃÐ´ÔÉ°ì á¢Ç§ªèÍ§¹¹·ÃÕ à¢µÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120

0-2741-6363 0-2673-7102 ¨Ñ¹·Ãì - ÈØ¡Ãì 
11:00 ¹. - 20:30 ¹.
àÊÒÃì - ÍÒ·ÔµÂì 
10:30 ¹. - 20:30 ¹.
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ËÁÒÂàËµØ: ¢éÍÁÙÅã¹·Õè¹ÕéÍÒ¨à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä é́â´ÂäÁèµéÍ§á¨é§ãËé·ÃÒºÅèÇ§Ë¹éÒ

µèÒ§¨Ñ§ËÇÑ´
6 àªÕÂ§ãËÁè 

(µÃ§¢éÒÁàªÕÂ§ãËÁèáÍÃì¾ÍÃìµ¾ÅÒ«èÒ)
201/1 ¶.ÁËÔ´Å µ.ËÒÂÂÒ Í.àÁ×Í§ ¨.àªÕÂ§ãËÁè 50100 0-5320-3321-3 0-5320-1842 ¨Ñ¹·Ãì - àÊÒÃì

9:00 ¹. - 19:00 ¹.
7 ¾Ñ·ÂÒ 

(ÃÔÁ ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· ¡èÍ¹¶Ö§áÂ¡¾Ñ·ÂÒ¡ÅÒ§)
353/43 ËÁÙè·Õè 9 ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· µ.Ë¹Í§»Ã×Í Í.ºÒ§ÅÐÁØ§ ¨.ªÅºØÃÕ 20260 0-3871-6976-7 0-3871-6978 ¨Ñ¹·Ãì - àÊÒÃì

9:00 ¹. - 19:00 ¹. 
8 ¢Í¹á¡è¹ 

(ºÃÔàÇ³·Ò§ÍÍ¡ËéÒ§à·Êâ¡é âÅµÑÊ)
1 356/1 ÍÒ¤ÒÃ «Õ¾Õ áÅ¹´ì ªÑé¹ 1

ËÁÙè 12 ¶¹¹ ÁÔµÃÀÒ¾ µ.àÁ×Í§à¡èÒ Í.àÁ×Í§ ¨.¢Í¹á¡è¹ 40000
0-4332-5779-80 0-4332-5781 ¨Ñ¹·Ãì - àÊÒÃì

9:00 ¹. - 19:00 ¹. 
9 ËÒ´ãË− è 

(»Ò¡·Ò§à¢éÒâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡ÃØ§à·¾)
656 ¶¹¹ à¾ªÃà¡ÉÁ µ.ËÒ´ãË− è Í.ËÒ´ãË− è ¨.Ê§¢ÅÒ 90110 0-7436-5044-5 0-7436-5046 ¨Ñ¹·Ãì - àÊÒÃì

9:00 ¹. - 19:00 ¹. 

¢¹Ò´
»ÃÔÁÒµÃ ¹éÓË¹Ñ¡ ¤ÇÒÁÂÒÇ ¤ÇÒÁ¡ÇéÒ§ ¤ÇÒÁË¹Ò
»ÃÐÁÒ³ 70 «Õ«Õ »ÃÐÁÒ³ 115 ¡ÃÑÁ 106.5 ÁÁ. 52 ÁÁ. 13.7 ÁÁ.



Nokia Care Online
การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบริการออนไลนของเราไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเตอรแอคทีฟ 
เรียนรูวิธีต้ังคาโทรศัพทของคุณเปนครั้งแรก และคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท การสาธิต
แบบอินเตอรแอคทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมือผูใช 
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาตรวจสอบขอมูลลาสุดอยางสม่ํา
เสมอ 

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

การตั้งคา
ฟงกชั่นเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเคลื่อนที่และอีเมล* 
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชั่นเหลานี้ได จัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

*ไมมีในโทรศัพททุกเคร่ือง

การสาธิตแบบอินเตอรแอคทีฟ

ซอฟตแวร 

คูมือผูใช

การตั้งคา



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

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

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

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

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

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

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดท่ี www.nokia.co.th/support

www.nokia.co.th/setup
www.nokia.co.th/guides
www.nokia.co.th/pcsuite
www.nokia.co.th/software
www.nokia.co.th/faq
www.nokia.co.th/signup
www.nokia.co.th/repair
www.nokia.co.th/support
www.nokia.co.th/contactus



