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การสนับสนุนการสนับสนุน

คุณต้องการคำแนะนำในการใช้โทรศัพท์ของคุณหรือไม่
หากคุณมีปัญหาในการใช้โทรศัพท์หรือไม่แน่ใจถึงวิธีการใช้งาน โปรดดูข้อมูลการสนับสนุนออนไลน์ได้ที่ www.nseries.com/support 

รวมทั้งจากคู่มือผู้ใช้และแอปพลิเคชั่นวิธีใช้ในโทรศัพท์ของคุณ หากวิธีการดังกล่าวไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ให้ลองปฏิบัติดังต่อไปนี้:

• รีเซ็ตเครื่อง: ปิดโทรศัพท์ แล้วถอดแบตเตอรี่ออก เมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ ให้ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปใหม่ แล้วเปิดเครื่อง

• อัพเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ด้วยโปรแกรม Nokia Software Updater ไปที่เว็บไซต์ www.nokia-asia.com/softwareupdate หรือ

 เว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณ

• ต้ังค่ากลับไปเป็นค่าเดมิท่ีต้ังมาจากโรงงานดงัท่ีได้อธิบายไวใ้นคู่มือผู้ใช้ ไฟล์และเอกสารตา่งๆ จะไม่ถูกลบท้ิงจากการรเีซ็ต 

หรือคุณอาจติดต่อทาง Nokia เพื่อดูตัวเลือกในการซ่อมบำรุงได้ ที่เว็บไซต์ www.nokia.co.th/repair

         ข้อสำคัญ: คุณควรสำรองข้อมูลหรือทำบันทึกข้อมูลในโทรศัพท์ทุกครั้งก่อนจะส่งเครื่องไปซ่อม

วิธีใช้
ฟังก์ชันวิธีใช้จะแสดงคำแนะนำเมื่อใช้โทรศัพท์ หากต้องการเข้าสู่ฟังก์ชันนี้จากการใช้งานใดๆ ให้เลือก ตัวเลือก > วิธีใช้

คู่มือผู้ใช้
โปรดอ้างอิงเนื้อหาในส่วนข้อมูลสำคัญของโทรศัพท์จากคู่มือผู้ใช้

ออนไลน์
กรุณาไปที่เว็บไซต์ www.nokia.co.th/support หรือเว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณเพื่อตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดของคู่มือผู้ใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม การดาวน์โหลด และบริการต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณ

        เคล็ดลับ: คุณสามารถเปดิหนา้สนับสนุนได้จากเวบ็เบราเซอรใ์นโทรศพัท์ของคณุ

www.nseries.com/support
www.nokia-asia.com/softwareupdate
www.nokia.co.th/repair
www.nokia.co.th/support
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ปุ่มกดและส่วนประกอบต่างๆ ปุ่มกดและส่วนประกอบต่างๆ

ปุ่มวางสาย

ด้านหน้า
เซนเซอร์แสง

หูฟัง

ปุ่มเลือก

ปุ่มโทร

ปุ่มเมนู

NaviTM 

ปุ่มลบ

ปุ่มตัวเลข

ปุ่มมัลติมีเดีย

กล้อง CIF ตัวที่สอง ความละเอียด 
352 x 288

กดปุ่มเพื่อเข้าสู่เมนูมัลติมีเดีย

•  กดปุ่มเลือกทางขวาค้างไว้เมื่อเครื่องอยู่ใน  
 โหมดพร้อมทำงานเพื่อใช้คำสั่งเสียง

• กดปุ่มเพื่อเปิดรายชื่อเบอร์ที่โทรออกล่าสุด  
   เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน

•  กดปุ่มค้างไว้เพื่อสลับไปมาระหว่าง
แอปพลิเคชันที่เปิดอยู่
หมายเหตุ: การปล่อยให้แอปพลิเคชั่นทำงานในพื้น

หลังจะทำให้เครื่องใช้พลังงานแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้น 
และทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง

•  กดปุ่มเลื่อนเพื่อด รายการตัวเลือกใน 
แอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้บ่อยที่สุด

•  กดปุ่ม 0 ค้างไว้เพ่ือเร่ิมการเช่ือมต่อเว็บ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือข่าย) เม่ือเคร่ืองอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน

•  กดปุ่ม 1 ค้างไว้เพ่ือโทรไปท่ีศูนย์ข้อความเสียง (บริการเสริม
จากระบบเครอืข่าย) เม่ือเคร่ืองอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน

•  กดปุ่ม # ค้างไว้เพ่ือสลับไปมาระหว่าง รูปแบบ ทั่วไป และ 

เงียบ เม่ือเคร่ืองอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน หากคุณมีสาย 
โทรศัพท์สองสาย (บริการเสริมจากระบบเครอืข่าย) 
การกระทำดงักล่าวจะเป็นการสลับระหว่างสายสองสาย

•  กดปุ่มตัวเลขท่ีตรงกัน ปุ่ม * หรือปุ่ม # เป็นแอปพลิเคชัน 
หรือโฟลเดอร์ใน เมนูหลัก ซ่ึงใช้เป็นทางลัดในการเปิด 
แอปพลิเคชันหรือโฟลเดอร์

ช่องเสียบ Micro USB

ช่องเสียบการ์ดความจำ

แฟลช LED

กล้องหลัก (ได้ถึง 
3.2 ล้านพิกเซล) สำหรับถ่าย

ภาพความละเอียดสูง 
และบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ปุ่มถ่ายภาพ 2 จังหวะ

ไมโครโฟน
ปุ่มเปิด/ปิด

ช่องเสียบ Nokia AV ขนาด 3.5 มม. 

ปุ่มย่อ/ขยาย/ระดับเสียง

ลำโพงสเตอริโอ

รูร้อยสายคล้องข้อมือ

ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ

เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้

สำหรับใส่การ์ด microSD ที่ใช้ร่วมกันได้

สำหรับการจับภาพอัตโนมัติหรือภาพนิ่ง 
บันทึกภาพเคลื่อนไหว

•  กดปุ่มค้างไว้เพื่อเปิด/ปิด 
โทรศัพท์ของคุณ

• กดเพื่อเลือก/เปลี่ยนรูปแบบ 

สำหรับชุดหูฟัง 

และหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้

เสียงเอฟเฟกต์ 3 มิติที่ 
แต่ละด้านของโทรศัพท์

ด้านบน, ด้านหลัง และด้านข้าง
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การต้ังค่าโทรศัพท์ข้ันต้น การต้ังค่าโทรศัพท์ข้ันต้น

การใส่ซิมการ์ด (หรือ USIM การ์ด) 
และแบตเตอรี่
ซิมการ์ด (หรือ USIM การ์ด) เป็นเวอร์ชันท่ีพัฒนาของซิมการ์ดและ

สามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ UMTS

         หมายเหตุ: ก่อนจะใส่การ์ดลงในเครื่อง ให้ปิดโทรศัพท์และ ....
ปลดการเชือ่มต่อโทรศพัทจ์ากอปุกรณช์าร์จทุกครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี่ 

หงายด้านหลังของโทรศัพท์ข้ึน 
กดปุ่มปลดล็อกค้างไว้ แล้วยกฝาครอบข้ึน

ใส่ซิมการ์ดลงในที่วางการ์ด ตรวจดูให้
แน่ใจว่ามุมตัดของการ์ดหันไปทางช่องเสียบ
และบริเวณหน้าสัมผัสของการด์ควำ่ลง

ใส่แบตเตอรี่ 

ในการใส่ฝาครอบกลับเข้าท่ี ให้หันตัวล็อค 
ด้านบนไปทางช่องเสียบก่อน แล้วกดลง
จนกว่าฝาครอบล็อคกลับเข้าท่ี

1

2

3

4
1

1

การเปิดโทรศัพท์

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 

หากเครื่องขอรหัส PIN หรือรหัสล็อค 

ให้ใส่รหัส แล้วกดปุ่มเลือกทางซ้าย 

รหัสล็อคที่กำหนดให้จากโรงงาน คือ 

12345

หมายเหตุ: โทรศัพท์ของคุณอาจมีเสาอากาศทั้งภายในและภายนอก 

คุณไม่ควรจับเสาอากาศโดยไม่จำเป็นเมื่อเปิดเครื่องอยู่ เช่นเดียวกับ

อุปกรณ์ส่งสัญญาณอื่นๆ การสัมผัสเสาอากาศขณะกำลังทำงานจะส่ง

ผลต่อคุณภาพของสัญญาณวิทยุ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงาน

โดยใช้ระดับพลังงานสูงขึ้นกว่าปกติ หรืออาจทำให้อายุการใช้งาน

แบตเตอรี่สั้นลง

เสาอากาศเครื่องส่ง FM, GPS, WLAN และ Bluetooth จะอยู่ที่ในฝาครอบ 

ด้านหลังของโทรศัพท์ หากคุณจะเปลี่ยนฝาครอบด้านหลัง ให้ตรวจสอบให้ดี

ว่าฝาครอบตัวใหม่เป็นแบบที่มีเสาอากาศตามที่ได้กล่าวมาด้วย

มิฉะนั้น เครื่องจะไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้

เสาอากาศโทรศัพท์

เคร่ืองส่ง FM 
เสาอากาศ

เทคโนโลยี Bluetooth และ
เสาอากาศ LAN ไร้สาย
และตัวรับสัญญาณ GPS

2

1
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การต้ังค่าโทรศัพท์ข้ันต้น การต้ังค่าโทรศัพท์ข้ันต้น

การชาร์จแบตเตอรี่
เสียบอุปกรณ์ชาร์จที่ใช้ร่วมกันได้ที่

เต้ารับไฟฟ้า

เสียบสายไฟที่โทรศัพท์ ในกรณีที่ไม่มี

ประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่เลยอาจต้องใช้

เวลาชั่วขณะกว่าที่สัญลักษณ์แสดง

การชาร์จจะเริ่มวิ่งไปมา

เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะหยุดวิ่ง 

ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเครื่อง จากนั้น ให้ถอดออกจากเต้ารับไฟฟ้า

เคล็ดลับ: ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จ อุปกรณ์
ชาร์จที่เสียบค้างอยู่กับเต้ารับไฟฟ้าจะกินพลังงานแม้ว่าจะไม่ได้เสียบเข้ากับ
โทรศัพท์ก็ตาม

การล็อคปุ่มกด
ในการลอ็คปุ่ม ให้กดปุ่มเลือกทางซา้ย แล้วกดปุ่ม

ในการปลดลอ็คปุ่ม ให้กดปุ่มเลือกทางซา้ย แล้วกดปุ่ม

คุณสามารถตัง้คา่ใหเ้ครือ่งล็อคปุ่มกดเองโดยอตัโนมติัเม่ือพ้นเวลาทีก่ำหนด 
ในการเปดิไฟปุ่มกดเมือ่อยู่ในทีท่ี่ไม่ค่อยมีแสงสวา่ง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดแล้วปล่อย

สายคล้องข้อมือ
ถอดหน้ากากด้านหลัง

ร้อยสายคล้องตามที ่แสดง

ในภาพ แล้วรัดให้แน่น

ใส่หน้ากากด้านหลังกลับคืน

2

3

1

2

3

1

สัญลักษณ์บนจอภาพ
กำลังใช้โทรศัพท์ในเครือข่าย GSM   
(บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

กำลังใช้โทรศัพท์ในเครือข่าย UMTS   
(บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

คณุมขีอ้ความทีย่งัไมไ่ดอ่้านหนึง่หรอืหลายขอ้ความซึง่อยูใ่น

โฟลเดอร ์ถาดเข้า ใน ข้อความ

คุณมีอีเมลใหม่อยู่ในศูนย์ฝากข้อความระยะไกล

มีข้อความที่รอส่งอยู่ในโฟลเดอร์ ถาดออก

คุณมีเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

ตั้งค่าแบบเสียงเป็นเงียบ และ ตั้งค่าปิดเสียงเตือนอีเมลและ
เสียงเตือนข้อความ

รูปแบบที่ตั้งเวลากำลังทำงาน

ปุ่มกดของโทรศัพท์ถูกล็อค

นาฬิกาปลุกยังเดินอยู่

กำลังใช้สายโทรศัพท์สายท่ีสอง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ทุกสายท่ีโทรเข้ามาท่ีโทรศัพท์จะถูกโอนไปท่ีเบอร์อ่ืน (บริการเสริม 
จากระบบเครือข่าย) หากคุณมีสายโทรศัพท์สองสาย จะมีตัวเลข
แสดงถึงสายโทรศัพท์ที่กำลังใช้งาน

มีการ์ด microSD ที่ใช้ร่วมกันได้เสียบอยู่ในโทรศัพท์

ชุดหูฟังที่ใช้ร่วมกันได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์

เท็กซ์โฟนที่ใช้ร่วมกันได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์

การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ต GPRS กำลังทำงาน (บริการเสริม
จากระบบเครือข่าย)      หมายถึงการเชื่อมต่อข้อมูลถกูพักไว้ 
ส่วน      แสดงว่าการเช่ือมต่อพร้อมสำหรับการใช้งาน
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การต้ังค่าโทรศัพท์ข้ันต้น การต้ังค่าโทรศัพท์ข้ันต้น

มีการเชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ตอยู่ในส่วนของเครือข่ายที่สนับสนุน

ระบบ EGPRS (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)      แสดงว่า

การเชื่อมต่อข้อมูลถูกพักไว้ ส่วน      แสดงว่าการเชื่อมต่อพร้อม

สำหรับการใช้งาน สัญลักษณ์นี้แสดงให้ทราบว่า สามารถใช้งาน 

EGPRS ได้ในระบบเครือข่าย แต่ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องใช้ 

EGPRS ในการรับส่งข้อมูล

การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ต UMTS กำลังทำงาน (บริการเสริม

จากระบบเครือข่าย)      หมายถงึการเชื่อมต่อข้อมูลถูกพักไว้ 

ส่วน      แสดงว่าการเชื่อมต่อพร้อมสำหรับการใช้งาน

HSDPA (High-speed downlink packet access) เป็นระบบ

ที่เครื่องสนับสนุนและกำลังทำงาน (บริการเสริมจากระบบ

เครือข่าย)      หมายถึงการเชื่อมต่อข้อมูลถูกพักไว้และ      แสดง

ว่าการเชื่อมต่อมีอยู่และใช้งานได้

คุณต้ังค่าโทรศัพท์ให้ค้นหา LAN ไร้สาย และ LAN ไร้สายใช้งานได้ 
(บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) 

กำลังใช้งานการเชือ่มต่อ LAN ไร้สายในเครือข่ายท่ีใช้การเข้ารหัส

กำลังใช้งานการเชือ่มต่อ LAN ไร้สายในเครือข่ายท่ีไม่ได้ใช้
การเข้ารหัส 

เปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth ไว้

กำลังถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้การเช่ือมต่อ Bluetooth เมื่อไฟแสดง
สถานะกะพริบ แสดงว่าโทรศัพท์พยายามจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
เครื่องอื่น

มีการเชื่อมต่อ USB อยู่

กำลังดำเนินการซิงโครไนซ์

การปรับตั้งค่าโทรศัพท์
ในการปรับแต่งและเปลี่ยนแปลงลักษณะการแสดงผลโทรศัพท์ ให้กด แล้วเลือก เครื่องมือ > การตั้งค่า

• ในการเปลี่ยนลักษณะการแสดงผลโทรศัพท์ ให้ไปที่ ทั่วไป > ปรับตั้งค่า > ลักษณะ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าลักษณะ ภาพพื้นหลัง
   และประหยัดพลังงานได้

• ในการเปลี่ยนมุมมองเมนูหลัก ให้ไปที่ ทั่วไป > ปรับตั้งค่า > ลักษณะ > มุมมองเมนู เลือกวิธีที่จะดูไอคอนบนเมนูหลัก: ตาราง,

   รายการ, เกือกม้า หรือ รูปตัววี
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การต้ังค่าโทรศัพท์ข้ันต้น การต้ังค่าโทรศัพท์ข้ันต้น

ใช้ปุ่มเลื่อนเลื่อนไปมาระหว่างรายการและเมนู (ขึ้น, ลง, ซ้าย หรือขวา) 
กดปุ่มเลื่อนเพื่อเลือกการดำเนินการตามที่แสดงไว้ด้านบนของปุ่มหรือเพื่อ
แสดงตัวเลือกที่ใช้งานบ่อยที่สุด 

เมื่อเปิดใช้การตั้งค่าวงกลม Navi™ คุณสามารถเลื่อน
ไปยังเมนูรูปถ่าย, เครื่องเล่น, ศูนย์วิดีโอ Nokia, รายชื่อ
และรายการข้อความ หรือเมนูมัลติมีเดียได้อย่างรวดเร็ว

1.   เลื่อนนิ้วของคุณเบาๆ ไปรอบๆ ขอบของปุ่มเลื่อน
ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา ไล้นิ้วมือไปเรื่อยๆ 
จนกว่าการเลื่อนจะแสดงบนหน้าจอ

2 .  หากต้องการเลื่อนปุ่มต่อไปเรื่อยๆ ให้
เลื่อนนิ้วของคุณไปรอบๆ ขอบของปุ่ม
เลื่อนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา

ในการเปิดหรือปิดการตั้งค่าวงกลม 
Navi ให้กดปุ่ม      แล้วเลือก เครื่องมือ 
> การตั้งค่า > ทั่วไป > วงกลม Navi > 
วงกลม Navi

สัญลักษณ์โหมดพัก

เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดพร้อมทำงาน ขอบด้านในของวงกลม Navi 
จะค่อยๆ สว่างขึ้น แสงสว่างจะแตกต่างกันเป็นระยะๆ ราวกับเครื่อง
กำลังเต้นเป็นจังหวะ จังหวะแสงไฟจะเร็วมากขึ้นหากมีสายที่ไม่ได้รับ
หรือมีข้อความที่ได้รับ

ในการปิดจังหวะแสงไฟ ให้กดปุ่ม      แล้วเลือก เครื่องมือ > การตั้งค่า 
> ทั่วไป > วงกลม Navi > จังหวะแสงไฟ

• ในการดูแถบเคร่ืองมือท่ีใช้งานอยู่ใน

 แนวต้ัง ให้เลือก ทั่วไป > ปรับตั้งค่า >

 โหมดสแตนดบ์าย > ลักษณะสแตนด์บาย 

 > แถบไอคอนแนวตั้ง

• ในการดูแถบเคร่ืองมือท่ีใช้งานอยู่

 ในแนวนอน ให้เลือก ทั่วไป > 

 ปรับตั้งค่า > โหมดสแตนด์บาย > 

 ลักษณะสแตนด์บาย > แถบไอคอน

 แนวนอน

• ในการปิดแถบเครือ่งมือท่ีใช้งานอยู่

 ให้เลือก ทั่วไป > ปรับตั้งค่า > 

 โหมดสแตนด์บาย > ลักษณะสแตนด์บาย >

 พื้นฐาน

• ในการเปล่ียนภาพพ้ืนหลังของหน้าจอเมื่อมี

 สายเข้า ให้เลือก ทั่วไป > ปรับตั้งค่า > 

 ลักษณะ > รูปภาพสายเข้า

•  ในการเลือกรูปแบบเสียงสำหรับโทรศัพท์ของคุณ
หรือจะเปลี่ยนการใช้งานโทรศัพท์ทั้งหมดที่ใช้
เสียง เช่น การโทร 

•  ในการเปลีย่นรปูแบบนาฬกิาทีแ่สดงในโหมดพ

ร้อมทำงาน ใหก้ด     แลว้เลอืก แอปพลเิคชนั > 

นาฬกิา > ตวัเลอืก > การตัง้คา่ > ชนิดนาฬกิา

วงกลม Navi™

แบตเตอรี่ต่ำ และการทำงานต่างๆ 
ของเครื่อง ด้วยการตั้งค่า ให้เลือก ทั่วไป 
> ปรับตั้งค่า > ลักษณะ > ลักษณะเสียง 
> ลักษณะของเสียงที่ใช้งาน แล้วเลือก 
ลักษณะที่คุณต้องการ เสียงอาจจะเป็นแบบเสียง 
รายการเสียงสังเคราะห์ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน



14    ลิขสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

การสนับสนุน การสนับสนุน

ลิขสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์    15

แผนท่ีและ GPS แผนท่ีและ GPS

GPS

โทรศัพท์รุ่นนี้มีตัวรับสัญญาณ GPS (Global Positioning System) 
ในตัว GPS เป็นระบบวิทยุนำร่องทั่วโลกที่ประกอบไปด้วยดาวเทียม 
24 ดวงและสถานีภาคพื้นดินที่จะคอยดูแลการทำงานของดาวเทียม 

เทอร์มินอล GPS จะรับสัญญาณวิทยุกำลังต่ำจากดาวเทยีม 
แล้ววัดระยะเวลาการเดนิทางของสญัญาณ จากระยะเวลาการเดิน
ทางของสัญญาณที่ได้ เครื่องรับสัญญาณ GPS จะสามารถคำนวณ
ผลหาตำแหน่งที่แม่นยำโดยแสดงผลเป็นเมตร 

ตัวรับสัญญาณ GPS จะติดต้ังอยู่ท่ีด้านบนของโทรศพัท์ เม่ือจะใช้
ตัวรับสัญญาณ จากตำแหน่งท่ีโทรศัพท์อยู่ในแนวต้ัง ให้เล่ือน
โทรศัพท์ทำมุมประมาณ 45 องศา โดยที่มองเห็นท้องฟ้าได้โดยไม่
มีอะไรกีดขวาง

การสร้างการเชื่อมต่อ GPS อาจใช้
เวลาเพียงไม่กี่วินาทีไปจนถึงหลาย
นาทีได้ การสร้างการเชื่อมต่อ GPS 
ในรถยนต์อาจใช้เวลานานกว่า

ตัวรับสัญญาณ GPS จะดูด 
พลังงานจากแบตเตอรีข่องโทรศัพท์ 
การใช้ตัวรับสัญญาณ GPS อาจทำ
ให้แบตเตอรี่หมดเร็วยิ่งขึ้น

GPS แบบช่วยเหลือ (A-GPS)
โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนฟังก์ชัน GPS แบบช่วยเหลือ (A-GPS)  
(บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

แผนที่ Nokia

ด้วยแอปพลิเคชันแผนที่ คุณสามารถมองเห็นตำแหน่งปัจจุบันที่
คุณอยู่บนแผนที่ได้ เปิดแผนที่หาประเทศและเมืองหลวงต่างๆ ได้ 
ค้นหาที่อยู่และสถานที่สำคัญต่างๆ วางแผนเส้นทางจากตำแหน่ง

หนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง รวมทั้งบันทึกตำแหน่งเป็นจุดสังเกตและ

ส่งไปยังโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ทั้งนี้ คุณสามารถซื้อบริการเสริม 

เช่น คู่มือนำทางและบริการนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวที่แนะนำด้วย
เสียงได้

กด     แล้วเลือก แผนที่ เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันแผนที่เป็นครั้งแรก 
คุณอาจต้องกำหนดจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการดาวน์โหลด

ข้อมูลแผนที่สำหรับตำแหน่งปัจจุบัน ในการเปลี่ยนจุดเชื่อมต่อ

ที่ตั้งไว้ในภายหลัง ให้เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > เครือข่าย > 

จุดเชื่อมต่อที่ตั้งไว้

A-GPS จะใช้ในการดึงข้อมูลสนับสนุนผ่านการเช่ือมต่อ GPRS 
เม่ือเปิดใช้งาน ฟังก์ชันน้ีจะช่วยในการคำนวณพิกัดตำแหน่งท่ีคุณอยู่ใน
ปัจจุบันเม่ือโทรศัพท์ได้รับสัญญาณจากดาวเทียม

หมายเหตุ: เมื่อใช้ข้อมูลสนับสนุน โทรศัพท์ของคุณจะสามารถตรวจหา
ดาวเทียมที่อยู่ใกล้กับโทรศัพท์ ซึ่งจะทำให้การคำนวณตำแหน่งรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ในการใช้ A-GPS คุณจะต้องเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลก่อน 
โทรศัพท์จะได้รับการกำหนดค่ามาล่วงหน้าให้ใช้บริการ Nokia A-GPS 
ในกรณีที่ไม่มีการตั้งค่า A-GPS เฉพาะจากผู้ให้บริการ ข้อมูลสนับสนุน
จะถูกดึงจากเซิร์ฟเวอร์บริการ Nokia A-GPS เมื่อจำเป็นเท่านั้น

ระบบนำรอ่งทัว่โลก (GPS) ดำเนนิการโดยรฐับาลของประเทศสหรฐัอเมริกาซึง่เปน็ผูเ้ดยีวทีรั่บผิดชอบความแมน่ยำและการซอ่มบำรงุ ความแมน่ยำของขอ้มูลแสดงตำแหนง่นัน้ขึน้อยูก่บั
การปรบัเปลีย่นดาวเทยีม GPS ของรฐับาลสหรฐัอเมริกา และอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามนโยบายเกีย่วกบั GPS ของกระทรวงกลาโหมของสหรฐัอเมรกิาและแผนวทิยนุำทางของรฐับาลกลาง
ความแมน่ยำของขอ้มูลแสดงตำแหนง่อาจไดรั้บผลกระทบจากการคำนวณเรขาคณติของดาวเทยีมทีด่อ้ยคณุภาพได ้คณุภาพและคณุสมบัตอ่ืินของสญัญาณ GPS อาจไดรั้บผลกระทบ
จากตำแหนง่ของคณุ ส่ิงปลกูสร้าง ส่ิงกดีขวางตามธรรมชาต ิและสภาวะอากาศ ตวัรบัสัญญาณ GPS ควรใชเ้ฉพาะในกลางแจง้เพือ่ใหรั้บสัญญาณ GPS ได ้ไม่ควรใช ้GPS ในการวดั
ตำแหนง่ทีแ่มน่ยำ และคณุไมค่วรวางใจตอ่ขอ้มูลตำแหนง่ทีไ่ดรั้บจากตวัรบัสัญญาณ GPS และระบบเครอืขา่ยวทิยเุซลลลูารเ์พยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้ในการหาตำแหนง่และนำทาง
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แผนท่ีและ GPS แผนท่ีและ GPS

เมื่อคุณเบราส์แผนที่บนหน้าจอ ระบบจะดาวน์โหลดแผนที่ใหม่เองโดยอัตโนมัติหากคุณเลื่อนไปยังบริเวณที่ไม่ครอบคลุม
ในแผนที่ที่ได้ดาวน์โหลดเข้ามาเรียบร้อยแล้ว

ในการป้องกันไม่ให้โทรศัพท์ดาวน์โหลดแผนที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อคุณอยู่นอกเครือข่ายโฮม 
ให้เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่า > เครือข่าย > การใช้เครือข่าย > ไม่เคย

หมายเหตุ: การทำแผนที่เชิงเลข (Digital cartography) เกือบทั้งหมดจะไม่มีความเที่ยงตรงและสมบูรณ์ในบางส่วน คุณไม่ควร 

เชื่อถือต่อแผนที่ที่คุณดาวน์โหลดมาใช้งานในโทรศัพท์เพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้ จะไม่มีการคิดค่าบริการแผนที่ดังกล่าว แต่การดาวน์โหลดแผนที่อาจเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมากผ่านระบบ

เครือข่ายของผู้ให้บริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคิดค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การแท็กสถานที่
การแท็กสถานทีจ่ะช่วยในการบนัทึกข้อมูลตำแหนง่ท่ีคุณถ่ายภาพ และยังช่วยให้คุณดูตำแหนง่
ในแผนท่ี Nokia Maps ได้โดยตรงอกีด้วย คุณเพียงหาภาพที่แท็กสถานที่จาก รูปถ่าย > ตัวเลือก 
> แสดงบนแผนที่

หากคุณมีบัญชีที่ใช้กับบริการแบ่งปันออนไลน์กับแผนที่โลก เช่น Flickr คุณเพียงแค่อัพโหลด
ภาพของคุณ แล้วระบบจะแท็กภาพโดยอัตโนมัติตามตำแหน่งที่ถ่ายภาพ คุณไม่จำเป็นต้อง
แท็กตำแหน่งภาพด้วยตนเองอีกต่อไป - การแท็กการเดินทางจากภาพถ่ายที่ไม่เคยทำได้ง่าย
แบบนี้มาก่อน
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แผนท่ีและ GPS แผนท่ีและ GPS

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader เป็นซอฟต์แวร์ PC ท่ีช่วยในการ
ดาวน์โหลดข้อมูลแผนท่ีภูมิภาคหรือประเทศ รวมท้ัง
คำส่ังเสียงในภาษาต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตลงในเคร่ือง
พีซีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกท้ังยังช่วยในการส่งข้อมูลจาก
โทรศัพท์ของคุณไปยังการ์ดความจำอีกด้วย

ในการดาวนโ์หลดแผนทีด้่วยโปรแกรม Nokia Map Loader คุณจำเปน็ต้อง:

1 ติดตั้งซอฟต์แวน์ Nokia Map Loader จาก http://maps.nokia.com ลงในเครื่องพีซี

2 ตรวจสอบดูว่าคุณมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจากเครื่องพีซีหรือไม่

3 เชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องพีซีโดยใช้สาย USB หรือการ์ดความจำ (ผ่านตัวอ่านการ์ดความจำ)

4 เริ่มใช้แอปพลิเคชัน Nokia Mpas ในโทรศัพท์

5 เปิดแอปพลิเคชัน Nokia Map Loader แล้วเลือกแผนที่ตามประเทศและคำสั่งเสียงที่คุณต้องการดาวน์โหลดลงใน
   โทรศัพท์ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเครื่องพีซีเพื่อดำเนินการดาวน์โหลดให้เสร็จสมบูรณ์

เซิร์ฟเวอร์แผนที่ เครื่องพีซีที่ลงโปรแกรม Map Loader โทรศัพท์/การ์ดความจำ

         เคล็ดลับ: คุณสามารถดาวน์โหลดแผนที่โดยใช้การเชื่อมต่อ LAN ไร้สายได้เช่นเดียวกัน

เมื่อคุณเปิดแผนที่บนหน้าจอ ให้เลื่อนไปที่ชื่อประเทศอื่น ระบบจะดาวน์โหลดแผนที่ใหม่โดยอัตโนมัติ โดยที่คุณจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
ก่อน 

       หมายเหตุ: การดาวน์โหลดแผนที่จากโทรศัพท์โดยตรงอาจทำให้มีการส่งข้อมูลจำนวนมหาศาลผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการของคุณ โปรดสอบถามรายละเอียด

       เกี่ยวกับค่าบริการการส่งข้อมูลได้จากผู้ให้บริการของคุณ

คุณสามารถดูจำนวนข้อมูลที่ถ่ายโอนจากตัวนับข้อมูล (KB) ที่แสดงบนหน้าจอ ตัวนับข้อมูลจะแสดงจำนวนการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย

เมื่อคุณเปิดแผนที่ สร้างเส้นทาง หรือค้นหาที่ตั้งแบบออนไลน์ 

แผนท่ีจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติลงในหน่วยความจำของโทรศพัท์หรือในการ์ดความจำท่ีใช้ร่วมกันได้ถ้าคุณเสียบการ์ดไว้กับโทรศัพท์

http://maps.nokia.com
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มัลติมีเดีย มัลติมีเดีย

โฮมซิงโครไนซ์

คุณสามารถซิงโครไนซ์ไฟล์สื่อในโทรศัพท์เคลื่อนที่กับโทรศัพท์เครื่องอื่น

ที่อยู่ในอุปกรณ์อื่นๆ ภายในบ้านได้ คุณต้องแน่ใจว่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

ของคุณอยู่ภายในระยะของโฮม WLAN และได้ต้ังค่าเครือข่ายโฮม

เรียบร้อยแล้ว

ในการตั้งค่าโฮมซิงโครไนซ์ ให้เลือก     > เครื่องมือ > การเชื่อมต่อ > 

โฮมมีเดีย > โฮมซิงค์ แล้วดำเนินการตามตัวช่วยให้เสร็จ

ในการเรียกใช้ตัวช่วยภายหลัง เมื่ออยู่ในมุมมองหลักโฮมซิงโครไนซ์ 

ให้เลือก ตัวเลือก > เรียกใช้ตัวช่วย

ในการซิงโครไนซ์เนื้อหาในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณกับเนื้อหาจาก

อุปกรณ์โฮมด้วยตนเอง ให้เลือก ซิงค์ตอนนี้

การตั้งค่าซิงค์

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าซิงค์ ให้เลือก ตัวเลือก > การตั้งค่าซิงค์ 

และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

•  การซิงโครไนซ์ — ตั้งค่าหรือปิดการซิงโครไนซ์แบบอัตโนมัติหรือ

แบบเลือกเอง

• อุปกรณ์ต้นทาง — ดูอุปกรณ์ต้นทางที่สามารถเลือกใช้ได้

• หน่วยความจำที่ใช้ — ดูและเลือกหน่วยความจำที่จะใช้

•  ตัวจัดการหน่วยความจำ — ในการให้เครื่องแจ้งเมื่อหน่วยความจำ 

ของโทรศัพท์ใกล้จะเต็ม ให้เลือก ถามเมื่อเต็ม

การกำหนดไฟล์เข้า

ในการกำหนดและจัดการรายการไฟล์สื่อที่ได้รับ ให้กด     แล้วเลือก 
เครื่องมือ > การเชื่อมต่อ > โฮมมีเดีย > โฮมซิงค์ > จากโฮม > 
ตัวเลือก > เปิด

ในการกำหนดประเภทของไฟล์ที่คุณต้องการโอนไปยังโทรศัพท์ 
ให้เลือกจากรายการ

ในการแก้ไขการต้ังค่าโอน ให้เลือก ตัวเลือก > แก้ไข และจากตัวเลือก 
ต่อไปนี้:

• รายการชื่อ — Eป้อนชื่อรายการใหม่

• ย่อภาพ — ย่อภาพเพื่อประหยัดพื้นที่หน่วยความจำ

• จำนวน — กำหนดจำนวนสูงสุดหรือขนาดโดยรวม ของไฟล์

• เริ่มต้นด้วย — กำหนดลำดับในการดาวน์โหลด

• จาก — กำหนดวันที่ของไฟล์ที่เก่าที่สุดที่ต้องการดาวน์โหลด

• จนถึง — กำหนดวันที่ของไฟล์ล่าสุดที่คุณต้องการดาวน์โหลด

นอกจากน้ี สำหรับไฟล์เพลง คุณสามารถระบุประเภท ศิลปิน อัลบ้ัม 
และแทร็คท่ีต้องการดาวน์โหลดได้ รวมไปอุปกรณ์ต้นทางที่ใช้ใน 
การดาวน์โหลด

ในการเรยีกดไูฟลต์ามประเภททีก่ำหนดในเครือ่ง ใหเ้ลอืกประเภท 
ของไฟลแ์ละ ตวัเลอืก > แสดงไฟล์

ในการสร้างรายการที่ปรับแต่งเองหรือกำหนดเองสำหรับไฟล์เข้า 
ให้เลือก ตัวเลือก > กลุ่มใหม่

ในการเปลี่ยนลำดับความสำคัญของตัวกรองที่อยู่ในรายการ ให้เลือก 
ตัวเลือก > เปลี่ยนลำดับความสำคัญ เลือกตัวกรองที่คุณต้องการย้าย 
แล้วเลือก หยิบ ย้ายตัวกรองไปยังตำแหน่งใหม่ แล้วเลือก ปล่อย 
เพื่อวางตัวกรองไว้ในตำแหน่งนั้น
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มัลติมีเดีย

เครื่องส่ง FM

เม่ือเปิดเคร่ืองส่งและเสียงการส่งสัญญาณดังข้ึน           จะปรากฏ
บนหน้าจอเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน 

หากเปิดเครื่องส่งไว้ แต่ไม่มีการส่งสัญญาณใดๆ        จะปรากฏ 
บนหน้าจอ และมีการส่งเสียงสัญญาณเป็นระยะๆ หากไม่ได้ใช้
เครื่องส่งเป็นเวลาหลายนาที อีกทั้งไม่มีการส่งสัญญาณใดๆ 
เครื่องส่งจะปิดโปรแกรมโดยอัตโนมัติ

ด้วยเครื่องส่ง FM คุณสามารถเล่นเพลงในโทรศัพท์ผ่านเครื่องรับ
สัญญาณ FM ที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น วิทยุในรถยนต์หรือเครื่องเล่น
สเตอริโอ

เคร่ืองส่ง FM ไม่สามารถใช้ในเวลาเดียวกันกับ วิทยุ FM ในเคร่ือง 
โทรศัพท์ของคุณ ระยะคล่ืนความถ่ีในการทำงาน ของเครื่องส่งคือ 
ตั้งแต่ 88.1 MHz ถึง 107.9 MHz

หมายเหตุ: การให้บริการฟังก์ชันนี้จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
ที่ใช้งาน คุณสามารถอ่านข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเคร่ืองส่ง FM 
และรายช่ือประเทศ ได้ที่เว็บไซต์ www.nseries.com/fmtransmitter

มัลติมีเดีย

การกำหนดไฟล์ขาออก

ในการระบุประเภทของไฟล์ในโทรศัพท์ที่จะซิงโครไนซ์กับอุปกรณ์โฮม
มีเดีย รวมทั้งวิธีซิงโครไนซ์ไฟล์ดังกล่าว ให้กด     แล้วเลือก เครื่องมือ 
> การเชื่อมต่อ > โฮมมีเดีย > โฮมซิงค์ > ไปที่โฮม > ตัวเลือก > เปิด 

เลือกประเภทของสื่อ แล้วเลือก ตัวเลือก การตั้งค่าที่สัมพันธ์กัน 
และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

• อุปกรณ์เป้าหมาย — เลือก เปิด เพื่อกำหนดไฟล์สำหรับประเภท  
   ที่จะซิงโครไนซ์กับไฟล์ในอุปกรณ์เป้าหมาย

•  เก็บในโทรศัพท์ — เลือก ใช่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการซิงโครไนซ์
ไฟล์ของประเภทท่ีเลือกในโทรศัพท์ สำหรับรูปภาพ คุณสามารถเลือก
ที่จะลบภาพหรือเก็บภาพต้นแบบรวมทั้งภาพที่ปรับขนาดแล้วไว้ใน 
โทรศัพท์ของคุณได้ การเลือกขนาดเดิมจะทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่ 
หน่วยความจำมากขึ้น

• ไม่รวมรายการเล่น — เพื่อป้องกันไม่ให้ซิงโครไนซ์รายชื่อเพลง

•  ไม่รวมอัลบั้ม — เพื่อป้องกันไม่ให้ซิงโครไนซ์ภาพหรือวิดีโอที่กำหนด

การดูบันทึกการซิงโครไนซ์

ดูทิศทาง วันที่ และเวลาในการซิงโครไนซ์ รวมถึงจำนวนและประเภท

ของไฟล์ที่จะซิงโครไนซ์

ในการดูข้อมูลบันทึกการซิงโครไนซ์ ให้เลือก ซิงค์ ตอนนี้, จากโฮม 

หรือ ถึงโฮม > ตัวเลือก > บันทึก ในการดูรายละเอียดของรายการบันทึก 

ให้เลือกรายการ แล้วเลือก ตัวเลือก > เปิด

หากต้องการเรียกคืนไฟล์ที่อ่านข้ามจากการซิงโครไนซ์ครั้งก่อน 

ให้เลือกไฟล์ แล้วเลือก ตัวเลือก > เรียกคืน ไฟล์ที่ถูกข้ามไปจะมี

เครื่องหมาย         กำกับไว้

การเล่นเพลง

วิธีเล่นเพลง

1 กด     แล้วเลือก เพลง > เครื่องเล่นเพลง

2 เลือก เพลง

3 เลือกเพลงที่ต้องการฟัง

4 ในการเล่นไฟล์ที่เลือกไว้ ให้กด ุ่ปุ่มเลื่อน

ในการปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มระดับเสียง ควรฟังเพลงในระดับเสียง 
ปกติ การรับฟังเสียงท่ีดังเกินไปอย่างต่อเน่ืองอาจเป็นอันตรายต่อการ
ได้ยินเสียงของคุณ

ในการกลับสู่โหมดพร้อมทำงาน แล้วออกจากเคร่ืองเล่นท่ีกำลังเล่นค้าง

อยู่ในพ้ืนหลัง ให้กดปุ่มวางสายหรือสลับไปท่ีแอปพลิเคชันอ่ืนท่ีเปิดอยู่ 

แล้วกด     ค้างไว้ 

ในการปิดเครื่องเล่นเพลง ให้เลือก ตัวเลือก > ออก

www.nseries.com/fmtransmitter
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เครื่องส่ง FM มีระยะในการใช้งานได้สูงสุด 3 เมตร (10 ฟุต) ทั้งนี้ 
การส่งสัญญาณอาจได้รับผลกระทบจากสิ่งกีขวางหรือสัญญาณ 
รบกวน เช่น ผนัง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือจากสถานีวิทยุได้ 
ความถี่สูงข้ึนจะย่ิงทำให้ผลลัพธ์ในการใช้งานดีย่ิงข้ึน เคร่ืองส่ง FM
อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนไปยังเคร่ืองรับสัญญาณ FM ท่ีรับ
ความถ่ีเดียวกันซ่ึงอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด 
สัญญาณรบกวน คุณควรค้นหาความถ่ี FM อิสระท่ีเคร่ืองรับสัญญาณ 
ก่อนท่ีจะใช้เครื่องส่ง FM

การเล่นเพลงจากเครื่องส่ง FM

ในการเล่นเพลงที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ผ่านเครื่องรับสัญญาณ FM 

ที่ใช้ร่วมกันได้นั้น ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1 กด     แล้วเลือก เพลง > เครื่องเล่นเพลง

2  เลือกเพลงหรือเพลย์ลิสต์ที่จะเล่น และใน หน้าจอเล่นตอนนี้ 
ให้เลือก ตัวเลือก > เครื่องส่ง FM

3  ในการเปิดใช้เครื่องส่ง FM ให้ตั้งค่า เครื่องส่ง FM เป็น เปิด แล้วป้อน 

ความถี่ที่ไม่ได้ใช้ในการส่งสัญญาณใดๆ เช่น หากมีความถี่ 107.8 MHz

ในพื้นที่ของคุณ แล้วคุณปรับเครื่องรับสัญญาณ FM ไปที่ความถี่

ดังกล่าว คุณจะต้องปรับเครื่องส่ง FM ไปที่ 107.8 MHz ด้วย

4  ปรับอุปกรณ์รับสัญญาณไปที่ความถี่เดียวกัน แล้วเลือก ตัวเลือก > 
ออก

ในการปรับความดัง ให้ใช้ฟังก์ชันระดับเสียงของอุปกรณ์รับสัญญาณ

หากตอ้งการปิดเคร่ืองส่ง FM ให้เลือก ตัวเลือก > เคร่ืองส่ง FM แล้วต้ังค่า 
เคร่ืองส่ง FM เป็น ปิด

หากเคร่ืองไม่ได้เลน่เพลงเปน็เวลาหลายนาท  ีเคร ือ่งสง่จะปิดเอง 
โดยอัตโนมัติ
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