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ความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนัน้อาจกอให
เกดิอนัตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิ่ม
เติมในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย

หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย
หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอให
เกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยบนทองถนนเปนอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอื่น
ใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับแรกที่
คณุควรคํานึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คือ ความ
ปลอดภยับนทองถนน

สญัญาณรบกวน

อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึง่จะ
สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได

ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่หามใชโทรศพัทไร
สาย

โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเครื่องขณะอยูบน
เครื่องบิน, เมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย, น้ํามัน
เชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด

บริการที่ผานการรับรอง

เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะสามารประกอบ
หรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่

เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรีท่ี่ไดรับการ
รับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไม
สามารถใชงานรวมกันได

กันน้ํา

โทรศัพทของคุณไมกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไวในที่
แหง

เกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมือเลมนี้ไดผานการรับรองใหใชงาน
กับ เครือขาย WCDMA 900 และ 2100 MHz เครือขาย EGSM 850,
900, 1800 และ 1900 MHz ได โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทของคุณรองรับการเชื่อมตอหลายวิธี และโทรศัพทของ
คุณเสี่ยงตอไวรัส และเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ เชนเดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร ควรปฏบิัตดิวยความระมัดระวังในการใชขอความ การ
ขอเชื่อมตอ การเรียกดู และการดาวนโหลด ติดตั้งและเลือกใช
เฉพาะบริการและซอฟตแวรจากแหลงที่เชื่อถือไดซึ่งมีมาตรการ
ดานความปลอดภัยและการปองกันเพียงพอ เชน แอปพลิเคชั่นที่มี
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Symbian Signed หรือผานการทดสอบ Java Verified™ เทานั้น ควร
ใชการพิจารณาอยางรอบคอบในการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัส
และซอฟตแวรดานความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพทของคุณและ
คอมพิวเตอรที่ใชเชื่อมตอ

โทรศัพทของคณุอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซตอินเทอรเน็ต
จากบริษัทภายนอกติดตั้งไวลวงหนาแลวและอาจยอมใหเขา
เว็บไซตของบริษัทอื่นได เว็บไซตเหลานี้ไมไดอยูในเครือของ
Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซต
เหลานี้ หากคุณเขาใชเว็บไซตดังกลาว ควรใชความระมัดระวังใน
เรื่องของความปลอดภยัหรือเนื้อหาของเว็บไซต

คําเตือน:  คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคณุสมบัติ
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงาน
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ขณะที่ใชโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอกฎหมายและจารตี
ประเพณีทองถิ่นทั้งหมด ความเปนสวนตัว สิทธิสวนบุคคลของผู
อื่น และลิขสิทธิ ์การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจชวยปองกันการคดั
ลอก การแกไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางสวนได

คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับ
ขอมูลสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครือ่งดวยเสมอ

เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ โปรดอานคูมือของ
ปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษาขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

รูปภาพที่ปรากฏในคูมือฉบับนี้อาจแตกตางจากภาพที่ปรากฏบน
หนาจอโทรศัพทของคุณ

โปรดดูขอมูลที่สําคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพทไดจากคูมือผูใช

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริ่ม
ใชงานโทรศัพท คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัติตองใชรวมกับ
คุณสมบัติพิเศษของเครือขาย คุณสมบัติเหลานี้ไมไดมีการให
บริการบนทุกเครือขาย เครือขายตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอ
ตกลงเฉพาะกับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใชบริการเสริมจาก
ระบบเครือขายได การใชบริการเครือขายเกี่ยวของกับการรับสง
ขอมูล โปรดตรวจสอบเกี่ยวกับคาธรรมเนียมสําหรับระบบเครือขาย
หลักของคุณและเมื่อใชบริการขามเครือขายจากผูใหบริการของ
คุณ ผูใหบริการสามารถใหคําแนะนําและอธิบายถงึคาบริการที่เรียก
เก็บ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงาน
บริการตางๆ จากระบบเครือขาย ตัวอยางเชน บางเครือขายอาจไม
รองรับตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการทั้งหมด

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหยกเลิกหรือปดการใชงานคุณสมบตัิ
บางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติเหลานี้จะไม
ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมีการกําหนดคา
พิเศษ เชน การเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลําดับของเมนู และไอคอน
โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่
ทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP สําหรับคุณสมบัติบางอยางของ
โทรศัพท เชน MMS, การเบราส และอีเมล เครือขายจะตองใหการ
รองรับเทคโนโลยีเหลานี้
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เริ่มตนใชงาน
สวนประกอบและปุมกด (ดานหนา)

1 — ปุมเปด/ปด

2 — ชองเสียบเอว ีNokia (3.5 มม.) สําหรับชุดหูฟงและหูฟงที่
ใชรวมกนัได

3 — หูฟง

4 — ปุมเลือก

5 — ปุมโทร

6 — ปุมเมนู

7 — ปุมกดตัวเลข

8 — ไมโครโฟน

9 — วงกลม Navi™ ตอจากนี้ไปจะเรียกวา ปุมเลื่อน
10 — ปุมลบ C
11 — ปุมมัลติมีเดีย

12 — ปุมวางสาย

13 — เซนเซอรแสง

14 — กลองรอง
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ปุมและสวนตางๆ (ดานหลัง)

1 ถึง 9 — ลาํโพงสเตอริโอพรอมเอฟเฟกตเสียง 3 มิติ

2 — ปุมยอ/ขยาย/ระดับเสียง

3 — ปุมถายภาพ 2 จังหวะสําหรับการจับภาพอตัโนมัติ การถาย
ภาพนิ่ง และการบันทกึวดิีโอ

4 — แฟลช LED
5 — กลองถายรูปหลกัสําหรับบันทกึภาพวิดีโอและถายภาพ
ความละเอยีดสูง (สูงถึง 3.2 ลานพกิเซล)

6 — ชองเสียบ micro USB เพือ่เชื่อมตอกบัคอมพวิเตอรทีใ่ช
งานรวมกนัได
7 — ชองเสียบการดหนวยความจําสําหรับใสการด microSD ที่
ใชงานรวมกนัได

8 — ชองเสียบอปุกรณชารจ

10 — รูรอยสายคลองขอมือ

การใสซิมการดหรือ (U)SIM การด
และแบตเตอรี่
USIM การดเปนเวอรชันทีพ่ฒันามาจากซิมการด และสามารถ
ใชงานไดกบัโทรศัพทเคลือ่นทีใ่นระบบ UMTS
ปดโทรศัพทและปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอปุกรณชารจ
ทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

1. หันดานหลังโทรศัพทเขาหา
ตัวคุณ กดปุมคลายลอ็คคาง
ไว และยกฝาครอบออก
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2. ใสซิมการดลงในทีว่างซิมการด
ตรวจดูใหแนใจวามุมตัดบน
การดหันไปทางชองใส และ
หนาสัมผัสบนการดคว่ําลง

3. ใสแบตเตอรี่

4. ในการใสฝาครอบกลับคืน ให
วางตัวล็อคของดานบนเขากบั
ชองใสกอน แลวกดลงจน
กระทัง่ฝาครอบล็อคเขาที่

การเปดโทรศัพท
1. กดปุมเปด/ปดคางไว

2. หากเครื่องขอใหปอนรหัส PIN หรือรหัส
ลอ็ค ใหปอนรหัสดังกลาว แลวกดปุม
เลอืกทางซาย รหัสลอ็คทีก่ําหนดให
จากโรงงาน คือ 12345

โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศอยูทัง้ภายใน
และภายนอก เชนเดียวกบัอปุกรณสง
สัญญาณวิทยุอืน่ๆ หลีกเลีย่งการจับบริเวณ
เสาอากาศโดยไมจําเปนขณะที่เสาอากาศ
กําลงัสงหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกบัเสา
อากาศขณะกาํลังสงหรือรับสัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพของ
การสื่อสารและ ทาํใหมีการใชพลังงานเกนิกวาที่จําเปน และ
อาจทาํใหอายุการใชงานแบตเตอรี่สั้นลง

1 — Bluetooth และเสาอากาศ LAN ไรสาย (WLAN) และตัวรับ
สัญญาณ GPS
2 — เสาอากาศเครื่องสง FM
3 — เสาอากาศโทรศัพท

เสาอากาศ Bluetooth, WLAN, GPS และเครื่องสงเอฟเอม็อยูใน
ฝาครอบดานหลงัของโทรศัพท หากคุณเปลีย่นฝาครอบดาน
หลงั โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใชชิ้นสวนอปุกรณ Nokia
ของแทที่ใชสําหรับโทรศัพทรุนนีโ้ดยเฉพาะ มิฉะนั้น การเชื่อม
ตอเหลานี้อาจหยุดทาํงาน
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การชารจแบตเตอรี่
1. เสียบสายอปุกรณชารจทีใ่ช
รวมกนัไดเขากบัชองเสียบ
ปลัก๊ไฟที่ผนัง

2. ตอสายไฟกับโทรศัพท หาก
แบตเตอรี่หมด อาจตองใช
เวลาชั่วขณะกวาทีส่ัญลกัษณ
แสดงการชารจจะเลื่อนไปมา

3. เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว
สัญลักษณแสดงการชารจจะหยุดเลื่อนไปมา ถอดอุปกรณ
ชารจออกจากโทรศัพท จากนั้น ใหถอดสายไฟออกจาก
เตาเสียบ

เคล็ดลับ: ถอดอปุกรณชารจออกจากเตาเสียบเมื่อไมได
ใชงานอปุกรณชารจ อปุกรณชารจที่เสียบไวกบัเตาเสียบ
จะทาํใหสิ้นเปลืองพลงังานแมจะไมไดเสียบอยูกบั
โทรศัพทกต็าม

สายคลองขอมือ
1. ถอดหนากากดานหลังออก

2. รอยสายคลองตามที่แสดงในภาพ
แลวรัดใหแนน

3. ใสหนากากดานหลังกลับคืน
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เริ่มการตดิตอ
โทรศัพทของคุณสนับสนุนวิธีการเชื่อมตอตอไปนี้

● เครือขาย 2G และ 3G
● การเชื่อมตอ Bluetooth - เพือ่โอนไฟลและเชื่อมตอกบั
อปุกรณเสริมที่ใชงานรวมกนัได โปรดดูที่“การเชื่อมตอ
Bluetooth” หนา 93

● ชองเสียบ Nokia AV (3.5 มม.) - เพือ่ตอกบัชุดหูฟง หูฟง
หรือเครื่องเสียงโฮมสเตอริโอทีใ่ชงานรวมกนัได

● สายเคเบิลขอมูล USB - เพือ่เชื่อมตอกบัอปุกรณที่ใชงานรวม
กนัได เชน เครื่องพมิพและเครื่องคอมพวิเตอร โปรดดู
ที“่USB” หนา 96

● LAN ไรสาย (WLAN) - เพือ่เชื่อมตอกบัอนิเทอรเนต็และ
อปุกรณที่เปดใช WLAN โปรดดูที่“LAN ไรสาย” หนา 90

● GPS - เพือ่รับการสงสัญญาณจากดาวเทยีม GPS เพือ่วัดพกิัด
ตําแหนง โปรดดูที่“การจัดตําแหนง (GPS)” หนา 32

● เครื่องสง FM - เพือ่ฟงเพลงในโทรศัพทผานเครื่องรับ
สัญญาณ FM ที่ใชงานรวมกนัได เชน วิทยุในรถยนตหรือชุด
โฮมสเตอริโอ โปรดดูที“่การเลนเพลงดวยเครื่องสง
FM” หนา 48
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การคนหาวิธีใช
คําแนะนําภายใน - วิธีใชใน
โทรศัพท
โทรศัพทของคุณมีคําแนะนาํเพือ่ชวยเหลือคุณในการใช
โทรศัพท

เมื่อเปดแอปพลิเคชั่นอยู หากตองการเรียกดูวธิีใชจากหนาจอ
ปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลือก > วิธีใช ในการเปดวธิีใชจากเมนู
หลกั ใหเลอืก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > วิธใีช แลวเลือก

พลเิคชั่นที่สัมพนัธกนั

คุณสามารถคนหาลงิคเชื่อมโยงไปยังหัวขอทีเ่กีย่วของไดที่
ดานทายของเนื้อหาวิธใีช คุณสามารถเปลีย่นขนาดของเนื้อหา
ไดเพื่อชวยใหอานคําแนะนาํใหสะดวกยิ่งขึ้น หากคุณคลิกคําที่
ขีดเสนใต จะมีคําอธิบายแบบยอแสดงขึ้น วิธีใชจะใช
สัญลักษณตอไปนี้  แสดงลิงคเชื่อมโยงไปยังหัวขอวิธใีชที่
เกีย่วของ  แสดงลิงคเชื่อมโยงไปยังแอปพลเิคชั่นทีก่ลาว
ถงึ ขณะอานคําแนะนํา คุณสามารถสลับการใชงานระหวางวธิี
ใชกบัแอปพลเิคชั่นทีเ่ปดอยูในพื้นหลงัไดโดยกดปุม  คาง
ไว หรือเลือกลงิคแอปพลิเคชั่น ( )

เคล็ดลับ: ในการนําวิธใีชมาไวในเมนหูลัก ใหเลอืก
เครื่องมือ > ยูทิลิตี, ไฮไลต วิธีใช แลวเลอืก ตวั
เลือก > ยายไปโฟลเดอร ตามดวยเมนูหลัก

การเริ่มตนใชงาน
โปรดดูขอมูลปุมกดและสวนประกอบตางๆ คําแนะนําสําหรับ
การตั้งคาโทรศัพท และขอมูลสําคัญอืน่ๆ ในคูมือการเริ่มตนใช
งาน

ขอมูลฝายสนับสนุนและขอมูล
ติดตอของ Nokia
โปรดตรวจสอบขอมูลเพิม่เติม คูมือผูใชฉบับลาสุด ดาวนโหลด
ตางๆ และบริการตางๆ ที่เกีย่วกบัผลติภัณฑของ Nokia ไดที่
เว็บไซต www.nokia.com/support หรือเว็บไซต Nokia ใน
ประเทศของคุณ นอกจากนี้ คุณยังอาจดาวนโหลดการตั้ง
กําหนดคาโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม เชน MMS, GPRS, อเีมล
และบริการอืน่ๆ ของโทรศัพทรุนนี้ไดฟรีที่ www.nokia.co.th/
phonesettings
หากคุณจําเปนตองติดตอฝายลูกคาสัมพนัธ ใหตรวจสอบ

ชื่อศูนย Nokia Care ไดทีเ่วบ็ไซต www.nokia.co.th/
contactus
สําหรับบริการซอมบํารุง โปรดติดตอศูนย Nokia Care ที่อยูใกล
บานโดยดูขอมูลติดตอไดที่เวบ็ไซต www.nokia.co.th/
repair
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แอปพลิเคชั่นเพิ่มเติม
มีแอปพลเิคชั่นทีห่ลากหลายที่จัดเตรียมไวโดยโนเกยีและ
บริษทัพฒันาซอฟตแวรภายนอกเพือ่ชวยใหคุณใชโทรศัพทได
อยางคุมคายิ่งขึ้น มีคําอธิบายแอปพลิเคชั่นเหลานีใ้นคูมือ ซึ่งมี
อยูในหนาการสนับสนนุผลิตภัณฑของเวบ็ไซต Nokia

การอัพเดตซอฟตแวร
Nokia อาจผลิตอพัเดตซอฟตแวรที่มีคุณสมบัติใหมๆ ฟงกชันที่
ปรับปรุงใหม หรือมีสมรรถภาพในการทาํงานทีด่ีขึ้น คุณอาจขอ
การอพัเดตดังกลาวผานทางแอปพลเิคชั่น Nokia Software
Updater PC ได ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพท คุณ
จําเปนตองใชแอปพลเิคชั่น Nokia Software Updater และ
เครื่องพซีทีี่ใชรวมกนัไดที่ใชระบบปฏิบัติการ Microsoft
Windows 2000, XP หรือ VIsta, จุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตแบบ
บรอดแบรนด และสายเคเบิลขอมูลที่ใชรวมกันไดเพือ่ตอ
โทรศัพทเขากบัเครื่องพซีี

คุณสามารถอานขอมูลเพิม่เติมและดาวนโหลดแอปพลเิคชั่น
Nokia Software Updater ไดที่เว็บไซต www.nokia.co.th/
softwareupdate หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ

เคล็ดลับ: หากตองการตรวจสอบเวอรชันของซอฟตแวร
ของโทรศัพท ใหกด *#0000# เมื่อเครื่องอยูในโหมด
พรอมทาํงาน

การตั้งคา
โดยปกติโทรศัพทของคุณจะมีการตั้งคา MMS, GPRS การสตรีม
และอนิเทอรเนต็เคลื่อนที่ไวใหในโทรศัพทแลว ตามขอมูลของ
ผูใหบริการเครือขายของคุณ คุณอาจมีขอมูลการตั้งคาจากผูให
บริการอยูในโทรศัพทแลว หรือคุณสามารถเลอืกรับการตั้งคา
ในรูปของขอความตัวอกัษรแบบพเิศษจากผูใหบริการได

คุณสามารถเปลีย่นการตั้งคาตางๆ ในโทรศัพทได เชน การตั้ง
คาภาษา โหมดพรอมทาํงาน จอภาพ และการล็อคปุมกดในการ
ตั้งคาโทรศัพทได

รหัสผาน
หากคุณลืมรหัสเหลานี้ โปรดติดตอผูใหบริการ
● รหัส PIN (Personal identification number) — รหัสนีจ้ะ
ชวยปองกนัการใชซมิการดของคุณโดยไมไดรับอนุญาต
รหัส PIN (ตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก) มักใหมาพรอมกบัซมิการด
หลงัจากพมิพรหัส PIN ไมถูกตองสามครั้งติดตอกัน รหัสจะ
ถกูบล็อค และคุณตองพมิพรหัส PUK เพือ่ปลดลอ็ค

● รหัส UPIN — รหัสนีอ้าจมาพรอมกบัการด USIM การด USIM
คือเวอรชั่นที่พฒันาขึ้นมาอกีขั้นของซิมการด และสนับสนุน
เฉพาะในโทรศัพทมือถือ UMTS

● รหัส PIN2  — รหัสชนดินี้ (ตัวเลข 4 - 8 หลกั) จะไดมาพรอม
กบัซมิการดบางอนั โดยคุณตองใชรหัสนี้ในการเขาใช
ฟงกชันบางอยางภายในโทรศัพทของคุณ

● รหัสลอ็ค (ซึง่อาจเรียกวารหัสความปลอดภัย) — รหัสล็อค
(5 หลัก) จะชวยปองกนัการใชโทรศัพทโดยไมไดรับ
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อนุญาต ซึ่งรหัสทีต่ั้งไวคือ 12345 คุณสามารถสรางและ
เปลีย่นรหัส รวมทั้งตั้งคาโทรศัพทใหรองขอการปอนรหัสได
ดวย ควรเกบ็รหัสใหมไวเปนความลับและเกบ็ไวในที่
ปลอดภัยโดยแยกจากตัวเครื่อง หากคุณลมืรหัสและล็อค
เครื่องไว โทรศัพทของคุณจะตองขอเขารับบริการ และอาจ
มีการเรียกเกบ็คาใชจายเพิม่เติม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอศูนยบริการ Nokia Care หรือตัวแทนจําหนาย
โทรศัพทของคุณ

● รหัส PUK (Personal Unblocking Key) และรหัส
PUK2 — รหัสเหลานี้ (ตัวเลข 8 หลกั) ใชในการเปลีย่นแปลง
รหัส PIN หรือรหัส PIN2 ที่ถกูบลอ็คไวตามลาํดับ หากไมได
รับรหัสเหลานีม้าพรอมซมิการด โปรดติดตอผูใหบริการ
มการดที่โทรศัพทของคุณใชอยู

● รหัส UPUK — รหัสชนดินี้ (ตัวเลข 8 หลกั) ใชในการ
เปลีย่นแปลงรหัส UPIN ทีถู่กบลอ็คไว หากไมไดรับรหัสนีม้า
พรอม USIM การด โปรดติดตอผูใหบริการ USIM การดที่
โทรศัพทของคุณใชอยู

ยืดอายุแบตเตอรี่
ฟงกชันหลายๆ ฟงกชันในโทรศัพทของคุณจะเพิม่ปริมาณการ
ใชพลังงานแบตเตอรี่และทาํใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่
สั้นลง เพือ่เปนการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ควรปฏิบัติดังตอ
ไปนี้

● ฟงกชันทีใ่ชเทคโนโลยี Bluetooth หรือการกาํหนดให
ฟงกชันใดๆ ทาํงานอยูโดยไมแสดงผลบนหนาจอในขณะใช

ฟงกชันอืน่ จะสิ้นเปลืองพลงังานแบตเตอรี่มากขึ้น ปด
ฟงกชันเทคโนโลยี Bluetooth เมื่อคุณไมตองการใชงาน

● ฟงกชันทีใ่ชระบบเครือขายไรสาย WLAN (wireless LAN)
หรือการกําหนดใหฟงกชันใดๆ ทํางานอยูโดยไมแสดงผล
บนหนาจอในขณะใชฟงกชันอืน่ จะสิ้นเปลอืงพลังงาน
แบตเตอรี่มากขึ้น WLAN ในโทรศัพทเคลือ่นที ่Nokia จะปด
เองเมื่อคุณไมไดพยายามทาํการเชื่อมตอใดๆ หรือไมได
เชื่อมตออยูกบัจุดเชื่อมตออืน่ หรือไมไดสแกนหาเครือขาย
ทีส่ามารถใชไดอยู คุณสามารถกําหนดใหโทรศัพทไมตอง
สแกน หรือลดความถีใ่นการสแกนหาเครือขายทีส่ามารถ
ใชไดใหนอยลงโดยไมแสดงผลบนหนาจอได เพือ่ลด
ปริมาณการใชแบตเตอรี่ของเครื่อง โปรดดูที“่LAN ไร
สาย” หนา 90 เมื่อตั้งคา คนหาเครอืขาย เปน ไมตอง
สัญลักษณบงบอกเมื่อมีเครือขาย WLAN ในพืน้ทีจ่ะไมแสดง
ในโหมดสแตนดบาย อยางไรกต็าม คุณยังสามารถสแกนหา
เครือขาย WLAN ทีส่ามารถใชไดดวยตนเอง และเชื่อมตอกบั
เครือขาย WLAN นั้นไดตามปกติ

● หากคุณตั้งคา การเชือ่มตอ GPRS เปน เมื่อวาง ในการตั้ง
การการเชื่อมตอ แตไมมีพืน้ที่ครอบคลมุขอมูลแพคเกต็
(GPRS) โทรศัพทจะพยายามสรางการเชื่อมตอ GPRS เปน
ยะๆ เพือ่เปนการยืดเวลาในการใชงานโทรศัพท ใหเลือก

การเชือ่มตอ GPRS > เมื่อตองการ
● แอปพลเิคชั่นแผนที่จะดาวนโหลดขอมูลแผนทีใ่หมๆ เมื่อ
คุณเลือ่นไปตามพื้นที่ใหมบนแผนที่ ซึง่จะทําใหเครื่องตอง
ใชพลงังานแบตเตอรี่เพิม่มากขึ้น คุณสามารถปองกนัการ
ดาวนโหลดแผนที่ใหมแบบอตัโนมัติได โปรดดทูี่
“แผนที”่ หนา 36
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● หากระดับความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลลูารในพืน้ที่
มีความแตกตางกัน โทรศัพทของคุณจะตองสแกนหาระบบ
เครือขายที่มีในพืน้ทีห่ลายๆ ครั้ง ซึง่จะทาํใหเครื่องตองใช
พลงังานแบตเตอรี่เพิม่มากขึ้น

หากตั้งคาโหมดระบบเปนโหมดคูในการตั้งคาเครือขาย
โทรศัพทจะคนหาเครือขาย UMTSหากตองการใชเฉพาะ
เครือขาย GSM เทานั้น ใหกด  แลวเลือก เครือ่งมือ >
การตัง้คา > โทรศัพท > เครอืขาย > โหมดระบบ >
GSM

● ไฟพืน้หลงัของหนาจอจะทาํใหเครื่องตองใชพลังงาน
แบตเตอรี่เพิม่มากขึ้น ในการตั้งคาหนาจอ คุณสามารถ
เปลีย่นการหมดเวลาหลังจากที่ไฟพืน้หลังดับหลงั รวมทั้ง
ปรับตัวตรวจจับแสงทีม่ีหนาที่ตรวจจับสภาพวะการสองสวาง
และปรับความสวางของหนาจอได กด  แลวเลือก เครือ่ง
มือ > การตั้งคา > ทั่วไป > การปรบัตั้งคา >
จอภาพ และ เวลาแสงสวาง หรือ ตวัตรวจจบัแสง

● การปลอยใหแอปพลเิคชั่นทาํงานในพืน้หลงัจะทําใหเครื่อง
ใชพลังงานแบตเตอรี่เพิม่มากขึ้น ในการปดแอปพลเิคชั่นที่
ไมใช ใหกดปุม  คางไว แลวเลื่อนยังแอปพลเิคชั่นดัง
กลาวที่อยูในรายการ แลวกดปุม C
การกดปุม C จะไมปดฟงกชัน Music player ในการปด
ฟงกชัน Music player ใหเลอืกฟงกชันดังกลาวจากรายการ
แลวเลือก ตัวเลือก > ออก

การเพิม่หนวยความจํา
คุณสมบัติหลายประการของโทรศัพทใชหนวยความจําสําหรับ
จัดเกบ็ขอมูล โทรศัพทจะแสดงขอความแจงใหคุณทราบวา
หนวยความจําโทรศัพทหรือหนวยความจําในการดหนวยความ
จํา (ถามี) เหลือนอย

ในการดูขนาดของหนวยความจําทีข่อมูลประเภทตางๆ ใชไป
ใหกดปุม  แลวเลือก เครื่องมือ > ตัวจดัไฟล ตามดวย
หนวยความจําที่ตองการ และ ตัวเลือก > ขอมูล > ความจํา

ในการเพิม่พืน้ทีห่นวยความจําของโทรศัพท ใหโอนขอมูลไป
ไวทีก่ารดหนวยความจําที่ใชรวมกนัได (หากคุณมี) หรือไปที่
พซีีทีใ่ชรวมกนัได

ในการลบขอมูลทีไ่มตองการอกีตอไป ใหใชตัวจัดการไฟลหรือ
ไปยังแอปพลเิคชั่นของขอมูลดังกลาว คุณสามารถลบขอมูล
ตอไปนี้ได

● ขอความทีอ่ยูในแฟมขอมูลในขอความและขอความอเีมลที่
ดึงมาจากศูนยฝากขอความ

● เว็บเพจที่จัดเกบ็ไว

● ขอมูลติดตอ

● บันทกึปฏิทิน

● แอปพลเิคชั่นที่อยูในตัวจัดการแอปพลเิคชั่นที่คุณไม
ตองการใชอีกตอไป

● ไฟลการติดตั้ง (.sis หรือ .sisx) ของแอปพลิเคชั่นที่คุณไดติด
ตั้งเรียบรอยแลว โอนไฟลการติดตั้งไปยังเครื่องพซีทีี่ใชงาน
รวมกนัได
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● ภาพและวิดีโอคลปิทีอ่ยูในรูปถาย สํารองขอมูลไฟลไปยัง
เครื่องพซีทีี่ใชรวมกนัไดโดยใชโปรแกรม Nokia Nseries PC
Suite

หากคุณกําลงัลบรายการหลายๆ รายการ แลวมีขอความ หนวย
ความจําไมพอที่จะดําเนินการ ลบบางขอมูลออกกอน หรือ
หนวยความจําต่ํา ลบบางขอมูลออกจากความจําเครือ่ง
ปรากฏขึ้น ใหลบรายการดังกลาวทลีะรายการ โดยเริ่มลบจาก
รายการทีม่ีขนาดไฟลเลก็สุดกอน
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โทรศพัทของคณุ
หมายเลขรุน: Nokia N78-1
ในที่นีจ้ะเรียกวา Nokia N78

ขนาด
● ปริมาตร: 76.5 ซีซี

● น้ําหนัก: 101.8 กรัม
● ความยาว: 113 มม.

● ความกวาง: 49 มม.

● ความหนา (สูงสุด): 15.1 มม.

ตําแหนงเสาอากาศ
โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศอยูทัง้ภายในและภายนอก เชน
เดียวกบัอปุกรณสงสัญญาณวิทยุอืน่ๆ หลกีเลีย่งการจับบริเวณ
เสาอากาศโดยไมจําเปนขณะที่เสาอากาศกาํลงัสงหรือรับ
สัญญาณ การสัมผสักับเสาอากาศขณะกาํลงัสงหรือรับ
สัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพของการสื่อสารและ ทาํใหมีการ
ใชพลังงานเกนิกวาที่จําเปน และอาจทําใหอายุการใชงาน
แบตเตอรี่สั้นลง

1 — Bluetooth และเสาอากาศ LAN ไรสาย (WLAN) และตัวรับ
สัญญาณ GPS
2 — เสาอากาศเครื่องสง FM
3 — เสาอากาศโทรศัพท

เสาอากาศ Bluetooth, WLAN, GPS และเครื่องสงเอฟเอม็ตั้งอยู
ในฝาครอบดานหลังของโทรศัพท หากคุณเปลีย่นฝาครอบดาน
หลงั โปรดตรวจสอบใหแนใจวาฝาครอบใหมมีเสาอากาศเหลา
นีอ้ยู มิฉะนั้น การเชื่อมตอเหลานี้จะหยุดทํางาน

ยินดีตอนรับ
เมื่อคุณเปดโทรศัพทครั้งแรก แอปพลิเคชั่นยินดีตอนรับจะ
ปรากฏขึ้น

เลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้:

● ตวัชวย  — เพือ่กาํหนดการตั้งคาตางๆ เชน อเีมล คุณ
สามารถอานรายละเอยีดเพิม่เติมเกีย่วกบัแอปพลเิคชั่นตัว
ชวยตั้งคาไดจากคําแนะนําการใชงานโทรศัพททีม่ีอยูใน
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หนาสนับสนนุผลิตภัณฑ Nokia หรือทีเ่วบ็ไซต Nokia ใน
ประเทศของคุณ

● สลับ  — เพือ่โอนยายขอมูลตางๆ เชน รายชื่อ บันทึก
ปฏิทนิ จากอปุกรณ Nokia ทีใ่ชรวมกนัได โปรดดูที่“การถาย
โอนเนื้อหา” หนา 20

ซึง่อาจมีการสาธติการใชโทรศัพทของคุณในแอปพลเิคชั่น
ยินดีตอนรับ

หากตองการเขาใชแอปพลิเคชั่นยินดีตอนรับในภายหลัง ใหกด
ปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > ยินดีตอนรบั
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขาใชแอปพลเิคชั่นแตละตัวไดจาก
ไอคอนของแอปพลิเคชั่นนั้นในเมนู

แอปพลิเคชั่นสลับ Nokia
การถายโอนเนื้อหา
คุณสามารถใชแอปพลเิคชั่น สลับ คัดลอกเนื้อหา เชน
หมายเลขโทรศัพท ทีอ่ยู รายการปฏิทนิ และรูปภาพจาก
โทรศัพท Nokia เครื่องกอนของคุณไปยังโทรศัพทเครื่องใหม
โดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth
ชนิดของขอมูลที่สามารถถายโอนไดขึ้นอยูกบัรุนของโทรศัพท
ตนทางที่ตองการถายโอนขอมูลออกมา หากโทรศัพทรองรับ
ฟงกชันการซงิโครไนซ คุณจะสามารถซิงโครไนซขอมูล
ระหวางโทรศัพททัง้สองเครื่องได โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบ
หากโทรศัพทอีกเครื่องไมสามารถใชรวมกนัได

หากไมสามารถเปดโทรศัพทอกีเครื่องไดโดยไมใสซิมการด
คุณสามารถใสซมิการดของคุณในโทรศัพทเครื่องนัน้ได เมื่อ

เปดใชโทรศัพททีย่ังไมไดใชซิมการด รูปแบบออฟไลนจะถูก
นาํมาใชโดยอตัโนมัติ

การถายโอนเนื้อหาครั้งแรก
1. ในการดึงขอมูลจากโทรศัพทเครื่องอืน่เปนครั้งแรก ใน
โทรศัพทของคุณ ใหเลือก สลับ จากแอปพลเิคชั่นยินดี
ตอนรับหรือกดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี >
สลับ

2. เลอืกประเภทการเชื่อมตอที่ตองการใชถายโอนขอมูล
โทรศัพททั้งสองเครื่องตองรองรับประเภทการเชื่อมตอที่ได
เลอืกไว

3. หากคุณเลือก Bluetooth ใหทําการเชื่อมตอโทรศัพททัง้
สองเครื่อง หากตองการใหโทรศัพทคนหาอปุกรณอืน่ดวย
การเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก ทําตอ เลือกอปุกรณทีคุ่ณ
ตองการโอนขอมูล เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสลงใน
โทรศัพท ปอนรหัส (ตัวเลข 1-16 ตัว) แลวเลือก ตกลง
จากนั้นปอนรหัสเดียวกนันัน้ลงในโทรศัพทอกีเครื่องหนึ่ง
และเลือก ตกลง ตอนนีโ้ทรศัพททั้งสองเครื่องจะจับคูกัน
โปรดดูที“่การจับคูอปุกรณ” หนา 94
โทรศัพท Nokia รุนกอนๆ บางรุนจะยังไมมีแอปพลิเคชั่น
สลบั ในกรณีดังกลาว แอปพลเิคชั่น สลับ จะถกูสงไปยัง
โทรศัพทอกีเครื่องในรูปแบบของขอความ ในการติดตั้ง
แอปพลเิคชั่น สลบั บนโทรศัพทเครื่องนั้น ใหเปดขอความ
และทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

4. จากเครื่องโทรศัพท ใหเลอืกขอมูลทีคุ่ณตองการถายโอน
จากโทรศัพทอกีเครื่อง
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เมื่อการถายโอนขอมูลเริ่มตน คุณสามารถยกเลกิและกลบั
มาทําตอในภายหลงัได

ขอมูลจะถกูถายโอนจากหนวยความจําของโทรศัพทอกีเครื่อง
ไปยังตําแหนงทีก่ําหนดไวในโทรศัพทของคุณ เวลาในการ
โอนจะขึ้นอยูกบัจํานวนขอมูลที่ถายโอน

การซิงโครไนซ ดงึ หรือสงขอมูล
หลงัจากการถายโอนขอมูลครั้งแรก ใหเลอืกจากตัวเลือกตอไป
นีเ้พือ่เริ่มการถายโอนขอมูลใหม โดยจะขึ้นอยูกบัรุนของ
โทรศัพทอกีเครื่อง:

  เพือ่ซิงโครไนซขอมูลระหวางโทรศัพทของคุณกบั
โทรศัพทเครื่องอืน่ ในกรณีที่โทรศัพทเครื่องอืน่รองรับฟงกชัน
ซงิโครไนซ  ีการซงิโครไนซมีสองแบบ หากรายการใดในเครื่อง
หนึง่ถูกลบ รายการนั้นในอกีเครื่องกจ็ะถูกลบดวย คุณไม
สามารถกูคืนรายการทีถู่กลบโดยใชการซิงโครไนซได

  เพือ่ดึงขอมูลจากโทรศัพทอกีเครื่องมายังโทรศัพทของ
คุณ ดวยวธิีการดึงขอมูล เนือ้หาจะไดรับการถายโอนจาก
โทรศัพทอกีเครื่องมายังโทรศัพทของคุณ เครื่องอาจขอใหคุณ
เกบ็หรือลบเนื้อหาเดิมทีอ่ยูในเครื่องตนทาง ทัง้นี้ขึ้นอยูกบัรุน
ของโทรศัพทเครื่องนั้น

  เพือ่สงเนือ้หาจากโทรศัพทของคุณไปยังโทรศัพทเครื่อง
อืน่

หาก สลับ ไมสามารถสงรายการได ทัง้นีข้ึ้นอยูกบัประเภทของ
โทรศัพทอกีเครื่อง คุณสามารถเพิม่รายการดังกลาวลงใน
โฟลเดอรNokia ที ่C:\Nokia หรือ E:\Nokia แลวสงขอมูล
จากที่อยูดังกลาวได เมื่อคุณเลือกแฟมขอมูลที่ตองการถาย

โอน รายการนั้นๆ กจ็ะไดรับการซงิโครไนซลงในแฟมขอมูล
เดียวกนัในโทรศัพทอกีเครื่อง หรือจากโทรศัพทอีกเครื่องลงใน
โทรศัพทของคุณ

ใชทางลัดเพื่อถายโอนขอมลูซ้ําอีกครั้ง

หลงัจากถายโอนขอมูลเสร็จสิ้น คุณสามารถจัดเกบ็ทางลัด
พรอมกบัการตั้งคานัน้ลงในหนาจอหลักเพือ่ที่คุณจะสามารถ
ถายโอนขอมูลในลักษณะเดียวกนันี้ไดอกีครั้งในภายหลงั

ในการแกไขทางลดั ใหเลือ่นไปทีท่างลัด แลวเลอืก ตัว
เลือก > การตัง้คาทางลัด คุณสามารถสรางหรือเปลีย่นชื่อ
ของทางลดันั้นได เปนตน

บันทกึการถายโอนขอมูลจะปรากฎหลังการถายโอนขอมูลทุก
ครั้ง หากตองการดูบันทกึการถายโอนขอมูลกอนหนานี้ ให
เลื่อนไปยังทางลดัในหนาจอหลกั และเลอืก ตัวเลือก > ดู
บนัทึก

จดัการกับความขัดแยงในการถายโอน

หากรายการทีต่องการถายโอนถูกแกไขในทั้งสองเครื่อง
โทรศัพทจะพยายามผสานการเปลีย่นแปลงนั้นโดยอตัโนมัติ
หากไมสามารถทาํได จะเกดิความขัดแยงในการถายโอนขอมูล
ขึ้น เลอืก ตรวจสอบทีละเครือ่ง, สําคญัเหนือโทรศัพทนี้
หรือ สําคญัเหนือโทรศัพทอื่น เพือ่แกปญหาความขัดแยง
หากตองการทราบคําแนะนําเพิม่เติม ใหเลอืก ตวัเลือก > วิธี
ใช
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สัญลักษณบนจอภาพ
  กําลงัใชโทรศัพทในเครือขาย GSM (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย)

   กาํลังใชโทรศัพทในเครือขาย UMTS (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

  คุณมีขอความที่ยังไมไดอานหนึง่หรือหลายขอความซึ่ง
อยูในโฟลเดอร ถาดเขา ทีอ่ยูในขอความ

  คุณมีอเีมลใหมอยูในศูนยฝากขอความระยะไกล

  มีขอความรอสงอยูในโฟลเดอร ถาดออก

  คุณมีเบอรที่ไมไดรับสาย

  เสียงเรียกเขาถูกกาํหนดเปนเงียบ เสียงเตือนขอความและ
เสียงเตือนอเีมลถูกกาํหนดเปนปด

  รูปแบบตั้งเวลากําลงัทํางาน

  ปุมกดของโทรศัพทถกูล็อค

  นาฬกิาปลกุกําลังทาํงาน

  กาํลังใชสายโทรศัพทสายที่สอง (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

  สายทัง้หมดที่โทรเขามาที่โทรศัพทจะถกูโอนไปที่
เบอรอืน่ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากคุณมีสาย
โทรศัพทสองสาย จะมีตัวเลขแสดงสายโทรศัพทที่กาํลังใช
งาน

  มีการด microSD ทีใ่ชรวมกนัไดอยูในโทรศัพท

  มีการตอชุดหูฟงที่ใชรวมกนัไดกบัโทรศัพท

  เครื่องสง FM กาํลังทาํงาน แตไมไดสงสัญญาณ  เครื่อง
สง FM กําลงัทํางานและสงสัญญาณ

  มีการตอเทก็ซโฟนที่ใชรวมกนัไดกบัโทรศัพท

  มีการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ GPRS (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) สัญลักษณ  แสดงวาพกัการเชื่อมตอชั่วคราว และ
สัญลกัษณ  แสดงวาใชงานการเชื่อมตอได

  มีการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็อยูในสวนของเครือขายที่
สนบัสนุนการทํางานระบบ EGPRS (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) สัญลักษณ  แสดงวาพกัการเชื่อมตอชั่วคราว และ
สัญลกัษณ  แสดงวาใชงานการเชื่อมตอได สัญลกัษณเหลานี้
แสดงวามีบริการ EGPRS ในเครือขาย แตโทรศัพทของคุณไม
จําเปนตองใช EGPRS ในการถายโอนขอมูล

  มีการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ UMTS (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) สัญลักษณ  แสดงวาพกัการเชื่อมตอชั่วคราว และ
สัญลกัษณ  แสดงวาใชงานการเชื่อมตอได

  สนบัสนุนการใช HSDPA (High-speed downlink packet
access) และเครือขายดังกลาวกําลงัทํางาน (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) สัญลักษณ  แสดงวาพกัการเชื่อมตอ
ชั่วคราว และสัญลักษณ  แสดงวาใชงานการเชื่อมตอได
โปรดดูที่“การดาวนโหลดอยางรวดเร็ว” หนา 27

  คุณไดตั้งคาใหโทรศัพทคนหาเครือขาย LAN ไรสาย และมี
เครือขาย LAN ไรสายทีใ่ชได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
โปรดดูที่“เกีย่วกบั WLAN” หนา 90
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  กําลังใชงานการเชื่อมตอ LAN ไรสายในเครือขายที่ใชการ
เขารหัส

  กําลงัใชงานการเชื่อมตอ LAN ไรสายในเครือขายที่ไมไดใช
การเขารหัส

  เปดการเชื่อมตอ Bluetooth ไว โปรดดูที่“การเชื่อมตอ
Bluetooth” หนา 93

  กําลงัโอนยายขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth เมื่อ
สัญลักษณดังกลาวกะพริบ แสดงวาโทรศัพทของคุณพยายาม
จะเชื่อมตอกบัอปุกรณอกีเครื่อง

  มีการเชื่อมตอ USB
   กาํลังดําเนนิการซิงค

ทางลัด
เมื่ออยูในเมนู คุณสามารถใชปุมตัวเลข ปุม # และปุม * แทน
ปุมเลื่อนเพือ่เขาสูแอปพลิเคชั่นไดอยางรวดเร็ว เชน ในเมนู
หลกั กดปุม 2 เพือ่เปดขอความ หรือกดปุม # เพือ่เปดแอปพลิ
เคชั่นหรือโฟลเดอรในตําแหนงทีต่รงกนักบัเมนู

ในการสลับระหวางแอปพลเิคชั่นทีเ่ปดอยู ใหกดปุม  คาง
ไว หากปลอยใหแอปพลิเคชั่นทาํงานอยูเปนพืน้หลัง จะสิ้น
เปลืองพลงังานแบตเตอรี่มาก และลดอายุใชงานของแบตเตอรี่

ในการเปดเมนูมัลติมีเดียเพือ่ดูเนื้อหามัลติมีเดีย ใหกดปุม
มัลติมีเดีย

ในการเริ่มการเชื่อมตอเว็บ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม 0 คางไว

ในแอปพลิเคชั่นสวนใหญ หากตองการเปลี่ยนตําแหนงหนาจอ
จากแนวตั้งเปนแนวนอน ใหกดปุมเลือกทางซายคางไว

ในหลายๆ แอปพลิเคชั่น เมื่อจะดูรายการตัวเลอืกทีใ่ชเปนสวน
ใหญ ( ) ใหกดปุมเลื่อน

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกดปุมเปด/ปดและเลือกรูปแบบ

ในการสลบัระหวางรูปแบบ ทั่วไป และ เงียบ เมื่อเครื่องอยูใน
โหมดสแตนดบาย ใหกดปุม # คางไว หากคุณมีสายโทรศัพท
สองสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) การกระทําดังกลาว
จะเปนการสลบัระหวางสายสองสาย

ในการโทรไปยังศูนยขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม 1 คางไว

ในการเปดรายการหมายเลขทีโ่ทรออกลาสุด เมื่อเครื่องอยูใน
โหมดสแตนดบาย ใหกดปุมโทร

ในการใชเสียงสั่งงาน เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย ใหกด
ปุมเลอืกดานขวาคางไว

การล็อคปุมกด
เมื่อล็อคโทรศัพทหรือแปนพมิพไว คุณอาจจะยังสามารถโทร
ออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินทีใ่ชเปนทางการซึง่กําหนดไวใน
เครื่องได

ในการลอ็คปุม ใหกดปุมเลือกดานซาย แลวกดปุม *

ในการปลดล็อคปุม ใหกดปุมเลือกดานซาย แลวกดปุม *
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คุณสามารถตั้งคาปุมกดใหล็อคอตัโนมัติภายในเวลาที่กําหนด
โปรดดูที“่การตั้งคาความปลอดภัย” หนา 139
ในการเปดไฟปุมกดเมื่ออยูในสภาวะที่มีแสงนอย ใหกดปุม
เปด/ปดเบาๆ

ปุม Navi™
ตอจากนี้ไปจะเรียกวาปุมเลือ่น

ใชปุมเลือ่นเลื่อนไปมาระหวางรายการและเมนู (ขึ้น, ลง, ซาย
หรือขวา) กดปุมเลื่อนเพือ่เลอืกการดําเนนิการตามที่แสดงไว
ดานบนของปุมหรือเพื่อแสดงตัวเลอืกที่ใชงานบอยที่สุด

โปรดดูที“่การตั้งคาปุม Navi” หนา 142

1. เลือ่นนิว้ของคุณเบาๆ ไปรอบๆ ขอบของ
ปุมเลื่อนตามเข็มนาฬกิาหรือทวนเข็ม
นาฬกิา ไลนิ้วมือไปเรื่อยๆ จนกวาการ
เลือ่นจะแสดงบนหนาจอ

2. หากจะเลื่อนปุมตอไปเรื่อยๆ ใหเลือ่นนิว้
ของคุณไปรอบๆ ขอบของปุมเลือ่นตาม
เข็มนาฬกิาหรือทวนเข็มนาฬกิา

สัญลักษณโหมดพัก

เมื่อโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย ขอบ
ดานในของปุม Navi จะคอยๆ สวางขึ้น แสง
ไฟจะแตกตางกนัเปนระยะๆ ราวกบัวาเครื่อง
กาํลังเตนเปนจังหวะ จังหวะแสงไฟจะเร็ว
มากขึ้นหากมีสายที่ไมไดรับหรือมีขอความที่ไดรับ

ในการปดจังหวะไฟ ใหกดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การ
ตัง้คา > ทั่วไป > วงกลม Navi

เมนูมัลติมีเดีย
ดวยเมนมูัลติมีเดีย คุณสามารถเขาสูเนือ้หามัลติมีเดียที่ใชบอย
ที่สุดได เนือ้หาทีเ่ลอืกจะแสดงขึ้นในแอปพลิเคชั่นทีเ่หมาะสม

1. เมื่อตองการเปดหรือปดเมนู
มัลติมีเดีย ใหกดปุมมัลติมีเดีย

2. ในการเรียกดูแผน ใหเลือ่นไป
ทางซายหรือขวา หรือหากตั้ง
คาตัวเลื่อน Navi เปนเปด ให
เลือ่นนิว้ไปตามขอบของปุม
เลือ่น

แผนรายการมีดังตอไปนี้:

● เพลง  — เขาสูเครื่องเลน
เพลงและหนาจอกาํลังเลน
เรียกดูเพลงและเพลยลิสต
หรือดาวนโหลดและจัดการพอดแคสต

● วิดโีอ  — ดูคลิปวิดีโอที่ดูลาสุด คลิปวดิีโอที่จัดเก็บไวใน
โทรศัพท หรือเปดบริการวดิีโอ

● รปูภาพ  — ดูภาพที่ถายไวลาสุดหรือวิดีโอที่บันทึกไว
เมื่อไมนานมานี้ รวมทั้งดูไฟลสื่นในอลับั้ม

● เกมส  — ทดลองเลนเกมส N-Gage (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

● แผนที่  — ดูตําแหนงที่โปรดปรานในแอปพลเิคชั่น
แผนที่
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● เว็บ  — ดูเว็บลิงคทีโ่ปรดปรานในเบราเซอร
● รายชื่อ  — เพิม่รายชื่อ สงขอความ หรือโทรออกดวย
เสียง ในการเพิม่รายชื่อใหมลงในตําแหนงวางของ
รายการ ใหกดปุมเลื่อน แลวเลือกรายชื่อ ในการสง
ขอความ เมื่ออยูในเมนูมัลติมีเดีย ใหเลือกรายชื่อ แลว
เลือก ตัวเลือก > สงขอความตวัอักษร หรือ สง
ขอความมัลตมิีเดยี

3. เมื่อจะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงในแผนรายการ ใหกดปุมเลือ่น
ขึ้นหรือลง หากตองการเลือกรายการ ใหกดปุมเลื่อน

ในการเปลีย่นลําดับของแผนรายการ ใหเลือก ตวัเลือก > จัด
เรียงแผน

เมื่อตองการกลบัไปยังเมนูมัลติมีเดียจากหนาจอแอปพลเิคชั่
ที่ใชงานอยู ใหกดปุมมัลติมีเดีย

Mobile Search 
กดปุม  แลวเลือก การคนหา
ใช Mobile Search ในการเขาสูโปรแกรมคนหาขอมูล
อนิเทอรเน็ตและคนหา รวมทัง้เชื่อมตอกบับริการทองถิ่น
เวบ็ไซต ภาพ และขอมูลเกีย่วกบัโทรศัพทมือถอื ทั้งนี ้คุณ
สามารถคนหาเนือ้หาในโทรศัพทได เชน รายการปฏิทนิ อเีมล
และขอความอืน่ๆ

การคนหาเว็บ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
1. ในหนาจอหลักของฟงกชันคนหา ใหเลอืก คนหา
อินเทอรเน็ต

2. เลอืกโปรแกรมคนหาขอมูล

3. ปอนขอความที่ตองการคนหา

4. กดปุมเลื่อนเพือ่เริ่มการคนหา

การคนหาเนื้อหาสวนตวั

ในการคนหาเนื้อหาในโทรศัพท เมื่ออยูในหนาจอหลัก ใหปอน
ขอความในชองคนหา ผลลพัธในการคนหาจะแสดงบนหนาจอ
ที่คุณปอนขอความ

เกมส
คุณสามารถเลนเกมส N-Gage™ แบบผูเลนหลายคนซึ่งมี
คุณภาพสูงดวยโทรศัพทของคุณได

ในการดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น N-Gage ลงในโทรศัพท ใหกด
ปุมมัลติมีเดีย แลวเลือ่นไปที่เกมส ในการเปดแอปพลิเคชั่น
หลงัจากทีด่าวนโหลดเรียบรอยแลว ใหเลอืก N-Gage ในเมนู
หลกั

เพือ่สัมผัสประสบการณ N-Gage ที่สมบูรณแบบ โทรศัพทของ
คุณตองเชื่อมตอกบัอนิเทอรเนต็ได ไมวาจะผานทางเครือขาย
เซลลลูารหรือ LAN ไรสาย โปรดติดตอขอรายละเอยีดเพิม่เติม
เกีย่วกบับริการขอมูลจากผูใหบริการของคุณ

สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรดดูที ่www.n-gage.com

ชุดหูฟง
คุณสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงหรือหูฟงที่ใชงานรวมกนัไดกับ
โทรศัพทของคุณ คุณอาจตองเลอืกโหมดสายเคเบิล
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คําเตือน:  ขณะทีคุ่ณใชชุดหูฟง อาจ
มีผลตอความสามารถในการไดยินเสียง
ภายนอก หามใชชุดหูฟงในสถานทีท่ี่อาจมี
ผลตอความปลอดภัยของคุณ

ชุดหูฟงบางชุดจะมีมาดวยกันสองสวน คือ
รีโมทคอนโทรลและหูฟง รีโมทคอนโทรลจะ
มีไมโครโฟนและปุมทีใ่ชในการรับสายหรือ
วางสายสนทนา ปรับระดับเสียง รวมทั้งเลน
ไฟลเพลงหรือวดิีโอ ในการใชหูฟงที่มี
รีโมทคอนโทรล ใหตอรีโมทคอนโทรลกบั
ชองเสียบเอวขีอง Nokia (3.5 มม.) ที่ตัวเครื่อง แลวตอหูฟงกบั
รีโมทคอนโทรล

ในการโทรออกดวยระบบแฮนดฟรี ใหใชชุดหูฟงที่มีปุมควบคุม
ระยะไกลที่ใชรวมกนัได หรือใชไมโครโฟนของโทรศัพท

ในการปรับความดังขณะสนทนา ใหใชปุมปรับระดับเสียงของ
โทรศัพท หรือที่ชุดหูฟง ถามีปุมดังกลาว ชุดหูฟงบางรุนจะมีปุม
ควบคุมเสียงมัลติมีเดียทีใ่ชปรับความดังของเสียงเมื่อจะฟง
เพลงหรือดูวิดีโอเทานั้น

หามเชื่อมตอผลิตภัณฑทีส่งสัญญาณขาออกเพราะอาจสราง
ความเสียหายใหกบัโทรศัพทได หามเชื่อมตอแหลงจายไฟ
ใดๆ เขากบัชองเสียบ AV ของ Nokia
เมื่อเชื่อมตออปุกรณภายนอกหรือชุดหูฟงใดๆ ที่ไมไดรับการ
รับรองโดย Nokia ในการใชอปุกรณนี้กบัชองเสียบ AV ของ
Nokia โปรดใหความสําคัญกบัระดับเสียงใหมากเปนพเิศษ

การควบคุมระดับเสียงและลําโพง

คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟง
เสียงที่ดังเกนิไปอยางตอเนื่องอาจเปนอนัตรายตอการไดยิน
เสียงของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลาํโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก

ในการปรับเพิม่หรือลดระดับเสียง ขณะสนทนาหรือฟงเสียง
อยางใดอยางหนึง่อยู ใหใชปุมระดับเสียง

ลาํโพงในตัวชวยใหคุณพดูและฟง
เสียงในระยะที่ไมหางจากเครื่อง
มากนัก โดยไมจําเปนตองถือ
โทรศัพทไวใกลๆ หู

ในการใชลําโพงขณะสนทนา ใหเลือก ลําโพง

ในการปดลําโพง ใหกด หฟูงในตวั

รูปแบบออฟไลน
ในการเปดใชรูปแบบออฟไลน ใหกดปุมเปด/ปดเบาๆ แลว
เลือก ออฟไลน หรือกดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > รปู
แบบ > ออฟไลน
คุณสามารถใชรูปแบบออฟไลนเพือ่ใชโทรศัพทไดโดยไมตอง
เชื่อมตอกบัเครือขายไรสาย เมื่อคุณเปดใชรูปแบบออฟไลน
การเชื่อมตอกบัเครือขายไรสายจะถกูปด ซึง่แสดงดวย
เครื่องหมาย  ในพืน้ทีแ่สดงความแรงของสัญญาณ เครื่อง
โทรศัพทจะปดกัน้สัญญาณ RF ไรสายทั้งหมดทัง้ขาเขาและขา
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ออก หากคุณสงขอความ ขอความดังกลาวจะถูกเกบ็ไวในถาด
ออกเพือ่รอสงภายหลัง
เมื่อรูปแบบออฟไลนทํางาน คุณสามารถใชโทรศัพทไดโดยไม
ตองมีซมิการด

ขอสําคัญ:  ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออก
หรือรับสาย หรือใชคุณสมบัติอืน่ๆ ทีต่องอยูในพืน้ที่ใหบริการ
เครือขายเซลลลูาร แตคุณอาจสามารถโทรติดตอเบอรโทร
ฉุกเฉินอยางที่ใชเปนทางการทีต่ั้งโปรแกรมไวในเครื่องของ
คุณไวลวงหนาแลวได ในการโทรติดตอ คุณตองเปดใชงาน
ฟงกชันโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช หากล็อค
โทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค

เมื่อคุณไดเปดใชรูปแบบออฟไลนแลว คุณยังสามารถใช LAN
ไรสาย เชน เพือ่อานอเีมลหรือเบราสอินเทอรเน็ตได โปรด
ปฏิบัติตามขอกําหนดดานความปลอดภัยทีม่ีเมื่อสรางและใช
การเชื่อมตอ LAN ไรสาย คุณยังสามารถใชการเชื่อมตอ
Bluetooth ได ขณะอยูในรูปแบบออฟไลนได
ในการคงรูปแบบออฟไลน ใหกดปุมเปด/ปดเบาๆ แลวเลอืกรูป
แบบอืน่ โทรศัพทจะเปดใชการสงสัญญาณไรสายซ้ําอกีครั้ง
(หากมีความแรงของสัญญาณเพยีงพอ)

การดาวนโหลดอยางรวดเร็ว
High-speed downlink packet access (HSDPA หรือเรียกอกี
อยางหนึ่งวา 3.5 G ซึง่แสดงดวย ) เปนบริการระบบเครือ
ขายในเครือขาย UMTS และใหบริการดาวนโหลดขอมูล
ความเร็วสูง เมื่อการรองรับ HSDPA ในโทรศัพทไดเปดใชงาน

และโทรศัพทไดเชื่อมตอกบัเครือขาย UMTS ซึง่รองรับ HSDPA
การดาวนโหลดขอมูล เชน ขอความ, อเีมล และหนาเบราเซอร
ผานระบบเซลลูลารจะเร็วขึ้น การเชื่อมตอ HSDPA ที่ใชงานอยู
จะแสดงดวย  โปรดดูที“่สัญลกัษณบนจอภาพ” หนา 22

คุณสามารถเปดและปดการรองรับ HSDPA ในการตั้งคาเครื่อง
โทรศัพท โปรดดูที่“การตั้งคาขอมูลแพคเกต็” หนา 148

โปรดติดตอผูใหบริการเพือ่ดูขอมูลเกีย่วกบัการใชงานและการ
เปนสมาชิกบริการเชื่อมตอขอมูล

HSDPA มีผลเฉพาะกับความเร็วในการดาวนโหลดเทานั้น การ
สงขอมูล เชน ขอความและอเีมลไปยังระบบจะไมมีผล
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การปรับตัง้คาโทรศพัท
คุณสามารถปรับตั้งคาโทรศัพทดวยการเปลี่ยนโหมดสแตนด
บาย เมนูหลกั แบบเสียง ลกัษณะ หรือขนาดแบบอกัษรได ตัว
เลอืกในการปรับตั้งคาสวนใหญ เชน การเปลีย่นขนาดแบบ
อกัษร สามารถเรียกใชงานผานการตั้งคาโทรศัพท โปรดดู
ที“่การปรับตั้งคา” หนา 138

ลักษณะ
กด  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > การ
ปรับตัง้คา > ลักษณะ

การเปลีย่นแปลงรูปลักษณโทรศัพทของ
คณุ
กด  และเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา > ทั่วไป > การ
ปรับตัง้คา > ลักษณะ
ใชลักษณะเพือ่เปลี่ยนรูปลกัษณของหนาจอ เชน ภาพพืน้หลัง
และไอคอน

ในการเปลีย่นลักษณะที่ใชสําหรับแอปพลเิคชั่นทัง้หมดใน
โทรศัพทของคุณ เลอืก ทั่วไป

ในการดูตัวอยางลักษณะกอนเริ่มใชงาน เลือก ตัวเลือก > ดู
ตวัอยาง หากตองการเปดใชงานลักษณะ ใหเลือก ตวัเลือก >
ตัง้ ลักษณะทีใ่ชงานอยูจะแสดงดวยสัญลักษณ 

ลกัษณะบนการดหนวยความจําทีใ่ชรวมกนัได (หากใสไว) จะ
แสดงดวยสัญลักษณ  ลกัษณะบนการดหนวยความจําจะใช
ไมได หากไมไดใสการดหนวยความจํานั้นในเครื่อง หากคุณ
ตองการใชลักษณะทีจ่ัดเกบ็ไวในการดหนวยความจําโดยไม
ตองมีการดหนวยความจํา ใหจัดเกบ็ลักษณะนั้นในหนวยความ
จําของโทรศัพทกอน

ในการเปลี่ยนเคาโครงของเมนูหลัก เลือก มุมมองเมนู

ในการเปดการเชื่อมตอเบราเซอรและดาวนโหลดลักษณะเพิม่
เติม ใน ทั่วไป ใหเลอืก แหลงโหลดลักษณะ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) ใชเฉพาะบริการทีคุ่ณไววางใจ และมีการ
ปองกนัความปลอดภัยอยางเพยีงพอ รวมทั้งปองกนัซอฟตแวร
ที่เปนอนัตรายไดดวย

ในการใชภาพพืน้หลงัหรือสไลดโชวของภาพทีเ่ปลีย่นแปลง
เปนฉากหลังในโหมดสแตนดบาย เลอืก ภาพพืน้หลัง > รูป
ภาพ หรือ สไลดโชว

ในการเปลี่ยนฉากหลงัของบับเบิ้ลการติดตอที่แสดงเมื่อมีสาย
เขา ใหเลอืก รปูภาพสายเขา

ลักษณะเสยีง
ในลักษณะเสียง คุณสามารถเลือกรูปแบบเสียง เชน "Space"
เพือ่ใหครอบคลุมการใชงานทั้งหมดของโทรศัพท เชน การ
โทร แบตเตอรี่ต่ํา และการทํางานตางๆ ของเครื่อง เสียงอาจจะ
เปนแบบเสียง รายการเสียงสังเคราะห หรือทัง้สองอยางรวมกนั
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เลอืกรูปแบบเสียงที่คุณตองการใชใน ลักษณะของเสียงที่ใช
งาน โปรดทราบวาการเปดใชลักษณะเสียงจะไปเปลีย่นแปลง
การตั้งคาเสียงกอนหนาทัง้หมด หากคุณตองการกลบัไปใช
แบบเสียงที่ตั้งไว ใหเลือกลกัษณะเสียง "Nokia"
คุณสามารถเปลีย่นเสียงสําหรับการใชงานแตละอยางไดโดย
เลอืกเสียงจากกลุมเสียง เชน เมนู

ในการเพิม่เอฟเฟกต 3-D ลงในลกัษณะเสียง ใหเลอืก ตวั
เลือก > เสียงเรยีกเขา 3-D โปรดดูที“่เสียง 3-D” หนา 30

ในการเปลีย่นภาษาที่จะใชสําหรับรายการเสียงสังเคราะห ให
เลอืก ตวัเลือก > ตัง้ภาษาเสียงพดู

หากคุณไดเปลีย่นแบบเสียงสําหรับการใชงานแตละอยางแลว
คุณสามารถจัดเกบ็ลักษณะไดโดยเลอืก ตัวเลือก > จดัเก็บ
ลักษณะ

การกําหนดเสียงสําหรับเหตุการณ

ในการตั้งคาเสียงของเหตุการณเปนเงียบ ใหเปดกลุม
เหตุการณ เลอืกเหตุการณ แลวเปลีย่นเปน เงียบ

ในการตั้งคารายการเสียงสังเคราะหเปนเสียงสําหรับเหตุการณ
ใหเปดกลุมเหตุการณ แลวเลือกเหตุการณ และ เสียงพูด ปอน
ขอความที่ตองการ แลวกด ตกลง ตัวเลือก เสียงพดู จะไมมี
หากคุณตั้งคา พดูชื่อผูโทร เปน รปูแบบ โปรดดูที“่การโทร
ออกโดยใชเสียง” หนา 116

การตั้งคาแบบเสียงในรูปแบบ
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > รูปแบบ

คุณสามารถใชรูปแบบเพือ่ตั้งคาและกาํหนดเสียงเรียกเขา แบบ
เสียงเตือนขอความ และแบบเสียงอืน่สําหรับเหตุการณ สภาพ
แวดลอม หรือกลุมผูโทร

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหเลอืกรูปแบบ แลวเลอืก ตวัเลือก >
ใชงาน หรือกดปุมเปด/ปดเมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน
เลื่อนไปทีรู่ปแบบทีคุ่ณตองการใชงาน แลวเลือก ตกลง

เคล็ดลับ: ในการเปลีย่นระหวางรูปแบบทั่วไปกบัรูปแบบ
เงียบเมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน ใหกดปุม #
คางไว

ในการแกไขรูปแบบ ใหเลื่อนไปทีรู่ปแบบ แลวเลอืก ตวั
เลือก > ปรบัตั้งคา เลือ่นไปที่การตั้งคาทีต่องการเปลี่ยน แลว
กดปุมเลือ่นเพือ่เปดตัวเลือก แบบเสียงทีอ่ยูในการดหนวย
ความจําที่ใชรวมกนัได (หากใสไว) จะแสดงดวยสัญลกัษณ

หากคุณตองการตั้งคารูปแบบใหทาํงานในชวงเวลาหนึ่ง ให
เลือก ตัวเลือก > ตัง้เวลา เมื่อเวลาที่ตั้งไวหมดลง รูปแบบจะ
เปลี่ยนกลบัเปนรูปแบบที่ใชงานกอนหนานี้ เมื่อมีการตั้งเวลารูป
แบบ สัญลักษณ  จะปรากฏในโหมดพรอมทาํงาน รูปแบบ
ออฟไลนจะไมสามารถตั้งเวลาได

ในรายการแบบเสียง ใหเลือก แหลงดาวนโหลดเสียง (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) เพือ่เปดรายชื่อบุคมารค คุณสามารถ
เลือกบุคมารคและเปดการเชื่อมตอไปยังเว็บเพจเพื่อ
ดาวนโหลดแบบเสียงเพิม่ได

หากคุณตองการใหเครื่องพดูชื่อผูโทรเมื่อเครื่องสงเสียงกริ่ง
ใหเลอืก ตัวเลือก > ปรบัตัง้คา > พดูชื่อผูโทร > เปด 
รายชื่อผูโทรจะอยูในโฟลเดอรรายชื่อ
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ในการสรางรูปแบบใหม ใหเลือก ตวัเลือก > สรางใหม

เสียง 3-D
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > เสียง 3-D
คุณสามารถใชแบบเสียง 3D เพือ่ใชเอฟเฟกตเสียงแบบสามมิติ
สําหรับเสียงเรียกเขา ไมใชทกุเสียงของเสียงเรียกเขาที่
สนบัสนุนรูปแบบ 3-D
ในการเปดใชเอฟเฟกต 3-D ใหเลอืก เอฟเฟกตเสียงเรยีก
เขา 3-D > เปด ในการเปลีย่นเสียงเรียกเขา ใหเลอืก แบบ
เสียง และเลือกเสียงทีต่องการ

ในการเปลีย่นเอฟเฟกต 3-D ที่นาํมาใชกบัเสียงเรียกเขา ให
เลอืก แนววิถเีสียง และเลือกเอฟเฟกตที่ตองการ
ในการแกไขเอฟเฟกต ใหเลือกจากการตั้งคาตอไปนี้:

● ความเรว็จงัหวะ  — เลือ่นไปทางซายหรือขวาเพือ่ปรับ
ความเร็วที่เสียงเคลื่อนจากจุดหนึง่ไปอกีจุดหนึ่ง การตั้งคานี้
มีใหเลือกในเสียงเรียกเขาบางรายเทานัน้

● เสียงกอง  — เลอืกประเภทเสียงเอคโค
● ดอปเพลอรเอฟเฟกต  — เลือก เปด เพือ่ใหเสียงของ
เสียงเรียกเขาดังขึ้นเมื่อคุณเขาไปใกลโทรศัพทของคุณ
และเบาลงเมื่อคุณอยูหางจากโทรศัพท เมื่อคุณเขาไปใกล
โทรศัพท เสียงเรียกเขาจะดังขึ้นเรื่อยๆ และเบาลงเรื่อยๆ
เมื่อคุณอยูหางจากโทรศัพท การตั้งคานีม้ีใหเลอืกในเสียง
เรียกเขาบางรายเทานัน้

ในการฟงเสียงเรียกเขาพรอมเอฟเฟกต 3-D ใหเลอืก ตัว
เลือก > เลนแบบเสียง หากคุณเปดใชเสียงสามมิติ แตไมได

เลือกเอฟเฟกตเสียงแบบสามมิติใดๆ เครื่องจะใชการขยาย
แถบเสียงสเตอริโอกบัเสียงเรียกเขาแทน

ในการปรับความดังเสียงเรียกเขา ใหเลอืก เครือ่งมือ > รูป
แบบ > ตวัเลือก > ปรบัตั้งคา > ระดบัความดัง

การปรับคาโหมดสแตนดบาย
ในการเปลี่ยนรูปแบบของโหมดพรอมทํางาน ใหกดปุม 
แลวเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา > ทั่วไป > การปรับตั้ง
คา > โหมดสแตนดบาย > ลักษณะสแตนดบาย หนาจอ
สแตนดบายแบบพเิศษจะแสดงทาง
ลดัแอปพลิเคชั่นและการใชงาน
จากแอปพลิเคชั่น เชน ปฏิทนิและ
เครื่องเลนเพลง

ในการเปลี่ยนทางลัดของปุมเลือก
หรือไอคอนทางลดัที่ระบบตั้งไวใน
โหมดสแตนดบายแบบพเิศษ ให
เลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา >
ทั่วไป > การปรบัตั้งคา > โหมด
สแตนดบาย > ทางลัด

ในการเปลี่ยนรูปแบบนาฬกิาที่
แสดงในโหมดพรอมทํางาน ใหกด
ปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชัน่ > นาฬกิา > ตัวเลือก >
การตั้งคา > ชนิดนาฬกิา
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นอกจากนี้ คุณสามารถเปลีย่นภาพพืน้หลงัของโหมดพรอม
ทาํงานหรือสิ่งทีป่รากฏขึ้นเมื่ออยูในฟงกชันประหยัดพลังงาน
จากการตั้งคาโทรศัพท

เคล็ดลับ: หากตองการตรวจสอบวามีแอปพลิเคชั่นที่
เปดไวในพืน้หลังหรือไม ใหกดปุม  คางไว ในการปด
แอปพลิเคชั่นที่ไมใช ใหเลื่อนไปยังแอปพลิเคชั่นดัง
กลาวทีอ่ยูในรายการ แลวกดปุม C การปลอยใหแอปพลิ
เคชั่นทาํงานในพืน้หลังจะทําใหเครื่องใชพลังงาน
แบตเตอรี่เพิม่มากขึ้น

การแกไขเมนูหลัก
ในการเปลีย่นหนาจอเมนหูลัก เมื่ออยูในเมนูหลกั ใหกดปุม

 แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > การปรบั
ตัง้คา > ลักษณะ > มุมมองเมนู คุณสามารถเปลี่ยนเมนู
หลกัใหแสดงเปน ตาราง, รายการ, เกอืกมา หรือ รปูตัววี ได

ในการจัดเรียงเมนหูลักใหม เมื่ออยูในเมนหูลัก ใหเลือก ตัว
เลือก > ยาย, ยายไปโฟลเดอร หรือ โฟลเดอรใหม คุณ
สามารถยายแอปพลเิคชั่นทีไ่มคอยไดใชงานไปไวในแฟม
ขอมูล แลวนาํแอปพลเิคชั่นที่ใชงานอยูเปนประจํามาไวในเมนู
หลกัได

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 31



การจดัตําแหนง (GPS)
คุณสามารถใชแอปพลเิคชั่น เชน แผนที่และขอมูล GPS คนหา
ตําแหนงของคุณ หรือคํานวณระยะทางและพิกดัได ซึง่จะ
ตองการใชเชื่อมตอ GPS สําหรับแอปพลิเคชั่นเหลานี้

เกี่ยวกับ GPS
GPS (Global Positioning System) เปนระบบวทิยุนํารองทั่ว
โลกที่ประกอบไปดวยดาวเทยีม 24 ดวงและสถานีภาคพืน้ดินที่
จะคอยดูแลการทํางานของดาวเทียม โทรศัพทรุนนีม้ีตัวรับ
สัญญาณ GPS ในตัว
เทอรมินอล GPS จะรับสัญญาณวทิยุกําลงัต่ําจากดาวเทยีม แลว
วดัระยะเวลาการเดินทางของสัญญาณ จากระยะเวลาการเดิน
ทางของสัญญาณที่ได เครื่องรับสัญญาณ GPS จะสามารถ
คํานวณผลหาตําแหนงทีแ่มนยําโดยแสดงผลเปนเมตร

พกิดั GPS จะแสดงดวยรูปแบบองศาและรูปแบบองศาทศนิยม
โดยใชระบบพกิดัสากล WGS-84

ในการเปดใชหรือไมใชวิธีจัดตําแหนงทีแ่ตกตางกัน เชน
Bluetooth GPS ใหกดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตั้ง
คา > ทั่วไป > การจัดตําแหนง > วิธีจดัตําแหนง

GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS)
โทรศัพทของคุณสนับสนนุฟงกชัน GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS)

A-GPS เปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย
GPS แบบชวยเหลอื (A-GPS) จะใชในการดึงขอมูลสนับสนนุผาน
การเชื่อมตอ GPRS ซึ่งจะชวยในการคํานวณพกิดัตําแหนงที่คุณ
อยูในปจจุบันเมื่อโทรศัพทไดรับสัญญาณจากดาวเทยีม

เมื่อคุณเปดใช A-GPS โทรศัพทจะรับขอมูลดาวเทยีมที่มี
ประโยชนจากเซริฟเวอรขอมูลสนบัสนุนผานระบบเครือขาย
เซลลลูาร ดวยความชวยเหลอืจากขอมูลสนับสนุน โทรศัพทจะ
ไดรับตําแหนง GPS ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
โทรศัพทจะไดรับการกาํหนดคามาลวงหนาใหใชบริการ Nokia
A-GPS ในกรณีที่ไมมีการตั้งคา A-GPS เฉพาะจากผูใหบริการ
ขอมูลสนับสนนุจะถกูดึงจากเซิรฟเวอรบริการ Nokia A-GPS เมื่อ
จําเปนเทานั้น

คุณจะตองกําหนดจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตในโทรศัพทกอน
เพือ่ดึงขอมูลสนับสนุนจากบริการ Nokia A-GPS ผานการเชื่อม
ตอ GPRS ในการกาํหนดจุดเชื่อมตอสําหรับ A-GPS ใหกดปุม

 แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > การจดั
ตําแหนง > เซิรฟเวอรตําแหนง > จดุเชื่อมตอ จุดเชื่อม
ตอ LAN ไรสายจะไมสามารถใชไดกบับริการนี้ เฉพาะจุดเชื่อม
ตอขอมูลแพคเกต็เทานั้นที่นํามาใชได โทรศัพทจะถามจุด
เชื่อมตออนิเทอรเนต็เมื่อคุณใช GPS เปนครั้งแรก

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์32



การจับโทรศัพทใหถูกวิธี
ตัวรับสัญญาร GPS จะติดตั้งอยูที่ดานบนของโทรศัพท เมื่อ
ตองการใชตัวรับสัญญาณ โปรดตรวจสอบใหแนใจวามือของ
คุณไมไดปดบริเวณที่ตั้งเสาอากาศ โปรดดูที่“ตําแหนงเสา
อากาศ” หนา 19

การสรางการเชื่อมตอ GPS
อาจตองใชเวลาเพยีงไมกี่
วนิาทีไปจนถงึหลายนาที
ได การสรางการเชื่อมตอ
GPS ในรถยนตอาจใชเวลา
นานกวา

ตัวรับสัญญาณ GPS จะดูด
พลงังานจากแบตเตอรี่
ของโทรศัพท การใชตัวรับ
สัญญาณ GPS อาจทําให
แบตเตอรี่หมดเร็วยิ่งขึ้น

เคล็ดลับในการสรางการเชื่อมตอ
GPS
หากโทรศัพทคนหาสัญญาณดาวเทียมไมพบ ใหตรวจดูสิ่งตอ
ไปนี้:

● หากคุณอยูในอาคาร ใหออกไปขางนอกเพือ่ใหรับสัญญาณ
ไดดีขึ้น

● หากคุณอยูนอกอาคาร ใหยายไปยังพืน้ทีว่างทีเ่ปดโลงกวา
เดิม

● ดูใหดีวามือของคุณไมไดบังเสาอากาศ GPS ของโทรศัพท
โปรดดูที“่การจับโทรศัพทใหถูกวธิี” หนา 33

● หากสภาพอากาศย่ําแย ความแรงของสัญญาณจะไดรับ
ระทบไปดวย

● ยานพาหนะบางคันใชหนาตางทีเ่ปนกระจกสี (Athermic) ซึ่ง
อาจปดกัน้สัญญาณดาวเทียมไว

การตรวจสอบสถานะของสัญญาณดาวเทียม

ในการตรวจสอบจํานวนดาวเทียมที่โทรศัพทคนพบ และ
โทรศัพทของคุณไดรับสัญญาณดาวเทยีมหรือไมนั้น ใหกดปุม

 แลวเลอืก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > ขอมูล GPS >
ตําแหนง > ตัวเลือก > สถานะดาวเทียม
หากโทรศัพทคนเจอดาวเทียม แถบ
ดาวเทียมแตละดวงจะปรากฏขึ้นบน
หนาจอขอมูลดาวเทยีม ยิ่งแถบ
ดาวเทียมยาวมากขึ้น ความแรงของ
สัญญาณดาวเทยีมจะยิ่งแรงขึ้น เมื่อ
โทรศัพทของคุณไดรับขอมูลจาก
สัญญาณดาวเทยีมเพยีงพอทีจ่ะ
คํานวณพิกดัตําแหนงของคุณ แถบสถานะจะเปลีย่นเปน
สีน้าํเงิน
ในตอนแรก โทรศัพทจะตองไดรับสัญญาณจากดาวเทียมอยาง
นอยสี่ดวงเพือ่ทีจ่ะคํานวณพกิดัตําแหนงของคุณได เมื่อ
คํานวณพิกดัเบื้องตนแลว กอ็าจเปนไปไดวาระบบจะเริ่มการ
คํานวณพิกดัตําแหนงของคุณจากดาวเทียมทั้งสามดวงตอ แต
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โดยปกติแลว ความแมนยําจะมีมากขึ้นหากระบบคนพบ
ดาวเทยีมมากขึ้น

คําขอตําแหนง
คุณอาจไดรับคําขอตําแหนงจากบริการเครือขายเพือ่ขอรับ
ขอมูลตําแหนงของคุณ ผูใหบริการอาจใหบริการขอมูลตางๆ
เกีย่วกบัขาวสารในทองถิ่น เชน สภาพอากาศหรือสภาพการ
จราจร ตามตําแหนงของโทรศัพทของคุณ

เมื่อคุณไดรับคําขอตําแหนง จะมีขอความปรากฏขึ้นแสดงให
เห็นวามีบริการสงคําขอนี้ เลอืก ยอมรบั เพือ่อนุญาตใหสง
ขอมูลตําแหนง หรือ ปฏิเสธ เพือ่ปฏิเสธคําขอ

สถานที่
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > สถานที่
ดวยตัวเลือกสถานที่ คุณจะสามารถบันทกึขอมูลตําแหนงของ
สถานที่เฉพาะลงในโทรศัพทได คุณสามารถจัดเรียงทีต่ั้งที่ถกู
จัดเกบ็ไวในประเภทตางๆ เชน ธุรกจิ และใสขอมูลอืน่ๆ เชน ที่
อยู ใหกบัทีต่ั้งนัน้ได คุณสามารถใชสถานทีท่ี่จัดเกบ็ไวกบั

พลเิคชั่นทีใ่ชงานรวมกนัได เชน ขอมูล GPS และ แผนที่
พกิดั GPS จะแสดงดวยรูปแบบองศาและรูปแบบองศาทศนิยม
โดยใชระบบพกิดัสากล WGS-84
ในการสรางตําแหนงใหม ใหเลอืก ตัวเลือก > ตําแหนงใหม
ในการสรางคําขอการจัดตําแหนงสําหรับสถานที่ในขณะนั้น ให

เลือก ตําแหนงปจจุบนั หากตองการปอนขอมูลตําแหนงดวย
ตนเอง ใหเลือก ปอนโดยผูใช

ในการแกไขหรือเพิ่มขอมูลใหกบัสถานที่ทีบ่ันทกึไว (เชน ที่
อยู) ใหเลื่อนไปยังสถานที่ แลวเลอืก ตัวเลือก > แกไข เลือ่น
ไปยังชองทีต่องการและปอนขอมูล

คุณสามารถจัดสถานทีข่องคุณลงในประเภทที่กําหนดไวแลว
รวมทัง้สรางประเภทใหมได ในการแกไขและสรางประเภทของ
สถานทีใ่หม ใหเลื่อนไปทางขวาในสถานที่ แลวเลอืก ตวั
เลือก > แกไขประเภท

ในการเพิม่สถานที่ลงในประเภท ใหเลือ่นไปที่จุดสังเกตใน
สถานที่ แลวเลือก ตัวเลือก > เพิ่มไปที่ประเภท เลือ่นไปยัง
ประเภทแตละประเภททีคุ่ณตองการเพิม่สถานที่ แลวเลือก

ในการสงสถานที่หนึง่แหงหรือหลายๆ แหงไปยังโทรศัพททีใ่ช
งานรวมกนัได ใหเลอืก ตวัเลือก > สง แลวเลอืกวิธี สถานที่ที่
ไดรับจะอยูในแฟมขอมูล ถาดเขา ในขอความ

ขอมูล GPS 
ขอมูล GPS ไดรับการออกแบบขึ้นเพื่อแสดงขอมูลแนะนาํเสน
ทางไปยังปลายทางที่ไดเลอืกไว, ขอมูลตําแหนงทีคุ่ณอยูใน
ปจจุบัน และขอมูลการเดินทาง เชน ระยะทางโดยประมาณเมื่อ
ไปถงึปลายทางและระยะเวลาในการเดินทางโดยประมาณ

กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > ขอมูล GPS
พกิัด GPS จะแสดงดวยรูปแบบองศาและรูปแบบองศาทศนยิม
โดยใชระบบพกิดัสากล WGS-84
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ในการใชขอมูล GPS ขั้นตน ตัวรับสัญญาณ GPS ในโทรศัพท
ตองไดรับขอมูลตําแหนงจากดาวเทยีมอยางนอยสี่ดวงเพือ่
คํานวณพิกดัตําแหนงของคุณ เมื่อคํานวณพกิัดเบื้องตนแลว ก็
อาจเปนไปไดวาระบบจะเริ่มการคํานวณพกิดัตําแหนงของคุณ
จากดาวเทียมทั้งสามดวงตอ แตโดยปกติแลว ความแมนยําจะ
มีมากขึ้นหากระบบคนพบดาวเทยีมมากขึ้น

ตวัแนะนําเสนทาง
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > ขอมูล
GPS > การนําทาง
เริ่มใชงานตัวแนะนาํเสนทางกลางแจง หากเริ่มใชงานภายใน
อาคาร ตัวรับ GPS อาจไมสามารถรับขอมูลสําคัญจากดาวเทยีม
ได

ตัวแนะนําเสนทางจะใชเข็มทศิที่ปรับหมุนไดบนหนาจอของ
เครื่อง ลกูบอลสีแดงแสดงทศิทางของปลายทาง และระยะทาง
โดยประมาณจะแสดงอยูภายในวงแหวนของเข็มทศิ
ตัวแนะนําเสนทางไดรับการออกแบบใหแสดงเสนทางที่มีระยะ
สั้นที่สุดและตรงไปทีป่ลายทางนั้นมากทีสุ่ด โดยวดัในแนวเสน
ตรง สิ่งกดีขวางในเสนทาง เชน อาคาร และลักษณะทาง
ธรรมชาติ จะถูกละเวน คาความสูงตางๆ จะไมนํามาคิดในการ
คํานวณระยะทาง ตัวแนะนําเสนทางจะทํางานเมื่อคุณเคลื่อน
ยายตําแหนง

ในการตั้งคาจุดหมายปลายทางในการเดินทางของคุณ ให
เลอืก ตวัเลือก > ตัง้ปลายทาง และจุดสังเกตเปนปลายทาง
หรือปอนขอมูลจุดพกิดัเสนรุงและเสนแวง เลอืก หยุดการนํา
ทาง เพือ่ลบจุดปลายทางทีก่ําหนดใหกบัการเดินทางนี้

การดึงขอมูลระบุตําแหนง
ใหกดปุม และเลือก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > ขอมูล
GPS > ตําแหนง
ในหนาจอตําแหนง คุณสามารถดูขอมูลระบุตําแหนงของ
ตําแหนงที่อยูปจจุบันของคุณ ขอมูลระบุตําแหนงโดยประมาณ
จะปรากฏ

ในการจัดเกบ็ตําแหนงปจจุบันของคุณไวเปนจุดสังเกต ให
เลือก ตวัเลือก > บันทึกตําแหนง จุดสังเกตคือตําแหนงที่ถูก
จัดเกบ็ไวพรอมขอมูลอืน่ๆ และสามารถนํามาใชในแอปพลิเคชั่
อืน่ที่ใชงานรวมกนัได ตลอดจนสามารถโอนยายระหวาง
ตางๆ ทีใ่ชงานรวมกนัได

เครื่องวัดการเดนิทาง
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > ขอมูล
GPS > ระยะเดนิทาง
เลือก ตัวเลือก > เริม่ เพือ่เปดใชการคํานวณระยะเดินทาง
และ หยุด เพือ่ยกเลกิการใชงาน คาที่คํานวณจะยังคงปรากฏ
บนหนาจอ ใชฟงกชันนีภ้ายนอกอาคารเพือ่ใหรับสัญญาณ GPS
ไดดีกวา

เลือก รเีซ็ต เพือ่กาํหนดระยะทางและเวลาในการเดินทาง
กําหนดความเร็วสูงสุดและความเร็วเฉลี่ยไปที่ศูนย และเพื่อเริ่ม
ตนการคํานวณใหม เลอืก รสีตารท เพือ่กําหนดมาตรระยะทาง
และเวลาทั้งหมดไปที่ศูนย
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แผนที่
เกี่ยวกับแผนที่
กดปุม  แลวเลือก แผนที่
ดวยแอปพลเิคชั่นแผนที่ คุณสามารถดูตําแหนงปจจุบันที่คุณ
อยูบนแผนทีไ่ด เปดแผนที่หาประเทศและเมืองหลวงตางๆ ได
คนหาที่อยูและสถานทีส่ําคัญตางๆ วางแผนเสนทางจาก
ตําแหนงหนึ่งไปยังอกีตําแหนงหนึง่ รวมทัง้บันทึกตําแหนงเปน
รายการโปรดและสงไปยังอปุกรณที่ใชงานรวมกนัได

ทัง้นี้ คุณสามารถซื้อบริการพเิศษ เชน คูมือนําทาง บริการ
นาํทาง Drive & Walk แบบเลีย้วตอเลี้ยวที่แนะนําดวยเสียง รวม
ทัง้บริการขอมูลจราจร

แผนที่จะใชระบบ GPS โปรดดูที่“การจัดตําแหนง
(GPS)” หนา 32 คุณสามารถตั้งคาวิธจีัดตําแหนงที่ใชกบั
โทรศัพทในการตั้งคาโทรศัพท โปรดดูที“่การตั้งคาการจัด
ตําแหนง” หนา 142 สําหรับขอมูลตําแหนงที่เทีย่งตรงมาก
ทีสุ่ด ใหใชตัวรับสัญญาณ GPS ภายในตัวเครื่องหรือใชตัวรับ
สัญญาณ GPS ตัวนอกที่ใชงานรวมกนัได
เมื่อคุณใชฟงกชันแผนที่เปนครั้งแรก คุณอาจตองกาํหนดจุด
เชื่อมตออนิเทอรเน็ตเพือ่ใชในการดาวนโหลดขอมูลแผนที่
สําหรับตําแหนงปจจุบัน หากตองการเปลี่ยนจุดเชื่อมตอที่ตั้งไว
ภายหลัง ในแอปพลเิคชั่นแผนที่ ใหเลือก ตวัเลือก > เครือ่ง
มือ > การตั้งคา > อินเทอรเน็ต > ปลายทางเครอืขาย
(จะปรากฏเมื่อคุณออนไลนเทานั้น)

เมื่อคุณเปดแผนที่ในโฟลเดอรแผนที่ ขอมูลแผนที่ของพืน้ทีด่ัง
กลาวจะถกูดาวนโหลดลงในโทรศัพทผานทางอนิเทอรเนต็
โดยอตัโนมัติ แผนทีใ่หมจะถูกดาวนโหลดลงในโทรศัพทหาก
คุณเลื่อนไปยังพืน้ที่ที่ยังไมครอบคลมุในแผนทีท่ี่ดาวนโหลด
มากอนแลวเทานั้น แผนทีบ่างแหงอาจมีอยูในการดหนวยความ
จําในโทรศัพทของคุณไวกอนหนาแลว

คุณสามารถดาวนโหลดแผนทีล่งในโทรศัพทเพิม่เติมไดโดย
ใชซอฟตแวรพซีี Nokia Map Loader โปรดดูที“่การดาวนโหลด
แผนที”่ หนา 38

เคล็ดลับ: ทัง้นี้ คุณสามารถดาวนโหลดแผนทีโ่ดยใช
การเชื่อมตอ LAN ไรสายได

การดาวนโหลดแผนที่อาจตองใชการสงขอมูลขนาดใหญผาน
ทางเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติม
เกีย่วกบัคาบริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

หากคุณตองการใหแอปพลิเคชั่นแผนทีส่รางการเชื่อมตอ
อนิเทอรเนต็โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่น ในแอปพลิ
เคชั่นแผนที่ ใหเลือก ตัวเลือก > เครือ่งมือ > การตั้งคา >
อินเทอรเน็ต > ออนไลนเมื่อเริม่ตน > ใช

ในการรับบันทกึเมื่อโทรศัพทลงทะเบียนเขาใชเครือขายที่อยู
นอกเครือขายโฮม ใหเลอืก ตัวเลือก > เครือ่งมือ > การตัง้
คา > อินเทอรเน็ต > คําเตือนการโทรขามแดน > เปด
(จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณออนไลนเทานั้น) ควรติดตอขอทราบราย
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ละเอยีดเพิม่เติมและคาใชจายในการโทรขามระบบจากผูให
บริการเครือขาย
การทําแผนทีแ่บบดิจิตอลโดยสวนใหญยังใหขอมูลไมถูกตอง
และไมสมบูรณ ดังนัน้ คุณไมควรอางองิระบบแผนที่ทีคุ่ณ
ดาวนโหลดมาเพือ่ใชในเครื่องนีแ้ตเพยีงอยางเดียว

การเรียกดูแผนที่
ความครอบคลุมของแผนทีจ่ะแตกตางกนัไปตามประเทศ

เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นแผนที่ แผนที่จะซมูขยายใหเห็น
ตําแหนงที่ตั้งที่จัดเกบ็ไวจากเซสชันลาสุด หากไมมีตําแหนงที่
จัดเกบ็ไวในเซสชันลาสุด แอปพลิเคชั่นแผนทีจ่ะซูมขยายให
เห็นเมืองหลวงของประเทศทีคุ่ณอยูตามขอมูลที่โทรศัพทได
รับจากระบบเครือขายเซลลลูาร ในขณะเดียวกนั หากยังไมมี
การดาวนโหลดแผนที่ของตําแหนงทีต่ั้งนั้นในระหวางเซสชัน
กอนหนานี้ แผนทีข่องตําแหนงที่ตั้งดังกลาวจะถูกดาวนโหลด
ดวย

ตําแหนงปจจบุันของคุณ

ในการสรางการเชื่อมตอ GPS และซมูไปยังตําแหนงปจจุบันของ
คุณ ใหเลอืก ตัวเลือก > ตําแหนงฉัน หรือกด 0 หากระบบ
ประหยัดพลังงานเปดการทํางานในขณะทีเ่ครื่องพยายามสราง
การเชื่อมตอ GPS การเชื่อมตอดังกลาวจะหยุดชะงัก
สัญลักษณ GPS  จะปรากฏบนหนาจอ แถบหนึง่
แถบแทนหนึง่ดาวเทยีม เมื่อโทรศัพทพยายามคนหาดาวเทยีม
แถบจะเปนสีเหลอืง เมื่อโทรศัพทไดรับขอมูลเพยีงพอจาก
ดาวเทยีมเพือ่ที่จะสรางการเชื่อมตอ GPS แถบจะเปลีย่นเปนสี

เขียว ยิ่งมีแถบสีเขียวมาก การเชื่อมตอ GPS ยิ่งมีระดับความแรง
มาก

เมื่อเริ่มใชงานการเชื่อมตอ GPS ตําแหนงปจจุบันของคุณจะ
แสดงบนแผนที่ดวย 

การเลื่อนและการยอ/ขยาย

ในการเลื่อนไปบนแผนที่ ใหเลือ่น
ขึ้น ลง ไปทางซายหรือขวา สวนบน
ของแผนที่จะเปนทศิเหนือโดยคา
เริ่มตน วงกลมแสดงทศิจะแสดง
ทิศทางของแผนที่ และจะหมุนไป
ในระหวางการสํารวจแผนที่ เมื่อมี
การเลือ่นหรือหมุนเปลีย่นทศิทาง

เมื่อคุณเรียกดูแผนทีบ่นหนาจอ
แผนที่ใหมจะถูกดาวนโหลดโดย
อตัโนมัติหากคุณเลื่อนไปยังพืน้ทีท่ี่
ยังไมครอบคลมุจากแผนที่ที่ดาวนโหลดมาแลว แผนที่ตางๆ ที่
ดาวนโหลดมาเหลานี้ ไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด แตการ
ดาวนโหลดอาจตองสงขอมูลเปนจํานวนมากผานเครือขายของ
ผูใหบริการของคุณ สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัคาใชจายใน
การสงขอมูล โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
แผนที่จะถูกจัดเกบ็ในการดหนวยความจําที่ใชงานรวมกนัได
(หากใสอยู หรือตั้งคาเปนที่เกบ็แผนที่ดีฟอลต)

ในการยอหรือขยายแผนที่ ใหกดปุม * หรือ # ใชแถบแสดง
ขนาดเพือ่ประมาณระยะหางระหวางจุดสองจุดบนแผนที่
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การปรับเปลี่ยนมุมมองแผนที่

ในการกาํหนดระบบวดัคาที่ใชในแผนที่ เลือก ตัวเลือก >
เครือ่งมือ > การตั้งคา > แผนที่ > ระบบของหนวยวัด >
เมตร หรือ Imperial
ในการกาํหนดประเภทของสถานทีส่ําคัญใหแสดงบนแผนที่ ให
เลอืก ตวัเลือก > เครือ่งมือ > การตั้งคา > แผนที่ >
ประเภท แลวตามดวยประเภทที่ตองการ

ในการเลอืกวาคุณตองการดูแผนทีใ่นโหมด 2 มิติ 3 มิติ เปน
ภาพดาวเทียม หรือไฮบริด ใหเลือก ตัวเลือก > โหมด
แผนที่ > แผนที่, แผนที่ 3D, ดาวเทียม หรือ ผสม ภาพ
ดาวเทยีมอาจไมสามารถใชไดกบัตําแหนงทางภูมิศาสตร
ทัง้หมด

ในการกาํหนดวาคุณตองการใหมุมมองแผนทีเ่ปนมุมมองกลาง
วัน หรือมุมมองกลางคืน เลอืก ตัวเลือก > เครือ่งมือ > การ
ตัง้คา > แผนที่ > สี > โหมดวัน หรือ โหมดกลางคนื

ในการปรับเปลี่ยนคาของอนิเทอรเนต็อื่น การสํารวจ เสนทาง
และแผนที่ทัว่ไป เลือก ตัวเลือก > เครือ่งมือ > การตั้งคา

การดาวนโหลดแผนที่
เมื่อคุณเบราสแผนทีบ่นหนาจอในฟงกชันแผนที่ ระบบจะ
ดาวนโหลดแผนทีใ่หมเองโดยอตัโนมัติหากคุณเลื่อนไปยัง
บริเวณทีไ่มครอบคลมุในแผนที่ทีไ่ดดาวนโหลดเขามา
เรียบรอยแลว คุณสามารถดูจํานวนขอมูลที่ถายโอนจากตัวนับ
ขอมูล (kB) ที่แสดงบนหนาจอ ตัวนับขอมูลจะแสดงจํานวนการ
รับสงขอมูลบนเครือขายเมื่อคุณเปดแผนที่ สรางเสนทาง หรือ

คนหาที่ตั้งแบบออนไลน การดาวนขอมูลโหลดแผนที่อาจ
เกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผู
ใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเกีย่วกบัคาบริการเกีย่วกบัการ
สงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

ในการปองกนัไมใหโทรศัพทดาวนโหลดแผนที่ผานทาง
อนิเทอรเนต็โดยอตัโนมัติ เชน เมื่อคุณไมอยูในเครือขายโฮม
หรือเมื่อตองใชบริการเสริมสําหรับขอมูลที่เกีย่วของกบัแผนที่
ใหเลอืก ตัวเลือก > เครือ่งมือ > การตัง้คา >
อินเทอรเน็ต > ออนไลนเมื่อเริม่ตน > ไมใช

ในการกาํหนดขนาดพื้นที่หนวยความจําที่คุณตองการใชจัด
เกบ็แผนที่หรือไฟลแนะนาํดวยเสียง ใหเลือก ตวัเลือก >
เครือ่งมือ > การตัง้คา > แผนที่ > ใชความจําสูงสุด >
ใชการดความจําสูงสุด ตัวเลือกนีจ้ะมีใหเลอืกเมื่อใสการด
หนวยความจําทีใ่ชรวมกนัไดลงในโทรศัพทเทานั้น และตั้งคา
การดดังกลาวเปนหนวยเกบ็ความจําแผนที่ทีต่ั้งไว เมื่อหนวย
ความจําเต็ม ขอมูลแผนที่ทีเ่กาที่สุดจะถกูลบออก คุณสามารถ
ลบขอมูลแผนทีท่ี่จัดเกบ็ไวไดโดยใชซอฟตแวร Nokia Map
Loader PC
Nokia Map Loader
Nokia Map Loader PC คือ ซอฟตแวรพซีีทีคุ่ณสามารถใช
ดาวนโหลดแผนทีจ่ากอนิเทอรเนต็ลงในการดหนวยความจําที่
ใชงานรวมกนัได ทัง้นี้ คุณสามารถใชซอฟตแวรดังกลาว
ดาวนโหลดไฟลเสียงสําหรับการนําทางแบบเลี้ยวตอเลี้ยว

ในการใชซอฟตแวร Nokia Map Loader คุณจะตองติดตั้ง
ซอฟตแวรดังกลาวลงในเครื่องพซีีทีใ่ชงานรวมกนัได คุณ
สามารถดาวนโหลดซอฟตแวรพซีีไดจากอนิเทอรเน็ตที่
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www.nokia.com/maps ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนา
จอ
คุณตองใชแอปพลเิคชั่นแผนทีแ่ละเบราสแผนที่อยางนอยหนึง่
ครั้งกอนทีจ่ะใชซอฟตแวร Nokia Map Loader Nokia Map
Loader จะใชขอมูลประวัติแผนที่ในการตรวจสอบเวอรชันของ
ขอมูลแผนทีท่ี่จะดาวนโหลด

หลงัจากติดตั้งซอฟตแวรพีซีลงในเครื่องพีซีของคุณแลว เมื่อ
จะดาวนโหลดแผนที่ ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

1. ตอโทรศัพทกบัเครื่องพซีโีดยใชสายเคเบิลขอมูล USB ทีใ่ช
งานรวมกนัได เลือก อุปกรณจัดเกบ็ขอมูล เปนโหมดการ
เชื่อมตอ USB

2. เปดซอฟตแวร Nokia Map Loader ในเครื่องพซีี Nokia Map
Loader จะตรวจสอบเวอรชันของขอมูลแผนทีท่ี่จะ
ดาวนโหลด

3. เลอืกแผนที่หรือไฟลแนะนําดวยเสียงที่คุณตองการ แลว
ดาวนโหลดขอมูลดังกลาว และติดตั้งลงในโทรศัพท
เคล็ดลับ: ใชซอฟตแวร Nokia Map Loader เพือ่เปนการ
ประหยัดคาธรรมเนียมในการโอนขอมูลโทรศัพท

การคนหาสถานที่
ในการคนหาตําแหนงหรือสถานที่สําคัญโดยใชคําสําคัญ เมื่อ
อยูในมุมมองหลัก ใหใสชื่อสถานทีห่รือคําสําคัญที่ตองการลง
ในชองคนหา แลวเลือก คนหา

ในการนําเขาที่อยูของตําแหนงจากขอมูลรายชื่อ ใหเลือก ตัว
เลือก > เลือกจากรายชือ่

เมื่อจะใชตําแหนงในแผนที่ เชน ใชเปนจุดเริ่มตนในการคนหา
สถานทีใ่กลเคียง เตรียมเสนทาง ดูรายละเอยีด หรือเริ่มการนํา
ทาง (บริการเสริม) ใหกดปุมเลื่อน แลวเลอืกตัวเลอืกที่ตองการ

ในการเรียกดูสถานทีแ่ละแหลงทองเทีย่วในพืน้ทีข่องคุณตาม
ประเภท ใหเลือก ตัวเลือก > คนหา แลวเลือกประเภท หาก
คุณคนหาตามทีอ่ยู คุณจะตองใสชื่อเมืองและประเทศ ซึ่งคุณ
สามารถใชที่อยูทีคุ่ณไดบันทึกลงในบัตรรายชื่อที่อยูใน
โฟลเดอรรายชื่อได

ในการจัดเกบ็ที่ตั้งใหเปนสถานทีโ่ปรด เมื่ออยูที่ที่ตั้งที่ตองการ
ใหกดปุมเลือ่น แลวเลอืก เพิม่ไปยังสถานที่ฉัน ใสชื่อของที่
ตั้งนั้น แลวเลอืก ตกลง คุณสามารถบันทึกที่ตั้งไวทีเ่สนทาง
หรือคอลเลคชั่นได ในการดูสถานทีท่ี่ไดบันทึกไว ใหเลอืก ตัว
เลือก > รายการโปรด > สถานที่

ในการสงสถานที่ไปยังโทรศัพทที่ใชงานรวมกนัได ในหนาจอ
สถานที่ ใหกดปุมเลือ่น แลวเลือก สง หากคุณสงสถานทีใ่นรูป
แบบขอความตัวอกัษร ขอมูลจะถกูแปลงเปนขอความลวน

ในการถายภาพสกรีนช็อตตําแหนงของคุณ ใหเลือก ตัว
เลือก > เครือ่งมือ > จดัเก็บสแนปชอตแผนที่ ภาพ
รีนช็อตจะถกูจัดเกบ็ไวในแฟมขอมูลรูปถาย ในการสงภาพ
รีนช็อต ใหเปดโฟลเดอรรูปถาย แลวเลอืกตัวเลอืกสงจาก
เครื่องมือที่เปดใชงานอยู หรือจากเมนูตัวเลือก แลวเลอืก
การสง

ในการดูประวัติที่คุณเปดดูขอมูล สถานที่ที่คุณเคยดูบนแผนที่
รวมถงึเสนทางและคอลเลคชั่นที่คุณไดสรางไว ใหเลือก ตัว
เลือก > รายการโปรด แลวเลือกตัวเลือกที่ตองการ
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การวางแผนเสนทาง

ในการวางแผนเสนทางไปยังจุดหมาย ใหเลือ่นไปยังจุดหมาย
ปลายทางที่ตองการ กดปุมเลือ่น แลวเลือก เพิ่มในเสนทาง
ระบบจะเพิม่ที่ตั้งลงในเสนทาง

หากตองการเพิม่ที่ตั้งลงในเสนทาง ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่ม
จดุเสนทาง ที่แวะพกัทีเ่ลือกไวเปนแหงแรกจะเปนจุดเริ่มตน
หากตองการเปลีย่นลาํดับของที่แวะพกั ใหกดปุมเลือ่น แลว
เลอืก ยาย

บริการเสริมสําหรับแผนที่
คุณสามารถซือ้ใบอนุญาตและดาวนโหลดคูมือประเภทตางๆ
ได เชน คูมือแนะนําเมืองและคูมือการเดินทาง ของเมืองอืน่ๆ
ลงในโทรศัพทของคุณได นอกจากนี้ คุณสามารถซื้อใบ
อนญุาตบริการนําทาง Drive & Walk แบบเลี้ยวตอเลีย้วที่
แนะนําดวยเสียง รวมทัง้บริการขอมูลจราจรเพือ่ใชในแอปพลิ
เคชั่นแผนที่ได ใบอนญุาตการนําทางเปนใบอนุญาตเฉพาะ
ภูมิภาค (จะมีการเลือกภูมิภาคเมื่อคุณซื้อใบอนุญาต) และจะใช
งานไดในพืน้ที่ทีเ่ลือกไวเทานั้น คูมือที่ดาวนโหลดจะถกูจัด
เกบ็ไวในเครื่องโดยอตัโนมัติ
ใบอนญุาตที่คุณซื้อไวสําหรับคูมือการเดินทางหรือการนําทาง
สามารถโอนไปยังอปุกรณเครื่องอืน่ได แตใบอนุญาตใบ
เดียวกนันั้นสามารถเปดใชงานไดอปุกรณครั้งละหนึ่งเครื่อง

ในการดูและอพัเดตใบอนุญาต ใหเลือก ตัวเลือก > พิเศษ >
ใบอนุญาตของฉัน

ขอมูลการเดินทางและการจราจร รวมถึงบริการทีเ่กีย่วของเปน
ของบริษัทอืน่ทีไ่มมีสวนเกีย่วของกับ Nokia ซึ่งขอมูลดังกลาว
อาจไมแมนยําและไมสมบูรณ และขึ้นอยูกับการเปดใหบริการ
คุณไมควรใหความเชื่อถือขอมูลทีก่ลาวไวขางตนและบริการที่
เกีย่วของแตเพยีงอยางเดียว

การดาวนโหลดและใชบริการเสริมอาจตองใชการสงขอมูล
ขนาดใหญผานทางเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอ
ขอมูลเกีย่วกบัคาบริการเกีย่วกบัการสงขอมูลไดจากผูใหบริการ
ของคุณ

การนําทาง
ในการซื้อบริการนาํทางการขับรถและเดินพรอมกบัการแนะนํา
ดวยเสียงหรือซือ้เฉพาะการนําทางการเดินเพยีงอยางเดียว ให
เลือก ตัวเลือก > พเิศษ > ขับรถและเดนิ หรือ เดิน คุณ
สามารถชําระคาบริการผานบัตรเครดิตที่ระบบยอมรับหรือใหคิด
คาบริการดังกลาวรวมไวในใบแจงคาโทรศัพท (หากผูให
บริการเครือขายเซลลลูารสนับสนุน)

การนําทางการขับรถ

ในการซือ้บริการการนําทางการขับรถและเดิน ใหเลือก ตวั
เลือก > พเิศษ > ขับรถและเดิน

เมื่อคุณใชระบบการนําทางเปนครั้งแรก เครื่องจะขอใหเลือก
ภาษาของเสียงแนะนาํและดาวนโหลดไฟลแนะนําดวยเสียง
ของภาษาที่เลอืก ทัง้นี้ คุณสามารถดาวนโหลดไฟลแนะนําดวย
เสียงโดยใชโปรแกรม Nokia Map Loader ได โปรดดูที“่การ
ดาวนโหลดแผนที”่ หนา 38
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หากตองการเปลี่ยนภาษาในภายหลัง เมื่ออยูในหนาจอหลัก
ของแผนที่ ใหเลือก ตวัเลือก > เครือ่งมือ > การตั้งคา >
การนําทาง > แนะนําดวยเสียง แลวเลือกภาษา และ
ดาวนโหลดไฟลแนะนําดวยเสียงสําหรับภาษาทีเ่ลอืก

การนําทางการเดนิ

ในการซื้อบริการการนําทางการเดิน ใหเลือก ตัวเลือก >
พเิศษ > เดิน
การนําทางการเดินจะแตกตางจากการนําทางการขับรถอยู
หลายอยาง เสนทางการเดินจะไมรวมขอจํากดัสําหรับการนํา
ทางการขับรถหลายขอ เชน ถนนทีแ่ลนรถทางเดียวและขอ
บังคับการเลีย้วรถ และจะรวมเอาพืน้ที่อืน่ลงในบริการดวย เชน
สวนสาธารณะและโซนคนเดินเทา โดยแผนที่จะใหความสําคัญ
เสนทางเดินทางและถนนสายเล็กกวาเปนลาํดับแรก และจะละ
ทางหลวงกบัทางดวน ระยะทางของเสนทางเดินเทาจะจํากดั
ไวสูงสุด 50 กโิลเมตร (31 ไมล) และความเร็วในการเดินทางจะ
จํากดัไวสูงสุด 30 กม./ชม. (18 ไมล/ชม.) หากมีการเกนิขีด
จํากดัความเร็ว การนําทางจะหยุดทํางานและจะเริ่มทํางานตอ
เมื่อคุณลดความเร็วลงใหอยูภายในขีดจํากดั

การนําทางแบบเลีย้วตอเลี้ยวหรือการแนะนาํดวยเสียงจะไมมี
ใหบริการในการนาํทางการเดิน แตจะมีลูกศรขนาดใหญแสดง
เสนทางและมีลกูศรขนาดเลก็ที่ดานลางของหนาจอชี้ไปยัง
ปลายทางโดยตรง การดูดาวเทยีมจะมีใหบริการในการนํา
ทางการเดินเพยีงอยางเดียว

การนําทางไปยังจุดหมายที่ตองการ

ในการเริ่มตนการนาํทางไปยังปลายทางที่ตองการดวย GPS ให
เลือกสถานที่บนแผนที่หรือจากรายการผลลัพธ แลวเลอืก ตัว
เลือก > ขับไปยัง หรือ เดนิไปที่

ในการเปลี่ยนเปนมุมมองอืน่ในระหวางการนําทาง ใหเลือ่นไป
ทางซายหรือทางขวา

หากตองการหยุดการนาํทาง ใหกดปุม หยุด

ในการเลือกตัวเลอืกการนําทาง ใหกดปุม ตัวเลือก ในขณะ
นาํทาง หากกําลังเปดใชการนาํทางเสนทางขับรถ หนาจอเมนู
พรอมตัวเลอืกตางๆ จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

ปุมกดบางปุมจะใชควบคุมตัวเลือกในหนาจอดังกลาว เชน กด
ปุม 2 เพือ่เลนซ้ําเสียงสั่งงาน, 3 เพือ่เปลี่ยนเปนโหมดวนัหรือ
โหมดกลางคืน และ 4 เพือ่บันทึกสถานที่ปจจุบัน

ขอมูลจราจร
ในการซือ้ใบอนุญาตบริการขอมูลจราจรตามเวลาจริง ใหเลอืก
ตวัเลือก > พเิศษ > การจราจร บริการดังกลาวจะใหขอมูล
เกีย่วกบัสภาพการจราจรติดขัดซึง่อาจสงผลกระทบตอการเดิน
ทางของคุณ การดาวนโหลดบริการเสริมอาจเกี่ยวของกบัการ
สงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรด
ติดตอขอขอมูลเกีย่วกบัคาบริการเกีย่วกบัการสงขอมูลไดจากผู
ใหบริการของคุณ

ในการดูขอมูลเกีย่วกบัสภาพจราจรติดขัดที่อาจทาํใหเกดิความ
ลาชาหรือทําใหคุณไปไมถงึจุดหมายปลายทาง ใหเลือก ตัว
เลือก > การจราจร สภาพจราจรดังกลาวจะแสดงบนแผนที่
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เปนรูปสามเหลีย่มและเสนแบงเขต คุณสามารถใชฟงกชันการ
เปลี่ยนเสนทางอตัโนมัติเพือ่หลีกเลี่ยงภาวะดังกลาวได

ในการดูขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัเหตุการณและตัวเลือกการ
เปลี่ยนเสนทางที่สามารถใชได ใหกดปุมเลือ่น

ในการอพัเดตขอมูลจราจร ใหเลือก อัพเดตขอมูลจราจร ใน
การกําหนดความถี่ทีจ่ะใหโทรศัพทอพัเดตขอมูลจราจรโดย
อตัโนมัติ ใหเลอืก ตัวเลือก > เครื่องมือ > การตัง้คา >
การนําทาง > อัพเดตขอมูลจราจร

ในการสรางเสนทางสํารองโดยอตัโนมัติในกรณีที่เกดิการ
จราจรติดขัด ซึง่อาจทาํใหเกดิความลาชาหรือทําใหคุณไปไม
ถงึจุดหมายปลายทาง ใหเลือก ตวัเลือก > เครือ่งมือ > การ
ตัง้คา > การนําทาง > เปลี่ยนทางหลบการจราจร >
อัตโนมัติ

คูมือการเดนิทาง
ในการซื้อและดาวนโหลดคูมือการเดินทางประเภทตางๆ เชน
คูมือแนะนาํเมืองและคูมือการเดินทาง ของเมืองอืน่ๆ ลงใน
โทรศัพท ใหเลอืก ตัวเลือก > พิเศษ > คูมือการเดนิทาง
คูมือการเดินทางจะใหขอมูลเกีย่วกบัแหลงทองเทีย่ว ราน
อาหาร โรงแรม และสถานที่สําคัญตางๆ คุณตองดาวนโหลด
คูมือการเดินทางและซื้อกอน จึงจะสามารถนํามาใชงานได

ในการเรียกดูคูมือการเดินทางที่ดาวนโหลดไว ในแท็บ คูมือ
เดินทางฉัน ที่อยูในคูมือการเดินทาง ใหเลือกคูมือการเดิน
ทาง แลวเลือกหมวดยอย (ถามี)

ในการดาวนโหลดคูมือการเดินทางรายการใหมลงในโทรศัพท
จากโฟลเดอรคูมือการเดินทาง ใหเลือกคูมือการเดินทางที่
ตองการ แลวเลอืก ดาวนโหลด > ใช ระบบจะดําเนินการขั้น
ตอนการซื้อโดยอตัโนมัติ คุณสามารถชําระคาคูมือการเดินทาง
โดยใชบัตรเครดิตทีร่ะบบยอมรับหรือใหคิดคาบริการดังกลาว
รวมไวในใบแจงคาโทรศัพท (หากผูใหบริการเครือขาย

ลารสนับสนุน)

ในการยืนยันการซื้อ ใหเลอืก ตกลง สองครั้ง หากตองการตอบ
รับคํายืนยันการซื้อผานทางอเีมล ใหใสชื่อและที่อยูอเีมล แลว
เลือก ตกลง
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แฟมขอมลูเพลง
เครื่องเลนเพลง

คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟง
เสียงที่ดังเกนิไปอยางตอเนือ่งอาจเปนอนัตรายตอการไดยิน
เสียงของคุณ โปรดอยาถอืโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลาํโพงเนือ่งจากเสียงจะดังมาก

เครื่องเลนเพลงสนบัสนุนไฟลที่มีนามสกลุ AAC, AAC+, eAAC+,
MP3 และ WMA เครื่องเลนเพลงจะไมสนบัสนุนคุณสมบัติ
ทัง้หมดของรูปแบบไฟลหรือรูปแบบไฟลทกุประเภท

และคุณสามารถใชเครื่องเลนเพลงฟงเอพโิซดตางๆ ของพอด
แคสต พอดแคสต คือ วิธีการนําเสนอเสียงและเนือ้หาของ
วดิีโอผานอินเทอรเน็ตโดยใชเทคโนโลยี RSS หรือ Atom เพือ่
เลนบนอปุกรณเคลื่อนทีแ่ละบนคอมพวิเตอร

คุณสามารถโอนเพลงจากโทรศัพทครื่องอืน่ที่ใชงานรวมกนัได
มายังโทรศัพทของคุณ โปรดดูที“่การโอนเพลงลงใน
โทรศัพท” หนา 46

การเลนเพลงหรือภาคของพอดแคสต
ในการเปดเครื่องเลน ใหกดปุม  แลวเลอืก เพลง > เครือ่ง
เลน

เคล็ดลับ: คุณสามารถเปดเครื่องเลนจากเมนมูัลติมีเดีย
ได

คุณอาจตองรีเฟรชคลงัเพลงและพอดแคสตในโทรศัพทหลัง
จากอพัเดตเพลงหรือพอดแคสตที่เลอืกไว ในการเพิม่รายการ
ทั้งหมดลงในคลงั เมื่ออยูในมุมมองหลักเครื่องเลน ใหเลอืก ตัว
เลือก > รเีฟรช
ในการเลนเพลงหรือภาคของเอพโิซด ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

1. เลอืกประเภทเพือ่สํารวจเพลงหรือภาคของพอดแคสตที่
คุณตองการฟง หากการตั้งคาเปดวงกลม Navi ในการตั้ง
คา เมื่อจะเรียกดูรายการ ใหเลือ่นนิว้มือไปตามขอบของปุม
เลือ่น

2. ในการเลนไฟลทีเ่ลือกไว ใหกดปุมเลื่อน

ในการพกัการเลนชั่วคราว ใหกดปุมเลน หากตองการเลนตอ
ใหกดปุมเลื่อนอกีครั้ง หากตองการหยุดเลน ใหเลื่อนลง
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ในการเดินหนาหรือกรอกลบั ใหกดปุมเลือ่นไปทางขวาหรือ
ทางซายคางไว 

ในการขามไปยังรายการถัดไป ให
เลือ่นไปทางขวา ในการกลบัไปยัง
จุดเริ่มตนของรายการ ใหเลือ่นไป
ทางซาย ในการขามไปยังรายการ
กอนหนา ใหเลือ่นไปทางซายอีก
ครั้งภายใน 2 วินาทหีลังจากที่เริ่ม
เลนเพลงหรือพอดแคสต

ในการเปดหรือปดการเลนแบบสุม
( ) ใหเลอืก ตวัเลือก > สับ
เปลี่ยน

ในการเลนซ้ํารายการปจจุบัน ( ),
ทกุเพลง ( ) หรือปดการเลนซ้ํา ใหเลอืก ตวัเลือก > เลนซ้ํา

หากคุณเลนพอดแคสต การสุมเลนเพลงและเลนซ้ําจะปดโดย
อตัโนมัติ

ในการปรับความดัง ใหกดปุมระดับเสียง

ในการแกไขแบบเสียงในการเลนเพลง ใหเลือก ตวัเลือก > 
อีควอไลเซอร

ในการแกไขภาพความสมดุลและภาคสเตอริโอหรือปรับปรุง
เสียงเบส ใหเลือก ตวัเลือก > การตั้งคาเสียง

ในการดูภาพประกอบขณะเลน ใหเลอืก ตวัเลือก > แสดง
ภาพจงัหวะ

หากตองการกลับมาทีโ่หมดพรอมทาํงานและออกจากเครื่อง
เลนที่กาํลังเลนอยูในพืน้หลงั ใหกดปุมวางสาย หรือเปลี่ยนเปน
แอปพลิเคชั่นอื่นที่เปดอยู และกดปุม  คางไว

ในการปดเครื่องเลน ใหเลอืก ตวัเลือก > ออก

เมนูเพลง
กดปุม  แลวเลอืก เพลง > เครือ่งเลน
เมนูเพลงจะแสดงเพลงทีม่ีอยู ในการดูเพลงทั้งหมด เพลงที่จัด
เรียงลําดับไว รายการเพลง หรือพอดแคสตในเมนเูพลง ให
เลือกตัวเลือกทีต่องการ

เมื่อเครื่องเลนทาํงานเปนพืน้หลงั หากตองการเปดหนาจอ
กําลงัเลน ใหกดปุมมัลติมีเดียคางไว

เพลยลสิต
กดปุม  แลวเลอืก เพลง > เครือ่งเลน

ในการดูและจัดการเพลยลิสต เมื่ออยูในเมนูเพลง ใหเลอืก
เพลยลิสต

ในการดูรายละเอยีดของเพลยลสิต ใหเลอืก ตัวเลือก > ราย
ละเอียดเพลยลิสต

การสรางรายการเลน
1. เลอืก ตวัเลือก > สรางรายการเลน
2. ปอนชื่อเพลยลสิต และเลือก ตกลง
3. เมื่อจะเพิม่เพลงทนัท ีใหเลอืก ใช หรือหากจะเพิม่เพลง
ภายหลัง ใหเลือก ไม
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4. หากคุณเลือก ใช ใหเลือกศิลปนเพือ่คนหาเพลงทีคุ่ณ
ตองการเพิม่ไปที่เพลยลสิต กดปุมเลือ่นเพือ่เพิม่รายการ
หากตองการใหรายชื่อเพลงแสดงอยูดานลางชื่อศิลปน ให
เลือ่นไปทางขวา หากตองการซอนรายชื่อเพลง ใหเลือ่นไป
ทางซาย

5. เมื่อเลือกเสร็จแลว ใหเลอืก เรยีบรอย
ถามีการดหนวยความจําที่ใชงานรวมกนัไดเสียบอยู เพลย
ลิสตจะถูกบันทึกลงในการดหนวยความจํา

ในการเพิม่เพลงทหีลัง เมื่อดูเพลยลสิต ใหเลือก ตัวเลือก >
เพิ่มเพลง

ในการเพิม่เพลง อลับั้ม ศิลปน ประเภท และผูเรียบเรียงไปที่
เพลยลสิตจากหนาจออืน่ของเมนูเพลง ใหเลือกรายการ แลว
เลอืก ตวัเลือก > เพิ่มไปที่เพลยลิสต > เพลยลิสตที่จดั
เก็บ หรือ เพลยลิสตใหม

เมื่อจะลบเพลงออกจากเพลยลิสต ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ
การลบนีไ้มไดเปนการลบเพลงออกจากเครื่อง แตเปนเพยีงการ
ลบออกจากรายการเลนเทานั้น

ในการจัดเรียงลาํดับเพลงในเพลยลสิตใหม ใหเลื่อนไปยัง
เพลงที่ตองการยาย แลวเลือก ตัวเลือก > ยาย ในการหยิบ
เพลงไปวางไวตรงตําแหนงใหม ใหใชปุมเลือ่น

พอดแคสต
กด  และเลอืก เพลง > เครือ่งเลน > พอดแคสต
เมนพูอดแคสตจะแสดงพอดแคสตที่มีอยูในโทรศัพท

เอพิโซดพอดแคสตมีสถานะสามสถานะดังนี้ ไมเคยเลน เลน
บางสวน และเลนทัง้หมด หากมีการเลนเอพโิซดบางสวน
เครื่องจะเลนเพลงจากจุดทีเ่ลนครั้งลาสุดในครั้งตอไปทีเ่ลน
หากไมเคยเลนเอพโิซดมากอนหรือเลนทั้งหมด เครื่องจะเริ่ม
เลนจากตอนตน

เครือขายโฮมกับเครื่องเลนเพลง
คุณสามารถเลนขอมูลระยะไกลทีเ่กบ็ไวในโทรศัพท Nokia
จากอปุกรณทีใ่ชงานรวมกนัไดที่อยูในเครือขายโฮม ทั้งนี ้คุณ
ยังสามารถคัดลอกไฟลจากโทรศัพท Nokia ไปยังอปุกรณอืน่ๆ
ที่เชื่อมตอกบัเครือขายโฮมได เครือขายโฮมจะตองไดรับการ
กําหนดคากอน โปรดดูที“่เกีย่วกบัเครือขายโฮม” หนา 75

การเลนเพลงหรือพอดแคสตระยะไกล
1. กดปุม  แลวเลอืก เพลง > เครือ่งเลน
2. เลอืกหมวดหมูเพือ่สํารวจเพลงหรือเอพโิซดของพอด
แคสตที่คุณตองการฟง เลือ่นนิว้ของคุณไปรอบๆ ขอบปุม
เลือ่นเพือ่เบราสเพลง

3. เลอืกเพลงหรือพอดแคสตที่ตองการ แลวเลอืก ตัวเลือก >
เลน > ผานทางเครอืขายโฮม

4. เลอืกอปุกรณทีเ่ลนไฟล

การคัดลอกเพลงหรือพอดแคสตแบบไรสาย

ในการคัดลอกหรือโอนไฟลสื่อจากโทรศัพทของคุณไปยัง
โทรศัพทเครื่องอืน่ทีใ่ชงานรวมกนัไดในเครือขายโฮม ใหเลือก
ไฟลและ ตวัเลือก > คัดลอกไปเครอืขายโฮม คุณไมจําเปน
ตองเปดการแบงใชเนือ้หาในการตั้งคาเครือขายโฮม โปรดดู
ที“่การตั้งคาการแบงปนและการระบุเนื้อหา” หนา 77
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การโอนเพลงลงในโทรศัพท
คุณสามารถโอนเพลงจากเครื่องพซีทีี่ใชรวมกนัไดหรืออปุกรณ
อืน่ที่ใชรวมกนัไดโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB หรือการเชื่อม
ตอ Bluetooth ทีใ่ชรวมกนัได
ขอกาํหนดของเครื่องพซีีสําหรับการโอนเพลง

● ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP (หรือรุนหลงัจาก
นี้)

● แอปพลเิคชั่น Windows Media Player รุนที่ใชรวมกนัได
คุณสามารถอานขอมูลโดยละเอยีดเพิม่เติมเกีย่วกับ
Windows Media Player ทีใ่ชงานรวมกนัไดจากหนา
ผลติภัณฑของโทรศัพทในเวบ็ไซต Nokia

● Nokia Nseries PC Suite 2.1 หรือที่สูงกวา
Windows Media Player 10 อาจทําใหเกดิความลาชาในการ
เลนไฟลที่มีการปองกนัดวยเทคโนโลยี WMDRM หลังจากโอน
ไฟลดังกลาวลงในเครื่องแลว ตรวจสอบ hotfix สําหรับ
Windows Media Player 10 ไดทีเ่ว็บไซตสนบัสนุน Microsoft
หรือรับ Windows Media Player เวอรชันใหมกวาทีใ่ชงานรวม
กนัได

การโอนเพลงจากคอมพวิเตอร
คุณสามารถใชวิธกีารถายโอนเพลงไดดังตอไปนี้:

● ในการดูโทรศัพทของคุณบนคอมพวิเตอรเปนอปุกรณซึ่ง
เปนหนวยความจําสํารอง ซึ่งคุณสามารถโอนไฟลขอมูลใดๆ
ได ใหทาํการเชื่อมตอดวยสายเคเบิลขอมูล USB ทีใ่ชงาน
รวมกนัไดหรือการเชื่อมตอ Bluetooth ถาคุณใชสาย USB ให

เลอืก อุปกรณจัดเกบ็ขอมูล เปนโหมดเชื่อมตอ คุณตอง
ใสการดหนวยความจําทีใ่ชรวมกนัไดลงในเครื่อง

● ในการซิงโครไนสเพลงดวย Windows Media Player ใหตอ
สาย USB ที่ใชงานรวมกันได แลวเลือก การโอนยายมีเดีย
เปนโหมดเชื่อมตอ คุณตองใสการดหนวยความจําทีใ่ชรวม
กนัไดลงในเครื่อง

ในการเปลี่ยนโหมดการเชื่อมตอ USB ทีต่ั้งไว ใหกดปุม 
แลวเลือก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > USB > โหมดการเชือ่ม
ตอ USB

การโอนขอมูลดวย Windows Media Player
ฟงกชันการซงิโครไนซเพลงอาจแตกตางกนัระหวางเวอรชัน
ตางๆ ของแอปพลิเคชั่น Windows Media Player สําหรับขอมูล
เพิม่เติม โปรดดูคูมือและวิธใีช Windows Media Player ที่
เกีย่วของ คําแนะนําตอไปนีเ้ปนคําแนะนาํสําหรับโปรแกรม
Windows Media Player 11
การซงิโครไนซดวยตนเอง
เมื่อใชการซิงโครไนซดวยตนเอง คุณสามารถเลอืกเพลงและ
รายการเพลงที่ตองการยาย คัดลอก หรือลบได

1. หลงัจากเชื่อมตอโทรศัพทเขากบั Windows Media Player
แลว ใหเลือกโทรศัพทของคุณในบานหนาตางการนําทาง
ดานขวา หากมีอปุกรณมากกวาหนึ่งรายการเชื่อมตออยู

2. ในบานหนาตางการนําทางดานซาย ใหเรียกดูไฟลเพลง
ของเครื่องคอมพิวเตอรที่ตองการซงิโครไนซ

3. ลากและวางเพลงใน Sync List ทางดานขวา
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คุณสามารถมองเห็นขนาดของหนวยความจําที่เหลอือยูใน
โทรศัพทที่ดานบนของ Sync List

4. ในการลบเพลงหรืออลับั้ม ใหเลือกรายการใน Sync List
คลิกขวา แลวเลือก Remove from list

5. ในการเริ่มตนซงิโครไนซ ใหเลอืก Start Sync
การซงิโครไนซอัตโนมัติ
1. ในการเปดใชฟงกชันการซิงโครไนซอตัโนมัติใน Windows

Media Player ใหคลกิแท็บ Sync เลือก Nokia Handset >
Set Up Sync... แลวกาเครื่องหมายเลือกในชอง Sync this
device automatically

2. เลอืกเพลยลิสตที่ตองการซิงโครไนซอตัโนมัติในบาน
หนาตาง Available playlists แลวคลิก Add
รายการทีเ่ลือกไวจะถกูโอนขอมูลไปที่บานหนาตาง
Playlists to sync

3. ในการสิ้นสุดการตั้งคาการซิงโครไนซอตัโนมัติ ใหคลกิ
Finish

เมื่อกาเครื่องหมายเลอืกชอง Sync this device
automatically แลวคุณไดเชื่อมตอโทรศัพทกบัเครื่อง
คอมพวิเตอร คลังเพลงในโทรศัพทจะอพัเดตโดยอตัโนมัติตาม
เพลยลสิตที่คุณเลอืกไวสําหรับการซงิโครไนซใน Windows
Media Player หากไมไดเลือกเพลยลิสต คลังเพลงทัง้หมด
ของคอมพวิเตอรจะถูกเลือกสําหรับการซงิโครไนซ หากมีพืน้ที่
หนวยความจําไมเพยีงพอในโทรศัพท Windows Media Player
จะเลือกการซงิโครไนซดวยตนเองโดยอตัโนมัติ

หากตองการหยุดการซิงโครไนซอตัโนมัติ ใหคลกิแท็บ Sync
แลวเลือก Stop Sync to 'Nokia Handset'

Nokia Music Store
ใน Nokia Music Store (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณ
สามารถคนหา เบราส และซือ้เพลงเพือ่ดาวนโหลดลงใน
โทรศัพทของคุณได ในการซื้อเพลง คุณตองลงทะเบียนใช
บริการนี้กอน

ในการตรวจสอบการใหบริการ Nokia Music Store ในประเทศ
ของคุณ โปรดเขาไปที่ music.nokia.com
ในการเขาใชงาน Nokia Music Store คุณตองมีจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเนต็ที่ใชงานไดในโทรศัพทของคุณ

ในการเปด Nokia Music Store ใหกด  และเลอืก เพลง >
รานคาเพลง

ในการคนหาเพลงเพิม่เติมในหมวดหมูอืน่ของเมนูเพลง เลือก
ตวัเลือก > คนหาในรานคาเพลง

การตั้งคา Nokia Music Store
การใหบริการและรูปลักษณของการตั้งคารานคาเพลงอาจแตก
ตางกนัไป นอกจากนี้ การตั้งคายังอาจไดรับการกาํหนดไวลวง
หนา และไมสามารถแกไขได หากไมไดกําหนดการตั้งคาไว
ลวงหนา ระบบอาจขอใหคุณเลอืกจุดเชื่อมตอทีจ่ะใช เมื่อเชื่อม
ตอเขากบัรานคาเพลง ในการเลือกจุดเชื่อมตอ เลือก จุดเชือ่ม
ตอที่ตัง้ไว

ในรานคาเพลง คุณสามารถแกไขการตั้งคาไดโดยเลอืก ตัว
เลือก > การตั้งคา
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เครื่องสง FM
เกี่ยวกับเครื่องสง FM
การใหบริการฟงกชันนีจ้ะแตกตางกนัไปตามประเทศที่ใชงาน

ในบางประเทศอาจจํากดัการใชงานเครื่องสง FM กอนจะใช
ฟงกชันนีใ้นตางประเทศ โปรดตรวจสอบทีเ่วบ็ไซต
www.nseries.com/fmtransmitter กอนวาในประเทศดัง
กลาวอนุญาตใหใชฟงกชันนี้ไดหรือไม

ดวยเครื่องสง FM คุณสามารถเลนเพลงในโทรศัพทผานเครื่อง
รับสัญญาณ FM ที่ใชงานรวมกันได เชน วิทยุในรถยนตหรือ
เครื่องเลนสเตอริโอ

เครื่องสง FM มีระยะในการใชงานไดสูงสุด 3 เมตร (10 ฟุต)
ทัง้นี้ การสงสัญญาณอาจไดรับผลกระทบจากสิ่งกีขวางหรือ
สัญญาณรบกวน เชน ผนัง อปุกรณอเิล็กทรอนกิสตางๆ หรือ
จากสถานวีิทยุได เครื่องสง FM อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
ไปยังเครื่องรับสัญญาณ FM ทีร่ับความถี่เดียวกนั ซึ่งอยูใน
บริเวณใกลเคียง เพือ่เปนการปองกนัไมใหเกดิสัญญาณรบกวน
คุณควรคนหาความถี่ FM อสิระที่เครื่องรับสัญญาณกอนทีจ่ะใช
เครื่องสง FM
เครื่องสง FM อาจไมสามารถใชงานไดพรอมกนักบัวิทยุ FM ใน
โทรศัพท

ระยะคลื่นความถีใ่นการใชงานของเครื่องสงคือตั้งแต 88.1 ถึง
107.9 MHz
เมื่อเปดเครื่องสงไวและมีการสงสัญญาณ สัญลกัษณ  จะ
ปรากฏขึ้นเมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมใชงาน หากเปดเครื่อง
สงไว แตไมมีการสงสัญญาณใดๆ สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น

และจะมีการสงเสียงสัญญาณดังขึ้นเปนระยะๆ หากเครื่องสงไม
สงสัญญาณใดๆ เปนเวลาหลายนาที เครื่องสงจะปดการทํางาน
เองโดยอตัโนมัติ

การเลนเพลงดวยเครื่องสง FM
ในการเลนเพลงทีจ่ัดเกบ็ไวในโทรศัพทผานเครื่องรับสัญญาณ
FM ที่ใชรวมกันได ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
1. กด  แลวเลอืก เพลง > เครือ่งเลน
2. เลอืกเพลงหรือเพลยลสิตทีจ่ะเลน

3. ในหนาจอกําลงัเลน ใหเลอืก ตัวเลือก > เครือ่งสง FM
4. ในการใชงานเครื่องสง FM ใหตั้งคา เครือ่งสง FM เปน
เปด แลวปอนความถีท่ี่ไมไดใชในการสงสัญญาณอืน่ เชน
หากคลื่นความถี่ 107.8 MHz วางอยูในพืน้ที่ของคุณ และ
คุณปรับเครื่องรับสัญญาณ FM เขาหาคลืน่นี้ คุณจะตองปรับ
เครื่องสง FM ไปทีค่ลื่น 107.8 MHz ดวย

5. ปรับอปุกรณรับสัญญาณไปทีค่วามถีเ่ดียวกนั แลวเลอืก ตวั
เลือก > ออก

ในการปรับความดัง ใหใชฟงกชันเสียงในอปุกรณรับสัญญาณ
ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงที่ดังเกนิไปอยาง
ตอเนื่องอาจเปนอนัตรายตอการไดยินเสียงของคุณ

ในการยกเลิกใชงานเครื่องสง FM ใหเลอืก ตัวเลือก > เครือ่ง
สง FM แลวตั้งคา เครือ่งสง FM เปน ปด
หากยังไมเลนเพลงเมื่อเวลาผานไปหลายนาที เครื่องสงจะปด
เองโดยอตัโนมัติ
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การตัง้คาเครื่องสง FM
กด  แลวเลอืก เพลง > เครือ่งสง FM
ในการใชงานเครื่องสง FM ใหเลือก เครือ่งสง FM > เปด

ในการกําหนดความถี่ดวยตนเอง ใหเลอืก ความถี่ แลวปอน
คาที่ตองการ

ในการแสดงรายการความถี่ทีใ่ชแลวกอนหนานี้ ใหเลือก ตัว
เลือก > ความถี่ลาสุด

พอดแคสต Nokia
ดวยแอปพลิเคชั่นพอดแคสต Nokia (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) คุณสามารถคนพบ คนหา สมัครบริการ และดาวน
โหลดพอดแคสตแบบ OTA ตลอดจนเลน จัดการ และรวมมอง
พอดแคสตเสียงและวิดีโอดวยโทรศัพทของคุณได

การตัง้คาพอดแคสต
กอนจะใชโปรแกรม Nokia Podcasting ใหตั้งคาการเชื่อมตอ
และการดาวนโหลด

วธิีการเชื่อมตอที่แนะนําคือ WLANตรวจสอบกบัผูใหบริการหาก
ตองการขอมูลเกีย่วกบัเงื่อนไขและคาธรรมเนียมการบริการ
ขอมูลกอนใชการเชื่อมตออืน่ ตัวอยางเชน แผนขอมูลอตัรา
คงทีจ่ะชวยใหโอนยายขอมูลจํานวนมากโดยเสียคาธรรมเนียม
เปนรายเดือนได

การตั้งคาการเชื่อมตอ

ในการแกไขการตั้งคาการเชื่อมตอ ใหกดปุม  แลวเลอืก
เพลง > พอดแคสต > ตัวเลือก > การตั้งคา > การเชือ่ม
ตอ
กําหนดตัวเลือกตอไปนี้

● จดุเชื่อมตอที่ตัง้ไว  — เลอืกจุดเชื่อมตอที่จะกําหนดการ
เชื่อมตอกบัอนิเทอรเน็ต

● URL บรกิารคนหา  — กําหนดบริการคนหาพอดแคสตที่จะ
ใชในการคนหา

การตั้งคาดาวนโหลด
ในการแกไขการตั้งคาดาวนโหลด ใหกดปุม  แลวเลอืก
เพลง > พอดแคสต > ตัวเลือก > การตั้งคา >
ดาวนโหลด
กําหนดตัวเลือกตอไปนี้

● จดัเก็บไปที่  — กําหนดตําแหนงที่คุณตองการจัดเกบ็พอด
แคสตของคุณ

● ชวงการอัพเดต  — กําหนดความถี่ในการอพัเดตพอด
แคสต

● วันที่อัพเดตถดัไป  — กาํหนดวันที่ในการอัพเดตอตัโนมัติ
ครั้งตอไป

● เวลาอัพเดตถัดไป  — กําหนดเวลาในการอพัเดตอตัโนมัติ
ครั้งตอไป

การอพัเดตอตัโนมัติจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อไดเลือกจุดเชื่อม
ตอเริ่มตนที่กาํหนดไว และโปรแกรม Nokia Podcasting
กาํลังทาํงานอยู หากโปรแกรม Nokia Podcasting ไมได
ทาํงาน การอพัเดตอตัโนมัติจะไมเริ่มตนขึ้น
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● ขีดจํากัดดาวนโหลด (%)  — กําหนดขนาดของหนวย
ความจําที่จะใชสําหรับการดาวนโหลดพอดแคสต

● หากเกินขีดจํากดั  — กําหนดสิ่งทีต่องทาํหากสิ่งที่
ดาวนโหลดมีขนาดใหญกวาขนาดของดาวนโหลดที่จํากดั

การตั้งคาแอปพลเิคชั่นเพื่อดึงพอดแคสตอตัโนมัติอาจ
เกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผู
ใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัคาบริการการ
สงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

ในการเรียกคืนคาทีต่ั้งไว ใหเลือก ตวัเลือก > เรยีกคนืคาที่
ตัง้ไว ในหนาจอการตั้งคา

การคนหาพอดแคสต
การคนหาชวยใหคุณคนหาพอดแคสตไดดวยคําสําคัญหรือชื่อ
เรื่อง

เครื่องมือคนหาจะใชบริการคนหาพอดแคสตที่คุณตั้งคาไวใน
พอดแคสต > ตวัเลือก > การตั้งคา > การเชื่อมตอ >
URL บรกิารคนหา
ในการคนหาพอดแคสต ใหกดปุม  แลวเลอืก เพลง >
พอดแคสต > คนหา และปอนคําหลกัที่ตองการ

เคล็ดลับ: คนหาชื่อเรื่องพอดแคสตและคําสําคัญในคํา
อธิบาย แตไมใชในเอพโิซดที่กําหนดไว หัวขอทัว่ไป
เชน ฟุตบอลหรือฮพิฮอพมักใหผลลัพธการคนหาที่ดีกวา
ชื่อทีมหรือศิลปนทีเ่ฉพาะ

ในการสมัครใชชองทีท่าํเครื่องหมายเลอืกไว แลวเพิม่ชองดัง
กลาวลงในพอดแคสต ใหเลือก สมัคร ทั้งนี ้คุณสามารถเพิ่ม
พอดแคสตไดดวยการเลือกพอดแคสต

ในการเริ่มการคนหาใหม ใหเลอืก ตัวเลือก > คนหาใหม

ในการเปดเว็บไซตของพอดแคสต ใหเลอืก ตัวเลือก > เปด
เว็บเพจ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการดูรายละเอยีดพอดแคสต ใหเลือก ตวัเลือก > คํา
อธบิาย

ในการสงพอดแคสตที่เลือกไปยังโทรศัพทที่ใชงานรวมกนัได
ใหเลอืก ตัวเลือก > สง

ไดเรกทอรี
ไดเรกทอรีจะชวยคุณคนหาเอพิโซดใหมของพอดแคสตที่จะ
สมัครขอรับบริการ

เมื่อจะเปดไดเรกทอรี ใหกดปุม  แลวเลอืก เพลง > พอด
แคสต > ไดเรกทอรี่
เนื้อหาของไดเรกทอรีจะเปลีย่นแปลงไป เลือกแฟมขอมูล
ไดเรกทอรีที่ตองการอพัเดต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
สีของแฟมขอมูลจะเปลี่ยนแปลงเมื่อการอพัเดตเสร็จสมบูรณ

ไดเรกทอรีสามารถรวมพอดแคสตชั้นนาํที่ปรากฏตามความ
นยิมหรือแฟมขอมูลที่กาํหนดลกัษณะไว

ในการเปดชื่อแฟมขอมูลทีต่องการ ใหเลือกชื่อแฟมขอมูลและ
เปด รายการพอดแคสตจะปรากฏ

ในการสมัครขอรับบริการพอดแคสต ใหเลือกหัวเรื่อง แลว
เลือก อัพเดต เมื่อคุณสมัครขอรับบริการเอพโิซดของพอด
แคสตแลว คุณจะสามารถดาวนโหลด จัดการ และเลนเอพโิซด
เหลานั้นในเมนพูอดแคสตได
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ในการเพิม่ไดเรกทอรี่หรือแฟมขอมูลใหม ใหเลอืก ตวัเลือก >
ใหม > ไดเรกทอรีเ่ว็บ หรือ โฟลเดอร เลอืกหัวเรื่อง, URL
ของไฟล .opml (Outline Processor Markup Language) แลว
เลอืก เรยีบรอย

ในการแกไขแฟมขอมูล เว็บลิงค หรือไดเรกทอรี่เว็บที่เลอืก ให
เลอืก ตวัเลือก > แกไข

ในการนําเขาไฟล .opml ที่จัดเกบ็ไวในโทรศัพทของคุณ ให
เลอืก ตวัเลือก > นําเขาไฟล OPML เลอืกตําแหนงของไฟล
และนําเขาไฟลนั้น

ในการสงแฟมขอมูลไดเรกทอรีเปนขอความมัลติมีเดียหรือใช
การเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือกแฟมขอมูลและ ตัวเลือก >
สง
เมื่อคุณไดรับขอความพรอมไฟล .opml ทีส่งผานการเชื่อมตอ
Bluetooth ใหเปดไฟลเพือ่จัดเกบ็ไฟลนั้นไวทีแ่ฟมขอมูล ได
รบัแลว ในไดเรกทอรี่ เปดแฟมขอมูลเพือ่สมัครรับบริการลิงค
ตางๆ เพือ่เพิม่ลงในพอดแคสตของคุณ

สิง่ทีด่าวนโหลด
หลงัจากสมัครขอรับบริการพอดแคสตแลว จากไดเรกทอรี
คนหา หรือดวยการปอน URL คุณจะสามารถจัดการ
ดาวนโหลด และเลนเอพโิซดใน พอดแคสต ได

ในการดูพอดแคสตที่คุณสมัครขอรับบริการ ใหเลอืก พอด
แคสต > พอดแคสต

ในการดูชื่อเอพโิซดแตละชื่อ (เอพโิซดคือไฟลสื่อเฉพาะของ
พอดแคสต) ใหเลอืกชื่อพอดแคสต

ในการเริ่มตนดาวนโหลด ใหเลือกชื่อเอพโิซด ในการ
ดาวนโหลดหรือจะดําเนินการดาวนโหลดเอพิโซดที่เลอืกไว
หรือทําเครื่องหมายเลือกไว ใหเลอืก ดาวนโหลด คุณสามารถ
ดาวนโหลดเอพโิซดหลายเอพโิซดพรอมกนัได

ในการเลนพอดแคสตบางสวนในระหวางดาวนโหลดหรือเมื่อ
ดาวนโหลดมาบางสวนแลว ใหเลือกเอพโิซดและ ตวัเลือก >
เลนตัวอยาง
คุณสามารถดูพอดแคสตที่ดาวนโหลดเสร็จเรียบรอยแลวไดใน
แฟมขอมูล พอดแคสต แตจะไมแสดงจนกวาจะรีเฟรชคลงั
พอดแคสต

การเลนและการจัดการพอดแคสต
เมื่อจะแสดงเอพโิซดที่มีอยูจากพอดแคสตที่เลอืกไว ใน พอด
แคสต ใหเลอืก เปด ในแตละเอพโิซด คุณจะพบขอมูลรูปแบบ
ไฟล ขนาดของไฟล และเวลาอพัโหลด

เมื่อดาวนโหลดพอดแคสตเสร็จสมบูรณแลว หากจะเลน
โซดทั้งหมด ใหเลือกพอดแคสตดังกลาวและ เลน

ในการอพัเดตพอดแคสตที่เลือกไวหรือพอดแคสตที่ทํา
เครื่องหมายเลือกไว สําหรับเอพโิซดใหม ใหเลอืก ตัวเลือก >
อพัเดต

ในการหยุดการอพัเดต ใหเลือก ตัวเลือก > หยุดอัพเดต

ในการเพิม่พอดแคสตใหมโดยปอน URL ของพอดแคสต ให
เลือก ตัวเลือก > พอดแคสตใหม หากคุณไมไดระบุจุดเชื่อม
ตอใดไว หรือเครื่องขอใหคุณปอนชื่อผูใชและรหัสผานในขณะ
ที่เชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
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ในการแกไข URL ของพอดแคสตทีเ่ลอืกไว ใหเลอืก ตัว
เลือก > แกไข

ในการลบพอดแคสตทีด่าวนโหลดหรือพอดแคสตที่ทํา
เครื่องหมายเลอืกจากโทรศัพท ใหเลอืก ตวัเลือก > ลบ

ในการสงพอดแคสตทีเ่ลือกหรือพอดแคสตที่ทําเครื่องหมาย
เลอืกไวไปยังอปุกรณอืน่ทีใ่ชงานรวมกนัไดเปนไฟล .opml ใน
ขอความมัลติมีเดียหรือใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลอืก ตัว
เลือก > สง

ในการอพัเดต ลบ และสงกลุมพอดแคสตที่เลือกในครั้ง
เดียวกนั ใหเลือก ตวัเลือก > เลือก/ไมเลือก ทําเครื่องหมาย
เลอืกพอดแคสตทีต่องการ และเลือก ตวัเลือก เพือ่เลอืกการ
ดําเนินการที่ตองการ

ในการเปดเวบ็ไซตของพอดแคสต (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) ใหเลอืก ตัวเลือก > เปดเว็บเพจ

พอดแคสตบางอยางสามารถโตตอบกบัผูสรางไดดวยการ
แสดงความคิดเห็นหรือโหวต หากจะเชื่อมตอกบัอนิเทอรเนต็
เพือ่ดําเนินการดังกลาว ใหเลือก ตัวเลือก > ดขูอคิดเหน็

แอปพลิเคชั่นวิทยุ
กดปุม  เลอืก เพลง > วิทยุ และ Visual Radio หรือ วิทยุ
ผานเน็ต

Visual Radio  
คุณสามารถใชวทิยุที่เปนวทิยุเอฟเอม็ดั้งเดิม ตลอดจนปรับหา
คลืน่และจัดเกบ็สถานตีางๆ แบบอตัโนมัติ หากคุณปรับหาคลื่น
สถานีตางๆ ทีใ่หบริการ Visual Radio (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) คุณจะเห็นขอมูลเกีย่วกบัรายการวิทยุบนหนาจอ

วิทยุสนับสนนุฟงกชันของระบบขอมูลวทิยุ (RDS) สถานีวทิยุที่
สนบัสนุน RDS อาจแสดงขอมูล เชน ชื่อสถานี หากเปดใชงาน
ในการตั้งคา RDS จะพยายามสแกนหายานความถี่อืน่สําหรับ
สถานีทีก่ําลงัเลนในปจจุบัน หากสัญญาณที่ไดรับออน

เมื่อคุณเปดวทิยุเปนครั้งแรก ตัวชวยจะชวยคุณจัดเกบ็สถานี
วิทยุที่อยูในพืน้ที่ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

หากคุณไมสามารถใชงานบริการ Visual Radio ได อาจเปน
เพราะวาผูใหบริการและสถานีวทิยุในพืน้ทีข่องคุณไมสนับสนุน
การใชงาน Visual Radio

การฟงวิทยุ
การทาํงานของวิทยุ FM ขึ้นกบัสายเสาอากาศที่ไมใชเสา
อากาศของโทรศัพทมือถอื ดังนั้น คุณตองตอชุดหูฟงหรือ
อปุกรณเสริมทีใ่ชงานรวมกนัไดเขากบัเครื่องโทรศัพทเพือ่การ
ใชงานวทิยุ FM ไดอยางเหมาะสม
กด  และเลอืก เพลง > วิทยุ > Visual Radio
คุณภาพการกระจายเสียงของวทิยุจะขึ้นอยูกบัพืน้ทีค่รอบคลมุ
ของสถานีวทิยุในพืน้ที่นัน้ๆ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาไดขณะฟงวิทยุ โดย
ในขณะทีม่ีสายสนทนาอยู เครื่องจะปดวิทยุกอน
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หากตองการเริ่มตนการคนหาสถานี ใหเลือก  หรือ 

หากตองการเปลีย่นยานความถี่ดวยตนเอง ใหเลอืก ตัว
เลือก > หาคลื่นโดยผูใช

หากคุณจัดเก็บสถานีวทิยุเอาไวในเครื่องแลว เมื่อตองการไป
ยังสถานีที่จัดเกบ็ไวถัดไปหรือกอนหนา ใหเลือก  หรือ 

ในการปรับความดัง ใหใชปุมระดับเสียง

คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟง
เสียงที่ดังเกนิไปอยางตอเนือ่งอาจเปนอนัตรายตอการไดยิน
เสียงของคุณ โปรดอยาถอืโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลาํโพงเนือ่งจากเสียงจะดังมาก

ในการฟงวิทยุโดยใชลําโพง ใหเลอืก ตัวเลือก > ใชงาน
ลําโพง

ในการดูสถานวีิทยุทีม่ีใหเลอืกตามสถานที่ตั้ง ใหเลอืก ตัว
เลือก > ไดเรกทอรสีถานี (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการจัดเกบ็สถานวีิทยุที่คุณคนหาไดในขณะนั้นลงในรายการ
สถานวีิทยุของคุณ ใหเลือก ตวัเลือก > จดัเกบ็สถานี

ในการเปดรายการสถานทีี่จัดเก็บไว ใหเลือก ตวัเลือก >
สถานี

ในการกลบัไปยังโหมดสแตนดบายขณะทีก่ําลงัฟงวิทยุเอฟเอ็
อยูในพืน้หลงั ใหเลือก ตัวเลือก > เลนเปนพืน้หลัง

การดูขอมูลแบบวชิวล
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพือ่ตรวจสอบขอมูลการใชงาน
คาบริการ และการสมัครใชบริการ

หากตองการดูขอมูลแบบวิชวลที่มีอยูขณะฟงสถานทีี่จัดเกบ็ไว
ซึง่สถานีดังกลาวมี ID บริการแบบวชิวล ใหเลอืก ตัวเลือก >
เริม่บรกิารภาพ

สถานีที่จัดเกบ็ไว
หากตองการเปดรายการสถานีที่ไดจัดเกบ็ไว เลอืก ตัวเลือก >
สถานี

หากตองการฟงสถานทีี่จัดเก็บไว ใหเลือก ตวัเลือก >
สถานี > รบัฟง หากตองการดูเนื้อหาที่มองเห็นไดของสถานี
ที่มีบริการ Visual Radio ใหเลอืก ตวัเลือก > สถานี > เริม่
บรกิารภาพ

หากตองการแกไขรายละเอยีดของสถานี เลอืก ตวัเลือก >
สถานี > แกไข

การตั้งคา Visual Radio
กดปุม  แลวเลือก เพลง > วิทยุ > Visual Radio > ตัว
เลือก > การตั้งคา
● ความถี่สํารอง  — ในการคนหาคลืน่ความถี่สํารองโดย
อตัโนมัติหากการรับสัญญาณออน ใหเลือก เปดสแกน
อัตโนมัติ

● บรกิารเริม่ตนอัตโนมัติ  — ในการเริ่มใช Visual Radio โดย
อตัโนมัติเมื่อคุณเลือกสถานทีี่จัดเก็บไวซึง่มีบริการ Visual
Radio ใหเลือก ใช

● จดุเชื่อมตอ  — เลือกจุดเชื่อมตอที่ใชในการเชื่อมตอ
ขอมูล คุณไมตองใชจุดเชื่อมตอเมื่อตองการใชแอปพลิ
เคชั่นนี้เพือ่ฟงเปนวิทยุ FM
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● ภมูิภาคปจจุบัน  — เลือกภูมิภาคที่คุณอยูในขณะนั้น การ
ตั้งคานีจ้ะแสดงขึ้นหากไมมีบริเวณครอบคลมุเครือขายเมื่อ
คุณเปดแอปพลเิคชั่นขึ้นเทานัน้

วิทยุอนิเทอรเน็ต Nokia
ดวยแอปพลิเคชั่นวิทยุอนิเทอรเน็ตของ Nokia (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) คุณสามารถฟงวิทยุจากสถานวีิทยุทีม่ีอยูทาง
อนิเทอรเน็ตได ในการรับฟงจากสถานีวทิยุ คุณจะตองกําหนด
WLAN หรือจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ในโทรศัพทกอน การฟง
จากสถานีอาจตองใชการสงขอมูลขนาดใหญผานทางเครือ
ขายของผูใหบริการ วิธกีารเชื่อมตอที่แนะนาํคือ WLAN โปรด
ตรวจสอบเงื่อนไขและคาธรรมเนียมการบริการขอมูลกบัผูให
บริการโทรศัพทของคุณ กอนที่จะใชการเชื่อมตอวธิีอืน่ๆ
ตัวอยางเชน แผนขอมูลอตัราคงทีจ่ะชวยใหโอนยายขอมูล
จํานวนมากโดยเสียคาธรรมเนยีมรายเดือนแบบเปนชุดได

การฟงสถานีวิทยุผานเน็ต
กดปุม  แลวเลือก เพลง > วิทยุ > วิทยุผานเน็ต

คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟง
เสียงที่ดังเกนิไปอยางตอเนือ่งอาจเปนอนัตรายตอการไดยิน
เสียงของคุณ โปรดอยาถอืโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลาํโพงเนือ่งจากเสียงจะดังมาก

ในการฟงสถานีวทิยุทางอนิเทอรเน็ต ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

1. เลอืกสถานีจากรายการโปรดหรือจากไดเรกทอรีสถานี หรือ
คนหาสถานตีามชื่อจากศูนยวิทยุผานเนต็ Nokia

ในการเพิ่มสถานดีวยตนเอง ใหเลอืก ตัวเลือก > เพิม่
สถานีดวยตนเอง ทัง้นี้ คุณสามารถเบราสลิงคเชื่อมโยง
สถานดีวยแอปพลิเคชั่นเวบ็ได ลงิคที่ใชรวมกนัไดจะเปด
ขึ้นเองโดยอตัโนมัติในแอปพลิเคชั่นวิทยุผานเน็ต

2. เลอืก รบัฟง
หนาจอกาํลังเลนจะเปดขอมูลการเลนเกีย่วกบัเพลงและ
สถานทีีก่ําลงัเลนอยูในขณะนั้น

ในการหยุดเลน ใหกดปุมเลื่อน หากตองการเลนตอ ใหกดปุม
เลื่อนอกีครั้ง

ในการปรับความดัง ใหใชปุมระดับเสียง

ในการดูขอมูลสถานี ใหเลือก ตวัเลือก > ขอมูลสถานี (จะ
ไมมีใหเลือกหากคุณไดจัดเกบ็สถานีดวยตนเอง)

หากคุณกาํลงัฟงสถานทีี่จัดเกบ็ไวในรายการโปรด ใหเลือ่นไป
ทางซายหรือทางขวาเพือ่ฟงสถานีทีจ่ัดเกบ็ไวในลําดับกอน
หนาหรือในลาํดับถัดไป

สถานีโปรด
ในการดูและฟงสถานีโปรด ใหกดปุม  แลวเลอืก เพลง >
วิทยุ > วิทยุผานเน็ต > รายการโปรด

ในการเพิม่สถานีลงในรายการโปรดดวยตนเอง ใหเลือก ตวั
เลือก > เพิ่มสถานีดวยตนเอง ปอนทีอ่ยูเว็บของสถานีและ
ชื่อที่ตองการใหปรากฏในรายการโปรด

ในการเพิม่สถานีที่กาํลังเลนอยูในปจจุบันลงในรายการโปรด
ใหเลอืก ตัวเลือก > เพิม่ในรายการโปรด
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ในการดูขอมูลสถานี, เลื่อนสถานีขึ้นหรือลงในรายการ หรือลบ
สถานีออกจากรายการโปรด ใหเลือก ตัวเลือก > สถานี แลว
เลอืกตัวเลือกที่ตองการ

ในการดูเฉพาะสถานีทีข่ึ้นตนดวยตัวอกัษรหรือตัวเลขที่เจาะจง
ใหเริ่มตนปอนตัวอกัษร สถานทีี่ตรงกนัจะปรากฏขึ้น

การคนหาสถานี
ในการคนหาสถานวีิทยุตามรายชื่อในบริการวิทยุผานเน็ต
Nokia ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
1. ในหนาจอหลกัของแอปพลเิคชั่น ใหเลือก คนหา
2. ปอนชื่อสถานีหรือตัวอกัษรตัวแรกของชื่อใน ชองคนหา
แลวเลือก คนหา
สถานทีี่ตรงกนัจะปรากฏขึ้น

ในการรับฟงสถานี ใหเลอืกสถานี และ ฟง

ในการจัดเกบ็สถานลีงในรายการโปรด ใหเลือกสถานี และ ตวั
เลือก > เพิ่มในรายการโปรด

หากตองการคนหาสถานีอื่น ใหเลือก ตัวเลือก > คนหาอีก

ไดเรกทอรสีถานี
กดปุม  แลวเลือก วิทยุ > วิทยุผานเน็ต > ไดเรกทอรี
สถานี
ไดเรกทอรีสถานีจะถูกเกบ็ไวโดย Nokia หากคุณตองการฟง
สถานวีิทยุผานเนต็ที่ไมอยูในไดเรกทอรี ใหเพิม่ขอมูลสถานี
ดวยตนเองหรือเบราสดูลงิคของสถานทีางอนิเทอรเน็ตโดยใช
แอปพลเิคชั่นเวบ็

เลือกวธิีทีคุ่ณตองการจัดเรียงสถานทีี่มีอยู

● เรยีกดตูามประเภท  — ดูประเภทของสถานวีิทยุทีม่ีอยู
● เรยีกดตูามภาษา  — ดูภาษาของสถานีที่กระจายเสียง
● เรยีกดตูามประเทศ  — ดูประเทศของสถานีที่กระจายเสียง
● สถานีชั้นนํา  — ดูสถานทีท่ีน่ิยมมากทีสุ่ดในไดเรกทอรี

การตั้งคาวทิยุผานเน็ต
กดปุม  แลวเลอืก เพลง > วิทยุ > วิทยุผานเน็ต > ตวั
เลือก > การตัง้คา

ในการเลือกจุดเชื่อมตอเริ่มตนเพือ่เชื่อมตอกบัเครือขาย ให
เลือก จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว และจากตัวเลอืกที่มีให เลือก ถาม
กอน หากคุณตองการใหเครื่องถามจุดเชื่อมตอทกุครั้งที่เปด
แอปพลิเคชั่น

ในการเปลี่ยนความเร็วในการเชื่อมตอสําหรับการเชื่อมตอ
เภทอืน่ๆ ใหเลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● บติเรตการเชื่อมตอ GPRS  — สําหรับการเชื่อมตอ GPRS
● บติเรตการเชื่อมตอ 3G  — สําหรับการเชื่อมตอ 3G
● บติเรตการเชื่อมตอ Wi-Fi  — สําหรับการเชื่อมตอ WLAN
คุณภาพของการกระจายเสียงวทิยุจะขึ้นอยูกบัความเร็วของการ
เชื่อมตอที่เลอืกไว ความเร็วสูงขึ้น คุณภาพกจ็ะดียิ่งขึ้น เพือ่
ปองกนัการบัฟเฟอร ใหใชคุณภาพดีทีสุ่ดเทานั้นกบัการเชื่อม
ตอความเร็วสูง
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กลอง
เกี่ยวกับกลองถายรูป
โทรศัพท Nokia N78 ของคุณมีกลองถายรูปสองตัว กลองหลกั
ความละเอยีดสูง (ถึง 3.2 ลานพกิเซล) จะอยูที่ดานหลงัของ
โทรศัพท กลองรอง ซึ่งมีความละเอยีดต่ํากวา จะอยูที่ดานหนา
ของโทรศัพท คุณสามารถใชกลองทัง้สองตัวเพื่อถายภาพนิง่
และบันทึกวดิีโอ

โทรศัพทของคุณรองรับความละเอยีดภาพ 2048x1536
พกิเซล แตความละเอยีดภาพในเอกสารนีอ้าจแตกตางจากของ
จริง

รูปภาพและวิดีโอคลปิจะไดรับการจัดเกบ็โดยอตัโนมัติในแอป
พลเิคชั่นภาพถาย โปรดดูที“่รูปถาย” หนา 65 กลองจะให
รูปภาพแบบ .jpeg วิดีโอคลิปถูกบันทึกในรูปแบบไฟล MPEG-4
ดวยนามสกลุไฟล .mp4 หรือในรูปแบบไฟล 3GPP ดวย
นามสกลุไฟล .3gp (คุณภาพการแบงใช) โปรดดูที“่การตั้งคา
วดิีโอ” หนา 64

ในการเพิม่หนวยความจําสําหรับภาพและคลิปวิดีโอใหม ให
โอนไฟลไปยังเครื่องพซีีทีใ่ชรวมกนัไดโดยใชสายเคเบิลขอมูล
USB แลวลบไฟลดังกลาวออกจากโทรศัพท โทรศัพทจะแจง
เตือนเมื่อหนวยความจําเต็ม และจะถามวาคุณตองการเปลีย่น
หนวยความจําที่ใชอยูหรือไม

คุณสามารถสงภาพและคลิปวิดีโอในขอความมัลติมีเดีย เปนสิ่ง
ทีแ่นบไปกบัอเีมล หรือใชวิธีการเชื่อมตออืน่ๆ เชน การเชื่อม
ตอ Bluetooth หรือการเชื่อมตอ LAN ไรสายได คุณยังสามารถ

อพัโหลดภาพและคลปิวิดีโอดังกลาวมาไวที่อลับั้มออนไลน
ของคุณซึง่ใชงานรวมกนัได โปรดดูที“่ การแบงปนภาพและ
วิดีโอออนไลน ” หนา 72

การใชงานกลอง
ในการใชงานกลองหลัก ใหกดปุมถายภาพคางไว ในการใช
งานกลองหลักเมื่อเปดกลองอยูแลวในพืน้หลัง ใหกดปุมถาย
ภาพคางไว

หากตองการปดกลองหลัก ใหกดปุม ออก

การถายภาพ
สัญลกัษณกลองถายภาพนิ่ง
ชองดูภาพของกลองถายภาพนิง่จะแสดงรายการตอไปนี้
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1 — สัญลักษณโหมดถายภาพ

2 — แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู แถบเครื่องมือจะไมปรากฎขึ้น
ในขณะถายภาพ โปรดดูที่“แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู”
หนา 57

3 — สัญลักษณแสดงระดับประจุแบตเตอรี่

4 — สัญลักษณความละเอยีดภาพ
5 — ตัวนับภาพ ซึ่งจะแสดงจํานวนภาพโดยประมาณทีคุ่ณ
สามารถถายไดโดยใชการตั้งคาภาพในขณะนัน้และจากหนวย
ความจําที่ใชงานอยู

6 — สัญลักษณหนวยความจําเครื่อง ( ) และการดหนวยความ
จํา ( ) ซึ่งจะแสดงตําแหนงที่จัดเกบ็รูปภาพไว

7 — สัญลักษณสัญญาณ GPS โปรดดูที่“ขอมูลทีต่ั้ง”
 หนา 58

แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู
แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยูจะมีปุมลดัไปยังรายการและการตั้ง
คาตางๆ กอนและหลังการถายรูปหรือบันทึกวิดีโอ เลือ่นไปที่
รายการ แลวเลอืกโดยกดปุมเลือ่น ทั้งนี ้คุณสามารถกําหนด
เวลาที่จะใหมองเห็นแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูบนจอภาพได

การตั้งคาในแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยูจะเปลีย่นกลบัเปนคาที่
ตั้งไวแรกเริ่มหลังจากปดกลองถายรูป

ในการดูแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยูทั้งกอนและหลังจากถายรูป
หรือบันทกึวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงไอคอน ในการดู
แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยูเมื่อคุณตองการใชงาน ใหเลือก ตวั
เลือก > ซอนไอคอน ในการเปดใชแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู

เมื่อมีการซอนไว ใหกดปุมเลื่อน แถบเครื่องมือจะปรากฏใหเห็น
เปนเวลา 5 วนิาที
กอนถายภาพหรือบันทึกวิดีโอ ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู ให
เลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้:

  เพือ่เปลี่ยนระหวางโหมดวิดีโอและโหมดภาพ

  เพือ่เลอืกฉาก

  เพือ่เลอืกโหมดแฟลช (รูปภาพเทานั้น)

  เพือ่ใชงานตัวจับเวลา (รูปภาพเทานั้น) โปรดดูที“่คุณอยูใน
ภาพ—ตัวจับเวลาอตัโนมัติ” หนา 60

  เพือ่ใชงานโหมดตอเนือ่ง (รูปภาพเทานั้น) โปรดดูที“่การ
ถายภาพแบบตอเนือ่ง” หนา 60

  เพือ่เลอืกเอฟเฟกตสี

  เพือ่แสดงหรือซอนกรอบชองดูภาพ (รูปภาพเทานั้น)

  เพือ่ปรับสมดุลสีขาว

  เพือ่ปรับการชดเชยคารับแสง (รูปภาพเทานั้น)

  เพือ่ปรับความชัด (รูปภาพเทานั้น)

  เพือ่ปรับความสวาง (รูปภาพเทานั้น)

  เพือ่ปรับความคมชัด (รูปภาพเทานั้น)

  เพือ่ปรับความไวแสง (รูปภาพเทานั้น)

สัญลกัษณจะเปลี่ยนไปตามผลการตั้งคาปจจุบัน

การบันทึกภาพที่ถายไวอาจใชเวลานานขึ้นหากคุณเปลีย่นการ
ตั้งคาการยอ/ขยาย แสง หรือสี
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ตัวเลือกทีป่รากฏขึ้นจะแตกตางกนั ทัง้นี้ขึ้นอยูกบัโหมดถาย
ภาพและหนาจอที่คุณอยู โปรดดูที“่ภายหลังการถาย
ภาพ” หนา 59 โปรดดูที“่หลงัจากบันทึกวิดีโอ” หนา 62
แถบเครื่องมือที่ใชงานอยูในรูปถายจะมีตัวเลอืกแตกตางกนั
โปรดดูที“่แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู” หนา 66

การจับภาพ
เมื่อจะจับภาพ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

● ใชมือทั้งสองขางจับกลองใหนิง่

● ภาพที่ซูมดวยระบบดิจิตอลจะมีคุณภาพของภาพต่ํากวา
ภาพที่ไมไดซูม

● กลองถายรูปจะเขาสูโหมดประหยัดแบตเตอรี่ หากไมมีการ
กดปุมใดๆ ภายในเวลาหนึ่งนาท ีหากจะถายภาพตอ ใหกด
ปุมถายภาพ

ในการถายภาพ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
1. หากกลองอยูในโหมดวดิีโอ ใหเลอืกโหมดภาพจากแถบ
เครื่องมือทีใ่ชงานอยู

2. ในการล็อคโฟกสัที่วัตถุ ใหกดปุมถายภาพลงครึ่งหนึ่ง
(เฉพาะกลองหลัก และไมสามารถใชไดกบัภาพกฬีาหรือ
ภาพทิวทศัน) โปรดดูที่“แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู” 
หนา 57) สัญลักษณลอ็คโฟกสัสีเขียวจะปรากฏบน
จอภาพ หากไมไดล็อคโฟกัส สัญลกัษณโฟกสัสีแดงจะ
ปรากฏขึ้น ปลอยปุมถายภาพ แลวกดปุมลงครึ่งหนึ่งอกีครั้ง
ทัง้นี้ คุณสามารถถายภาพไดโดยไมตองล็อคโฟกัส

3. กดปุมถายภาพเพื่อถายภาพ คุณไม
ควรเลื่อนโทรศัพทจนกวาภาพจะถูก
บันทกึและภาพสุดทายปรากฏบน
หนาจอ

ในการยอหรือขยายเมื่อจะถายภาพ ให
ใชปุมซมูของโทรศัพท 

ในการเปดใชกลองดานหนา ใหเลอืก
ตวัเลือก > ใชกลองสอง กดปุมเลื่อนเพื่อถายภาพ ในการยอ
หรือขยาย ใหเลือ่นขึ้นหรือเลื่อนลง

ในการเปดกลองถายรูปทิง้ไวเปนพืน้หลัง แลวใชแอปพลเิคชั่
อืน่  ใหกดปุม  ในการกลับไปยังหนาจอกลองถายรูป ใหกด
ปุมถายภาพคางไว

ขอมูลที่ตัง้
คุณสามารถเพิม่ขอมูลตําแหนงทีถ่ายภาพลงในรายละเอยีด
ของวตัถทุี่ภาพไดโดยอตัโนมัติ

ในการเพิม่ขอมูลตําแหนงสําหรับวัตถทุี่ถายทั้งหมด ในกลอง
ใหเลอืก ตัวเลือก > การตัง้คา > บนัทึกตําแหนง > เปด
สัญลกัษณขอมูลที่ตั้งจะอยูทีด่านลางของจอภาพ

●   — ไมมีขอมูลที่ตั้ง GPS ทาํงานอยูในพื้นหลงัเปนเวลา
หลายนาท ีหากพบการเชื่อมตอดาวเทยีมและสัญลกัษณ
เปลี่ยนเปน  ในชวงเวลานั้น ภาพและวิดีโอที่ถายทั้งหมด
ในชวงเวลานัน้จะมีปายชื่อตามขอมูลตําแหนง GPS ที่ไดรับ

●   — มีขอมูลทีต่ั้ง ขอมูลที่ตั้งถกูเพิม่ลงในรายละเอยีดของ
ไฟล
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โปรดดูที“่การตั้งคาภาพนิง่ของกลองถายรูป” หนา 63

ภายหลงัการถายภาพ
หลงัจากถายภาพ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ซึ่งอยูในแถบ
เครื่องมือที่ใชงานอยู (จะมีใหเลอืกหากคุณเปดใช แสดงภาพ
ที่จบั ในการตั้งคากลองถายภาพนิ่งเทานั้น):
● หากคุณไมตองการเก็บรูปภาพไว ใหเลอืก ลบ ( )

● ในการสงรูปภาพโดยใชขอความมัลติมีเดีย อเีมล หรือวิธีการ
เชื่อมตออืน่ๆ เชน การเชื่อมตอ Bluetooth ใหกดปุมโทร
ออกหรือเลือก สง ( ) โปรดดูที“่การเขียนและสง
ขอความ” หนา 104

ถาคุณกําลังสนทนา ใหเลอืก สงไปยังผูโทร ( )

● ในการเพิม่รูปภาพลงในอลับั้ม ใหเลอืก เพิ่มในอัลบั้ม

● ในการดูรายละเอยีดเกีย่วกบัรูปภาพ ใหเลอืก รายละเอียด

● ในการสงภาพไปยังอลับั้มออนไลนที่ใชงานรวมกนัได ให
เลอืก  (ใชไดเฉพาะเมื่อคุณไดตั้งคาบัญชีสําหรับอลับั้ม
ออนไลนเทานั้น) โปรดดูที่“ การแบงปนภาพและวดิีโอ
ออนไลน ” หนา 72

ในการใชรูปภาพเปนภาพพืน้หลังเมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนด
บายแบบพเิศษ ใหเลอืก ตวัเลือก > ตั้งเปนภาพพื้นหลัง

ในการกาํหนดรูปภาพใหเปนรูปภาพสายเขาสําหรับรายชื่อ ให
เลอืก ตวัเลือก > กําหนดใหรายชื่อ

หากตองการกลับไปที่ชองมองภาพเพือ่ถายภาพใหม ใหกดปุม
ถายภาพ

แฟลช
แฟลชมีใหใชในกลองหลักเทานั้น

กลองถายรูปของโทรศัพทมีแฟลช LED สําหรับสภาพแสงนอย
ใชโหมดแฟลชตอไปนี้ไดกบักลองถายภาพนิ่ง อัตโนมัติ
( ), ลดจุดตาแดง ( ), เปด ( ) และ ปด ( )

ในการเปลี่ยนโหมดแฟลช ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู เลือก
โหมดแฟลชทีต่องการ

ฉาก
ใชฉากไดเฉพาะในกลองตัวหลัก

ฉากจะชวยใหคุณคนพบการตั้งคาสีและแสงทีถ่กูตองสําหรับ
สภาวะการถายภาพในขณะนั้น การตั้งคาสําหรับแตละฉากจะ
ถูกตั้งตามลักษณะหรือสภาพแวดลอมเฉพาะ

ฉากในโหมดภาพที่กาํหนดไวแลวคือ อัตโนมัติ และในโหมด
วิดีโอคือ อัตโนมัติ (ทัง้สองโหมดจะแสดงดวย )

ในการเปลี่ยนฉากในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู ใหเลือก โหมด
ฉาก และฉาก

ในการสรางฉากเองใหเหมาะสมกบับางสภาพแวดลอม ให
เลื่อนไปที ่กําหนดเองและเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน เมื่ออยู
ในฉากทีผู่ใชกาํหนด คุณสามารถปรับการตั้งคาแสงและสีแบบ
ตางๆ ในการคัดลอกการตั้งคาของฉากอืน่ ใหเลือก ตามโหมด
ฉาก และฉากที่ตองการ ในการจัดเกบ็การเปลี่ยนแปลงทีท่ําไว
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และกลับไปที่รายการฉาก ใหกด กลับ ในการเปดใชงานฉาก
ของคุณ ใหเลือ่นไปที ่กําหนดเอง กดปุมเลื่อน และเลือก
เลือก

การถายภาพแบบตอเนื่อง
โหมดตอเนือ่งมีใหใชในกลองตัวหลักเทานัน้

ในการตั้งคากลองใหถายภาพแบบตอเนือ่ง (ถามีหนวยความจํา
เพยีงพอ) จากแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู ใหเลือก โหมดตอ
เนื่อง

ในการเริ่มถายภาพแบบตอเนื่องอยางรวดเร็ว ใหเลอืก เปนชดุ
แลวกดปุมจับภาพคางไว โทรศัพทจะถายภาพจนกวาคุณจะ
คลายปุมหรือจนกวาหนวยความจําจะเต็ม หากคุณกดปุมจับ
ภาพเบาๆ โทรศัพทจะถายภาพหกภาพแบบตอเนื่อง

ในการถายรูปตั้งแตสองรูปขึ้นไปในชวงเวลาทีก่าํหนดไว ให
เลอืกชวงเวลาที่ตองการ ในการถายภาพ ใหกดปุมถายภาพ
หากตองการหยุดการถายภาพ ใหเลอืก ยกเลิก จํานวนภาพที่
ถายไดจะขึ้นอยูกบัหนวยความจําทีเ่หลืออยู

ภาพที่ถายจะปรากกบนหนาจอแบบตาราง ในการดูภาพ ใหกด
ปุมเลื่อน หากคุณใชชวงเวลา เฉพาะภาพสุดทายที่ถายไวจะ
ปรากฏบนหนาจอ

คุณยังสามารถใชโหมดตอเนื่องไดโดยใชตัวจับเวลาภายใน

ในการยอนกลับไปยังตัวจับภาพโหมดตอเนื่อง ใหกดปุมถาย
ภาพ

ในการปดโหมดตอเนือ่ง ที่แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู ใหเลือก
โหมดตอเนื่อง > ถายภาพเดียว

คุณอยูในภาพ—ตัวจับเวลาอตัโนมัติ
ตัวจับเวลาอตัโนมัติมีใหใชในกลองตัวหลกัเทานั้น ใชตัวจับ
เวลาอตัโนมัติเพือ่ทําใหการถายภาพชาลง ดังนัน้คุณจึง
สามารถใหมีตัวคุณเองอยูในรูปได

ในการตั้งใหตัวจับเวลาอตัโนมัติชาลง ในแถบเครื่องมือที่
ทํางานอยูใหเลอืก ตัวตัง้เวลา > 2 วินาที, 10 วินาที หรือ 20
วินาที

ในการเปดใชงานตัวจับเวลาอตัโนมัติ ใหเลอืก ทํางาน
โทรศัพทจะสงเสียงดังบี๊พเมื่อตัวจับเวลากาํลังทาํงาน และรูป
สี่เหลี่ยมจตุรัสจะกะพริบกอนทีจ่ะถายภาพ กลองจะถายภาพ
หลงัจากผานชวงการหนวงเวลาทีเ่ลอืกไว

ในการปดตัวจับเวลาอตัโนมัติ ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู ให
เลือก ตัวตัง้เวลา > ปด

เคล็ดลับ: ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู ใหเลอืก ตัวตัง้
เวลา > 2 วินาที เพือ่ชวยใหมือของคุณมั่นคงเมื่อถาย
รูป

เคล็ดลับการถายภาพ
คุณภาพของภาพ

ฉากหลัง

ใชฉากหลงัที่ธรรมดา สําหรับภาพบุคคลหรือภาพคนทีอ่ยูรวม
กบัคนอื่น หลกีเลี่ยงการใหบุคคลนั้นอยูดานหนาฉากหลังที่
ยุงเหยิงซับซอน เนื่องจากฉากหลงัอาจดึงความสนใจไปจาก
บุคคลทีอ่ยูในภาพได ควรเคลื่อนยายกลองถายรูป หรือบุคคล
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หากไมสามารถทาํตามหลกัการนี้ได เลือ่นกลองถายรูปเขาไป
ใกลสิ่งที่ตองการถายเพือ่ใหไดภาพบุคคลทีช่ัดเจนขึ้น

ความลึก

เมื่อถายภาพทิวทัศนและภูมิประเทศตางๆ คุณอาจเพิ่มความลกึ
ใหกบัภาพถายโดยวางวัตถุเปนฉากหนาของทิวทศันนั้น หาก
วางวตัถุที่เปนฉากหนานีใ้กลกบักลองถายรูปมากเกนิไป วตัถุ
นัน้อาจเบลอได

สภาพแสง
การเปลีย่นแหลงกําเนิดแสง ปริมาณแสง และทศิทางของแสง
อาจเปลีย่นอารมณความรูสึกทีไ่ดจากภาพ ขอมูลตอไปนี้เปน
ขอกาํหนดทั่วไปบางประการเกีย่วกบัสภาพแสง

● แหลงกําเนิดแสงอยูดานหลงัวัตถุ หลีกเลี่ยงการวางวัตถทุี่
จะถายไวดานหนาแหลงกาํเนิดแสงทีส่วางจามาก หาก
แหลงกําเนิดแสงอยูดานหลงัของวัตถุหรือปรากฏใหเห็นบน
หนาจอ ภาพทีไ่ดอาจมีความเขมนอยลง อาจมืดเกนิไป และ
อาจมีผลกระทบที่คุณไมตองการจากแสงนี้

● แสงไฟอยูดานขางของวัตถุ แสงที่สาดเขาดานขางแรงๆ
อาจทําใหเกดิเอฟเฟกตไดดี แตบางขณะอาจมากเกนิไป
ทาํใหภาพมีความเขมมากเกนิไป

● แหลงกําเนดิแสงอยูดานหนาของวตัถุ แสงแดดแรงๆ อาจ
ทาํใหบุคคลในภาพตองหรี่ตา ความเขมอาจสูงเกนิไป

● แสงที่เหมาะสมทีสุ่ดพบไดในที่ๆ มีแสงพราและออนอยูมาก
เชน ในวนัทีม่ีเมฆแตทองฟาบางสวนปลอดโปรง หรือในวัน
ทีแ่สงเจิดจาใตรมเงาไม

การบันทึกวิดีโอ
สัญลกัษณการถายวิดีโอ
ชองมองภาพวดิีโอจะแสดงตัวเลอืกตอไปนี้

1 — สัญลักษณโหมดถายภาพ

2 — สัญลักษณเปดใชโหมดปดเสียง

3 — แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู (ไมปรากฏระหวางการบันทึก)
โปรดดูที่“แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู” หนา 57

4 — สัญลักษณแสดงระดับประจุแบตเตอรี่

5 — สัญลกัษณคุณภาพของวิดีโอ ในการเปลีย่นการตั้งคานี้ ให
เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา > คุณภาพวิดีโอ
6 — ประเภทไฟลวิดีโอคลิป

7 — เวลาในการบันทกึภาพ ขณะทีคุ่ณบันทึกภาพ สัญลักษณ
ความยาวของวิดีโอปจจุบันยังจะแสดงเวลาที่ใชไปและเวลาที่
เหลือ

8 — ทีต่ั้งสําหรับจัดเกบ็วิดีโอคลปิ
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9 — สัญลักษณแสดงสัญญาณ GPS โปรดดูที“่ขอมูลทีต่ั้ง”
หนา 58
ในการแสดงสัญลกัษณชองมองภาพทัง้หมด เลือก ตัวเลือก >
แสดงไอคอน เลอืก ซอนไอคอน เพือ่แสดงเฉพาะสัญลักษณ
สถานะของวิดีโอ และในระหวางการบันทกึ จะแสดงเวลาที่
เหลอือยู แถบยอ/ขยายเมื่อยอ/ขยาย และปุมเลือก

การบันทึกวิดโีอ
1. หากกลองอยูในโหมดภาพ ใหเลอืกโหมดวดิีโอจากแถบ
เครื่องมือทีใ่ชงานอยู

2. หากตองการเริ่มการบันทึกชั่วคราว ใหกดปุมถายภาพ
ไอคอนบันทึกสีแดง ( ) จะปรากฏขึ้นและจะมีเสียง
สัญญาณดังขึ้น

3. ในการหยุดบันทึกชั่วคราวทกุครั้ง ใหกด พัก เลือก ทําตอ
เพือ่ทําการบันทกึตอ หากคุณหยุดการบันทึกไวชั่วคราว
และไมกดปุมใดๆ ภายในหนึง่นาที เครื่องจะหยุดการบันทึก

ในการยอหรือขยายวตัถุ ใหใชปุมซูมของโทรศัพท 

4. หากตองการหยุดการบันทึก ใหกดปุมถายภาพ คลิปวิดีโอ
จะถกูจัดเกบ็ไวในแอปพลเิคชั่นรูปถายโดยอตัโนมัติ ความ
ยาวของคลิปวดิีโอสูงสุดคือ 30 วินาทโีดยประมาณเมื่อใช
คุณภาพมุมมองรวม และ 90 นาทเีมื่อใชการตั้งคาคุณภา
อืน่ๆ

ในการเปดใชกลองดานหนา ใหเลือก ตวัเลือก > ใชกลอง
สอง หากตองการเริ่มการบันทึกวิดีโอ ใหกดปุมเลือ่น ในการยอ
หรือขยาย ใหเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง

หลังจากบันทึกวิดีโอ
หลงัจากบันทกึวิดีโอคลิป ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนีซ้ึง่อยู
ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู (จะมีใหเลือกหากตั้งคา แสดง
วิดโีอที่ถายไว เปน เปด ในการตั้งคาวิดีโอเทานัน้):

● ในการเลนวดิีโอคลิปทีเ่พิง่บันทกึเสร็จในทนัท ีใหเลือก
เลน ( )

● หากคุณไมตองการเกบ็วิดีโอไว ใหเลอืก ลบ ( )

● ในการสงวิดีโอคลปิโดยใชขอความมัลติมีเดีย อเีมล หรือวธิี
การเชื่อมตออืน่ๆ เชน การเชื่อมตอ Bluetooth ใหกดปุมโทร
ออกหรือเลอืก สง ( ) โปรดดูที่“การเขียนและสง
ขอความ” หนา 104 โปรดดูที่“การสงขอมูลโดยใชการ
เชื่อมตอ Bluetooth” หนา 94 ตัวเลอืกนี้ไมสามารถใชได
ในขณะที่ใชสาย คุณอาจไมสามารถสงวิดีโอคลิปทีบ่ันทึกไว
ในรูปแบบไฟล MPEG-4 ในขอความมัลติมีเดีย
ทัง้นี ้คุณสามารถสงวดิีโอคลิปใหแกคูสนทนาของคุณไดอีก
ดวย เลอืก สงไปยังผูโทร ( ) (จะมีใหเลอืกในขณะใช
สายเทานั้น)

● ในการเพิม่วิดีโอคลิปลงในอลับั้ม ใหเลอืก เพิ่มที่อัลบั้ม 

● ในการดูรายละเอยีดเกีย่วกบัวดิีโอคลิป ใหเลือก ราย
ละเอียด 

● ในการอพัโหลดวิดีโอคลปิไปยังอลับั้มออนไลนที่ใชงานรวม
กนัได ใหเลือก  (ใชไดเฉพาะเมื่อคุณไดตั้งคาบัญชี
สําหรับอลับั้มออนไลนทีใ่ชงานรวมกนัได) โปรดดูที่“ การ
แบงปนภาพและวิดีโอออนไลน ” หนา 72
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● หากตองการกลับไปที่ชองมองภาพเพือ่บันทกึวิดีโอคลิป
ใหม ใหกดปุมถายภาพ

การตั้งคากลอง
การตั้งคากลองมี 2 ประเภทคือ การตั้งคาทีก่ําหนดและการตั้ง
คาหลัก การตั้งคาที่กําหนดจะกลับเปนคาทีต่ั้งไวเมื่อคุณปด
กลอง แตการตั้งคาหลักจะยังคงเหมือนเดิมจนกวาคุณจะ
เปลี่ยนแปลงอกีครั้ง ในการปรับการตั้งคาที่กาํหนด ใหใชตัว
เลอืกในแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู โปรดดูที“่การตั้งคาแสง
สวางและสี” หนา 63 ในการเปลี่ยนการตั้งคาหลกั ในโหมด
รูปภาพหรือวดิีโอ ใหเลอืก ตวัเลือก > การตัง้คา

การตัง้คาภาพนิ่งของกลองถายรูป
ในการเปลีย่นการตั้งคาหลัก จากโหมดภาพ ใหเลือก ตวั
เลือก > การตั้งคา และทําตามขั้นตอนตอไปนี้
● คุณภาพรปูภาพ  — ตั้งคาความละเอยีด ยิ่งภาพมีคุณภาพ
สูงขึ้น หนวยความจําทีใ่ชในการเก็บภาพจะยิ่งเพิม่มากขึ้น

● เพิ่มที่อัลบั้ม  — จัดเกบ็ภาพลงในอลับั้มที่อยูในโฟลเดอร
รูปถาย

● บันทึกตําแหนง  — ในการเพิ่มพกิดัตําแหนง GPS ลงใน
ไฟลภาพแตละไฟล ใหเลือก เปด อาจตองใชเวลาในการรับ
สัญญาณ GPS หรืออาจไมมีสัญญาณปรากฏ โปรดดูที“่ขอมูล
ทีต่ั้ง” หนา 58

● แสดงภาพที่จับ  — เลอืกวาจะดูภาพที่ถายไวหลังจากถาย
เสร็จหรือจะถายภาพอื่นตอทันที

● ชือ่ภาพที่ตัง้ไว  — กาํหนดชื่อที่ตั้งเปนชื่อเริ่มตนสําหรับ
ภาพที่ถาย

● ซูมดจิิตอลแบบขยาย  — เปด (ตอเนื่อง) เปนการเพิม่
การซูมทลีะขั้นเพื่อใหสะดวกและเกดิความตอเนื่องระหวาง
การซูมแบบดิจิตอลและซมูดิจิตอลแบบขยาย, เปด (พกั
ไว) เปนการเพิม่การซูมทลีะขั้นเพือ่ใหพกัการซูม ณ จุดทีม่ี
การซูมแบบดิจิตอลและซมูดิจิตอลแบบขยาย และ ปด
เปนการจํากดัการซูมและคงความละเอียดของภาพ การใช
ฟงกชันการซูมขยายเมื่ออยูใกลกบัวตัถเุทานั้นจะเปนเรื่อง
สําคัญกวาคุณภาพรูปภาพขั้นสุดทาย ภาพที่ซูมดวยระบบ
ดิจิตอลจะมีคุณภาพทั้งหมดของภาพต่ํากวาภาพที่ไมไดซูม

● เสียงจบัภาพ  — กําหนดแบบเสียงทีจ่ะดังขึ้นเมื่อคุณถาย
ภาพ

● หนวยความจําที่ใช  — เลอืกตําแหนงที่จะจัดเกบ็ภาพ
● เรยีกคนืการตั้งคากลอง  — เรียกคืนการตั้งคากลองเปน
คาที่ระบบตั้งไว

การตั้งคาแสงสวางและสี
ในแถบเครื่องมือที่ใชงาน ใหเลอืกจากรายการตอไปนี้:
● โหมดแฟลช ( ) (ภาพเทานั้น) — เลือกโหมดแฟลชที่
ตองการ

● โทนสี ( )  — เลือกเอฟเฟกตสี
● สมดลุสีขาว ( )  — เลอืกสภาพแสงปจจุบัน ตัวเลือกนี้
ชวยใหภาพถายทีไ่ดมีสีสันสมจริง

● ชดเชยคารบัแสง ( ) (ภาพเทานั้น) — หากคุณจะถายรูป
วตัถุสีเขมโดยมีพืน้หลงัที่สวางมาก เชน หิมะ ใหปรับคารับ
แสงเปน +1 หรือ +2 เพือ่ชดเชยความสวางของพืน้หลงั
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และสําหรับการถายรูปวตัถุสีสวางโดยมีพืน้หลงัสีเขม ใหใช
คารับแสงเปน -1 หรือ -2

● ความชดั ( ) (ภาพเทานั้น)  — ปรับความชัดของภาพ
● ความคมชัด ( ) (ภาพเทานั้น)  — ปรับความตางระหวาง
สวนที่มืดที่สุดและสวางที่สุดในภาพ

● ความไวแสง ( ) (ภาพเทานั้น)  — เพิม่ความไวแสงใน
สภาพแสงนอยเพือ่ปองกันไมใหภาพมืดเกินไป

การแสดงผลบนหนาจอจะเปลีย่นไปเพือ่ใหตรงกับการตั้งคาที่
คุณกาํหนดขึ้น

การตั้งคาทีม่ีอยูซึ่งใชไดขึ้นจะขึ้นอยูกบักลองที่เลอืก

การตั้งคาการติดตั้งจะมีผลเฉพาะกบัโหมดถายภาพ การสลับ
ไปมาระหวางโหมดทัง้สองจะไมไปรีเซ็ตการตั้งคาการติดตั้งที่
กาํหนดไว

คาที่ตั้งจะเปลี่ยนกลบัเปนคาเริ่มตนที่กําหนดไวเมื่อคุณปด
กลองถายรูป

หากคุณเลือกฉากใหม การตั้งคาสีและแสงจะถกูแทนที่ดวย
ฉากที่เลอืก คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาหลังจากเลือกฉาก
แลวหากจําเปน

การตัง้คาวิดโีอ
ในการเปลีย่นการตั้งคาหลัก ในโหมดวิดีโอ เลือก ตัวเลือก >
การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้
● คุณภาพวิดีโอ  — ตั้งคาคุณภาพของวิดีโอคลิป เลอืก การ
แบงใช หากคุณตองการสงวิดีโอคลิปโดยใชขอความ
มัลติมีเดีย วิดีโอคลิปถูกบันทึกดวยความละเอยีด QCIF ในรูป
แบบ 3GPP และขนาดจํากดัที่ 300 kB (ประมาณ 30 วินาที)

คุณอาจไมสามารถสงวิดีโอคลปิทีจ่ัดเกบ็ไวในรูปแบบ
MPEG-4 ในขอความมัลติมีเดียได

● บนัทึกตําแหนง  — ในการเพิม่พกิดัทีต่ั้ง GPS ในแตละ
ไฟล ใหเลอืก เปด การรับสัญญาณ GPS อาจใชเวลานาน
หรืออาจไมมีสัญญาณ โปรดดูที่“ขอมูลที่ตั้ง” หนา 58

● การบันทึกเสียง  — เลือกวาจะบันทึกเสียงหรือไม
● เพิ่มที่อัลบัม้  — เพิม่วิดีโอคลปิที่บันทกึไวทีอ่ลับั้มใน
ภาพถาย

● แสดงวิดีโอที่ถายไว  — เลอืกเพือ่แสดงเฟรมแรกของ
วดิีโอคลิปทีบ่ันทึกไวหลงัจากทีห่ยุดการบันทึก ในการดู
วดิีโอคลิปทัง้หมด เลอืก เลน จากแถบเครื่องมือที่ใชอยู
(กลองหลกั) หรือ ตวัเลือก > เลน (กลองรอง)

● ชือ่วิดโีอที่ตัง้ไว  — ปอนชื่อทีต่ั้งไวสําหรับวดิีโอคลปิที่ถาย
● หนวยความจําที่ใช  — เลอืกตําแหนงทีคุ่ณตองการจัดเกบ็
วดิีโอคลิป

● เรยีกคนืการตั้งคากลอง  — เรียกคืนการตั้งคากลองกลบั
เปนคาที่ตั้งไว
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รูปถาย
เกี่ยวกับรูปถาย
กดปุม  แลวเลือก รปูถาย และจากตัวเลือกตอไปนี้

● ภาพที่ถาย  — เพือ่แสดงรูปถายและวิดีโอทัง้หมดที่คุณ
ถายไป

● เดอืน  — เพือ่แสดงรูปถายและวิดีโอโดยแยกประเภทตาม
เดือนที่ถาย

● อัลบั้ม  — เพือ่แสดงอลับั้มที่ตั้งไวและอลับั้มทีคุ่ณไดสราง
ขึ้นเอง

● แท็ก  — เพือ่แสดงแทก็ที่คุณสรางขึ้นสําหรับแตละรายการ
● ดาวนโหลด  — เพือ่แสดงรายการและวดิีโอที่ดาวนโหลด
มาจากเวบ็หรือทีไ่ดรับผานทางอเีมลหรือ MMS

● ทั้งหมด  — เพือ่ดูรายการทัง้หมด

ไฟลที่จัดเกบ็ไวในการดหนวยความจําทีใ่ชรวมกนัไดของคุณ
(หากใสไว) จะแสดงดวยสัญลกัษณ 

ในการเปดไฟล ใหกดปุมเลือ่น คลปิวดิีโอจะเปดและเลนใน
โปรแกรม RealPlayer โปรดดูที“่RealPlayer ” หนา 98

ในการคัดลอกและยายไฟลไปไวที่หนวยความจําอื่น ใหเลอืก
ไฟล, ตัวเลือก > ยายและคัดลอก และจากตัวเลือกที่มีให

การดูภาพและวิดีโอ
กดปุม  เลือก รปูถาย และตัวเลอืกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้:

● ทั้งหมด  — ดูรูปภาพและวิดีโอทั้งหมด
● ภาพที่ถาย  — ดูภาพที่ถายและคลิปวิดีโอที่บันทึกจาก
กลองของโทรศัพท

● ดาวนโหลด  — ดูคลิปวิดีโอที่ดาวนโหลดและคลิปวิดีโอที่
จัดเกบ็ไวในศูนยวิดีโอ Nokia

คุณสามารถรับรูปภาพและคลปิวิดีโอไดในรูปแบบขอความ
มัลติมีเดีย เปนสิ่งทีแ่นบไปกบัอเีมล หรือผานการเชื่อมตอ
Bluetooth หากจะใหดูภาพหรือคลปิวดิีโอที่ไดรับในแฟม
ขอมูลรูปถายไดนั้น คุณจะตองจัดเกบ็ไฟลดังกลาวกอน

รายชื่อไฟลภาพและไฟล
คลปิวดิีโอจะปรากฏขึ้นตอ
เนื่องกนัและเรียงลาํดับ
ตามวันและเวลา จํานวน
ไฟลจะปรากฏ หาก
ตองการเรียกดูทีละไฟล ให
เลื่อนไปทางซายหรือทาง
ขวา หากตองการเรียกดู
ไฟลเปนกลุม ใหเลื่อนขึ้น
หรือเลื่อนลง หรือหากเปดใชการตั้งคาตัวเลื่อน Navi เมื่อจะ
เรียกดูไฟล ใหเลื่อนนิ้วไปตามขอบของปุมเลื่อน

ในการเปดไฟล ใหกดปุมเลือ่น เครื่องจะไมบันทึกอัตราสวนการ
ซมูภาพไวอยางถาวร
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ในการแกไขคลปิวดิีโอหรือรูปภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข
โปรดดูที“่การแกไขภาพ” หนา 68

ในการดูรูปภาพทีถ่ายที่กํากบัดวยสัญลกัษณ  ใหเลอืก ตัว
เลือก > แสดงบนแผนที่

ในการพมิพภาพของคุณบนเครื่องพมิพที่ใชรวมกนัได หรือเกบ็
ไวในการดหนวยความจําทีใ่ชรวมกนัได (ในกรณีทีใ่ส) เพือ่นํา
ไปพมิพ ใหเลอืก ตวัเลือก > พิมพ โปรดดูที“่การพมิพ
ภาพ” หนา 71 ในการยายรูปภาพไปไวในอลับั้มเพื่อพมิพภาย
หลงั ใหเลอืก ตัวเลือก > เพิม่ที่อัลบั้ม > พมิพภายหลัง

การดูและการแกไขรายละเอียด
ไฟล
ในการดูและแกไขคุณสมบัติของภาพหรือวิดีโอ ใหเลือก ตวั
เลือก > รายละเอียด > ดแูละแกไข และจากตัวเลอืกตอไป
นี้

● รายการเสียง  — จะมีแท็กที่ใชอยูในขณะนั้น เลอืก เพิ่ม
เพือ่เพิม่แท็กลงในไฟลปจจุบันอีก โปรดดทูี“่แท็ก”

 หนา 67
● รายละเอียด  — ในการเพิม่รายละเอยีดแบบ free-form
ของไฟล ใหเลือกชอง

● ที่ตั้ง  — ชองดังกลาวจะแสดงขอมูลตําแหนง GPS หากมี
ขอมูล

● หวัเรือ่ง  — ในชองดังกลาวจะมีภาพยอของไฟลและชื่อ
ไฟลปจจุบัน ในการแกไขชื่อ ใหเลอืกชอง

● อัลบั้ม  — แสดงอลับั้มทีเ่กบ็ไฟลปจจุบัน

● ละเอียด  — แสดงขนาดของภาพเปนพกิเซล
● ชวงเวลา  — แสดงความยาวของวดิีโอ
● สิทธิ์การใช  — เลอืก ด ูเพือ่ดูสิทธิ DRM ของไฟลนี้ โปรด
ดูที“่ใบอนุญาต” หนา 99

การจัดวางรูปภาพและวิดีโอ
คุณสามารถจัดวางไฟลในรูปถายไดดังตอไปนี้

● ในการดูรายการในหนาจอแท็ก ใหแท็กเขาไป โปรดดู
ที“่แท็ก” หนา 67

● ในการดูรายการตามเดือน ใหเลือก เดอืน
● ในการสรางอลับั้มเพือ่จัดเก็บรายการ ใหเลอืก อัลบัม้ > ตัว
เลือก > อัลบัม้ใหม

ในการเพิม่รูปภาพหรือวิดีโอคลิปลงในอลับั้มในรูปถาย ใหเลือก
รายการและ เพิ่มที่อัลบั้ม จากแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู โปรด
ดูที่“อลับั้ม” หนา 67

ในการลบรูปภาพหรือวดิีโอคลิป ใหเลอืกรูปภาพและ ลบ จาก
แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู

แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู
ใชแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยูไดเฉพาะเมื่อคุณไดเลือกภาพหรือ
วิดีโอคลปิในหนาจอแลว
ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู ใหเลือ่นขึ้นหรือลงไปที่รายการ
ตางๆ และเลือกรายการทีต่องการดวยการกดปุมเลื่อน ตัวเลือก
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ทีน่ํามาใชไดจะแตกตางกนัตามหนาจอที่คุณอยู และขึ้นอยูกบั
วาคุณไดเลือกภาพหรือวิดีโอคลปิแลวหรือไม

ในการซอนแถบเครื่องมือ ใหกดปุม ตัวเลือก > ซอนไอคอน
ในการเปดใชแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูเมื่อมีการซอนไว ใหกด
ปุมเลื่อน

เลอืกจากรายการดังตอไปนี้:

  เพือ่เลนวดิีโอคลปิที่เลือกไว

  เพือ่สงภาพหรือวิดีโอคลปิทีเ่ลือก

  เพือ่อพัโหลดภาพหรือวิดีโอคลิปที่เลือกไวไปยังอลับั้ม
ออนไลนที่ใชงานรวมกนัได (ใชไดเฉพาะเมื่อคุณไดตั้งคาบัญชี
สําหรับอลับั้มออนไลนที่ใชงานรวมกนัได) โปรดดูที่“ การแบง
ปนภาพและวิดีโอออนไลน ” หนา 72

  เพือ่เพิม่รายการที่เลือกลงในอลับั้ม

  เพือ่จัดการแทก็และคุณสมบัติอืน่ๆ ของรายการที่เลอืก

  เพือ่ลบภาพหรือวิดีโอคลิปที่เลอืก

อัลบั้ม
คุณสามารถใชอลับั้มเพือ่จัดการภาพและวดิีโอคลปิไดอยาง
สะดวกสบาย ในการดูรายการอลับั้มที่อยูในแอปพลเิคชั่นรูป
ถาย ใหเลือก อัลบั้ม ในหนาจอหลัก

ในการสรางอลับั้มใหมในหนาจออลับั้ม ใหเลอืก ตัวเลือก >
อัลบัม้ใหม

ในการเพิม่ภาพหรือวดิีโอคลิปลงในอลับั้มทีอ่ยูในแอปพลิเคชั่
รูปถาย ใหเลื่อนไปที่ภาพหรือวดิีโอคลปิ แลวเลือก ตัว
เลือก > เพิ่มที่อัลบัม้ รายชื่ออลับั้มจะปรากฏขึ้น เลือกอลับั้ม
ที่คุณตองการใสภาพหรือวดิีโอคลิป รายการที่ใสลงในอลับั้มจะ
ยังมองเห็นไดใน รูปถาย

หากตองการลบไฟลออกจากอลับั้ม ใหเปดอลับั้ม เลือ่นไปที่
ไฟล แลวเลือก ตวัเลือก > ลบออกจากอัลบัม้

แท็ก
ใชแท็กจัดหมวดหมูของรายการสื่อในรูปถาย คุณสามารถสราง
และลบแท็กในตัวจัดการแทก็ได ตัวจัดการแท็กจะแสดงแท็กที่
ใชอยูในปจจุบันและจํานวนของรายการทีเ่กีย่วของกับแท็กแต
ละแท็ก

ในการเปดตัวจัดการแท็ก ใหเลอืกภาพหรือวิดีโอคลิป แลว
เลือก ตัวเลือก > รายละเอียด > ตัวจดัการแท็ก

ในการสรางแท็ก ใหเลือก ตวัเลือก > แท็กใหม

ในการดูรายการตามลาํดับการใชงานบอยทีสุ่ด ใหเลือก ตวั
เลือก > ที่ใชบอยที่สุด

ในการดูรายการตามลําดับตัวอักษร ใหเลอืก ตัวเลือก > ตาม
ตวัอักษร

หากจะดูแท็กที่คุณสรางขึ้น ใหเลือก แท็ก ในหนาจอหลักรูป
ถาย ขนาดของชื่อแทก็จะสัมพนัธกนักบัจํานวนรายการทีแ่ท็ก
ถูกกําหนด เลือกแทก็เพือ่ดูภาพทั้งหมดทีเ่ชื่อมโยงกับแท็ก
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ในการกําหนดแท็กกบัภาพ ใหเลือกภาพ แลวเลือก ตัวเลือก >
เพิ่มแท็ก

ในการลบภาพออกจากแท็ก ใหเปดแทก็ แลวเลอืก ตวัเลือก >
ลบออกจากแท็ก

สไลดโชว
ในการดูภาพแบบสไลดโชว ใหเลอืกภาพ แลวเลือก ตวั
เลือก > สไลดโชว > เลนไปขางหนา หรือ เลนถอยกลับ
หลัง เพือ่เริ่มดูสไลดโชว สไลดโชวจะเริ่มจากไฟลทีเ่ลือก

ในการดูเฉพาะรูปภาพทีเ่ลอืกเปนสไลดโชว ใหเลือก ตวั
เลือก > เลือก/ไมเลือก > เลือก เพือ่ทาํเครื่องหมายเลอืก
รูปภาพ แลวเลอืก ตวัเลือก > สไลดโชว > เลนไปขาง
หนา หรือ เลนถอยกลับหลัง เพือ่เริ่มดูสไลดโชว
เลอืกจากรายการดังตอไปนี้:

● ทําตอ  — เพือ่เริ่มสไลดโชวตอ หากพกัไว
● สิ้นสุด  — เพือ่ปดสไลดโชว

ในการเรียกดูภาพ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

กอนจะเริ่มดูสไลดโชว ใหปรับการตั้งคาสไลดโชวกอน เลือก
ตวัเลือก > สไลดโชว > การตัง้คา และจากตัวเลือกตอไป
นี:้
● ดนตร ี — เพือ่เพิม่เสียงลงในสไลดโชว
● เพลง  — เลือกไฟลเพลงจากรายการ
● เวลาระหวางสไลด  — เพือ่ปรับจังหวะสไลดโชว

● การเปลี่ยนผาน  — เพือ่ใหการแสดงสไลดโชวไมสะดุด
จากสไลดหนึ่งไปอกีสไลดหนึ่ง รวมทั้งยอและขยายภาพ
แบบแบบสุม

ในการปรับความดังของเสียงขณะแสดงสไลดโชว ใหใชปุม
ปรับระดับเสียงของโทรศัพท

การแกไขภาพ
โปรแกรมแกไขภาพ
ในการแกไขรูปภาพหลงัจากทีถ่าย หรือภาพที่จัดเกบ็ไวในรูป
ถายเรียบรอยแลว ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข โปรแกรมแกไข
ภาพจะเปดขึ้น

ในการเปดตารางทีคุ่ณสามารถเลือกตัวเลือกการแกไขตางๆ ที่
แสดงดวยไอคอนขนาดเลก็ ใหเลอืก ตวัเลือก > ใช
เอฟเฟกต คุณสามารถครอบตัดและหมุนภาพ ปรับความสวาง
สี ความคมชัด และความละเอยีด รวมถึงใสเอฟเฟกต ขอความ
ภาพตัดปะ หรือกรอบใหกบัภาพ

การครอบตัดภาพ
ในการครอบตัดภาพ ใหเลือก ตวัเลือก > ใชเอฟเฟกต >
ครอบตัดและเลือกลักษณะสัดสวนกอนจากรายการ ในการ
ครอบตัดขนาดภาพดวยตนเอง ใหเลือก ผูใชกําหนด

หากคุณเลอืก ผูใชกําหนดเครื่องหมายบวกจะปรากฏขึ้นทีมุ่ม
ซายบนของภาพ ใชปุมเลื่อนเลือกพืน้ทีท่ี่ครอบตัด และเลือก
ตัง้ เครื่องหมายกากบาทอกีอนัหนึง่จะปรากฏขึ้นที่มุมลางซาย
เลือกพืน้ที่ทีถู่กครอบตัดอกีครั้ง ในการปรับพืน้ที่ทีถ่กูเลือก
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กอน ใหเลือก กลับ พืน้ทีท่ี่เลือกจะเปนรูปสี่เหลีย่ม ซึง่กาํหนด
ภาพที่ตองการครอบตัด

ในกรณีที่ไดเลือกระบุลักษณะสัดสวนแลว ใหเลอืกพืน้ที่ทาง
ดานมุมบนซายใหถูกครอบตัด ในการปรับขนาดพืน้ที่ที่ถูกเนน
ใหใชปุมเลื่อน ในการตรึงพืน้ทีท่ี่เลอืกไว ใหกดปุมเลื่อน ในการ
ยายพืน้ที่ภายในรูป ใหใชปุมเลือ่น ในการเลอืกพืน้ทีท่ี่ถกูครอบ
ตัด ใหกดปุมเลือ่น

การลดจุดตาแดง
ในการลดจุดตาแดงในภาพ ใหเลือก ตวัเลือก > ใช
เอฟเฟกต > การลดจดุแดงนัยนตา

ยายกากบาทไปยังนยันตา แลวกดปุมเลือ่น รูปวงกลมขนาด
เลก็จะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล ใหปรับขนาดวงใหพอดีกบั
ขนาดของนัยนตาโดยการใชปุมเลื่อน ในการลดความแดง ให
กดปุมเลือ่น เมื่อคุณแกไขภาพเสร็จเรียบรอยแลว ใหกด
เรียบรอย

ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับสูหนาจอกอนหนา ให
กด กลับ

ปุมลดัทีม่ีประโยชน
คุณสามารถใชปุมลดัตางๆ ตอไปนี้ขณะแกไขภาพได

● ในการดูภาพขนาดเต็มหนาจอ ใหกด * ในการกลับไปทีห่นา
จอปกติ ใหกด * อกีครั้ง

● ในการหมุนภาพตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬกิา กดปุม 3 หรือ
1

● หากตองการซูมเขาหรือออก ใหกดปุม 5 หรือ 0
● หากตองการยายภาพที่ถูกซูม ใหเลื่อนขึ้น ลง ซาย หรือ ขวา

การแกไขวิดีโอ
การแกไขวิดีโอ
ตัวตัดตอวดิีโอสนับสนนุไฟลในรูปแบบ .3gp และ .mp4 และ
ไฟลเสียงในรูปแบบ .aac, .amr, .mp3 และ .wav แตจะไม
สนบัสนนุคุณสมบัติทั้งหมดของรูปแบบไฟล หรือความหลาก
หลายทั้งหมดของรูปแบบไฟล

ในการแกไขวดิีโอคลิปที่อยูในรูปถาย ใหเลือ่นไปทีว่ิดีโอคลิป
แลวเลือก ตัวเลือก > แกไข และเลอืกจากรายการตอไปนี้

● รวม  — เพือ่เพิม่ภาพหรือวิดีโอคลิปลงในจุดเริ่มตนหรือจุด
สิ้นสุดของวิดีโอคลปิทีเ่ลือก

● เปลี่ยนเสียง  — เพือ่เพิม่คลปิเสียงใหมและแทนที่เสียงเดิม
ในวิดีโอคลิป

● เพิ่มตวัอักษร  — เพือ่เพิม่ขอความไปยังจุดเริ่มตนหรือจุด
สิ้นสุดของวดิีโอคลปิ

● ตดั  — เพือ่ตัดวดิีโอ และเลอืกสวนที่คุณตองการจัดเกบ็ไว
ในวิดีโอคลิป

ในการจับภาพของคลิปวดิีโออยางรวดเร็ว ใหเลือก ตวัเลือก >
จบัภาพ ในหนาจอภาพตัวอยางแบบภาพยอ ใหกดปุมเลือ่น
แลวเลือก จับภาพ

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 69



การตดัตอวิดโีอ เสียง ภาพ ขอความ และ
การเปลีย่นผาน
ในการสรางคลิปวดิีโอที่กาํหนดเอง ใหทาํเครื่องหมายเลอืก
แลวเลือกคลิปวิดีโอไดตั้งแตหนึ่งคลิปขึ้นไป แลวเลอืก ตัว
เลือก > แกไข > ตวัตัดตอ
ในการแกไขวิดีโอ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

● แกไขวิดีโอคลิป  — เพือ่ตัดคลปิวิดีโอ ใสเอฟเฟกตสีลงใน
คลิป ใชจังหวะเคลือ่นไหวชา ปดเสียงหรือยกเลกิปดเสียง
ยาย ลบ หรือคัดลอกคลิปวิดีโอ

● แกไขขอความ (จะปรากฏขึ้นหากคุณเพิม่ขอความลง
เทานั้น) — เพือ่ยาย ลบ หรือคัดลอกขอความ เปลีย่นสีและ
รูปแบบของขอความ กําหนดระยะเวลาที่จะใหแสดงบน
จอภาพ รวมทั้งเพิม่เอฟเฟกตลงในขอความ

● แกไขภาพ (จะปรากฏขึ้นหากคุณเพิม่รูปภาพลง
เทานั้น) — เพือ่ยาย ลบ หรือคัดลอกรูปภาพ กําหนดระยะ
เวลาที่จะใหแสดงบนจอภาพ รวมทัง้ตั้งเปนภาพพืน้หลงั
หรือใสเอฟเฟกตสีลงในภาพ

● แกไขคลิปเสียง (จะปรากฏขึ้นหากคุณเพิม่คลิปเสียง
เขาไปเทานัน้)  — เพือ่ตัดหรือยายคลปิเสียง ปรับความยาว
รวมทั้งลบหรือคัดลอกคลิปเสียง

● แกไขการสงผาน (จะปรากฏขึ้นหากคุณไดเพิม่การเปลี่ยน
ผานลงในไทมไลนเทานัน้) — การเปลีย่นผานมีสามแบบ: ที่
จุดเริ่มตนของวดิีโอ, ทีจุ่ดสิ้นสุดของวดิีโอ และระหวางคลิป
วิดีโอ

● แทรก  — เลือก วิดีโอคลิป, ภาพ, ตัวอักษร, คลิปเสียง
หรือ คลิปเสียงใหม

● ภาพยนตร  — แสดงตัวอยางภาพยนตรในโหมดเต็มจอ
หรือภาพยอ บันทกึไฟลภาพยนตร หรือตัดไฟลภาพยนตรให
มีขนาดทีพ่อดีตอการสงเปนขอความมัลติมีเดีย

หากตองการถายภาพคลิปวดิีโอ ในหนาจอตัดตอวิดีโอ ให
เลือก ตัวเลือก > จบัภาพ ในหนาจอภาพตัวอยางแบบภาพ
ยอ ใหกดปุมเลือ่น แลวเลอืก จับภาพ

ในการจัดเก็บวดิีโอ ใหเลอืก ตวัเลือก > ภาพยนตร > จดั
เกบ็ ในการกาํหนดหนวยความจําทีใ่ช ใหเลอืก ตวัเลือก >
การตั้งคา

ในการตั้งคาตัวตัดตอ คุณสามารถกาํหนดชื่อวิดีโอที่ตั้งไว ชื่อ
ภาพทีจ่ับที่ตั้งไว และความละเอยีดของคลิปวดิีโอ

การตัดตอคลปิวิดโีอเพื่อสง
ในการสงคลิปวดิีโอ ใหเลอืก ตวัเลือก > สง แลวเลือกวิธทีี่
ตองการ โปรดติดตอขอรายละเอยีดขนาดขอความมัลติมีเดีย
สูงสุดทีส่งไดจากผูใหบริการเครือขายของคุณ

ในการสงคลปิวดิีโอที่มีขนาดใหญกวาขนาดขอความมัลติมีเดีย
สูงสุดทีผู่ใหบริการกาํหนด คุณสามารถใชการเชื่อมตอ
Bluetooth แทนได โปรดดูที่“การสงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ
Bluetooth” หนา 94 นอกจากนี้ คุณสามารถโอนวิดีโอของ
คุณไปยังเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกนัไดโดยใชการ
เชื่อมตอ Bluetooth, สายเคเบิลขอมูล USB หรือดวยการใชตัว
อานการดหนวยความจําที่ใชงานรวมกนัได

ทั้งนี้ คุณสามารถตัดตอคลิปวดิีโอเพือ่สงไปกบัขอความ
มัลติมีเดียได ในหนาจอหลักตัวตัดตอ ใหเลือก ตัวเลือก >
ภาพยนตร > แกไขสําหรบั MMS ระยะเวลาและขนาดของ
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คลปิวิดีโอจะปรากฏขึ้น ในการแกไขขนาดของคลิป ใหเลือ่นไป
ทางซายหรือขวา เมื่อคลิปมีขนาดพอดีทีจ่ะสงได ใหเลือก ตัว
เลือก > สงทางมัลตมิีเดีย

ถาคลปิวดิีโอของคุณอยูในรูปแบบ MP4 คุณจะไมสามารถสงใน
ขอความมัลติมีเดียได ในการเปลีย่นรูปแบบไฟลของคลิป ให
เลือ่นไปทีแ่อปพลเิคชั่นรูปถาย แลวเลือก ตวัเลือก >
แกไข > ตวัตัดตอ > ตวัเลือก > การตั้งคา > ความ
ละเอียด > ใชไดกับ MMS กลับสูหนาจอหลกัตัวตัดตอ ให
เลอืก ตวัเลือก > ภาพยนตร > จัดเกบ็ และใสชื่อสําหรับ
คลปิดังกลาว คลิปวิดีโอทีถู่กบันทึกในรูปแบบ 3GPP และ
สามารถสงในขอความมัลติมีเดียได รูปแบบไฟลของคลปิวิดีโอ
ดั้งเดิมจะไมเปลี่ยน

การพิมพภาพ
การพิมพภาพ
ในการพมิพภาพดวยฟงกชันพมิพภาพ ใหเลือกภาพทีคุ่ณ
ตองการพมิพ และตัวเลือกพมิพในคลังภาพ กลอง ตัวแกไข
ภาพ หรือตัวดูภาพ

ใชฟงกชันพมิพภาพเพือ่พมิพภาพของคุณโดยใชสายเคเบิล
ขอมูล USB หรือการเชื่อมตอ Bluetooth ทัง้นี ้คุณสามารถพมิพ
ภาพโดยใช LAN ไรสายได หากใสการดหนวยความจําทีใ่ชรวม
กนัไดลงไป คุณจะสามารถเกบ็ภาพลงในการดหนวยความจํา
ได และพมิพภาพโดยใชเครื่องพมิพทีใ่ชงานรวมกนัได

คุณสามารถพมิพเฉพาะภาพที่อยูในรูปแบบไฟล .jpeg ภาพที่
ถายดวยกลองถายรูปจะถูกจัดเกบ็ในรูปแบบ .jpeg โดย
อตัโนมัติ

การเลือกเครื่องพมิพ
ในการพมิพภาพดวยฟงกชันพมิพภาพ ใหเลอืกภาพและตัว
เลือกพมิพในรูปถาย กลอง ตัวแกไขภาพ หรือตัวดูภาพ

เมื่อคุณใชฟงกชันพิมพภาพเปนครั้งแรก รายชื่อเครื่องพิมพที่
ใชงานไดจะปรากฏขึ้น เลอืกเครื่องพิมพ เครื่องพมิพนัน้จะถกู
กําหนดเปนเครื่องพมิพทีต่ั้งไว

ในการใชเครื่องพมิพที่ใชรวมกนัไดกบัระบบ PictBridge ให
เชื่อมตอสายเคเบิลขอมูลกอนที่จะเลือกตัวเลือกการพมิพได
และตรวจสอบวาไดตั้งคาโหมดสายเคเบิลขอมูลเปน พิมพ
ภาพ หรือ ถามเมื่อเชื่อมตอ โปรดดูที“่USB” หนา 96
เครื่องพมิพจะปรากฏขึ้นโดยอตัโนมัติเมื่อคุณเลือกตัวเลือกการ
พมิพ

หากไมสามารถเลอืกใชเครื่องพมิพทีร่ะบบกาํหนดได รายชื่อ
เครื่องพมิพทีม่ีใหเลือกใชไดจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

ในการเปลี่ยนเครื่องพมิพที่ระบบตั้งไว ใหเลือก ตวัเลือก >
การตั้งคา > เครื่องพิมพที่ตั้งไว

ภาพตัวอยางกอนพมิพ
เมื่อคุณเลือกเครื่องพมิพ รูปภาพทีเ่ลือกจะปรากฏโดยใช
เคาโครงที่กําหนดไวลวงหนา

ในการเปลี่ยนแปลงเคาโครง ใหเลือ่นไปทางซายหรือขวาเพือ่
ดูเคาโครงที่มีใหเลือกในเครื่องพมิพที่เลือก หากภาพไมพอดี
กบัหนา เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อแสดงหนาเพิม่เติม
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การตั้งคาพมิพ
ตัวเลือกที่มีใหเลอืกจะแตกตางกันขึ้นกบัความสามารถของ
เครื่องพมิพทีคุ่ณเลือก

ในการตั้งคาเครื่องพมิพเริ่มตน ใหเลอืก ตวัเลือก >
เครือ่งพมิพที่ตัง้ไว

ในการเลือกขนาดกระดาษ ใหเลือก ขนาดกระดาษ เลือก
ขนาดกระดาษจากรายการ แลวเลือก ตกลง เลอืก ยกเลิก เพือ่
กลบัสูหนาจอกอนหนา

การพิมพออนไลน
ดวยฟงกชันพมิพออนไลน คุณสามารถสั่งพิมพภาพออนไลน
ไปที่บานของคุณไดโดยตรง หรือไปยังรานคาที่คุณสามารถไป
รับภาพนั้นไดในภายหลัง คุณยังสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑอื่นๆ
พรอมภาพที่เลอืกไว เชน แกวน้าํหรือแผนรองเมาส ผลติภัณฑ
ทีม่ีจัดจําหนายจะขึ้นอยูกบัผูใหบริการ

คุณสามารถอานรายละเอยีดเพิม่เติมเกีย่วกบัแอปพลเิคชั่นได
จากคําแนะนําการใชงานโทรศัพทที่มีอยูในหนาสนบัสนุน
ผลติภัณฑ Nokia หรือที่เวบ็ไซต Nokia ในประเทศของคุณ

การแบงปนภาพและวิดีโอออนไลน 
คุณสามารถแบงปนรูปภาพและคลปิวิดีโอในอลับั้มออนไลน
เวบ็ลอ็ก หรือบริการแบงปนออนไลนตางๆ ในเว็บที่ใชรวมกนั
ได คุณสามารถอพัโหลดเนื้อหา จัดเกบ็ประกาศที่ยังไมเสร็จให
เปนแบบรางและทําตอในภายหลงั รวมทั้งดูเนือ้หาของอลับั้ม

ได ชนิดของเนื้อหาที่ไดรับการสนบัสนุนอาจแตกตางกนัไปขึ้น
อยูกบัผูใหบริการ
ในการแบงปนภาพและวดิีโอออนไลน คุณตองมีบัญชีทีใ่ช
บริการแบงปนภาพออนไลนได โดยปกติ คุณสามารถสมัครใช
บริการบนเวบ็เพจของผูใหบริการได โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณสําหรับขอมูลเพิม่เติม

ในการอพัโหลดไฟลจากโฟลเดอรรูปถายไปที่บริการออนไลน
ใหกดปุม  แลวเลอืก รปูถาย เลือกอลับั้ม เลือ่นไปที่ไฟลที่
ตองการ แลวเลอืก ตวัเลือก > สง > ประกาศลงเว็บ หรือ
เลือกไฟล แลวเลอืก  จากแถบเครื่องมือที่ใชอยู

หากตองการทราบรายละเอยีดเพิม่เติมเกีย่วกบัแอปพลิเคชั่น
และผูใหบริการทีม่ีบริการดังกลาว โปรดไปทีห่นาสนบัสนนุ
ผลิตภัณฑ Nokia หรือเวบ็ไซต Nokia ในประเทศของคุณ
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คลงัภาพ
ในการเขาใชภาพ วดิีโอคลิป และเพลง หรือเมื่อจะจัดเกบ็และ
จัดวางคลิปเสียงและลงิคการสตรีม ใหกดปุม  แลวเลือก
แอปพลิเคชัน่ > สื่อ > คลังภาพ

หนาจอหลัก
กดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชัน่ > สื่อ > คลังภาพ และ
จากตัวเลือกตอไปนี้:

● รปูถาย   — เพือ่ดูภาพและวดิีโอที่อยูในโฟลเดอรรูป
ถาย โปรดดูที่“เกีย่วกบัรูปถาย” หนา 65

● คลิปวิดีโอ   — เพือ่ดูวิดีโอในศูนยวิดีโอ
● เพลง   — เพือ่เปด เครือ่งเลน โปรดดูที“่เครื่องเลน
เพลง” หนา 43

● คลิปเสียง   — เพือ่ฟงคลปิเสียง
● ลิงคการสตรีม   — เพือ่ดูและเปดลิงคการสตรีม
● การนําเสนอ   — เพือ่ดูการนาํเสนอ

คุณสามารถเรียกดูและเปดแฟมขอมูล รวมทัง้คัดลอกและยาย
รายการไปยังแฟมขอมูลไดอกีดวย คุณยังสามารถสรางอลับั้ม
คัดลอก และเพิม่รายการลงในอลับั้มไดอกีดวย โปรดดู
ที“่อลับั้ม” หนา 67

ไฟลที่จัดเกบ็ไวในการดหนวยความจําทีใ่ชรวมกนัไดของคุณ
(หากใสไว) จะแสดงดวยสัญลกัษณ 

ในการเปดไฟล ใหกดปุมเลื่อน วิดีโอคลปิ ไฟลประเภท RAM
และลิงคการสตรีมจะเปดขึ้นและเลนใน RealPlayer สวนเพลง
และคลิปเสียงสามารถเปดและเลนใน Music player โปรดดู
ที“่RealPlayer ” หนา 98โปรดดูที“่เครื่องเลนเพลง” หนา 43

ในการคัดลอกหรือยายไฟลไปที่การดหนวยความจํา (หากใส
ไว) หรือไปที่หนวยความจําของโทรศัพท ใหเลอืกไฟล แลว
เลือก ตัวเลือก > ยายและคัดลอก > คัดลอกไปการด
ความจํา และจากตัวเลือกที่มีให

เสียง
แฟมขอมูลนีจ้ะประกอบดวยเสียงทั้งหมดทีคุ่ณไดสรางขึ้นดวย
แอปพลิเคชั่นบันทึกหรือที่ดาวนโหลดจากเว็บ

ในการฟงไฟลเสียง กด  เลือก แอปพลิเคชั่น > สื่อ >
คลังภาพ > คลิปเสียง และเลอืกไฟลเสียง ในการพกัการเลน
ไวชั่วคราว ใหกดปุมเลื่อน

ในการเดินหนาหรือกรอกลับ ใหเลือ่นไปทางซายหรือทางขวา

ในการดาวนโหลดเสียง ใหเลอืกลิงคสําหรับดาวนโหลด
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ลิงคการสตรีม
ในการเปดลงิคการสตรีม ใหกดปุม  แลวเลือก แอปพลิ
เคชัน่ > สื่อ > คลังภาพ > ลิงคการสตรมี เลอืกลิงค แลว
กดปุมเลือ่น

ในการเพิม่ลงิคการสตรีมใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ลิงคใหม

การนําเสนอ
ในการนาํเสนอ คุณสามารถดูไฟล SVG (scalable vector
graphics) เชน การตูนและแผนที่ได รูปภาพ SVG ยังคงรักษา
ภาพที่ปรากฏ เมื่อพมิพหรือดูบนจอภาพที่มีขนาดและความ
ละเอยีดแตกตางกัน

ในการดูไฟล SVG ใหกดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชัน่ >
สื่อ > คลังภาพ > การนําเสนอ เลื่อนไปยังแอปพลิเคชั่นที่
ตองการ แลวเลอืก ตวัเลือก > เลน หากตองการพักการเลน
ใหเลอืกตัวเลือก > หยุดชั่วคราว

ในการขยาย ใหกดปุม 5 ในการยอ ใหกดปุม 0

ในการหมุนรูปภาพ 90 องศาตามเข็มนาฬกิา หรือทวนเข็ม
นาฬกิา ใหกดปุม 1 หรือ 3 ตามลําดับ ในการหมุนรูปภาพ 45
องศา ใหกดปุม 7 หรือ 9

ในการเปลีย่นระหวางภาพเต็มจอกบัภาพปกติ ใหกดปุม *
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เครือขายโฮม
เกี่ยวกับเครือขายโฮม
โทรศัพทของคุณทาํงานรวมกบัระบบ UPnP ได ดวยการใช
อปุกรณทีม่ีจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) หรือเราเตอร WLAN
คุณสามารถสรางเครือขายโฮม และเชื่อมตอกับอปุกรณ UPnP
ทีใ่ชรวมกันไดซึง่จะรองรับ WLAN กบัเครือขาย เชน โทรศัพท
ของคุณ, เครื่องพซีีทีใ่ชรวมกนัได, เครื่องพมิพทีใ่ชรวมกนัได
และโทรทศันหรือเครื่องเสียงที่ใชรวมกนัได รวมทัง้โทรทศัน
หรือเครื่องเสียงที่ติดตั้งเครื่องรับมัลติมีเดียไรสายที่ใชรวมกนั
ได

ในการใชฟงกชัน WLAN ของโทรศัพทในเครือขายโฮม คุณจะ
ตองมีการติดตั้งการเชื่อมตอโฮมของระบบ WLAN ที่ใชงานได
และมีอปุกรณอืน่ๆ ภายในบานทีเ่ปดใชระบบ UPnP โปรดดู
ที“่LAN ไรสาย” หนา 90

เครือขายโฮมใชการตั้งคาความปลอดภัยของการเชื่อมตอ
WLAN ใชคุณสมบัติของเครือขายโฮมในเครือขายโครงสราง
พืน้ฐานของ WLANรวมกบัอปุกรณทีม่ีจุดเชื่อมตอ WLAN และ
เปดใชงานการเขารหัส

คุณสามารถแบงปนและซิงโครไนสไฟลสื่อที่อยูในโทรศัพท
เคลือ่นทีร่วมกบัอปุกรณ UPnP อืน่ๆ ที่ใชรวมกนัได โดยการใช
เครือขายโฮม หากตองการจัดการการตั้งคาเครือขายโฮม ให
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > โฮมมีเดีย
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชเครือขายโฮมเพือ่ดู เลน คัดลอก

หรือพมิพไฟลสื่อที่ใชรวมกนัไดจากโทรศัพทเคลือ่นทีข่องคุณ
ไดอีกดวย โปรดดูที่“การดูและแบงใชไฟลสื่อ” หนา 77

โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอกบัเครือขายโฮมไดกต็อเมื่อคุณ
ยอมรับคําขอเชื่อมตอจากอปุกรณอืน่ที่ใชงานรวมกนัได หรือ
เลือกตัวเลือกเพือ่ดู เลน คัดลอก หรือพมิพไฟลสื่อในโทรศัพท
ของคุณ หรือคนหาอุปกรณอืน่ๆ ที่อยูในแฟมขอมูลเครือขาย
โฮม

ขอมูลสําคัญดานความปลอดภัย
เมื่อคุณกําหนดคาเครือขายโฮม WLAN ใหเปดใชวิธกีารเขา
รหัสบนอปุกรณที่ใชจุดเชื่อมตอของคุณ แลวจึงเปดใชวิธกีาร
ดังกลาวบนอปุกรณอื่นที่คุณตองการนํามาเชื่อมตอกบัเครือ
ขายโฮมของคุณ โปรดดูทีเ่อกสารประกอบอุปกรณนั้นๆ เกบ็
รหัสผานไวเปนความลับและเกบ็ไวในที่ๆ ปลอดภัยหางจาก
อปุกรณ

คุณสามารถดูและเปลีย่นแปลงการตั้งคาจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเนต็ WLAN ในโทรศัพทของคุณได โปรดดูที“่จุดเชื่อม
ตอ” หนา 145
หากคุณใชโหมดการทํางานแบบเฉพาะกจิเพือ่สรางเครือขาย
โฮมรวมกบัอปุกรณอืน่ทีใ่ชรวมกนัได ใหเปดวิธีการเขารหัสใน
ความปลอดภัย WLAN เมื่อคุณกําหนดคาจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเน็ตแลว โปรดดูที“่การตั้งคาการเชื่อม
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ตอ” หนา 145 ขั้นตอนนีจ้ะลดความเสี่ยงทีอ่าจมีบุคคลทีไ่ม
เปนทีต่องการเขามารวมเครือขายเฉพาะกิจ
โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบหากอปุกรณอืน่พยายามเชื่อมตอ
กบัโทรศัพทและเครือขายโฮม หามยอมรับคําขอเชื่อมตอจาก
อปุกรณทีไ่มรูจัก

หากคุณใช WLAN ในเครือขายที่ไมมีการเขารหัส ใหปดการ
แบงใชไฟลรวมกบัอปุกรณอื่น หรือหามใชไฟลสื่อสวนตัวใดๆ
รวมกบัโทรศัพทอกีเครื่องหนึ่ง โปรดดูที“่การตั้งคาสําหรับเครือ
ขายโฮม” หนา 76

การตั้งคาสําหรับเครือขายโฮม
ในการแบงใชไฟลสื่อทีจ่ัดเกบ็ไวในรูปถายโดยใชอปุกรณ
UPnP ที่ใชรวมกนัไดผานระบบ WLAN คุณจะตองสรางและ
กาํหนดคาจุดเชื่อมตอโฮมของระบบ WLAN กอน แลวจึง
กาํหนดการตั้งคาสําหรับเครือขายโฮมในแอปพลิเคชั่นโฮม
มีเดีย โปรดดูที่“จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต WLAN” หนา 91
โปรดดูที่“การตั้งคาการเชื่อมตอ” หนา 145

ตัวเลือกที่เกีย่วกบัเครือขายโฮมจะไมสามารถใชไดกอนทีจ่ะมี
การกําหนดการตั้งคาในแอปพลิเคชั่นโฮมมีเดีย

เมื่อคุณใชแอปพลเิคชั่นโฮมมีเดียเปนครั้งแรก ตัวชวยการติด
ตั้งจะเปดขึ้นและชวยคุณกาํหนดการตั้งคาโฮมมีเดียสําหรับ
โทรศัพทของคุณ หากตองการใชตัวชวยติดตั้งในภายหลัง ใน
หนาจอหลักโฮมมีเดีย ใหเลอืก ตัวเลือก > เรยีกใชตวัชวย
และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

เมื่อจะเชื่อมตอกบัเครื่องพซีีที่งานรวมกนัไดไปยังเครือขาย
โฮม ในเครื่องพซีี คุณจะตองติดตั้งซอฟตแวรที่เกีย่วของกอน
คุณมีซอฟตแวรดังกลาวจากแผนซีดีรอมหรือดีวีดีรอมที่ใหมา
พรอมกบัโทรศัพท หรือคุณสามารถดาวนโหลดไดจากหนา
สนบัสนนุการใชงานโทรศัพททีเ่วบ็ไซต Nokia
การกําหนดคา
ในการกาํหนดคาเครือขายโฮม ใหเลอืก เครือ่งมือ > เชื่อม
ตอ > โฮมมีเดีย > ตัวเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลอืก
ตอไปนี้

● จดุเชื่อมตอโฮม  — เลอืก ถามกอน หากคุณตองการให
โทรศัพทถามจุดเชื่อมตอโฮมทกุครั้งที่เชื่อมตอกบัเครือขาย
โฮม, สรางใหม เพือ่กาํหนดจุดเชื่อมตอใหม ซึง่เครื่องจะใช
เองโดยอตัโนมัติเมื่อคุณใชเครือขายโฮม หรือ ไมมี ในกรณี
ทีเ่ครือขายโฮมของคุณไมไดเปดการตั้งคาระบบปองกนั
ความปลอดภัย WLAN คุณจะไดรับการแจงเตือนความ
ปลอดภัย คุณสามารถดําเนินการตอไปและสลับระบบ
ปองกนัความปลอดภัย WLAN ในภายหลัง หรือยกเลกิการ
กาํหนดจุดเชื่อมตอและเปดระบบปองกนัความปลอดภัย
WLAN กอน โปรดดูที“่จุดเชื่อมตอ” หนา 145

● ชือ่อุปกรณ  — ปอนชื่อสําหรับอปุกรณของคุณที่จะปรากฏ
บนอปุกรณอืน่ๆ ที่ใชรวมกนัไดในเครือขายโฮม

● คดัลอกไป  — เลือกหนวยความจําทีคุ่ณตองการจัดเกบ็
ไฟลสื่อที่คัดลอก

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์76



การตั้งคาการแบงปนและการระบุ
เนื้อหา
เลอืก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > โฮมมีเดีย > แบงใช
เนื้อหา และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● การแบงใชเนื้อหา  — อนญุาตหรือปฏิเสธการแบงปนไฟล
สื่อกบัอปุกรณที่ใชรวมกนัได หามตั้งคาการแบงใชเนื้อหา
กอนที่คุณจะตั้งคาอืน่ๆ ทั้งหมดเสร็จ ถาคุณตั้งคาเปดการ
แบงใชเนือ้หา อปุกรณ UPnP ที่ใชงานรวมกันไดอืน่ๆ ใน
เครือขายโฮมจะสามารถดูและคัดลอกไฟลที่คุณเลือกที่จะ
แบงปนใน ภาพและวิดโีอ และใชเพลยลสิตทีคุ่ณไดเลือก
ใน เพลง ในกรณีทีคุ่ณไมตองการใหอปุกรณอืน่เขาถึงไฟล
ของคุณ ใหตั้งคาปดการแบงใชเนือ้หา

● ภาพและวิดโีอ  — เลอืกไฟลสื่อที่จะแบงใชกบัอปุกรณอื่น
หรือดูสถานะการแบงปนภาพและวิดีโอ หากตองการอพัเดต
เนือ้หาในแฟมขอมูล ใหเลือกตวัเลือก > รเีฟรชเนื้อหา

● เพลง  — เลือกเพลยลิสตทีจ่ะแบงใชกบัอปุกรณอื่น หรือดู
สถานะการแบงปนและเนือ้หาเพลยลิสต หากตองการ
อพัเดตเนื้อหาในแฟมขอมูล ใหเลอืกตวัเลือก > รเีฟรช
เนื้อหา

การดูและแบงใชไฟลสื่อ
ในการแบงใชไฟลสื่อกบัอุปกรณเครื่องอืน่ทีใ่ช UPnP ไดและ
อยูในเครือขายโฮม ใหตั้งคาเปดการแบงใชเนือ้หา โปรดดู
ที“่การตั้งคาการแบงปนและการระบุเนือ้หา” หนา 77 ในกรณีที่
ฟงกชันการแบงใชเนือ้หาในเครื่องของคุณยังปดอยู คุณยังคง

ดูและคัดลอกไฟลสื่อที่จัดเกบ็ไวในเครือขายโฮมอื่นไดหาก
อปุกรณเครื่องอื่นอนุญาต

แสดงไฟลสื่อที่จดัเก็บไวในโทรศัพท
ในการแสดงรูปภาพ วิดีโอ และคลิปเสียงในอปุกรณอืน่ที่อยูใน
เครือขายโฮม เชน เครื่องรับโทรศัพททีใ่ชรวมกนัได ใหปฏิบัติ
ดังตอไปนี้

1. เลอืกภาพหรือคลิปวิดีโอจากโฟลเดอรรูปถาย หรือเลอืก
คลปิเสียงจากคลังภาพ แลวเลือก ตวัเลือก > แสดงผาน
เครอืขายโฮม

2. เลอืกอปุกรณที่ใชรวมกนัได ทีซ่ึง่ไฟลสื่อถูกแสดง ภาพจะ
ปรากฏบนอปุกรณเครือขายโฮมและบนโทรศัพทของคุณ
แตคลิปวิดีโอและคลปิเสียงจะเลนบนอปุกรณเครือขายโฮม
เทานั้น

3. หากตองการหยุดการแบงใช ใหเลือก ตวัเลือก > หยุด
การแสดง

แสดงไฟลสื่อที่จดัเก็บไวในอุปกรณเครื่องอื่น
ในการแสดงไฟลสื่อที่จัดเกบ็ไวบนอปุกรณเครือขายโฮมเครื่อง
อืน่บนโทรศัพทของคุณ (หรือในเครื่องรับโทรศัพททีใ่ชรวมกัน
ได) ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

1. กด  แลวเลอืก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > โฮมมีเดีย >
เรยีกดจูากโฮม โทรศัพทของคุณจะเริ่มการคนหาอปุกรณ
ทีใ่ชงานรวมกนัได ชื่ออปุกรณจะเริ่มปรากฏขึ้นบนจอภาพ

2. เลอืกอปุกรณจากในรายการ
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3. เลอืกประเภทสื่อที่คุณตองการชมจากอปุกรณเครื่องอื่น
ประเภทของไฟลทีใ่ชไดจะขึ้นอยูกบัคุณสมบัติของอปุกรณ
อกีเครื่อง
ในการคนหาไฟลที่มีเกณฑตางกนั ใหเลอืก ตัวเลือก >
คนหา ในการจัดเรียงไฟลที่คนพบ ใหเลอืก ตัวเลือก >
การจัดเรยีง

4. เลอืกไฟลสื่อหรือโฟลเดอรทีคุ่ณตองการชม
5. กดปุมเลือ่น แลวเลอืก เลน หรือ แสดง และ บนอุปกรณ
หรือ ผานเครอืขายโฮม

6. เลอืกอปุกณทีคุ่ณตองการแสดงไฟล

ในการปรับความดังเมื่อเลนวดิีโอหรือคลิปเสียง ใหเลื่อนไป
ทางซายหรือทางขวา

ในการหยุดแบงใชไฟลสื่อ ใหเลอืก กลับ หรือ หยุด (จะมีใหใช
เมื่อเลนวิดีโอและเลนเพลง)

เคล็ดลับ: คุณสามารถพมิพภาพที่จัดเกบ็ไวในโฟลเดอร
รูปถายผานเครือขายโฮมโดยใชเครื่องพมิพทีใ่ชกบั
UPnP ได โปรดดูที“่การพมิพภาพ” หนา 71 คุณไม
จําเปนตองเปดการแบงใชเนื้อหา

การคัดลอกไฟลสื่อ
ในการคัดลอกหรือโอนไฟลสื่อจากโทรศัพทของคุณไปยัง
อปุกรณอืน่ที่ใชรวมกนัได เชน เครื่องคอมพวิเตอรที่มีระบบ
UPnP ที่ใชรวมกนัได ใหเลือกไฟลในโฟลเดอรรูปถาย แลว
เลอืก ตัวเลือก > ยายและคัดลอก > คดัลอกไปเครอืขาย

โฮม หรือ ยายไปเครือขายโฮม ไมจําเปนตองเปดการแบงใช
เนื้อหา

ในการคัดลอกหรือโอนไฟลจากอปุกรณเครื่องอืน่มายัง
โทรศัพทของคุณ ใหเลอืกไฟลในอปุกรณเครื่องอืน่และตัว
เลือกการคัดลอกทีต่องการจากรายการตัวเลอืก ไมจําเปนตอง
เปดการแบงใชเนือ้หา

โฮมซิงโครไนซ
การซิงโครไนซไฟลสือ่
คุณสามารถซิงโครไนซไฟลสื่อในโทรศัพทเคลื่อนที่กบั
โทรศัพทเครื่องอืน่ทีอ่ยูในอปุกรณอืน่ๆ ภายในบานได คุณตอง
แนใจวาโทรศัพทเคลือ่นทีข่องคุณอยูภายในระยะของโฮม
WLAN และไดตั้งคาเครือขายโฮมเรียบรอยแลว
ในการตั้งคาโฮมซิงโครไนซ ใหเลอืก  > เครือ่งมือ >
เชือ่มตอ > โฮมมีเดีย > โฮมซิงค และดําเนนิการตามตัว
ชวยใหเสร็จ

หากจะเรียกใชตัวชวยภายหลงั เมื่ออยูในหนาจอหลกัโฮม
โครไนซ ใหเลอืก ตัวเลือก > เรยีกใชตัวชวย

ในการซงิโครไนซเนื้อหาในโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณกบั
เนื้อหาจากอปุกรณโฮมดวยตนเอง ใหเลอืก ซิงคตอนนี้

การตั้งคาซิงค
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาซงิค ใหเลือก ตวัเลือก > การ
ตัง้คาซิงค แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
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● การซิงโครไนส  — ตั้งคาซงิโครไนซแบบอตัโนมัติหรือ
แบบเลอืกเอง

● อุปกรณตนทาง  — เลือกอปุกรณตนทางที่จะซงิโครไนซ
● หนวยความจําที่ใช  — ดูและเลอืกหนวยความจําที่ใช
● ตัวจดัการหนวยความจํา  — หากตองการใหเครื่องแจง
เมื่อหนวยความจําในโทรศัพทใกลจะเต็ม ใหเลอืก ถามเมื่อ
เตม็

การกําหนดไฟลเขา
ในการกาํหนดและจัดการรายการไฟลสื่อที่เขามา ใหกดปุม

 แลวเลอืก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > โฮมมีเดีย > โฮม
ซิงค > จากโฮม > ตวัเลือก > เปด

ในการกาํหนดประเภทของไฟลที่คุณตองการโอนไปยัง
โทรศัพท ใหเลอืกจากรายการ

ในการแกไขการตั้งคาการโอน ใหเลอืก ตัวเลือก > แกไข
และจากตัวเลือกตอไปนี้

● รายการชื่อ  — ปอนชื่อใหมสําหรับรายการ
● ยอภาพ  — ยอภาพเพื่อประหยัดพืน้ที่หนวยความจํา
● จํานวน  — กาํหนดจํานวนสูงสุดหรือขนาดโดยรวมของไฟล
● เริม่ตนดวย  — กําหนดลําดับการดาวนโหลด
● จาก  — กําหนดวันที่ของไฟลที่เกาทีสุ่ดทีต่องการ
ดาวนโหลด มีใหเลอืกเฉพาะคลิปวดิีโอและรูปภาพเทานั้น

● จนถึง  — กาํหนดวนัที่ของไฟลลาสุดที่ตองการ
ดาวนโหลด มีใหเลอืกเฉพาะคลิปวดิีโอและรูปภาพเทานั้น

นอกจากนี้ สําหรับไฟลเพลง คุณสามารถระบุประเภท ศิลปน
อลับั้ม และแทร็คที่ตองการดาวนโหลดได รวมไปถึงอปุกรณ
ตนทางที่ใชในการดาวนโหลด

ในการเรียกดูไฟลตามประเภทที่กําหนดในเครื่อง ใหเลอืก
ประเภทของไฟลและ ตัวเลือก > แสดงไฟล

ในการสรางรายการที่ปรับแตงเองหรือกาํหนดเองสําหรับไฟล
เขา ใหเลอืก ตัวเลือก > รายการใหม

ในการเปลี่ยนลาํดับความสําคัญของรายการ ใหเลอืก ตวั
เลือก > เปลี่ยนลําดบัความสําคัญ เลือกรายการที่คุณ
ตองการยาย แลวเลือก หยิบ ยายรายการไปยังตําแหนงใหม
แลวเลือก ปลอย เพือ่เกบ็รายการไวที่นั่น

การกําหนดไฟลขาออก
ในการระบุประเภทของไฟลในโทรศัพทที่จะซงิโครไนซกบั
อปุกรณโฮมมีเดีย รวมทั้งวธิีซงิโครไนซไฟลดังกลาว ใหกดปุม

 และเลือก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > โฮมมีเดีย > โฮม
ซิงค > ไปที่โฮม > ตวัเลือก > เปด เลอืกประเภทของสื่อ,
ตวัเลือก, การตั้งคาทีส่ัมพนัธกนั และจากตัวเลือกตอไปนี้

● อุปกรณเปาหมาย  — เลือกอปุกรณเปาหมายทีจ่ะซิงโคร
ไนซดวยหรือเลกิใชการซงิโครไนซ

● เก็บในโทรศัพท  — เลอืก ใช เพือ่เกบ็ขอมูลสื่อไวใน
เครื่องของคุณหลงัจากการซงิโครไนซ สําหรับรูปภาพ คุณ
ยังสามารถเลอืกไดวาจะเกบ็เวอรชันดั้งเดิมหรือเวอรชันที่
ปรับขนาดแลวไวในเครื่องโทรศัพทของคุณ การเลือกขนาด
เดิมจะทําใหสิ้นเปลอืงพืน้ทีห่นวยความจํามากขึ้น
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ศนูยวดิีโอ Nokia
ดวยศูนยวดิีโอ Nokia (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณ
สามารถดาวนโหลดและสตรีมวิดีโอคลปิในแบบ OTA จาก
บริการวิดีโอทางอนิเทอรเนต็ที่ใชงานรวมกนัไดโดยใชขอมูล
แพคเกต็หรือ WLAN นอกจากนี้ คุณสามารถโอนวิดีโอคลปิจาก
เครื่องพซีทีี่ใชงานรวมกนัไดไปที่โทรศัพทของคุณและดูวิดีโอ
คลปิดังกลาวในศูนยวิดีโอ

การใชจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ในการดาวนโหลดวิดีโออาจ
เกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผู
ใหบริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเกีย่วกบั
คาใชจายในการสงขอมูล

วดิีโอทั้งหมดจะเลนในโหมดแนวนอนตามคาเริ่มตนที่กาํหนด
ไว

โทรศัพทของคุณอาจไดรับการกาํหนดบริการไวลวงหนาแลว

ผูใหบริการอาจใหบริการเนือ้หาฟรีหรือคิดคาธรรมเนียม โปรด
ตรวจสอบราคาจากบริการหรือจากผูใหบริการ

การดูและดาวนโหลดวิดีโอ
1. กด  แลวเลือก ศูนยวิดโีอ

2. ในการเชื่อมตอกบับริการ ให
เลือ่นไปทางซายหรือทางขวา
แลวเลอืกบริการวิดีโอที่คุณ
ตองการ

โทรศัพทจะอพัเดตและแสดง
เนื้อหาที่มีอยูของบริการนั้น

3. เลือ่นลงหากตองการดูวดิีโอ
ตามประเภท (ถามี)

ในการคนหาวดิีโอทีอ่ยูใน
บริการ ใหเลอืก คนหาวิดีโอ
ทัง้นี้ การคนหาดังกลาวอาจไมมี
ใหในบริการทัง้หมด

4. ในการดูรายละเอยีดเกี่ยวกับวดิีโอ ใหเลือก ตวัเลือก >
รายละเอียดวิดโีอ

5. คลปิวิดีโอบางไฟลสามารถเรียกดูขอมูลแบบ OTA ได แต
บางไฟลตองดาวนโหลดลงในโทรศัพทกอน ในการ
ดาวนโหลดคลิปวิดีโอ ใหเลือก ตวัเลือก > ดาวนโหลด
ในการสตรีมคลปิวดิีโอหรือดูคลิปที่ดาวนโหลด ใหเลือก ตัว
เลือก > เลน
ในการกาํหนดเวลาการดาวนโหลดอตัโนมัติสําหรับวดิีโอที่
อยูในบริการ ใหเลอืก ตวัเลือก > ตารางเวลา
ดาวนโหลด เครื่องจะดําเนนิการดาวนโหลดอตัโนมัติทกุ
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วนัในชวงเวลาที่คุณกําหนด ระบบจะไมดาวนโหลดวิดีโอที่
มีอยูใน วิดโีอของฉัน แลว

ขณะทีเ่ลนคลิป ใหใชปุมเลื่อนและปุมเลอืกควบคุมเครื่องเลน
ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง

ระบบจะดําเนินการดาวนโหลดตอไปโดยอยูในพื้นหลังในกรณี
ทีคุ่ณออกจากแอปพลเิคชั่น วดิีโอที่ดาวนโหลดมาจะถูกจัดเกบ็
ไวใน ศูนยวิดโีอ > วิดโีอของฉัน

หากตองการเชื่อมตอกบัอนิเทอรเน็ตเพือ่เรียกดูบริการตางๆ ซึ่ง
คุณสามารถเพิม่ลงในศูนยวิดีโอได ใหเลอืก เพิ่มบริการใหม

อินเทอรเน็ตวิดีโอ
อนิเทอรเน็ตวดิีโอเปนวิดีโอคลิปที่เผยแพรทางอนิเทอรเน็ต
โดยใชลงิคขาวที่ใช RSS คุณสามารถเพิม่ลงิคขาวใหมใหกบั
วิดโีออินเทอรเน็ต ในการตั้งคา

คุณสามารถดูลิงคขาวของคุณทีอ่ยูในแฟมขอมูล วิดโีอ
อินเทอรเน็ต ใน Video Centre ได
ในการเพิม่หรือลบลงิคขาว เลือก ตัวเลือก > การสมัครลิงค
ขาว

ในการชมวิดีโอทีม่ีอยูในลิงคขาว ใหเลื่อนไปยังลงิคขาวที่
ตองการ และกดปุมเลือ่น

ในการดูขอมูลเกีย่วกบัวดิีโอ เลือก ตัวเลือก > รายละเอียด
วิดโีอ

หากตองการดาวนโหลดวดิีโอ ใหเลื่อนไปยังวดิีโอที่ตองการ
จากนั้นเลอืก ตัวเลือก > ดาวนโหลด

ในการเลนไฟลวิดีโอที่ดาวนโหลดมา ใหกดที่ปุมเลือ่น

การเลนไฟลวิดีโอที่ดาวนโหลดมา
เครื่องจะบันทึกวิดีโอที่ดาวนโหลดมาใน ศูนยวิดีโอ > วิดีโอ
ของฉัน

ในการเลนไฟลวิดีโอที่ดาวนโหลดมา ใหกดที่ปุมเลือ่น

ในการเลนไฟลวิดีโอที่ดาวนโหลดมาในเครือขายภายในพืน้ที่
ใหเลอืก ตัวเลือก > แสดงผานเครอืขายโฮม ทัง้นี้ตอง
กําหนดคาเครือขายภายในพืน้ทีก่อน โปรดดูที่“เกีย่วกบัเครือ
ขายโฮม” หนา 75

ขณะที่คลปิกําลงัเลนอยู ใชปุมเลื่อนและปุมเลือกเพือ่ควบคุม
เครื่องเลน
หากหนวยความจําของโทรศัพทและการดหนวยความจําทีใ่ช
งานรวมกนัไดมีพื้นที่วางไมเพยีงพอ แอปพลเิคชั่นจะลบไฟล
วิดีโอทีเ่กาที่สุดออกบางไฟลโดยอตัโนมัติ เมื่อมีการ
ดาวนโหลดไฟลวิดีโอใหมเขามา  หมายถึงวดิีโอที่อาจถูกลบ
ออกในไมชา

ในการปองกนัการลบวิดีโอโดยอัตโนมัติ ( ) ใหเลือก ตวั
เลือก > ปองกนั

การโอนวิดีโอจากเครื่องพซีี
โอนวิดีโอของคุณเองจากอปุกรณทีใ่ชรวมกนัไดไปที่ศูนย
วิดีโอโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB ทีใ่ชรวมกนัได
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ในการโอนวิดีโอจากเครื่องพซีีทีใ่ชรวมกนัไดไปยังการดหนวย
ความจําในโทรศัพท ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
1. ในการดูโทรศัพทของคุณบนเครื่องพซีซีึง่เปนอปุกรณที่
เปนหนวยความจําสํารอง (E:\) ซึง่คุณสามารถโอนไฟลขอ
มูลใดๆ ได ใหทาํการเชื่อมตอดวยสายเคเบิลขอมูล USB ที่
ใชงานรวมกนัได

2. เลอืก อุปกรณจดัเก็บขอมูล เปนโหมดการเชื่อมตอ คุณ
ตองใสการดหนวยความจําทีใ่ชรวมกนัไดลงในเครื่อง

3. เลอืกวิดีโอที่คุณตองการคัดลอกจากเครื่องพซีี

4. โอนวิดีโอไปที่ E:\วิดีโอของฉัน ในการดหนวยความจํา
วดิีโอที่โอนจะปรากฏในแฟมขอมูล วิดีโอของฉัน ของศูนย
วดิีโอ ไฟลวิดีโอในแฟมขอมูลอืน่ๆ ในโทรศัพทจะไม
ปรากฏขึ้น

การตั้งคาศูนยวิดีโอ
ในหนาจอหลักศูนยวดิีโอ ใหเลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา และ
จากตัวเลือกตอไปนี้

● การเลือกบรกิารวิดีโอ  — เลอืกบริการวิดีโอที่คุณตองการ
ใหปรากฏในศูนยวิดีโอ ทั้งนี ้คุณสามารถดูรายละเอยีดของ
บริการวิดีโอได

บริการบางอยางจะตองมีชื่อผูใชและรหัสผาน ซึ่งคุณจะได
รับจากผูใหบริการ

● จุดเชือ่มตอที่ตั้งไว  — เลอืก ถามกอน หรือ ผูใช
กําหนด เพือ่เลอืกจุดเชื่อมตอที่ใชในการเชื่อมตอขอมูล
การใชจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตในการดาวนโหลดไฟล

อาจเกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือ
ขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกับ
คาบริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

● การควบคุมโดยผูปกครอง  — เปดใชงานฟงกชันควบคุม
สิทธิการเลนสําหรับบริการวิดีโอ หากผูใหบริการไดกาํหนด
ขีดอายุในการรับชมวิดีโอ

● หนวยความจําที่ตองการ  — เลือกตําแหนงที่จะจัดเก็บ
วดิีโอที่ดาวนโหลด หากหนวยความจําที่เลือกไวเต็ม
โทรศัพทจะบันทึกเนื้อหาลงในหนวยความจําอืน่ ถามี หรือ
ลบไฟลทีเ่กาทีสุ่ดออกโดยอตัโนมัติ

● ภาพยอ  — เลอืกวาจะดูภาพยอในรายการวิดีโอ
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เว็บเบราเซอร 
คุณสามารถใชเว็บเบราเซอรดูเว็บเพจที่ใชภาษา HTML
(Hypertext markup language) ในอนิเทอรเนต็ไดอยางที่
ออกแบบมาแตแรก ทัง้นี้ คุณยังสามารถเรียกดูเวบ็เพจที่
ออกแบบขึ้นเปนพเิศษสําหรับอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ และ
ใชภาษา XHTML (Extensible hypertext markup language)
หรือภาษา WML (Wireless markup language)
หากเครื่องไมสนับสนุนหรือไมสามารถอานเว็บเพจได รวมทั้ง
พบโคดขยะในขณะเบราส คุณสามารถลองกดปุม  แลว
เลอืก เว็บ > ตวัเลือก > การตั้งคา > หนา > การเขารหัส
ที่ตัง้ไว และเลอืกการเขารหัสทีต่รงกบัเว็บเพจ
ในการเบราสเว็บ คุณตองกาํหนดคาจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตใน
โทรศัพทกอน

การเรียกดูเว็บ
กดปุม  แลวเลือก เว็บ

ปุมลัด:ในการเริ่มใชเบราเซอร ใหกดปุม 0 คางไวเมื่อ
เครื่องอยูในโหมดพรอมทาํงาน

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการทีคุ่ณไววางใจ และมีการ
ปองกนัความปลอดภัยอยางเพยีงพอ รวมทัง้ปองกนัซอฟตแวร
ทีเ่ปนอนัตรายไดดวย

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรจากแหลงที่นาเชื่อถือเทานั้น เชน แอปพลเิคชั่นที่
Symbian ลงนามรับรองหรือผานการทดสอบ Java Verified™
ในการเรียกดูเวบ็เพจ เมื่ออยูในหนาจอบุคมารค ใหเลือกบุค
มารค หรือปอนทีอ่ยูลงในชอง ( ) แลวกดปุมเลื่อน

เว็บเพจบางหนาอาจประกอบไปดวย ภาพกราฟกและเสียง ซึง่
โทรศัพทจะตองมีพืน้ที่หนวยความจําขนาดใหญ จึงจะสามารถ
เขาดูเวบ็เพจดังกลาวได หากโทรศัพทของคุณไมมีพืน้ทีห่นวย
ความจําเหลืออยูในขณะทีโ่หลดหนาดังกลาว ภาพกราฟกของ
หนานั้นจะไมแสดงขึ้น

ในการเรียกดูเว็บเพจโดยไมแสดงภาพกราฟก เพือ่เปนการ
ประหยัดพืน้ที่หนวยความจํา ใหเลอืก ตัวเลือก > การตัง้
คา > หนา > โหลดเนื้อหา > ตวัอักษรเทานั้น

ในการปอนทีอ่ยูเวบ็เพจใหมทีคุ่ณตองการเขาชม ใหเลอืก ตัว
เลือก > ไปยังที่อยูเว็บ

เคล็ดลับ: ในการเขาชมเว็บเพจทีจ่ัดเกบ็เปนบุคมารคใน
หนาจอบุคมารค ขณะเรียกดู ใหกดปุม 1 แลวเลือกบุค
มารค

ในการดึงขอมูลเพจครั้งลาสุดจากเซิรฟเวอร ใหเลือก ตวั
เลือก > ตวัเลือกการนําทาง > โหลดซ้ํา
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ในการจัดเกบ็ที่อยูเว็บของเพจปจจุบันเปนบุคมารค ใหเลอืก
ตวัเลือก > จัดเกบ็เปนบุคมารค

ในการดูภาพที่ถายไวของเพจตางๆ ทีคุ่ณเคยเขาเยีย่มชมใน
ขณะทีเ่รียกดูเพจอืน่ ใหเลือก กลับ (จะใชไดหากตั้งคาเปด
รายการประวัติ ในการตั้งคาเบราเซอร และเพจปจจุบันไมใช
หนาแรกที่คุณเขาเยี่ยมชม) เลือกเพจที่คุณตองการเยี่ยมชม

ในการจัดเกบ็เพจขณะเรียกดู ใหเลือก ตวัเลือก > เครือ่ง
มือ > บนัทึกเพจ

คุณสามารถจัดเกบ็เพจ แลวเรียกดูเพจดังกลาวภายหลังขณะ
ออฟไลนได นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดกลุมเวบ็เพจลงใน
โฟลเดอรได ในการเปดเพจที่คุณจัดเกบ็ไว ใหเลอืก ตัว
เลือก > บุคมารค > เพจที่จดัเกบ็ไว

ในการเปดรายการยอยของคําสั่งหรือการดําเนินการสําหรับเพจ
ทีเ่ปดไวขณะนั้น ใหเลือก ตวัเลือก > ตวัเลือกบรกิาร (หาก
เวบ็เพจสนบัสนุน)

ในการปองกนัหรือยอมใหใชการเปดหนาตางหลายบานไดโดย
อตัโนมัติ ใหเลอืก ตัวเลือก > หนาตาง > ปดกัน้ปอปอัพ
หรือ อนุญาตปอปอัพ
ปุมลัดขณะเบราส
● กด 1 เพือ่เปดบุคมารคของคุณ

● กด 2 เพือ่คนหาคําหลักในเพจปจจุบัน

● กด 3 เพือ่กลับไปที่เพจกอนหนา

● กด 5 เพือ่แสดงรายการหนาตางที่เปดอยูทัง้หมด

● กด 8 เพือ่แสดงภาพรวมเพจในหนาปจจุบัน กดปุม 8 อกีครั้ง
เพือ่ขยายและดูสวนของหนาเพจทีต่องการ

● กด 9 เพือ่ปอนที่อยูเว็บใหม

● กด 0 เพือ่ไปที่โฮมเพจ (หากระบุไวในการตั้งคาแลว)
● กด * และ # เพือ่ยอหรือขยายเพจ

เคล็ดลับ: ในการกลบัไปที่โหมดพรอมทํางานโดยที่ยัง
เปดเบราเซอรไวแบบไมแสดงผลบนหนาจอ ใหกดปุม

 สองครั้งหรือกดปุมวางสาย ในการกลับไปทีเ่บรา
เซอร ใหกดปุม  คางไว แลวเลือกเบราเซอร

แถบเครื่องมือเบราเซอร
แถบเครื่องมือเบราเซอรจะชวยในการเลือกฟงกชันของเบรา
เซอรทีใ่ชงานบอย

ในการเปดแถบเครื่องมือ ใหกดปุมเลื่อนคางไวบนจุดวางใน
เว็บเพจ เลื่อนไปทางซายหรือทางขวาเพือ่เลือ่นไปตามแถบ
เครื่องมือ ในการเลอืกคุณสมบัติ ใหกดปุมเลื่อน

ในแถบเครื่องมือ ใหเลอืกจากรายการตอไปนี้

● ลิงคที่ใชบอย  — ดูรายการที่อยูเว็บที่คุณเขาเยี่ยมชมบอย
● ภาพรวมเพจ  — ดูภาพรวมของเวบ็เพจปจจุบัน
● คนหา — คนหาคําสําคัญภายในเพจปจจุบัน
● โหลดซ้ํา — รีเฟรชเพจ
● สมัครลิงคขาว (ถามีให) — ดูรายการหัวขอขาวบนเวบ็ทีม่ี
อยูในเวบ็เพจปจจุบัน และสมัครใชบริการหัวขอขาวบนเว็บ
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การสํารวจเพจ
Mini Map และภาพรวมของเพจจะชวยคุณสํารวจเวบ็เพจทีม่ี
ขอมูลจํานวนมาก

เมื่อเปดใชงาน Mini Map ในหนาการตั้งคาเบราเซอรแลว ขณะ
ทีคุ่ณเลื่อนดูหนาเว็บเพจขนาดใหญ Mini Map จะปรากฏขึ้น
และแสดงภาพรวมของเว็บเพจที่คุณดูอยูในขณะนั้น

หากตองการเปดใชงาน Mini Map ใหเลอืก ตวัเลือก > การตั้ง
คา > ทั่วไป > แผนที่ยอ > เปด

หากตองการดูสวนตางๆ ใน Mini Map ใหเลือ่นซาย ขวา ขึ้น
หรือลง เมื่อถึงบริเวณทีต่องการดูแลว ใหหยุดเลื่อน Mini Map
จะหายไป และคุณจะสามารถดูบริเวณที่คุณเลือกไวได

ขณะทีคุ่ณกําลงัเบราสเว็บเพจทีม่ีขอมูลจํานวนมาก คุณยัง
สามารถใช ภาพรวมเพจ เพือ่ดูวาเว็บเพจนั้นๆ มีขอมูลประเภท
ใดบาง

หากตองการแสดงภาพรวมเพจของเพจปจจุบัน กด 8 ในการ
หาจุดที่ตองการในหนานั้นๆ ใหเลื่อนขึ้น ลง ซาย หรือขวา ให
กดปุม 8 อกีครั้งเพือ่ขยายและดูสวนที่ตองการของเพจนั้น

ลิงคขาวบนเว็บและบล็อก
ลงิคขาวบนเว็บหรือเว็บฟดคือ ไฟล XML บนเว็บเพจที่ชุมชนเว็บ
บลอ็กและองคกรขาวนาํมาใชเพือ่แบงปนหัวขอขาวหรือ
บทความลาสุด ตัวอยางเชน ฟดขาว บล็อกหรือเว็บบลอ็กคือ
บันทกึประจําวนับนเว็บ ลงิคขาวบนเวบ็สวนใหญใชเทคโนโลยี

RSS และ Atom ถอืเปนเรื่องปกติทีจ่ะพบลงิคขาวทางเวบ็บน
เว็บ บลอ็ก และ Wiki
เว็บเบราเซอรของ Nokia จะตรวจพบโดยอตัโนมัติหากเวบ็เพจ
ใดมีลงิคขาวบนเวบ็

หากตองการสมัครขอรับบริการลิงคขาวบนเว็บ ใหเลือก ตัว
เลือก > สมัครลิงคขาว

หากตองการดูลิงคขาวบนเว็บทีคุ่ณสมัครไว ในหนาจอบุค
มารค เลอืก ลิงคขาว

หากตองการอพัเดตลิงคขาวบนเวบ็ ใหเลือกลงิคนั้น และ ตัว
เลือก > รเีฟรช

หากตองการกาํหนดวธิีอัพเดตลิงคขาวบนเว็บ ใหเลือก ตัว
เลือก > การตั้งคา > ลิงคขาว

Widget
โทรศัพทของคุณสนบัสนุน Widget Widget เปนแอปพลิเคชั่น
เว็บขนาดเล็กๆ ทีส่ามารถดาวนโหลดได ซึง่จะสงขอมูล
มัลติมีเดีย ลงิคขาว และขอมูลตางๆ เชน รายงานสภาพอากาศ
ไปยังโทรศัพทของคุณ Widget ทีต่ิดตั้งลงในโทรศัพทจะ
ปรากฏเปนแอปพลิเคชั่นที่แยกไวในโฟลเดอร แอปพลิเคชั่น
คุณสามารถดาวนโหลด Widget ไดโดยใชแอปพลเิคชั่น
ดาวนโหลดหรือดาวนโหลดจากเว็บ

จุดเชื่อมตอกบั Widget ที่ระบบตั้งไวจะเปนจุดเชื่อมตอเดียวกัน
กบัเวบ็เบราเซอร เมื่อ Widget ทํางานในพืน้หลงั Widget บาง
รายการอาจอพัเดตขอมูลลงในโทรศัพทของคุณโดยอตัโนมัติ
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การใช Widget อาจตองใชการสงขอมูลขนาดใหญผานทาง
เครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเกีย่วกบัคา
บริการในการสงขอมูลจากผูใหบริการของคุณ

การคนหาขอมูล
ในการคนหาคําสําคัญ เบอรโทรศัพท หรือทีอ่ยูอเีมลภายใน
เวบ็เพจปจจุบัน ใหเลอืก ตวัเลือก > คนหา แลวเลอืกตัวเลือก
ทีต่องการ เลื่อนขึ้นหากตองการไปนงัคําที่ตรงกนักอนหนา
เลือ่นลงหากตองการไปยังคําที่ตรงกนัถดัไป

เคล็ดลับ: ในการคนหาคําสําคัญภายในเพจนั้น ใหกด
ปุม 2

การดาวนโหลดและการสั่งซื้อ
รายการ
คุณสามารถดาวนโหลดรายการตางๆ เชน แบบเสียงเรียกเขา
ภาพ โลโกระบบ ลักษณะ และคลิปวดิีโอได รายการเหลานีอ้าจ
เปนบริการทีไ่มตองเสียคาใชจายหรือตองสั่งซื้อ รายการที่
ดาวนโหลดจะจัดการดวยแอปพลิเคชั่นในโทรศัพททีเ่หมาะสม
เชน ภาพที่ดาวนโหลดจะถูกจัดเกบ็ในแอปพลเิคชั่นรูปถาย

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรจากแหลงที่นาเชื่อถือเทานัน้ เชน แอปพลิเคชั่นที่
Symbian ลงนามรับรองหรือผานการทดสอบ Java Verified
การดาวนโหลดรายการ:

1. เลอืกลงิคเชื่อมโยง

2. เลอืกตัวเลือกที่เหมาะสมเพือ่สั่งซื้อรายการ (เชน ซื้อ)
3. คุณควรอานขอมูลทีใ่หอยางละเอยีด

4. ในการยกเลกิหรือดําเนินการดาวนโหลดตอ ใหเลือกตัว
เลอืกทีเ่หมาะสม (เชน ยอมรับ หรือ ยกเลิก)

เมื่อคุณเริ่มดาวนโหลด รายการทีก่ําลงัดาวนโหลดอยูหรือ
ดาวนโหลดเสร็จแลวจากเซสชันการเบราสในขณะนัน้จะ
ปรากฏขึ้น

ในการแกไขรายการ ใหเลือก ตวัเลือก > สิ่งที่ดาวนโหลด
เมื่ออยูในรายการ ใหเลือ่นไปยังรายการทีต่องการ แลวเลือก
ตวัเลือก เพือ่ยกเลิกการดาวนโหลดที่กาํลังดําเนนิการ หรือ
เปด จัดเกบ็ หรือลบการดาวนโหลดทีเ่สร็จแลว

บุคมารค
หนาจอบุคมารคจะเปดออกเมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นเว็บ คุณ
สามารถเลอืกทีอ่ยูเว็บจากรายการหรือจากบุคมารคที่จัดเกบ็ไว
ในแฟมขอมูล เว็บเพจที่เยี่ยมชมไป นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถปอนที่อยู URL ของเว็บเพจที่คุณตองการเขาเยี่ยมชม
ไดโดยตรงลงในชอง ( )

 แสดงเพจเริ่มตนที่กาํหนดไวสําหรับจุดเชื่อมตอทีร่ะบบตั้ง
ให

คุณสามารถจัดเกบ็ที่อยู URL ลงในบุคมารคในขณะที่ทอง
อนิเทอรเนต็ได นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเกบ็ทีอ่ยูทีไ่ดรับ
จากขอความทีผู่อืน่สงใหลงในบุคมารค หรือสงบุคมารคที่จัด
เกบ็ไวใหผูอืน่ไดดวย
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หากตองการเปดหนาจอบุคมารคขณะเบราส ใหกดคางไวทีปุ่ม
1 หรือเลือก ตัวเลือก > บุคมารค

หากตองการแกไขรายละเอยีดของบุคมารค เชน ชื่อ ใหเลือก
ตวัเลือก > ตัวจดัการบุคมารค > แกไข
ในหนาจอบุคมารค คุณสามารถเปดแฟมขอมูลอืน่ๆ ของเบรา
เซอรได ในแอปพลเิคชั่นเวบ็ คุณสามารถจัดเกบ็เว็บเพจขณะ
เบราสได ในแฟมขอมูล เพจที่จัดเกบ็ไว คุณสามารถดูเนือ้หา
ของเวบ็เพจที่คุณจัดเกบ็ไวแบบออฟไลนได
แอปพลเิคชั่นเวบ็จะติดตามรายการเวบ็เพจทีคุ่ณเยี่ยมชม
หวางเบราสดวย ในแฟมขอมูล เว็บเพจที่เยี่ยมชมไป คุณ

สามารถดูรายการเวบ็เพจทีเ่ยี่ยมชมแลวได

ใน ลิงคขาว คุณสามารถดูลงิคทีจ่ัดเกบ็ไวที่เชื่อมโยงไปยัง
ขาวบนเวบ็หรือบล็อกทีคุ่ณไดสมัครขอรับบริการไว ลงิคขาวบน
เวบ็สามารถพบไดทั่วไปในเว็บเพจขององคกรขาวที่มีชื่อเสียง
ตางๆ เวบ็ล็อกสวนตัว ชุมชนออนไลนทีใ่หบริการพาดหัวขาว
ลาสุด และสรุปบทความ ลิงคขาวบนเว็บใชเทคโนโลยี RSS
และ Atom

การลบขอมูลในแคช
ขอมูลหรือบริการตางๆ ทีคุ่ณเรียกดูจะถกูจัดเกบ็ไวในหนวย
ความจําแคชในเครื่องของคุณ

แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเกบ็ขอมูลไวชั่วคราว หากคุณ
ไดพยายามเขาใชหรือเขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองการรหัส
ผาน ใหลบแคชของเครื่องหลงัการใชแตละครั้ง ขอมูลหรือ
บริการทีคุ่ณเขาใชงานจะถกูจัดเกบ็ไวในหนวยความจําแคช

หากตองการลบแคช ใหเลือก ตัวเลือก > ลบขอมูลสวนตวั >
แคช

การสิ้นสุดการเชื่อมตอ
เมื่อตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอ และดูเว็บเพจขณะออฟไลน ให
เลือก ตวัเลือก > เครือ่งมือ > ตัดการเชื่อมตอ เมื่อตองการ
สิ้นสุดการเชื่อมตอและปดเบราเซอร เลือก ตัวเลือก > ออก

หากตองการใหเบราเซอรทํางานอยูในพืน้หลงั ใหกดปุมจบการ
ทํางานหนึง่ครั้ง หากตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอ ใหกดปุมจบ
การทาํงานคางไว

หากตองการลบขอมูลเกีย่วกบัการเยี่ยมชมเว็บเพจตางๆ ของ
คุณทีเ่ซริฟเวอรเครือขายไดรวบรวมไว เลอืก ตวัเลือก > ลบ
ขอมูลสวนตัว > คุกกี้

ความปลอดภัยการเชื่อมตอ
ถาสัญลักษณความปลอดภัย ( ) ปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อม
ตอ แสดงวาการสงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและเกตเวย
อนิเทอรเนต็หรือเซิรฟเวอรถกูเขารหัสไว

ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวาการสงผาน
ขอมูลระหวางเกตเวยและเซริฟเวอรขอมูล (หรือสถานที่จัดเกบ็
แหลงขอมูลที่ตองการ) จะปลอดภัย ผูใหบริการจะรักษาความ
ปลอดภัยของการถายโอนขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอร
ขอมูล
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คุณจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภัยกบับริการบาง
ประเภท เชน บริการดานธนาคาร คุณจะไดรับขอความแจงหาก
เซริฟเวอรนัน้ไมถูกตองหรือในกรณีทีคุ่ณไมมีใบรับรองความ
ปลอดภัยทีถู่กตองในเครื่องของคุณ สําหรับขอมูลเพิม่เติม
ติดตอผูใหบริการของคุณ

การตั้งคาเว็บ
ใหกดปุม และเลอืก เว็บ
เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา และเลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้:
การตั้งคาทั่วไป
● จุดเชือ่มตอ — เปลีย่นจุดเชื่อมตอทีร่ะบบตั้งไว ผูใหบริการ
ของคุณอาจตั้งคาจุดเชื่อมตอบางจุดหรือทั้งหมดไวใหกบั
อปุกรณของคุณลวงหนาแลว และคุณอาจไมสามารถ
เปลีย่นแปลง สราง แกไข หรือลบคาเหลานัน้ได

● โฮมเพจ — กําหนดโฮมเพจ
● แผนที่ยอ — เปดหรือปดการใชงาน Mini Map โปรดดู
ที“่การสํารวจเพจ” หนา 85

● รายการประวัติ — ขณะเบราส ใหเลือก กลับ หากตองการ
ดูรายการเพจทีคุ่ณเขาชมในเซสชันปจจุบัน ใหเปดใชงาน
รายการประวัติ

● แจงเตอืนความปลอดภัย — ซอนหรือแสดงการแจงเตือน
การรักษาความปลอดภัย

● Java/ECMA สคริป — ใชหรือเลิกใชการใชงานสคริปต

การตั้งคาเพจ

● โหลดเนื้อหา — เลือกวาคุณตองการโหลดภาพขณะเบราส
หรือไม หากคุณเลือก ตัวอักษรเทานั้น เพือ่ใหโหลดภาพ
ภายหลังระหวางการเบราส ใหเลอืก ตัวเลือก > เครือ่ง
มือ > โหลดรูปภาพ

● ขนาดจอภาพ — เลอืกระหวางมุมมองแบบเต็มจอและมุม
มองปกติพรอมแสดงรายการตัวเลอืก

● การเขารหัสที่ตัง้ไว — หากเครื่องแสดงตัวอกัษรไมถูก
ตอง คุณสามารถเลือกการเขารหัสภาษาแบบอื่นที่ตรงกับ
ภาษาของเว็บเพจนั้น

● ปดกั้นปอปอัพ — อนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการเปด
หนาตางหลายบานโดยอตัโนมัติขณะเบราส

● โหลดซ้ําอัตโนมัติ — หากคุณตองการใหเวบ็เพจรีเฟรช
โดยอตัโนมัติขณะเบราส ใหเลอืก เปด

● ขนาดแบบอักษร — กําหนดขนาดตัวอกัษรที่ใชในเว็บเพจ

การตั้งคาความเปนสวนตัว
● เว็บเพจที่เยี่ยมชมไป — ใชหรือเลกิใชงานการจัดเกบ็บุค
มารคแบบอตัโนมัติ หากคุณตองการใหมีการจัดเกบ็ทีอ่ยู
ของเว็บเพจทีเ่คยเยี่ยมชมมาแลวลงในแฟมขอมลู เว็บเพจ
ที่เยี่ยมชมไป แตตองการซอนแฟมขอมูลนั้นจากหนาจอ
บุคมารค ใหเลอืก ซอนแฟมขอมูล

● จดัเก็บขอมูลแบบฟอรม — หากคุณไมตองการใหขอมูลที่
คุณพมิพลงในฟอรมตางๆ บนเว็บเพจไดรับการจัดเกบ็และ
เรียกใชในครั้งตอไปทีคุ่ณเขาสูเพจนัน้ๆ ใหเลอืก ปด

● คกุกี้ — ใชหรือเลกิใชการรับและการสงคุกกี้

การตั้งคาลิงคขาวบนเว็บ
● อัพเดตอัตโนมัต ิ— กําหนดวาคุณตองการใหลงิคขาวบน
เว็บไดรับการอพัเดตโดยอตัโนมัติหรือไม และตองการใหมี
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การอพัเดตบอยแคไหน การตั้งคาแอปพลิเคชั่นใหดึงลิงค
ขาวบนเว็บโดยอตัโนมัติ อาจทําใหเกดิการสงขอมูลจํานวน
มากผานทางผูใหบริการเครือขาย โปรดสอบถามราย
ละเอียดเกีย่วกบัคาบริการการสงขอมูลจากผูใหบริการของ
คุณ

● จุดตออัพเดตอัตโนมัติ  — เลือกจุดเชื่อมตอทีต่องการ
สําหรับการอพัเดต ตัวเลอืกนี้จะสามารถใชไดเมื่อ อัพเดต
อัตโนมัต ิถกูเปดใชงาน
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การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณมีตัวเลือกหลายตัวทีใ่ชเชื่อมตอกับ
อนิเทอรเน็ตหรือกบัเครื่องพซีหีรืออปุกรณอืน่ๆ ทีใ่ชรวมกนัได

LAN ไรสาย
โทรศัพทของคุณสนบัสนุนเครือขายในพืน้ที่แบบไรสาย
(WLAN) ดวยระบบ WLAN คุณจะสามารถเชื่อมตอโทรศัพทของ
คุณเขากบัอนิเทอรเนต็และอปุกรณอืน่ทีใ่ชรวมกนัไดและมี
ระบบ WLAN

เกี่ยวกับ WLAN
ในการใช WLAN ในพืน้ที่ทีคุ่ณอยูจะตองมีการใหบริการดัง
กลาว และโทรศัพทของคุณจะตองเชื่อมตอกบั WLAN
บางประเทศ เชน ฝรั่งเศส มีขอจํากดัในการใช LAN แบบไร
สาย โปรดตรวจสอบจากเจาหนาทีใ่นทองที่ของคุณสําหรับ
ขอมูลเพิม่เติม

คุณสมบัติตางๆ ทีใ่ช WLAN หรือใหคุณสมบัติใดๆ ทาํงานอยู
โดยไมแสดงผลบนหนาจอในขณะใชคุณสมบัติอืน่ จะทาํใหสิ้น
เปลืองพลงังานแบตเตอรี่มากขึ้นและลดอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่

โทรศัพทของคุณสนบัสนุนคุณสมบัติที่ใช WLAN ตอไปนี้:
● IEEE 802.11b/g มาตรฐาน
● ทาํงานที่ความถี่ 2.4 GHz

● วธิีการเขารหัสแบบ WEP (Wired equivalent privacy)
พรอมคียสูงสุด 128 บิต, แบบ WPA (Wi-Fi protected
access) และ 802.1x ฟงกชันเหลานีจ้ะใชไดเมื่อเครือขาย
สนบัสนุนเทานั้น

การเชื่อมตอ WLAN
ในการใช WLAN คุณตองสรางจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต (IAP)
สําหรับ WLAN ใชจุดเชื่อมตอสําหรับแอปพลิเคชั่นทีต่องทาํการ
เชื่อมตอกบัอนิเทอรเน็ต โปรดดูที“่จุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต
WLAN” หนา 91

ขอสําคัญ:  เปดใชวธิีการเขารหัสหนึ่งวธิีทีม่ีอยูเสมอ
เพือ่เพิม่ความปลอดภัยของการเชื่อมตอ LAN แบบไรสายของ
คุณ การใชการเขารหัสจะชวยลดความเสี่ยงที่ผูอื่นอาจเขาถึง
ขอมูลของคุณโดยไมไดรับอนุญาต

การเชื่อมตอ WLAN จะถกูสรางขึ้นเมื่อคุณสรางการเชื่อมตอ
ขอมูลโดยใชจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต WLAN การเชื่อมตอ
WLAN ทีใ่ชงานอยูจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณตัดการเชื่อมตอขอมูล
คุณสามารถใช WLAN ในระหวางใชสายสนทนาหรือเมื่อเปดใช
ขอมูลแพคเก็ต คุณสามารถเชื่อมตอกบัอปุกรณที่มีจุดเชื่อมตอ
WLAN ไดเพยีงจุดเดียวในแตละครั้ง แตแอปพลเิคชั่นตางๆ
สามารถใชจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตเดียวกนั
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เมื่อโทรศัพทของคุณใชรูปแบบออฟไลน คุณยังคงสามารถใช
งาน WLAN ได (ถามี) โปรดปฏิบัติตามขอกําหนดดานความ
ปลอดภัยทีม่ีผลบังคับใชเมื่อสรางและใชการเชื่อมตอ WLAN

เคล็ดลับ: ในการตรวจสอบที่อยู MAC (Media Access
Control) เฉพาะที่เปนตัวระบุถึงโทรศัพทของคุณ ให
ปอน *#62209526# เมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอม
ทํางาน

ตวัชวยสราง WLAN
ตัวชวยสราง WLAN ชวยใหคุณเชื่อมตอกบัเครือขาย WLAN และ
จัดการกบัการเชื่อมตอ WLAN ของคุณ
ตัวชวยสราง WLAN จะแสดงสถานะการเชื่อมตอ WLAN ของคุณ
ในโหมดสแตนดบายทีใ่ชงานอยู หากตองการดูตัวเลอืกที่
สามารถเลอืกได ใหเลือ่นไปทีแ่ถวที่แสดงสถานะ และกด

หากเครื่องพบเครือขาย WLAN ตัวอยางเชน พบเครอืขาย
WLAN จะปรากฏขึ้น หากตองการสรางจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต
(IAP) และเริ่มใชงานเวบ็เบราเซอรโดยใช IAP นี้ ใหเลอืก
สถานะ และ เริ่มตนการเรยีกดูเว็บ

หากคุณเลือกเครือขาย WLAN ที่มีการใชงานระบบรักษาความ
ปลอดภัย เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน หากตองการเชื่อม
ตอกบัเครือขายทีถู่กซอนไว คุณตองพมิพชื่อเครือขาย
(Service Set Identifier, SSID) ที่ถูกตองกอน หากตองการสราง
จุดเชื่อมตอสําหรับเครือขาย WLAN ทีถู่กซอนไว เลือก WLAN
ใหม

หากคุณกําลงัเชื่อมตอกบัเครือขาย WLAN จะมีชื่อของ IAP
ปรากฏ หากตองการเริ่มใชงานเว็บเบราเซอรโดยใช IAP นี้ ให

เลือกสถานะ และ เรยีกดูเว็บตอไป หากตองการยุติการเชื่อม
ตอกบั WLAN ใหเลือกสถานะ และ ตัดการเชื่อมตอ WLAN
หากการสแกน WLAN ปดอยู และคุณไมไดเชื่อมตอกบั WLAN
การสแกน WLAN ปด จะปรากฏขึ้น หากตองการเปดใชการ
สแกน และคนหาเครือขาย WLAN ที่ม ีใหเลือกสถานะ และกด
ปุมเลือ่น

เมื่อตองการคนหาเครือขาย WLAN ทีม่ี เลือกสถานะ และ คน
หา WLAN หากตองการปดใชการสแกน เลอืกสถานะ และ
เลือก การสแกน WLAN ปด
เมื่อตองการใชงานตัวชวยสราง WLAN ในเมน ูใหกด และ
เลือก เครือ่งมือ > WLAN

จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต WLAN
กดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > WLAN
เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● ตวักรองเครอืขาย WLAN  — คัดชื่อเครือขาย WLAN ทีไ่ม
ตองการออก โดยเลือกจากรายการเครือขายทีป่รากฏ เครือ
ขายที่เลือกไวจะถูกคัดออกในครั้งตอไปเมื่อแอปพลิเคชั่
ทําการคนหาเครือขาย WLAN

● รายละเอียด  — ดูรายละเอยีดของเครือขายที่ปรากฏใน
รายการ หากคุณเลอืกการเชื่อมตอทีใ่ชงานอยูในปจจุบัน จะ
มีรายละเอียดของการเชื่อมตอปรากฏขึ้น

● ระบุจดุเชื่อมตอ  — สรางจุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็ (IAP)
ใน WLAN

● แกไขจดุเชื่อมตอ  — แกไขรายละเอยีดของจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเนต็ที่มีอยูแลว
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คุณสามารถใช ตัวจัดการการเชื่อมตอ เพือ่สรางจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเน็ตได โปรดดูที“่การเชื่อมตอขอมูลที่ใช” หนา 92

โหมดการทํางาน
โหมดการทํางานใน WLAN แบงออกเปนสองโหมด ดังนี้: โหมด
โครงสรางพืน้ฐานและโหมดเฉพาะกจิ
การทํางานในโหมดโครงสรางพืน้ฐานจะอนุญาตใหมีการ
สื่อสารสองชนิด: อปุกรณไรสายเชื่อมตอเขาหากนัโดยผาน
อปุกรณที่เปนจุดเชื่อมตอ WLAN หรืออปุกรณไรสายเชื่อมตอ
เขากับเครือขาย LAN แบบมีสายโดยผานอปุกรณที่เปนจุดเชื่อม
ตอ WLAN
ในโหมดการทํางานแบบเฉพาะกิจ โทรศัพทจะสามารถสงและ
รับขอมูลกับโทรศัพทอกีเครื่องหนึ่งไดโดยตรง

ตัวจัดการการเชื่อมตอ
การเชื่อมตอขอมูลที่ใช
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > ตัวเชือ่ม >
การเชือ่มตอขอมูลที่ใช
ในหนาจอการเชื่อมตอขอมูลทีใ่ช คุณจะเห็นการเชื่อมตอขอมูล
ทีเ่ปดไว:

   สายขอมูล

   การเชื่อมตอ GPRS
   การเชื่อมตอ WLAN

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการทีแ่สดง
ในใบเรียกเกบ็คาบริการจากผูใหบริการอาจแตกตางกนัไป ทัง้นี้
ขึ้นอยูกบัคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ ภาษี และปจจัย
อืน่ๆ

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอ ใหเลอืก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อม
ตอ ในการปดการเชื่อมตอที่เปดอยูทัง้หมด ใหเลือก ตัว
เลือก > ตดัการเชือ่มตอทั้งหมด

ในการดูรายละเอียดการเชื่อมตอ ใหเลอืก ตัวเลือก > ราย
ละเอียด

ระบบเครือขาย WLAN ที่มีอยู
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > ตัวเชือ่ม >
เครอืขาย WLAN ที่ใชได
หนาจอ WLAN ที่มีอยูจะแสดงรายการ WLANs ที่อยูภายในระยะ
ครอบคลุม โหมดเครือขาย (โครงสรางพืน้ฐานหรือชั่วคราว)
และสัญลักษณแสดงความแรงของสัญญาณ  จะแสดงสําหรับ
ระบบเครือขายทีม่ีการเขารหัส และ  หากโทรศัพทของคุณมี
การเชื่อมตอทีใ่ชงานในระบบเครือขาย

ในการดูรายละเอยีดของระบบเครือขาย ใหเลือก ตวัเลือก >
รายละเอียด

ในการสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเนต็ในเครือขาย ใหเลอืก ตัว
เลือก > ระบจุดุเชื่อมตอ
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การเชื่อมตอ Bluetooth
เกี่ยวกับการเชื่อมตอ Bluetooth
คุณสามารถสรางการเชื่อมตอแบบไรสายกบัอปุกรณเครื่องอืน่
ทีใ่ชรวมกันได เชน โทรศัพทมือถือ เครื่องคอมพวิเตอร ชุดหู
ฟง และชุดอปุกรณติดรถยนต ดวยการเชื่อมตอ Bluetooth ได
คุณสามารถใชการเชื่อมตอสงรูปภาพ คลปิวิดีโอ เพลงและ
คลปิเสียง และบันทึก ถายโอนไฟลจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช
งานรวมกนัได และพมิพภาพจากเครื่องพมิพทีใ่ชงานรวมกนัได

เนือ่งจากอปุกรณที่ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth จะติดตอ
สื่อสารกนัโดยใชคลืน่วทิยุ เครื่องของคุณและอปุกรณอกีเครื่อง
หนึง่จึงไมจําเปนตองอยูที่เดียวกนัในระยะการมองเห็นได
โดยตรง อยางไรก็ตาม อปุกรณทั้งสองเครื่องตองอยูหางกนัไม
เกนิ 10 เมตร (32 ฟุต) แมวาอาจจะมีสัญญาณรบกวนจากสิ่งกดี
ขวางอืน่ๆ เชน ผนงัหอง หรืออุปกรณอเิล็กทรอนกิสอืน่ๆ กต็าม

อปุกรณนี้เทยีบเทากบัขอกาํหนดเฉพาะของ Bluetooth
Specification 2.0 ที่สนบัสนนุรูปแบบตอไปนี้ Generic Audio/
Video Distribution Profile, Advanced Audio Distribution
Profile, Audio/Video Remote Control Profile, Basic
Imaging Profile, Basic Printing Profile, Dial-up
Networking Profile, File Transfer Profile, Hands-Free
Profile, Headset Profile, Human Interface Device Profile,
Object Push Profile, SIM Access Profile, Synchronization
Profile, Serial Port Profile และ Phonebook Access Profile
คุณควรใชเฉพาะอปุกรณเสริมสําหรับรุนนีท้ี่ไดรับการรับรอง
จาก Nokia เทานั้น เพือ่สรางความมั่นใจในการใชงานระหวาง
อปุกรณที่รองรับเทคโนโลย ีBluetooth โปรดตรวจสอบกบั

บริษัทผูผลิตอปุกรณอืน่ๆ เพือ่ดูวาอปุกรณนั้นๆ ใชงานรวมกบั
โทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพทที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth จะ
ทําใหสิ้นเปลอืงแบตเตอรี่มากขึ้นและลดอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่

เมื่อเครื่องถกูล็อค คุณจะใชการเชื่อมตอ Bluetooth ไมได

การตั้งคา
ใหกดปุม และเลือก เครือ่งมือ > Bluetooth
เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นเปนครั้งแรก เครื่องจะขอใหกาํหนด
ชื่อของโทรศัพทคุณ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อภายหลงัได

เลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● Bluetooth  — ในการเชื่อมตอแบบไรสายกบัอปุกรณอื่นที่
ใชงานรวมกนัได กอนอืน่ใหตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth
เปน เปดจากนั้น ใหเริ่มทาํการเชื่อมตอ ในการปดการเชื่อม
ตอ Bluetooth ใหเลอืก ปด

● การมองเหน็ของโทรศพัท  — เมื่อตองการใหอปุกรณ
อืน่ๆ ทีม่ีเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth พบเครื่องโทรศัพท
ของคุณได ใหเลือก เห็นไดทั้งหมด หากตองการตั้งคา
เวลาที่จะเปลีย่นการมองเห็นจากแสดงเปนซอนหลงัผาน
ชวงเวลาทีร่ะบุ เลอืก ระบชุวงเวลา เมื่อตองการซอนเครื่อง
โทรศัพทจากอปุกรณเครื่องอื่น ใหเลือก ซอน

● ชือ่ของโทรศพัท  — แกไขชื่อทีป่รากฏในอปุกรณอืน่ที่ใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

● โหมด SIM ระยะไกล  — ในการอนุญาตใหอปุกรณอืน่
เชน ชุดอปุกรณเสริมของชุดโทรศัพทในรถยนตที่ใชรวมกนั
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ได ใชซมิการดในโทรศัพทของคณุเชื่อมตอกบัระบบเครือ
ขาย เลือก เปด โปรดดูที“่โหมดซิมระยะไกล” หนา 96

เคลด็ลบัการรักษาความปลอดภัย
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > Bluetooth
หากคุณไมไดใชการเชื่อมตอ Bluetooth ในการควบคุมผูที่
สามารถคนหาโทรศัพทของคุณและเชื่อมตอ ใหเลือก
Bluetooth > ปด หรือ การมองเหน็ของโทรศพัท > ซอน
หามจับคูหรือยอมรับคําขอเชื่อมตอจากอปุกรณทีไ่มรูจัก วิธนีี้
จะชวยปองกนัโทรศัพทของคุณจากเนื้อหาที่เปนอนัตรายได

การสงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ
Bluetooth
การเชื่อมตอ Bluetooth สามารถทํางานไดครั้งละหลายทาง
ตัวอยางเชน ขณะคุณเชื่อมตอกบัชุดหูฟงที่ใชรวมกนัได ใน
เวลาเดียวกนั คุณยังสามารถโอนไฟลไปยังอปุกรณอืน่ที่ใชงาน
รวมกนัได
1. เปดแอปพลิเคชั่นที่เกบ็รายการซึง่คุณตองการสง เชน หาก
ตองการสงภาพไปยังอปุกรณอืน่ที่ใชงานรวมกนัได ใหเปด
โฟลเดอรรูปถาย

2. เลอืกรายการ แลวเลือก ตัวเลือก > สง > ทาง
Bluetooth
อปุกรณทีใ่ชเทคโนโลยี Bluetooth ที่อยูภายในระยะ
สัญญาณจะแสดงขึ้น ไอคอนอุปกรณมีดังตอไปนี้

  คอมพิวเตอร

  โทรศัพท

  อปุกรณเสียงหรือวิดีโอ

  อุปกรณอืน่ๆ

ในการหยุดการคนหากลางคัน ใหเลอืก หยุด
3. เลอืกอปุกรณทีคุ่ณตองการเชื่อมตอ

4. หากอปุกรณอกีเครื่องหนึ่งตองการจับคูกอนสงขอมูล เสียง
สัญญาณจะดังขึ้น และเครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน
โปรดดูที“่การจับคูอปุกรณ” หนา 94

เมื่อสรางการเชื่อมตอ กําลังสงขอมูล จะแสดงขึ้น

เคล็ดลับ: ในขณะคนหาอปุกรณ อปุกรณบางอยางอาจ
แสดงเฉพาะที่อยูเทานั้น (ทีอ่ยูอุปกรณ) ในการคนหาที่
อยูเฉพาะของโทรศัพทของคุณ ใหปอน *#2820#
เมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทาํงาน 

การจับคูอุปกรณ
ในการจับคูอปุกรณที่ใชงานรวมกันไดและดูอุปกรณทีจ่ับคูของ
คุณ ในหนาจอหลักของการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือ่นมา
ทางขวา

กอนการจับคู ใหสรางรหัสผานของคุณเอง (ตัวเลข 1 - 16
หลกั) และตกลงกบัเจาของอุปกรณอกีเครื่องไวใหใชรหัส
เดียวกนั อปุกรณทีไ่มมีอนิเตอรเฟซผูใชจะมีรหัสผานที่โรงงาน
ตั้งมาไว รหัสผานดังกลาวจะใชเพยีงครั้งเดียวเทานั้น

1. ในการจับคูกบัอปุกรณ เลอืก ตวัเลือก > อุปกรณที่จับคู
ใหม อปุกรณตางๆ ทีอ่ยูภายในระยะครอบคลมุจะปรากฏขึ้น
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2. เลอืกอปุกรณ แลวปอนรหัสผาน คุณตองปอนรหัสผาน
เดียวกันนีก้ับอปุกรณอีกเครื่องดวย

3. อปุกรณเสริมดานเสียงบางอยางจะเชื่อมตอกบัอปุกรณของ
คุณโดยอตัโนมัติหลงัการจับคู หรือเลือ่นไปทีอ่ปุกรณเสริม
และเลือก ตัวเลือก > เชือ่มตอกับอุปกรณออดโิอ

อปุกรณที่จับคูจะแสดงดวย  ในการคนหาอุปกรณ

ในการกาํหนดอปุกรณใหเปนอปุกรณที่ไดรับอนุญาตหรือไมได
รับอนุญาต ใหเลือ่นไปยังอปุกรณ และเลือกจากตัวเลือกตอไป
นี้

● ตั้งเปนผานการอนุญาต  — การเชื่อมตอระหวางเครื่อง
ของคุณและอปุกรณที่ไดรับอนญุาตสามารถทําไดทนัทโีดย
คุณไมตองรับรู และไมจําเปนตองมีการตอบรับหรือการให
สิทธิ์แยกตางหาก ใหใชสถานะนี้กบัอุปกรณสวนตัวของคุณ
เอง เชน ชุดหูฟงหรือคอมพวิเตอรทีใ่ชงานรวมกนัไดของ
คุณ หรืออปุกรณอืน่ของผูที่คุณไววางใจ  แสดงถึงอปุกรณ
ทีไ่ดรับอนญุาตในหนาจออปุกรณทีจ่ับคู

● ตั้งเปนไมผานการอนุญาต  — คําขอการเชื่อมตอจาก
อปุกรณนีต้องไดรับการยอมรับจากคุณทุกครั้ง

ในการยกเลกิการจับคู ใหเลื่อนไปยังอปุกรณ และเลอืก ตวั
เลือก > ลบ

หากคุณตองการยกเลิกการจับคูทัง้หมด เลอืก ตวัเลือก > ลบ
ทั้งหมด

การรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ
Bluetooth
เมื่อคุณไดรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth สัญญาณ
เสียงจะดังขึ้น และเครื่องจะถามวาคุณตองการยอมรับขอความ
หรือไม หากคุณยอมรับ  จะปรากฏขึ้น และรายการนั้นจะถูก
นาํมาวางไวในโฟลเดอรถาดเขาที่อยูในขอความ ขอความที่ได
รับผานการเชื่อมตอ Bluetooth จะกาํกับไวดวยสัญลักษณ 

เคล็ดลับ: หากโทรศัพทแจงเตือนวาหนวยความจําเต็ม
เมื่อคุณพยายามทีจ่ะรับขอมูลผานการเชื่อมตอ
Bluetooth ใหเปลี่ยนการดหนวยความจําเปนตําแหนงที่
จะจัดเกบ็ขอมูล 

การปดกั้นอุปกรณ
กด  แลวเลอืก เครือ่งมือ > Bluetooth
ในการปดกัน้ไมใหอปุกรณสรางการเชื่อมตอ Bluetooth กบั
โทรศัพทของคุณไดนั้น ใหเลือ่นไปทางขวาเพือ่เปด อุปกรณ
ที่จบัคู เลอืกอปุกรณทีคุ่ณตองการปดกัน้ แลวเลือก ตัว
เลือก > ปดกัน้

หากตองการยกเลิกการปดกั้นอปุกรณ ใหเลื่อนไปทางขวาที่
อุปกรณที่ถกูปดกั้น เลือกอปุกรณ แลวเลือก ตวัเลือก >
ลบ หากตองการยกเลกิการปดกัน้อปุกรณทีถู่กปดกัน้ทั้งหมด
ใหเลอืก ตัวเลือก > ลบทั้งหมด

หากคุณปฏิเสธคําขอจับคูจากอปุกรณเครื่องอืน่ เครื่องจะถาม
วาคุณตองการทีจ่ะปดกัน้การขอเปดการเชื่อมตอทั้งหมดใน
ครั้งตอๆ ไปจากอปุกรณดังกลาวหรือไม หากคุณยอมรับคําถาม
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ดังกลาว ระบบจะเพิม่ชื่อของอปุกรณระยะไกลดังกลาวเขาไป
ในรายชื่ออปุกรณที่ถกูปดกัน้

โหมดซิมระยะไกล
กอนจะเรียกใชโหมดซมิระยะไกลได ตองจับคูอปุกรณทัง้สอง
กอนและการจับคูจะเริ่มตนจากอกีอปุกรณหนึ่ง เมื่อจับคูกัน ให
ใชรหัสผาน 16 หลกั และตั้งคาอีกอปุกรณหนึ่งเปนไดรับ
อนุญาต

ในการใชโหมดซมิระยะไกลกบัอปุกรณเสริมของชุดโทรศัพท
ในรถยนตที่ใชรวมกันได ใหเปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth
กอน และเปดใชโหมดซิมระยะไกลดวยโทรศัพทของคุณ เรียก
ใชโหมดซิมระยะไกลจากอกีอปุกรณหนึง่
เมื่อเปดโหมดซิมระยะไกลไวในอปุกรณของคุณ โหมด SIM
ระยะไกล จะปรากฏขึ้นในโหมดสแตนดบาย การเชื่อมตอกบั
ระบบเครือขายไรสายจะปดการใชงาน โดยมีสัญลักษณ  ใน
พืน้ที่แสดงเครื่องหมายความแรงของสัญญาณ และคุณไม
สามารถใชบริการหรือคุณสมบัติตางๆ ของซมิการดที่ตองอยู
ภายในพืน้ที่ครอบคลมุของระบบเซลลูลาร

เมื่ออปุกรณไรสายอยูในโหมดซมิระยะไกล คุณจะใชไดเฉพาะ
อปุกรณเสริมที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น เชน ชุดอปุกรณรถยนต
ในการโทรออกหรือรับสาย อปุกรณไรสายของคุณจะไมทาํการ
โทรออก ยกเวนหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่อง ใน
ขณะทีอ่ยูในโหมดนี ้หากตองการโทรออกโดยใชโทรศัพท คุณ
ตองออกจากโหมดซิมระยะไกลกอน หากเครื่องถูกลอ็คอยู ให
ปอนรหัสเพือ่ปลดล็อคกอน

ในการออกจากโหมดซิมระยะไกล ใหกดปุมเปดปด และเลอืก
ออกจากโหมดซิมทางไกล

USB
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > USB
หากตองการใหเครื่องสอบถามวตัถุประสงคในการเชื่อมตอทกุ
ครั้งทีม่ีการเชื่อมตอสายเคเบิล ใหเลือก ถามเมื่อเชื่อมตอ >
ใช
หากตั้งคา ถามเมื่อเชื่อมตอ เปนปดหรือคุณตองการเปลีย่น
โหมดในระหวางการเชื่อมตอปจจุบันใหเลือก โหมดการเชือ่ม
ตอ USB และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● PC Suite  — ใชแอปพลเิคชั่น Nokia PC เชน Nokia Nseries

PC Suite และ Nokia Software Updater
● อุปกรณจดัเก็บขอมูล  — โอนขอมูลระหวางโทรศัพทของ
คุณกบัเครื่องพซีีที่ใชรวมกนัได ใชโหมดนี้เพือ่ดาวนโหลด
แผนที่ดวยแอปพลเิคชั่นเครื่องพซีี Nokia Map Loader

● ถายโอนภาพ  — พมิพภาพจากเครื่องพมิพที่ใชรวมกนัได
● การโอนยายมีเดยี  — ซงิโครไนซเพลงดวย Windows

Media Player

การเชื่อมตอกับเครื่องพซีี
คุณสามารถใชเครื่องโทรศัพทนี้กบัแอปพลเิคชั่นการสื่อสารดา
ขอมูลและการเชื่อมตอกบัเคร ื่องพซีีที่ใชรวมกนัได ดวยชุด
โปรแกรม Nokia Nseries PC Suite คุณสามารถโอนยายภาพ
ระหวางโทรศัพทของคุณและเครื่องพซีีที่ใชรวมกนัได
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คุณสามารถอานขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัการสนับสนุนการใชงาน
กบั Apple Macintosh และการเชื่อมตอโทรศัพทกบัอปุกรณ
Apple Macintosh ไดทีเ่ว็บไซต www.nseries.com/mac
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แฟมขอมูลสื่อ
RealPlayer 
คุณสามารถใช RealPlayer เลนคลิปวิดีโอหรือเรียกขอมูลสื่อ
โดยวธิี OTA โดยไมตองบันทึกไฟลเหลานัน้ลงในโทรศัพทกอน
RealPlayer รองรับไฟล ทีม่ีนามสกลุไฟลเปน .3gp, .mp4
หรือ .rm อยางไรกด็ี RealPlayer อาจไมรองรับรูปแบบไฟล
ทัง้หมดหรือรูปแบบไฟลแปลงทัง้หมดกไ็ด

การเลนวิดโีอคลปิ
กดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > สื่อ > RealPlayer
ในการเลนไฟลสื่อที่บันทกึไว ใหเลือก คลิปวิดีโอ ตามดวย
คลปิ และ เลน

ในการแสดงรายการไฟลที่เลนไปแลวกอนหนานี้ เมื่ออยูในเมนู
หลกัของแอปพลิเคชั่น ใหเลอืก รายการที่เพิ่งเลน

ในการปรับระดับเสียง ใหใชปุมระดับเสียง

หลงัจากทีเ่ลือกไฟลสื่อ ใหเลือก ตวัเลือก และจากตัวเลือกตอ
ไปนี้

● สง — สงไฟลโดยใชขอความมัลติมีเดีย อเีมล หรือวธิีการ
เชื่อมตอตางๆ เชน การเชื่อมตอ Bluetooth

● ใชวิดโีอ  — กาํหนดวดิีโอลงในรายชื่อหรือตั้งเปนเสียงเรียก
เขา

● เลือก/ไมเลือก  — ทาํเครื่องหมายเลอืกรายการเพือ่สง
หรือลบหลายๆ รายการ พรอมกนั

● ดรูายละเอียด  — ดูรายละเอยีดของรายการที่เลอืก เชน รูป
แบบ ความละเอยีด และชวงเวลา

● การตั้งคา  — แกไขการตั้งคาในการเลนวิดีโอและการสตรีม

การเรียกขอมูลโดยวิธ ีOTA
ผูใหบริการสวนใหญจะใหคุณใชจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต (IAP)
เปนจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งให ผูใหบริการรายอืน่ๆ อาจจะใหคุณ
ใชจุดเชื่อมตอ WAP ได
ใน RealPlayer คุณสามารถเปดไดเฉพาะทีอ่ยู URL แบบ rtsp://
เทานั้น อยางไรกต็าม RealPlayer จะเลนไฟล .ram ถาคุณเปด
ลงิค HTTP ในเบราเซอร
ในการเรียกขอมูลโดยวิธี OTA (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ใน RealPlayer หรือรูปถาย ใหเลือกลงิคการสตรีมทีจ่ัดเกบ็ไว
ในแฟมขอมูล ลิงคการสตรีม ทั้งนี ้คุณสามารถรับลิงคการสตรี
ในรูปแบบขอความตัวอ ักษรหร ือขอความมัลติมีเดียได รวมทั้ง
เปดลิงคบนเวบ็เพจได เครื่องของคุณจะเชื่อมตอกบัไซตนัน้
และเริ่มตนโหลดขอมูลกอนที่จะเริ่มเรียกขอมูลจริง ขอมูลนั้นจะ
ไมถูกจัดเกบ็ไวในอปุกรณของคุณ

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์98

ม



การตัง้คา RealPlayer
กดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > สื่อ > RealPlayer
คุณอาจไดรับการตั้งคา RealPlayer เปนขอความแบบพเิศษ
จากผูใหบริการของคุณ สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ

เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● วิดีโอ  — เลอืกวาจะแสดงวิดีโอคลิปแบบเต็มหนาจอหรือ
แบบหนาจอปกติ รวมทัง้จะเลนซ้ําคลิปโดยอตัโนมัติอกีหรือ
ไมเมื่อเลนเสร็จแลว

● การสตรมี  — เลือกวาจะใชพร็อกซี่เซริฟเวอร เปลีย่นจุด
เชื่อมตอทีต่ั้งไว และตั้งคาชวงของพอรตทีใ่ชหรือไมเมื่อ
ทาํการเชื่อมตอ โปรดติดตอขอรับการตั้งคาทีถู่กตองจากผู
ใหบริการ

การตั้งคาขั้นสูง

ในการแกไขการตั้งคาขั้นสูง ใหเลือก การสตรมี > เครอื
ขาย > ตัวเลือก > การตัง้คาชั้นสูง

ในการเลอืกชวงความถี่ทีใ่ชกบัเครือขาย ใหเลอืกการตั้งคา
เครือขายและคาที่ตองการ

ในการแกไขชวงความถีด่วยตนเอง ใหเลอืก ผูใชกําหนดเอง

ใบอนุญาต
ในการดูใบอนุญาตสิทธิแ์บบดิจิตอล ใหกด  และเลือก แอป
พลิเคชั่น > สื่อ > ใบอนุญาต
การจัดการลิขสิทธิ์ของขอมูลแบบดจิิตอล

เจาของเนือ้หาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธิด์ิจิตอล
(DRM) แบบตางๆ เพือ่ปกปองทรัพยสินทางปญญาของเจาของ
รวมถงึ ลขิสิทธิ ์โทรศัพทนี้ใชซอฟตแวร DRM หลายประเภท
เพือ่เขาสูเนื้อหาทีม่ี DRM ปองกนัไว ดวยโทรศัพทรุนนี้ คุณ
สามารถเขาสูเนื้อหาที่ปองกนัดวย WMDRM 10, OMA DRM 1.0
และ OMA DRM 2.0 หากซอฟตแวร DRM เฉพาะไมสามารถ
ปองกนัเนือ้หาได เจาของเนื้อหาอาจขอใหยกเลิกความ
สามารถของซอฟตแวร DRM ในการเขาสูเนื้อหาใหมที่ DRM นั้น
ปองกันไว การยกเลกิอาจปองกนัการนําเนื้อหาที่มี DRM ปองกนั
ไวบางเนือ้หาทีอ่ยูในโทรศัพทของคุณมาใชอกีครั้ง การยกเลิก
ซอฟตแวร DRM ไมมีผลตอการใชเนือ้หาทีม่ีการปองกนัดวย
DRM ประเภทอืน่หรือการใชเนื้อหาที่ไมมี DRM ปองกันไว
เนื้อหาที่ปองกนัดวยการจัดการสิทธิแบบดิจิตอล (DRM) จะมา
พรอมกบัรหัสการใชทีเ่กีย่วของซึ่งทาํหนาที่ระบุถึงสิทธิของ
คุณในการใชเนื้อหา

วิธกีารถายโอนขอมูลแบบอืน่ๆ อาจไมโอนรหัสการใชทีจ่ําเปน
ตองถูกเรียกคืนพรอมเนื้อหาเพื่อใหคุณสามารถใชเนือ้หาที่
ปองกนัดวย OMA DRM ไดตอไปหลังจากจัดรูปแบบหนวยความ
จําโทรศัพทแลว คุณอาจจําเปนตองเรียกคืนรหัสการใชในกรณี
ที่ไฟลในโทรศัพทของคุณเสีย

หากโทรศัพทมีเนื้อหาทีป่องกนัดวย WMDRM ทัง้รหัสการใช
และเนือ้หาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหนวยความจําของ
โทรศัพท คุณอาจสูญเสียรหัสการใชและเนือ้หาหากไฟลใน
โทรศัพทของคุณเสีย การสูญหายของรหัสการใชหรือเนือ้หา
อาจจํากดัความสามารถในการใชเนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพท
ของคุณอกีครั้ง โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูล
เพิม่เติม
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สิทธิ์การใชบางประเภทอาจเชื่อมตอกบัซมิการดใดโดยเฉพาะ
และจะสามารถเขาถึงเนือ้หาที่ไดรับการปกปองไดกต็อเมื่อใส
ซิมการดนั้นลงในโทรศัพทเทานั้น
ในหนาจอหลัก เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

● ใบอนุญาตที่ใชได  — ดูใบอนุญาตที่เชื่อมตอกับไฟลสื่อ
หรือใบอนญุาตที่ยังไมถงึระยะเวลาทีใ่ชได

● ใบอนุฯที่ใชไมได  — ดูใบอนญุาตที่ใชไมได ระยะเวลา
สําหรับการใชไฟลสื่อเกนิกาํหนด หรือมีไฟลสื่อทีม่ีการ
ปองกนัในอปุกรณของคุณแตไมมีสิทธิก์ารใชทีเ่ชื่อมตอ

● ไมถูกใช  — ดูใบอนญุาตที่ไมมีไฟลสื่อเชื่อมตอกบัใบ
อนุญาตดังกลาวในอุปกรณ

ในการซื้อเวลาการใชไฟลสื่อเพิม่เติม ใหเลือกใบอนุญาตทีใ่ช
ไมได และเลือก ตวัเลือก > รบัใบอนุญาตใหม (ตองเปดใช
งานขอความบริการทางเวบ็) โปรดดูที“่การตั้งคาขอความ
บริการเวบ็” หนา 113

หากตองการดูรายละเอยีดของสิทธิก์ารใช ใหเลื่อนไปทีส่ิทธิ์
การใชนั้น และกดปุมเลือ่น

เครื่องบนัทึก 
กดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > สื่อ > บนัทึก
คุณสามารถใชเครื่องบันทึกทําการบันทกึเสียงและการสนทนา
ทางโทรศัพทได

เครื่องบันทกึจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูลหรือเชื่อมตอ
GPRS อยู

ในการบันทกึการสนทนาทางโทรศัพท ใหเปดเครื่องบันทึกใน
ระหวางที่สนทนา ทัง้สองฝายจะไดยินเสียงโทนทกุๆ 5 วนิาที
ในขณะทีบ่ันทกึเสียง
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การปอนขอความภาษาไทย
ในการเขียนขอความภาษาไทย เชน ขอความตัวอกัษร ใหเลอืก
การรับสงขอความในเมนู และเลอืกเพือ่สรางขอความตัวอกัษร
ใหม เลอืกหนาตางขอความ และ ตวัเลือก > ภาษาที่ใช
เขียน และภาษาไทย ไอคอน  จะปรากฏ

ตัวอยางเชน ในการเขียนคําวา "คิดถึง U ;-)" ใหทาํตามขั้นตอน
ดังนี้

1. กด 1 สี่ครั้งเพือ่เลอืกตัวอกัษร ค

2. กด * คางไว เลื่อนไปทางขวาหนึง่ครั้งเพือ่เลอืกสระ
สําหรับ คิ และเลือก แทรก

3. กด 5 หนึ่งครั้งเพือ่เลือกตัวอกัษร ด

4. กด 5 สามครั้งเพือ่เลอืกตัวอกัษร ถ
5. กด * คางไว เลื่อนไปทางขวาสามครั้งเพือ่เลือกสระ
สําหรับ ถึ และเลือก แทรก

6. กด 2 สองครั้งเพือ่เลือกตัวอกัษร ง

7. เลอืก ตัวเลือก > ภาษาที่ใชเขียน และภาษาองักฤษ เพือ่
เปลีย่นเปนภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ และกด 0 เพือ่เวน
วรรค

8. กด 8 สองครั้งเพือ่เลือกตัวอกัษร U
9. กด 0 เพือ่เวนวรรค

10. กด * คางไวและเลอืก สัญลักษณเพิ่มเติม เลือ่นไปยัง ;
และกด เลือก

11. กด * คางไว เลอืก สัญลักษณเพิ่มเตมิ เลื่อนไปยัง – และ
กด เลือก

12. กด * คางไว เลอืก สัญลักษณเพิ่มเติม เลือ่นไปยัง ) และ
กด เลือก

หมายเหต:ุ จะแทรกสระและพยัญชนะไดเฉพาะเมื่อเขียน
อกัขระภาษาไทยนาํหนาตามขอกําหนดภาษาไทย

อปุกรณเคลื่อนทีท่ี่มีเมนภูาษาไทยเทานัน้ทีส่ามารถรับ
ขอความภาษาไทยได
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ขอความ
เฉพาะโทรศัพททีม่ีคุณสมบัติทีใ่ชงานรวมกนัไดเทานัน้ทีจ่ะรับ
และแสดงขอความมัลติมีเดียได ลกัษณะขอความที่แสดงอาจ
แตกตางกนัขึ้นกบัโทรศัพททีร่ับขอความ

หนาจอหลักเมนูการรับสงขอความ
ใหกดปุม  และเลือก ขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

หากตองการสรางขอความใหม เลือก ขอความใหม
เมนกูารรับสงขอความ ประกอบดวยแฟมขอมูลตอไปนี้:

●  ถาดเขา — ขอความทีไ่ดรับ ยกเวนอีเมลและขอความ
จากระบบจะถูกจัดเก็บไวที่นี่

●  โฟลเดอรของฉัน  — การจัดการขอความของคุณไปยัง
แฟมขอมูล

เคล็ดลับ: หากตองการหลีกเลี่ยงการเขียนขอความที่
คุณสงบอยๆ ซ้าํไปซ้าํมา ใหใชขอความที่อยูใน
ตัวอยางขอความ ใน โฟลเดอรของฉัน คุณสามารถ
สรางและบันทกึแมแบบของคุณเองได

●  ศนูยขอความใหม — เชื่อมตอกบัศูนยรับสงขอความ
ระยะไกลของคุณเพือ่รับขอความอเีมลใหม หรือดูขอความ
อเีมลที่รับกอนหนานี้แบบออฟไลนกไ็ด

●  ฉบับราง — ขอความฉบับรางทีไ่มไดสงจะถกูจัดเก็บไว
ทีน่ี่

●  สง — ขอความ 20 ขอความสุดทายทีส่งไปแลว ยกเวน
ขอความทีส่งดวยการเชื่อมตอ Bluetooth จะถูกจัดเกบ็ไวที่
นี ่คุณสามารถเปลี่ยนจํานวนของขอความทีจ่ะบันทกึในแฟม
ขอมูลนี้ได

●  ถาดออก — ขอความที่รอสงจะถูกบันทกึชั่วคราวไวใน
ถาดออก เชน เมื่อโทรศัพทของคุณอยูนอกบริเวณเครือขาย

●  รายงาน — คุณสามารถขอใหระบบเครือขายสงรายงาน
ผลการสงขอความตัวอกัษร รวมทั้งขอความมัลติมีเดียทีคุ่ณ
สงใหคุณทราบได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

หากตองการปอนและสงคําขอใชบริการ (โดยทั่วไปรูจักกนัใน
ชื่อคําสั่ง USSD) เชน คําสั่งการใชงานบริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย ไปยังผูใหบริการของคุณ เลอืก ตัวเลือก > คําสั่ง
บรกิาร ในหนาจอหลักเมนูการรับสงขอความ
ขอความจากระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ทาํให
คุณสามารถรับขอมูลในหัวขอตางๆ ไดมากมาย เชน สภาพ
อากาศหรือสภาวะการจราจร จากผูใหบริการของคุณ หาก
ตองการทราบหัวขอทีใ่หบริการ รวมทั้งหมายเลขที่สัมพนัธกับ
หัวขอนั้นๆ สามารถติดตอสอบถามไดจากผูใหบริการของคุณ
ในหนาจอหลักเมนูการรับสงขอความนัน้ เลอืก ตวัเลือก >
ขอความจากระบบ 

แตไมสามารถรับขอความจากระบบบนเครือขาย UMTS การ
เชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็อาจปดกัน้การรับขอความจาก
ระบบ
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การเขียนขอความ
โทรศัพทของคุณสนับสนุนระบบการปอนตัวอกัษรแบบปกติ
และระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ ระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ
ชวยใหคุณสามารถปอนตัวอกัษรไดโดยการกดปุมเพยีงครั้ง
เดียว ระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติจะอางองิคําศัพทจาก
พจนานกุรมในเครื่องซึ่งคุณสามารถเพิม่คําใหมเขาไปได

เมื่อคุณเขียนขอความ  จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเขียนขอความ
โดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ และ  เมื่อใชระบบ
ชวยสะกดคําอตัโนมัติ

ระบบปอนตวัอกัษรแบบปกติ
กดปุมตัวเลข (1–9) ซ้าํๆ จนพบตัวอักษรที่ตองการ โดยปุม
ตัวเลขแตละปุมจะมีตัวอกัษรอยูมากกวาทีร่ะบุไวบนปุมนั้นๆ

หากตัวอกัษรตัวถัดไปอยูบนปุมเดียวกนั ใหรอจนกระทั่ง
เคอรเซอรปรากฏ (หรือเลื่อนไปทางขวา หากไมตองการรอ)
และปอนตัวอกัษรที่ตองการ

หากตองการเวนวรรค ใหกดปุม 0 หากตองการเลื่อนเคอรเซอร
ไปยังบรรทดัถัดไป ใหกดปุม 0 3 ครั้ง

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
เมื่อใชระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ คุณสามารถปอนตัวอกัษร
ใดๆ กต็ามโดยการกดปุมครั้งเดียว ระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ
จะอางอิงคําศัพทจากพจนานุกรมในเครื่องซึง่คุณสามารถเพิม่
คําใหมเขาไปได

1. หากตองการเปดหรือปดการทาํงานของระบบชวยสะกดคํา
อตัโนมัติในการตั้งคาทัว่ไป กด  และเลือก เครือ่งมือ >
การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา > ภาษา > ตัว
ชวยสะกดคํา

2. เมื่อตองการเขียนคําทีต่องการ ใหกดปุม 2–9 ในการปอน
ตัวอักษรแตละตัว ใหกดปุมแตละปุมเพยีงหนึง่ครั้งเทานัน้
ตัวอยางเชน ในการเขียนคําวา "Nokia" เมื่อเลือก
พจนานกุรมภาษาองักฤษ กด 6 เพือ่ปอนตัวอกัษร N, 6 เพือ่
ปอนตัวอกัษร o, 5 เพือ่ปอนตัวอกัษร k, 4 เพือ่ปอนตัว
อกัษร i และ 2 เพือ่ปอนตัวอกัษร a เปนตน
คําที่แนะนําจะเปลี่ยนหลังจากกดปุมแตละครั้ง

3. เมื่อคุณเขียนคําทีต่องการถูกตองแลว ใหเลื่อนไปทางขวา
เพือ่ยืนยัน หรือกด 0 เพือ่เวนวรรค

หากคําที่ปรากฏไมถูกตอง ใหกด * ซ้าํๆ เพือ่ดูคําอืน่ที่
สอดคลองกนัที่พบในพจนานุกรมทีละคํา

หากเครื่องหมาย ? ปรากฏหลงัคํา แสดงวาคํานั้นไมไดอยู
ในพจนานุกรม หากตองการเพิ่มคําลงในพจนานุกรม ให
เลอืก สะกด ปอนคําที่ตองการลงไป โดยใชระบบปอนตัว
อกัษรแบบปกติ แลวเลือกตกลง คํานัน้ๆ จะเพิม่เขาไปอยู
ในพจนานุกรมดวย เมื่อพจนานุกรมเต็ม คําใหมจะเขาไป
แทนทีค่ําทีเ่กาที่สุดที่เคยปอนไว

4. เริ่มเขียนคําถัดไป

เคล็ดลับในการปอนขอความ
ในการปอนตัวเลขในโหมดตัวอกัษร ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการ
คางไว
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ในการสลับระหวางโหมดตัวอกัษรแบบตางๆ ใหกดปุม #

ในการลบตัวอกัษร ใหกดปุม C ในการลบตัวอกัษรมากกวาหนึ่ง
ตัว ใหกดปุม C คางไว
เครื่อหมายวรรคตอนที่ใชบอยที่สุดจะอยูที่ปุม 1  ในการเลือ่น
ไปตามเครื่องหมายทลีะตัว หากคุณกําลังใชระบบปอนตัวอกัษร
แบบปกติ ใหกดปุม 1 หากคุณใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ใหกดปุม 1 แลวกดปุม * ซ้าํๆ

ในการเปดรายการตัวอักขระพเิศษ ใหกดปุม * คางไว 

เคล็ดลับ: ในการเลือกอกัขระพเิศษหลายๆ ตัวจาก
รายการอกัขระพิเศษ ใหกดปุม 5 ทีด่านหลงัของอกัขระ
แตละตัวที่ไฮไลตไว

การเปลีย่นภาษาที่ใชเขียน
ขณะทีคุ่ณกําลงัเขียนขอความ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาทีใ่ช
เขียนได ตัวอยางเชน หากคุณกําลงัเขียนขอความโดยไมไดใช
ตัวอักษรภาษาองักฤษ และตองการเขียนตัวอกัษรภาษา
องักฤษ เชน อเีมล หรือทีอ่ยูเว็บ คุณอาจจําเปนตองเปลี่ยน
ภาษาที่ใชเขียน

เมื่อตองการเปลี่ยนภาษาที่ใชเขียน ใหเลอืก ตัวเลือก >
ภาษาที่ใชเขียน แลวเลอืกภาษาที่ใชตัวอกัษรภาษาองักฤษ

หลงัจากเปลีย่นภาษาที่ใชเขียนแลว ตัวอยางเชน หากคุณกด
6 ซ้ําๆ จนถึงตัวอกัษรที่ตองการ การเปลีย่นภาษาที่ใชเขียนจะ
ทาํใหลําดับตัวอกัษรแตกตางจากเดิม

การแกไขขอความและรายชื่อ
ในการคัดลอกและวางขอความ ขณะที่ยังคงกดปุม # คางไว
ใหเลือ่นไปทางซายหรือขวาเพื่อไฮไลตขอความ ในการคัด
ลอกขอความไปไวที่คลปิบอรด ขณะทีย่ังคงกดปุม # คางไว
ใหเลอืก คัดลอก ในเพิม่ขอความลงในเอกสาร ใหกดปุม #
คางไว และเลือก วาง

ในการทาํเครื่องหมายเพยีงรายการเดียว ใหเลื่อนไปที่รายการ
นั้น และกดปุม #

ในการทาํเครื่องหมายหลายรายการ ใหกดปุม # คางไว ใน
ขณะที่เลือ่นขึ้นหรือลง ในการสิ้นสุดการเลือก ใหหยุดเลื่อน
และปลอยปุม #

การเขียนและสงขอความ
กด  แลวเลอืก ขอความ
กอนการสรางขอความมัลติมีเดียหรือเขียนอเีมล คุณตอง
กําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอที่ถูกตองใหเรียบรอยกอน โปรดดู
ที“่การกาํหนดการตั้งคาอเีมล” หนา 107
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ขนาดของขอความ MMS อาจจํากดั
ตามเครือขายแบบไรสาย หากไฟล
ภาพที่แทรกมีขนาดเกนิขีดจํากดันี้
เครื่องอาจกาํหนดใหภาพมีขนาด
เลก็ลงเพือ่ใหสามารถสงทาง MMS
ได

ตรวจสอบการจํากดัขนาดของ
ขอความอเีมลจากผูใหบริการ หาก
คุณพยายามที่จะสงขอความอีเมลที่
มีขนาดเกนิคาจํากดัของเซิรฟเวอร
อเีมล ขอความจะถูกเกบ็ไวในแฟม
ขอมูล ถาดออก และโทรศัพทจะ
พยายามสงขอความดังกลาวอกีเปนระยะๆ ในการสงอเีมลจะ
ตองใชการเชื่อมตอขอมูล และการที่โทรศัพทพยายามสงอเีมล
อกีอยางตอเนือ่งจะเพิม่คาใชจายโทรศัพทของคุณ ใน
โฟลเดอร ถาดออก คุณสามารถลบขอความดังกลาวไดหรือ
ยายขอความไปไวในโฟลเดอร ฉบับราง
1. เลอืก ขอความใหม > ขอความ เพือ่สงขอความตัวอกัษร
หรือขอความมัลติมีเดีย (MMS), ขอความคลิปเสียง
(ขอความมัลติมีเดียทีม่ีคลิปเสียงหนึ่งไฟล) หรือ อีเมล

2. ในชองถงึ ใหกดปุมเลือ่นเพือ่เลอืกผูรับหรือกลุมจากรายชื่อ
หรือปอนเบอรโทรศัพทหรือทีอ่ยูอเีมลของผูรับ ในการเพิม่
เครื่องหมายอฒัภาค (;) ทีใ่ชคั่นผูรับแตละคน ใหกดปุม
*นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกและวางเบอรโทรหรือที่
อยูจากคลิปบอรดได

3. ในชองหัวเรื่อง ใหปอนหัวเรื่องของอเีมล ในการเปลีย่นชอง
ทีส่ามารถมองเห็นไดนัน้ ใหเลือก ตวัเลือก > ชองเพิ่ม
เติม

4. ในชองขอความ ใหเขียนขอความ ในการแทรกตัวอยาง
ขอความหรือบันทึก ใหเลอืก ตัวเลือก > ใส > ใสตวั
อักษร > ตัวอยางขอความ หรือ บนัทึก

5. ในการเพิม่มีเดียออบเจ็กตลงในขอความมัลติมีเดีย ให
เลอืก ตวัเลือก > ใส ตามดวยแหลงหรือชนดิของออบ
เจ็กต แลวเลือกออบเจ็กตทีต่องการ ในการแทรกนามบัตร
สไลด บันทึก หรือไฟลบางชนิดลงในขอความ ใหเลือก ตวั
เลือก > ใส > ใสไฟลอื่นๆ

6. ในการถายภาพหรือบันทกึวิดีโอและเสียงสําหรับขอความ
มัลติมีเดีย ใหเลอืก ตัวเลือก > ใส > ใสรปูภาพ >
ใหม, ใสวิดีโอคลิป > ใหม หรือ ใสคลิปเสียง > ใหม

7. ในการเพิม่สิ่งที่แนบลงในอเีมล ใหเลือก ตัวเลือก > ใส >
รปูภาพ, คลิปเสียง, วิดโีอคลิป, บันทึก หรือ อื่นๆ สิ่งที่
แนบในอเีมลจะแสดงดวยสัญลักษณ 

8. ในการสงขอความ ใหเลือก ตวัเลือก > สง หรือกดปุมโทร

หมายเหตุ: ไอคอนหรือขอความตัวอักษรทีส่งไปกบั
ขอความบนจอโทรศัพทไมไดแสดงวาขอความไดรับแลว ณ
ปลายทาง

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอกัษรทีม่ี
ความยาวมากกวาความยาวที่กาํหนดของขอความเดียว สําหรับ
ขอความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบงสงขอความออกเปน
สองขอความขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามนัน้ สําหรับ
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ตัวอกัษรทีม่ีเครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอืน่ๆ และตัว
อกัษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใชพื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจ
จํากดัจํานวนตัวอกัษรทีส่ามารถสงเปนขอความเดียวไดนอยลง
คุณอาจไมสามารถสงคลิปวิดีโอที่บันทึกในรูปแบบ .mp4 หรือ
ทีม่ีขนาดมากกวาที่เครือขายไรสายกําหนดไวสําหรับขอความ
มัลติมีเดีย

เคล็ดลับ: คุณสามารถรวมรูปภาพ วิดีโอ เสียง และ
ขอความไวในการนาํเสนอและสงออกไปในขอความ
มัลติมีเดีย เริ่มสรางขอความมัลติมีเดีย แลวเลือก ตัว
เลือก > ใส > ใสการนําเสนอ ตัวเลือกจะปรากฏขึ้น
หากตั้งคา โหมดการสราง MMS เปน แนะนํา หรือ
อิสระ เทานั้น โปรดดูที่“การตั้งคาขอความ
มัลติมีเดีย” หนา 110

ถาดรับขอความเขา
การรับขอความ
ใหกดปุม  และเลือก ขอความ > ถาดเขา
ในแฟมขอมูล ถาดเขา  แสดงถงึขอความแบบตัวอกัษรทีย่ัง
ไมไดอาน  ขอความมัลติมีเดียทีย่ังไมไดอาน,  ขอความ
เสียงที่ยังไมไดฟง และ  ขอมูลที่รับผานทางการเชื่อมตอ
Bluetooth
เมื่อคุณไดรับขอความ  และ 1 ขอความใหม จะปรากฏขึ้น
ในโหมดสแตนดบาย หากตองการเปดดูขอความ เลอืก แสดง
หากตองการเปดขอความในถาดเขา ใหเลือ่นไปยังขอความนัน้

แลวกดปุม หากตองการตอบกลับขอความที่ไดรับ เลือก ตัว
เลือก > ตอบ

ขอความมัลติมีเดีย

ขอสําคัญ:  ปฏิบัติดวยความระมัดระวังในการเปด
ขอความ ขอความตางๆ อาจมีซอฟตแวรที่ไมพงึประสงคหรือ
อาจทาํใหโทรศัพทหรือเครื่องพซีขีองคุณเสียหายได

คุณอาจไดรับการแจงเตือนวามีขอความมัลติมีเดียรออยูในศูนย
ฝากขอความมัลติมีเดีย ในการเริ่มการเชื่อมตอ GPRS เพือ่ดึง
ขอความไปไวทีโ่ทรศัพทของคุณ ใหเลอืก ตัวเลือก > ดงึ
เมื่อคุณเปดขอความมัลติมีเดีย ( ) คุณอาจเห็นภาพและ
ขอความ สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นหากมีเสียงรวมอยูใน
ขอความ หรือ  หากมีวิดีโอรวมอยูในขอความ ในการเปด
เสียงหรือวิดีโอ ใหเลือกเครื่องหมาย

ในการดูออปเจ็กตสื่อที่รวมอยูในขอความมัลติมีเดีย ใหเลอืก
ตวัเลือก > ออปเจ็กต

หากขอความนั้นมีการนาํเสนอในรูปมัลติมีเดียรวมอยูดวย
สัญลกัษณ  จะปรากฏขึ้น ในการเปดการนําเสนอ ใหเลือก
เครื่องหมาย 

ขอมูล, การตั้งคา และขอความบริการ
เว็บ
โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความไดหลายชนิดซึง่มีขอมูล
เชน นามบัตร, เสียงเรียกเขา, โลโกระบบ, รายการปฏิทนิ และ
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การแจงเตือนอีเมล คุณอาจไดรับการตั้งคาจากผูใหบริการ หรือ
แผนกจัดการขอมูลของบริษัทในรูปของขอความการกาํหนดคา

หากตองการบันทึกขอมูลจากขอความ เลอืก ตวัเลือก และ
เลอืกตัวเลือกที่ตองการ

ขอความบริการเว็บ เปนการแจงขอมูล (เชน หัวขอขาว) และ
อาจมีขอความแบบตัวอกัษรหรือลงิคดวย โปรดติดตอผูให
บริการของคุณเพือ่สอบถามขอมูลเกีย่วกบัการใชงานและการ
สมัครเปนสมาชิก

ตัวอานขอความ
ดวยฟงกชันตัวอานขอความ คุณสามารถฟงขอความคลิปเสียง
ขอความตัวอกัษร และขอความมัลติมีเดีย และอเีมลได

หากตองการเปลีย่นการตั้งคาการอานขอความในแอปพลเิคชั่น
เสียงพดู ใหเลือก ตวัเลือก > เสียงพดู โปรดดูที่“เสียง
พดู” หนา 137

ในการฟงอเีมลหรือขอความใหม เมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอม
ทาํงาน ใหกดปุมเลือกทางซายคางไวจนกวาตัวอานขอความจะ
เริ่มทํางาน

ในการฟงขอความจากถาดเขาหรืออเีมลจากศูนยฝากขอความ
ใหเลอืกขอความ แลวเลือก ตวัเลือก > ฟง หากตองการหยุด
การอาน ใหกดปุมวางสาย

หากตองการพกัการอานไวชั่วคราวและการอานตอ ใหกดปุม
เลือ่น หากตองการขามไปยังขอความตอไป ใหเลือ่นไปทาง
ขวา หากตองการเลนซ้าํขอความหรืออเีมลปจจุบัน ใหเลื่อนไป
ทางซาย หากตองการขามไปยังขอความกอนหนา ใหเลื่อน

ซายไปทีจุ่ดเริ่มตนของขอความ หากตองการปรับความดัง ให
เลื่อนขึ้นหรือลง

ในการดูขอความหรืออเีมลปจจุบันในรูปแบบของขอความโดย
ไมใชเสียง ใหเลอืก ตวัเลือก > ดู

ศูนยฝากขอความ
การกําหนดการตัง้คาอีเมล
ในการใชอเีมล คุณตองมีจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต (IAP) ทีใ่ช
งานไดในโทรศัพท และกําหนดการตั้งคาอเีมลใหถูกตอง โปรด
ดูที่“จุดเชื่อมตอ” หนา 145 โปรดดูที“่การตั้งคา

คุณตองมีบัญชีอเีมลแยกออกมาอกีบัญชีหนึ่ง ปฏิบัติตามคํา
แนะนําที่ใหไวในเมลบอกซระยะไกลของคุณและจากผูให
บริการอนิเทอรเน็ต (ISP)
หากคุณเลอืก ศูนยขอความใหม ในหนาจอหลักขอความ และ
ไมไดตั้งคาบัญชีอเีมลของคุณ เครื่องจะขอใหคุณตั้งคากอน ใน
การเริ่มตนสรางการตั้งคาอเีมลตามคําแนะนาํของศูนยฝาก
ขอความ ใหเลอืก เริม่
เมื่อคุณสรางศูนยฝากขอความใหม ชื่อที่คุณตั้งใหกบัศูนยฝาก
ขอความจะแทนที่ ศูนยขอความใหม ในหนาจอหลักขอความ
คุณสามารถมีศูนยฝากขอความไดสูงสุด 6 ศูนย

การเปดศูนยฝากขอความ
ใหกดปุม และเลือก ขอความ และศูนยฝากขอความ
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เมื่อคุณเปดศูนยฝากขอความ โทรศัพทจะถามวาคุณตองการ
เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความหรือไม (เชื่อมตอกบัศูนยฝาก
ขอความ?)

ในการเชื่อมตอศูนยฝากขอความของคุณ และเรียกดูหัวขอ
อเีมลหรือขอความใหม ใหเลือก ใช เมื่อคุณดูขอความแบบ
ออนไลน คุณจะเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความระยะไกลไดอยาง
ตอเนือ่ง โดยใชการเชื่อมตอขอมูล

ในการดูขอความอีเมลที่ไดรับกอนหนานัน้แบบออฟไลน ให
เลอืก ไม

ในการสรางขอความอเีมลใหม ใหเลอืก ขอความใหม >
อีเมล ในหนาจอหลักเมนูการรับสงขอความหรือ ตัวเลือก >
สรางขอความ > อีเมล ในศูนยฝากขอความของคุณ โปรดดู
ที“่การเขียนและสงขอความ” หนา 104

การดงึขอความอเีมล
กดปุม  แลวเลือก ขอความ และศูนยฝากขอความ

หากคุณออฟไลน ใหเลอืก ตัวเลือก > เชือ่มตอ เพือ่เริ่มตน
การเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความระยะไกล

ขอสําคัญ:  ปฏิบัติดวยความระมัดระวังในการเปด
ขอความ ขอความตางๆ อาจมีซอฟตแวรที่ไมพงึประสงคหรือ
อาจทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพซีขีองคุณเสียหายได

1. เมื่อคุณไดเปดการเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความระยะไกล
ใหเลือก ตัวเลือก > ดึงอีเมล > ใหม เพือ่ดึงขอความใหม
ทัง้หมด, ที่เลือก เพือ่ดึงเฉพาะขอความที่เลอืกไว หรือ
ทั้งหมด เพือ่ดึงขอความทั้งหมดจากศูนยฝากขอความ

ในการหยุดดึงขอความ ใหเลอืก ยกเลิก
2. ในการปดการเชื่อมตอและดูขอความอเีมลแบบออฟไลน
ใหเลอืก ตวัเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

3. ในการเปดขอความอเีมล ใหกดปุมเลือ่น หากยังไมไดดึง
ขอความอเีมลและคุณออฟไลนอยู โทรศัพทจะถามวาคุณ
ตองการดึงขอความจากศูนยฝากขอความหรือไม

ในการดูสิ่งทีแ่นบในอเีมล ใหเปดขอความ แลวเลอืกชองสิ่งที่
แนบที่กํากบัดวยสัญลกัษณ  หากไมปรากฏสัญลกัษณ แสดง
วาไมมีการดึงขอความลงในโทรศัพท เลอืก ตัวเลือก > ดงึ

ในการดึงขอความอเีมลโดยอตัโนมัติ ใหเลือก ตวัเลือก >
การตั้งคาอีเมล > ดงึหัวขอโดยอัตโนมัติ โปรดดูที่“การตั้ง
คาการดึงขอมูลอตัโนมัติ” หนา 112

การตั้งคาโทรศัพทใหดึงอเีมลอตัโนมัติอาจทาํใหมีการสง
ขอมูลจํานวนมหาศาลผานเครือขายผูใหบริการของคุณ โปรด
ติดตอขอขอมูลเกีย่วกบัคาบริการในการสงขอมูลจากผูให
บริการของคุณ

การลบขอความอเีมล
ใหกดปุม และเลือก ขอความ และศูนยฝากขอความ

ในการลบเนือ้หาของขอความอเีมลจากโทรศัพท แตยังคงเกบ็
อเีมลนั้นไวในศูนยฝากขอความระยะไกล ใหเลอืก ตวัเลือก >
ลบขอความ ใน ลบอีเมลจาก:เลือก โทรศัพทเทานั้น
เครื่องจะแสดงหัวขออเีมลทีอ่ยูในศูนยฝากขอความระยะไกล
ดวยเหตุนี้ ถึงแมวาคุณจะลบเนื้อหาของขอความออกไป หัวขอ
อเีมลกย็ังคงปรากฏอยูในเครื่องโทรศัพทของคุณ แตหากคุณ
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ตองการลบหัวขอดวย คุณตองลบขอความอเีมลออกจากศูนย
ฝากขอความระยะไกลกอน จากนัน้จึงเชื่อมตอโทรศัพทของ
คุณเขากบัศูนยฝากขอความระยะไกลอกีครั้งเพือ่อัพเดตสถานะ

ในการลบอเีมลออกจากเครื่องโทรศัพทและศูนยฝากขอความ
ระยะไกล ใหเลอืก ตัวเลือก > ลบขอความ > โทรศัพทและ
เซิรฟเวอร

ในการยกเลกิการลบอเีมลออกจากเครื่องโทรศัพทและ
เซริฟเวอร ใหเลื่อนไปยังอเีมลทีเ่ลือกใหลบออกในระหวางการ
เชื่อมตอครั้งถัดไป และเลือก ตวัเลือก > ยกเลิกการลบ

การยกเลกิการเชื่อมตอกับศนูยฝาก
ขอความ
เมื่อคุณออนไลน ในการยุติการเชื่อมตอขอมูลกับศูนยฝาก
ขอความระยะไกล ใหเลอืก ตวัเลือก > ตดัการเชือ่มตอ

การดูขอความบนซิมการด
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ
คุณตองคัดลอกขอความซิมมาไวยังแฟมขอมูลในเครื่อง
โทรศัพทของคุณกอน จึงจะสามารถอานขอความดังกลาวใน
มการดได

1. ในหนาจอหลกัเมนกูารรับสงขอความนั้น เลอืก ตัวเลือก >
ขอความซิม

2. เลอืก ตวัเลือก > เลือก/ไมเลือก > เลือก หรือ เลือก
ทั้งหมด เพือ่เลือกขอความ

3. เลอืก ตวัเลือก > คดัลอก หนาจอรายการแฟมขอมูลจะ
ปรากฏขึ้น

4. หากตองการเริ่มตนคัดลอก เลอืกแฟมขอมูล และ ตกลง
หากตองการดูขอความ ใหเปดแฟมขอมูล

การตั้งคาการรับสงขอความ
โทรศัพทของคุณอาจถูกตั้งคาไวลวงหนา หรือคุณสามารถรับ
การตั้งคานั้นไดจากขอความ ในการตั้งคาดวยตนเอง ปอน
ขอมูลในทกุชองทีม่ีเครื่องหมาย ตองระบุ หรือเครื่องหมาย
ดอกจัน

ผูใหบริการของคุณอาจกําหนดศูนยฝากขอความบางศูนยหรือ
ทั้งหมดหรือจุดเชื่อมตอไวใหลวงหนาแลว และคุณอาจไม
สามารถเปลี่ยนแปลง สราง แกไข หรือยายออกได

การตั้งคาขอความแบบตัวอักษร
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ > ตัวเลือก > การตัง้คา >
ขอความตัวอักษร
เลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● ศนูยรบัฝากขอความ —  ดูรายการศูนยรับสงขอความที่มี
อยูทั้งหมดที่ถกูกําหนดไวแลว

● ศนูยขอความที่ใช  —  เลอืกศูนยรับสงขอความทีใ่ช
สําหรับสงขอความแบบตัวอกัษร

● การเขารหัสอักขระ —  ในการใชการแปลงตัวอกัษรเปน
ระบบเขารหัสอืน่เมื่อเปนไปได เลือก การสนับสนุนที่ลดลง
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● การรบัรายงาน —  เลือกวาจะใหเครือขายสงรายงาน
การนาํสงขอความของคุณหรือไม (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

● อายุขอความ —  เลอืกระยะเวลาทีศู่นยรับสงขอความจะสง
ขอความใหอกีครั้งหากสงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) หากไมสามารถสงขอความไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ขอความจะถูกลบออกจากศูนยรับสง
ขอความ

● สงขอความเปน  — ติดตอผูใหบริการเพือ่ตรวจสอบวา
ศูนยบริการของคุณสามารถโอนขอความตัวอกัษรไปสูรูป
แบบอืน่ไดหรือไม

● การเชือ่มตอที่เลือก —  เลือกการเชื่อมตอที่จะใช
● ตอบผานศูนยเดิม — เลือกวาคุณตองการใหสงขอความ
ตอบกลบัโดยใชหมายเลขของศูนยรับสงขอความเดียวกนั
หรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การตัง้คาขอความมัลติมีเดีย
กดปุม  แลวเลือก ขอความ > ตวัเลือก > การตั้งคา >
ขอความมัลติมีเดีย
เลอืกจากรายการดังตอไปนี้:

● ขนาดรปูภาพ  — กําหนดขนาดรูปภาพในขอความ
มัลติมีเดีย

● โหมดการสราง MMS  — หากคุณเลือก แนะนํา โทรศัพท
จะแจงใหคุณทราบหากคุณพยายามสงขอความทีเ่ครื่อง
ของผูรับอาจไมสนับสนนุ หากคุณเลือก จํากัด เครื่องจะไม
ใหคุณสงขอความที่ระบบไมสนับสนนุ ในการรวมเนือ้หาดัง

กลาวไวในขอความของคุณโดยไมมีการแจงเตือน ใหเลือก
อิสระ

● จดุเชื่อมตอที่ตั้งไว  — เลือกจุดเชื่อมตอทีใ่ชเปนการเชื่อม
ตอทีเ่ลอืก

● การดึงมัลตมิีเดีย  — เลอืกวาคุณตองการรับขอความหรือ
ไม ในการรับขอความโดยอัตโนมัติในเครือขายโฮม ให
เลอืก ออโตในเครอืขายบาน เมื่ออยูนอกพืน้ทีบ่ริการเสริม
จากระบบเครือขายหลัก คุณจะไดรับการแจงเตือนวามี
ขอความทีจ่ะดึงในศูนยขอความมัลติมีเดีย

เมื่ออยูนอกพื้นที่บริการเสริมจากระบบเครือขายโฮม การสง
และรับขอความมัลติมีเดียอาจมีคาใชจายเพิม่ขึ้น

หากคุณเลอืก การดงึมัลติมีเดีย > อัตโนมัติเสมอ โทรศัพท
ของคุณจะทําการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ทีใ่ชงานอยูโดย
อตัโนมัติเพือ่ดึงขอความทีอ่ยูทั้งในและนอกพืน้ที่บริการเสริม
จากระบบเครือขายโฮม

● ยอมรบัขอความนิรนาม  — เลอืกวาคุณตองการปฏิเสธ
ขอความจากผูสงนิรนามหรือไม

● รบัโฆษณา  — กําหนดวาคุณตองการรับโฆษณาขอความ
มัลติมีเดียหรือไม

● รบัรายงาน  — เลือกวาคุณตองการใหแสดงสถานะของ
ขอความทีส่งในบันทึกหรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

● ปฏิเสธการสงรายงาน  — เลือกวาคุณตองการปองกนัไม
ใหเครื่องสงรายงานการนาํสงขอความที่ไดรับหรือไม

● อายุขอความ  — เลือกระยะเวลาทีศู่นยรับฝากขอความจะ
สงขอความใหอกีครั้งหากสงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) หากไมสามารถสงขอความไดภายใน
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ชวงเวลาดังกลาว เครื่องจะลบขอความดังกลาวออกจาก
ศูนยรับฝากขอความ

การตัง้คาอีเมล
การจัดการศูนยฝากขอความ
ใหกดปุม และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา >
อีเมล

ในการเลอืกศูนยฝากขอความทีคุ่ณตองการใชสงอเีมล ให
เลอืก ศนูยฝากขอความที่ใช และศูนยฝากขอความ

ในการลบศูนยฝากขอความและขอความจากโทรศัพท ใหเลือก
ศนูยฝากขอความเลื่อนไปยังศูนยฝากขอความที่ตองการ
แลวกด C
ในการสรางศูนยฝากขอความใหม ใน ศูนยฝากขอความให
เลอืก ตัวเลือก > ศนูยฝากขอความใหม ชื่อทีคุ่ณตั้งใหศูนย
ฝากขอความใหมจะแทนที่ ศูนยขอความใหม ในหนาจอหลัก
เมนกูารรับสงขอความ คุณสามารถมีศูนยฝากขอความไดสูงสุด
6 ศูนย

เลอืก ศนูยฝากขอความ และศูนยฝากขอความเพื่อเปลี่ยน
การตั้งคาการเชื่อมตอ การตั้งคาผูใช การตั้งคาการดึงขอมูล
และการตั้งคาการดึงขอมูลอตัโนมัติ

การตั้งคาการเชื่อมตอ
ใหกดปุม และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา >
อีเมล > ศนูยฝากขอความและศูนยฝากขอความ และ การ
ตัง้คาการเชือ่มตอ

ในการแกไขการตั้งคาอเีมลทีคุ่ณไดรับ ใหเลือก อีเมลขาเขา
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● ชือ่ผูใช  — ปอนชื่อผูใชทีคุ่ณไดรับจากผูใหบริการ
● รหัสผาน  — ปอนรหัสผานของคุณ ถาคุณไมปอนขอมูลลง
ในชองนี ้เครื่องจะแสดงขอความใหคุณปอนรหัสผานขณะ
พยายามเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความระยะไกลของคุณ

● เซิรฟเวอรรบัเมล  — ปอนที่อยู IP หรือชื่อโฮสตของเมล
เซริฟเวอรทีร่ับอเีมลของคุณ

● จดุเชื่อมตอที่ตั้งไว  — เลือกจุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็ (IAP)
โปรดดูที“่จุดเชื่อมตอ” หนา 145

● ชือ่ศนูยฝากขอความ  — ปอนชื่อสําหรับศูนยฝากขอความ
● ประเภทศูนยฝากขอความ  — กําหนดโปรโตคอลอเีมลที่
ใชสําหรับศูนยฝากขอความระยะไกลของคุณตามที่ผูให
บริการแนะนํา ตัวเลอืกทีม่ีประกอบดวย POP3 และ IMAP4
ไมสามารถเปลีย่นการตั้งคานี้ได

● ความปลอดภัย  — เลือกตัวเลอืกความปลอดภัยที่จะนาํมา
ใชใหเกดิความปลอดภัยเมื่อเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความ
ระยะไกล

● พอรต  — ระบุพอรตทีใ่ชสําหรับการเชื่อมตอ
● ล็อกอินแบบรบัรอง APOP (สําหรับ POP3 เทานั้น) — ใชได
กบัโปรโตคอล POP3 เพือ่เขารหัสการสงรหัสผานไปยังอเีมล
เซริฟเวอรระยะไกลขณะเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความ

ในการแกไขการตั้งคาอเีมลทีคุ่ณสง ใหเลือก อีเมลขาออก
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

● ที่อยูอีเมลของฉัน  — ปอนทีอ่ยูอเีมลที่คุณไดรับจากผูให
บริการของคุณ
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● เซิรฟเวอรสงเมล  — ปอนที่อยู IP หรือชื่อโฮสตของเมล
เซริฟเวอรที่สงอเีมลของคุณ คุณอาจใชไดเพยีงเซิรฟเวอร
สําหรับสงขอความออกของผูใหบริการ โปรดติดตอผูให
บริการของคุณสําหรับขอมูลเพิม่เติม

การตั้งคาสําหรับ ชือ่ผูใช, รหสัผาน, จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว,
ความปลอดภยัและ พอรต เหมือนกบัการตั้งคาใน อีเมลขา
เขา

การตั้งคาผูใช
ใหกดปุม และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา >
อีเมล > ศูนยฝากขอความศูนยฝากขอความ และ การตั้งคา
ผูใช
เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● ชื่อผูใช  — ปอนชื่อของคุณ ชื่อของคุณจะแทนที่อยูอเีมล
ของคุณในโทรศัพทของผูรับ ในกรณีที่เครื่องของผูรับ
สนับสนุนฟงกชันนี้

● สงขอความ  — กาํหนดวธิีสงอเีมลจากโทรศัพทของคุณ
เลอืก สงทันที สําหรับโทรศัพททีจ่ะเชื่อมตอกบัศูนยฝาก
ขอความเมื่อคุณเลอืก สงขอความ หากคุณเลือก ระหวาง
เชือ่มตอถดัไปอเีมลจะถกูสงเมื่อมีการเชื่อมตอกบัศูนยฝาก
ขอความระยะไกล

● สงสําเนาถงึตัวเอง  — เลอืกวาคุณตองการใหสงสําเนา
อเีมลไปยังศูนยฝากขอความของคุณหรือไม

● รวมลายเซ็น  — เลือกวาคุณตองการแนบลายเซ็นไปกบั
ขอความอเีมลหรือไม

● การแจงอีเมลใหม  — เลอืกวาคุณตองการรับสัญลกัษณ
เตือนอเีมลใหม (แบบเสียง บันทึก และสัญลักษณเมล) เมื่อ
ไดรับอเีมลใหมหรือไม

การตั้งคาการดึงขอมูล
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ > ตัวเลือก > การตัง้คา >
อีเมล > ศนูยฝากขอความและศูนยฝากขอความ และ การ
ตัง้คาการดงึ
เลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● การดึงอีเมล  — กําหนดวาจะดึงขอมูลสวนใดบางของ
อเีมลดังนี้ หวัขอเทานั้น, จํากัดขนาด (POP3) หรือ
ขอความและสิ่งที่แนบ (POP3)

● จํานวนการดงึ  — กาํหนดจํานวนขอความอเีมลใหมทีจ่ะถกู
ดึงมาไวทีศู่นยฝากขอความ

● พาธของแฟมขอมูล IMAP4 (สําหรับ IMAP4 เทานั้น)
 — กําหนดพาธของแฟมขอมูลสําหรับแฟมขอมูลทีจ่ะสมัคร
ขอใชบริการ

● การสมัครใชแฟมขอมูล (สําหรับ IMAP4 เทานั้น)
 — สมัครขอใชบริการกบัแฟมขอมูลอืน่ในศูนยฝากขอความ
ระยะไกล และดึงเนื้อหาจากแฟมขอมูลดังกลาว

การตั้งคาการดึงขอมูลอตัโนมัติ
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ > ตัวเลือก > การตัง้คา >
อีเมล > ศนูยฝากขอความ และศูนยฝากขอความ และ ดงึ
หัวขอโดยอัตโนมัติ
เลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● การแจงเตอืนอีเมล  — ในการดึงหัวขอมาไวในเครื่องโดย
อตัโนมัติเมื่อคุณไดรับอเีมลใหมในศูนยฝากขอความระยะ
ไกลของคุณ ใหเลือก รบัและอัพเดตอัตโนมัติ หรือ เฉพาะ
เครอืขายบาน

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์112



● การดงึอีเมล  — ในการดึงหัวขอของขอความอีเมลใหมโดย
อตัโนมัติจากศูนยฝากขอความระยะไกลของคุณในเวลาที่
กาํหนด ใหเลือก เปดใชงาน หรือ เฉพาะเครอืขายบาน
กาํหนดเวลาและความถี่ในการดึงขอความ

การแจงเตือนอีเมล และ การดึงอีเมล ไมสามารถเปดใช
พรอมกันได

การตั้งคาโทรศัพทใหดึงอเีมลโดยอตัโนมัติอาจเกีย่วของกับ
การสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ
โปรดสอบถามรายละเอียดเกีย่วกบัคาบริการการสงขอมูลได
จากผูใหบริการของคุณ

การตัง้คาขอความบริการเว็บ
กดปุม  และเลอืก ขอความ > ตวัเลือก > การตั้งคา >
ขอความบรกิาร
เลอืกวาคุณตองการรับขอความบริการหรือไม หากคุณตองการ
ตั้งคาโทรศัพทใหเปดเบราเซอรและเริ่มการเชื่อมตอกบัเครือ
ขายเพือ่ดึงขอมูลเมื่อคุณไดรับขอความบริการโดยอตัโนมัติ
เลอืก ดาวนโหลดขอความ > อัตโนมัติ

การตัง้คาการแสดงขอมูลของระบบที่ใช
งาน
หากตองการขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัหัวขอตางๆ และหมายเลข
หัวขอที่เกีย่วของกัน โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ใหกดปุม  และเลือก ขอความ > ตวัเลือก > การตัง้
คา > ขอความจากระบบ

เลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● การรบั  — เลือกวาคุณตองการรับขอความแสดงขอมูลของ
ระบบทีใ่ชงานหรือไม

● ภาษา  — เลอืกภาษาที่คุณตองการใชรับขอความ:
ทั้งหมด, ที่เลือก หรือ อื่นๆ

● การตรวจหาหัวขอ  — เลอืกวาโทรศัพทจะคนหา
หมายเลขหัวขอใหม และบันทึกหมายเลขใหมโดยไมใสชื่อ
ลงในรายการหัวขอโดยอตัโนมัติหรือไม

การตั้งคาอืน่ๆ
ใหกดปุม  และเลอืก ขอความ > ตวัเลือก > การตัง้
คา > อื่นๆ
เลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● บนัทึกขอความที่สง  — เลือกวาคุณตองการบันทกึสําเนา
ของขอความแบบตัวอกัษร, ขอความมัลติมีเดีย หรืออีเมลที่
คุณสงไปยังแฟมขอมูล สง หรือไม

● จํานวนขอความที่บนัทึก  —  กาํหนดจํานวนขอความที่สง
แลวที่จะบันทกึลงในแฟมขอมูลรายการที่สงในแตละครั้ง
เมื่อถึงขีดจํากดัแลว ขอความเกาที่สุดจะถูกลบออก

● หนวยความจําที่ใช  — เลอืกหนวยความจําที่คุณตองการ
จัดเกบ็ขอความ
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การโทรออก
สายสนทนา 
1. ในโหมดสแตนดบาย ปอนหมายเลขโทรศัพท รวมถึงรหัส
พืน้ที่ ในการลบหมายเลข กด C
สําหรับการโทรออกตางประเทศ ใหกด * สองครั้งสําหรับ
เครื่องหมาย + (แทนรหัสการโทรออกตางประเทศ) และ
ปอนรหัสประเทศ รหัสพืน้ที่ (ไมตองใสเลข 0 นําหนาแลว
แตกรณี) แลวตามดวยเบอรโทรศัพท

2. หากตองการโทรออก กดปุมโทร

3. ในการวางสาย (หรือยกเลกิการโทรออก) ใหกดปุมวางสาย

เมื่อกดปุมวางสาย เครื่องจะวางสายสนทนานัน้เสมอ แมวา
จะมีการใชงานแอปพลิเคชั่นอื่นอยูกต็าม

ในการโทรออกจากรายชื่อ กด  และเลอืก รายชือ่ เลือ่นไป
ยังรายชื่อที่ตองการ หรือปอนอกัษรตัวแรกของชื่อที่ตองการลง
ในชองสําหรับการคนหา ในการโทรถงึรายชื่อ ใหกดปุมโทร
หากคุณมีหมายเลขจัดเกบ็ไวหลายหมายเลขสําหรับหนึ่งราย
ชื่อ ใหเลอืกหมายเลขที่ตองการจากรายชื่อ และกดปุมโทร

ตัวเลือกทีส่ามารถใชไดระหวางที่
กําลังใชสาย
หากตองการปรับระดับเสียงระหวางการโทร ใชปุมระดับเสียง
ดานขางของอปุกรณของคุณ คุณสามารถใชปุมเลือ่นได ถาคุณ
ปรับเสียงเปน เงียบเสียง เลือก เลิกเงียบ กอน

หากตองการสงรูปภาพหรือคลิปวิดีโอในขอความมัลติมีเดียไป
ยังคูสนทนา เลือก ตัวเลือก > สง MMS (ใชไดในเครือขาย
UMTS เทานั้น) คุณสามารถแกไขขอความและเปลีย่นชื่อผูรับ
กอนสงได กดปุมโทรออก เพือ่สงไฟลไปยังอปุกรณทีใ่ชงาน
รวมกนัได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

หากตองการพกัสายทีส่นทนาอยูเพือ่รับอกีสายที่โทรเขา
เลือก ตัวเลือก > พกัสาย หากตองการสลับสายระหวางสาย
ที่สนทนาอยูและสายที่พกัไว เลือก ตัวเลือก > สลับ

หากตองการสงตัวอักษรแทนเสียงเรียกเขาแบบ DTMF (เชน
รหัสผาน) เลอืก ตัวเลือก > สง DTMF ปอนตัวอกัษร DTMF
หรือคนหาตัวอกัษรนั้นในสมุดโทรศัพท หากตองการปอนตัว
อกัษรขณะรอสาย (w) หรือตัวอกัษรเมื่อตองการหยุดสาย
ชั่วคราว (p) กดปุม * ซ้าํๆ หากตองการสงเสียงสัญญาณ ให
เลือก ตกลง คุณสามารถสงโทน DTMF ไปไวทีช่อง เบอร
โทรศัพท หรือ DTMF ในบัตรรายชื่อ
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เคล็ดลับ: เมื่อคุณมีสายทีก่ําลงัสนทนาเพยีงสายเดียว
และตองการพกัสาย ใหกดปุมโทรออก หากตองการ
ปฏิเสธการโทร กดปุมโทรออกอกีครั้ง

ระหวางการสนทนา หากตองการเปลี่ยนใหเสียงออกจาก
ลาํโพงแทนที่จะออกจากเครื่อง เลือก ตัวเลือก > ใชงาน
ลําโพง ถาคุณตอชุดหูฟงทีท่ํางานรวมกนัไดเขากบัการเชื่อม
ตอ Bluetooth และตองการเปลีย่นใหเสียงออกทีชุ่ดหูฟง
เลอืก ตวัเลือก > ใชงานแฮนดฟรี หากตองการสลบักลบัมา
ทีต่ัวเครื่อง เลือก ตัวเลือก > ใชงานหูฟงในตัว

เพือ่วางสายทีส่นทนาอยูและเปลีย่นไปรับสายเรียกซอน เลอืก
ตวัเลือก > แทนที่

ถาคุณมีสายที่กาํลงัสนทนาจํานวนมาก และตองการวางทุก
สาย เลอืก ตวัเลือก > วางสายทั้งหมด
ตัวเลือกหลายตัวซึง่คุณสามารถใชไดขณะสนทนา คือ บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย

ศูนยขอความเสียงและศูนย
ขอความวิดีโอ 
ในการโทรไปยังศูนยฝากขอความเสียงหรือศูนยขอความวดิีโอ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย ซึง่ศูนยขอความวิดีโอจะใชได
ในเครือขาย UMTS เทานั้น) กดปุม 1 คางไวเมื่อเครื่องอยูใน
โหมดพรอมทํางาน แลวเลอืก ศูนยขอความเสียง หรือ ศูนย
ขอความวิดีโอ

ในการเปลี่ยนเบอรโทรศัพทของศูนยขอความเสียงและศูนย
ขอความวิดีโอ ใหกดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี >
โทรศนูย ตามดวยศูนยฝากขอความ และ ตวัเลือก > เปลี่ยน
เบอร ปอนหมายเลข (ทีไ่ดรับจากผูใหบริการเครือขาย) แลว
เลือก ตกลง

การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย
หากตองการรับสาย กดปุมโทรออก

หากตองการปดเสียงเรียกเขาของสายทีโ่ทรเขา เลือก เงียบ

หากคุณไมตองการรับสาย กดปุมวางสาย หากคุณเปดใชงาน
ฟงกชั่น การโอนสาย > สายสนทนา > ถาไมวาง ในการตั้ง
คาโทรศัพทเพือ่โอนสาย จะทําใหสายทีถู่กปฏิเสธถกูโอนไป
ดวยเชนกัน

เมื่อคุณเลือก เงียบ เพือ่ปดเสียงเรียกเขาของสายที่โทรเขา
คุณสามารถสงขอความแบบตัวอกัษรโดยทีไ่มตองปฏิเสธสาย
ที่โทรเขา เพือ่แจงผูทีโ่ทรวาคุณไมสามารถรับสายได เลอืก ตัว
เลือก > สงขอความ หากตองการกําหนดตัวเลือกนี้และเขียน
ขอความตัวอักษรมาตฐาน เลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา >
โทรศัพท > การโทร > ปฏเิสธสายดวยขอความ

การประชุมสาย
1. โทรออกไปยังผูรวมสายรายแรก

2. ในการโทรไปยังผูรวมสายรายอืน่ ใหเลอืก ตวัเลือก >
โทรออกใหม สายแรกจะถูกพกัไว
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3. เมื่อมีผูรับสายใหมแลว หากตองการดึงสายแรกใหเขารวม
การประชุม ใหเลอืก ตวัเลือก > ประชุม

ในการเพิม่ผูเขารวมการประชุมรายใหมลงในสายสนทนา
ใหทําซ้ําขั้นตอนที่ 2 แลวเลือก ตัวเลือก > ประชุม >
เพิ่มในการประชมุ โทรศัพทเครื่องนี้สามารถรองรับผูรวม
ประชุมสายไดมากทีสุ่ด 6 สาย รวมทั้งตัวคุณ

ในการสนทนาเปนการสวนตัวกบัผูรวมสายคนหนึ่ง ใหเลือก
ตัวเลือก > ประชุม > สวนตัว เลอืกผูรวมสาย แลว
เลอืก สวนตัว โทรศัพทจะพกัสายการประชุมในเครื่องของ
คุณไว สวนผูรวมสายรายอืน่ๆ จะยังสามารถสนทนาตอไป
ได หลังจากจบการสนทนาสวนตัว ใหเลือก ตวัเลือก >
ประชุม เพือ่กลับสูการประชุมสาย

ในการถอดผูรวมสาย ใหเลือก ตวัเลือก > ประชุม > ถอน
ผูรวมสาย เลือ่นไปที่ผูรวมสาย แลวเลือก ถอน

4. เมื่อตองการจบการประชุมสายที่ดําเนินการอยู ใหกดปุมวาง
สาย

การโทรดวน
ในการเปดทํางานคุณสมบัตินี ้กด  และเลอืก เครือ่งมือ >
การตั้งคา > โทรศัพท > การโทร > การโทรดวน

หากตองการกาํหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมตัวเลข (2-9)
กด  จากนั้นเลือก เครื่องมือ > ยูทิลิตี > โทรดวน เลื่อน
ไปที่ปุมที่คุณตองการกําหนดหมายเลขโทรศัพท และเลอืก ตวั
เลือก > กําหนด หมายเลข 1 ถกูสงวนไวสําหรับศูนยฝาก
ขอความเสียงหรือวิดีโอ และสําหรับการเขาสูเว็บเบราเซอร

หากตองการโทรออกในโหมดสแตนดบาย กดปุมที่ไดกาํหนด
ไวและกดโทรออก

สายเรียกซอน 
คุณสามารถรับสายเรียกเขาในขณะทีก่ําลังสนทนากบัสายอืน่
ได ในการเปดใชฟงกชันสายเรียกซอน ใหเลอืก การตั้งคา >
โทรศัพท > การโทร > สายเรยีกซอน (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

ในการรับสายเรียกซอน ใหกดปุมโทร สายแรกจะถูกพักสายไว

ในการสลบัระหวางสายสนทนาสองสาย ใหเลอืก สลับ ในการ
เชื่อมสายเรียกเขาหรือสายที่พกัไวเขากบัสายที่สนทนาอยู
และวางสายของคุณเองจากสายทัง้สอง เลอืก ตวัเลือก >
โอน เมื่อตองการวางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุมวางสาย ในการ
วางทั้งสองสาย ใหเลือก ตวัเลือก > วางสายทั้งหมด

การโทรออกโดยใชเสียง
โทรศัพทของคุณสนบัสนนุการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูง การสั่ง
งานดวยเสียงขั้นสูงนี้ไมขึ้นกบัเสียงของผูพดู ดังนั้น จึงไม
จําเปนตองบันทึกรายการเสียงลวงหนา โทรศัพทจะสราง
รายการเสียงใหกับรายการตางๆ ในรายชื่อ แลวเปรียบเทียบ
รายการเสียงพดูกบัรายการเสียงทีส่รางขึ้น การจดจําเสียงใน
โทรศัพทจะปรับเปลี่ยนตามเสียงของผูใชหลกั เพือ่ใหจดจํา
การสั่งงานดวยเสียงไดดียิ่งขึ้น
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รายการเสียงสําหรับรายชื่อคือชื่อหรือชื่อเลนทีจ่ัดเกบ็ไวบน
บัตรรายชื่อ ในการฟงรายการเสียงสังเคราะห ใหเปดบัตรราย
ชื่อ และเลือก ตวัเลือก > เลนรายการเสียง

การโทรออกโดยใชรายการเสียง

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกดิ
ปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในที่ทีม่ีเสียงดังหรืออยูในสถานการณ
ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพยีง
อยางเดียวไมวาในสถานการณใดกต็าม

เมื่อคุณใชการโทรออกดวยเสียง ลําโพงจะเริ่มทาํงาน ใหถือ
โทรศัพทหางจากตัวเล็กนอยเมื่อคุณพูดรายการเสียง

1. ในการเริ่มตนโทรออกดวยเสียง ในโหมดสแตนดบายทีใ่ช
อยู ใหกดปุมเลือกดานขวาคางไว หากคุณใชชุดหูฟงที่ใช
งานรวมกนัไดทีม่ีปุมชุดหูฟง ใหกดปุมชุดหูฟงคางไวเพือ่
เริ่มการโทรออกดวยเสียง

2. คุณจะไดยินเสียงสัญญาณสั้นๆ และขอความ พูดตอนนี้ จะ
ปรากฏขึ้น พดูชื่อหรือชื่อเลนตามที่บันทกึอยูในรายชื่อให
ชัดเจน

3. โทรศัพทจะเลนรายการเสียงทีส่รางไวแลวของรายชื่อที่
จดจําไดในภาษาในเครื่องทีเ่ลือก และแสดงชื่อและ
หมายเลขโทรศัพท หากคุณไมตองการโทรไปยังรายชื่อนัน้
ใหเลือก ถดัไป ภายใน 2.5 วนิาทีเพือ่ดูรายชื่อทีต่รงกนัราย
ชื่ออื่นหรือเลอืก หยุด เพือ่ยกเลกิการโทรออกดวยเสียง

หากรายชื่อนัน้มีหมายเลขโทรศัพทบันทกึไวหลายหมายเลข
เครื่องจะเลือกหมายเลขตามคาเริ่มตน หากมีการตั้งคาไว หาก

ไมไดตั้งคา โทรศัพทจะเลือกหมายเลขที่สามารถใชไดกอน
จากบัตรรายชื่อ

การโทรสายวิดีโอ
เมื่อคุณโทรสายวิดีโอ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณจะ
เห็นวดิีโอสองทางตามเวลาจริงระหวางคุณและผูรับสาย ภาพ
วิดีโอสดหรือภาพวิดีโอทีถ่ายไวโดยใชกลองถายรูปใน
โทรศัพทจะปรากฎในเครื่องของคูสนทนาทางวิดีโอปลายสาย

ในการสนทนาทางวิดีโอ คุณจําเปนตองมี USIM การดและอยู
ภายในบริเวณพืน้ที่ครอบคลุมของระบบเครือขาย UMTS โปรด
ติดตอผูใหบริการเครือขายเพือ่สอบถามขอมูลเกีย่วกบับริการ
และการเปนสมาชิกของบริการสนทนาทางวิดีโอ

ทั้งนี้ คุณสามารถสนทนาทางวิดีโอไดระหวางคุณกบัคูสนทนา
อกีฝายเทานั้น โดยสามารถใชการสนทนาทางวดิีโอไดกบั
โทรศัพทเคลื่อนที่ทีใ่ชงานรวมกันไดหรือไคลเอนต ISDN แต
คุณจะไมสามารถใชงานฟงกชันการสนทนาทางวิดีโอได หากมี
การใชสายสนทนา สายสนทนาทางวดิีโออืน่ หรือสายขอมูลอืน่
อยู

ไอคอน
   คุณไมไดรับภาพวดิีโอ (เนื่องจากผูรับไมไดสงภาพวิดีโอ

หรือระบบเครือขายไมไดสงวิดีโอนั้น)

   คุณปฏิเสธการสงภาพวดิีโอจากเครื่องโทรศัพทของคุณ
ในการสงภาพนิ่ง ใหเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา >
โทรศัพท > การโทร > รปูภาพในสายวิดีโอ
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แมวาคุณจะปฏิเสธการสงภาพวดิีโอในระหวางสายสนทนาทาง
วดิีโอ คุณยังคงตองเสียคาใชจายเปนสายสนทนาทางวดิีโอ
กรุณาตรวจสอบราคาจากผูใหบริการ
1. ในการเริ่มตนสายวดิีโอ ใหปอนหมายเลขโทรศัพทในโหมด
สแตนดบาย หรือเลอืก รายชื่อ และเลอืกรายชื่อ

2. เลอืก ตวัเลือก > โทร > สายวิดโีอ
กลองตัวทีส่องทีอ่ยูดานหนาจะถกูใชเปนกลองหลกัตั้งแต
เริ่มตนเมื่อสนทนาทางวดิีโอ การเริ่มสายสนทนาวิดีโออาจ
ตองใชเวลาสักครู และ กําลังรอภาพวิดโีอ จะปรากฏขึ้น
ในกรณีทีต่อสายไมได (เปนตนวา ระบบเครือขายไมรองรับ
ฟงกชันการสนทนาทางวิดีโอ หรือเครื่องปลายสายไม
สามารถใชงานรวมกนัได) เครื่องจะแสดงขอความใหคุณ
เลอืกวาตองการใชสายโทรออกตามปกติหรือสงขอความ
หรือขอความมัลติมีเดียแทนหรือไม

หากตอสายสนทนาทางวิดีโอไดเรียบรอยแลว คุณจะเห็น
ภาพวิดีโอสองกรอบ และไดยินเสียงออกจากลําโพง ผูรับ
สายอาจปฏิเสธการสงวดิีโอ ( ) ซึง่ในกรณีนี้คุณจะไดยิน
แตเสียง และอาจเห็นภาพนิ่งหรือกราฟกบริเวณพืน้หลงัที่
เปนสีเทาแทน

3. หากตองการจบการสนทนาทางวดิีโอ ใหกดปุมวางสาย

ตัวเลือกขณะใชสายวิดีโอ
ในการเปลีย่นระหวางการแสดงภาพวดิีโอหรือจะใหไดยินเสียง
เพยีงอยางเดียว ใหเลอืก ตัวเลือก > ใชงาน หรือ ไมใช
งาน แลวเลือกตัวเลือกที่ตองการ

ในการใชกลองหลักสงวิดีโอ ใหเลอืก ตัวเลือก > ใชกลอง
หลัก ในการเปลีย่นกลบัเปนกลองรอง ใหเลือก ตวัเลือก > ใช
กลองรอง

ในการจับภาพวดิีโอทีคุ่ณกําลังสง ใหเลอืก ตัวเลือก > สง
ภาพที่จบัไว การสงวิดีโอจะถูกพกัไว แลวภาพสแน็บช็อตจะ
ปรากฏขึ้นทางฝายผูรับ ระบบจะไมบันทกึภาพสแนบ็ช็อต กด
ยกเลิก เพือ่สงวิดีโอตอ

ในการยอหรือขยายภาพ ใหเลือก ตวัเลือก > ยอ/ขยาย

ในการเปลี่ยนใหเสียงไปออกทีชุ่ดหูฟงที่ใชการเชื่อมตอ
Bluetooth ทีต่ออยูกับเครื่องของคุณ ใหเลอืก ตัวเลือก > ใช
งานแฮนดฟรี ในการเปลีย่นใหเสียงกลบัมาออกที่ลาํโพงของ
เครื่อง เลอืก ตวัเลือก > ใชงานหูฟงในตวั

ในการเปลี่ยนคุณภาพวิดีโอ ใหเลอืก ตัวเลือก > กําหนด
ลักษณะวิดโีอ สัญลกัษณ คณุภาพปกติ คือ อตัราการแสดง
ภาพ 10 ภาพตอวินาที ใช รายละเอียดชัดขึ้น สําหรับรายละ
เอยีดสั้นๆ และไมเปลี่ยนแปลง ใช วิดโีอราบรืน่ขึ้น ในการ
เลื่อนรูปภาพ

หากตองการปรับความดังของเสียงระหวางการสนทนาทาง
วิดีโอ ใหใชปุมปรับความดังทีด่านขางของโทรศัพท

การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย
วิดีโอ
เมื่อมีสายวิดีโอเรียกเขา สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น
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ในการรับสายวิดีโอ ใหกดปุมโทร สัญลกัษณ ยอมใหสงภาพ
วิดโีอใหผูโทร? จะปรากฏขึ้น ในการเริ่มตนสงภาพวิดีโอสด
เลอืก ใช

หากคุณไมไดเปดใชสายวิดีโอ คุณจะไดยินเสียงของผูโทร
เทานั้น ภาพวดิีโอจะถูกแทนทีด่วยหนาจอสีเทา ในการเปลีย่น
หนาจอสีเทาเปนภาพนิง่ที่ถายจากกลองในโทรศัพทของคุณ
ใหเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > โทรศัพท > การโทร >
รปูภาพในสายวิดีโอ

ในการวางสายวดิีโอ ใหกดปุมวางสาย

มุมมองรวม
ใชฟงกชันมุมมองรวม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เพือ่สง
ภาพสดหรือคลปิวดิีโอจากโทรศัพทมือถือของคุณไปยัง
โทรศัพทมือถือเครื่องอืน่ทีใ่ชงานรวมกนัไดในระหวางการ
สนทนา

ลาํโพงจะทาํงานเมื่อคุณเปดใชฟงกชันมุมมองรวม หากคุณไม
ตองการใชลาํโพงสําหรับสายสนทนาในขณะรวมมองวิดีโอ คุณ
ยังสามารถใชชุดหูฟงที่ใชงานรวมกนัได

ขอกําหนดมุมมองรวม
มุมมองรวมจําเปนตองใชการเชื่อมตอแบบ UMTS ติดตอผูให
บริการหากตองการขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบับริการ และความ
พรอมของเครือขาย UMTS และคาบริการที่เกีย่วของกบัการใช
บริการนี้

ในการใชมุมมองรวม คุณตองปฏิบัติดังนี้:

● ตรวจดูใหแนใจวามีการตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคลให
กบัโทรศัพทของคุณแลว

● ตรวจดูใหแนใจวาคุณมีการเชื่อมตอ UMTS ทีใ่ชงานอยู และ
อยูภายในพืน้ทีข่องเครือขาย UMTS หากคุณออกจากเครือ
ขาย UMTS ในขณะใชมุมมองรวม การรวมมองวดิีโอจะหยุด
ทาํงานและการใชสายสนทนาจะทํางานตอไป

● ตรวจดูใหแนใจวาทั้งผูสงและผูรับไดลงทะเบียนเขาสูเครือ
ขาย UMTS แลว หากคุณเชิญบุคคลใดบุคคลหนึง่ใหเขาสู
เซสชันการแบงปน และเครื่องของผูรับไมไดอยูในพืน้ที่
ครอบคลมุของระบบเครือขาย UMTS, ยังไมไดติดตั้งมุมมอง
รวม หรือไมไดตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคลไว ผูรับจะไม
ไดรับคําเชิญที่คุณสงมาให คุณจะไดรับขอความแสดงขอ
ผดิพลาดซึ่งแสดงวาผูรับไมสามารถรับคําเชิญได

การตั้งคา
ในการตั้งคามุมมองรวม คุณตองมีการตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS
และการเชื่อมตอระหวางบุคคล

การตั้งคาการเชือ่มตอระหวางบุคคล
การเชื่อมตอระหวางบุคคลเรียกในอกีชื่อหนึง่วาการเชื่อมตอ
SIP (Session Initiation Protocol) การตั้งคารูปแบบ SIP ตองได
รับการกาํหนดคาในโทรศัพทของคุณกอนจึงจะสามารถใชมุม
มองรวมได โปรดสอบถามการตั้งคารูปแบบ SIP จากผูใหบริการ
โทรศัพท และบันทึกไวในโทรศัพทของคุณ ผูใหบริการอาจสง
การตั้งคาใหคุณหรือใหรายการพารามิเตอรที่จําเปนกไ็ด

การเพิม่ที่อยู SIP ลงในบัตรรายชื่อ:

1. กดปุม  แลวเลอืก รายชื่อ
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2. เปดบัตรรายชื่อ (หรือสรางบัตรใหมสําหรับบุคคลดังกลาว)

3. เลอืก ตวัเลือก > เพิ่มรายละเอียด > รวมมองวิดีโอ
4. ปอนที่อยู SIP ในรูปแบบ username@domainname (คุณ
สามารถใชที่อยู IP แทนชื่อโดเมนได)
หากคุณไมทราบ SIP แอดเดรสของรายชื่อนั้นๆ คุณสามารถ
ใชหมายเลขโทรศัพทของผูรบั รวมดวยรหัสประเทศเพือ่
รวมดูวิดีโอได (หากผูใหบริการเครือขายสนบัสนนุ)

การตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS
การตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS:
● ติดตอผูใหบริการเพื่อกาํหนดขอตกลงสําหรับคุณในการใช
เครือขาย UMTS

● ตรวจดูใหแนใจวาตั้งคาจุดเชื่อมตอ UMTS ของโทรศัพทถกู
ตองแลว

การรวมมองวิดีโอสดและคลิปวิดโีอ
ในขณะที่กาํลังใชสายสนทนา ใหเลอืก ตัวเลือก > รวมดู
วิดโีอ:
1. ในการรวมมองวิดีโอสดขณะสนทนา ใหเลือก ภาพสด
ในการรวมมองคลปิวดิีโอ ใหเลอืก คลิป เลอืกคลิปวิดีโอที่
คุณตองการรวมมอง

คุณอาจตองแปลงคลปิวดิีโอเปนไฟลรูปแบบที่เหมาะสม
ซึ่งสามารถรวมมองได ตองแปลงคลิปสําหรับแบงใช
งาน ทําตอ? จะปรากฏขึ้น เลอืก ตกลง

2. ในการรวมมองวดิีโอ ใหเลือก ตวัเลือก > เชิญ

หากคุณจะรวมมองวดิีโอสด เครื่องของคุณจะสงคําเชิญไป
ยังที่อยู SIP ที่คุณไดเพิม่ลงในบัตรรายชื่อของผูรับ หาก
ขอมูลติดตอของผูรับถูกจัดเกบ็ไวในโฟลเดอรรายชื่อ และ
รายชื่อดังกลาวมีที่อยู SIP หลายทีอ่ยูหรือมีเบอรโทรศัพทที่
มีรหัสประเทศ ใหเลอืกทีอ่ยูหรือเบอรโทรที่ตองการ หากที่
อยู SIP หรือเบอรโทรศพัทของผูรับไมมีใหใช ใหปอนทีอ่ยู
SIP หรือเบอรโทรศัพทของผูรับรวมทัง้รหัสประเทศ แลว
เลอืก ตกลง เพือ่สงคําเชิญ
การรวมมองจะเริ่มขึ้นเองโดยอตัโนมัติเมื่อผูรับตอบรับคํา
เชิญ

ตัวเลือกขณะแบงดูวิดีโอ
  เพือ่ยอ/ขยายวดิีโอ (ใชไดเฉพาะผูสงเทานั้น)

  เพือ่ปรับความสวาง (ใชไดเฉพาะผูสงเทานั้น)

 หรือ   เพือ่ปดเสียงหรือเปดเสียงไมโครโฟน

 หรือ   เพือ่เปดและปดลาํโพง

  เพือ่เปลี่ยนเปนโหมดเต็มจอ (ใชไดเฉพาะผูรับเทานั้น)

3. ในการหยุดการแบงปนเซสชัน เลือก หยุด หากตองการวาง
สายสนทนา ใหกดปุมจบการทาํงาน เมื่อคุณวางสาย การ
แบงดูวดิีโอจะสิ้นสุดลงดวย

ในการจัดเกบ็วิดีโอสดที่คุณรวมมอง ใหเลอืก จัดเกบ็ เมื่อมี
ขอความถาม วิดีโอทีร่วมมองจะถูกจัดเกบ็ไวในโฟลเดอรรูป
ถาย

หากคุณเขาใชงานแอปพลิเคชั่นอืน่ขณะที่รวมมองคลิปวิดีโอ
การรวมมองจะถกูพกัไวชั่วคราว หากตองการกลับไปที่หนาจอ
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การแบงดูวิดีโอ แลวรวมมองตอ เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนด
บายพเิศษ ใหเลอืก ตวัเลือก > ทําตอ

การยอมรับคําเชิญ
คุณไมสามารถรับคําเชิญไดหากคุณอยูนอกเครือขาย UMTS
เมื่อมีผูอื่นสงคําเชิญการแบงปนวิดีโอใหกบัคุณ โทรศัพทของ
คุณจะดังขึ้น แลวชื่อหรือทีอ่ยู SIP ของผูสงจะปรากฏบนหนา
จอ ในการรับคําเชิญ ใหเลือก ยอมรบั
เมื่อตองการปฏิเสธไมรับคําเชิญ ใหเลือก ปฏิเสธ หรือกดปุม
วางสาย การกดปุมวางสายจะเปนการจบสายสนทนาดวยเชน
กนั ผูสงจะไดรับขอความแจงวาคุณปฏิเสธคําเชิญนั้น

เมื่อคุณไดรับคลิปวิดีโอ หากตองการปดเสียงของคลิป ให
เลอืก ปดเสียง

ในการสิ้นสุดมุมมองรวม ใหเลือก หยุด ทั้งนี ้การใชมุมมองรวม
จะสิ้นสุดลงหากวางสายสนทนาทีใ่ชอยู

บนัทึก
บันทกึจะเกบ็ขอมูลเกีย่วกบัรายการการติดตอสื่อสารของ
โทรศัพท เครื่องจะบันทกึหมายเลขทีไ่มไดรับสายและทีร่ับ
สาย กต็อเมื่อระบบเครือขายใชงานฟงกชันไดหลายฟงกชัน
โดยทีเ่ครื่องตองเปดอยู และอยูในพืน้ที่บริการ

เบอรโทรลาสดุ
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > บันทึก

ในการดูเบอรที่ไมไดรับสาย เบอรทีไ่ดรับสาย และเบอรที่โทร
ออก ใหเลือก เบอรโทรลาสุด เครื่องจะบันทกึเบอรทีไ่มไดรับ
สายและที่รับสายถาเครือขายสนับสนุนฟงกชันเหลานี้ โดยที่
เครื่องตองเปดอยู และอยูในพืน้ทีบ่ริการของเครือขาย

ในการลบรายการเบอรโทรลาสุดทัง้หมด ใหเลอืก ตัวเลือก >
ลบเบอรโทรลาสุด ในการลบขอมูลการใชสาย ใหเปดขอมูล
การใชทีต่องการลบ แลวเลอืก ตัวเลือก > ลบรายการ ในการ
ลบรายการแตละรายการ ใหเปดขอมูลการใช เลื่อนไปยัง
รายการที่ตองการ แลวกดปุม C

เวลาการโทร
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > บนัทึก

ในการดูชวงเวลาโดยประมาณของสายที่ไดรับและสายที่โทร
ออก ใหเลือก เวลาการโทร

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการทีแ่สดง
ในใบเรียกเกบ็คาบริการจากผูใหบริการอาจแตกตางกนัไป ทัง้นี้
ขึ้นอยูกบัคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ ภาษี และปจจัย
อืน่ๆ

ในการลบระยะเวลาการโทรที่ใชไป ใหเลอืก ตัวเลือก > ลบ
ตวัจับเวลา โดยทีคุ่ณตองปอนรหัสลอ็คดวย

ขอมูลแบบแพคเก็ต
ใหกดปุม  และเลอืก เครือ่งมือ > บันทึก
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หากตองการตรวจดูจํานวนขอมูลที่รับและสงระหวางการเชื่อม
ตอขอมูลแบบแพคเกต็ เลอืก ขอมูลแพคเกต็ ตัวอยางเชน
คุณอาจจะตองชําระคาบริการในการเชื่อมตอขอมูลแบบแพค
เกต็ ตามจํานวนขอมูลที่สงและรับ

การดรูายการติดตอสื่อสารทกุรายการ
กดปุม  และเลอืก เครือ่งมือ > บันทึก > เบอรโทรลาสุด
ไอคอนในบันทึกมีดังตอไปนี้:

   สายเรียกเขา

   สายโทรออก

   รายการติดตอสื่อสารที่พลาดการติดตอ

ในการเปดบันทกึทั่วไปทีคุ่ณสามารถตรวจดูการโทรสาย
สนทนาทัง้หมด ขอความตัวอกัษร หรือการเชื่อมตอขอมูลและ
LAN ไรสายทีล่งทะเบียนทางโทรศัพท เลือ่นไปทางขวา
รายการยอยตางๆ เชน ขอความตัวอกัษรทีแ่บงสงออกไป
มากกวาหนึ่งครั้ง และการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็จะถูก
เกบ็รวบรวมไวเปนรายการติดตอสื่อสารเพยีงรายการเดียว การ
เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ ศูนยฝากขอความมัลติมีเดีย หรือ
เวบ็เพจจะแสดงไวเปนการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็

ในการเพิม่หมายเลขโทรศัพทที่ไมรูจักจากบันทึกลงในรายชื่อ
ของคุณ เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บไปยังรายชือ่

ในการกรองบันทึก เลือก ตวัเลือก > ตวักรอง และตัวกรอง

ในการลางเนือ้หาของบันทึก ขอมูลการใชสายลาสุด และ
รายงานการนําสงขอความอยางถาวร เลอืก ตวัเลือก > ลาง

บนัทึก เลือก ใช เพือ่ยืนยัน ในการลบรายการเดียวจากรายการ
ใดรายการหนึง่ของบันทึกการโทรลาสุด กดปุม C
หากตองการตั้งเวลาเกบ็บันทึก ใหเลอืก ตวัเลือก > การตัง้
คา > เวลาเก็บบันทึก หากคุณเลอืก ไมมีบันทึก เครื่องจะลบ
ขอมูลบันทึก ขอมูลการโทรลาสุด และรายงานผลการสง
ขอความทั้งหมดอยางถาวร

เคล็ดลับ: ในหนาจอรายละเอยีด คุณสามารถคัดลอก
หมายเลขโทรศัพทลงในคลิปบอรดได และวาง
หมายเลขนัน้ในขอความแบบตัวอกัษรได เลือก ตัว
เลือก > ใชเบอร > คดัลอก

ในการดูปริมาณขอมูลทีถ่ายโอน และระยะเวลาที่การเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ตใชลาสุด เลื่อนไปยังรายการสายเรียกเขาหรือ
รายการสายโทรออกตามที่ระบุโดย แพคฯ และเลอืก ตวั
เลือก > ดรูายละเอียด
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รายชือ่ (สมดุโทรศพัท) 
ในรายชื่อ คุณสามารถจัดเกบ็และอพัเดตขอมูลรายชื่อ เชน
เบอรโทรศัพท ที่อยูบาน หรือทีอ่ยูอเีมลของรายชื่อได คุณ
สามารถเพิม่เสียงเรียกเขาสวนบุคคลหรือรูปภาพขนาดยอลงใน
บัตรรายชื่อ คุณยังสามารถสรางกลุมรายชื่อไดอกีดวย ซึ่ง
สามารถทําใหคุณสงขอความตัวอกัษรหรือสงอเีมลใหผูรับได
หลายคนพรอมกัน

การจัดเก็บและการแกไขชื่อและ
เบอรโทรศัพท
1. กดปุม  แลวเลือก รายชื่อ > ตวัเลือก > รายชื่อใหม
2. ปอนขอมูลในชองที่ตองการ แลวเลอืก เรยีบรอย
ในการแกไขบัตรรายชื่อ ใหเลอืกรายการ แลวเลือก ตวัเลือก >
แกไข คุณยังสามารถคนหารายชื่อทีต่องการไดดวยการพมิพ
อกัษรตัวแรกของชื่อลงในชองคนหา

ในการแนบภาพกบับัตรรายชื่อ ใหเปดบัตรรายชื่อ แลวเลอืก ตวั
เลือก > เพิม่รูปภาพ ภาพจะปรากฏขึ้นเมื่อมีสายเรียกเขาจาก
ชื่อดังกลาว 

การจัดการชื่อและหมายเลข
โทรศัพท
ในการลบบัตรรายชื่อ ใหเลอืกบัตร แลวกดปุม C
ในการลบบัตรรายชื่อหลายๆ ใบพรอมกนั ใหเลอืก ตัวเลือก >
เลือก/ไมเลือก เพือ่ทําเครื่องหมายเลือกบัตรรายชื่อที่
ตองการ แลวกดปุม C เพือ่ลบ 
ในการสงขอมูลรายชื่อ ใหเลือกบัตรรายชื่อ ตามดวย ตัว
เลือก > สงนามบัตร แลวเลือกตัวเลอืกที่ตองการ 
ในการฟงรายการเสียงที่กาํหนดใหใชกบัรายชื่อ ใหเลือกบัตร
รายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดรายการเสียง >
เลนรายการเสียง

เบอรโทรศัพทและที่อยูที่เปนคา
เริ่มตน
ใหกดปุม และเลือก รายชือ่
คุณสามารถกาํหนดหมายเลขโทรศัพท หรือ ทีอ่ยูทีเ่ปนคาเริ่ม
ตนลงบนบัตรรายชื่อ ดวยวธิีนี้ หากรายชื่อใดมีหมายเลข
โทรศัพทหรือที่อยูจํานวนมาก คุณจะสามารถโทรหรือสง
ขอความไปยังหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูที่แนนอนของราย
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ชื่อไดโดยงาย เครื่องจะใชหมายเลขนี้เปนคาเริ่มตนในการโทร
ออกดวยเสียงดวย
1. ในรายการรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ

2. เลอืก ตวัเลือก > ที่ตั้งไว
3. เลอืกคาเริ่มตนที่คุณตองการเพิม่หมายเลขโทรศัพทหรือที่
อยู และเลอืก กําหนด

4. เลอืกหมายเลขโทรศัพทหรือทีอ่ยูที่คุณตองการกําหนดให
เปนคาเริ่มตน

หมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูที่เปนคาเริ่มตนจะถูกขีดเสนใตไว
ในบัตรรายชื่อ

การเพิม่เสียงเรียกเขาลงในราย
ชื่อ
กดปุม  แลวเลือก รายชื่อ
การกําหนดเสียงเรียกเขาใหกบัรายชื่อหรือกลุมรายชื่อ:

1. กดปุมเลื่อนเพื่อเปดบัตรรายชื่อหรือไปที่รายชื่อกลุม แลว
เลอืกกลุมรายชื่อ

2. เลอืก ตวัเลือก > เสียงเรยีกเขา
3. เลอืกเสียงเรียกเขาทีคุ่ณตองการใช

เมื่อรายชื่อหรือสมาชิกในกลุมรายชื่อโทรเขาเครื่องของคุณ
เครื่องจะเลนเสียงเรียกเขาตามทีเ่ลือกไว (หากมีการแสดง
เบอรโทรศัพทของผูโทรเขาและโทรศัพทของคุณจําแนกเบอร
ดังกลาวได)

ในการลบเสียงเรียกเขาออก ใหเลอืก แบบเสียงที่ตัง้ไว จาก
รายการเสียงเรียกเขา

การคัดลอกรายชื่อ
เมื่อคุณเปด รายชื่อ เปนครั้งแรก คุณสามารถเลอืกที่จะคัดลอก
รายชื่อในซมิไปยังหนวยความจําโทรศัพทหรือดูรายชื่อในซิม
จากไดเรกทอรีรายชื่อ เครื่องจะถามวาคุณตองการจะคัดลอก
ชื่อและหมายเลขโทรศัพทจากซมิการดไปยังโทรศัพทหรือไม

เมื่อจะเริ่มการคัดลอก ใหกด ตกลง

กด ยกเลิก หากคุณไมตองการคัดลอกรายชื่อในซมิไปยัง
หนวยความจําของโทรศัพท เครื่องจะถามวาคุณตองการดูราย
ชื่อในซิมจากไดเรกทอรีรายชื่อหรือไม กด ตกลง รายชื่อจะเปด
ขึ้น และคุณจะเห็นชื่อที่เก็บไวในซมิการดซึง่จะกาํกับดวย 

บริการซิม
หากตองการทราบเกีย่วกับการใหบริการและขอมูลตางๆ ในการ
ใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซมิการดของคุณ ซึ่ง
อาจเปนผูใหบริการ หรือผูจําหนายรายอืน่ๆ

รายชื่อในซิม
ในการเพิม่ลักษณะและเบอรโทรศัพทที่จัดเกบ็ไวในซิมการ
ลงในรายชื่อติดตอในโฟลเดอรรายชื่อ ใหเลือก ตวัเลือก >
การตั้งคา > รายชื่อที่จะแสดง > ความจําซิม คุณสามารถ
เพิม่และแกไขรายชื่อในซิมหรือโทรไปยังเบอรโทรดังกลาวได
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เกบ็เบอรโทรศัพทที่คุณจัดเกบ็ไวในรายชื่อจะไมถกูบันทึกลง
ในซมิการดโดยอตัโนมัติ ในการจัดเกบ็เบอรโทรศัพทลงใน
มการด จากในรายชื่อ ใหเลอืกรายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก >
คดัลอก > ความจําซิม

การจํากัดเบอร
ในการจํากดัการโทรจากโทรศัพทของคุณไปยังเบอรโทรศัพท
ทีเ่ลือกไว ใหเปดรายชื่อ แลวเลือก ตวัเลือก > รายชือ่จํากดั
เบอร คุณจําเปนตองใชรหัส PIN2 ในการใชงานและยกเลกิใช
งานการจํากดัเบอร หรือแกไขรายชื่อที่จํากดัเบอร

เมื่อเปดใชฟงกชันจํากดัเบอร คุณอาจจะสามารถโทรไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินทีใ่ชเปนทางการที่ตั้งไวแลวในเครื่องของคุณ
ได

ในการดูรายการเบอรที่จํากดัการโทร ใหเลือก ตวัเลือก >
หมายเลขซิม ตัวเลอืกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อซิมการดของคุณ
สนบัสนุนเทานั้น

ในการเพิม่เบอรใหมลงในรายการจํากดัเบอร ใหเลือก ตวั
เลือก > รายชือ่ใหมในซิม
เมื่อคุณใชการจํากดัเบอร การเชื่อมตอ GPRS จะไมสามารถ
ใชได ยกเวนเมื่อคุณสงขอความตัวอกัษรผานการเชื่อมตอ
ขอมูล GPRS สําหรับกรณีนี้ เบอรศูนยรับฝากขอความและเบอร
โทรศัพทของผูรับตองรวมอยูในรายการจํากัดเบอร

การจัดการกลุมรายชื่อ
การสรางกลุมรายชือ่
1. ในรายชื่อ ใหเลื่อนไปทางขวาเพือ่เปดรายการกลุม

2. เลอืก ตวัเลือก > กลุมใหม
3. ปอนชื่อกลุมหรือใชชื่อทีต่ั้งไว แลวเลือก ตกลง
4. เลอืกลุม แลวเลอืก ตัวเลือก > เพิม่สมาชิก
5. เลือ่นไปทีร่ายชื่อ แลวกดปุมเลื่อนเพือ่ทาํเครื่องหมายเลอืก
รายชื่อที่ตองการเพิม่ทีละรายชื่อ

6. เลอืก ตกลง

ในการเปลี่ยนชื่อกลุม ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนชือ่ ปอนชื่อ
ใหม แลวเลอืก ตกลง

การลบสมาชิกออกจากกลุม
1. ในรายชื่อกลุม ใหเลอืกกลุมที่คุณตองการแกไข

2. เลือ่นไปทีร่ายชื่อทีต่องการ และเลอืก ตัวเลือก > ลบออก
จากกลุม

3. ในการลบรายชื่อออกจากกลุม ใหเลอืก ใช
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การบริหารเวลา
นาฬิกา 
นาฬิกาปลกุ
กดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > นาฬกิา

ในการดูนาฬิกาปลุกที่เปดใชงานและไมเปดใชงาน ใหเลือ่นไป
ทางขวาทีแ่ท็บนาฬกิาปลุก ในการตั้งปลกุครั้งใหม ใหเลือก ตวั
เลือก > ตัง้ปลุกครัง้ใหม กาํหนดการปลุกซ้ํา หากจําเปน เมื่อ
เปดใชงานการปลุก  จะปรากฏ

ในการปดเสียงนาฬกิาปลุก ใหเลอืก หยุด ในการหยุดการปลกุ
ในชวงเวลาหนึง่ ใหเลอืก เลื่อนปลุก หากโทรศัพทปดอยูเมื่อ
ถงึเวลาปลุก โทรศัพทจะเปดขึ้นเองและเริ่มสงเสียงปลุก

เคล็ดลับ: ในการระบุชวงเวลาหลงัจากทีเ่สียงปลกุจะดัง
ขึ้นอกีครั้งเมื่อคุณตั้งคาใหเลื่อนปลุก ใหกดปุม ตัว
เลือก > การตัง้คา > เวลาเลื่อนปลุก

หากจะยกเลิกการปลกุ ใหเลอืก ตวัเลือก > ลบการปลุก

ในการเปลีย่นการตั้งคาเวลา วนัที่ และชนิดนาฬิกา ใหเลอืก ตวั
เลือก > การตั้งคา

ในการกาํหนดใหระบบอพัเดตขอมูลเวลา วนัที่ และเขตเวลาใน
เครื่องโทรศัพทของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เมื่อ
อยูในการตั้งคา ใหเลอืก อัพเดตเวลาอัตโนมัต ิ> เปด

เวลาโลก
กดปุม  แลวเลอืก แอปพลิเคชั่น > นาฬกิา

ในการดูเวลาตามสถานทีต่างๆ ใหเลื่อนไปทางขวาทีแ่ทบ็
กาทัว่โลก ในการเพิม่สถานที่ลงในรายการ ใหเลอืก ตัว

เลือก > เพิ่มสถานที่ คุณสามารถเพิม่ชื่อสถานที่ไดมากถงึ
15 ชื่อ

ในการกาํหนดทีต่ั้งปจจุบันของคุณ ใหเลื่อนไปยังที่ตั้ง แลว
เลือก ตัวเลือก > ตัง้เปนสถานที่ปจจุบัน ที่ตั้งจะแสดงบน
หนาจอหลักนาฬกิา และเวลาในเครื่องโทรศัพทของคุณจะ
เปลี่ยนไปตามทีต่ั้งที่เลอืกไวดวย ตรวจดูใหแนใจวาเวลาถูก
ตองและสอดคลองกับเขตเวลา

ปฏิทิน
การสรางรายการปฏิทนิ
กดปุม  แลวเลอืก แอปพลิเคชั่น > ปฏิทิน
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1. ในการเพิม่รายการปฏิทินใหม
ใหเลื่อนไปที่วนัทีท่ี่ตองการ
แลวเลือก ตวัเลือก > รายการ
ใหม และตัวเลอืกใดตัวเลือก
หนึ่งตอไปนี้:

● การประชุม  — เพือ่แจง
เตือนคุณเมื่อถงึการนดัหมาย
ตามวนัและเวลาที่ระบุไว

● คําขอประชมุ  — เพือ่สราง
และสงคําขอประชุมใหม คุณ
ตองตั้งคาศูนยฝากขอความ
ไวสําหรับสงคําขอ โปรดดู
ที“่การจัดการศูนยฝากขอความ” หนา 111

● บันทึก  — เพือ่เขียนรายการทั่วไปสําหรับวนันั้น
● วันครบรอบ  — เพือ่แจงเตือนใหคุณทราบถึงวนัเกดิ
หรือวันพิเศษตาง ๆ (เปนรายการที่เกดิขึ้นซ้ําทุกป)

● สิ่งที่ตองทํา  — เพือ่แจงเตือนใหคุณทราบถงึงานที่ตอง
ทําใหเสร็จภายในวนัทีก่ําหนดไว

2. ปอนรายละเอยีดในชอง ในการตั้งปลุก ใหเลือก ปลุก >
เปด จากนั้น ปอนวันที่และเวลาปลกุ
ในการเพิม่รายละเอียดลงในรายการ ใหเลอืก ตัวเลือก >
เพิ่มรายละเอียด

3. ในการบันทึกรายการนั้น ใหเลือก เรยีบรอย
เคล็ดลับ: ในหนาจอปฏิทินที่ดูแบบวัน สัปดาห หรือ
เดือน ใหกดปุมใดกไ็ด (1-0) รายการการนดัหมายจะ
เปดออก และตัวอกัษรที่คุณปอนจะถูกเพิม่ลงในชอง

หัวขอ ในหนาจอสิ่งทีต่องทํา รายการบันทึกสิ่งทีต่องทํา
จะเปดออก

เมื่อเสียงเตือนปฏิทนิดังขึ้น ใหเลือก เงียบ เพือ่ปดเสียง
ขอความเตือนจะยังคงปรากฏบนหนาจอ ในการปดเสียงเตือน
ของปฏิทิน ใหเลอืก หยุด ในการตั้งเตือนการเลือ่นปลุก ให
เลือก เลื่อนปลุก

เคล็ดลับ: ในการระบุชวงเวลาที่จะใหเสียงเตือนปฏิทนิ
ดังขึ้นอกีครั้งเมื่อคุณตั้งคาใหเลื่อนปลุก ใหกดปุม 
แลวเลอืกแอปพลิเคชั่น > ปฏิทิน > ตัวเลือก > การ
ตั้งคา > เวลาเลื่อนปลุก

หนาจอปฏิทนิ
ในการเปลี่ยนวันที่เริ่มตนของสัปดาหหรือหนาจอทีจ่ะปรากฏ
เมื่อคุณเปดปฏิทิน ใหเลือก ตวัเลือก > การตั้งคา นอกจาก
นี ้ในการตั้งคา คุณยังสามารถเปลีย่นเสียงปลกุปฏิทนิ เวลา
เลื่อนปลุก และชื่อเรื่องสัปดาหได

ในการไปยังวนัทีใ่ดวนัทีห่นึ่ง ใหเลอืก ตัวเลือก > ไปยังวันที่
ในการขามไปวนัทีป่จจุบัน ใหกดปุม #

ในการสลบัระหวางหนาจอทีแ่สดงผลเปนเดือน หนาจอทีแ่สดง
ผลเปนสัปดาห หนาจอที่แสดงผลเปนวัน และหนาจอสิ่งทีต่อง
ทํา ใหกด *

ในการสงบันทกึปฏิทินไปยังอปุกรณที่ใชรวมกนัได ใหเลอืก ตัว
เลือก > สง
หากอปุกรณอื่นไมสามารถใชไดกบั Coordinated Universal
Time (UTC) ขอมูลเวลาของรายการปฏิทนิทีไ่ดรับอาจจะแสดง
ไมถูกตอง
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การจัดการรายการปฏิทิน
ในการลบรายการหลายรายการในครั้งเดียว ใหไปทีห่นาจอ
ดงรายการเปนเดือน และเลอืก ตัวเลือก > ลบรายการ >

กอนวันที่ หรือ รายการทั้งหมด

ในการทาํเครื่องหมายวางานนั้นเสร็จสมบูรณแลว ใหเลือ่นไป
ยังงานนัน้ในหนาจอแสดงรายการสิ่งทีต่องทาํ และเลือก ตัว
เลือก > เลือกเปนทําแลว
คุณสามารถซิงโครไนซขอมูลปฏิทนิของคุณกบัเครื่อง
คอมพวิเตอรทีใ่ชงานรวมกนัไดโดยใช Nokia Nseries PC Suite
เมื่อสรางรายการปฏิทิน ใหตั้งคาตัวเลอืกการซิงโครไนซที่
ตองการ
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แฟมขอมูลออฟฟศ
Quickoffice
ดวยแอปพลเิคชั่น Quickoffice คุณสามารถเปดดูเอกสารทีอ่ยู
ในรูปแบบไฟล .doc, .xls, .ppt, .pps และ .txt รวมทั้ง
ดาวนโหลดซอฟตแวรได ทั้งนี้ แอปพลิเคชั่นดังกลาวไมได
รองรับรูปแบบไฟลหรือคุณลกัษณะทกุประเภท รวมทัง้ไม
สนบัสนุน Apple Macintosh ดวย
ในการเปดไฟล ใหกดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น >
ออฟฟศ > Quickoffice เลอืกตําแหนงที่คุณตองการดูไฟล
เปดแฟมขอมูลที่ตองการ แลวเลอืกไฟล

ไฟลจะเปดขึ้นมาโดยใชแอปพลเิคชั่นสําหรับไฟลดังกลาว
ทัง้นี้ขึ้นอยูกบัรูปแบบไฟล

ในการดาวนโหลดซอฟตแวรโดยใช Quickmanager เมื่ออยูใน
หนาจอหลัก ใหเลอืก Quickmanager หรือเมื่อเรียกดูไฟล ให
เลือ่นไปทีแ่ทบ็ Quickmanager
หากคุณประสบปญหาในการใชแอปพลิเคชั่น Quickoffice ให
ไปที่เว็บไซต www.quickoffice.com หรือสงอเีมลไปที่
supportS60@quickoffice.com

Quickword
ดวยโปรแกรม Quickword คุณสามารถเปดดูเอกสาร Microsoft
Word ในโทรศัพทของคุณได

Quickword สนบัสนุนการเปดดูเอกสารที่บันทึกในรูปแบบ
ไฟล .doc และ .txt โดยสรางจาก Microsoft Word 97, 2000,
XP และ 2003 ทัง้นี้ โปรแกรมดังกลาวสนับสนุนคุณสมบัติหรือ
ไฟลแปลงเพยีงบางรูปแบบเทานั้น

ในการอพัเกรดเวอรชันของโปรแกรม Quickword ทีส่นับสนุน
การแกไข เมื่อคุณเปดไฟลขึ้น ใหเลอืก ตัวเลือก > อัพเดต
และอัพเกรด โดยจะมีการคิดคาใชจายเพิม่เติมสําหรับการ
อพัเกรด

Quicksheet
ดวยโปรแกรม Quicksheet คุณสามารถเปดดูไฟล Microsoft
Excel ในโทรศัพทของคุณได
Quicksheet สนบัสนนุการเปดดูไฟลตารางทาํการ
(Spreadsheet) ที่บันทกึในรูปแบบ .xls โดยสรางจาก
Microsoft Excel 97, 2000, XP หรือ 2003 ทัง้นี ้โปรแกรมดัง
กลาวสนับสนุนคุณสมบัติหรือไฟลแปลงเพยีงบางรูปแบบ
เทานั้น

ในการอพัเกรดเวอรชันของโปรแกรม Quicksheet ที่สนบัสนุน
การแกไข เมื่อคุณเปดไฟลขึ้น ใหเลอืก ตัวเลือก > อัพเดต
และอัพเกรด โดยจะมีการคิดคาใชจายเพิม่เติมสําหรับการ
อพัเกรด
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Quickpoint
ดวยโปรแกรม Quickpoint คุณสามารถเปดดูการนาํเสนอ
Microsoft PowerPoint ในโทรศัพทของคุณได
Quickpoint สนบัสนุนการเปดดูการนาํเสนอขอมูลที่บันทกึใน
รูปแบบ .ppt และ .pps ที่สรางดวยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint 2000, XP และ 2003 ทัง้นี้ โปรแกรมดังกลาว
สนบัสนุนคุณสมบัติหรือไฟลแปลงเพยีงบางรูปแบบเทานั้น

ในการอพัเกรดเวอรชันของโปรแกรม Quickpoint ทีส่นับสนุน
การแกไข เมื่อคุณเปดไฟลขึ้น ใหเลือก ตวัเลือก > อัพเดต
และอัพเกรด โดยจะมีการคิดคาใชจายเพิม่เติมสําหรับการ
อพัเกรด

Quickmanager
คุณสามารถใช Quickmanager เพือ่ดาวนโหลดซอฟตแวร รวม
ถงึโปรแกรมอพัเดต การอพัเกรด และแอปพลิเคชั่นอืน่ๆ ที่มี
ประโยชน คุณสามารถชําระคาดาวนโหลดผานใบเรียกเกบ็เงิน
คาโทรศัพทหรือบัตรเครดิต

สมุดบันทึก
กดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > ออฟฟศ > สมุด
บนัทึก

ในการเขียนบันทึก ใหเริ่มปอนขอความ โปรแกรมสรางบันทึก
จะเปดขึ้นมาโดยอตัโนมัติ

ในการเปดบันทึก ใหเลื่อนไปทีบ่ันทึก แลวเลือก เปด

ในการสงบันทกึไปยังอปุกรณทีใ่ชรวมกนัได ใหเลอืก ตัว
เลือก > สง

ในการลบบันทึก ใหกดปุม C
เคล็ดลับ: ในการลบหลายๆ บันทกึ ใหเลือก ตวัเลือก >
เลือก/ไมเลือก เพือ่ทาํเครื่องหมายเลอืกบันทึกดัง
กลาว แลวกดปุม C

ในการซงิโครไนซหรือกําหนดการตั้งคาซงิคสําหรับบันทึก ให
เลือก ตัวเลือก > การซิงโครไนซ > เริม่ หรือ การตั้งคา

Adobe reader
กดปุม  แลวเลอืก แอปพลิเคชั่น > ออฟฟศ > Adobe
PDF
คุณสามารถใช Adobe reader อานเอกสาร PDF ในโทรศัพท
ของคุณได คนหาขอความในเอกสาร แกไขการตั้งคา เชน
ระดับการยอ/ขยายและการดูเพจ รวมทั้งสงไฟล PDF โดยใช
อเีมลได

ตัวแปลง
กดปุม  แลวเลอืก แอปพลิเคชัน่ > ออฟฟศ > ตัวแปลง
ดวยฟงกชันตัวแปลง คุณสามารถแปลงหนวยการวดัจากหนวย
หนึง่เปนอกีหนวยหนึ่งได

ตัวแปลงอาจมีขอจํากดัดานความแมนยําและขอผิดพลาดใน
การปดเศษ
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1. ในชองประเภท ใหเลือกหนวยวดัทีคุ่ณตองการใช

2. ในชองหนวย ใหเลือกหนวยที่คุณตองการแปลง
3. ในชองหนวยชองถดัไป ใหเลือกหนวยที่คุณตองการแปลง
มาไว

4. ในชองจํานวน ใหปอนคาที่คุณตองการแปลง ชองจํานวน
อกีชองหนึ่งจะเปลี่ยนมาแสดงคาที่แปลงแลวโดยอตัโนมัติ

การแปลงสกุลเงนิ
เลอืก ประเภท > สกลุเงิน กอนการแปลงสกลุเงิน คุณตอง
เลอืกสกลุเงินหลัก และปอนอตัราแลกเปลีย่น สกลุเงินหลกัที่
ระบบตั้งไวคือ บานเกิด อตัราสําหรับสกลุเงินหลักคือ 1 เสมอ
1. เลอืก ตวัเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน
2. ชื่อที่ตั้งไวสําหรับรายการสกลุเงินคือ ตางประเทศ หากจะ
เปลีย่นชื่อสกลุเงิน ใหเลอืก ตวัเลือก > เปลี่ยนชื่อสกลุ
เงิน

3. เพิม่อตัราแลกเปลี่ยนของสกลุเงิน แลวกด เรยีบรอย
4. ในชองหนวยชองที่สอง ใหเลือกหนวยทีคุ่ณตองการแปลง
มาไว

5. ในชองจํานวน ใหปอนคาที่คุณตองการแปลง ชองจํานวน
อกีชองหนึ่งจะเปลี่ยนมาแสดงคาที่แปลงแลวโดยอตัโนมัติ

ในกาเรปลีย่นสกลุเงินหลัก ใหเลือก ตวัเลือก > อัตราแลก
เปลี่ยน สกลุเงินและ ตัวเลือก > ตั้งเปนสกุลเงินหลัก
เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสกลุเงินหลกั คุณตองปอนอัตราแลก
เปลี่ยนใหม เนือ่งจากอตัราแลกเปลี่ยนที่กําหนดไวกอนหนา
ทัง้หมดจะถูกลบไป
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แฟมขอมูลแอปพลเิคชั่น
เครื่องคิดเลข
กดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > คิดเลข
เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากดัในเรื่องความถกูตองและใชสําหรับ
การคํานวณแบบไมซับซอนเทานั้น

ในการเริ่มการคํานวณ ใหปอนตัวเลขคาแรกของการคํานวณ
เลอืกฟงกชัน เชน บวกหรือลบจากตัวเลือกฟงกชัน ปอนคาที่
สองของการคํานวณ แลวเลอืก =
เครื่องคิดเลขจะดําเนินการคํานวณตามลําดับคาทีป่อน ผลของ
การคํานวณจะยังปรากฏอยูในชองตัวแกไขและสามารถนาํมา
ใชเปนตัวเลขคาแรกของการคํานวณใหมได

ในการบันทกึผลการคํานวณ ใหเลือก ตวัเลือก > ความจํา >
บนัทึก ผลลพัทที่บันทึกจะไปแทนที่ผลลัพธกอนหนานี้ที่
บันทกึไวในหนวยความจํา

ในการดึงผลการคํานวณจากหนวยความจํา แลวใชผลลัพธดัง
กลาวในการคํานวณ ใหเลือก ตวัเลือก > ความจํา > เรยีก
คนื

ในการดูผลลัพธที่บันทึกไวลาสุด ใหเลอืก ตัวเลือก >
ผลลัพธลาสุด การออกจากแอปพลิเคชั่นเครื่องคิดเลขหรือปด
โทรศัพทจะไมลางหนวยความจํา คุณสามารถดึงผลลัพธที่
บันทกึไวลาสุดในครั้งถัดไปที่คุณเปดแอปพลเิคชั่นเครื่องคิด
เลข

ตัวจัดการแอปพลิเคชั่น
ดวยตัวจัดการแอปพลิเคชั่น คุณสามารถดูชุดซอฟตแวรทีต่ิด
ตั้งลงในเครื่องได คุณสามารถดูรายละเอียดของแอปพลิเคชั่
ที่ตดิตั้งแลว ลบแอปพลเิคชั่น และระบุการตั้งคาการติดตั้งได

กดปุม  แลวเลอืก แอปพลิเคชั่น > ตวัจัดการ
คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรลงในโทรศัพท
ของคุณไดสองประเภท คือ

● แอปพลเิคชั่น J2ME ทีใ่ชเทคโนโลยี Java สําหรับไฟล
นามสกลุ .jad หรือ .jar

● ซอฟตแวรและแอปพลเิคชั่นอืน่ที่เหมาะสมกบัระบบปฏิบัติ
การ Symbian ทีม่ีนามสกุล .sis หรือ .sisx

โปรดติดตั้งซอฟตแวรที่ออกแบบเปนพเิศษสําหรับโทรศัพท
ของคุณเทานั้น Nokia N78 บริษทัผูผลติซอฟตแวรจะอางถึง
โทรศัพทรุนนี้โดยใชหมายเลขรุนอยางเปนทางการ นั่นคือ
Nokia N78-1

การติดตั้งแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร 
คุณสามารถถายโอนไฟลการติดตั้งจากเครื่องคอมพวิเตอรทีใ่ช
งานรวมกนัไดไปยังโทรศัพทของคุณ ดาวนโหลดในขณะเรียก
ดู หรือรับไฟลการติดตั้งในรูปแบบขอความมัลติมีเดีย เปนสิ่งที่
แนบกบัอเีมล หรือใชวธิีการการเชื่อมตอแบบตางๆ เชน การ
เชื่อมตอ Bluetooth คุณสามารถใช Nokia Application
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Installer ใน Nokia Nseries PC Suite เพือ่ติดตั้งแอปพลิเคชั่น
ลงในโทรศัพทของคุณ
ไอคอนในตัวจัดการแอปพลิเคชั่นจะบงบอกถงึสิ่งตอไปนี้

   แอปพลเิคชั่น .sis หรือ .sisx
   แอปพลิเคชั่น Java
   แอปพลเิคชั่นทีย่ังติดตั้งไมเสร็จสมบูรณ

   แอปพลเิคชั่นที่ติดตั้งไวในการดหนวยความจํา

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรจากแหลงที่นาเชื่อถือเทานัน้ เชน แอปพลิเคชั่นที่
Symbian ลงนามรับรองหรือผานการทดสอบ Java Verified
กอนการติดตั้ง ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

● ในการดูขอมูลประเภทแอปพลิเคชั่น หมายเลขเวอรชัน และ
ซัพพลายเออรหรือผูผลิตแอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตวัเลือก >
ดูรายละเอียด
ในการแสดงรายละเอยีดใบรับรองความปลอดภัยของแอป
พลเิคชั่น ใน รายละเอียด: ใหเลื่อนไปที ่ใบรบัรอง: แลว
เลอืก ดรูายละเอียด โปรดดูที“่การจัดการใบรับรอง”
หนา 140

● หากคุณติดตั้งไฟลที่มีการอพัเดตหรือการแกไขโปรแกรม
เดิมทีม่ีอยู คุณจะเรียกคืนไดเฉพาะโปรแกรมตนฉบับหาก
คุณมีไฟลการติดตั้งตนฉบับหรือขอมูลสํารองของชุด
ซอฟตแวรที่ลบออกไปอยางครบถวน ในการเรียกคืนแอป
พลเิคชั่นตนฉบับ ใหลบแอปพลิเคชั่นดังกลาวออกกอน และ

ติดตั้งแอปพลิเคชั่นนั้นอีกครั้งจากไฟลการติดตั้งตนฉบับ
หรือขอมูลสํารอง
ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Java ตองใชไฟล .jar หากไมมี
ไฟลนี้ เครื่องจะขอใหคุณดาวนโหลด หากไมไดระบุจุด
เชื่อมตอไวใหกบัโปรแกรม เครื่องจะขอใหคุณเลอืกกอน
หากคุณกําลังดาวนโหลดไฟล .jar คุณอาจตองปอนชื่อผูใช
และรหัสผานเพือ่เขาใชเซริฟเวอร คุณสามารถขอรับขอมูล
เหลานีไ้ดจากผูใหบริการหรือผูผลิตแอปพลเิคชั่น

ในการติดตั้งแอปพลเิคชั่นหรือซอฟตแวร ใหปฏิบัติดังนี้

1. ในการคนหาไฟลการติดตั้ง ใหกด  และเลอืก แอปพลิ
เคชัน่ > ตวัจัดการ หรือคนหาไฟลการติดตั้งโดยใชตัว
จัดการไฟล หรือเปดขอความใน ขอความ > ถาดเขา ทีม่ี
ไฟลการติดตั้งอยู

2. ในตัวจัดการแอปพลเิคชั่น ใหเลอืก ตวัเลือก > ติดตัง้ ใน
แอปพลเิคชั่นอื่น ใหเลือ่นไปที่ไฟลการติดตั้ง แลวเลือก
ไฟลดังกลาวเพื่อเริ่มตนการติดตั้ง
ในระหวางการติดตั้ง โทรศัพทจะแสดงขอมูลความคืบหนา
ในการติดตั้ง หากคุณติดตั้งแอพพลิเคชั่นโดยไมใชลาย
เซน็ดิจิตอลหรือการรับรอง โทรศัพทจะแจงเตือน ใหดําเนิน
การติดตั้งตอหากคุณแนใจถึงแหลงทีม่าและตัวโปรแกรม
นั้น

ในการเริ่มใชงานแอปพลเิคชั่นทีต่ิดตั้ง ใหคนหาแอปพลเิคชั่น
นัน้ในเมนู แลวเลอืก หากแอปพลิเคชั่นไมมีแฟมขอมูลเริ่มตนที่
กําหนดไว แอปพลิเคชั่นดังกลาวจะถกูติดตั้งในแฟมขอมูล
แอปพลิเคชัน่ ในเมนหูลัก
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ในการดูวาติดตั้งหรือลบชุดซอฟตแวรใดและทําไปเมื่อใด ให
เลอืก ตวัเลือก > ดบูนัทึก

ขอสําคัญ:  โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชั่นที่
สามารถปองกนัไวรัสเพยีงหนึ่งแอปพลเิคชั่น การมีแอปพลิเคชั่
ที่สามารถปองกันไวรัสมากกวาหนึ่งแอปพลิเคชั่นอาจมีผลตอ
สมรรถนะและการทํางานของโทรศัพท หรือทาํใหโทรศัพทไม
ทาํงาน

หลงัจากทีคุ่ณติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในการดหนวยความจําที่
ใชรวมกนัไดแลว ไฟลการติดตั้ง (.sis, .sisx) ยังคงอยูในหนวย
ความจําของโทรศัพท ไฟลอาจใชหนวยความจําเปนจํานวน
มาก และปองกันไมใหคุณจัดเกบ็ไฟลอืน่ หากไฟล .sis เปนสิ่ง
ทีแ่นบมากับขอความ ใหลบขอความดังกลาวออกจากถาดรับ
ขอความ

โปรดดูที“่ตัวจัดการไฟล” หนา 135

การลบแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร
กด  แลวเลอืก แอปพลิเคชั่น > ตัวจดัการ
เลือ่นไปยังชุดซอฟตแวรและเลือก ตัวเลือก > ลบออก เลอืก
ใช เพือ่ยืนยัน
หากคุณทําการลบซอฟตแวร คุณจะติดตั้งซอฟตแวรนั้นใหมได
ตอเมื่อคุณมีชุดซอฟตแวรตนฉบับหรือสําเนาสํารองที่ครบถวน
ของชุดซอฟตแวรที่ลบออกไป หากคุณลบชุดซอฟตแวรออก
คุณอาจจะไมสามารถเปดเอกสารทีส่รางโดยใชซอฟตแวรนั้น
ไดอีก

หากมีชุดซอฟตแวรอกีชุดหนึ่งที่ตองใชกับชุดซอฟตแวรทีคุ่ณ
ลบออกไป นั่นหมายความวาชุดซอฟตแวรอกีชุดหนึ่งนั้นจะไม
สามารถใชงานได ดูรายละเอยีดจากเอกสารอางอิงเกีย่วกบัชุด
ซอฟตแวรที่ติดตั้งไว

การตั้งคา
ใหกดปุม และเลือก แอปพลิเคชัน่ > ตวัจัดการ
เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● การติดตัง้ซอฟตแวร — เลือกวาจะใหติดตั้งซอฟตแวร

Symbian ซึง่ไมมีลายเซน็ดิจิตอลที่ไมผานการรับรองหรือ
ไม

● ตรวจใบรบัรองออนไลน  — เลือกเพือ่ตรวจสอบใบรับรอง
แบบออนไลนกอนการติดตั้งแอปพลเิคชั่น

● ที่อยูเว็บที่ตั้งไว —  ตั้งคาทีอ่ยูเริ่มตนทีจ่ะใชในการตรวจ
สอบใบรับรองแบบออนไลน

แอปพลิเคชั่น Java บางชนดิอาจตองการใหมีการสงขอความ
หรือการเชื่อมตอระบบเครือขายไปยังจุดเชื่อมตอเพือ่
ดาวนโหลดขอมูลหรือสวนประกอบเพิม่เติม ในมุมมองหลัก
ของตัวจัดการแอปพลเิคชั่น ใหเลือ่นมาที่แอปพลเิคชั่น และ
เลือก ตัวเลือก > เปด เพือ่เปลีย่นการตั้งคาที่เกีย่วของกบั
โปรแกรมทีก่าํหนด
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แฟมขอมลูเครื่องมือ
ตัวจัดการไฟล
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > ตัวจดัไฟล
ดวยตัวจัดการไฟล คุณสามารถเบราส เปด และจัดการไฟลที่
อยูในโทรศัพท การดหนวยความจํา หรือในไดรฟตัวนอกที่ใช
งานรวมกนัได

หนาจอหลักตัวจัดการไฟล
ตัวเลือกที่มีใหเลอืกนัน้ขึ้นอยูกบัหนวยความจําที่คุณไฮไลตไว
เลอืก ตวัเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

● นําการดหนวยความจําออก  — นาํการดหนวยความจํา
ออกจากโทรศัพทโดยไมทีข่อมูลไมสูญหายไป

● สํารองความจําเครือ่ง — สรางการสํารองขอมูลหนวย
ความจําโทรศัพทไปยังการดหนวยความจํา

● เรยีกคืนจากการดความจํา  — เรียกคืนการสํารองขอมูล
หนวยความจําโทรศัพทที่จัดเกบ็ไวในการดหนวยจําทีใ่ช
งานรวมกนัได ตัวเลือกนีจ้ะมีใหเลือกในกรณีทีคุ่ณไดสราง
การสํารองขอมูลหนวยความจําโทรศัพทไวเทานั้น

● ไดรฟระยะไกล  — กําหนดการตั้งคาสําหรับไดรฟภายนอก
ทีใ่ชงานรวมกนัได ซึง่ไดเชื่อมตอกับโทรศัพทของคุณ รวม
ทัง้แผนที่ หรือลบไดรฟ

● คนหา  — การคนหาไฟลในหนวยความจํา ปอนขอความ
สําหรับคนหาทีต่รงกับชื่อของไฟล

หนาจอหนวยความจําโทรศัพทและหนาจอการดหนวย
ความจํา

ตัวเลอืกที่มีใหเลอืกนัน้ขึ้นอยูกบัหนวยความจําทีคุ่ณเลือก
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

● สง  — สงไฟลโดยใชวิธกีารเชื่อมตอที่มีใหเลอืก
● จดัวาง  — คัดลอกและยายไฟลรวมทั้งแฟมขอมูล หรือ
สรางแฟมขอมูลใหมในหนวยความจํา

● เลือก/ไมเลือก  — เลือกไฟลหรือแฟมขอมูลเพือ่ลบ
หลายๆ รายการพรอมกนั

● เปลี่ยนชื่อ  — เปลี่ยนชื่อไฟลหรือแฟมขอมูล
● ขอมูล  — ดูรายละเอยีดของหนวยความจําหรือรายการที่
เลอืก

● ตวัเลือกการดความจํา  — เปลีย่นชื่อหรือฟอรแมตการด
หนวยความจํา

● รหัสผานการด  — รหัสผานจะปองกนัการดหนวยความจํา

เสียงสั่งงาน
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > คําสั่งเสียง
คุณสามารถใชการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูงเพือ่ควบคุมการ
ทํางานของเครื่องได โปรดดูที“่การโทรออกโดยใชเสียง”
หนา 116

ในการใชการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูงเพือ่เริ่มตนแอปพลิเคชั่น
และรูปแบบ ใหกดปุมเลอืกดานขวาคางไวเมื่อเครื่องอยูใน
โหมดสแตนดบาย
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ในการใชการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูง ใหกดปุมเลือกดานขวาคาง
ไวในโหมดสแตนดบาย และพดูคําสั่งเสียง คําสั่งเสียงจะถกูใช
เปนชื่อของแอปพลเิคชั่นหรือรูปแบบทีป่รากฏในรายการ

ในการแกไขคําสั่งเสียง เมื่ออยูในแอปพลิเคชั่นคําสั่งเสียง ให
เลอืกรายการ เชน แอปพลิเคชั่นหรือรูปแบบ แลวเลือก แกไข

หากตองการฟงรายการเสียงที่สังเคราะหขึ้นมา ใหเลือก ตัว
เลือก > เลน

ในการลบเสียงสั่งงานที่คุณเพิม่เขาไปดวยตนเอง ใหเลือก ตวั
เลือก > ลบเสียงสั่งงานออก
เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ซินธีไซเซอร  — เพือ่เปดหรือปดซินธีไซเซอรที่เลน
รายการเสียงและคําสั่งทีจ่ดจําตามภาษาของเครื่องทีเ่ลือก
ไว

● ความดงัในการเลน  — เพือ่ปรับความดังในการเลนคําสั่ง
เสียง

● ความไวในการจดจําเสียง  — เพือ่ปรับวธิีทีจ่ะใหซนิธี
ไซเซอรจดจําเสียงพดูไดงายขึ้น หากตั้งคาความไวในการ
จดจําเสียงไวสูงเกนิไป ระบบอาจไมยอมรับคําสั่งอนัเนื่องมา
จากเสียงรอบขาง

● การตรวจสอบคําสั่ง  — เพือ่เลอืกวาจะใหรับคําสั่งเสียง
ดวยตนเอง โดยเสียงหรือโดยอตัโนมัติ

● ลบการดดัแปลงเสียง  — เพือ่รีเซต็ขอมูลเสียงที่เครื่อง
จดจําไว เชน เมื่อมีการเปลี่ยนผูใชโทรศัพทเครื่องนี้

ซิงค
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > ซิงค
ซงิคจะชวยในการซิงโครไนซบันทึก รายการปฏิทนิ ขอความตัว
อกัษรและขอความมัลติมีเดีย เบราเซอรบุคมารค หรือรายชื่อ
โดยการใชแอปพลิเคชั่นตางๆ ที่ใชรวมกนัไดทางอนิเทอรเน็ต
หรือกบัเครื่องคอมพวิเตอรทีใ่ชรวมกนัได

คุณอาจไดรับการตั้งคาซงิคในขอความแบบพเิศษจากผูให
บริการ

รูปแบบการซงิคจะประกอบไปดวยการตั้งคาทีจ่ําเปนตอการ
โครไนซ

เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่น รูปแบบการซิงคที่ระบบตั้งไวหรือที่
ใชแลวกอนหนานีจ้ะปรากฏขึ้น ในการแกไขรูปแบบ ใหเลอืกไป
ที่รายการซงิค แลวเลอืก เลือก เพือ่รวมเขาไปในรูปแบบ หรือ
ไมเลือก เพือ่ลบออก

ในการจัดการรูปแบบซงิค ใหเลอืก ตวัเลือก และเลอืกตัวเลอืก
ที่ตองการ

ในการซงิโครไนซขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > ซิงโครไนส ใน
การยกเลิกการซิงโครไนซกอนจะเสร็จสิ้น ใหเลือก ยกเลิก

ตัวจัดการอุปกรณ
ใหกดปุม และเลือก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > ตัวจ.ก.อุป.
ใชตัวจัดการอุปกรณเชื่อมตอกบัเซริฟเวอรและรับการตั้ง
กําหนดคาสําหรับอปุกรณของคุณ หรือสรางรูปแบบเซิรฟเวอร
ใหม หรือดูและจัดการรูปแบบเซริฟเวอรทีม่ีอยู
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คุณอาจไดรับรูปแบบเซิรฟเวอรและการตั้งกําหนดคาตางๆ จาก
ผูใหบริการและแผนกจัดการขอมูลของบริษัท การตั้งกําหนดคา
ดังกลาวอาจรวมถงึการตั้งคาการเชื่อมตอและคาอืน่ๆ ทีใ่ชโดย
แอปพลเิคชั่นที่แตกตางกนัในอปุกรณของคุณ

เลือ่นไปทีรู่ปแบบเซริฟเวอร และเลือก ตัวเลือก และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้

● เริม่การกําหนดคา  —  เพือ่เชื่อมตอกบัเซริฟเวอรและรับ
การตั้งกาํหนดคาสําหรับอุปกรณของคุณ

● รปูแบบเซิรฟเวอรใหม  — เพือ่สรางรูปแบบเซริฟเวอร

ในการลบรูปแบบเซริฟเวอร ใหเลื่อนไปทีรู่ปแบบนัน้ และกด C

เสียงพดู
ดวยฟงกชันเสียงพดู คุณสามารถกําหนดภาษา เสียง และ
คุณสมบัติของเสียงสําหรับตัวอานขอความได

กดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > เสียงพูด

ในการกําหนดภาษาสําหรับตัวอานขอความ ใหเลอืก ภาษา ใน
การดาวนโหลดภาษาเพิ่มลงในโทรศัพท ใหเลือก ตวัเลือก >
ดาวนโหลดภาษา

เคล็ดลับ: เมื่อคุณดาวนโหลดภาษาใหม คุณจะตอง
ดาวนโหลดเสียงสําหรับภาษาดังกลาวอยางนอยหนึ่ง
เสียง

ในการกาํหนดเสียงพดู ใหเลือก เสียง เสียงขึ้นอยูกบัภาษาที่
เลอืก

ในการกาํหนดอัตราความเร็วในการพูด ใหเลือก ความเรว็

ในการกําหนดความดังในการพูด ใหเลอืก ความดัง

หากตองการดูรายละเอยีดของเสียง ใหเลือ่นขวาไปทีแ่ทบ็
เสียง เลื่อนไปที่เสียง แลวเลือก ตวัเลือก > ขอมูลเสียง ใน
การฟงเสียง ใหเลื่อนไปที่เสียง แลวเลือก ตวัเลือก > ฟง
เสียง

ในการลบภาษาหรือเสียง ใหเลื่อนไปที่รายการ แลวเลือก ตวั
เลือก > ลบ
การตั้งคาตัวอานขอความ
ในการเปลี่ยนการตั้งคาตัวอานขอความ ใหเลือ่นไปที่แท็บ การ
ตัง้คา แลวกาํหนดตัวเลือกตอไปนี้
● การตรวจจบัภาษา  — เปดหรือปดการตรวจรับภาษาที่ใช
อานอตัโนมัติ

● อานตอ  — เปดหรือปดการอานตอขอความที่เลอืกไว
ทัง้หมด

● พรอมทเสียงพูด  — เลอืกวาจะใหตัวอานขอความแทรก
ขอความ (prompt) ลงในขอความหรือไม

● ที่มาของเสียง  — เลอืกวาคุณตองการฟงขอความผาน
ลาํโพงหรือผานทางโทรศัพท
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การตัง้คา
ผูใหบริการอาจตั้งคาไวลวงหนาใหกบัโทรศัพท และคุณไม
สามารถเปลีย่นแปลงได

การตั้งคาทั่วไป
ในการตั้งคาทัว่ไป คุณสามารถแกไขการตั้งคาทัว่ไปของ
โทรศัพทของคุณหรือเรียกคืนการตั้งคาอปุกรณดั้งเดิมทีร่ะบบ
ตั้งไวได

คุณสามารถปรับการตั้งคาเวลาและวันที่ของนาฬกิาได โปรดดู
ที“่นาฬิกา ” หนา 126

การปรับตัง้คา
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา > ทั่วไป >
การปรับตัง้คา
คุณสามารถแกไขการตั้งคาเกีย่วกบัจอภาพ โหมดพรอม
ทาํงาน และฟงกชันทั่วไปของโทรศัพทได

ลักษณะ จะชวยในการเปลี่ยนลักษณะของจอภาพ
เสียงสั่งงาน จะเปดการตั้งคาของแอปพลเิคชั่นเสียงสั่งงาน
โปรดดูที“่เสียงสั่งงาน” หนา 135

แบบเสียง ชวยในการเปลี่ยนแบบเสียงเตือนปฏิทิน นาฬิกา
และรูปแบบทีใ่ชงานอยูในปจจุบัน 

จอภาพ

● ความสวาง  — เลือ่นไปทางซายหรือทางขวาเพือ่ปรับความ
สวางของจอภาพ

● ขนาดแบบอักษร  — ปรับขนาดของตัวอกัษรและไอคอน
บนจอภาพ 

● ประหยัดพลังงานหลังจาก  — เลอืกชวงการหมดเวลา
หลงัจากเปดใชฟงกชันประหยัดพลงังาน 

● โลโกหรอืขอความตอนรบั  — ขอความตอนรับหรือโลโก
จะปรากฎชั่วขณะหนึ่งทกุครั้งที่คุณเปดโทรศัพท เลือก ที่ตั้ง
ไว เพือ่ใชรูปภาพที่ตั้งไว, ขอความ เพือ่เขียนขอความ
ตอนรับ หรือ รูปภาพ เพือ่เลอืกรูปภาพจากโฟลเดอรรูป
ถาย 

● เวลาแสงสวาง  — เลอืกชวงหมดเวลาที่จะใหไฟดานหลัง
จอภาพดังลง 

โหมดพรอมทํางาน
● ทางลัด  — กําหนดทางลัดใหกบัปุมเลอืกเพือ่ทีจ่ะใชใน
โหมดพรอมทาํงาน และเลอืกแอปพลิเคชั่นที่จะใหปรากฎ
ในแถบเครื่องมือที่ใชงาน

หากตั้งคาปดโหมดสแตนดบายแบบพเิศษ คุณสามารถ
กาํหนดปุมลัดกบัการกดปุมเลื่อนแตละดาน

● เปลี่ยนมุมมองเมนู  — เลือก แถบไอคอนแนวนอน เพือ่ดู
แถบเครื่องมือแนวนอน รวมทัง้ขอมูลจากแอปพลิเคชั่นอืน่ๆ
บนหนาจอ เลือก แถบไอคอนแนวตัง้ เพือ่ดูแถบเครื่องมือ
แนวตั้งบนหนาจอ ขอมูลจากแอปพลเิคชั่นตางๆ จะถูกซอน
ไว หากตองการแสดงขอมูล ใหเลือกทางลดั แลวกดปุม
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เลือ่นไปทางซาย เลอืก พืน้ฐาน เพือ่ปดแถบเครื่องมือที่ใช
งานอยู

● โลโกระบบ  — การตั้งคานี้จะใชไดถาคุณไดรับโลโกระบบ
และบันทึกไว เลอืก ปด หากคุณไมตองการใหโลโกปรากฏ 

ภาษา
การเปลีย่นการตั้งคาสําหรับภาษาในโทรศัพทหรือภาษาที่ใช
เขียนจะมีผลใชกบัทกุๆ แอปพลิเคชั่นในโทรศัพทจนกวาคุณจะ
เปลี่ยนการตั้งคาดังกลาวอกีครั้ง

● ภาษาในโทรศัพท  — เปลี่ยนภาษาของขอความบนหนา
จอในโทรศัพท การเปลี่ยนภาษาดังกลาวจะสงผลตอรูปแบบ
ทีใ่ชกบัเวลาและวันที่ รวมถึงตัวคั่นที่ใชดวย ตัวอยางเชน ใน
การคํานวณ อัตโนมัติ เลอืกภาษาตามขอมูลในซิมการด
หลังจากเปลีย่นภาษา โทรศัพทจะรีสตารท

● ภาษาที่ใชเขียน  — เปลี่ยนภาษาทีใ่ชเขียน การเปลีย่น
ภาษาดังกลาวจะมีผลกบัอักขระทีม่ีใหเลอืกใชเมื่อจะเขียน
ขอความ รวมถึงพจนานกุรมแบบตัวชวยสะกดคําที่ใชดวย

● ตัวชวยสะกดคํา  — ตั้งคาเปดหรือปดระบบชวยสะกดคํา
อตัโนมัติสําหรับตัวแกไขทั้งหมดในโทรศัพท พจนานกุรม
สําหรับระบบชวยสะกดคําอตัโนมัตินี้มีใหในบางภาษา
เทานั้น

การตัง้คาอุปกรณเพิ่มพิเศษ
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา > ทั่วไป >
อุปกรณเพิ่มพิเศษ
ชองเสียบอปุกรณเสริมบางตัวไมไดแสดงประเภทของอปุกรณ
เสริมที่เชื่อมตอกบัโทรศัพท โปรดดูที่“สัญลกัษณบน
จอภาพ” หนา 22

การตั้งคาทีม่ีอยูจะขึ้นอยูกบัประเภทของอปุกรณเพิม่พเิศษ
เลือกอปุกรณเสริมและจากตัวเลือกตอไปนี้
● รปูแบบที่ตัง้ไว  — กาํหนดรูปแบบที่คุณตองการเปดใชทุก
ครั้งทีคุ่ณเชื่อมตออปุกรณเพิ่มพเิศษที่ใชรวมกนัไดกบั
โทรศัพทของคุณ

● ตอบรบัอัตโนมัติ  — เลือกวาคุณตองการใหโทรศัพทรับ
สายเรียกเขาโดยอตัโนมัติหรือไมหลงัผานไป 5 วนิาที หาก
ตั้งคาแบบเสียงเปน บีพ๊หนึ่งครั้ง หรือ เงียบ การตอบรับ
อตัโนมัติจะไมทาํงาน

● แสงไฟ  — กาํหนดวาจะใหเปดไฟคางไวหรือไมหลังจาก
หมดเวลา

การตั้งคาความปลอดภัย
โทรศัพทและซมิ
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป >
ความปลอดภัย > โทรศัพทและซิมการด และจากตัวเลือก
ตอไปนี้:

● คําขอรหัส PIN  — เมื่อใชงาน เครื่องจะถามรหัสทุกครั้งที่
คุณเปดโทรศัพท การยกเลกิใชงานคําขอรหัส PIN อาจใชไม
ไดกบัซิมการดบางประเภท

● รหัส PIN, รหสั PIN2 และ รหัสล็อค — คุณสามารถเปลีย่น
รหัส PIN, รหัส PIN2 และรหัสล็อค ในการตั้งรหัสเหลานี้ จะ
สามารถใชไดเฉพาะตัวเลข 0 ถึง 9 เทานั้น

หากคุณลืมรหัส PIN หรือ PIN2 โปรดติดตอผูใหบริการของ
คุณ หากคุณลืมรหัสลอ็ค โปรดติดตอผูใหบริการหรือ Nokia
Care โปรดดูที่“รหัสผาน” หนา 15
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กรุณาหลกีเลีย่งการใชรหัสผานที่เหมือนกับหมายเลข
ฉุกเฉินเพือ่ปองกนัการโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยไมได
ตั้งใจ

● เวลาล็อคปุมกดอัตโนมัติ  — เลอืกวาจะใหล็อคปุมกดเมื่อ
ไมไดใชงานเครื่องในชวงระยะเวลาหนึง่หรือไม

เคล็ดลับ: ในการลอ็คหรือปลดล็อคปุมกด ใหกดปุม
เลือกดานซาย แลวกดปุม *

● เวลาล็อคเครื่องอัตโนมัติ  — คุณสามารถกําหนดระยะ
เวลากอนทีโ่ทรศัพทจะลอ็คโดยอตัโนมัติ เพือ่ปองกนัไมให
มีการใชงานโทรศัพทโดยไมไดรับอนญุาต คุณไมสามารถ
ใชงานโทรศัพททีถู่กล็อคจนกวาจะปอนรหัสลอ็คทีถู่กตอง
ลงไป ในการปดการใชระยะเวลาล็อคอตัโนมัติ ใหเลอืก
ไมมี

เคล็ดลับ: ในการลอ็คโทรศัพทดวยตนเอง ใหกดปุม
เปด/ปด รายการคําสั่งจะปรากฏขึ้น เลือก ล็อค
โทรศัพท

ในโหมดออฟไลนหรือโหมดใชบนเครื่องบิน คุณอาจจําเปน
ตองปลดล็อคเครื่องและเปลีย่นการตั้งคาโทรศัพทเปนโหมด
การโทรกอนจะเริ่มโทร

● ล็อคหากเปลี่ยนซิมการด  — คุณสามารถตั้งคาเครื่องให
ถามรหัสล็อคเมื่อมีการใสซิมการดอนัใหมทีไ่มเคยใชมา
กอนในเครื่องโทรศัพทของคุณ โทรศัพทจะเก็บรายการ
มการดที่รูวาเปนการดของเจาของเครื่อง

● กลุมผูใชเฉพาะ  — คุณสามารถกําหนดกลุมผูใชเฉพาะซึ่ง
คุณสามารถโทรออกเพือ่ติดตอไดและใหผูใชเหลานั้น
สามารถโทรเขาหาคุณได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เมื่อการโทรจํากดัอยูทีเ่ฉพาะกลุม คุณอาจจะยังสามารถติดตอ
ไปยังหมายเลขฉุกเฉินทีใ่ชเปนทางการทีต่ั้งไวในเครื่องของ
คุณได
● ยืนยันบริการซิม  — คุณสามารถกาํหนดใหโทรศัพทแสดง
ขอความยืนยัน เมื่อคุณใชบริการจากซิมการด (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

การจัดการใบรบัรอง
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป >
ความปลอดภัย > การจัดการใบรบัรอง
ใบรับรองแบบดิจิตอลไมรับประกันเรื่องความปลอดภัย แตใช
เพือ่ตรวจสอบแหลงทีม่าของซอฟตแวร

ในมุมมองหลักของการจัดการใบรับรอง คุณจะเห็นรายการ
ใบรับรองที่ไดรับอนุญาตและทีจ่ัดเกบ็ไวในเครื่อง เลื่อนไปทาง
ขวาเพือ่ดูรายการใบรับรองสวนตัว หากมี

คุณควรใชใบรับรองแบบดิจิตอลหากตองการเชื่อมตอกับ
ธนาคารแบบออนไลนหรือเวบ็ไซตอืน่ๆ หรือเซริฟเวอรระยะ
ไกลเพือ่ดําเนินการตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัการถายโอนขอมูลที่
เปนความลบั ใบรับรองดิจิตอลยังชวยลดความเสี่ยงจากไวรัส
หรือซอฟตแวรอนัตรายอืน่ๆ และชวยใหแนใจวาซอฟตแวรที่
ดาวนโหลดมาและติดตั้งลงในเครื่องนัน้เปนของแท

ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยลดความเสี่ยง
ที่เกีย่วของกบัการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้งซอฟตแวร
ลงคอนขางมาก แตคุณกค็วรใชใบรับรองอยางถูกวิธเีพื่อใหได
ประโยชนจากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ดวย การมีใบรับรองเพยีงอยางเดียวมิไดเปนการปกปองเครื่อง
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แตอยางใด หากตองการใหเครื่องมีความปลอดภัยมากขึ้น ตัว
จัดการใบรับรองจําเปนตองมีใบรับรองของแททีถ่กูตองหรือนา
เชื่อถือดวย ใบรับรองมีอายุการใชงานจํากดั หาก "ใบรับรอง
หมดอายุ" หรือ "ใบรับรองทีไ่มถูกตอง" ปรากฏขึ้น แมวาใบรับ
รองนัน้จะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันและเวลาปจจุบันใน
เครื่องของคุณถกูตอง

การดูรายละเอียดใบรับรอง—การตรวจสอบวาเปน
ใบรับรองของแท
คุณสามารถมั่นใจไดวาเซิรฟเวอรนั้นถกูตอง กต็อเมื่อมีการ
ตรวจสอบลายเซน็และระยะเวลาที่ใชใบรับรองเซริฟเวอรนั้นได
เทานั้น

คุณจะไดรับขอความแจงหากเซิรฟเวอรนั้นไมถูกตองหรือใน
กรณีทีคุ่ณไมมีใบรับรองความปลอดภัยทีถู่กตองในเครื่องของ
คุณ

ในการตรวจสอบรายละเอยีดใบรับรอง ใหเลือ่นไปที่ใบรับรอง
นัน้และเลอืก ตวัเลือก > รายละเอียดใบรบัรอง เมื่อมีการ
ตรวจสอบความถูกตองของใบรับรอง อาจมีขอความใดขอความ
หนึง่ตอไปนี้ปรากฏขึ้น
● ใบรบัรองไมผานความเชื่อถอื  — คุณไมไดตั้งคาใหแอป
พลเิคชั่นใดใชใบรับรองนี้

● ใบรบัรองหมดอายุ  — ระยะเวลาที่ใชใบรับรองไดสิ้นสุดลง
แลว

● ใบรบัรองยังไมถกูตอง  — ระยะเวลาทีใ่ชใบรับรองยังไม
เริ่มตน

● ใบรบัรองเสียหาย  — ไมสามารถใชใบรับรองได โปรด
ติดตอผูออกใบรับรอง

การเปลี่ยนการตั้งคาความเชื่อถือ

กอนทีจ่ะเปลีย่นแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบให
แนใจวาคุณสามารถเชื่อถอืขอมูลของเจาของใบรับรองนี้ได
และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูในราย
ชื่อจริง

เลื่อนไปทีใ่บรับรองการใชงาน แลวเลอืก ตวัเลือก > การตัง้
คาความเชื่อถอื รายการแอปพลิเคชั่นที่สามารถใชใบรับรองที่
เลือกไวจะปรากฏขึ้นที่หนาจอ ทัง้นี้ตองขึ้นอยูกับใบรับรองนั้น
ดวย ตัวอยาง:
● การติดตัง้ Symbian: ใช — ใบรับรองสามารถใหการ
รับรองแหลงทีม่าของแอปพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการ
Symbian ใหมได

● อินเทอรเน็ต: ใช — ใบรับรองสามารถใชรับรองเซิรฟเวอร
ตางๆ ได

● การติดตัง้แอปพลิเคชั่น: ใช — ใบรับรองสามารถใหการ
รับรองแหลงทีม่าของแอปพลิเคชั่น Java ใหมได

เลือก ตัวเลือก > แกไขการตั้งคารบัรอง เพือ่เปลีย่นคา

ชุดความปลอดภัย
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป >
ความปลอดภัย > ชดุความปลอดภัย

ในการดูหรือแกไขชุดความปลอดภัย (หากมี) ใหเลือ่นไปที่ชุด
ความปลอดภัยที่ตองการ แลวกดปุมเลื่อน

ในการดูขอมูลโดยละเอยีดเกีย่วกับชุดความปลอดภัย ใหเลื่อน
ไปทีชุ่ดความปลอดภัยนั้นๆ และเลือก ตวัเลือก > ราย
ละเอียดความปลอดภยั
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การเรียกคนืการตั้งคาดัง้เดิม
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป >
การตัง้คาดั้งเดิม
คุณสามารถกําหนดการตั้งคาบางอยางใหกลับไปเปนคาเดิมได
ทัง้นี้ คุณจําเปนตองมีรหัสลอ็ค

หลงัจากรีเซ็ต เครื่องจะใชเวลาในการเปดเครื่องนานกวาปกติ
การตั้งคาดังกลาวจะไมมีผลกบัเอกสารและไฟลตางๆ

การตัง้คาปุม Navi
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา > ทั่วไป >
วงกลมNavi
ปุม Navi
เมื่อเปดใชการตั้งคาปุม Navi คุณจะสามารถเรียกดูไฟลและ
รายการทีอ่ยูในบางแอปพลิเคชั่นไดโดยเลื่อนนิ้วมือไปตาม
ขอบของปุมเลือ่น โปรดดูที“่ปุม Navi” หนา 24 เมื่อปดการใช
การตั้งคาปุม Navi หากตองการเลือ่นขึ้น, ลง, ซาย หรือขวา ให
กดปุมเลื่อนไปยังทิศทางทีต่องการ

จงัหวะแสงไฟ

ขอบรอบๆ ปุม Navi จะคอยๆ สองสวางเมื่อเครื่องอยูในโหมด
พกัและจะสองแสงอยางรวดเร็วเมื่อมีสายที่ไมไดรับหรือมี
ขอความทีไ่ดรับ หากตองการปดการสองสวาง ใหเลอืก เครือ่ง
มือ > การตั้งคา > ทั่วไป > วงกลม Navi

การตั้งคาการจัดตําแหนง
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป >
การจัดตําแหนง
วิธีจดัตําแหนง
● GPS แบบผสม  — ใชตัวรับสัญญาณ GPS แบบผสมจาก
โทรศัพทของคุณ

● GPS แบบชวยเหลือ  — ใช GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS) รับ
ขอมูลสนับสนุนจากเซริฟเวอรขอมูลสนับสนนุ โปรดดู
ที“่GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS)” หนา 32

● Bluetooth GPS — ใชตัวรับสัญญาณ GPS ภายนอกที่ใชงาน
รวมกนัไดกบัการเชื่อมตอ Bluetooth

● ผานเครอืขาย  — ใชขอมูลจากระบบเครือขายเซลลูลาร
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เซริฟเวอรตําแหนง

ในการกาํหนดจุดเชื่อมตอและเซิรฟเวอรตําแหนงสําหรับ A-GPS
ใหเลอืก เซิรฟเวอรตําแหนง เซิรฟเวอรตําแหนงอาจไดรับ
การกาํหนดไวโดยผูใหบริการของคุณแลว และคุณอาจไม
สามารถแกไขคานั้นได

การตั้งคาสัญลักษณ

ในการเลือกระบบการวดัใดที่คุณตองการใชในการวัดความเร็ว
และระยะทาง ใหเลือก ระบบมาตรวัด > เมตรกิ หรือ 
อิมพิเรียล

ในการกาํหนดรูปแบบทีจ่ะแสดงขอมูลพิกดัในโทรศัพทของ
คุณ ใหเลือก รปูแบบพิกดั แลวเลอืกรูปแบบทีต่องการ
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การตั้งคาเครื่องโทรศัพท
หากตองการตั้งคาโทรศัพท คุณสามารถแกไขการตั้งคาทีเ่กีย่ว
กบัการโทรศัพทและเครือขายได

การตัง้คาการโทร
กด  และเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา > โทรศัพท >
การโทร
● สง ID ผูโทรเขาของฉัน  — คุณสามารถตั้งคาใหเครื่อง
แสดงเบอรโทรศัพท (ใช) หรือซอน (ไม) จากปลายสายที่
คุณโทรหา หรือคาอาจถูกตั้งไวแลวโดยผูใหบริการขณะที่
คุณทําการสมัคร (ตัง้จากเครอืขาย) (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

● สง ID โทรอินเทอรเน็ต  — คุณสามารถตั้งคาใหเครื่อง
แสดงหรือซอน ID ผูโทรอนิเทอรเนต็จากปลายสายทีคุ่ณ
โทรหา

● สายเรยีกซอน  — หากตองการใหมีการเตือนสายเรียกเขา
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ขณะทีคุ่ณใชสายอยู ให
เลอืก ใชงาน ในการตรวจสอบวาเปดใชงานฟงกชันแลว
หรือไม ใหเลือก ตรวจสอบสถานะ

● ปฏิเสธสายดวยขอความ  — หากตองการสงขอความตัว
อกัษรใหกบัผูโทรเพือ่แจงเหตุผลทีคุ่ณไมสามารถรับสายได
ใหเลือก ใช

● ขอความปฏเิสธ  — เขียนขอความทีจ่ะสงในขอความตัว
อกัษร เมื่อคุณปฏิเสธไมรับสาย

● รปูภาพในสายวิดีโอ  — หากไมมีการสงวิดีโอในระหวางที่
มีการสนทนาทางวดิีโอ คุณสามารถเลอืกภาพนิ่งทีจ่ะให
ปรากฏแทน

● โทรซ้ําอัตโนมัติ  — เลือก เปด และโทรศัพทของคุณจะ
พยายามตอสายใหมอีก 10 ครั้งหากการตอสายครั้งแรกไม
สําเร็จ หากตองการหยุดใชการเรียกซ้าํอตัโนมัติ ใหกดปุม
วางสาย 

● แสดงเวลาการโทร  — เลอืกใชงานการตั้งคานีห้ากคุณ
ตองการใหระยะเวลาการโทรแสดงระหวางการโทร

● สรปุหลังโทรออก  — เลือกใชงานการตั้งคานี้หากคุณ
ตองการใหระยะเวลาการโทรแสดงเมื่อสิ้นสุดการโทร

● โทรดวน  — เลอืก เปด และสามารถทาํการโทรออกไปยัง
หมายเลขที่กาํหนดใหกบัปุมตัวเลข (2-9) โดยการกดคางไว
ทีปุ่ม โปรดดูที“่การโทรดวน” หนา 116

● รบัไดทุกปุม  — เลอืก เปด และคุณสามารถรับสายเรียกเขา
ดวยการกดปุมกดใดกไ็ด ยกเวนปุมเปด/ปด

● สายที่ใช  — การตั้งคานี้ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
จะปรากฏหากซิมการดรองรับหมายเลขทีข่อรับบริการไว 2
หมายเลข นั่นคือโทรศัพท 2 สาย ใหเลือกวาคุณตองการใช
สายใดเพือ่โทรออกและสงขอความตัวอกัษร อยางไรกด็ี
คุณจะสามารถรับสายเรียกเขาจากทัง้สองสายได ไมวาจะ
เลอืกสายใดไวกต็าม หากคุณเลือก สาย 2 แตไมไดสมัคร
ใชบริการนี้ไว คุณจะไมสามารถโทรออกได เมื่อสาย 2 ถูก
เลอืก  จะแสดงในโหมดสแตนดบาย

เคล็ดลับ: ในการสลับระหวางสายโทรศัพท ใหกด
ปุม # คางไวในโหมดสแตนดบาย

● การเปลี่ยนสาย  — ในการปองกนัการเลือกสาย (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก ไมใชงาน หากซิมการด
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ของคุณรองรับบริการนี้ ในการเปลี่ยนการตั้งคานี้ คุณตองใช
รหัส PIN2

การโอนสาย 
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > โทรศัพท >
การโอนสาย
ฟงกชันการโอนสายจะชวยใหคุณสามารถโอนสายเรียกเขาไป
ยังศูนยขอความเสียงของคุณหรือเบอรโทรศัพทอืน่ได หาก
ตองการรายละเอยีดเพิม่เติม โปรดติดตอผูใหบริการ

ในการเปดใชการโอนสาย ใหเลือก ใชงาน ในการตรวจสอบวา
เปดใชงานตัวเลือกดังกลาวอยูหรือไม ใหเลือก ตรวจสอบ
สถานะ
คุณอาจเลือกตัวเลอืกการโอนสายหลายตัวเลือกใหทาํงาน
พรอมกันได เมื่อตั้งใหมีการโอนสายเรียกเขาทกุสายแลว

 จะปรากฎในโหมดพรอมทํางาน

การจํากดัการโทรและการโอนสายไมสามารถใชงานพรอมกนั
ได

การจํากัดการโทร
กด  และเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา > โทรศัพท >
จํากัดการโทร
การจํากดัการโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะชวยให
คุณสามารถจํากดัการโทรออกหรือรับสายเขาในเครื่องได ใน
การเปลีย่นการตั้งคา คุณตองมีรหัสผานจํากดัเบอรซึ่งไดรับ
จากผูใหบริการของคุณ

การจํากดัการโทรและการโอนสายไมสามารถใชงานพรอมกัน
ได
เมื่อสายถกูจํากดัไว คุณอาจยังสามารถติดตอไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินทีใ่ชเปนทางการบางเบอรได

การจํากัดสายสนทนา

เลือกตัวเลอืกการจํากดัที่ตองการ และตั้งคาเปด (ใชงาน) หรือ
ปด (ยกเลิก) หรือตรวจสอบวาตัวเลอืกเปดใชงานอยูหรือไม
(ตรวจสอบสถานะ) การจํากดัการโทรมีผลตอทกุสาย รวมทั้ง
สายขอมูล

การตั้งคาเครือขาย
โทรศัพทของคุณสามารถสลับการใชงานระหวางระบบเครือ
ขาย GSM และ UMTS ไดโดยอตัโนมัติ เครือขาย GSM จะแสดง
ดวย  เมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทาํงาน สวนเครือขาย
UMTS จะแสดงดวยสัญลักษณ 
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา > โทรศัพท >
เครอืขาย และจากตัวเลือกตอไปนี้:

● โหมดระบบ  — เลือกเครือขายทีจ่ะใช หากคุณเลือก โหมด
คู โทรศัพทจะใชระบบเครือขาย GSM หรือ UMTS โดย
อตัโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัพารามิเตอรของเครือขายและขอ
ตกลงในการใหบริการขามเครือขายกบัผูใหบริการระบบ
โทรศัพทไรสาย สําหรับรายละเอยีดและคาใชจายในการ
โทรขามแดน โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ ตัว
เลอืกนีจ้ะปรากฏขึ้นถาผูใหบริการโทรศัพทไรสายสนบัสนนุ
เทานั้น
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ขอตกลงเกีย่วกบัการโทรขามระบบเปนขอตกลงระหวางผู
ใหบริการระบบสองรายหรือมากกวา ในการที่จะชวยใหผูใช
สามารถใชบริการของผูใหบริการระบบใดระบบหนึง่ได

● การเลือกระบบ  — เลือก อัตโนมัต ิเพือ่ตั้งคาใหเครื่อง
คนหาและเลอืกเครือขายที่ใชไดหนึ่งเครือขาย หรือ เลือก
เอง เพือ่เลอืกเครือขายจากรายชื่อเครือขายดวยตนเอง หาก
การเชื่อมตอกับระบบเครือขายทีเ่ลือกไวดวยตนเองขาด
หายไป โทรศัพทจะสงเสียงเตือนขอผิดพลาดนี้ และขอให
คุณเลือกระบบอกีครั้ง ระบบทีคุ่ณเลือกจะตองมีขอตกลงใน
การใหบริการขามเครือขายกบัเครือขายโฮมของคุณ

● แสดงขอมูลระบบ  — กาํหนดใหโทรศัพทแสดงสถานะเมื่อ
ถกูใชงานในเครือขายเซลลลูารตามเทคโนโลยี MCN
(Microcellular network) และเปดใชการรับขอมูลระบบ

การตั้งคาการเชื่อมตอ
ในการตั้งคาการเชื่อมตอ คุณสามารถแกไขจุดเชื่อมตอและการ
ตั้งคาการเชื่อมตอตางๆ ได

นอกจากนี้ คุณสามารถแกไขการตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth
ในแอปพลิเคชั่นการเชื่อมตอ Bluetooth ได โปรดดูที่“การตั้ง
คา” หนา 93

และคุณยังสามารถแกไขการตั้งคาการเชื่อมตอสายเคเบิล
ขอมูลในแอปพลเิคชั่น USB ไดอีกดวย โปรดดู
หนา 96

การเชื่อมตอขอมูลและจุดเชื่อมตอ
โทรศัพทสนับสนุนการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) เชน GPRS ในเครือขาย GSM หากคุณ
กําลงัใชโทรศัพทในระบบ GSM และ UMTS คุณจะสามารถ
กําหนดใหการเชื่อมตอขอมูลหลายครั้งทํางานในเวลาเดียวกนั
ได โดยทีจุ่ดเชื่อมตอตางๆ สามารถใชการเชื่อมตอขอมูลรวม
กนัได ในเครือขาย UMTS การเชื่อมตอขอมูลยังคงทํางานอยูใน
ระหวางสนทนา
คุณยังสามารถใชการเชื่อมตอขอมูล WLAN การเชื่อมตอ LAN
แบบไรสาย สามารถทาํไดทีละครั้ง แตสามารถใชแอปพลเิคชั่น
ไดหลายตัวในจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตเพยีงจุดเดียว

ในการเชื่อมตอขอมูล คุณจะตองใชจุดเชื่อมตอ คุณสามารถ
กําหนดชนิดตางๆ ของจุดเชื่อมตอไดดังนี้
● จุดเชื่อมตอ MMS ใชสงและรับขอความมัลติมีเดีย
● จุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต (IAP) เพือ่สงและรับอเีมลและเชื่อม
ตอกบัอนิเทอรเน็ต

กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณวาตองใชจุดเชื่อมตอ
ประเภทใดสําหรับการเขาใชบริการทีคุ่ณตองการ โปรดติดตอผู
ใหบริการเพือ่ดูขอมูลเกีย่วกบัการใชงานและการเปนสมาชิก
บริการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็

จุดเชื่อมตอ
การสรางจุดเชื่อมตอใหม
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > การเชือ่ม
ตอ > ปลายทาง
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คุณอาจไดรับการตั้งคาจุดเชื่อมตอในรูปของขอความจากผูให
บริการ ผูใหบริการของคุณอาจกาํหนดจุดเชื่อมตอบางสวนหรือ
ทัง้หมดไวใหในเครื่องลวงหนาแลว และคุณอาจไมสามารถ
เปลี่ยนแปลง สราง แกไข หรือลบคาดังกลาวได

เมื่อคุณจะเปดจุดเชื่อมตอจากชุดจุดเชื่อมตอดังกลาว ( , ,
, ) คุณจะมองเห็นประเภทของจุดเชื่อมตอ:

   แสดงจุดเชื่อมตอที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

   แสดงจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็

   แสดงจุดเชื่อมตอ WLAN
เคล็ดลับ: คุณสามารถสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเนต็ใน
เครือขาย LAN ไรสายโดยใชตัวชวยสราง WLAN ได

ในการสรางจุดเชื่อมตอใหม ใหเลือก จดุเชื่อมตอใหม
โทรศัพทจะขอใหตรวจสอบการเชื่อมตอทีใ่ชได หลังการ
คนหา การเชื่อมตอที่มีอยูแลวจะปรากฏขึ้น และจุดเชื่อมตอ
ใหมจะใชรวมกนักบัการเชื่อมตอดังกลาวได หากคุณขามขั้น
ตอนนี้ไป เครื่องจะขอใหคุณเลือกวิธเีชื่อมตอและกําหนดการ
ตั้งคาที่จําเปน

ในการแกไขการตั้งคาจุดเชื่อมตอ ใหจุดเชื่อมตอจากชุดกลุม
เชื่อมตอ เลือกจุดเชื่อมตอ และ แกไข ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผู
ใหบริการแจงใหคุณทราบ

● ชื่อการเชือ่มตอ  — ปอนชื่อสําหรับการเชื่อมตอ
● บรกิารเสรมิ  — เลือกประเภทการเชื่อมตอขอมูล

ทัง้นี้ขึ้นอยูกบัวาคุณเลอืกการตอเชื่อมขอมูลแบบใดไว โดยคุณ
สามารถใชชองการตั้งคาไดเพยีงบางชองเทานั้น เติมขอมูลลง
ในชองทกุชองทีก่ํากบัดวย ตองระบุ หรือ * สีแดง สวนชอ

งอืน่ๆ คุณสามารถเวนวางไวไดในกรณีทีผู่ใหบริการไมไดกลาว
ถึง

ในการใชการเชื่อมตอขอมูลนั้น ผูใหบริการระบบจะตอง
สนบัสนนุคุณสมบัติของฟงกชันดังกลาว และในกรณีที่จําเปน ผู
ใหบริการระบบจะตองเปดใชงานฟงกชันนีใ้นซิมการดของคุณ
ดวย

จุดเชื่อมตอขอมลูแพคเก็ต
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > การเชือ่ม
ตอ > ปลายทาง > จุดเชื่อมตอใหม แลวปฏิบัติตามคํา
แนะนาํบนหนาจอ หรือเปดกลุมจุดเชื่อมตอหนึ่งกลุม เลอืกจุด
เชื่อมตอที่กาํกับดวยเครื่องหมาย  แลวเลือก แกไข

ปฏิบัติตามขั้นตอนทีผู่ใหบริการแจงใหคุณทราบ

เลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้:

● ชือ่จดุเชื่อมตอ  — คุณจะไดรับชื่อจุดเชื่อมตอจากผูให
บริการ

● ชือ่ผูใช  — ชื่อผูใชอาจจําเปนในการเชื่อมตอขอมูล โดย
ทัว่ไปคุณสามารถขอรับชื่อผูใชไดจากผูใหบริการ

● แจงใหใสรหัสผาน  — หากคุณตองปอนรหัสผานใหมทุก
ครั้งทีคุ่ณลอ็กเขาเซริฟเวอร หรือหากคุณไมตองการบันทึก
รหัสผานของคุณในโทรศัพท ใหเลือก ใช

● รหัสผาน  — รหัสผานอาจจําเปนตองใชในการเชื่อมตอ
ขอมูล ซึ่งโดยปกติจะไดรับจากผูใหบริการ

● การตรวจสอบ  — เลอืก รบัรอง เพือ่สงรหัสผานที่เขารหัส
ทกุครั้ง หรือ ปกติ เพือ่สงรหัสผานทีเ่ขารหัสเมื่อจําเปน

● โฮมเพจ  — ใหปอนที่อยูเวบ็หรือที่อยูศูนยรับฝากขอความ
มัลติมีเดีย ซึ่งจะขึ้นอยูกบัการตั้งคาจุดเชื่อมตอของคุณ
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เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคาชัน้สูง และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ประเภทระบบเครอืขาย  — เลือกประเภท IP ที่จะโอนยาย
ขอมูลจากโทรศัพทหรือไปที่โทรศัพท การตั้งคาอืน่จะขึ้น
กบัประเภทเครือขายทีเ่ลือก

● ที่อยู IP ของโทรศพัท (สําหรับ IPv4 เทานั้น) — ปอนที่
อยู IP ของโทรศัพท

● ที่อยู DNS  — ปอนทีอ่ยู IP ของเซริฟเวอร DNS หลกัและ
รอง หากผูใหบริการกําหนด โปรดติดตอขอทีอ่ยูดังกลาว
จากผูใหบริการ

● ที่อยูเซิรฟเวอรพรอ็กซี่  — ปอนทีอ่ยูของเซริฟเวอร
พร็อกซี่ 

● เลขพอรตของพรอ็กซี่  — ปอนเลขพอรตของเซริฟเวอร
พร็อกซี่

จดุเชื่อมตออินเทอรเน็ต WLAN
กด  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา > การเชือ่ม
ตอ > ปลายทาง > จดุเชื่อมตอใหม จากนั้น ใหปฏิบัติตาม
คําแนะนําบนจอภาพ หรือ เปดจุดเชื่อมตอจากกลุมชุดจุดเชื่อม
ตอ เลอืกจุดเชื่อมตอที่กํากบัดวยสัญลักษณ  แลวเลอืก
แกไข
ปฏิบัติตามขั้นตอนทีผู่ใหบริการ WLAN แนะนํา
● ชื่อเครอืขาย WLAN  — เลือก ปอนดวยตัวเอง หรือ
คนหาชือ่เครอืขาย หากคุณเลือกเครือขายที่มีอยู โหมด
เครอืขาย WLAN และ ความปลอดภัย WLAN จะถูก
กาํหนดจากการตั้งคาจุดเชื่อมตอในโทรศัพท

● สถานะเครอืขาย  — กาํหนดวาจะแสดงชื่อเครือขายหรือ
ไม

● โหมดเครอืขาย WLAN  — เลือก เฉพาะกิจ เพือ่สรางเครือ
ขายเฉพาะกจิ แลวอนุญาตใหเครื่องรับสงขอมูลไดโดยตรง
ซึง่คุณไมจําเปนตองใชจุดเชื่อมตอ WLAN ในเครือขาย
เฉพาะกจิ โทรศัพททกุเครื่องจะตองใช ชื่อเครอืขาย
WLAN เดียวกนั

● ความปลอดภัย WLAN  — เลือกการเขารหัสที่จะใช: WEP,
802.1x (ไมใชสําหรับเครือขายเฉพาะกจิ) หรือ WPA/
WPA2 หากคุณเลือก เปดเครอืขาย จะไมมีการใชการเขา
รหัส ฟงกชัน WEP, 802.1x และ WPA จะสามารถใชไดกต็อ
เมื่อเครือขายนั้นสนับสนุน

ในการปอนการตั้งคาความปลอดภัยที่เลือกไว ใหเลือก ตัง้คา
ความปลอดภัย WLAN
ตั้งคาความปลอดภัยสําหรับ WEP
● คยี WEP ที่ใช  — เลอืกหมายเลขคีย WEP (Wired

equivalent privacy) คุณสามารถสรางหมายเลขคีย WEP ได
สูงสุด 4 ชุด คุณตองปอนการตั้งคาเดียวกนัในอุปกรณที่ใช
จุดเชื่อมตอ WLAN

● ประเภทการตรวจสอบ  — เลอืก เปด หรือ แบงใช สําหรับ
ประเภทการตรวจสอบระหวางโทรศัพทของคุณกบัอปุกรณ
ทีใ่ชจุดเชื่อมตอ WLAN

● การตั้งคาคีย WEP  — ปอน การเขารหสั WEP (ความยาว
ของคีย), รปูแบบคีย WEP (ASCII หรือ ฐานสิบหก) และ
รหัสคยี WEP (ขอมูลคีย WEP ในรูปแบบที่เลอืกไว)

การตั้งคาความปลอดภยัสําหรับ 802.1x and WPA/
WPA2
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● WPA/WPA2  — เลือกวิธกีารตรวจสอบ: EAP เพือ่ใช
ปลัก๊อิน EAP (Extensible authentication protocol) หรือ
คียแบงใช เพือ่ใชรหัสผาน ทําการตั้งคาที่เหมาะสม:

● การตัง้คาปลั๊กอิน EAP  — ปอนการตั้งคาตามทีผู่ให
บริการแนะนํา

● คียแบงใช  — ปอนรหัสผาน คุณตองปอนรหัสผาน
เดียวกนัในอปุกรณที่ใชจุดเชื่อมตอ WLAN

● โหมด WPA2 เทานั้น  — เฉพาะอปุกรณที่เปดใชงาน WPA2
จะสามารถสรางการเชื่อมตอในโหมดนี้ได

การตั้งคา WLAN ชัน้สูง
เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคาขั้นสูง และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● การตัง้คา IPv4  — ปอนทีอ่ยู IP ของโทรศัพท, ทีอ่ยู IP ซบั
เนต็, เกตเวยทีต่ั้งไว และทีอ่ยู IP ของเซริฟเวอร DNS หลกั
และรอง โปรดติดตอขอทีอ่ยูดังกลาวไดจากผูใหบริการ
อนิเทอรเนต็

● การตัง้คา IPv6  — กําหนดประเภทของที่อยู DNS
● สถานีเฉพาะกิจ (เฉพาะ เฉพาะกิจ เทานั้น)  — ในการปอน
เลขสถานี (1-11) ดวยตนเอง ใหเลือก ผูใชกําหนดเอง

● ที่อยูเซิรฟเวอรพรอ็กซี่  — ปอนทีอ่ยูของเซริฟเวอร
พร็อกซี่

● เลขพอรตของพรอ็กซี่  — และเลขพอรตของพร็อกซี่

การตัง้คาขอมูลแพคเก็ต
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา > การเชื่อม
ตอ > ขอมูลแพคเก็ต

การตั้งคาขอมูลแพคเกต็จะมีผลกบัจุดเชื่อมตอทั้งหมดทีใ่ชการ
เชื่อมตอขอมูลแพคเกต็
● การเชือ่มตอ GPRS  — หากคุณเลอืก เมื่อวาง และคุณอยู
ในเครือขายที่สนนัสนนุขอมูลแพคเกต็ โทรศัพทจะลง
ทะเบียนเขาใชเครือขายขอมูลแพคเกต็ดังกลาว และคุณจะ
สามารถเริ่มตนการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ (เชน เพือ่สงและ
รับอเีมล) ไดเร็วยิ่งขึ้นดวย หากไมมีพืน้ทีค่รอบคลุมสําหรับ
ขอมูลแพคเกต็ โทรศัพทจะพยายามสรางการเชื่อมตอขอ
มูลแพค็เกตเปนระยะๆ หากคุณเลอืก เมื่อตองการ
โทรศัพทจะใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตกต็อเมื่อคุณเปด
ใชแอปพลเิคชั่นหรือดําเนินการใดๆ ทีต่องใชการเชื่อมตอ
แบบนีเ้ทานั้น

● จดุเชื่อมตอ  — คุณจําเปนตองใชชื่อของจุดเชื่อมตอ หาก
ตองการใชโทรศัพทเปนโมเด็มสําหรับสงขอมูลแพคเกต็
สําหรับเครื่องคอมพวิเตอร

● เขาใชแพคเกต็ความเรว็สูง  — เปดใชหรือยกเลกิการใช
HSDPA (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในระบบเครือขาย
UMTS

การตั้งคา LAN ไรสาย
ใหกดปุม และเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา > การเชือ่ม
ตอ > LAN ไรสาย
● แสดงความพรอม WLAN  — เลือกวา  จะปรากฏขึ้นใน
โหมดสแตนดบายเมื่อสามารถใช LAN ไรสายไดหรือไม

● คนหาเครอืขาย  — หากคุณตั้งคา แสดงความพรอม
WLAN เปน ใช เลือกวาจะใหโทรศัพทคนหา LAN ไรสายที่
ใชไดและอัปเดทบอยแคไหน
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ในการดูการตั้งคาขั้นสูง เลือก ตัวเลือก > การตัง้คาขั้นสูง
ไมแนะนําใหเปลีย่นแปลงการตั้งคาขั้นสูงของ LAN ไรสาย

การตัง้คา SIP
กด  และเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา > การเชื่อม
ตอ > การตัง้คา SIP
การตั้งคา Session Initiation Protocol (SIP) จําเปนสําหรับการ
บริการของบางเครือขายที่ใช SIP คุณอาจไดรับการตั้งคาเปน
ขอความแบบตัวอกัษรพเิศษจากผูใหบริการของคุณ คุณ
สามารถดู ลบ หรือสรางรูปแบบการตั้งคาเหลานี้ใน การตั้งคา
SIP

การกําหนดคา
ใหกดปุม  และเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > การเชื่อม
ตอ > กําหนดคา
คุณจะไดรับการตั้งคาเซิรฟเวอรที่เชื่อถอืไดในขอความการ
กาํหนดคาจากผูใหบริการของคุณ คุณสามารถบันทึก ดู หรือลบ
การตั้งคาเหลานี้ไดในการกาํหนดคา

การควบคมุชื่อจุดเชื่อมตอ
ใหกดปุม  และเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > การเชื่อม
ตอ > การควบคุม APN
เมื่อใชบริการควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอ คุณจะสามารถจํากดัการ
เชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ และอนุญาตใหโทรศัพทใชจุดเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเกต็เฉพาะเทานัน้

การตั้งคานี้จะใชไดเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุนบริการ
ควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอเทานัน้

หากตองการเปดหรือปดบริการควบคุม เพือ่ใชจุดเชื่อมตอ
เลือก ตัวเลือก และเลือกตัวเลอืกที่ตองการ หากตองการ
เปลี่ยนตัวเลือก คุณตองใชรหัส PIN2 ของคุณ โปรดติดตอขอ
รหัสจากผูใหบริการของคุณ

การตั้งคาแอปพลิเคชั่น
หากตองการตั้งคาบางแอปพลิเคชั่นในโทรศัพทของคุณ กด

 และเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > แอปพลิเคชัน่
หากตองการแกไขการตั้งคา คุณยังสามารถทาํไดโดยการ
เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา ในแตละแอปพลิเคชั่น
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การแกไขปญหา
คําถาม: รหัสผานของรหัสล็อค, รหัส PIN หรือ รหัส
PUK ของขาพเจาคืออะไร
คําตอบ: รหัสล็อคทีร่ะบบตั้งไวคือ 12345 ในกรณีทีคุ่ณลมื
หรือทาํรหัสลอ็คหาย ใหติดตอตัวแทนจําหนายของโทรศัพท
ของคุณ ในกรณีที่คุณลมืหรือทํารหัส PIN หรือรหัส PUK หาย
หรือถาคุณยังไมไดรับรหัส ใหติดตอผูใหบริการระบบเครือขาย
ของคุณ หากตองการรายละเอียดเกีย่วกบัรหัสผาน ใหติดตอผู
ใหบริการจุดเชื่อมตอ เชน ผูใหบริการอนิเทอรเนต็ (ISP) หรือผู
ใหบริการเครือขาย

คําถาม: ขาพเจาจะปดแอปพลิเคชั่นที่ไมตอบสนองได
อยางไร

คําตอบ: กดปุม  คางไว หากตองการปดแอปพลิเคชั่น ให
เลือ่นไปยังแอปพลิเคชั่นดังกลาว แลวกดปุม C การกดปุม C จะ
ไมปดฟงกชัน Music player ในการปดฟงกชัน Music player ให
เลอืกฟงกชันดังกลาวจากรายการ แลวเลือก ตวัเลือก > ออก

คําถาม: ทําไมภาพจงึดูเปอน

คําตอบ: โปรดตรวจสอบชองปองกนัเลนสกลองถายภาพวา
สะอาดดีหรือไม

คําถาม: ทําไมจึงมจีุดสวางลางๆ จุดที่มีสีเพี้ยน หรือจุด
ที่ภาพขาดหายไปปรากฏขึ้นบนหนาจอทุกครั้งที่เปด
เครื่อง

คําตอบ: เปนลกัษณะเฉพาะของหนาจอประเภทนี้ จอบางแบบ
จะมีพกิเซลหรือจุดที่ยังคงปรากฏอยูหรือหายไป ซึ่งเปนเรื่อง
ปกติ มิใชขอผดิพลาดแตอยางใด

คําถาม: ทําไมโทรศัพทของขาพเจาจงึไมสามารถ
สรางการเชื่อมตอ GPS ได
คําตอบ: อานขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบั GPS, ตัวรับสัญญาร GPS,
สัญญาณดาวเทยีม และขอมูลตําแหนงไดในคูมือผูใชเลมนี้
โปรดดูที่“การจัดตําแหนง (GPS)” หนา 32

คําถาม: เหตุใดจงึคนหาเครื่องของเพื่อนไมพบขณะที่
ใชการเชื่อมตอ Bluetooth
คําตอบ: ใหตรวจสอบเครื่องทั้ง 2 เครื่องวาสามารถใชงานรวม
กนัได มีการเปดใชงานการเชื่อมตอแบบ Bluetooth และไมได
อยูในโหมดซอน และตรวจสอบวาระยะหางระหวางอปุกรณทั้ง
สองไมเกนิ 10 เมตร (33 ฟุต) และไมมีกําแพงหรือสิ่งกดีขวาง
ใดๆ กัน้ระหวางอปุกรณ

คําถาม: ทําไมจงึไมสามารถยกเลิกการตอเชือ่ม
Bluetooth ได
คําตอบ: หากมีการเชื่อมตออปุกรณอืน่เขากบัโทรศัพทของคุณ
อยู คุณสามารถสิ้นสุดการเชื่อมตอโดยใชอปุกรณอีกเครื่อง
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หรือโดยการยกเลิกการเชื่อมตอ Bluetooth กด  แลวเลือก
เครือ่งมือ > Bluetooth > Bluetooth > ปด
คําถาม: ทําไมโทรศัพทเครื่องอื่นจงึมองไมเห็นไฟลที่
จดัเก็บอยูในเครือ่งของฉนัที่อยูในเครือขายโฮม

คําตอบ: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดกําหนดการตั้งคาบนเครือ
ขายโฮมแลว ไดเปดการแบงใชเนือ้หาในโทรศัพทของคุณ
และโทรศัพทเครื่องอืน่ๆ สามารถใช UPnP ได
คําถาม: ควรทําอยางไรหากเครือขายโฮมของฉันหยุด
ทํางาน

คําตอบ: ปดการเชื่อมตอกับเครือขาย LAN ไรสาย (WLAN) ทัง้
จากเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชรวมกนัได และจากโทรศัพทของ
คุณ และเปดการเชื่อมตออกีครั้ง หากยังไมไดผล ใหรีสตารท
เครื่องคอมพวิเตอรและโทรศัพทของคุณ หากยังไมสามารถ
ทาํการเชื่อมตอได ใหตั้งคา WLAN ใหมอกีครั้ง ทัง้ในเครื่อง
คอมพวิเตอรและในโทรศัพท โปรดดูที่“LAN ไรสาย” หนา 90
โปรดดูที“่การตั้งคาการเชื่อมตอ” หนา 145

คําถาม: ทําไมฉันถึงมองไมเห็นเครื่องคอมพิวเตอรที่
ใชรวมกันไดในโทรศัพทของฉันในเครือขายโฮม

คําตอบ: หากคุณใชแอปพลิเคชั่นไฟรวอลลในเครื่อง
คอมพวิเตอรทีใ่ชงานรวมกนัได ใหตรวจสอบวาไฟรวอลลนัน้
ไดอนญุาตใหเซริฟเวอรโฮมมีเดียสามารถเชื่อมตอออกจาก
เครื่องคอมพิวเตอรได (คุณสามารถเพิม่เซริฟเวอรโฮมมีเดียลง
ไปในรายการยกเวนของแอปพลเิคชั่นไฟรวอลลได) ตรวจสอบ
การตั้งคาของไฟรวอลลวาไดอนญุาตใหมีการสงถายขอมูลไป
มาไดในพอรตเหลานี้: 1900, 49152, 49153 และ 49154
อปุกรณที่เปนจุดเชื่อมตอ WLAN บางตัวอาจมีไฟรวอลลในตัว

หากเปนเชนนั้น ใหตรวจสอบวาไฟรวอลลในอปุกรณทีเ่ปนจุด
เชื่อมตอไมไดปดกั้นการสงถายขอมูลมายังพอรตเหลานี้:
1900, 49152, 49153 และ 49154 ตรวจสอบวาการตั้งคา
WLAN ทัง้ในโทรศัพทและเครื่องคอมพวิเตอรเหมือนกนั
คําถาม: ทําไมฉนัถึงมองไมเห็นจดุเชือ่มตอ LAN ไร
สาย (WLAN) ทั้งๆ ที่ฉนัอยูในพื้นที่ที่จดุเชือ่มตอนั้น
ครอบคลุมแลว

คําตอบ: อาจเปนเพราะวาจุดเชื่อมตอ WLAN นัน้ไดซอนคา
Service Set Identifier (SSID) ไว คุณสามารถเชื่อมตอกบัเครือ
ขายทีซ่อน SSID ไวได หากคุณรูคา SSID ที่ถกูตอง และไดสราง
จุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็แบบ WLAN สําหรับเครือขายนัน้ไวแลว
บนโทรศัพท Nokia ของคุณ
คําถาม: ฉนัจะปดการใช LAN ไรสาย (WLAN) ใน
โทรศัพท Nokia ของฉันไดอยางไร
คําตอบ: WLAN ในโทรศัพทเคลื่อนที่ Nokia จะปดเองเมื่อคุณ
ไมไดพยายามทําการเชื่อมตอใดๆ หรือไมไดเชื่อมตออยูกบัจุด
เชื่อมตออื่น หรือไมไดสแกนหาเครือขายที่สามารถใชไดอยู
คุณสามารถกาํหนดใหโทรศัพท Nokia ไมตองสแกน หรือ
สแกนหาเครือขายที่สามารถใชไดถี่นอยลงในเบื้องหลังได เพือ่
ลดปริมาณการใชแบตเตอรี่ของเครื่อง WLAN จะปดในระหวางที่
ไมไดมีการสแกนคนหาในเบื้องหลงั

หากตองการเปลีย่นแปลงการตั้งคาการสแกนในเบื้องหลงั ให
ทําดังนี้:

1. กด  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > การเชือ่ม
ตอ > LAN ไรสาย
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2. ในการเพิม่ชวงเวลาในการสแกนในเบื้องหลัง ใหปรับ
เปลีย่นเวลาใน คนหาเครอืขาย ในการหยุดการสแกนใน
เบื้องหลงั ใหเลือก แสดงความพรอม WLAN > ไมตอง

3. หากตองการบันทกึคาทีไ่ดเปลี่ยนแปลง ใหเลอืก กลับ
เมื่อตั้งคา แสดงความพรอม WLAN เปน ไมตอง
สัญลักษณบงบอกเมื่อมีเครือขาย WLAN ในพืน้ที่จะไม
แสดงในโหมดสแตนดบาย อยางไรกต็าม คุณยังสามารถ
สแกนหาเครือขาย WLAN ทีส่ามารถใชไดดวยตนเอง และ
เชื่อมตอกบัเครือขาย WLAN นั้นไดตามปกติ

คําถาม: ขาพเจาจะจัดเก็บขอมลูกอนที่จะลบได
อยางไร

คําตอบ: ในการจัดเก็บขอมูล ใหใชโปรแกรม Nokia Nseries PC
Suite สรางสําเนาสํารองขอมูลทัง้หมดไปยังเครื่อง
คอมพวิเตอรทีใ่ชงานรวมกนัได สงรูปภาพไปยังที่อยูอเีมล แลว
จัดเกบ็รูปภาพลงในเครื่องคอมพวิเตอร หรือสงขอมูลผานการ
เชื่อมตอ Bluetooth ไปยังอุปกรณทีใ่ชงานรวมกนัได นอกจาก
นี ้คุณยังสามารถจัดเกบ็ขอมูลในการดหนวยความจําที่ใชรวม
กนัได

คําถาม: ทําไมจึงไมสามารถเลือกรายชือ่ที่จะใชสง
ขอความได

คําตอบ: บัตรรายชื่อไมมีหมายเลขโทรศัพทหรืออเีมล
แอดเดรส กด  เลอืก รายชื่อ แลวแกไขบัตรรายชื่อ

คําถาม: ขาพเจาจะสิ้นสุดการตอเชื่อมขอมูลได
อยางไร หากโทรศัพทเริ่มตอเชื่อมขอมูลอยูตลอด
เวลาไมรูจบ

คําตอบ: อปุกรณกําลงัดึงขอความมัลติมีเดียจากศูนยขอความ
มัลติมีเดีย ในการหยุดโทรศัพทไมใหสรางการเชื่อมตอขอมูล
ใหกดปุม  แลวเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้ง
คา > ขอความมัลตมิีเดยี > การดงึมัลติมีเดีย และ โดยผู
ใช เพือ่ใหศูนยขอความมัลติมีเดียจัดเกบ็ขอความที่จะดึง
ขอมูลในภายหลัง หรือเลอืก ปด เพือ่ทิง้ขอความมัลติมีเดียที่
เขามาทั้งหมด หากคุณเลือก โดยผูใช คุณจะไดรับการแจง
เตือนวามีขอความมัลติมีเดียใหมซึง่คุณสามารถดึงจากศูนย
ขอความมัลติมีเดียได หากคุณเลือก ปด เครื่องจะไมสรางการ
เชื่อมตอกบัระบบเครือขายทีเ่กีย่วของกบัการรับสงขอความ
มัลติมีเดียอกี ในการตั้งคาโทรศัพทใหใชเฉพาะการเชื่อมตอ
GPRS ในกรณีทีคุ่ณเปดแอปพลิเคชั่นหรือดําเนินการใดๆ ทีต่อง
ใชการเชื่อมตอดังกลาว ใหกดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ >
การตั้งคา > การเชือ่มตอ > ขอมูลแพคเกต็ > การเชือ่ม
ตอ GPRS > เมื่อตองการ หากไมไดผล ใหปดโทรศัพท แลว
เปดใหมอกีครั้ง

คําถาม: เพราะเหตุใดจึงมปีญหาในการเชือ่มตอ
โทรศัพทเขากับเครื่องคอมพิวเตอร

คําตอบ: ตรวจสอบดูวาคุณมีชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC
Suite เวอรชันลาสุด และชุดโปรแกรมดังกลาวไดถูกติดตั้งและ
เปดใชงานในเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกนัได หาก
ตองการขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัวิธกีารใชชุดโปรแกรม Nokia
Nseries PC Suite โปรดศึกษาจากฟงกชันความชวยเหลอืในชุด
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โปรแกรม Nokia Nseries PC Suite หรือไปทีห่นาสนับสนนุ
ผลติภัณฑ Nokia
คําถาม: ฉันสามารถใชโทรศัพทของตัวเองเปนแฟกซ
โมเด็มใหกับเครื่องคอมพิวเตอรไดหรือไม

คําตอบ: คุณไมสามารถใชโทรศัพทของคุณเปนแฟกซโมเด็ม
ได อยางไรกต็าม การโอนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) ชวยใหคุณสามารถโอนสายแฟกซที่เขามาไปยังหมาย
เลขอืน่ๆ ได
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อปุกรณเพิ่มพิเศษของแทจาก Nokia
คําเตือน:  เลอืกใชแตแบตเตอรี่ อปุกรณชารจ และ

อปุกรณเสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกบั
เครื่องรุนนีเ้ทานั้น การใชอปุกรณประเภทอืน่นอกเหนือจากนี้
อาจเปนอนัตรายและทาํใหการรับประกนัหรือรับรองสําหรับ
เครื่องเปนโมฆะไป

อปุกรณเพิม่พเิศษสําหรับโทรศัพทของ
คุณมีจําหนายอยูมากมาย โปรดเขาไป
ที ่www.nokia.co.th/
enhancements เพือ่อานขอมูลเพิม่
เติม

กรุณาตรวจสอบกบัตัวแทนจําหนายใน
พืน้ที่ของคุณวามีอปุกรณใดจําหนายบาง

อุปกรณเสริม
กฎเกณฑเฉพาะเกีย่วกบัอปุกรณเสริมและอปุกรณเพิม่พเิศษ

● เกบ็อปุกรณเสริมทัง้หมดใหพนมือเด็ก

● หากตองการถอดสายไฟออกจากอปุกรณเสริม ใหจับที่ปลัก๊
ไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

● ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอปุกรณเสริมทกุชิ้น
ทีต่ิดตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ

● เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้ง
อปุกรณเสริมในรถทีต่ิดตั้งยากได

แบตเตอรี่
ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-6F นานถึง 260 นาที
 (WCDMA/GSM)

นานถึง 320 ชั่วโมง
(WCDMA และ GSM)

ขอสําคัญ:  เวลาคุยสายและเวลาเปดรอรับสายของ
แบตเตอรี่เปนคาโดยประมาณเทานั้น และขึ้นอยูกบัความแรง
ของสัญญาณ ลักษณะของเครือขาย คุณสมบัติที่ใช อายุและ
สภาพของแบตเตอรี่ อณุหภูมิทีใ่ชแบตเตอรี่ การใชในโหมด
ดิจิตอล และอกีหลายปจจัย ระยะเวลาทีใ่ชโทรศัพทโทรออก
จะมีผลตอเวลาเปดรอรับสาย และเชนเดียวกนั ระยะเวลาทีเ่ปด
โทรศัพทไวและอยูในโหมดสแตนดบายกจ็ะมีผลตอเวลาคุย
สายดวย
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ขอมูลศูนยบริการ Nokia
ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

ฟวเจอรปารค รังสิต หอง 32 ชั้นใตดิน เลขที่ 161 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบล
ประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

เซน็ทรัลพลาซา ปนเกลา หอง 421 เลขที่ 7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวง
อรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363

0-2884-5695

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

ซีคอนสแควร หอง 1007 ชั้น 1 ซีคอนสแควร เลขที่ 904 หมู 6 ถนน
ศรีนครินทร เขตหนองบอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ
10250

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

เอสพลานาด หอง 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด เลขที่ 99 แขวง
รัชดาภเิษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363

0-2660-9290

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
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ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

พระราม 3 หอง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลขที่ 79/290 ถนน
สาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
10120

0-2741-6363

0-2673-7102

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

อา. 10.00 น. - 20.30 น.

MBK เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครอง
เซ็นเตอร ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวันกรุงเทพฯ
10330

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

เชียงใหม 201/1 ถนนมหิดล หายยา อําเภอเมือง เชียงใหม 50100 0-5320-3321-3

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

พัทยา 353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา9) หมู 9 ถนนสุขมุวิท ตําบล
หนองปรือ อําเภอบางละมุง ชลบุรี 20260

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ขอนแกน 356/1 อาคารซ.ีพี.แลนด หมู 12 ถนนมิตรภาพ ตําบล
เมืองเกา อําเภอเมือง ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
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ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ
สงขลา 90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดโดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพิม่เติม กรุณาติดตอ
โนเกยี แครไลน: 02-255-2111
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ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ
อุปกรณชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลงังานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจ
ประจุใหมได แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบใหใชกบัโทรศัพท
รุนนี้คือ BL-6F Nokia อาจผลติแบตเตอรี่รุนอืน่ทีใ่ชงานไดกบั
โทรศัพทรุนนี้ โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บ
พลงังานจากอปุกรณชารจตอไปนี้ AC-5 หมายเลขรุนของ
อปุกรณชารจทีถู่กตองนั้นอาจแตกตางกนัไปตามประเภทของ
ปลัก๊เสียบ ความแตกตางของปลั๊กเสียบจะระบุไวดวยคาใดคา
หนึง่ตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C หรือ UB
แบตเตอรี่สามารถนาํมาชารจและคายประจุแบตเตอรี่ไดเปน
รอยครั้ง แตแบตเตอรี่กจ็ะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในทีสุ่ด เมื่อ
สังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและเปดรอรับสายของแบตเตอรี่
สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลีย่นแบตเตอรี่กอนใหม ใช
แบตเตอรี่ทีไ่ดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น และชารจ
แบตเตอรี่โดยใชอปุกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ทีไ่ดรับการ
รับรองจาก Nokia เทานั้น การใชแบตเตอรี่หรืออปุกรณชารจที่
ไมไดรับการรับรองอาจเสี่ยงกบัการลกุไหม การระเบิด การรั่ว
ไหล หรืออนัตรายอืน่ๆ

หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปน
เวลานาน คุณอาจตองเชื่อมตออปุกรณชารจ แลวถอดอปุกรณ
ชารจแลวเชื่อมตออกีครั้งเพือ่เริ่มชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่

หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทกีวาที่สัญลักษณแสดงการ
ชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได

ปดโทรศัพทและปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอปุกรณชารจ
ทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

ใหถอดอปุกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัวเครื่องเมื่อไมได
ใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ทีช่ารจเต็มแลวคางไวกบัอปุกรณ
ชารจ เนือ่งจากการชารจเปนเวลานานเกนิไปจะทาํใหอายุการ
ใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิง้แบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว
โดยไมไดใช แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

พยายามเกบ็แบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอณุหภูมิระหวาง 15°C และ
25°C (59°F และ 77°F) อณุหภูมิทีร่อนหรือหนาวจัดทําให
ประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่
ที่รอนหรือเย็นเกนิไปอาจทาํใหโทรศัพทไมสามารถใชงานได
ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากดัเมื่อ
อยูที่อณุหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง

หามลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้น
ไดเมื่อมีวตัถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลปิ หรือปากกามา
สัมผสัโดยตรงกบัขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มี
ลกัษณะเหมือนแถบโลหะบนแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจ
เกดิขึ้นได เชน ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปา
เสื้อหรือในกระเปาเลก็ๆ การลัดวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่
หรือวัตถสุําหรับเชื่อมตอเกดิความเสียหายได

หามทิง้แบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจ
ระเบิดได หรือหากแบตเตอรี่เสียหายกอ็าจเกดิระเบิดไดเชนกนั
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การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณา
นาํกลบัมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิง้รวมกบัขยะ
ภายในบาน
หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, ทําใหผิดรูปราง,
เจาะ หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารใน
แบตเตอรี่รั่วออกมา ควรระวังไมใหของเหลวนัน้สัมผัสกบั
ผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีที่เกดิการรั่วไหล ใหลางผวิหนังหรือ
ตาดวยน้ําทันที หรือรีบไปพบแพทย
หามดัดแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถแุปลกปลอมลงใน
แบตเตอรี่ หรือนาํไปแชหรือสัมผสัน้ําหรือของเหลวชนิดอืน่ๆ

การใชแบตเตอรี่อยางไมถกูตองอาจทําใหเกดิการลุกไหม การ
ระเบิด หรืออนัตรายอื่นๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอรี่ตกหลน
โดยเฉพาะบนพืน้ผิวทีแ่ข็ง และคุณเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุด
เสียหาย ใหนําไปที่ศูนยบริการเพือ่ตรวจสอบกอนนําไปใชตอ

ใชแบตเตอรี่ตามวัตถปุระสงคเทานั้น อยาใชอปุกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ทีช่ํารุดเสียหาย โปรดเกบ็แบตเตอรี่ใหพนมือเด็กเลก็

คําแนะนําในการตรวจสอบ
แบตเตอรี่ของ Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทกุครั้ง เพือ่ความปลอดภัย
ของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของ
แทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย
Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอร
โฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปนี้

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกนั
วาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต
หากคุณมีเหตุผลอืน่ใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่ของคุณไมใช
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่
จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตทีใ่กล
ที่สุดเพือ่ขอความชวยเหลอื จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย
Nokia ที่ไดรับอนญุาตจะตรวจสอบวาแบตเตอรี่ดังกลาวเปน
แบตเตอรี่ของแทหรือไม หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืน
แบตเตอรี่ไปยังทีท่ี่คุณซือ้มา

การตรวจสอบสติก๊เกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม คุณ
จะเห็นรูปมือประสานกนั (Nokia
Connecting Hands) ในมุมมองหนึง่
และจะเห็นโลโกอุปกรณเสริมของแท
ของ Nokia (Nokia Original
Enhancement) ในอกีมุมมองหนึ่ง

2. เมื่อคุณหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติด
อรโฮโลแกรมไปดานซาย ขวา 

ลาง และบน คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 
และ 4 จุด ในแตละดานตามลาํดับ
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จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคณุ
ไมใชแบตเตอรี่ของแท
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มี
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม
โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น ใหนาํแบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือ
ตัวแทนจําหนาย Nokia ทีไ่ดรับอนุญาตทีใ่กลทีสุ่ดเพือ่ขอความ
ชวยเหลือ การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรองจากบริษทัผู
ผลติอาจเปนอนัตรายและอาจทําใหโทรศัพทของคุณมี
ประสิทธภิาพดอยลง อกีทั้งยังทาํใหเครื่องและอปุกรณเสริม
เสียหายได และอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกนัอื่น
ใดทีใ่ชกบัโทรศัพท

ในการคนหาขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัแบตเตอรี่ของแทของ
Nokia โปรดไปที ่www.nokia.co.th/batterycheck
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การดแูลและบาํรุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบดวยรูปลักษณทีด่ีเยี่ยม
และฝมือการผลติที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณ
อยางใสใจ ขอแนะนําดานลางนี้จะชวยใหคุณสามารถใชงาน
ผลติภัณฑนีไ้ดตรงตามเกณฑของการรับประกัน

● เกบ็โทรศัพทไวในทีแ่หง การจับตัว ความชื้น และของเหลว
ทกุประเภท หรือความชื้น จะทาํใหเกดิองคประกอบของแร
ซึ่งอาจทําใหวงจรอเิล็กทรอนิกสสึกกรอนได หากตัวเครื่อง
เปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิท
ดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

● อยาใชหรือเกบ็โทรศัพทไวในบริเวณทีม่ีฝุนหรือทีส่กปรก
เนือ่งจากอาจทาํใหอปุกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและสวน
ประกอบทีเ่ปนอเิล็กทรอนกิสเสียหายได

● อยาเกบ็โทรศัพทไวในที่รอนจัด เนือ่งจากอณุหภูมิสูงจะ
ทาํใหอายุการทาํงานของอปุกรณอเิล็กทรอนกิสสั้นลง ทั้ง
ยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนที่เปน
พลาสติกละลาย

● อยาเกบ็โทรศัพทไวในทีเ่ย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลบัคืน
สูอณุหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึง่อาจ
ทาํใหแผงวงจรอิเลก็ทรอนกิสเสียหายได

● อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่
แนะนาํไวในคูมือผูใชฉบับนี้

● อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอม
เครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอยีดออน
เกดิความเสียหายได

● อยาใชสารเคมี น้ํายาทาํความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิด
เขมขนทําความสะอาดเครื่อง

● อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอาจเขาไปอดุตันในชิ้นสวนที่
เลือ่นไดของโทรศัพทและอาจสงผลตอประสิทธภิาพในการ
ทาํงานของโทรศัพท

● ใชผาแหง สะอาด และนุมทาํความสะอาดเลนส (เชน เลนส
ของกลองถายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอร
แสง)

● ใชเสาอากาศสํารองที่ติดมากบัเครื่องหรือเสาอากาศสําหรับ
เปลี่ยนที่ไดรับการรับรองเทานัน้ การใชเสาอากาศที่ไมได
รับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําให
โทรศัพทเกดิความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวา
ดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุอกีดวย

● ใชอปุกรณชารจในอาคารเทานั้น

● ทาํสําเนาขอมูลที่คุณตองการเกบ็ไว เชน รายชื่อและบันทึก
ในปฏิทิน

● หากตองการรีเซ็ตอปุกรณเปนครั้งคราวเพื่อประสิทธภิาพ
การทํางานที่เหมาะสม ใหปดเครื่องและนาํแบตเตอรี่ออก
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คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ แทนชารจ หรือ
อปุกรณเสริมอืน่ๆ หากอปุกรณใดทาํงานไมถูกตอง ใหนาํไปยัง
ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณเพือ่ขอรับบริการ
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทัง้อปุกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอปุกรณขนาด
เลก็บรรจุอยู โปรดเกบ็อปุกรณดังกลาวใหพนมือเด็กเล็ก

ความปลอดภัยดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลืน่ RF
เมื่อใชในตําแหนงปกติใกลกบัหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกาย
อยางนอย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) เมื่อใชซองสําหรับพกพา
อปุกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพือ่การพกพา วสัดุ
ตางๆ เหลานี้ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่อง
อยูในระยะหางจากรางกายตามที่ระบุไวขางตน

โทรศัพทเครื่องนีต้องใชการเชื่อมตอกบัระบบเครือขายที่มี
คุณภาพเพื่อสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมี
ความลาชาในการสงขอความหรือไฟลขอมูลจนกวาจะเชื่อมตอ
ไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏิบัติตามคําแนะนํา
เกีย่วกบัระยะหางระหวางเครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสง
จะเสร็จสมบูรณ

ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถทุี่ทําจากโลหะอาจ
ดึงดูดเขาหาโทรศัพท อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อที่มีแถบแม

เหล็กไวใกลโทรศัพท ทัง้นี้เนื่องจากขอมูลทีเ่กบ็ไวภายในแถบ
แมเหลก็อาจถกูลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทาํงานของอปุกรณสําหรับรับหรือสงสัญญาณวทิยุรวมทัง้
โทรศัพทมือถอือาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวนตอการทาํงาน
ของอปุกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกนัสัญญาณเพยีง
พอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลติเครื่องมือทางการ
แพทยนั้นๆ หากไมแนใจวาอุปกรณนั้นไดรับการปองกัน
พลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอยางเพยีงพอหรือไม ปด
โทรศัพทในกรณีที่มีปายประกาศใหคุณดําเนินการดังกลาว
เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจใชอปุกรณทีม่ี
ความไวตอพลังงานคลืน่ความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวใน
รางกาย
ผูผลติอุปกรณทางการแพทยแนะนาํวา ควรใหโทรศัพทมือถอื
อยูหางจากอปุกรณทางการแพทยที่ปลกูถายไวในรางกาย เชน
เครื่องควบคุมการเตนของหัวใจหรือเครื่องกระตุนการทํางาน
ของหัวใจ อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพือ่หลีกเลีย่ง
สัญญาณรบกวนทีอ่าจเกดิกบัเครื่องดังกลาว สําหรับผูใช
อปุกรณทางการแพทยดังกลาว ควรปฏิบัติดังนี้:

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 163



● เกบ็โทรศัพทใหอยูหางจากอปุกรณทางการแพทยมากกวา
15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ

● ไมควรเกบ็โทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ

● ใชโทรศัพทกบัหูขางทีต่รงขามกบัอปุกรณทางการแพทย

● ปดโทรศัพทเคลือ่นที่ทันทีหากสงสัยวากําลงัเกิดสัญญาณ
รบกวน

● ทาํตามคําแนะนําจากผูผลิตสําหรับอปุกรณทางการแพทย
ดังกลาว

หากคุณมีขอสงสัยเกีย่วกบัการใชโทรศัพทไรสายรวมกบั
อปุกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย โปรดปรึกษา
กบัแพทยทีใ่หคําปรึกษาดานสุขภาพของคุณ

เครื่องชวยฟง
อปุกรณไรสายแบบดิจิตัลบางชนิดอาจกอใหเกดิสัญญาณ
รบกวนกบัเครื่องชวยฟงได

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอเิล็กทรอนกิสในยานพาหนะที่
ติดตั้งไมถกูตองหรือมีการปองกนัไมเพยีงพอ เชน ระบบฉีด
น้าํมันที่ควบคุมดวยอเิล็กทรอนิกส, ระบบเบรก ABS, ระบบ
ควบคุมความเร็วแบบอเิล็กทรอนกิส และระบบถุงลมนิรภัย
โปรดสอบถามขอมูลเพิม่เติมกบับริษัทผูผลติหรือตัวแทน
จําหนายยานพาหนะหรืออปุกรณเสริมตางๆ ที่ติดตั้งไวในยาน
พาหนะของคุณ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูใหบริการหรือติดตั้งอปุกรณ
ในยานพาหนะ การบริการหรือติดตั้งที่ไมถกูตองอาจกอใหเกดิ
อนัตรายและทาํใหการรับประกนัเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบ
อยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถอืในรถยนต
ไดรับการติดตั้งและทํางานอยางถกูตอง อยาเกบ็หรือพก
ของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถรุะเบิดไวรวมกบัโทรศัพท
ชิ้นสวนของโทรศัพท หรืออปุกรณเสริมตางๆ สําหรับยาน
พาหนะที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนริภัยจะพองตัว
ออกดวยแรงอดัที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดตั้งอปุกรณหรือ
วางโทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถงุลม
นริภัยอาจพองตัวออก การติดตั้งอุปกรณไรสายไวในยาน
พาหนะอยางผิดวธิีอาจกอใหเกดิอนัตรายรายแรงในขณะที่ถุง
ลมนิรภัยพองตัวออกได

คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปด
โทรศัพทกอนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายใน
เครื่องบินอาจกอใหเกิดอนัตรายตอการทาํงานของเครื่องบิน
รวมทัง้เปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิด
กฎหมายอกีดวย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกดิการระเบิดได และควร
ปฏิบัติตามปายและคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่
อาจเกดิการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนาํใหดับ
เครื่องยนต การเกดิประกายไฟบริเวณพืน้ทีด่ังกลาวอาจกอให
เกดิการระเบิดหรือเพลงิไหมทีอ่าจทาํใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลงิ เชน ใกล
เครื่องสูบแกสในสถานีบริการน้ํามัน ควรปฏิบัติตามขอหามเกีย่ว
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กบัการใชอปุกรณวิทยุในบริเวณคลงัน้าํมัน สถานีเกบ็น้ํามันและ
สถานสีงน้ํามัน โรงงานเคม ีหรือบริเวณทีก่ําลงัเกดิการระเบิด
ทัง้นี้ บริเวณทีอ่าจเกดิการระเบิดอาจไมไดมีการประกาศใหเห็น
อยางเดนชัดเสมอไป พืน้ที่ตางๆ เหลานี้ ไดแก ใตดาดฟาเรือ
สถานที่เกบ็หรือขนถายสารเคมี และบริเวณทีม่ีสารเคมีหรือ
ภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพชื ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยู

ในอากาศ คุณควรตรวจสอบกบัผูผลติยานพาหนะที่ใชแกส
ปโตรเลยีมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อกาํหนดวา
สามารถใชงานอปุกรณนีไ้ดอยางปลอดภัยในบริเวณใกลเคียง
ไดหรือไม

การโทรฉุกเฉิน

ขอสําคัญ: โทรศัพทเครื่องนีท้ํางานโดยใชสัญญาณ
วทิยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพืน้ดิน รวม
ทัง้ฟงกชันตางๆ ทีผู่ใชตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพทของคุณ
สนบัสนุนสายสนทนาผานอินเทอรเนต็ (สายอนิเทอรเน็ต) ให
เปดใชงานทัง้สายอนิเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือ เครื่องจะ
พยายามตอการโทรฉุกเฉินผานทัง้เครือขายเซลลลูารและผาน
ผูใหบริการสายอนิเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไม
สามารถประกนัไดวาจะสามารถเชื่อมตอไดในทุกสภาวะ คุณจึง
ไมควรวางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีทีสุ่ด
เสมอในยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกดิกรณีฉุกเฉินทางการ
แพทย
ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้

1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวา
มีสัญญาณเพยีงพอหรือไม ขึ้นอยูกบัโทรศัพทของคุณ คุณ
อาจจําเปนตองดําเนินการดังนี้
● ใสซิมการดทีใ่ชไดลงในโทรศัพท

● ปดการจํากดัการโทรทีคุ่ณไดเปดใชไวในโทรศัพท

● เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลนหรือ
รูปแบบบนเครื่องบินมาเปนรูปแบบทีใ่ชงานในปจจุบัน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพือ่ใหหนาจอวางและ
พรอมสําหรับการโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพือ่แจงตําแหนงปจจุบันที่คุณอยู ซึ่ง
หมายเลขฉุกเฉินในแตละพืน้ทีจ่ะแตกตางกนัไป

4. กดปุมโทร

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถกูตอง
ใหไดมากทีสุ่ด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือ
สื่อสารเพยีงประเภทเดียวในสถานที่เกดิเหตุ อยาเพิง่วางสาย
จนกวาจะไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครือ่งนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทาง
คลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึง่
ไดรับการออกแบบมาไมใหเกนิความถี่สัญญาณคลื่นวทิยุที่
แนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานีจ้ัดทาํขึ้น
โดย ICNIRP ซึง่เปนหนวยงานดานวทิยาศาสตรอสิระ และรวม
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ถงึระดับความปลอดภัยของผูใชทกุคน โดยไมขึ้นกบัอายุหรือ
สุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลือ่นที่นีใ้ชหนวยวดั
ของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ทีก่ําหนด
ไวในคําแนะนาํ ICNIRP คือ 2.0 วตัต/กโิลกรัม (W/kg) ซึ่งเปน
คาเฉลี่ยเกนิสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทาํขึ้น
ในสภาพการทาํงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะสงคลื่นความถี่
ทีร่ะดับพลงังานสูงสุดที่แนะนําใหใชในคลืน่ความถี่ทัง้หมด
ทีท่ําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจต่ํา
กวาคาสูงสุด เนือ่งจากเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชได
เฉพาะพลงังานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่กาํหนดไว
คาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกบัปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณ
กบัสถานีเครือขายหลัก คา SAR ที่สูงทีสุ่ดภายใตคําแนะนําของ
ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพทกบัหูคือ 1.23 วตัต/กก
การใชอปุกรณเสริมของโทรศัพทอาจทาํใหคา SAR แตกตาง
กนั คา SAR แตกตางกนัไปโดยขึ้นอยูกบัขอกาํหนดในการ
ทดสอบและทีร่ายงานของแตละประเทศและระบบเครือขาย
สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบั SAR โปรดดูขอมูลผลิตภัณฑที่
www.nokia.com
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คลืน่ SAR (Specific Absorption
Rate)
เคร ื่องวทิยุคมนาคมนี้มีอตัราการดูดกลนืพลังงานจําเพาะ 

เครือ่งวทิยุคมนาคมเทากับ
ตามมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพมนุษยจากการใช

แหงชาติประกาศกําหนด 

(Specific Absorption Rate – SAR) อันเนื่องมาจาก
  W/kg ซึ่งสอดคลอง

เครื่องวทิยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

 1.23

.

http://www.nokia-asia.com


การรับประกันอยางจํากัดโดยผูผลิต
การประกนัคุณภาพอยางจํากดันี้ถือเปนสวนเสริม และไมม

ระทบตอสิทธิตามกฎหมาย (ตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย)
ภายใตกฎหมายภายในทีใ่ชบังคับที่เกีย่วกบัการขายผลติภัณฑ
เพือ่การบริโภค

Nokia Corporation ("Nokia") ไดกําหนดการประกนัคุณภาพ
อยางจํากดันี้สําหรับบุคคลทีไ่ดซื้อผลติภัณฑ Nokia ที่รวมอยู
ในชุดผลติภัณฑทีจ่ัดจําหนาย ("ผลิตภัณฑ")

Nokia รับประกนัวาในระหวางระยะเวลาการประกนัคุณภาพ
Nokia หรือบริษัทที่ไดรับมอบหมายจาก Nokia จะแกไขความ
บกพรองในเวลาที่มีเหตุผลทางการคาในวัสดุ การออกแบบ
และคุณภาพตามวิชาชีพอยางไมคิดคาบริการโดยการซอม
หรือ หากทาง Nokia พจิารณาแตเพยีงผูเดียวเห็นจําเปนวาให
เปลี่ยนผลิตภัณฑใหมใหแทนตามการประกนัคุณภาพอยาง
จํากัดนี้ (เวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอืน่) การประกัน
คุณภาพอยางจํากดันีจ้ะมีความสมบูรณและสามารถใชบังคับได
ในประเทศที่คุณไดซือ้ผลติภัณฑที่มุงผลติเพือ่จําหนายใน
ประเทศนีเ้ทานั้น

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ
ระยะเวลาการประกนัคุณภาพจะเริ่มตนตั้งแตเวลาทีซ่ื้อ
ผลติภัณฑเดิมโดยผูใชทีซ่ื้อเปนคนแรก ผลิตภัณฑอาจ
ประกอบไปดวยสวนตางๆ หลายสวน และแตละสวนอาจมีระยะ

เวลาการรับประกนัทีแ่ตกตางกนัไป (ตอไปนีจ้ะเรียกวา "ระยะ
เวลาการรับประกนั") ทัง้นี ้ระยะเวลาการรับประกนัจะเปนดังนี้:

a) สิบสอง (12) เดือนสําหรับโทรศัพทเคลือ่นทีแ่ละอปุกรณ
เสริม (ไมวาจะรวมอยูในกลองโทรศัพทเคลือ่นทีห่รือขายเปน
ผลิตภัณฑแยกตางหาก) นอกจากชิ้นสวนและอุปกรณใชสิ้น
เปลืองตามทีร่ะบุใน (b) และ (c) ขางลางนี้
b) หก (6) เดือนสําหรับชิ้นสวนใชสิ้นเปลืองและอปุกรณเสริม:
แบตเตอรี่ อปุกรณชารจแบตเตอรี่ แทนวางแบบตั้งโตะ ชุดหู
ฟง สายเคเบิล และซอง และ

c) เกาสิบ (90) วนัสําหรับสื่อบันทึกซอฟตแวรที่จัดให เชน ซดีี
รอม หรือการดหนวยความจํา

ตามทีก่ฎหมายภายในประเทศของคุณจะอนญุาต ระยะเวลา
การประกนัคุณภาพนี้จะไมมีการขยายหรือตอ หรือกระทําการ
ใดๆ ทีม่ีผลกระทบที่เกีย่วกบัการขายชวงในภายหลัง การซอม
หรือการเปลี่ยนใหแทนในผลิตภัณฑ อยางไรกด็ี สําหรับชิ้น
สวนที่ไดรับการซอมจะไดรับการประกนัคุณภาพตามระยะเวลา
การประกนัคุณภาพเดิม หรือเปนเวลาหกสิบ (60) วันตั้งแตวันที่
ซอม แลวแตวาระยะเวลาใดจะยาวนานกวา
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วิธีการขอรับบริการตามการรับ
ประกัน
ในกรณีที่คุณตองการใชสิทธิตามการประกันคุณภาพอยาง
จํากัดนี้ คุณสามารถติดตอศูนยการติดตอของ Nokia (ในกรณีที่
มีศูนยนี้ โปรดพจิารณาอตัราคาโทรศัพทภายในประเทศที่ใช)
และ/หรือในกรณีทีจ่ําเปน ใหสงคืนผลิตภัณฑของคุณหรือชิ้น
สวนทีม่ีปญหา (ในกรณีที่ไมมีปญหาทัง้ผลิตภัณฑ) ไปที่ศูนย
ใหความชวยเหลือของ Nokia หรือสถานทีใ่หบริการที่กาํหนด
โดย Nokia ขอมูลเกีย่วกบัศูนยใหความชวยเหลือของ Nokia
สถานที่ใหบริการที่กาํหนดโดย Nokia และศูนยการติดตอของ
Nokia สามารถหาไดทีเ่วบ็เพจของ Nokia ในทองทีห่ากมี
คุณตองสงคืนผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนที่มีปญหา (ในกรณีทีไ่มมี
ปญหาทั้งผลติภัณฑ) ไปที่ศูนยใหความชวยเหลือของ Nokia
หรือสถานที่ใหบริการที่กาํหนดโดย Nokia กอนสิ้นระยะเวลา
การประกนัคุณภาพ

เมื่อใชสิทธติามการประกนัคุณภาพอยางจํากัด คุณตองแสดง:
a) ผลติภัณฑ (หรือชิ้นสวนที่มีปญหา) b) หลกัฐานการซื้อ
ตนฉบับที่ไมมีการแกไขและสามารถอานออกได ทีม่ีการระบุ
อยางชัดเจนถงึชื่อและทีอ่ยูของผูขาย วันที่และสถานที่ที่ซื้อ
ประเภทผลิตภัณฑ และ IMEI หรือเลขลําดับอปุกรณอืน่ๆ
การประกนัคุณภาพนี้จะสามารถขยายไดเฉพาะกบัผูใชเดิมที่
ซือ้ผลิตภัณฑเปนคนแรกและไมมีการมอบหรือโอนไปยังผูซื้อ/
ผูใชถดัไป

สิ่งที่ไมครอบคลุมถึง
1. การประกนัคุณภาพอยางจํากดันี้จะไมครอบคลุมถงึคูมือผูใช
หรือซอฟตแวรของบุคคลภายนอก การตั้งคา เนื้อหา ขอมูล
หรือลงิค ไมวาจะถูกรวม/ดาวนโหลดในผลิตภัณฑหรือไม ไม
วาจะถูกรวมในระหวางการติดตั้ง การประกอบ การขนสง หรือใน
เวลาใดๆ ในระหวางสายการสงมอบหรือโดยประการอืน่ และ
ตามวิธีการทีคุ่ณกาํหนด ในการขยายตามที่กฎหมายทีใ่ชบังคับ
อนุญาต Nokia จะไมรับประกนัวาซอฟตแวรของ Nokia จะเปน
ไปตามขอกําหนดของคุณ จะสามารถทํางานรวมกบัอปุกรณ
ฮารดแวรหรือซอฟตแวรประยุกตตางๆ ที่กาํหนดโดยบุคคล
ภายนอก รวมทัง้จะไมรับประกนัวาการทํางานของซอฟตแวรดัง
กลาวนี้จะไมมีการติดขัดหรือปราศจากขอบกพรองหรือขอ
บกพรองตางๆ ในซอฟตแวรจะสามารถแกไขไดหรือจะไดรับ
การแกไข

2. การรับประกนัอยางจํากดันีไ้มครอบคลมุถึง ก) การสึกหรอ
เสื่อมสภาพจากการใชงานตามปกติ (ซึ่งรวมถึงแตไมจํากดั
เพยีง การสึกหรอเสื่อมสภาพของเลนสถายภาพ แบตเตอรี่หรือ
จอภาพ) ข) คาขนสง ค) ความบกพรองจากการใชงานโดยขาด
ความระมัดระวัง (ซึง่รวมถึงแตไมจํากดัเพยีง ความบกพรองที่
เกดิจากสิ่งของมีคม การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก
ฯลฯ) ง) ความบกพรองหรือความเสียหายที่เกดิจากการใช
ผลิตภัณฑอยางไมถูกตอง ซึ่งรวมถึงการใชงานที่ขัดกบัขอ
แนะนําการใชที่ใหโดย Nokia (เชน การใชทีร่ะบุอยูในคูมือผูใช
ของผลิตภัณฑ) และ/หรือ จ) การกระทําอืน่ๆ ที่อยูนอกเหนอื
การควบคุมอยางเหมาะสมของ Nokia
3. การประกนัคุณภาพอยางจํากดันี้จะไมครอบคลุมถงึขอ
บกพรองหรือขอบกพรองที่ถกูกลาวอางที่เกดิขึ้นโดยขอเท็จ
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จริงทีว่ามีการใชผลิตภัณฑกบั หรือเชื่อมตอกับ ผลติภัณฑ
อปุกรณเสริม ซอฟตแวร และ/หรือ การบริการที่ไมไดผลิต
จัดหาหรือไดรับอนุญาตจาก Nokia และไดมีการใชนอกเหนือ
จากวัตถปุระสงคทีก่ําหนดใหใช ขอบกพรองตางๆ อาจเกิดจาก
ไวรัสคอมพวิเตอร จากการเขาถงึโดยไมไดรับอนุญาตของคุณ
หรือของบุคคลภายนอกไปยังการบริการ บัญชีอืน่ๆ ระบบ
คอมพวิเตอรหรือเครือขายตางๆ การเขาถึงโดยไมไดรับ
อนญุาตนี้อาจเกดิขึ้นจากการการเจาะระบบ การขโมยรหัสผาน
หรือวธิีการอืน่ๆ ทีห่ลากหลาย
4. การประกนัคุณภาพอยางจํากดันี้จะไมครอบคลมุถงึขอ
บกพรองที่เกดิขึ้นโดยขอเทจ็จริงที่วาแบตเตอรี่เกดิการลัดวงจร
หรือซลีของแบตเตอรี่ถูกปด หรือเซลลแตกหรือแสดงรองรอย
การถูกทําลาย หรือมีการใชแบตเตอรี่ในอปุกรณอื่นนอกเหนอื
จากที่กาํหนดใหใช
5. การประกนัคุณภาพอยางจํากดันีจ้ะไมใชบังคับในกรณีที่
ผลติภัณฑถูกเปด ปรับเปลี่ยน หรือซอมโดยบุคคลอืน่ใดที่มิใช
ศูนยใหรับบริการที่ไดรับมอบหมาย ในกรณีทีม่ีการซอมโดยใช
อะไหลทีไ่มไดรับการอนญุาตใหใช หรือในกรณีที่เลขลําดับ
ของผลติภัณฑ รหัสวันที่ของอปุกรณเสริมโทรศัพทเคลือ่นที่
หรือหมายเลข IMEI ถูกดึงออก ลบ ทําใหเลอืน แกไข หรือไม
สามารถอานได ในวธิีใดๆ กต็าม และการพจิารณาดังกลาวนี้จะ
อยูในดุลยพนิจิแตเพยีงผูเดียวของ Nokia
6. การประกันคุณภาพอยางจํากดันีจ้ะไมสามารถใชได ในกรณี
ทีผ่ลิตภัณฑโดนละอองน้ํา ความชื้น หรือความรอนจัด หรือ
เงื่อนไขทางสิ่งแวดลอมทีรุ่นแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในเงื่อนไขดังกลาว มีการกดักรอน การออกซิเดชัน การ
เปอนอาหารหรือของเหลว หรือไดรับผลจากเคมีภัณฑ

ขอความสําคัญอื่น
ผูใหบริการอสิระทีเ่ปนบุคคลภายนอกจะจัดหาซมิการดและ
เครือขายเซลลลูารและ/หรือเครือขายหรือระบบอื่นๆ ที่ใชกบั
ผลิตภัณฑ ดังนั้น Nokia จะไมรับผิดชอบในการประกนัคุณภาพ
กบัการดําเนนิการมีพรอมใช การครอบคลุมของการบริการ การ
บริการ หรือพสิัยของเครือขายเซลลูลารหรือเครือขายหรือ
ระบบอืน่ๆ กอนที่จะมีการซอมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ ผูให
บริการอาจจําเปนตองปลดลอ็ค SIM หรือลอ็คอืน่ๆ ที่ไดมีการ
เพิม่เพือ่ลอ็คผลติภัณฑกบัเครือขายหรือผูใหบริการเฉพาะ ใน
กรณีดังกลาวนี้ Nokia จะไมรับผิดชอบในความลาชาในการ
ซอมตามการประกนัคุณภาพหรือการที่ Nokia ไมสามารถ
ทําการซอมตามการประกนัคุณภาพไดอยางสมบูรณซึง่มี
สาเหตุจากความลาชาของผูใหบริการหรือความลมเหลวในการ
ปลดลอ็ค SIM หรือลอ็คอื่นๆ ได
โปรดจําไววาใหทาํการสํารองสําเนาตางๆ หรือเกบ็เอกสารที่มี
ขอมูลและเนื้อหาที่สําคัญที่เกบ็อยูในผลิตภัณฑของคุณ
เนื่องจากเนื้อหาหรือขอมูลอาจสูญหายในระหวางการซอมหรือ
การเปลี่ยนผลิตภัณฑ ตามขอกาํหนดในขอ "ขอจํากดัความรับ
ผดิของ Nokia" และตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia ไมวาใน
กรณีใดๆ จะไมรับผิดชอบ ทัง้โดยชัดแจงหรือโดยปริยาย ใน
ความเสียหายหรือความสูญหาย หรือความลมเหลวไมวาจะเกดิ
ขึ้นจากความสูญหาย ความเสียหาย หรือความลมเหลวของ
เนื้อหาหรือขอมูลในระหวางการซอมหรือการเปลีย่นผลิตภัณฑ

ชิ้นสวนหรืออปุกรณอืน่ทัง้หมดของผลิตภัณฑที่ Nokia เปลีย่น
ใหใหมจะเปนกรรมสิทธิข์อง Nokia ในกรณีทีผ่ลิตภัณฑที่ถกูสง
กลับคืนถูกพบวาไมอยูภายใตเงื่อนไขและขอผกูพนัของการ
ประกนัคุณภาพอยางจํากดันี้ ทาง Nokia และบริษทัทีใ่หบริการ
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ทีไ่ดรับมอบหมายขอสงวนสิทธทิี่จะคิดคาบริการ ในขณะที่
ซอมหรือเปลีย่นผลติภัณฑ Nokia อาจใชผลติภัณฑหรือชิ้น
สวนใหม เทยีบเทาของใหม หรือที่ไดรับการปรับปรุงสภาพใหม
แลว

ผลติภัณฑของคุณอาจมีองคประกอบเฉพาะประเทศ ซึง่รวมถงึ
ซอฟตแวร ในกรณีที่ผลิตภัณฑมีการสงออกอกีครั้งจากประเทศ
ปลายทางเดิมไปยังอกีประเทศหนึ่ง ผลติภัณฑอาจมีองค
ประกอบเฉพาะประเทศทีไ่มถือวาเปนขอบกพรองตามการ
ประกนัคุณภาพอยางจํากดันี้

ขอจํากัดความรับผิดของ Nokia
การประกนัคุณภาพอยางจํากดันี้เปนการแกไขเฉพาะประการ
เดียวของคุณตอ Nokia และเปนความรับผิดเฉพาะประการเดียว
ของ Nokia ในขอบกพรองในผลติภัณฑของคุณ อยางไรกด็ี
การประกนัคุณภาพอยางจํากดันี้ไมแยกหรือจํากดั i) สิทธติาม
กฎหมาย (ขอกําหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใชบังคับ
หรือ ii) สิทธใิดๆ ของคุณตอผูจําหนายผลิตภัณฑ
การประกนัคุณภาพอยางจํากดันี้จะใชแทนที่ความรับผิดและ
การประกนัคุณภาพของ Nokia อืน่ๆ ไมวาโดยปากเปลา ลาย
ลกัษณอกัษร โดยขอกําหนด (ไมบังคับ) โดยขอสัญญา โดย
การละเมิด หรือโดยประการอืน่ ซึง่รวมถึงแตไมจํากดั และใน
กรณีทีอ่นุญาตตามกฎหมายทีใ่ชบังคับ ขอกาํหนด การประกนั
คุณภาพ หรือเงื่อนไขโดยปริยายใดๆ ที่เกีย่วกบัคุณภาพและ
ความสมบูรณทีเ่หมาะสมกบัสภาพการใชงาน ตามที่กฎหมาย
อนุญาต Nokia จะไมรับผิดชอบสําหรับความเสียหายหรือ
สูญหาย หรือความลมเหลวของขอมูล การสูญเสียกาํไร การสูญ
เสียการใชผลติภัณฑหรือการทํางาน การสูญเสียทางธุรกจิ การ

สูญเสียในการทาํสัญญา การสูญเสียรายได หรือการสูญเสีย
รายรับทีค่าดไว ตนทุนหรือคาใชจายที่เพิม่ขึ้น หรือสําหรับ
ความเสียหายหรือความเสียหายทางออม ความเสียหายหรือ
ความสูญเสียทีเ่กดิขึ้น หรือความเสียหายหรือความสูญเสีย
พเิศษ ตามที่กฎหมายอนญุาต Nokia จะรับผิดจํากดัเฉพาะ
มูลคาของผลิตภัณฑที่จําหนาย ขอจํากดัดังกลาวจะไมใชกบั
การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทีเ่กดิจากการละเมิดที่ไดรับการพสิูจน
วาเปนของ Nokia

ขอกําหนดตามกฎหมาย
การประกันคุณภาพอยางจํากดันี้อยูภายใตขอกาํหนดของ
กฎหมายทีก่ําหนดเงื่อนไขหรือการประกนัคุณภาพโดยปริยาย
ใหกบัการประกนัคุณภาพอยางจํากดันี้ซึ่งไมสามารถปฏิเสธ
จํากัด หรือปรับเปลี่ยน หรือไมสามารถปฏิเสธ จํากดัหรือปรับ
เปลี่ยนเวนแตกระทําอยางจํากัด ในกรณีทีข่อกาํหนดตาม
กฎหมายดังกลาวใชบังคับ และ Nokia สามารถปฏิบัติตามได
ความรับผิดตามขอกําหนดดังกลาวจะมีอยูอยางจํากัด โดยมี
ทางเลือกในกรณีของสินคา: เปลี่ยนสินคาหรือสิ่งของที่เทียบ
เทาสินคา ซอมสินคา ชําระราคาคาเปลี่ยนสินคาหรือการไดมา
ในสินคาที่เทาเทยีมกนั หรือชําระราคาในการซอมสินคา และ
ในกรณีของการบริการ: ใหบริการอกีครั้ง หรือชําระราคาในการ
ที่ตองใหบริการอกีครั้ง

หมายเหตุ: ผลติภัณฑของคุณเปนอปุกรณ
อเิล็กทรอนิกสซึง่มีเทคโนโลยีที่มีความซับซอน Nokia ขอ
แนะนําใหคุณทาํความคุนเคยกบัคูมือผูใชและคําแนะนําทีใ่หมา
พรอมกบัผลติภัณฑ โดยทาํหมายเหตุไวดวยวาผลิตภัณฑอาจ
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มีเลนสกลองถายรูป หนาจอที่มีความคมชัดสูง และชิ้นสวน
อืน่ๆ ดังกลาว ซึง่อาจถกูขีดขวนหรืออาจเสียหายไดหากไมใช
ความระมัดระวงัอยางดี
ขอมูลการประกนัคุณภาพ ขอกาํหนด และคุณภาพของ
ผลติภัณฑทั้งหมดอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยไมมีการแจงให
ทราบ

Nokia Corporation
Keilalahdentie 2-4
FIN-02150 Espoo
Finland
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ดชันี
สัญลักษณ/ตัวเลข

20
เสียงเรียกเขา 124

D
DRM (การจัดการสิทธิ์แบบ
ดจิติอล) 99

E
Excel, Microsoft 129

G
GPS
คําขอตําแหนง 34

GPS (Global Positioning
System) 32
GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS) 32

H
HSDPA (high-speed downlink
packet access) 27

I
IAPs (internet access points) 91

L
LAN ไรสาย (WLAN) 90

M
Mini Map 85
MMS (multimedia message
service) 104
MMS (บรกิารขอความ
มัลติมีเดีย) 106

P
PDF reader 130
PictBridge 71
PowerPoint, Microsoft 130

Q
Quickmanager 130
Quickpoint 130
Quicksheet 129
Quickword 129

R
RDS (ระบบขอมูลวิทยุ) 52
RealPlayer 98

S
SIP 149
SMS (short message service) 104

U
UPnP (Universal Plug and Play
architecture) 75

V
Visual Radio 52
การตั้งคา 53

W
WEP 147
Widget 85
Word, Microsoft 129
WPA 147

ก
กลอง
การตั้งคา 63
ขอมูลที่ตั้ง 58
คุณภาพรูปภาพ 63
คุณภาพวดิีโอ 64
ตัวเลือก 59
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สัญลักษณ 56
สี 63
แฟลช 59
แสง 63
โหมดตอเนื่อง 60
โหมดภาพ 58
โหมดวดิีโอ 62

กลองถายรปู
ฉาก 59
ตัวจับเวลาอตัโนมัติ 60

การกําหนดคา
โปรดดูที ่การตั้งคา

การขามแดน 144
การควบคุมความดัง 26
การคัดลอกขอความไปไวที่
คลิปบอรด 104
การซิงโครไนซขอมูล 136
การดาวนโหลด 86
การตั้งคา

RealPlayer 99
SIP 149
Visual Radio 53
WLAN 148
กลอง 63
การกําหนดคา 149
การควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอ 149
การจัดตําแหนง 142
การจํากดัการโทร 144

การปรับตั้งคา 138
การเชื่อมตอ Bluetooth 93
การเชื่อมตอ GPRS 146
การโทร 143
การโอนสาย 144
ขอมูลแพคเกต็ 148
จอภาพ 138
จุดเชื่อมตอ 145
จุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต
WLAN 147
ปุม Navi 142
พรอมทาํงาน 138
พอดแคสต 49
ภาษา 139
มุมมองรวม 119
วิทยุผานเน็ต 55
ศูนยวิดีโอ 82
เครือขาย 144
เครือขายโฮม 76
เครื่องสง FM 49
เวบ็เบราเซอร 88
แอปพลิเคชั่น 149
ใบรับรอง 140

การตัง้คา LAN ไรสาย 148
การตัง้คาการจดัตําแหนง 142
การตัง้คาความเชือ่ถือ 141
การตัง้คาจอภาพ 138
การตัง้คาตัวอักษร 138

การตั้งคาพรอ็กซี่ 147
การตั้งคาภาษา 139
การตั้งคาวิดโีอ 64
การตั้งคาสัปดาห, ปฏทิิน 127
การตั้งคาหนาจอ 138
การตั้งคาอุปกรณเพิม่พิเศษ 139
การตั้งคาเขตเวลา 126
การตั้งคาเครอืขาย 144
การตั้งคาแสงสวาง 138
การติดตัง้แอปพลิเคชั่น 132
การนําเสนอ
มัลติมีเดีย 130

การนําเสนอ, มัลติมีเดีย 74, 106
การบันทึก
การโทร 100
เสียง 100

การบันทึกคลิปวิดีโอ 62
การปฏิเสธสาย 115
การปฏิเสธไมรบัสาย 115
การประชุม, การตัง้คา 126
การปรบัตัง้คา 138
การปรบัแตงคา 28
การปลดล็อคปุมกด 23, 140
การปดเสียง 115
การปองกันดานลิขสิทธิ์ 99
การปอนขอความ 103
การพิมพ
ภาพ 72
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รูปภาพ 71
การยกเลิกสาย 115
การยอ/ขยาย 58, 62
การรอสาย 116
การรบัสาย 115
การลบจุดตาแดง 69
การล็อค
ปุมกด 140

การล็อคปุมกด 23
การสตรมีสื่อ 98
การสนับสนุนแอปพลิเคชั่น J2ME
Java 132
การสํารองขอมูลหนวยความจําใน
โทรศัพท 135
การอัพเดตซอฟตแวร 15
การเขารหัสภาษา 104
การเชือ่มตอ Bluetooth
การจับคูอปุกรณ 94
การตั้งคา 93
การปดกั้นอปุกรณ 95
การมองเห็นอปุกรณ 93
การรับขอมูล 95
การสงขอมูล 94
การเปด/ปดโทรศัพท 93
ความจําเหลือนอย 95
ทีอ่ยูอปุกรณ 94
ระบบความปลอดภัย 94

การเชื่อมตอ GPRS
การตั้งคาจุดเชื่อมตอ 146

การเชื่อมตอกบัคอมพิวเตอร 96
โปรดดูเพิม่เติมที ่การเชื่อมตอ
ขอมูล

การเชื่อมตอขอมูล 
การซงิโครไนซ 136
การเชื่อมตอกับเครื่องพซีี 96
ตัวจัดการอปุกรณ 136
สายเคเบิล 96

การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
การตั้งคา 148
ตัวนับ 121

การเชื่อมตอสาย USB 96
การเชื่อมตอสายเคเบลิ 96
การเชื่อมตออินเทอรเน็ต 83

โปรดดูเพิม่เติมที ่เบราเซอร
การเชื่อมตอเว็บ 83
การเลน
ขอความ 107

การแกไขปญหา 150
การโทร 114
การตั้งคา 143
การบันทึก 100
การปฏิเสธ 115
การรับ 115
ชวงเวลาของ 121
ตัวเลอืก 114

การโทรดวน 116
การโทรออกซ้ํา 143
การโอนเพลง 46
การใชการตั้งคาเดิม, การตัง้คาจาก
โรงงาน 142

ข
ขอความ
การตั้งคา 109
มัลติมีเดีย 106
อเีมล 107
เสียง 115
แฟมขอมูล 102
ไอคอนของสายเรียกเขา 106

ขอความคลิปเสียง 104
ขอความจากระบบ 102
ขอความตัวอักษร
การสง 104

ขอความตอนรบั 138
ขอความบรกิาร 106
ขอความมัลติมีเดีย 104, 106
ขอความอีเมล 107
ขอความแบบตัวอักษร
การตอบ 106
การตั้งคา 109
การรับและการอาน 106
ขอความในซมิ 109

ขอมูลการจัดตําแหนง 32
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ขอมูลตําแหนง 32
ขอมูลตดิตอ 14
ขอมูลตดิตอ Nokia 14
ขอมูลทั่วไป 14
ขอมูลที่เปนประโยชน 14

ค
คลังภาพ
ลงิคการสตรีม 74
เสียง 73

คลิปบอรด, การคดัลอก
ขอความ 104
คลิปวิดโีอ
การสง 70
การสงผาน 70
รวมกัน 119
เสียงคลปิใน 70
เอฟเฟกต 70

ความปลอดภัย
WEP 147
WPA 147
เวบ็เบราเซอร 87
ใบรับรอง 140

ความปลอดภยัของซิมการดราย
ชือ่ 139
คําสั่งบรกิาร 102
เครอืขายโฮม 45, 75
การคัดลอกไฟล 78

การแบงปนเนือ้หา 77
เครือ่งคิดเลข 132
เครือ่งบันทึกเสียง 100
เครือ่งมือสํารวจ 32
เครือ่งสง FM 48
การตั้งคา 49
การเลนเพลง 48

เครือ่งหมายวรรคตอน, การปอน
ขอความ 104
เครือ่งเลน
การถายโอนเพลง 46
เพลยลสิต 44

เครือ่งเลนเพลง 43

จ
จุดเชื่อมตอ 91, 145

ฉ
ฉาก, ภาพ และวิดีโอ 59

ช
ชุดความปลอดภัย 141
ชุดหูฟง 25
ชวงเวลาของการโทร 121

ซ
ซิงโครไนซ
การตั้งคา 78

ซิมการด
ขอความ 109

ต
ตวัจัดการการเชือ่มตอ 92
ตวัจัดการอุปกรณ 136
ตวัจัดการแอปพลิเคชั่น 132
ตวัจัดการไฟล 135
ตวัจับเวลาอัตโนมัติ, กลองถาย
รปู 60
ตวัชวยตั้งคา 20
ตวัอานขอความ 107
การเลือกเสียง 137

ตวัเลือกการวางสายทั้งหมด 116
ตวัแปลง 130

ถ
ถาดออก, ขอความ 102
ถาดเขา, ขอความ 106
แถบเครือ่งมือ 57, 66
แถบเครือ่งมือที่ใชงานอยู 59
ในกลอง 57
ในรูปถาย 66

น
นาฬกิา 30, 126
นาฬกิาปลุก 126
นาฬกิาปลุก, บนัทึกปฏทิิน 127
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บ
บล็อก 85
บนัทึก 126, 130
บนัทึกการประชุม 126
บนัทึกการโทร 122
บนัทึกวันครบรอบ 126
บนัทึกวันเกดิ 126
บุคมารค 86
เบราเซอร

Widget 85
การดาวนโหลด 86
การตั้งคา 88
การเบราสเพจ 85
การเรียกดูเพจ 83
ความปลอดภัย 87
บุคมารค 86
หนวยความจําแคช 87

เบอรของฉัน 123
เบอรที่โทรออก 121
แบตเตอรี่
การตั้งคาประหยัดพลงังาน 138
การประหยัดพลงังาน 16

แบบเสียง 29
การตั้งคา 138
การตั้งคาเรียกเขา 30

ใบรบัรอง 140
ใบรบัรองสวนตัว 140
ใบอนุญาต 99

ป
ปฏทิิน 126
ประหยัดพลังงาน 138
ปุมกด 23, 140
ปุมเลื่อน 24
ปองกันปุม 140
ปองกันปุมกด 23

ผ
แผนที่ 36
แผนภมูิ
ตารางทําการ 129

ฝ
ฝายสนับสนุน 14

พ
พอดแคสต
การคนหา 50
การตั้งคา 49
การเลน 51
สิ่งที่ดาวนโหลด 51
ไดเรกทอรี 50

เพลง 43

ฟ
ฟด, ขาว 85
ฟดขาว 85

แฟมขอมูลขอความที่สง 102

ภ
ภาพ
การแกไข 68
การแบงปนออนไลน 72

ภาพถาย
โปรดดูที ่กลอง

ภาพพืน้หลัง 28
ภาพรวมของเพจ 85

ม
มุมมองเมนูแบบตาราง 31
เมนูตวัเลือกสําหรบัการโทร 114
เมนูมัลตมิีเดยี 24
เมนูหลัก 31

ย
ยินดตีอนรบั 19

ร
รหัส PIN 15
รหัส PIN2 15
รหัส PUK 15
รหัส UPIN 15
รหัส UPUK 15
รหัสผาน 15
รหัสล็อค 15
รหัสโทรศพัท 15
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รายการมุมมองเมนู 31
รายชือ่
กลุม 125
การคัดลอก 124
การซิงโครไนซ 136
การบันทึก 123
การลบ 123
การสง 123
การแกไข 123
ขอมูลที่เปนคาเริ่มตน 123
ชื่อและเบอรโทรศัพท 123
รายการเสียง 123
รูปภาพใน 123

รปูถาย
การจัดวางไฟล 66
การดู 65
การแกไข 68
จุดตาแดง 69
รายละเอยีดไฟล 66
แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู 62
แท็ก 67

รปูภาพ
การพมิพ 71

รปูแบบ
ขอจํากดัออฟไลน 26

ล
ลักษณะ 28

ลักษณะเสียง 28
ลายเซ็น, ดจิิตอล 141
ลําโพง 26
ลิงคการสตรมี 74
ลูกคาสัมพนัธ 14
โลโกระบบ 139

ว
วงกลม Navi 24
วันที่และเวลา 126
วิดีโอคลิป
การแกไข 69

วิดีโอที่ใชรวมกัน 119
วิทยุ 52
วิทยุผานเน็ต
การตั้งคา 55
การฟง 54
รายการโปรด 54
ไดเรกทอรีสถานี 55

วิทยุเอฟเอ็ม 52
เวลาและวันที่ 126
เวลาโลก 126
เว็บล็อก 85

ศ
ศูนยฝากขอความ
วิดีโอ 115
อเีมล 107

เสียง 115
ศนูยฝากขอความระยะไกล 107
ศนูยวิดีโอ 80
การดาวนโหลด 80
การดู 80

ส
สกลุเงิน
ตัวแปลง 130

สถานที่ 34
สปกเกอรโฟน 26
สมุดบันทึก 130
สมุดโทรศพัท

โปรดดูที ่รายชื่อ
สาย
การประชุม 115

สายการประชุม 115
สายวิดีโอ 117, 118
ตัวเลือกในขณะนั้น 118

สายสนทนา
โปรดดูที ่การโทร

สิ่งที่แนบ 106, 108
สื่อ

RealPlayer 98
การสตรีม 98
วทิยุ 52
เครื่องบันทกึเสียง 100
เครื่องเลนเพลง 43
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สไลดโชว 68
เสาอากาศ 19
เสียง 28
เสียงพูด 137
เสียงสั่งงาน 116, 135
เสียงเรยีกเขา 29, 30

ห
หนวยความจํา
การลบ 17
เวบ็แคช 87

หนวยความจําแคช 87
หนาสนับสนุนผลิตภณัฑ 14
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