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ความปลอดภยั
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนาํตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจ
กอใหเกดิอนัตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอาน
ขอมูลเพิม่เติมในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย

หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไร
สาย หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยบนทองถนนเปน
อันดับแรก

ควรปฏบิัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับ
สิ่งอื่นใด เมื่อคุณขบัขีย่านพาหนะอยู สิ่งสําคัญ
อันดับแรกที่คุณควรคํานึงในขณะขบัขี่ยาน
พาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน

อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน
ซึง่จะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องได

ปดโทรศพัทเมื่ออยูในบริเวณที่หามใช
โทรศพัทไรสาย

โปรดปฏบิัติตามขอหามตางๆ ปดเครื่องขณะอยู
บนเครื่องบิน, เมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการ
แพทย, น้ํามันเชื้อเพลิง, สารเคม ีหรือบริเวณที่มี
การระเบิด

บริการที่มีคุณภาพ

เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะสามารถ
ประกอบหรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่

เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่ไดรับ
การรับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับ
อุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

อุปกรณเสริม

ใชเฉพาะอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองเทานั้น
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใช
งานรวมกันได

กันน้ํา

โทรศัพทของคุณไมกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไว
ในที่แหง

เกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมือเลมนี้ไดผานการรับรองให
ใชงานกับ (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 และเครือขาย
UMTS 900, 2100 MHz ได โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพ
ตอกฎหมายและจารีตประเพณีทั้งหมด รวมถึงสิทธิสวน
บุคคลของผูอื่น และลิขสิทธิ์8
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การคุมครองดานลขิสิทธิ์อาจหามมิใหทําการคัดลอก แกไข
หรือโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางสวนได

โทรศัพทของคุณรองรับการเชื่อมตอไดหลายวิธี โทรศัพท
ของคุณเสี่ยงตอไวรัสและเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ เชนเดียว
กับเครื่องคอมพิวเตอร ควรปฏิบัติดวยความระมัดระวังในการ
ใชขอความ การขอเชื่อมตอ การเรียกดู และการดาวนโหลด
ตดิตั้งและเลือกใชเฉพาะบริการและซอฟตแวรอื่นๆ จาก
แหลงที่เชื่อถือไดซึ่งมีมาตรการดานความปลอดภยัและการ
ปองกันซอฟตแวรที่เปนอันตราย เชน แอปพลิเคชั่นที่มี
เครื่องหมาย Symbian Signed หรือผานการทดสอบ Java
Verified™ เทานั้น ควรใชความพิจารณาอยางรอบคอบใน
การติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัสและซอฟตแวรดานความ
ปลอดภยัอื่นๆ ลงในโทรศัพทและคอมพิวเตอรที่ใชเชื่อมตอ

โทรศัพทของคณุอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซต
อินเทอรเน็ตจากบริการภายนอกติดตั้งไวลวงหนาแลว คุณ
สามารถเขาสูไซตของบริษัทเหลานี้ไดจากโทรศัพทของ
คุณ เว็บไซตของบริษัทภายนอกไมใชกิจการในเครือของ
Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอ
เว็บไซตเหลานี้ หากคุณเลือกเขาใชเว็บไซตดังกลาว คุณ
ควรใชความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภยัหรือ
เนื้อหาของเว็บไซต

คําเตือน:  คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงาน
คุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปด
เครื่อง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตราย

แอปพลิเคชั่น Office สนับสนุนคุณสมบัติทั่วไปของ
Microsoft Word, PowerPoint และ Excel (Microsoft Office

2000, XP และ 2003) แตไมสามารถดูหรือแกไขไฟลในทุก
รูปแบบ

คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลกัษณอักษร
สําหรับขอมลูสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครือ่งดวยเสมอ

เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอาน
คูมือผูใชเพื่อศึกษารายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับความ
ปลอดภยั หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใช
งานรวมกันได

รูปภาพที่ปรากฏในคูมือฉบับนี้อาจแตกตางจากที่แสดงใน
เครื่อง

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสาย
กอนเริ่มใชงานโทรศัพท คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัติตองใช
รวมกับคุณสมบัติพิเศษของเครือขาย คุณสมบัติเหลานี้ไมได
มีการใหบริการบนทุกเครือขาย เครือขายตางๆ อาจตองการ
ใหคุณทําขอตกลงเฉพาะกับผูใหบริการกอนจงึจะสามารถ
ใชบริการเสริมจากระบบเครือขายได การใชบริการเครือขาย
เกี่ยวของกับการรับสงขอมูล โปรดตรวจสอบเกี่ยวกับคา
ธรรมเนียมสําหรับระบบเครือขายหลักของคุณและเมื่อใช
บริการขามเครือขายจากผูใหบริการของคุณ ผูใหบริการ
สามารถใหคําแนะนําและอธิบายถึงคาบริการที่เรียกเก็บ ใน
บางเครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงาน
บริการตางๆ จากระบบเครือขาย ตัวอยางเชน บางเครือขาย
อาจไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการทั้งหมด

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหยกเลิกหรือปดการใชงาน
คณุสมบัตบิางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น
คณุสมบัตเิหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของ

9
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คณุอาจมีการกําหนดคาพิเศษ เชน การเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู
ลําดับของเมนู และไอคอน โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเตมิ
จากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ
SSL) ที่ทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP สําหรับคุณสมบตัิบาง
อยางของโทรศัพท เชน MMS, การเรียกดูเว็บ และอีเมล
เครือขายจะตองใหการรองรับเทคโนโลยีเหลานี้

10

ค
วา
ม
ป
ล
อด
ภ
ัย



การเริ่มตนใชงาน
สวนประกอบและปุมกด (ดาน
หนา)

1 — หูฟง

2 — ปุมเลือก

3 — ปุมมัลติมีเดีย

4 — ปุมเมนู
5 — ปุมโทร

6 — ปุมกดตัวเลข

7 — ไมโครโฟน

8 — ปุม Navi™ (ตอไปนี้จะใชคําวาปุมเลื่อน)

9 — ปุมวางสาย

10 — ปุมลบ C
11 — กลองรอง

12 — เซนเซอรแสง

1 — ปุมเปด/ปด

2 — ชองเสียบสายเอวีของ Nokia สําหรับชุดหูฟงที่ใช
งานรวมกนัได

3 — สวิตชลอ็คปุมสําหรับการลอ็คและการปลดล็อคปุม

11
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ปุมและสวนตางๆ (ดานหลัง
และดานขาง)

1 และ 9 — ลําโพงสเตอริโอพรอมเอฟเฟกตเสียง 3 มิติ

2 — ปุมยอ/ขยาย/ระดับเสียง

3 — ปุมถายภาพ 2 จังหวะสําหรับการจับภาพอตัโนมัติ
การถายภาพนิ่ง และการบันทกึวดิีโอ

4 — แฟลชและไฟวิดีโอ

5 — กลองถายรูปหลกัสําหรับบันทึกภาพวิดีโอและถาย
ภาพความละเอียดสูง (สูงถงึ 5 ลานพกิเซล)

6 — ชองใสการดหนวยความจําสําหรับการด microSD ที่
ใชงานรวมกันไดและชองเสียบ Micro USB เพือ่เชื่อมตอ
กับพซีทีี่ใชงานรวมกนัได
7 — ชองเสียบอปุกรณชารจ

8 — รูรอยสายคลองขอมือ

การใสซิมการดและแบตเตอรี่
ปดโทรศัพทและปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอปุกรณ
ชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

1. หันดานหลงั
ของโทรศัพท
เขาหาคุณ กด
ปุมปลดล็อค
คางไว แลวยก
หนากากขึ้น

2. ใสซมิการดลง
ในทีว่างการด
ตรวจสอบใหแนใจ
วาบริเวณขั้วสัมผัส
บนการดคว่ําลง

12
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3. ใสแบตเตอรี่

4. ในการใสหนากาก
กลับเขาที่ ใหหัน
ตัวล็อคดานบนไป
ทางชองใสกอน
แลวกดลงจนกวา
หนากากลอ็คกลับ
เขาที่

ถอดซมิการด

ในการถอดซิมการด
เลือ่นตัวลอ็คไปตาม
ทศิทางลูกศร

การเปดโทรศัพท
1. กดคางไวทีปุ่มเปดปดเครื่อง

2. หากเครื่องขอใหปอนรหัส
PIN หรือรหัสลอ็ค ใหปอน
รหัสดังกลาว แลวกดปุม
เลอืกทางซาย รหัสลอ็คที่
กาํหนดใหจากโรงงาน คือ
12345 หากคุณลืมรหัส
และโทรศัพทของคุณล็อค
อยู เครื่องของคุณจะรองขอ
บริการและอาจมีการคิดคา
ใชจายเพิม่เติม สําหรับ
ขอมูลเพิม่เติม ติดตอศูนย
Nokia Care หรือตัวแทนจําหนายโทรศัพทของคุณ

การชารจแบตเตอรี่
1. เสียบเครื่อง
ชารจทีใ่ชรวม
กนัไดเขากบั
เตารับที่ผนัง

2. ตอสายไฟเขา
กบัโทรศัพท
หากกําลังไฟใน
แบตเตอรี่หมด
จนไมมีเหลือ
อาจใชเวลาสัก
ครูหนึ่งกอนที่ตัวบงชี้การชารจจะเริ่มเลือ่นไปมา

3. เมื่อชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว สัญลกัษณแสดงการ
ชารจจะหยุดวิง่ ถอดเครื่องชารจออกจากเครื่อง จาก
นั้น ใหถอดออกจากเตารับที่ผนัง
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เคล็ดลับ: ถอดสายเครื่องชารจออกจากเตารับที่
ผนัง เมื่อไมไดใชเครื่องชารจ เครื่องชารจทีเ่สียบ
คางอยูกบัเตารับไฟฟาจะกินพลังงานแมวาจะไม
ไดเสียบเขากบัโทรศัพทกต็าม

การใสสายคลองขอมือ
1. ถอดหนากากดานหลัง

2. รอยสายคลองขอมือ แลวดึงใหแนน

3. ใสหนากากดานหลังกลับ
คืน

ตําแหนงเสาอากาศ
โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศภายในและภายนอก ใน
ฐานะของอปุกรณรับสงสัญญาณวทิยุ โปรดหลกีเลีย่ง
การสัมผสับริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปนขณะเสา
อากาศใชสงหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกบัเสาอากาศจะ
สงผลตอคุณภาพของสัญญาณสื่อสาร อาจทาํให
โทรศัพทใชพลงังานในระดับทีม่ากขึ้น และทาํใหอายุ
การใชงานของแบตเตอรี่ลดลง

1 — เสาอากาศโทรศัพท
2 — เสาอากาศเครื่องสง FM
3 — เสาอากาศ Bluetooth และ LAN ไรสาย และตัวรับ
สัญญาณ GPS
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การเชื่อมตอ

โทรศัพทของคุณสนับสนนุวิธเีชื่อมตอดังตอไปนี้

● เครือขาย 2G และ 3G
● การเชื่อมตอ Bluetooth — เพือ่โอนไฟลและเชื่อมตอ
กบัอปุกรณเพิม่พเิศษที่ใชงานรวมกนัได โปรดดทูี่
“การเชื่อมตอ Bluetooth” หนา 40

● ชองเสียบ Nokia AV (3.5 มม.) — เพือ่เชื่อมตอกบั
หูฟง หูฟง หรือชุดสเตอริโอที่ใชงานรวมกนัได

● สายขอมูล USB — เพือ่เชื่อมตอกบัอปุกรณทีใ่ชงาน
รวมกนัได เชน เครื่องพมิพ และพซีี โปรดดทูี่
“USB” หนา 44

● LAN ไรสาย (WLAN) — เพือ่เชื่อมตอกบัอปุกรณทีใ่ช
งาน WLAN และอนิเทอรเน็ต โปรดดูที่ “LAN ไรสาย”
หนา 37

● GPS — เพือ่รับการสงขอมูลจากดาวเทยีม GPS สําหรับ
คนหาตําแหนงของคุณ โปรดดูที่ “การจัดตําแหนง
(GPS)” หนา 49

● เครื่องสง FM — เพือ่ฟงเพลงในโทรศัพทผานทาง
เครื่องรับ FM ทีใ่ชงานรวมกนัได เชน วิทยุในรถยนต
หรือชุดสเตอริโอในบาน โปรดดูที่ “การเลนเพลงดวย
เครื่องสง FM” หนา 66
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คนหาวิธีใช
คําแนะนําภายใน - วิธีใชใน
โทรศัพท
โทรศัพทของคุณมีคําแนะนาํเพือ่ชวยเหลือคุณในการใช
โทรศัพท

เมื่อเปดแอปพลิเคชั่นอยู หากตองการเรียกดูวิธใีชจาก
หนาจอปจจุบัน ใหเลอืก ตัวเลือก > วิธีใช ในการเปด
วิธีใชจากเมนูหลกั ใหเลือก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > วิธี
ใช แลวเลอืกแอปพลิเคชั่นทีส่ัมพนัธกนั

คุณสามารถคนหาลงิคเชื่อมโยงไปยังหัวขอทีเ่กีย่วของ
ไดทีด่านทายของเนือ้หาวธิีใช คุณสามารถเปลี่ยนขนาด
ของเนือ้หาไดเพือ่ชวยใหอานคําแนะนําใหสะดวกยิ่งขึ้น
หากคุณคลิกคําที่ขีดเสนใต จะมีคําอธิบายแบบยอแสดง
ขึ้น วิธใีชจะใชสัญลักษณตอไปนี้  แสดงลงิคเชื่อมโยง
ไปยังหัวขอวิธใีชทีเ่กีย่วของ  แสดงลิงคเชื่อมโยงไป
ยังแอปพลเิคชั่นทีก่ลาวถึง ขณะอานคําแนะนํา คุณ
สามารถสลับการใชงานระหวางวิธีใชกับแอปพลิเคชั่นที่
เปดอยูในพืน้หลงัไดโดยกดปุม  คางไว หรือเลอืก
ลิงคแอปพลเิคชั่น ( )

เคล็ดลับ: ในการนําวิธใีชมาไวในเมนูหลัก ให
เลือก เครื่องมือ > ยูทิลิตี, ไฮไลต วิธีใช แลว
เลือก ตัวเลือก > ยายไปโฟลเดอร ตามดวย
เมนูหลกั

การเริ่มตนใชงาน
โปรดดูขอมูลปุมกดและสวนประกอบตางๆ คําแนะนํา
สําหรับการตั้งคาโทรศัพท และขอมูลสําคัญอืน่ๆ ในคูมือ
การเริ่มตนใชงาน

ขอมูลฝายสนับสนุนและขอมูล
ติดตอของ Nokia
โปรดตรวจสอบขอมูลเพิม่เติม คูมือผูใชฉบับลาสุด
ดาวนโหลดตางๆ และบริการตางๆ ที่เกีย่วกบัผลติภัณฑ
ของ Nokia ไดทีเ่วบ็ไซต www.nokia.com/support
หรือเวบ็ไซต Nokia ในประเทศของคุณ นอกจากนี้ คุณ
ยังอาจดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาโดยไมตองเสียคา
ธรรมเนียม เชน MMS, GPRS, อเีมล และบริการอืน่ๆ ของ
โทรศัพทรุนนี้ไดฟรีที่ www.nokia.co.th/
phonesettings
หากคุณจําเปนตองติดตอฝายลูกคาสัมพนัธ ใหตรวจ
สอบรายชื่อศูนย Nokia Care ไดที่เว็บไซต
www.nokia.co.th/contactus
สําหรับบริการซอมบํารุง โปรดติดตอศูนย Nokia Care ที่
อยูใกลบานโดยดูขอมูลติดตอไดที่เว็บไซต
www.nokia.co.th/repair
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แอปพลิเคชั่นเพิ่มเติม
มีแอปพลเิคชั่นทีห่ลากหลายที่จัดเตรียมไวโดยโนเกยี
และบริษัทพัฒนาซอฟตแวรภายนอกเพือ่ชวยใหคุณใช
โทรศัพทไดอยางคุมคายิ่งขึ้น มีคําอธบิายแอปพลเิคชั่น
เหลานีใ้นคูมือ ซึง่มีอยูในหนาการสนบัสนุนผลิตภัณฑ
ของเวบ็ไซต Nokia

การอัพเดตซอฟตแวร
Nokia อาจผลติอพัเดตซอฟตแวรทีม่ีคุณสมบัติใหมๆ
ฟงกชันทีป่รับปรุงใหม และมีสมรรถภาพในการทํางานที่
ดีขึ้น คุณอาจขอการอพัเดตดังกลาวผานทางแอปพลิ
เคชั่นพซีี Nokia Software Updater ได การอัพเดต
ซอฟตแวรอาจมีใหในบางผลติภัณฑเทานั้น มีเพยีงผูให
บริการระบบบางรายที่รับรองตอเวอรชันซอฟตแวรลาสุด
ทีม่ีใหบริการ

ในการอพัเดตซอฟตแวรของโทรศัพท คุณจําเปนตองใช
แอปพลเิคชั่น Nokia Software Updater และเครื่องพซีทีี่
ใชรวมกนัไดทีใ่ชระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
2000, XP หรือ VIsta, จุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตแบบบรอด
แบรนด และสายเคเบิลขอมูลที่ใชรวมกนัไดเพือ่ตอ
โทรศัพทเขากบัเครื่องพซีี

คําเตือน:  หากคุณติดตั้งการอพัเดตซอฟตแวร
คุณจะไมสามารถใชอุปกรณนี้ แมแตการโทรฉุกเฉิน
จนกวาการอพัเดตจะเสร็จสิ้นและรีสตารทอุปกรณแลว
อยาลืมสํารองขอมูลกอนยอมรับการติดตั้งการอพัเดต

อพัเดตซอฟตแวรมีขนาดประมาณ 5-10 MB เมื่อใช
โทรศัทพของคุณ และมีขนาด 100 MB เมื่อใชเครื่อง
คอมพวิเตอร
การติดตั้งและการดาวนโหลดอาจใชเวลานานถงึ 20
นาทเีมื่อใชตัวจัดการอปุกรณ และนานถึง 30 นาทเีมื่อใช
ซอฟตแวร Nokia Software Updater
คุณสามารถอานขอมูลเพิม่เติมและดาวนโหลดแอปพลิ
เคชั่น Nokia Software Updater ไดทีเ่ว็บไซต
www.nokia.co.th/softwareupdate หรือเว็บไซต
Nokia ในประเทศของคุณ
หากเครือขายของคุณสนับสนุนการอัพเดตซอฟตแวร
ผานสัญญาณแบบ over-the-air คุณอาจสามารถแจง
ขอรับการอัพเดตผานโทรศัพทของคุณได

โทรศัพทของคุณจะสามารถตรวจสอบอพัเดตซอฟตแวร
ใหมๆ ไดเปนระยะๆ เมื่อใชโปรแกรม Nokia Software
Checker กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > โปรแกรม
ตรวจสอบซอฟตแวร

เคล็ดลับ: หากตองการตรวจสอบเวอรชันของ
ซอฟตแวรของโทรศัพท ใหกด *#0000# เมื่อ
เครื่องอยูในโหมดพรอมทาํงาน

การอัพเดตแอปพลิเคชั่น
กดปุม  และเลอืก แอปพลิเคชัน่ > อัพเดตแอป
ดวยการอพัเดตแอปพลิเคชั่น คุณสามารถตรวจสอบการ
อพัเดตที่มีอยูของแอปพลิเคชั่นและดาวนโหลดไปยัง
โทรศัพทของคุณ 17

ค
น
ห
าว
ิธีใ
ช


http://www.nokia.co.th/softwareupdate


หลังจากการอพัเดตซอฟตแวรโทรศัพทโดยใชการ
อพัเดตแอปพลิเคชั่น คําแนะนาํในคูมือผูใชหรือวิธใีช
อาจไมลาสุดเหมือนการอัพเดตนี้

เมื่อตองการดาวนโหลดการอัพเดตที่มีอยู เลอืก ตวั
เลือก > เริม่การอัพเดต

เมื่อตองการยกเลิกการเลือกอพัเดต เลื่อนไปทีก่าร
อพัเดตนั้นและกดปุมเลือ่น

เมื่อตองการดูขอมูลในการอพัเดต เลอืก ตวัเลือก > ดู
รายละเอียด

เมื่อตองการเปลีย่นแปลงการตั้งคา เลือก ตวัเลือก >
การตัง้คา

การตั้งคา
โดยปกติโทรศัพทของคุณจะมีการตั้งคา MMS, GPRS กา
สตรีม และอนิเทอรเน็ตเคลือ่นที่ไวใหในโทรศัพทแลว
ตามขอมูลของผูใหบริการเครือขายของคุณ คุณอาจมี
ขอมูลการตั้งคาจากผูใหบริการอยูในโทรศัพทแลว หรือ
คุณสามารถเลือกรับการตั้งคาในรูปของขอความตัว
อกัษรแบบพเิศษจากผูใหบริการได

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาทั่วไปในโทรศัพท
เชน การตั้งคาภาษา โหมดสแตนดบาย จอภาพ และการ
ล็อคปุมกด โปรดดูที่ “การตั้งคา” หนา 153

รหัสผาน
หากคุณลมืรหัสเหลานี้ โปรดติดตอผูใหบริการ

● รหัส PIN (Personal identification number) — รหัส
นี้จะชวยปองกนัการใชซมิการดของคุณโดยไมไดรับ
อนุญาต รหัส PIN (ตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก) มักใหมา
พรอมกับซิมการด หลังจากพมิพรหัส PIN ไมถูกตอง
สามครั้งติดตอกนั รหัสจะถูกบลอ็ค และคุณตองพิมพ
รหัส PUK เพือ่ปลดล็อค

● รหัส UPIN — รหัสนี้อาจมาพรอมกับการด USIM
การด USIM คือเวอรชั่นทีพ่ฒันาขึ้นมาอีกขั้นของ
มการด และสนับสนุนเฉพาะในโทรศัพทมือถือ UMTS

● รหัส PIN2  — รหัสชนดินี้ (ตัวเลข 4 - 8 หลัก) จะได
มาพรอมกบัซิมการดบางอนั โดยคุณตองใชรหัสนีใ้น
การเขาใชฟงกชันบางอยางภายในโทรศัพทของคุณ

● รหัสลอ็ค (ซึง่อาจเรียกวารหัสความปลอดภัย) — รหัส
ล็อคจะชวยปองกนัการใชโทรศัพทของคุณโดยไมได
รับอนญุาต คุณสามารถสรางและเปลีย่นรหัส รวมทั้ง
กําหนดใหโทรศัพทขอรับรหัสได คุณควรรักษารหัส
ใหมไวเปนความลบั และเกบ็ไวในทีป่ลอดภัยแยกจาก
ตัวเครื่อง ในกรณีที่คุณลมืรหัสและเครื่องถกูล็อคอยู
โทรศัพทของคุณจะตองขอรับบริการและอาจมีการ
เรียกเกบ็คาบริการ สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรดติดตอ
จุดบริการ Nokia Care หรือตัวแทนจําหนายโทรศัพท
ของคุณ

● รหัส PUK (Personal unblocking key) และรหัส
PUK2 — รหัสเหลานี้ (ตัวเลข 8 หลัก) ใชในการ
เปลีย่นแปลงรหัส PIN หรือรหัส PIN2 ที่ถกูบล็อคไว
ตามลาํดับ หากไมไดรับรหัสเหลานีม้าพรอมซิมการด
โปรดติดตอผูใหบริการซมิการดที่โทรศัพทของคุณใช
อยู
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● รหัส UPUK — รหัสชนดินี้ (ตัวเลข 8 หลกั) ใชในการ
เปลีย่นแปลงรหัส UPIN ที่ถูกบล็อคไว หากไมไดรับ
รหัสนี้มาพรอม USIM การด โปรดติดตอผูใหบริการ
USIM การดที่โทรศัพทของคุณใชอยู

ยืดอายุแบตเตอรี่
คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพทจะทาํใหสิ้นเปลือง
แบตเตอรี่มากขึ้นและลดอายุการใชงานแบตเตอรี่ลง
เพือ่เปนการประหยัดพลงังานแบตเตอรี่ ควรปฏิบัติดังตอ
ไปนี้
● ฟงกชันทีใ่ชเทคโนโลยี Bluetooth หรือการกาํหนด
ใหฟงกชันใดๆ ทาํงานอยูโดยไมแสดงผลบนหนาจอ
ในขณะใชฟงกชันอื่น จะสิ้นเปลืองพลงังานแบตเตอรี่
มากขึ้น ปดฟงกชันเทคโนโลยี Bluetooth เมื่อคุณไม
ตองการใชงาน

● ฟงกชันทีใ่ชระบบเครือขายไรสาย WLAN (wireless
LAN) หรือการกาํหนดใหฟงกชันใดๆ ทํางานอยูโดย
ไมแสดงผลบนหนาจอในขณะใชฟงกชันอืน่ จะสิ้น
เปลอืงพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น WLAN ในโทรศัพท
เคลือ่นที ่Nokia จะปดเองเมื่อคุณไมไดพยายาม
ทาํการเชื่อมตอใดๆ หรือไมไดเชื่อมตออยูกับจุดเชื่อม
ตออื่น หรือไมไดสแกนหาเครือขายที่สามารถใชได
อยู คุณสามารถกําหนดใหโทรศัพทไมตองสแกน หรือ
ลดความถี่ในการสแกนหาเครือขายทีส่ามารถใชได
ใหนอยลงโดยไมแสดงผลบนหนาจอได เพือ่ลด
ปริมาณการใชแบตเตอรี่ของเครื่อง โปรดดูที่ “LAN 
ไรสาย” หนา 37 เมื่อตั้งคา คนหาเครอืขาย เปน ไม
ตอง สัญลักษณบงบอกเมื่อมีเครือขาย WLAN ในพืน้ที่

จะไมแสดงในโหมดสแตนดบาย อยางไรกต็าม คุณยัง
สามารถสแกนหาเครือขาย WLAN ที่สามารถใชได
ดวยตนเอง และเชื่อมตอกบัเครือขาย WLAN นั้นได
ตามปกติ

● หากคุณตั้งคา การเชื่อมตอ GPRS เปน เมื่อวาง ใน
การตั้งการการเชื่อมตอ แตไมมีพื้นที่ครอบคลมุขอมูล
แพคเกต็ (GPRS) โทรศัพทจะพยายามสรางการเชื่อม
ตอ GPRS เปนระยะๆ เพือ่เปนการยืดเวลาในการใชงาน
โทรศัพท ใหเลือก การเชื่อมตอ GPRS > เมื่อ
ตองการ

● แอปพลิเคชั่นแผนที่จะดาวนโหลดขอมูลแผนทีใ่หมๆ
เมื่อคุณเลือ่นไปตามพื้นที่ใหมบนแผนที่ ซึ่งจะทําให
เครื่องตองใชพลังงานแบตเตอรี่เพิม่มากขึ้น คุณ
สามารถปองกนัการดาวนโหลดแผนทีใ่หมแบบ
อัตโนมัติได โปรดดูที่ “แผนที”่ หนา 54

● หากระดับความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลูลาร
ในพืน้ที่มีความแตกตางกนั โทรศัพทของคุณจะตอง
สแกนหาระบบเครือขายที่มีในพืน้ทีห่ลายๆ ครั้ง ซึ่งจะ
ทําใหเครื่องตองใชพลังงานแบตเตอรี่เพิม่มากขึ้น

หากตั้งคาโหมดเครือขายเปนโหมดคูในการตั้งคา
เครือขาย โทรศัพทจะคนหาเครือขาย UMTS หาก
ตองการใชเฉพาะเครือขาย GSM เทานั้น ใหกด 
และเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > โทรศัพท >
เครอืขาย > โหมดระบบ > GSM

● ไฟพืน้หลงัของหนาจอจะทําใหเครื่องตองใชพลังงาน
แบตเตอรี่เพิม่มากขึ้น ในการตั้งคาหนาจอ คุณ
สามารถเปลี่ยนการหมดเวลาหลงัจากทีไ่ฟพืน้หลงัดับ
ลง รวมทั้งปรับตัวตรวจจับแสงทีม่ีหนาที่ตรวจจับ
สภาพการสองสวางและปรับความสวางของหนาจอ
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ได กด  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา >
ทั่วไป > การปรบัตั้งคา > จอภาพ และ เวลาแสง
สวาง หรือ ความสวาง

● การปลอยใหแอปพลเิคชั่นทาํงานในพืน้หลังจะทําให
เครื่องใชพลังงานแบตเตอรี่เพิม่มากขึ้น ในการปด
แอปพลิเคชั่นที่ไมใช ใหกดปุม  คางไว แลวเลือ่น
ยังแอปพลิเคชั่นดังกลาวที่อยูในรายการ แลวกดปุม C
การกดปุม C จะไมปดฟงกชัน Music player ในการปด
ฟงกชัน Music player ใหเลอืกฟงกชันดังกลาวจาก
รายการ แลวเลือก ตัวเลือก > ออก

● ในการเปดโหมดประหยัดพลังงาน กดปุมเปดปด
เครื่อง และเลอืก เปดใชประหยัดพลังงาน ในการ
ปดโหมดประหยัดพลังงาน กดปุมเปดปดเครื่อง และ
เลือก ปดใชประหยัดพลังงาน คุณอาจไมสามารถ
เปลีย่นการตั้งคาของแอปพลิเคชั่นบางอยางได เมื่อ
เปดใชโหมดประหยัดพลงังาน

การเพิ่มหนวยความจํา
ในการดูขนาดของหนวยความจําทีข่อมูลประเภทตางๆ
ใชไป ใหกดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > ตวัจัด
ไฟล ตามดวยหนวยความจําที่ตองการ และ ตวัเลือก >
ขอมูล > ความจํา
ในการลบขอมูลทีไ่มตองการอกีตอไป ใหใชตัวจัดการ
ไฟลหรือไปยังแอปพลเิคชั่นของขอมูลดังกลาว คุณ
สามารถลบขอมูลตอไปนี้ได

● ขอความที่อยูในแฟมขอมูลในขอความและขอความ
อเีมลที่ดึงมาจากศูนยฝากขอความ

● เว็บเพจทีจ่ัดเกบ็ไว

● ขอมูลติดตอ
● บันทกึปฏิทนิ

● แอปพลิเคชั่นที่อยูในตัวจัดการแอปพลิเคชั่นทีคุ่ณไม
ตองการใชอีกตอไป

● ไฟลการติดตั้ง (.sis หรือ .sisx) ของแอปพลิเคชั่นที่
คุณไดติดตั้งเรียบรอยแลว โอนไฟลการติดตั้งไปยัง
เครื่องพซีีทีใ่ชงานรวมกนัได

● ภาพและวิดีโอคลิปทีอ่ยูในรูปถาย สํารองขอมูลไฟล
ไปยงัเครื่องพซีทีีใ่ชรวมกนัไดโดยใชโปรแกรม Nokia
Nseries PC Suite
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โทรศพัทของคณุ

ขนาด
● ปริมาตร: 74 ซซีี

● น้ําหนัก: 97 กรัม

● ความยาว: 110 มม.

● ความกวาง: 49 มม.

● ความหนา (สูงสุด): 15 มม.

ยินดีตอนรับ
เมื่อคุณเปดโทรศัพทครั้งแรก แอปพลเิคชั่นยินดีตอนรับ
จะปรากฏขึ้น

เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้:

● ตัวชวย  — เพือ่กาํหนดการตั้งคาตางๆ เชน อเีมล คุณ
สามารถอานรายละเอยีดเพิม่เติมเกีย่วกบัแอปพลิ
เคชั่นตัวชวยตั้งคาไดจากคําแนะนาํการใชงาน
โทรศัพททีม่ีอยูในหนาสนบัสนุนผลติภัณฑ Nokia
หรือทีเ่ว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ

● สลับ  — เพือ่โอนยายขอมูลตางๆ เชน รายชื่อ บันทกึ
ปฏิทนิ จากอปุกรณ Nokia ทีใ่ชรวมกนัได โปรดดทูี่
“การถายโอนเนือ้หา” หนา 21

ซึง่อาจมีการสาธติการใชโทรศัพทของคุณในแอปพลิ
เคชั่นยินดีตอนรับ

หากตองการเขาใชแอปพลิเคชั่นยินดีตอนรับในภายหลัง
ใหกดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > ยินดี
ตอนรบั นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขาใชแอปพลเิคชั่น
แตละตัวไดจากไอคอนของแอปพลเิคชั่นนั้นในเมนู

แอปพลิเคชั่นสลับ Nokia
การถายโอนเนื้อหา
คุณสามารถใชแอปพลเิคชั่น สลับ คัดลอกเนื้อหา เชน
เบอรโทรศัพท ที่อยู รายการปฏิทนิ และรูปภาพจาก
โทรศัพท Nokia เครื่องกอนของคุณไปยัง Nokia N79
โดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth
ชนิดของขอมูลที่สามารถถายโอนไดขึ้นอยูกบัรุนของ
โทรศัพทตนทางทีต่องการถายโอนขอมูลออกมา หาก
โทรศัพทรองรับฟงกชันการซิงโครไนซ คุณจะสามารถ
ซิงโครไนซขอมูลระหวางโทรศัพททั้งสองเครื่องได
Nokia N79 ของคุณจะแจงเตือนในกรณีทีเ่ครื่องอืน่ๆ นั้น
ไมรองรับการใชงานรวมกนั

หากไมสามารถเปดโทรศัพทอกีเครื่องไดโดยไมใส
ซิมการด คุณสามารถใสซมิการดของคุณในโทรศัพท
เครื่องนั้นได เมื่อเปดใช Nokia N79 ทีย่ังไมไดใช
ซิมการด รูปแบบออฟไลนจะถูกนํามาใชโดยอตัโนมัติ 
และจะเสร็จสิ้นการโอนขอมูล
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การถายโอนเนื้อหาครั้งแรก
1. ในการดึงขอมูลจากโทรศัพทเครื่องอืน่เปนครั้งแรก
ใน Nokia N79 ของคุณ ใหเลือก สลับ จากแอปพลิ
เคชั่นยินดีตอนรับหรือกดปุม  แลวเลือก เครือ่ง
มือ > ยูทิลิตี > สลับ

2. เลือกประเภทการเชื่อมตอที่ตองการใชถายโอน
ขอมูล โทรศัพททัง้สองเครื่องตองรองรับประเภทการ
เชื่อมตอที่ไดเลือกไว

3. หากคุณเลอืก Bluetooth ใหทาํการเชื่อมตอ
โทรศัพททั้งสองเครื่อง หากตองการใหโทรศัพท
คนหาอปุกรณอืน่ดวยการเชื่อมตอ Bluetooth ให
เลือก ทําตอ เลือกอปุกรณที่คุณตองการโอนขอมูล
เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสลงใน Nokia N79 ปอน
รหัส (ตัวเลข 1-16 ตัว) แลวเลอืก ตกลง จากนั้นปอน
รหัสเดียวกนันัน้ลงในโทรศัพทอกีเครื่องหนึ่ง และ
เลือก ตกลง ตอนนี้โทรศัพททั้งสองเครื่องจะจับคู
กัน โปรดดูที่ “การจับคูอปุกรณ” หนา 42

โทรศัพท Nokia รุนกอนๆ บางรุนจะยังไมมีแอปพลิ
เคชั่นสลบั ในกรณีดังกลาว แอปพลิเคชั่นสลบัจะถกู
สงไปยังโทรศัพทอกีเครื่องในรูปแบบของขอความ
ในการติดตั้งแอปพลเิคชั่น Switch บนโทรศัพท
เครื่องนั้น ใหเปดขอความ และทําตามคําแนะนาํที่
ปรากฏบนหนาจอ

4. จากเครื่อง Nokia N79 ของคุณ ใหเลอืกขอมูลที่คุณ
ตองการถายโอนจากโทรศัพทอกีเครื่อง

เมื่อการถายโอนขอมูลเริ่มตน คุณสามารถยกเลกิและ
กลับมาทาํตอในภายหลังได

ขอมูลจะถูกถายโอนจากหนวยความจําของโทรศัพทอกี
เครื่อง ไปยังตําแหนงทีก่ําหนดไวใน Nokia N79 ของ
คุณ เวลาในการโอนจะขึ้นอยูกบัจํานวนขอมูลที่ถายโอน

การซิงโครไนซ ดงึ หรือสงขอมูล
หลังจากการถายโอนขอมูลครั้งแรก ใหเลือกจากตัว
เลอืกตอไปนีเ้พือ่เริ่มการถายโอนขอมูลใหม โดยจะขึ้น
อยูกบัรุนของโทรศัพทอกีเครื่อง:

   เพือ่ซิงโครไนซขอมูลระหวาง Nokia N79 ของคุณ
กับอปุกรณเครื่องอืน่ ในกรณีที่อปุกรณเครื่องอืน่รองรับ
การซิงโครไนซ การซิงโครไนซมีสองแบบ หากรายการ
ใดในเครื่องหนึ่งถูกลบ รายการนัน้ในอกีเครื่องก็จะถกูลบ
ดวย คุณไมสามารถกูคืนรายการที่ถูกลบโดยใชการ
โครไนซได

   เพือ่ดึงขอมูลจากอปุกรณเครื่องอืน่มาที่ Nokia
N79 ของคุณ ดวยวิธกีารดึงขอมูล เนื้อหาจะไดรับการ
ถายโอนจากอปุกรณเครื่องอืน่มาที่ Nokia N79 ของคุณ
เครื่องอาจขอใหคุณเกบ็หรือลบเนื้อหาเดิมทีอ่ยูใน
เครื่องตนทาง ทั้งนีข้ึ้นอยูกบัรุนของโทรศัพทเครื่องนัน้

   เพือ่สงเนื้อหาจาก Nokia N79 ของคุณไปยัง
อุปกรณเครื่องอืน่

หาก สลับ ไมสามารถสงรายการได ทั้งนีข้ึ้นอยูกบั
ประเภทของอปุกรณอกีเครื่อง คุณสามารถเพิม่รายการ
ดังกลาวลงใน โฟลเดอรNokia ที่ C:\Nokia หรือ E:
\Nokia แลวสงขอมูลจากที่อยูดังกลาวไดNokia N79
เมื่อคุณเลอืกแฟมขอมูลทีต่องการถายโอน รายการนัน้ๆ
ก็จะไดรับการซิงโครไนซลงในแฟมขอมูลเดียวกนัใน22
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โทรศัพทอกีเครื่อง หรือจากโทรศัพทอกีเครื่องลงใน
โทรศัพทของคุณ

ใชทางลัดเพื่อถายโอนขอมูลซ้ําอีกครั้ง

หลงัจากถายโอนขอมูลเสร็จสิ้น คุณสามารถจัดเกบ็ทาง
ลดัพรอมกบัการตั้งคานั้นลงในหนาจอหลักเพือ่ทีคุ่ณจะ
สามารถถายโอนขอมูลในลักษณะเดียวกนันี้ไดอกีครั้งใน
ภายหลัง

ในการแกไขทางลดั ใหเลือ่นไปที่ทางลดั แลวเลอืก ตัว
เลือก > การตั้งคาทางลัด คุณสามารถสรางหรือ
เปลี่ยนชื่อของทางลัดนั้นได เปนตน

บันทกึการถายโอนขอมูลจะปรากฎหลงัการถายโอน
ขอมูลทุกครั้ง ในการดูบันทกึการถายโอนขอมูลลาสุด ให
เลือ่นไปยังทางลัดในมุมมองหลัก แลวเลอืก ตัวเลือก >
ดบูนัทึก

จดัการกับความขัดแยงในการถายโอน

หากรายการทีต่องการถายโอนถกูแกไขในทั้งสองเครื่อง
โทรศัพทจะพยายามผสานการเปลีย่นแปลงนั้นโดย
อตัโนมัติ หากไมสามารถทําได จะเกดิความขัดแยงใน
การถายโอนขอมูลขึ้น เลอืก ตรวจสอบทีละเครือ่ง,
สําคญัเหนือโทรศัพทนี้ หรือ สําคญัเหนือโทรศัพท
อื่น เพือ่แกปญหาความขัดแยง หากตองการทราบคํา
แนะนําเพิม่เติม ใหเลอืก ตัวเลือก > วิธีใช

สัญลักษณบนจอภาพ
  กําลงัใชโทรศัพทในเครือขาย GSM (บริการเสริมจาก

ระบบเครือขาย)

   กาํลังใชโทรศัพทในเครือขาย UMTS (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

  คุณมีขอความที่ยังไมไดอานหนึง่หรือหลาย
ขอความซึ่งอยูในโฟลเดอร ถาดเขา ที่อยูในขอความ

  คุณมีอเีมลใหมอยูในศูนยฝากขอความระยะไกล

  มีขอความรอสงอยูในโฟลเดอร ถาดออก

  คุณมีเบอรที่ไมไดรับสาย

  เสียงเรียกเขาถูกกาํหนดเปนเงียบ เสียงเตือน
ขอความและเสียงเตือนอเีมลถกูกาํหนดเปนปด

  รูปแบบตั้งเวลากําลงัทํางาน

  ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อค

  นาฬกิาปลุกกําลังทาํงาน

  กาํลงัใชสายโทรศัพทสายที่สอง (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

  สายทัง้หมดที่โทรเขามาที่โทรศัพทจะถูกโอน
ไปที่เบอรอื่น (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากคุณมี
สายโทรศัพทสองสาย จะมีตัวเลขแสดงสายโทรศัพทที่
กาํลังใชงาน

  โทรศัพทเชื่อมตอกบัเครือขายผาน LAN ไรสาย
หรือ UMTS (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) และพรอม
สําหรับการโทรสายอนิเทอรเนต็

  มีการด microSD ทีใ่ชรวมกนัไดอยูในโทรศัพท
  มีการตอชุดหูฟงที่ใชรวมกนัไดกบัโทรศัพท
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  เครื่องสง FM กําลังทาํงาน แตไมไดสงสัญญาณ
 เครื่องสง FM กาํลังทํางานและสงสัญญาณ

  มีการตอสายสงสัญญาณทีวทีี่ใชรวมกนัไดกับ
โทรศัพท

  มีการตอเท็กซโฟนที่ใชรวมกนัไดกบัโทรศัพท

  สายขอมูลกาํลังทาํงาน (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

  มีการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ GPRS (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) สัญลกัษณ  แสดงวาพกัการเชื่อมตอ
ชั่วคราว และสัญลกัษณ  แสดงวาใชงานการเชื่อมตอ
ได

  มีการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็อยูในสวนของเครือขาย
ทีส่นบัสนนุการทาํงานระบบ EGPRS (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) สัญลกัษณ  แสดงวาพกัการเชื่อมตอ
ชั่วคราว และสัญลกัษณ  แสดงวาใชงานการเชื่อมตอ
ได สัญลกัษณเหลานี้แสดงวามีบริการ EGPRS ในเครือ
ขาย แตโทรศัพทของคุณไมจําเปนตองใช EGPRS ในการ
ถายโอนขอมูล

  มีการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ UMTS (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) สัญลกัษณ  แสดงวาพกัการเชื่อมตอ
ชั่วคราว และสัญลกัษณ  แสดงวาใชงานการเชื่อมตอ
ได

  สนับสนุนการใช HSDPA (High-speed downlink
packet access) และเครือขายดังกลาวกําลงัทํางาน
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) สัญลกัษณ  แสดงวา
พกัการเชื่อมตอชั่วคราว และสัญลกัษณ  แสดงวาใช

งานการเชื่อมตอได โปรดดูที่ “การดาวนโหลดอยาง
รวดเร็ว” หนา 29

  คุณไดตั้งคาใหโทรศัพทคนหาเครือขาย LAN ไรสาย
และมีเครือขาย LAN ไรสายที่ใชได (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) โปรดดูที่ “เกีย่วกบั WLAN” หนา 37

  กาํลังใชงานการเชื่อมตอ LAN ไรสายในเครือขายที่
ใชการเขารหัส

  กาํลังใชงานการเชื่อมตอ LAN ไรสายในเครือขายที่
ไมไดใชการเขารหัส

  เปดการเชื่อมตอ Bluetooth ไว โปรดดูที่ “การเชื่อม
ตอ Bluetooth” หนา 40

  กําลงัโอนยายขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth
เมื่อสัญลักษณดังกลาวกะพริบ แสดงวาโทรศัพทของ
คุณพยายามจะเชื่อมตอกบัอปุกรณอกีเครื่อง

  มีการเชื่อมตอ USB
   กําลงัดําเนินการซิงค

ทางลัด
เมื่ออยูในเมน ูคุณสามารถใชปุมตัวเลข ปุม # และปุม *
แทนปุมเลือ่นเพือ่เขาสูแอปพลิเคชั่นไดอยางรวดเร็ว
เชน ในเมนหูลัก กดปุม 2 เพือ่เปดขอความ หรือกดปุม
# เพือ่เปดแอปพลิเคชั่นหรือโฟลเดอรในตําแหนงที่
เกีย่วของในเมนู

ในการสลับระหวางแอปพลเิคชั่นทีเ่ปดอยู ใหกดปุม 
คางไว การปลอยใหแอปพลเิคชั่นทํางานเปนพืน้หลัง จะ24
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ทาํใหใชพลังงานแบตเตอรี่สิ้นเปลอืงและลดอายุใชงาน
ของแบตเตอรี่

ในการดูขอมูลมัลติมีเดีย กดปุมมัลติมีเดีย

ในการเริ่มการเชื่อมตอเว็บ (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม 0 คาง
ไว

ในหลายๆ แอปพลเิคชั่น เมื่อจะดูรายการตัวเลือกทีใ่ช
เปนสวนใหญ ( ) ใหกดปุมเลือ่น

ในการเปลีย่นรูปแบบ ใหกดปุมเปด/ปดและเลือกรูปแบบ

ในการสลับระหวางรูปแบบทั่วไปและรูปแบบไมมีเสียง
เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย ใหกดคางไวที่ #

ในการโทรไปยังศูนยขอความเสียง (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย ให
กดปุม 1 คางไว

ในการเปดรายการหมายเลขทีโ่ทรออกลาสุด เมื่อเครื่อง
อยูในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมโทร

ในการใชเสียงสั่งงาน เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย
ใหกดปุมเลือกดานขวาคางไว

ในการลบแอปพลเิคชั่นออกจากเมนู ใหเลอืกแอปพลิ
เคชั่น และกด C คุณอาจไมสามารถลบบางแอปพลิเคชั่
ออกได

การล็อคปุมกด
เมื่อลอ็คโทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไป
ยังหมายเลขฉุกเฉินทีใ่ชเปนทางการซึง่กําหนดไวใน
เครื่องได

เมื่อตองการลอ็คและปลดลอ็คปุม ใชสวติชล็อคทีด่าน
บนของเครื่อง ซึง่อยูติดกบัปุมเปด/ปด

ในการตั้งคาปุมกดใหล็อคอตัโนมัติหลงัจากหมดเวลาที่
กาํหนด ใหกด  และเลือก เครือ่งมือ > การตั้ง
คา > ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศพัทและ
มการด > เวลาล็อคปุมกดอัตโนมัติ

ในการเปดไฟปุมกดเมื่ออยูในสภาวะที่มีแสงนอย ใหกด
ปุมเปด/ปดเบาๆ

ปุม Navi™
ตอจากนี้ไปจะเรียกวาปุมเลือ่น

ใชปุม Navi เพือ่เลือ่นไปมาระหวางรายการและเมนู (ขึ้น,
ลง, ซาย หรือขวา) กดปุมเลื่อนเพือ่เลือกการดําเนินการ
ตามที่แสดงไวดานบนของปุมหรือเพือ่แสดงตัวเลือกที่
ใชงานบอยที่สุด 

ในการเปดหรือปดการตั้งคาปุม Navi กด  และเลือก
เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > วงกลม Navi >
วงกลม Navi
เมื่อเปดใชปุม Navi ในการตั้งคา คุณสามารถเลือ่นไปยัง
เมนรููปถาย, เครื่องเลนเพลง, ศูนยวดิีโอ Nokia, รายชื่อ
และรายการขอความ หรือเมนมูัลติมีเดียไดอยางรวดเร็ว 25
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1. เลื่อนนิ้วของคุณเบาๆ ไปรอบๆ
ขอบของปุมเลื่อนตามเข็มนาฬกิา
หรือทวนเข็มนาฬกิา เลื่อนนิ้วมือ
ไปเรื่อยๆ จนกวาการเลือ่นจะแสดง
บนหนาจอ

2. หากจะเลื่อนปุมตอไปเรื่อยๆ ให
เลื่อนนิ้วของคุณไปรอบๆ ขอบของ
ปุมเลือ่นตามเข็มนาฬกิาหรือทวน
เข็มนาฬกิา

สัญลักษณโหมดพัก

ขอบดานในรอบๆ ปุม Navi จะสองสวาง
อยางชาๆ เมื่อเครื่องอยูในโหมดพกั
แสงไฟจะแตกตางกนัเปนระยะๆ ราวกบัวาเครื่องกําลงั
เตนเปนจังหวะ หากจะปดไฟ ใหกดปุม  และเลือก
เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > วงกลม Navi >
จังหวะแสงไฟ

เมนูมัลติมีเดีย
ดวยเมนูมัลติมีเดีย คุณสามารถเขาสูเนือ้หามัลติมีเดียที่
ใชบอยทีสุ่ดได เนื้อหาที่เลือกจะแสดงขึ้นในแอปพลิ
เคชั่นที่เหมาะสม

1. เมื่อตองการเปดหรือปด
เมนูมัลติมีเดีย ใหกดปุม
มัลติมีเดีย

2. ในการเรียกดูแผน ให
เลื่อนไปทางซายหรือขวา
หรือหากตั้งคาตัวเลื่อน
Navi เปนเปด ใหเลื่อนนิ้ว
ไปตามขอบของปุมเลื่อน

แผนรายการมีดังตอไปนี้:

● ทีวีและวิดีโอ  —  ดู
วิดีโอคลิปที่คุณดู
ลาสุด วดิีโอคลปิทีจ่ัดเก็บอยูในเครื่องของคุณ
หรือเขาใชบริการตางๆ ของวิดีโอ

● เพลง  — เขาสูเครื่องเลนเพลงและหนาจอกําลัง
เลน เรียกดูเพลงและเพลยลสิต หรือดาวนโหลด
และจัดการพอดแคสต

● รปูภาพ  — ดูภาพทีถ่ายลาสุด เริ่มดูภาพหรือ
วิดีโอคลิปของคุณเปนสไลดโชว หรือดูไฟลสื่อใน
อลับั้ม

● แผนที่  — ดูตําแหนงทีโ่ปรดปรานในแอปพลิ
เคชั่นแผนที่

● เว็บ  — ดูเว็บลงิคที่โปรดปรานในเบราเซอร
● รายชื่อ  — เพิม่รายชื่อ สงขอความ หรือโทรออก
ดวยเสียง ในการเพิม่รายชื่อใหมลงในตําแหนง
วางของรายการ ใหกดปุมเลื่อน แลวเลอืกรายชื่อ
ในการสงขอความ เมื่ออยูในเมนูมัลติมีเดีย ให
เลือกรายชื่อ แลวเลือก ตวัเลือก > สงขอความ
ตวัอักษร หรือ สงขอความมัลติมีเดีย26
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3. เมื่อจะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงในแผนรายการ ใหกดปุม
เลือ่นขึ้นหรือลง หากตองการเลือกรายการ ใหกดปุม
เลือ่น

ในการเปลีย่นลําดับของแผนรายการ ใหเลือก ตวั
เลือก > จดัเรยีงแผน

เมื่อตองการกลบัไปยังเมนูมัลติมีเดียจากหนาจอแอปพลิ
เคชั่นที่ใชงานอยู ใหกดปุมมัลติมีเดีย

การคนหาทางโทรศัพท 
กดปุม  แลวเลือก การคนหา
คุณสามารถใชการคนหาโทรศัพทไดโดยตรงจากโหมด
สแตนดบายแบบพเิศษ ในกรณีทีไ่ดเปดใชในการตั้งคา
แลว

ใช Mobile Search ในการเขาสูโปรแกรมคนหาขอมูล
อนิเทอรเน็ตและคนหา รวมทัง้เชื่อมตอกบับริการทองถิ่น
เวบ็ไซต ภาพ และขอมูลเกีย่วกบัโทรศัพทมือถอื ทั้งนี้
คุณสามารถคนหาเนื้อหาในโทรศัพทได เชน รายการ
ปฏิทนิ อเีมล และขอความอืน่ๆ

การคนหาเว็บ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
1. ในหนาจอหลักของฟงกชันคนหา ใหเลอืก คนหา
อินเทอรเน็ต

2. เลอืกโปรแกรมคนหาขอมูล

3. ปอนขอความที่ตองการคนหา

4. กดปุมเลื่อนเพื่อเริ่มการคนหา

การคนหาเนื้อหาสวนตวั

ในการคนหาเนื้อหาในโทรศัพท เมื่ออยูในหนาจอหลัก
ใหปอนขอความในชองคนหา ผลลัพธในการคนหาจะ
แสดงบนหนาจอที่คุณปอนขอความ

ชุดหูฟง
คุณสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงหรือหูฟงที่ใชงานรวมกนัได
กบัโทรศัพทของคุณ คุณอาจตองเลอืกโหมดสายเคเบิล

คําเตอืน:  เมื่อคุณใชชุด
หูฟง ความสามารถในการรับฟง
เสียงรอบดานของคุณอาจไดรับ
ผลกระทบ อยาใชชุดหูฟงหากมี
โอกาสทําใหเกดิอนัตรายตอ
ความปลอดภัยของคุณ

ชุดหูฟงบางชุดจะมีมาดวยกัน
สองสวน คือรีโมทคอนโทรล
และหูฟง รีโมทคอนโทรลจะมี
ไมโครโฟนและปุมที่ใชในการ
รับสายหรือวางสายสนทนา ปรับ
ระดับเสียง รวมทัง้เลนไฟลเพลง
หรือวดิีโอ ในการใชหูฟงที่มีรีโมทคอนโทรล ใหตอ
รีโมทคอนโทรลกับชองเสียบของ Nokia (3.5 มม.) ที่ตัว
เครื่อง แลวตอหูฟงกบัรีโมทคอนโทรล

ในการโทรออกดวยระบบแฮนดฟรี ใหใชชุดหูฟงทีม่ีปุม
ควบคุมระยะไกลที่ใชรวมกนัได หรือใชไมโครโฟนของ
โทรศัพท 27
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ในการปรับความดังขณะสนทนา ใหใชปุมปรับระดับเสียง
ของโทรศัพท หรือทีชุ่ดหูฟง ถามีปุมดังกลาว ชุดหูฟง
บางรุนจะมีปุมควบคุมเสียงมัลติมีเดียที่ใชปรับความดัง
ของเสียงเมื่อจะฟงเพลงหรือดูวดิีโอเทานัน้

ทัง้นี ้คุณสามารถตอสายสงสัญญาณโทรทศันที่ใชรวม
กนัไดเขากบัชองเสียบ Nokia AV (3.5 มม.) ที่ตัวเครื่อง

อยาเชื่อมตอผลิตภัณฑทีส่รางสัญญาณออก เนื่องจาก
ผลติภัณฑนีอ้าจทาํใหเครื่องเสียหายได อยาเชื่อมตอ
แหลงสัญญาณที่มีกาํลังไฟฟาเขากบัชองเสียบ Nokia
AV
หามเชื่อมตออปุกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอืน่ๆ เขากบั
ชองเสียบ Nokia AV นอกเหนือจากที่ไดรับอนุมัติโดย
Nokia ใหใชงานกบัเครื่องนี้ได โปรดใสใจเปนพเิศษกบั
ระดับเสียง

การควบคุมระดับเสียงและ
ลําโพง

คําเตอืน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟง
ดวยเสียงดังอยางตอเนือ่งอาจสงผลเสียตอการไดยิน
หามถือโทรศัพทไวใกลกบัหูเมื่อคุณเปดใชลําโพง
เพราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกนิไป

ในการปรับเพิม่หรือลดระดับเสียง ขณะสนทนาหรือฟง
เสียงอยางใดอยางหนึ่งอยู ใหใชปุมระดับเสียง

ลําโพงในตัวชวยใหคุณพดู
และฟงเสียงในระยะทีไ่มหาง

จากเครื่องมากนัก โดยไมจําเปนตองถอืโทรศัพทไว
ใกลๆ หู

ในการใชลาํโพงขณะสนทนา ใหเลอืก ลําโพง

ในการปดลําโพง ใหกด หูฟงในตัว

รูปแบบออฟไลน
ในการเปดใชรูปแบบออฟไลน ใหกดปุมเปด/ปดเบาๆ
แลวเลือก ออฟไลน หรือกดปุม  แลวเลือก เครือ่ง
มือ > รปูแบบ > ออฟไลน
คุณสามารถใชรูปแบบออฟไลนเพือ่ใชโทรศัพทไดโดย
ไมตองเชื่อมตอกบัเครือขายไรสาย เมื่อคุณเปดใชรูป
แบบออฟไลน การเชื่อมตอกับเครือขายไรสายจะถกูปด
ซึ่งแสดงดวยเครื่องหมาย  ในพืน้ทีแ่สดงความแรง
ของสัญญาณ เครื่องโทรศัพทจะปดกัน้สัญญาณ RF ไร
สายทั้งหมดทัง้ขาเขาและขาออก หากคุณสงขอความ
ขอความดังกลาวจะถูกเกบ็ไวในถาดออกเพือ่รอสงภาย
หลัง

เมื่อรูปแบบออฟไลนทํางาน คุณสามารถใชโทรศัพทได
โดยไมตองมีซมิการด

ขอสําคญั:  ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถ
โทรออกหรือรับสาย หรือใชคุณสมบัติอืน่ๆ ที่ตองอยู
ภายในพืน้ทีบ่ริการของเครือขายเซลลูลาร คุณยัง
สามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการ
ซึ่งกาํหนดไวในเครื่องของคุณได ในการโทรติดตอ คุณ
ตองใชฟงกชันโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
หากลอ็คโทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค
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เมื่อคุณไดเปดใชรูปแบบออฟไลนแลว คุณยังสามารถใช
LAN ไรสาย เชน เพือ่อานอเีมลหรือเบราสอนิเทอรเน็ต
ได โปรดปฏิบัติตามขอกาํหนดดานความปลอดภัยที่มี
เมื่อสรางและใชการเชื่อมตอ LAN ไรสาย คุณยังสามารถ
ใชการเชื่อมตอ Bluetooth ได ขณะอยูในรูปแบบออฟ
ไลนได

ในการคงรูปแบบออฟไลน ใหกดปุมเปด/ปดเบาๆ แลว
เลอืกรูปแบบอื่น โทรศัพทจะเปดใชการสงสัญญาณไร
สายซ้ําอีกครั้ง (หากมีความแรงของสัญญาณเพยีงพอ)

การดาวนโหลดอยางรวดเร็ว
High-speed downlink packet access (HSDPA หรือเรียก
อกีอยางหนึง่วา 3.5 G ซึ่งแสดงดวย ) เปนบริการ
ระบบเครือขายในเครือขาย UMTS และใหบริการ
ดาวนโหลดขอมูลความเร็วสูง เมื่อการรองรับ HSDPA ใน
โทรศัพทไดเปดใชงาน และโทรศัพทไดเชื่อมตอกบั
เครือขาย UMTS ซึง่รองรับ HSDPA การดาวนโหลดขอมูล
เชน ขอความ, อเีมล และหนาเบราเซอร ผานระบบเซล
ลารจะเร็วขึ้น การเชื่อมตอ HSDPA ทีใ่ชงานอยูจะแสดง
ดวย  โปรดดูที่ “สัญลักษณบนจอภาพ” หนา 23

คุณสามารถเปดและปดการรองรับ HSDPA ในการตั้งคา
เครื่องโทรศัพท โปรดดูที่ “การตั้งคาขอมูลแพคเกต็”
หนา 164

โปรดติดตอผูใหบริการเพือ่ดูขอมูลเกีย่วกบัการใชงาน
และการเปนสมาชิกบริการเชื่อมตอขอมูล

HSDPA มีผลเฉพาะกบัความเร็วในการดาวนโหลดเทานัน้
การสงขอมูล เชน ขอความและอเีมลไปยังระบบจะไมมี
ผล
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เวบ็เบราเซอร 
คุณสามารถใชเวบ็เบราเซอรดูเว็บเพจทีใ่ชภาษา HTML
(Hypertext markup language) ในอนิเทอรเน็ตไดอยาง
ทีอ่อกแบบมาแตแรก ทั้งนี ้คุณยังสามารถเรียกดูเว็บเพจ
ทีอ่อกแบบขึ้นเปนพเิศษสําหรับอปุกรณโทรศัพท
เคลือ่นที ่และใชภาษา XHTML (Extensible hypertext
markup language) หรือภาษา WML (Wireless markup
language)
หากเครื่องไมสนบัสนุนหรือไมสามารถอานเว็บเพจได
รวมทั้งพบโคดขยะในขณะเบราส คุณสามารถลองกดปุม

 แลวเลอืก เว็บ > ตัวเลือก > การตัง้คา > หนา >
การเขารหัสที่ตัง้ไว และเลือกการเขารหัสที่ตรงกบั
เวบ็เพจ

ในการเบราสเว็บ คุณตองกําหนดคาจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเน็ตในโทรศัพทกอน

การเรียกดูเว็บ
กดปุม  แลวเลอืก เว็บ

ปุมลัด:ในการเริ่มใชเบราเซอร ใหกดปุม 0 คางไว
เมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทาํงาน

ขอสําคญั:  ใชเฉพาะบริการทีคุ่ณเชื่อถือและให
ความปลอดภัยที่เพยีงพอ และปองกนัอนัตรายตอ
ซอฟตแวร

ขอสําคญั:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรอืน่ๆ จากแหลงทีว่างใจไดเทานัน้ เชน แอปพลิ
เคชั่นที่มีสัญลักษณจาก Symbian หรือผานการ
รับรองจาก Java Verified™
ในการเรียกดูเวบ็เพจ เมื่ออยูในหนาจอบุคมารค ใหเลอืก
บุคมารค หรือปอนที่อยูลงในชอง ( ) แลวกดปุมเลื่อน

เวบ็เพจบางหนาอาจประกอบไปดวย ภาพกราฟกและ
เสียง ซึง่โทรศัพทจะตองมีพืน้ที่หนวยความจําขนาด
ใหญ จึงจะสามารถเขาดูเว็บเพจดังกลาวได หาก
โทรศัพทของคุณไมมีพืน้ที่หนวยความจําเหลืออยูใน
ขณะทีโ่หลดหนาดังกลาว ภาพกราฟกของหนานั้นจะไม
แสดงขึ้น

ในการเรียกดูเว็บเพจโดยไมแสดงภาพกราฟก เพือ่
เปนการประหยัดพืน้ทีห่นวยความจํา ใหเลอืก ตัว
เลือก > การตัง้คา > หนา > โหลดเนื้อหา > ตวั
อักษรเทานั้น

ในการปอนที่อยูเว็บเพจใหมทีคุ่ณตองการเขาชม ให
เลอืก ตัวเลือก > ไปยังที่อยูเว็บ

เคล็ดลับ: ในการเขาชมเวบ็เพจทีจ่ัดเกบ็เปนบุค
มารคในหนาจอบุคมารค ขณะเรียกดู ใหกดปุม 1
แลวเลอืกบุคมารค

ในการดึงขอมูลเพจครั้งลาสุดจากเซิรฟเวอร ใหเลือก ตัว
เลือก > ตัวเลือกการนําทาง > โหลดซ้ํา30
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ในการจัดเกบ็ที่อยูเว็บของเพจปจจุบันเปนบุคมารค ให
เลอืก ตวัเลือก > จดัเก็บเปนบุคมารค

ในการดูภาพที่ถายไวของเพจตางๆ ทีคุ่ณเคยเขาเยี่ยม
ชมในขณะที่เรียกดูเพจอืน่ ใหเลอืก กลับ (จะใชไดหาก
ตั้งคาเปด รายการประวัติ ในการตั้งคาเบราเซอร และ
เพจปจจุบันไมใชหนาแรกที่คุณเขาเยี่ยมชม) เลือกเพจที่
คุณตองการเยี่ยมชม

ในการจัดเกบ็เพจขณะเรียกดู ใหเลือก ตวัเลือก >
เครือ่งมือ > บนัทึกเพจ

คุณสามารถจัดเกบ็เพจ แลวเรียกดูเพจดังกลาวภายหลงั
ขณะออฟไลนได นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดกลุม
เวบ็เพจลงในโฟลเดอรได ในการเปดเพจทีคุ่ณจัดเกบ็ไว
ใหเลอืก ตัวเลือก > บุคมารค > เพจที่จดัเกบ็ไว

ในการเปดรายการยอยของคําสั่งหรือการดําเนนิการ
สําหรับเพจทีเ่ปดไวขณะนั้น ใหเลือก ตวัเลือก > ตวั
เลือกบรกิาร (หากเว็บเพจสนบัสนนุ)

ในการปองกนัหรือยอมใหใชการเปดหนาตางหลายบาน
ไดโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลือก > หนาตาง > ปด
กัน้ปอปอัพ หรือ อนุญาตปอปอัพ
ปุมลัดขณะเบราส
● กด 1 เพือ่เปดบุคมารคของคุณ

● กด 2 เพือ่คนหาคําหลักในเพจปจจุบัน

● กด 3 เพือ่กลับไปที่เพจกอนหนา

● กด 5 เพือ่แสดงรายการหนาตางที่เปดอยูทัง้หมด

● กด 8 เพือ่แสดงภาพรวมเพจในหนาปจจุบัน กดปุม 8
อกีครั้งเพือ่ขยายและดูสวนของหนาเพจที่ตองการ

● กด 9 เพือ่ปอนที่อยูเว็บใหม

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

เคล็ดลับ: ในการกลับไปทีโ่หมดพรอมทาํงาน
โดยที่ยังเปดเบราเซอรไวแบบไมแสดงผลบนหนา
จอ ใหกดปุม  สองครั้งหรือกดปุมวางสาย ใน
การกลบัไปที่เบราเซอร ใหกดปุม  คางไว แลว
เลือกเบราเซอร

แถบเครื่องมือเบราเซอร
แถบเครื่องมือเบราเซอรจะชวยในการเลอืกฟงกชันของ
เบราเซอรทีใ่ชงานบอย

ในการเปดแถบเครื่องมือ ใหกดปุมเลือ่นคางไวบนจุดวาง
ในเว็บเพจ เลื่อนไปทางซายหรือทางขวาเพือ่เลือ่นไป
ตามแถบเครื่องมือ ในการเลอืกคุณสมบัติ ใหกดปุมเลือ่น

ในแถบเครื่องมือ ใหเลือกจากรายการตอไปนี้

● ลิงคที่ใชบอย  — ดูรายการทีอ่ยูเวบ็ทีคุ่ณเขาเยี่ยม
ชมบอย

● ภาพรวมเพจ  — ดูภาพรวมของเว็บเพจปจจุบัน
● คนหา — คนหาคําสําคัญภายในเพจปจจุบัน
● โหลดซ้ํา — รีเฟรชเพจ
● สมัครลิงคขาว (ถามีให) — ดูรายการหัวขอขาวบน
เวบ็ที่มีอยูในเวบ็เพจปจจุบัน และสมัครใชบริการ
หัวขอขาวบนเว็บ
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การสํารวจเพจ
Mini Map และภาพรวมของเพจจะชวยคุณสํารวจเวบ็เพจ
ทีม่ีขอมูลจํานวนมาก

เมื่อเปดใชงาน Mini Map ในหนาการตั้งคาเบราเซอร
แลว ขณะทีคุ่ณเลื่อนดูหนาเว็บเพจขนาดใหญ Mini Map
จะปรากฏขึ้นและแสดงภาพรวมของเว็บเพจทีคุ่ณดูอยูใน
ขณะนัน้

หากตองการเปดใชงาน Mini Map ใหเลอืก ตัวเลือก >
การตัง้คา > ทั่วไป > แผนที่ยอ > เปด

หากตองการดูสวนตางๆ ใน Mini Map ใหเลื่อนซาย ขวา
ขึ้น หรือลง เมื่อถึงบริเวณที่ตองการดูแลว ใหหยุดเลือ่น
Mini Map จะหายไป และคุณจะสามารถดูบริเวณที่คุณ
เลอืกไวได

ขณะทีคุ่ณกําลงัเบราสเวบ็เพจทีม่ีขอมูลจํานวนมาก คุณ
ยังสามารถใช ภาพรวมเพจ เพือ่ดูวาเวบ็เพจนัน้ๆ มี
ขอมูลประเภทใดบาง

หากตองการแสดงภาพรวมเพจของเพจปจจุบัน กด 8 ใน
การหาจุดที่ตองการในหนานัน้ๆ ใหเลื่อนขึ้น ลง ซาย
หรือขวา ใหกดปุม 8 อกีครั้งเพือ่ขยายและดูสวนที่
ตองการของเพจนั้น

ลิงคขาวบนเว็บและบล็อก
ลิงคขาวบนเว็บหรือเว็บฟดคือ ไฟล XML บนเวบ็เพจที่
ชุมชนเวบ็บลอ็กและองคกรขาวนาํมาใชเพือ่แบงปน
หัวขอขาวหรือบทความลาสุด ตัวอยางเชน ฟดขาว
บลอ็กหรือเว็บบล็อกคือ บันทึกประจําวันบนเว็บ ลงิคขาว

บนเว็บสวนใหญใชเทคโนโลยี RSS และ Atom ถอืเปน
เรื่องปกติที่จะพบลิงคขาวทางเวบ็บนเว็บ บลอ็ก และ
Wiki
เวบ็เบราเซอรของ Nokia จะตรวจพบโดยอตัโนมัติหาก
เวบ็เพจใดมีลิงคขาวบนเว็บ

หากตองการสมัครขอรับบริการลิงคขาวบนเว็บ ใหเลอืก
ตัวเลือก > สมัครลิงคขาว

หากตองการดูลงิคขาวบนเว็บที่คุณสมัครไว ในหนาจอ
บุคมารค เลอืก ลิงคขาว

หากตองการอพัเดตลงิคขาวบนเว็บ ใหเลอืกลิงคนั้น
และ ตวัเลือก > รเีฟรช

หากตองการกําหนดวิธอีัพเดตลิงคขาวบนเว็บ ใหเลือก
ตัวเลือก > การตัง้คา > ลิงคขาว

Widget
โทรศัพทของคุณสนับสนุน Widget Widget เปนแอปพลิ
เคชั่นเว็บขนาดเลก็ๆ ที่สามารถดาวนโหลดได ซึ่งจะสง
ขอมูลมัลติมีเดีย ลิงคขาว และขอมูลตางๆ เชน รายงาน
สภาพอากาศ ไปยังโทรศัพทของคุณ Widget ที่ติดตั้งลง
ในโทรศัพทจะปรากฏเปนแอปพลิเคชั่นที่แยกไวใน
โฟลเดอร แอปพลิเคชัน่
คุณสามารถดาวนโหลด Widget ไดโดยใชแอปพลเิคชั่น
ดาวนโหลดหรือดาวนโหลดจากเว็บ

จุดเชื่อมตอกับ Widget ที่ระบบตั้งไวจะเปนจุดเชื่อมตอ
เดียวกนักบัเว็บเบราเซอร เมื่อ Widget ทาํงานในพืน้
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หลงั Widget บางรายการอาจอพัเดตขอมูลลงใน
โทรศัพทของคุณโดยอตัโนมัติ
การใช Widget อาจตองใชการสงขอมูลขนาดใหญผาน
ทางเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเกีย่ว
กบัคาบริการในการสงขอมูลจากผูใหบริการของคุณ

การคนหาขอมูล
ในการคนหาคําสําคัญ เบอรโทรศัพท หรือทีอ่ยูอเีมล
ภายในเวบ็เพจปจจุบัน ใหเลอืก ตวัเลือก > คนหา แลว
เลอืกตัวเลือกที่ตองการ เลื่อนขึ้นหากตองการไป
ตรงกนักอนหนา เลือ่นลงหากตองการไปยังคําที่ตรงกนั
ถดัไป

เคล็ดลับ: ในการคนหาคําสําคัญภายในเพจนั้น
ใหกดปุม 2

การดาวนโหลดและการสั่งซื้อ
รายการ
คุณสามารถดาวนโหลดรายการตางๆ เชน แบบเสียงเรียก
เขา ภาพ โลโกระบบ ลกัษณะ และคลิปวดิีโอได รายการ
เหลานีอ้าจเปนบริการทีไ่มตองเสียคาใชจายหรือตองสั่ง
ซื้อ รายการทีด่าวนโหลดจะจัดการดวยแอปพลเิคชั่นใน
โทรศัพททีเ่หมาะสม เชน ภาพที่ดาวนโหลดจะถกูจัด
เกบ็ในแอปพลเิคชั่นรูปถาย

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรอืน่ๆ จากแหลงทีว่างใจไดเทานัน้ เชน 

แอปพลเิคชั่นทีม่ีสัญลักษณจาก Symbian หรือผานการ
ทดสอบรับรองจาก 

การดาวนโหลดรายการ:

1. เลอืกลิงคเชื่อมโยง

2. เลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสมเพือ่สั่งซือ้รายการ (เชน
ซื้อ)

3. คุณควรอานขอมูลที่ใหอยางละเอยีด

4. ในการยกเลิกหรือดําเนนิการดาวนโหลดตอ ใหเลอืก
ตัวเลือกทีเ่หมาะสม (เชน ยอมรบั หรือ ยกเลิก)

เมื่อคุณเริ่มดาวนโหลด รายการที่กาํลังดาวนโหลดอยู
หรือดาวนโหลดเสร็จแลวจากเซสชันการเบราสในขณะ
นัน้จะปรากฏขึ้น

ในการแกไขรายการ ใหเลอืก ตัวเลือก > สิ่งที่
ดาวนโหลด เมื่ออยูในรายการ ใหเลือ่นไปยังรายการที่
ตองการ แลวเลอืก ตวัเลือก เพือ่ยกเลกิการดาวนโหลด
ทีก่ําลงัดําเนินการ หรือเปด จัดเกบ็ หรือลบการ
ดาวนโหลดที่เสร็จแลว

บุคมารค
หนาจอบุคมารคจะเปดออกเมื่อคุณเปดแอปพลเิคชั่นเว็บ
คุณสามารถเลือกที่อยูเวบ็จากรายการหรือจากบุคมารค
ทีจ่ัดเกบ็ไวในแฟมขอมูล เว็บเพจที่เยี่ยมชมไป
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนที่อยู URL ของเว็บเพจที่
คุณตองการเขาเยี่ยมชมไดโดยตรงลงในชอง ( )

 แสดงเพจเริ่มตนที่กําหนดไวสําหรับจุดเชื่อมตอที่
ระบบตั้งให
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คุณสามารถจัดเกบ็ทีอ่ยู URL ลงในบุคมารคในขณะที่
ทองอนิเทอรเน็ตได นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเกบ็ที่
อยูทีไ่ดรับจากขอความที่ผูอืน่สงใหลงในบุคมารค หรือ
สงบุคมารคที่จัดเกบ็ไวใหผูอืน่ไดดวย

หากตองการเปดหนาจอบุคมารคขณะเบราส ใหกดคาง
ไวที่ปุม 1หรือเลอืก ตวัเลือก > บุคมารค

หากตองการแกไขรายละเอยีดของบุคมารค เชน ชื่อ ให
เลอืก ตวัเลือก > ตัวจดัการบุคมารค > แกไข
ในหนาจอบุคมารค คุณสามารถเปดแฟมขอมูลอืน่ๆ ของ
เบราเซอรได ในแอปพลเิคชั่นเว็บ คุณสามารถจัดเกบ็เว็บ
เพจขณะเบราสได ในแฟมขอมูล เพจที่จัดเกบ็ไว คุณ
สามารถดูเนื้อหาของเวบ็เพจทีคุ่ณจัดเกบ็ไวแบบออฟ
ไลนได

แอปพลเิคชั่นเวบ็จะติดตามรายการเว็บเพจทีคุ่ณเยี่ยม
ชมระหวางเบราสดวย ในแฟมขอมูล เว็บเพจที่เยี่ยมชม
ไป คุณสามารถดูรายการเว็บเพจที่เยี่ยมชมแลวได

ใน ลิงคขาว คุณสามารถดูลิงคทีจ่ัดเกบ็ไวที่เชื่อมโยงไป
ยังขาวบนเวบ็หรือบล็อกที่คุณไดสมัครขอรับบริการไว
ลิงคขาวบนเวบ็สามารถพบไดทัว่ไปในเวบ็เพจของ
องคกรขาวที่มีชื่อเสียงตางๆ เว็บล็อกสวนตัว ชุมชน
ออนไลนที่ใหบริการพาดหัวขาวลาสุด และสรุปบทความ
ลิงคขาวบนเวบ็ใชเทคโนโลยี RSS และ Atom

การลบขอมูลในแคช
ขอมูลหรือบริการตางๆ ที่คุณเรียกดูจะถูกจัดเกบ็ไวใน
หนวยความจําแคชในเครื่องของคุณ

แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเกบ็ขอมูลไวชั่วคราว
หากคุณไดพยายามเขาใชหรือเขาดูขอมูลทีเ่ปนความ
ลับที่ตองการรหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลงัการใช
แตละครั้ง ขอมูลหรือบริการทีคุ่ณเขาใชงานจะถกูจัดเก็บ
ไวในหนวยความจําแคช

หากตองการลบแคช ใหเลอืก ตวัเลือก > ลบขอมูล
สวนตวั > แคช

การสิ้นสุดการเชื่อมตอ
เมื่อตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอ และดูเวบ็เพจขณะออฟ
ไลน ใหเลอืก ตวัเลือก > เครื่องมือ > ตัดการเชื่อม
ตอ เมื่อตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอและปดเบราเซอร
เลอืก ตัวเลือก > ออก

หากตองการใหเบราเซอรทํางานอยูในพืน้หลัง ใหกดปุม
จบการทํางานหนึ่งครั้ง หากตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอ
ใหกดปุมจบการทํางานคางไว

หากตองการลบขอมูลเกีย่วกบัการเยี่ยมชมเว็บเพจตางๆ
ของคุณที่เซริฟเวอรเครือขายไดรวบรวมไว เลอืก ตวั
เลือก > ลบขอมูลสวนตัว > คุกกี้

ความปลอดภัยการเชื่อมตอ
ถาสัญลักษณความปลอดภัย ( ) ปรากฏขึ้นระหวางการ
เชื่อมตอ แสดงวาการสงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและ
เกตเวยอนิเทอรเนต็หรือเซริฟเวอรถกูเขารหัสไว

อยางไรกต็าม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมได
แสดงวาการสงผานขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอร
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ใหขอมูล (หรือที่ทีจ่ัดเก็บแหลงขอมูลทีต่องการ) จะ
ปลอดภัย ผูใหบริการจะรักษาความปลอดภัยในการสง
ขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรเนือ้หา
คุณจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภัยกบับริการบาง
ประเภท เชน บริการดานธนาคาร คุณจะไดรับขอความ
แจงหากเซริฟเวอรนัน้ไมถูกตองหรือในกรณีที่คุณไมมี
ใบรับรองความปลอดภัยทีถ่กูตองในเครื่องของคุณ
สําหรับขอมูลเพิม่เติม ติดตอผูใหบริการของคุณ

การตั้งคาเว็บ
ใหกดปุม และเลอืก เว็บ
เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา และเลือกจากตัวเลือกตอ
ไปนี้:

การตั้งคาทั่วไป
● จุดเชือ่มตอ — เปลีย่นจุดเชื่อมตอทีร่ะบบตั้งไว ผูให
บริการของคุณอาจตั้งคาจุดเชื่อมตอบางจุดหรือ
ทัง้หมดไวใหกบัอปุกรณของคุณลวงหนาแลว และ
คุณอาจไมสามารถเปลีย่นแปลง สราง แกไข หรือลบ
คาเหลานัน้ได

● โฮมเพจ — กําหนดโฮมเพจ
● แผนที่ยอ — เปดหรือปดการใชงาน Mini Map 
โปรดดูที่ “การสํารวจเพจ” หนา 32

● รายการประวัติ — ขณะเบราส ใหเลือก กลับ หาก
ตองการดูรายการเพจที่คุณเขาชมในเซสชันปจจุบัน
ใหเปดใชงาน รายการประวัติ

● แจงเตอืนความปลอดภัย — ซอนหรือแสดงการแจง
เตือนการรักษาความปลอดภัย

● Java/ECMA สคริป — ใชหรือเลิกใชการใชงาน
สคริปต

การตั้งคาเพจ
● โหลดเนื้อหา — เลือกวาคุณตองการโหลดภาพขณะ
เบราสหรือไม หากคุณเลือก ตัวอักษรเทานั้น เพือ่ให
โหลดภาพภายหลงัระหวางการเบราส ใหเลือก ตวั
เลือก > เครื่องมือ > โหลดรปูภาพ

● ขนาดจอภาพ — เลือกระหวางมุมมองแบบเต็มจอ
และมุมมองปกติพรอมแสดงรายการตัวเลอืก

● การเขารหัสที่ตัง้ไว — หากเครื่องแสดงตัวอกัษรไม
ถกูตอง คุณสามารถเลือกการเขารหัสภาษาแบบอืน่ที่
ตรงกบัภาษาของเว็บเพจนัน้

● ปดกัน้ปอปอัพ — อนญุาตหรือไมอนญุาตใหมีการ
เปดหนาตางหลายบานโดยอตัโนมัติขณะเบราส

● โหลดซ้ําอัตโนมัติ — หากคุณตองการใหเว็บเพจ
รีเฟรชโดยอตัโนมัติขณะเบราส ใหเลอืก เปด

● ขนาดแบบอักษร — กาํหนดขนาดตัวอกัษรที่ใชใน
เวบ็เพจ

การตั้งคาความเปนสวนตัว
● เว็บเพจที่เยี่ยมชมไป — ใชหรือเลกิใชงานการจัด
เกบ็บุคมารคแบบอตัโนมัติ หากคุณตองการใหมีการ
จัดเกบ็ที่อยูของเว็บเพจที่เคยเยี่ยมชมมาแลวลงใน
แฟมขอมูล เว็บเพจที่เยี่ยมชมไป แตตองการซอน
แฟมขอมูลนั้นจากหนาจอบุคมารค ใหเลือก ซอน
แฟมขอมูล

● จัดเกบ็ขอมูลแบบฟอรม — หากคุณไมตองการให
ขอมูลทีคุ่ณพมิพลงในฟอรมตางๆ บนเว็บเพจไดรับ
การจัดเกบ็และเรียกใชในครั้งตอไปที่คุณเขาสูเพ
นั้นๆ ใหเลือก ปด
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● คุกกี ้— ใชหรือเลิกใชการรับและการสงคุกกี้

การตั้งคาลิงคขาวบนเว็บ
● อัพเดตอัตโนมัต ิ— กาํหนดวาคุณตองการใหลงิค
ขาวบนเว็บไดรับการอัพเดตโดยอตัโนมัติหรือไม และ
ตองการใหมีการอพัเดตบอยแคไหน การตั้งคา

พลิเคชั่นใหดึงลงิคขาวบนเว็บโดยอตัโนมัติ อาจ
ทําใหเกดิการสงขอมูลจํานวนมากผานทางผูให
บริการเครือขาย โปรดสอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบั
คาบริการการสงขอมูลจากผูใหบริการของคุณ

● จุดตออัพเดตอัตโนมัต ิ — เลือกจุดเชื่อมตอที่
ตองการสําหรับการอพัเดต ตัวเลอืกนีจ้ะสามารถใชได
เมื่อ อัพเดตอัตโนมัติ ถูกเปดใชงาน
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การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณมีตัวเลือกหลายตัวทีใ่ชเชื่อมตอกบั
อนิเทอรเน็ตหรือกบัเครื่องพซีหีรืออปุกรณอืน่ๆ ทีใ่ชรวม
กนัได

LAN ไรสาย
โทรศัพทของคุณสนบัสนุนเครือขายในพืน้ที่แบบไรสาย
(WLAN) ดวยระบบ WLAN คุณจะสามารถเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณเขากบัอนิเทอรเน็ตและอปุกรณอืน่ที่ใช
รวมกนัไดและมีระบบ WLAN

เกี่ยวกับ WLAN
โทรศัพทของคุณสามารถตรวจจับและเชื่อมตอกบั
WLAN ได ดวยการใช WLAN คุณสามารถเชื่อมตอ
โทรศัพทกบัอนิเทอรเนต็และอปุกรณที่รองรับการใชงาน
ซึง่รองรับ WLAN
ในการใชการเชื่อมตอ WLAN คุณตองมีสิ่งตอไปนี้:
● WLAN ตองใชไดในที่ตั้งของคุณ
● โทรศัพทของคุณตองเชื่อมตอกบั WLAN WLAN บาง
อยางจะไดรับการปองกนั และคุณตองมีคียการเขาใช
จากผูใหบริการเพือ่เชื่อมตอ

● สรางจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตสําหรับ WLAN ใชจุด
เชื่อมตอสําหรับแอปพลเิคชั่นทีต่องเชื่อมตอกบั
อนิเทอรเนต็

การเชื่อมตอ WLAN เริ่มตนขึ้นเมื่อคุณสรางการเชื่อมตอ
โดยใชจุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็ WLAN การเชื่อมตอ
WLAN ที่ใชงานสิ้นสุด เมื่อคุณสิ้นสุดการเชื่อมตอขอมูล

คุณสามารถใช WLAN ระหวางการโทรหรือเมื่อเปดใช
ขอมูลแพคเกต็ คุณสามารถเชื่อมตอไดกับจุดเชื่อมตอ
WLAN เดียวเทานั้นในแตละครั้ง แตแอปพลเิคชั่นหลาย
รายการสามารถใชจุดเชื่อมตอเดียวกนัได

คุณสมบัติตางๆ ที่ใช WLAN หรือใหคุณสมบัติใดๆ ทํางาน
อยูโดยไมแสดงผลบนหนาจอในขณะใชคุณสมบัติอืน่ จะ
ทาํใหสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและลดอายุ
การใชงานของแบตเตอรี่

โทรศัพทของคุณสนบัสนุนคุณสมบัติที่ใช WLAN ตอไป
นี:้

● IEEE 802.11b/g มาตรฐาน
● ทํางานที่ความถี่ 2.4 GHz
● วิธตีรวจสอบสิทธิแ์บบ Wired equivalent privacy

(WEP), Wi-Fi protected access (WPA/WPA2) และ
802.1x ฟงกชันเหลานี้สามารถใชไดหากรองรับโดย
เครือขาย

ขอสําคัญ:  ควรเปดใชงานการเขารหัสวิธใีดวิธี
หนึง่ที่สามารถใชไดเสมอ เพือ่เพิม่ความปลอดภัยเมื่อ
เชื่อมตอกับ LAN แบบไรสาย การใชระบบการเขารหัสจะ
ชวยลดความเสี่ยงจากการเขาใชขอมูลของคุณโดยไม
ไดรับอนญุาตได

37

ก
าร
เช
ื่อม
ต
อ



เมื่อโทรศัพทอยูในรูปแบบออฟไลน คุณยังสามารถใช
WLAN ได หากใชได ทั้งนี ้ตองสอดคลองกบัขอกาํหนด
ดานความปลอดภัยที่ใชได เมื่อเริ่มตน และใชการเชื่อม
ตอ WLAN

เคล็ดลับ: ในการตรวจสอบแอดเดรส Media
access control (MAC) ซึ่งระบุอุปกรณของคุณ ให
ปอน*#62209526# ในหนาจอหลัก

การเชื่อมตอ WLAN
ในการใช WLAN คุณตองสรางจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต
(IAP) สําหรับ WLAN ใชจุดเชื่อมตอสําหรับแอปพลเิคชั่
ที่ตองทําการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต โปรดดูที่
“จุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็ WLAN” หนา 39

ขอสําคญั:  ควรเปดใชงานการเขารหัสวิธใีดวธิี
หนึ่งทีส่ามารถใชไดเสมอ เพือ่เพิ่มความปลอดภัยเมื่อ
เชื่อมตอกับ LAN แบบไรสาย การใชระบบการเขารหัสจะ
ชวยลดความเสี่ยงจากการเขาใชขอมูลของคุณโดยไม
ไดรับอนุญาตได

การเชื่อมตอ WLAN จะถูกสรางขึ้นเมื่อคุณสรางการเชื่อม
ตอขอมูลโดยใชจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต WLAN การ
เชื่อมตอ WLAN ทีใ่ชงานอยูจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณตัดการ
เชื่อมตอขอมูล

คุณสามารถใช WLAN ในระหวางใชสายสนทนาหรือเมื่อ
เปดใชขอมูลแพคเก็ต คุณสามารถเชื่อมตอกบัอปุกรณที่
มีจุดเชื่อมตอ WLAN ไดเพยีงจุดเดียวในแตละครั้ง แต
แอปพลเิคชั่นตางๆ สามารถใชจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต
เดียวกัน

เมื่อโทรศัพทของคุณใชรูปแบบออฟไลน คุณยังคง
สามารถใชงาน WLAN ได (ถามี) โปรดปฏิบัติตามขอ
กําหนดดานความปลอดภัยทีม่ีผลบังคับใชเมื่อสรางและ
ใชการเชื่อมตอ WLAN

เคล็ดลับ: ในการตรวจสอบทีอ่ยู MAC (Media
Access Control) เฉพาะทีเ่ปนตัวระบุถึงโทรศัพท
ของคุณ ใหปอน *#62209526# เมื่อเครื่องอยู
ในโหมดพรอมทาํงาน

ตัวชวยสราง WLAN
ตัวชวยสราง WLAN ชวยใหคุณเชื่อมตอกบัเครือขาย
WLAN และจัดการกบัการเชื่อมตอ WLAN ของคุณ
ตัวชวยสราง WLAN จะแสดงสถานะการเชื่อมตอ WLAN
ของคุณในโหมดสแตนดบายทีใ่ชงานอยู หากตองการดู
ตัวเลอืกที่สามารถเลอืกได ใหเลื่อนไปทีแ่ถวที่แสดง
สถานะ และกด

หากเครื่องพบเครือขาย WLAN ตัวอยางเชน พบเครอื
ขาย WLAN จะปรากฏขึ้น หากตองการสรางจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเนต็ (IAP) และเริ่มใชงานเว็บเบราเซอรโดยใช
IAP นี ้ใหเลือกสถานะ และ เริม่ตนการเรยีกดเูว็บ
หากคุณเลอืกเครือขาย WLAN ทีม่ีการใชงานระบบรักษา
ความปลอดภัย เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน หาก
ตองการเชื่อมตอกบัเครือขายที่ถูกซอนไว คุณตองพมิพ
ชื่อเครือขาย (Service Set Identifier, SSID) ที่ถูกตอง
กอน หากตองการสรางจุดเชื่อมตอสําหรับเครือขาย
WLAN ทีถ่กูซอนไว เลอืก WLAN ใหม
หากคุณกาํลังเชื่อมตอกบัเครือขาย WLAN จะมีชื่อของ
IAP ปรากฏ หากตองการเริ่มใชงานเวบ็เบราเซอรโดยใช
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IAP นี ้ใหเลือกสถานะ และ เรยีกดเูว็บตอไป หาก
ตองการยุติการเชื่อมตอกบั WLAN ใหเลือกสถานะ และ
ตดัการเชือ่มตอ WLAN
หากการสแกน WLAN ปดอยู และคุณไมไดเชื่อมตอกบั
WLAN การสแกน WLAN ปด จะปรากฏขึ้น หากตองการ
เปดใชการสแกน และคนหาเครือขาย WLAN ทีม่ี ใหเลือก
สถานะ และกดปุมเลือ่น

เมื่อตองการคนหาเครือขาย WLAN ที่ม ีเลอืกสถานะ
และ คนหา WLAN หากตองการปดใชการสแกน เลอืก
สถานะ และเลือก การสแกน WLAN ปด
เมื่อตองการใชงานตัวชวยสราง WLAN ในเมน ูใหกด 
และเลือก เครือ่งมือ > WLAN

จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต WLAN
กดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > WLAN
เลอืก ตวัเลือก และเลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● ตัวกรองเครอืขาย WLAN  — คัดชื่อเครือขาย WLAN
ทีไ่มตองการออก โดยเลอืกจากรายการเครือขายที่
ปรากฏ เครือขายที่เลอืกไวจะถกูคัดออกในครั้งตอไป
เมื่อแอปพลเิคชั่นทําการคนหาเครือขาย WLAN

● รายละเอียด  — ดูรายละเอียดของเครือขายที่ปรากฏ
ในรายการ หากคุณเลอืกการเชื่อมตอที่ใชงานอยูใน
ปจจุบัน จะมีรายละเอยีดของการเชื่อมตอปรากฏขึ้น

● ระบุจุดเชือ่มตอ  — สรางจุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็
(IAP) ใน WLAN

● แกไขจุดเชือ่มตอ  — แกไขรายละเอยีดของจุด
เชื่อมตออนิเทอรเน็ตทีม่ีอยูแลว

คุณสามารถใช ตัวจัดการการเชื่อมตอ เพือ่สรางจุดเชื่อม
ตออนิเทอรเนต็ได โปรดดูที่ “การเชื่อมตอขอมูลที่ใช”
หนา 39

โหมดการทํางาน
โหมดการทํางานใน WLAN แบงออกเปนสองโหมด ดังนี:้
โหมดโครงสรางพืน้ฐานและโหมดเฉพาะกจิ
การทํางานในโหมดโครงสรางพื้นฐานจะอนญุาตใหมีการ
สื่อสารสองชนิด: อปุกรณไรสายเชื่อมตอเขาหากันโดย
ผานอปุกรณทีเ่ปนจุดเชื่อมตอ WLAN หรืออปุกรณไรสาย
เชื่อมตอเขากบัเครือขาย LAN แบบมีสายโดยผาน
อปุกรณที่เปนจุดเชื่อมตอ WLAN
ในโหมดการทํางานแบบเฉพาะกิจ โทรศัพทจะสามารถ
สงและรับขอมูลกบัโทรศัพทอกีเครื่องหนึง่ไดโดยตรง

ตัวจัดการการเชื่อมตอ
การเชื่อมตอขอมูลทีใ่ช
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > ตัว
เชื่อม > การเชือ่มตอขอมูลที่ใช
ในหนาจอการเชื่อมตอขอมูลทีใ่ช คุณจะเห็นการเชื่อม
ตอขอมูลที่เปดไว:

   สายขอมูล

   การเชื่อมตอ GPRS
   การเชื่อมตอ WLAN
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หมายเหตุ: คาใชจายจริงทีผู่ใหบริการเรียกเกบ็
สําหรับการโทรและบริการนั้นอาจแตกตางกนั ขึ้นกับ
คุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษในการเรียกเกบ็
ภาษี และอืน่ๆ

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอ ใหเลือก ตวัเลือก > ตัดการ
เชือ่มตอ ในการปดการเชื่อมตอทีเ่ปดอยูทัง้หมด ให
เลอืก ตวัเลือก > ตัดการเชื่อมตอทั้งหมด

ในการดูรายละเอยีดการเชื่อมตอ ใหเลือก ตวัเลือก >
รายละเอียด

ระบบเครือขาย WLAN ทีม่ีอยู
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > ตัว
เชือ่ม > เครอืขาย WLAN ที่ใชได
หนาจอ WLAN ทีม่ีอยูจะแสดงรายการ WLANs ทีอ่ยู
ภายในระยะครอบคลุม โหมดเครือขาย (โครงสรางพืน้
ฐานหรือชั่วคราว) และสัญลักษณแสดงความแรงของ
สัญญาณ  จะแสดงสําหรับระบบเครือขายที่มีการเขา
รหัส และ  หากโทรศัพทของคุณมีการเชื่อมตอที่ใช
งานในระบบเครือขาย

ในการดูรายละเอยีดของระบบเครือขาย ใหเลอืก ตวั
เลือก > รายละเอียด

ในการสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในเครือขาย ให
เลอืก ตวัเลือก > ระบุจดุเชือ่มตอ

การเชื่อมตอ Bluetooth
เกี่ยวกับการเชื่อมตอ Bluetooth
คุณสามารถสรางการเชื่อมตอแบบไรสายกบัอปุกรณ
เครื่องอืน่ที่ใชรวมกนัได เชน โทรศัพทมือถือ เครื่อง
คอมพวิเตอร ชุดหูฟง และชุดอุปกรณติดรถยนต ดวยการ
เชื่อมตอ Bluetooth ได
คุณสามารถใชการเชื่อมตอสงรูปภาพ คลิปวิดีโอ เพลง
และคลปิเสียง และบันทึก ถายโอนไฟลจากเครื่อง
คอมพวิเตอรทีใ่ชงานรวมกนัได และพิมพภาพจาก
เครื่องพมิพทีใ่ชงานรวมกนัได

เนือ่งจากอปุกรณทีใ่ชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth จะ
ติดตอสื่อสารกนัโดยใชคลื่นวทิยุ เครื่องของคุณและ
อุปกรณอกีเครื่องหนึ่งจึงไมจําเปนตองอยูที่เดียวกนัใน
ระยะการมองเห็นไดโดยตรง อยางไรกต็าม อปุกรณทั้ง
สองเครื่องตองอยูหางกนัไมเกนิ 10 เมตร (32 ฟุต) แมวา
อาจจะมีสัญญาณรบกวนจากสิ่งกดีขวางอืน่ๆ เชน ผนัง
หอง หรืออปุกรณอเิล็กทรอนิกสอืน่ๆ กต็าม

อุปกรณนีเ้ทยีบเทากบัขอกาํหนดเฉพาะของ Bluetooth
Specification 2.0 ทีส่นับสนุนรูปแบบตอไปนี้ 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 คุณควรใช40
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เฉพาะอปุกรณเสริมสําหรับรุนนีท้ี่ไดรับการรับรองจาก
Nokia เทานั้น เพือ่สรางความมั่นใจในการใชงานระหวาง
อปุกรณที่รองรับเทคโนโลย ีBluetooth โปรดตรวจสอบ
กบับริษัทผูผลิตอปุกรณอืน่ๆ เพือ่ดูวาอปุกรณนัน้ๆ ใช
งานรวมกบัโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม

คุณสมบัติทีใ่ชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพิม่การใช
พลงังานแบตเตอรี่และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่
เมื่อเครื่องถูกลอ็ค คุณจะใชการเชื่อมตอ Bluetooth ไม
ได

การตัง้คา
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > Bluetooth
เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นเปนครั้งแรก เครื่องจะขอให
กาํหนดชื่อของโทรศัพทคุณ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อภาย
หลงัได
เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● Bluetooth  — ในการเชื่อมตอแบบไรสายกบัอปุกรณ
อืน่ที่ใชงานรวมกนัได กอนอืน่ใหตั้งคาการเชื่อมตอ
Bluetooth เปน เปดจากนั้น ใหเริ่มทาํการเชื่อมตอ ใน
การปดการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก ปด

● การมองเหน็ของโทรศพัท  — เมื่อตองการให
อปุกรณอืน่ๆ ที่มีเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth พบ

โทรศัพทของคุณได ใหเลอืก เห็นไดทั้งหมด 
หากตองการตั้งคาเวลาที่จะเปลีย่นการมองเห็นจาก

เปนซอนหลังผานชวงเวลาทีร่ะบุ เลอืก ระบชุวง
เวลา เมื่อตองการซอนเครื่องโทรศัพทจากอปุกรณ
เครื่องอืน่ ใหเลอืก ซอน

● ชื่อของโทรศพัท  — แกไขชื่อทีป่รากฏในอปุกรณ
อื่นที่ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

● โหมด SIM ระยะไกล  — ในการอนุญาตใหอปุกรณ
อื่น เชน ชุดอปุกรณเสริมของชุดโทรศัพทในรถยนตที่
ใชรวมกนัได ใชซิมการดในโทรศัพทของคุณเชื่อมตอ
กับระบบเครือขาย เลือก เปด โปรดดูที่ “โหมดซิม

เคลด็ลบัการรักษาความปลอดภัย
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > Bluetooth
หากคุณไมไดใชการเชื่อมตอ Bluetooth ในการควบคุมผู
ทีส่ามารถคนหาโทรศัพทของคุณและเชื่อมตอ ใหเลือก
Bluetooth > ปด หรือ การมองเห็นของโทรศัพท >
ซอน
หามจับคูหรือยอมรับคําขอเชื่อมตอจากอปุกรณทีไ่มรูจัก
วธิีนีจ้ะชวยปองกนัโทรศัพทของคุณจากเนื้อหาที่เปน
อนัตรายได

การสงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ
Bluetooth
การเชื่อมตอ Bluetooth สามารถทาํงานไดครั้งละหลาย
ทาง ตัวอยางเชน ขณะคุณเชื่อมตอกับชุดหูฟงทีใ่ชรวม
กนัได ในเวลาเดียวกัน คุณยังสามารถโอนไฟลไปยัง
อปุกรณอืน่ที่ใชงานรวมกนัได

1. เปดแอปพลิเคชั่นที่เกบ็รายการซึง่คุณตองการสง
เชน หากตองการสงภาพไปยังอปุกรณอืน่ที่ใชงาน
รวมกนัได ใหเปดโฟลเดอรรูปถาย 41
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2. เลือกรายการ แลวเลอืก ตวัเลือก > สง > ทาง
Bluetooth
อปุกรณทีใ่ชเทคโนโลยี Bluetooth ทีอ่ยูภายในระยะ
สัญญาณจะแสดงขึ้น ไอคอนอปุกรณมีดังตอไปนี้

  คอมพิวเตอร

  โทรศัพท

  อปุกรณเสียงหรือวดิีโอ

  อปุกรณอืน่ๆ

ในการหยุดการคนหากลางคัน ใหเลือก หยุด
3. เลือกอปุกรณทีคุ่ณตองการเชื่อมตอ

4. หากอปุกรณอกีเครื่องหนึง่ตองการจับคูกอนสงขอมูล
เสียงสัญญาณจะดังขึ้น และเครื่องจะขอใหคุณปอน
รหัสผาน โปรดดูที่ “การจับคูอปุกรณ” หนา 42

เมื่อสรางการเชื่อมตอ กําลังสงขอมูล จะแสดงขึ้น

เคล็ดลับ: ในขณะคนหาอปุกรณ อปุกรณบาง
อยางอาจแสดงเฉพาะที่อยูเทานัน้ (ทีอ่ยูอปุกรณ)
ในการคนหาทีอ่ยูเฉพาะของโทรศัพทของคุณ ให
ปอน *#2820# เมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอม
ทํางาน 

การจับคูอุปกรณ
ในการจับคูอุปกรณทีใ่ชงานรวมกนัไดและดูอปุกรณทีจ่ับ
คูของคุณ ในหนาจอหลักของการเชื่อมตอ Bluetooth ให
เลือ่นมาทางขวา
กอนการจับคู ใหสรางรหัสผานของคุณเอง (ตัวเลข 1 -
16 หลัก) และตกลงกบัเจาของอปุกรณอกีเครื่องไวใหใช

รหัสเดียวกัน อปุกรณที่ไมมีอนิเตอรเฟซผูใชจะมีรหัส
ผานทีโ่รงงานตั้งมาไว รหัสผานดังกลาวจะใชเพยีงครั้ง
เดียวเทานั้น
1. ในการจับคูกบัอปุกรณ เลอืก ตัวเลือก > อุปกรณที่
จับคูใหม อปุกรณตางๆ ทีอ่ยูภายในระยะครอบคลุม
จะปรากฏขึ้น

2. เลือกอปุกรณ แลวปอนรหัสผาน คุณตองปอนรหัส
ผานเดียวกนันี้กบัอปุกรณอกีเครื่องดวย

3. อปุกรณเสริมดานเสียงบางอยางจะเชื่อมตอกบั
อปุกรณของคุณโดยอตัโนมัติหลงัการจับคู หรือเลือ่น
ไปทีอ่ปุกรณเสริม และเลือก ตวัเลือก > เชื่อมตอ
กับอุปกรณออดโิอ

อุปกรณทีจ่ับคูจะแสดงดวย  ในการคนหาอปุกรณ

ในการกําหนดอปุกรณใหเปนอปุกรณทีไ่ดรับอนุญาต
หรือไมไดรับอนุญาต ใหเลื่อนไปยังอปุกรณ และเลือก
จากตัวเลอืกตอไปนี้

● ตัง้เปนผานการอนุญาต  — การเชื่อมตอระหวาง
เครื่องของคุณและอปุกรณที่ไดรับอนญุาตสามารถ
ทําไดทนัทโีดยคุณไมตองรับรู และไมจําเปนตองมี
การตอบรับหรือการใหสิทธิ์แยกตางหาก ใหใชสถานะ
นี้กบัอปุกรณสวนตัวของคุณเอง เชน ชุดหูฟงหรือ
คอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกนัไดของคุณ หรืออปุกรณ
อืน่ของผูที่คุณไววางใจ  แสดงถงึอปุกรณที่ไดรับ
อนุญาตในหนาจออปุกรณที่จับคู

● ตัง้เปนไมผานการอนุญาต  — คําขอการเชื่อมตอ
จากอปุกรณนีต้องไดรับการยอมรับจากคุณทุกครั้ง

ในการยกเลกิการจับคู ใหเลือ่นไปยังอปุกรณ และเลือก
ตัวเลือก > ลบ
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หากคุณตองการยกเลิกการจับคูทัง้หมด เลือก ตัว
เลือก > ลบทั้งหมด

การรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ
Bluetooth
เมื่อคุณไดรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth
สัญญาณเสียงจะดังขึ้น และเครื่องจะถามวาคุณตองการ
ยอมรับขอความหรือไม หากคุณยอมรับ  จะปรากฏ
ขึ้น และรายการนั้นจะถูกนาํมาวางไวในแฟมขอมูลถาด
เขาในขอความ ขอความที่รับผานการเชื่อมตอ
Bluetooth จะแสดงไวดวยสัญลกัษณ 

เคล็ดลับ: หากเครื่องแจงคุณวาหนวยความจํา
เต็ม เมื่อคุณพยายามรับขอมูลผานการเชื่อมตอ
Bluetooth ใหเปลีย่นการดหนวยความจําเปน
หนวยความจําเมื่อมีการจัดเกบ็ขอมูล

การปดกั้นอุปกรณ
กด  แลวเลอืก เครือ่งมือ > Bluetooth
ในการปดกัน้ไมใหอปุกรณสรางการเชื่อมตอ Bluetooth
กบัโทรศัพทของคุณไดนั้น ใหเลือ่นไปทางขวาเพือ่เปด
อุปกรณที่จบัคู เลือกอปุกรณทีคุ่ณตองการปดกัน้ แลว
เลอืก ตวัเลือก > ปดกั้น

หากตองการยกเลกิการปดกั้นอปุกรณ ใหเลือ่นไปทาง
ขวาที ่อุปกรณที่ถกูปดกั้น เลอืกอปุกรณ แลวเลือก ตวั
เลือก > ลบ หากตองการยกเลิกการปดกัน้อปุกรณที่ถูก
ปดกัน้ทัง้หมด ใหเลือก ตัวเลือก > ลบทั้งหมด

หากคุณปฏิเสธคําขอจับคูจากอปุกรณเครื่องอื่น เครื่อง
จะถามวาคุณตองการที่จะปดกัน้การขอเปดการเชื่อมตอ
ทัง้หมดในครั้งตอๆ ไปจากอปุกรณดังกลาวหรือไม หาก
คุณยอมรับคําถามดังกลาว ระบบจะเพิม่ชื่อของอปุกรณ
ระยะไกลดังกลาวเขาไปในรายชื่ออปุกรณที่ถกูปดกัน้

โหมดซิมระยะไกล
กอนจะเรียกใชโหมดซมิระยะไกลได ตองจับคูอปุกรณ
ทัง้สองกอนและการจับคูจะเริ่มตนจากอกีอปุกรณหนึ่ง
เมื่อจับคูกัน ใหใชรหัสผาน 16 หลัก และตั้งคาอกีอปุกรณ
หนึง่เปนไดรับอนญุาต

ในการใชโหมดซมิระยะไกลกบัอปุกรณเสริมของชุด
โทรศัพทในรถยนตทีใ่ชรวมกนัได ใหเปดใชการเชื่อมตอ
Bluetooth กอน และเปดใชโหมดซมิระยะไกลดวย
โทรศัพทของคุณ เรียกใชโหมดซิมระยะไกลจากอกี
อปุกรณหนึ่ง

เมื่อเปดโหมดซิมระยะไกลไวในอปุกรณของคุณ โหมด
SIM ระยะไกล จะปรากฏขึ้นในโหมดสแตนดบาย การ
เชื่อมตอกบัระบบเครือขายไรสายจะปดการใชงาน โดยมี
สัญลักษณ  ในพื้นที่แสดงเครื่องหมายความแรงของ
สัญญาณ และคุณไมสามารถใชบริการหรือคุณสมบัติ
ตางๆ ของซิมการดที่ตองอยูภายในพืน้ที่ครอบคลุมของ
ระบบเซลลูลาร

เมื่ออปุกรณไรสายอยูในโหมดซมิระยะไกล คุณจะใชได
เฉพาะอปุกรณเสริมทีใ่ชงานรวมกนัไดเทานั้น เชน ชุด
อปุกรณรถยนต ในการโทรออกหรือรับสาย อปุกรณไร
สายของคุณจะไมทาํการโทรออก ยกเวนหมายเลข
ฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่อง ในขณะทีอ่ยูในโหมดนี้ 43
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หากตองการโทรออกโดยใชโทรศัพท คุณตองออกจาก
โหมดซิมระยะไกลกอน หากเครื่องถูกลอ็คอยู ใหปอน
รหัสเพือ่ปลดล็อคกอน

ในการออกจากโหมดซิมระยะไกล ใหกดปุมเปดปด และ
เลอืก ออกจากโหมดซิมทางไกล

USB
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > USB
หากตองการใหเครื่องสอบถามวัตถุประสงคในการเชื่อม
ตอทกุครั้งที่มีการเชื่อมตอสายเคเบิล ใหเลอืก ถามเมื่อ
เชือ่มตอ > ใช
หากตั้งคา ถามเมื่อเชือ่มตอ เปนปดหรือคุณตองการ
เปลีย่นโหมดในระหวางการเชื่อมตอปจจุบันใหเลือก
โหมดการเชือ่มตอ USB และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● PC Suite  — ใชแอปพลเิคชั่น Nokia PC เชน Nokia

Nseries PC Suite และ Nokia Software Updater
● อุปกรณจดัเก็บขอมูล  — โอนขอมูลระหวาง
โทรศัพทของคุณกบัเครื่องพซีทีี่ใชรวมกนัได ใช
โหมดนี้เพือ่ดาวนโหลดแผนที่ดวยแอปพลเิคชั่น
เครื่องพีซี Nokia Map Loader

● ถายโอนภาพ  — พมิพภาพจากเครื่องพมิพที่ใชรวม
กนัได

● ถายโอนสื่อ  — ซงิโครไนซเพลงดวย Windows
Media Player

การเชื่อมตอกับเครื่องพีซี
คุณสามารถใชเครื่องโทรศัพทนีก้บัแอปพลิเคชั่นการ
อสารดานขอมูลและการเชื่อมตอกบัเครื่องพีซีทีใ่ชรวม
กันได ดวยชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC Suite คุณ
สามารถโอนยายภาพระหวางโทรศัพทของคุณและ
เครื่องพซีีที่ใชรวมกนัได

คุณสามารถอานขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการสนบัสนนุการ
ใชงานกบั Apple Macintosh และการเชื่อมตอโทรศัพท
กับอปุกรณ Apple Macintosh ไดทีเ่วบ็ไซต
www.nseries.com/mac
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การปรับตัง้คาโทรศพัท
คุณสามารถปรับตั้งคาโทรศัพทดวยการเปลี่ยนโหมด
สแตนดบาย เมนูหลกั แบบเสียง ลกัษณะ หรือขนาดแบบ
อกัษรได ตัวเลอืกในการปรับตั้งคาสวนใหญ เชน การ
เปลี่ยนขนาดแบบอกัษร สามารถเรียกใชงานผานการตั้ง
คาโทรศัพท

การเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
โทรศัพท
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา >
ทั่วไป > การปรับตั้งคา > ลักษณะ
ใชลักษณะในการเปลี่ยนลักษณะของจอภาพ เชน
ไอคอนและภาพพื้นหลัง

ในการเปลีย่นลักษณะที่จะใชกบัแอปพลเิคชั่นทัง้หมด
ของเครื่อง ใหเลอืก ทั่วไป

ในการดูตัวอยางลักษณะกอนจะใชงาน ใหเลือก ตวั
เลือก > ดูตวัอยาง ในการใชงานลักษณะ ใหเลือก ตวั
เลือก > ตั้ง ลักษณะทีใ่ชงานอยูจะแสดงดวย
สัญลักษณ 

ลกัษณะทีเ่กบ็ไวในการดหนวยความจําที่ใชรวมกนัได
(หากใสไว) จะแสดงดวยสัญลกัษณ  ลักษณะใน
การดหนวยความจําจะใชไมได หากไมไดใสการดหนวย
ความจํานั้นในเครื่อง หากคุณตองการใชลกัษณะที่
บันทกึไวในการดหนวยความจําโดยไมตองมีการดหนวย

ความจํา ใหบันทกึลักษณะนัน้ในหนวยความจําของ
โทรศัพทกอน

ในการเปลีย่นการจัดวางในเมนหูลัก ใหเลอืก มุมมอง
เมนู

ในการเปดการเชื่อมตอเบราเซอรและดาวนโหลด
ลกัษณะเพิม่เติม ใน ทั่วไป ใหเลอืก แหลงโหลด
ลักษณะ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใชเฉพาะ
บริการที่คุณเชื่อถือและใหความปลอดภัยที่เพยีงพอ และ
ปองกันอนัตรายตอซอฟตแวร

ในการใชภาพพืน้หลงัหรือสไลดโชวในการเปลี่ยนภาพ
เปนภาพพืน้หลงัเมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทาํงาน ให
เลอืก ภาพพื้นหลัง > รปูภาพ หรือ สไลดโชว

ในการเปลีย่นภาพพืน้หลังของบับเบิ้ลการติดตอทีจ่ะ
แสดงเมื่อมีสายเรียกเขา ใหเลือก รูปภาพสายเขา

หนากากดานหลังที่ถอดเปลี่ยน
ได
เมื่อคุณเปลี่ยนหนากากดานหลงัของเครื่อง ลักษณะบน
หนาจอจะเปลี่ยนแปลงไปดวยเพือ่ใหสีเขากนัไดกบัสี
ของหนากาก

เมื่อตองการเปลีย่นแปลงลักษณะโดยอตัโนมัติ คุณตอง
มีหนากากดานหลงัที่ใชรวมกนัไดซึง่สนบัสนุนการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะ
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เมื่อตองการเลือกวาคุณตองการใหลกัษณะเปลี่ยนแปลง
อตัโนมัติหรือไม กด  และเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้
คา > ทั่วไป > การปรบัตัง้คา > ลักษณะ > สลับ
ลักษณะ

ลักษณะเสียง
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา >
ทั่วไป > การปรบัตัง้คา > ลักษณะ > เสียง
ในลกัษณะเสียง คุณสามารถเลอืกรูปแบบเสียง เชน
"Space" เพือ่ใหครอบคลุมการใชงานทัง้หมดของ
โทรศัพท เชน การโทร แบตเตอรี่ต่ํา และการทาํงาน
ตางๆ ของเครื่อง เสียงอาจจะเปนแบบเสียง รายการเสียง
สังเคราะห หรือทัง้สองอยางรวมกนั

เลอืกรูปแบบเสียงที่คุณตองการใชใน ลักษณะของ
เสียงที่ใชงาน โปรดทราบวาการเปดใชลกัษณะเสียงจะ
ไปเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเสียงกอนหนาทัง้หมด หากคุณ
ตองการกลบัไปใชแบบเสียงที่ตั้งไว ใหเลือกลกัษณะ
เสียง "Nokia"
คุณสามารถเปลี่ยนเสียงสําหรับการใชงานแตละอยางได
โดยเลอืกเสียงจากกลุมเสียง เชน เมนู

ในการเพิม่เอฟเฟกต 3-D ลงในลักษณะเสียง ใหเลือก
ตัวเลือก > เสียงเรยีกเขา 3-D โปรดดูที่ “เสียง 

D” หนา 47

ในการเปลีย่นภาษาที่จะใชสําหรับรายการเสียง
สังเคราะห ใหเลอืก ตัวเลือก > ตัง้ภาษาเสียงพูด

หากคุณไดเปลี่ยนแบบเสียงสําหรับการใชงานแตละ
อยางแลว คุณสามารถจัดเกบ็ลักษณะไดโดยเลอืก ตวั
เลือก > จัดเกบ็ลักษณะ

การกําหนดเสียงสําหรับเหตุการณ

ในการตั้งคาเสียงของเหตุการณเปนเงียบ ใหเปดกลุม
เหตุการณ เลอืกเหตุการณ แลวเปลี่ยนเปน เงียบ

ในการตั้งคารายการเสียงสังเคราะหเปนเสียงสําหรับ
เหตุการณ ใหเปดกลุมเหตุการณ แลวเลือกเหตุการณ
และ เสียงพดู ปอนขอความที่ตองการ แลวกด ตกลง ตัว
เลอืก เสียงพูด จะไมมีหากคุณตั้งคา พูดชือ่ผูโทร เปน
รปูแบบ

การตั้งคาแบบเสียงในรูปแบบ

กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > รปูแบบ
คุณสามารถใชรูปแบบเพือ่ตั้งคาและกาํหนดเสียงเรียก
เขา แบบเสียงเตือนขอความ และแบบเสียงอืน่สําหรับ
เหตุการณ สภาพแวดลอม หรือกลุมผูโทร

ในการเปลีย่นรูปแบบ ใหเลือกรูปแบบ แลวเลือก ตัว
เลือก > ใชงาน หรือกดปุมเปด/ปดเมื่อเครื่องอยูใน
โหมดพรอมทาํงาน เลือ่นไปทีรู่ปแบบทีคุ่ณตองการใช
งาน แลวเลือก ตกลง

เคล็ดลับ: ในการเปลี่ยนระหวางรูปแบบทั่วไปกบั
รูปแบบเงียบเมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทาํงาน
ใหกดปุม # คางไว46
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ในการแกไขรูปแบบ ใหเลือ่นไปที่รูปแบบ แลวเลอืก ตัว
เลือก > ปรบัตั้งคา เลื่อนไปที่การตั้งคาที่ตองการ
เปลี่ยน แลวกดปุมเลือ่นเพือ่เปดตัวเลือก แบบเสียงที่อยู
ในการดหนวยความจําทีใ่ชรวมกนัได (หากใสไว) จะ
แสดงดวยสัญลกัษณ 

หากคุณตองการตั้งคารูปแบบใหทาํงานในชวงเวลาหนึ่ง
ใหเลอืก ตัวเลือก > ตัง้เวลา เมื่อเวลาที่ตั้งไวหมดลง
รูปแบบจะเปลีย่นกลบัเปนรูปแบบที่ใชงานกอนหนานี้
เมื่อมีการตั้งเวลารูปแบบ สัญลกัษณ  จะปรากฏใน
โหมดพรอมทํางาน รูปแบบออฟไลนจะไมสามารถตั้ง
เวลาได

ในรายการแบบเสียง ใหเลอืก แหลงดาวนโหลดเสียง
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เพือ่เปดรายชื่อบุค
มารค คุณสามารถเลือกบุคมารคและเปดการเชื่อมตอไป
ยังเว็บเพจเพือ่ดาวนโหลดแบบเสียงเพิม่ได

หากคุณตองการใหเครื่องพดูชื่อผูโทรเมื่อเครื่องสงเสียง
กริ่ง ใหเลอืก ตัวเลือก > ปรบัตัง้คา > พดูชือ่ผู
โทร > เปด รายชื่อผูโทรจะอยูในโฟลเดอรรายชื่อ

ในการสรางรูปแบบใหม ใหเลือก ตวัเลือก > สรางใหม

เสียง 3-D
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > เสียง

 3-D
คุณสามารถใชแบบเสียง 3D เพือ่ใชเอฟเฟกตเสียงแบบ
สามมิติสําหรับเสียงเรียกเขา ไมใชทุกเสียงของเสียง
เรียกเขาทีส่นับสนุนรูปแบบ 3-D

ในการเปดใชเอฟเฟกต 3-D ใหเลอืก เอฟเฟกตเสียง
เรยีกเขา 3-D > เปด ในการเปลี่ยนเสียงเรียกเขา ให
เลอืก แบบเสียง และเลือกเสียงที่ตองการ

ในการเปลีย่นเอฟเฟกต 3-D ที่นาํมาใชกบัเสียงเรียกเขา
ใหเลอืก แนววิถีเสียง และเลือกเอฟเฟกตที่ตองการ
ในการแกไขเอฟเฟกต ใหเลือกจากการตั้งคาตอไปนี้:

● ความเรว็จงัหวะ  — เลื่อนไปทางซายหรือขวาเพือ่
ปรับความเร็วทีเ่สียงเคลือ่นจากจุดหนึ่งไปอกีจุดหนึ่ง
การตั้งคานี้มีใหเลอืกในเสียงเรียกเขาบางรายเทานัน้

● เสียงกอง  — เลอืกประเภทเสียงเอคโค
● ดอปเพลอรเอฟเฟกต  — เลือก เปด เพือ่ใหเสียง
ของเสียงเรียกเขาดังขึ้นเมื่อคุณเขาไปใกลโทรศัพท
ของคุณ และเบาลงเมื่อคุณอยูหางจากโทรศัพท เมื่อ
คุณเขาไปใกลโทรศัพท เสียงเรียกเขาจะดังขึ้นเรื่อยๆ
และเบาลงเรื่อยๆ เมื่อคุณอยูหางจากโทรศัพท การตั้ง
คานีม้ีใหเลือกในเสียงเรียกเขาบางรายเทานัน้

ในการฟงเสียงเรียกเขาพรอมเอฟเฟกต 3-D ใหเลอืก ตัว
เลือก > เลนแบบเสียง หากคุณเปดใชเสียงสามมิติ แต
ไมไดเลือกเอฟเฟกตเสียงแบบสามมิติใดๆ เครื่องจะใช
การขยายแถบเสียงสเตอริโอกบัเสียงเรียกเขาแทน

ในการปรับความดังเสียงเรียกเขา ใหเลือก เครือ่งมือ >
รปูแบบ > ตวัเลือก > ปรับตัง้คา > ระดับความดัง

การปรับคาโหมดสแตนดบาย
ในการเปลีย่นรูปแบบของโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม

 และเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา > ทั่วไป >
การปรบัตัง้คา > โหมดสแตนดบาย > ลักษณะ
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สแตนดบาย หนาจอสแตนดบายแบบพเิศษจะแสดง
ทางลัดแอปพลเิคชั่น และ
บันทึกจากแอปพลเิคชั่นเชน
ปฏิทนิและเครื่องเลน

ในการเปลีย่นทางลดัของปุม
เลอืกหรือไอคอนทางลดัที่
ระบบตั้งไวในโหมดสแตนด
บายแบบพเิศษ ใหเลอืก
เครือ่งมือ > การตั้งคา >
ทั่วไป > การปรบัตัง้คา >
โหมดสแตนดบาย > ทาง
ลัด ทางลัดบางคาอาจถูก
กาํหนดไวแลวและคุณไม
สามารถเปลีย่นแปลงได

ในการเปลีย่นรูปแบบนาฬกิาที่แสดงในโหมดสแตนด
บาย ใหกดปุม  และเลือก แอปพลิเคชั่น >
นาฬกิา > ตวัเลือก > การตั้งคา > ชนิดนาฬกิา
นอกจากนี้ คุณสามารถเปลี่ยนภาพพืน้หลงัของโหมด
สแตนดบายหรือสิ่งทีป่รากฏขึ้นเมื่ออยูในฟงกชัน
ประหยัดพลังงานจากการตั้งคาโทรศัพท

เคล็ดลับ: หากตองการตรวจสอบวามีแอปพลเิคชั่
ทีเ่ปดไวในพืน้หลังหรือไม ใหกดปุม  คางไว
ในการปดแอปพลิเคชั่นที่ไมใช ใหเลื่อนไปยังแอป
พลิเคชั่นดังกลาวที่อยูในรายการ แลวกดปุม C การ
ปลอยใหแอปพลเิคชั่นทาํงานในพืน้หลงัจะทําให
เครื่องใชพลงังานแบตเตอรี่เพิม่มากขึ้น

การแกไขเมนูหลัก
ในการเปลีย่นหนาจอเมนูหลกั เมื่ออยูในเมนหูลกั ใหกด
ปุม  แลวเลอืก เครื่องมือ > การตัง้คา > ทั่วไป >
การปรบัตั้งคา > ลักษณะ > มุมมองเมนู คุณสามารถ
เปลีย่นเมนูหลกัใหแสดงเปน ตาราง, รายการ, เกอืก
มา หรือ รปูตวัวี ได

ในการจัดเรียงเมนหูลกัใหม เมื่ออยูในเมนูหลัก ใหเลอืก
ตัวเลือก > ยาย, ยายไปโฟลเดอร หรือ โฟลเดอร
ใหม คุณสามารถยายแอปพลิเคชั่นที่ไมคอยไดใชงาน
ไปไวในแฟมขอมูล แลวนําแอปพลิเคชั่นทีใ่ชงานอยูเปน
ประจํามาไวในเมนูหลกัได
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การจดัตําแหนง (GPS)
คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่นตางๆ เชน แผนทีแ่ละขอมูล
GPS เพือ่คนหาตําแหนงของคุณ หรือคํานวณระยะทาง
โดยแอปพลเิคชั่นเหลานี้ตองมีการเชื่อมตอ GPS

เกี่ยวกับ GPS
ขอมูลจุดพกิดัตางๆ ใน GPS จะแสดงโดยใชระบบพกิดั
WGS-84 สากล คุณสมบัติขอมูลจุดพกิดัที่มีใหอาจแตก
ตางกันไปตามภูมิภาค

ระบบ Global Positioning System (GPS) เปดดําเนินการ
โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะรับผดิชอบเกีย่วกบัความ
แมนยําและการดูรักษาระบบแตเพยีงผูเดียว ความ
แมนยําของขอมูลเกีย่วกบัตําแหนงอาจจะไดรับผลกระ
จากการปรับตําแหนงของดาวเทียม GPS โดยรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา และอาจเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบายเกีย่ว
กบั GPS ของ United States Department of Defense
หรือทาง Federal Radio Navigation Plan ความแมนยํา
ยังอาจไดรับผลกระทบจากดาวเทยีมทีต่ําแหนงไมดี การ
ใหบริการ และคุณภาพของสัญญาณ GPS อาจไดรับผล
ระทบจากตําแหนงของคุณ สิ่งกอสราง และสิ่งกดีขวาง
ทางธรรมชาติซึง่รวมไปถึงสภาพอากาศ ควรใชงาน
เครื่องรับ GPS เฉพาะบริเวณภายนอกอาคารเทานั้น เพือ่
ใหสามารถรับสัญญาณ GPS ได
คุณไมควรใช GPS เพือ่หวังผลการระบุตําแหนงที่เที่ยง
ตรงและคุณไมควรองิตามขอมูลตําแหนงทีอ่ปุกรณรับ

สัญญาณ GPS และระบบเครือขายวทิยุเซลลลูารนี้เพยีง
อยางเดียวในการระบุตําแหนงหรือนําทาง

มิเตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากดัดานความถกูตอง
และขอผิดพลาดในการปดเศษ ความถูกตองแมนยําอาจ
ไดรับผลกระทบจากคุณภาพและบริการของสัญญาณ
GPS
คุณสามารถเปดใชงานและปดใชงานวธิีระบุตําแหนง
ตางๆ ไดในการตั้งคาการระบุตําแหนง

เกี่ยวกับ GPS แบบชวยเหลือ
 (A-GPS)
โทรศัพทของคุณรองรับฟงกชัน A-GPS (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) เมื่อคุณเปดใช A-GPS โทรศัพทของคุณ
จะไดรับขอมูลดาวเทียมทีเ่ปนประโยชนจากเซิรฟเวอร
ขอมูลชวยเหลอืผานเครือขายระบบเซลลลูาร ความชวย
เหลอืจากขอมูลชวยเหลอืชวยใหโทรศัพทของคุณไดรับ
ตําแหนง GPS เร็วขึ้น
Assisted GPS (A-GPS) ใชเพือ่ดึงขอมูลชวยเหลอืผาน
ทางการเชื่อมตอชุดขอมูล ซึ่งชวยในการคํานวณพกิดั
ของตําแหนงทีต่ั้งในปจจุบันของคุณ เมื่อเครื่องของคุณ
กาํลังรับสัญญาณจากดาวเทยีม

โทรศัพทของคุณไดตั้งคาใชบริการ Nokia A-GPS ไวลวง
หนาแลว แตหากไมมีผูใหบริการ การตั้งคาพเิศษบาง 49
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อยางใน A-GPS ก็สามารถใชได ขอมูลชวยเหลือนั้นจะดึง
มาจากเซริฟเวอรบริการ Nokia A-GPS เมื่อจําเปนเทานั้น
คุณจะตองกาํหนดจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตในโทรศัพท
กอนเพื่อดึงขอมูลสนบัสนุนจากบริการ Nokia A-GPS ผาน
การเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็

การกําหนดจดุเชื่อมตอสําหรบั A-GPS —  กด 
และเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > 

 >
จุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
นี้ได เครื่องจะขอจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตเมื่อคุณใช
 GPS เปนครั้งแรก

การจับโทรศัพทใหถูกวิธี
ตัวรับสัญญาณ GPS จะติดตั้งอยูทีด่านหลังของโทรศัพท
เมื่อตองการใชตัวรับสัญญาณ โปรดตรวจสอบใหแนใจ
วามือของคุณไมไดปดบริเวณทีต่ั้งเสาอากาศ

การสราง
การเชื่อม
ตอ GPS
อาจตองใช
เวลาเพยีง
ไมกีว่นิาที
ไปจนถึง
หลายนาที
ได การ
สรางการ
เชื่อมตอ
GPS ใน
รถยนตอาจใชเวลานานกวา
ตัวรับสัญญาณ GPS จะใชพลงังานจากแบตเตอรี่ของ
โทรศัพท การใชตัวรับสัญญาณ GPS อาจทาํใหแบตเตอรี่
หมดเร็วยิ่งขึ้น

เคล็ดลับในการสรางการเชื่อม
ตอ GPS
หากโทรศัพทคนหาสัญญาณดาวเทียมไมพบ ใหตรวจดู
สิ่งตอไปนี้:

● หากคุณอยูในอาคาร ใหออกไปขางนอกเพือ่ใหรับ
สัญญาณไดดีขึ้น

● หากคุณอยูนอกอาคาร ใหยายไปยังพืน้ทีว่างทีเ่ปด
โลงกวาเดิม
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การจดัตําแหนง เซิรฟเวอรตําแหนง เฉพาะ
เทานัน้ทีน่ํามาใชกบับริการ



● ดูใหดีวามือของคุณไมไดบังเสาอากาศ GPS ของ
โทรศัพท โปรดดูที่ “การจับโทรศัพทใหถกูวิธี”
หนา 50

● หากสภาพอากาศย่ําแย ความแรงของสัญญาณจะได
รับผลกระทบไปดวย

● ยานพาหนะบางคันใชหนาตางทีเ่ปนกระจกสี
(Athermic) ซึง่อาจปดกัน้สัญญาณดาวเทยีมไว

การตรวจสอบสถานะของสัญญาณดาวเทียม

ในการตรวจสอบจํานวนดาวเทยีมที่โทรศัพทคนพบ และ
โทรศัพทของคุณไดรับสัญญาณดาวเทียมหรือไมนั้น ให
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ >
ขอมูล GPS > ตําแหนง > ตวัเลือก > สถานะ
ดาวเทียม หรือในแอปพลิเคชั่นแผนที่ ใหเลือก ตวั
เลือก > มุมมองแผนที่ > ขอมูล GPS
หากโทรศัพทคนเจอ
ดาวเทยีม แถบดาวเทียม
แตละดวงจะปรากฏขึ้นบน
หนาจอขอมูลดาวเทียม ยิ่ง
แถบดาวเทยีมยาวมากขึ้น
ความแรงของสัญญาณ
ดาวเทยีมจะยิ่งแรงขึ้น เมื่อ
โทรศัพทไดรับขอมูลจากสัญญาณดาวเทยีมในการ
คํานวณพิกดัตําแหนงของคุณเพยีงพอแลว แถบดังกลาว
จะเปลี่ยนเปนสีดํา
ในตอนแรก โทรศัพทจะตองไดรับสัญญาณจาก
ดาวเทยีมอยางนอยสี่ดวงเพือ่ที่จะคํานวณพกิดัตําแหนง
ของคุณได เมื่อคํานวณพกิัดเบื้องตนแลว กอ็าจเปนไป
ไดวาระบบจะเริ่มการคํานวณพกิดัตําแหนงของคุณจาก

ดาวเทยีมทัง้สามดวงตอ แตโดยปกติแลว ความแมนยํา
จะมีมากขึ้นหากระบบคนพบดาวเทยีมมากขึ้น

คําขอตําแหนง
คุณอาจไดรับคําขอตําแหนงจากบริการเครือขายเพื่อ
ขอรับขอมูลตําแหนงของคุณ ผูใหบริการอาจใหบริการ
ขอมูลตางๆ เกีย่วกบัขาวสารในทองถิน่ เชน สภาพ
อากาศหรือสภาพการจราจร ตามตําแหนงของโทรศัพท
ของคุณ

เมื่อคุณไดรับคําขอตําแหนง จะมีขอความปรากฏขึ้น
แสดงใหเห็นวามีบริการสงคําขอนี้ เลอืก ยอมรบั เพือ่
อนญุาตใหสงขอมูลตําแหนง หรือ ปฏิเสธ เพือ่ปฏิเสธ
คําขอ

สถานที่ 
ดวยแอปพลเิคชั่นสถานที่ คุณจะสามารถจัดเกบ็ขอมูล
ตําแหนงของสถานทีเ่ฉพาะลงในโทรศัพทได คุณ
สามารถจัดเรียงตําแหนงทีจ่ัดเกบ็ไวเปนประเภทตางๆ
เชน ธรุกจิ และเพิม่ขอมูลอืน่ๆ เชน ที่อยู ใหกบัตําแหนง
นั้นได คุณสามารถใชสถานที่ทีจ่ัดเกบ็ไวกบัแอปพลเิคชั่
ที่ใชงานรวมกนัได เชน ขอมูล GPS
กด  และเลอืก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > สถานที่
พกิดัใน GPS จะแสดงโดยใชระบบพกิดัสากล WGS-84
เลอืก ตวัเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้

● ตําแหนงใหม  — สรางสถานทีใ่หม ในการสราง
คําขอระบุตําแหนงสําหรับตําแหนงปจจุบันของคุณ
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ใหเลือก ตําแหนงปจจุบนั ในการเลือกตําแหนงจาก
แผนที่ เลือก เลือกจากแผนที่หากตองการปอน
ขอมูลตําแหนงดวยตนเอง ใหเลอืก ปอนโดยผูใช

● แกไข  — แกไขหรือเพิม่ขอมูลใหกบัสถานทีท่ี่จัดเก็บ
ไว (เชน ทีอ่ยู)

● เพิม่ไปที่ประเภท  — เพิม่สถานทีไ่ปยังประเภทใน
สถานที่ เลือกประเภทที่คุณตองการเพิม่สถานที่

● สง  — สงสถานที่หนึง่หรือหลายแหงไปยังอปุกรณที่
ใชรวมกนัได สถานที่ทีไ่ดรับจะอยูในโฟลเดอรถาด
เขาในแอปพลิเคชั่นขอความ

คุณสามารถจัดเรียงสถานทีข่องคุณลงในประเภทที่
กาํหนดไวลวงหนา รวมทั้งสรางประเภทใหมได ในการ
แกไขและสรางประเภทสถานที่ใหม เปดแท็บประเภท
และเลอืก ตัวเลือก > แกไขประเภท

ขอมูล GPS
กด  และเลือก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > ขอมูล GPS
พกิดัตางๆ ใน GPS จะแสดงดวยรูปแบบองศาและรูปแบบ
องศาทศนิยมโดยใชระบบพกิดัสากล WGS-84
ในการใชขอมูล GPS ขั้นแรกตัวรับสัญญาณ GPS ของ
โทรศัพทจะตองรับขอมูลตําแหนงจากดาวเทยีมอยาง
นอยสี่ดวงเพือ่คํานวณพกิัดตําแหนง เมื่อมีการคํานวณใน
เบื้องตนแลว ดาวเทียมสามดวงอาจเพยีงพอทีจ่ะดําเนนิ
การคํานวณตําแหนงพกิดัของตําแหนงที่ตั้งของคุณตอ
ไป อยางไรกต็าม การคํานวณจะมีความแมนยํามากยิ่งขึ้น
เมื่อพบดาวเทยีมเพิม่ขึ้น

ตัวแนะนําเสนทาง
กด  และเลือก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > การนํา
ทาง
เริ่มใชงานตัวแนะนําเสนทางกลางแจง หากเริ่มใชงาน
ภายในอาคาร ตัวรับ GPS อาจไมสามารถรับขอมูลสําคัญ
จากดาวเทียมได

ตัวแนะนําเสนทางจะใชเข็มทิศที่ปรับหมุนไดบนหนาจอ
ของเครื่อง ลูกบอลสีแดงแสดงทศิทางของปลายทาง
และระยะทางโดยประมาณ จะแสดงอยูภายในวงแหวน
ของเข็มทศิ

ตัวแนะนําเสนทางไดรับการออกแบบใหแสดงเสนทางที่
มีระยะสั้นทีสุ่ดและตรงไปที่ปลายทางนั้นมากทีสุ่ด โดย
วัดในแนวเสนตรง สิ่งกีดขวางในเสนทาง เชน อาคาร
และลกัษณะทางธรรมชาติ จะถูกละเวน คาความสูงตางๆ
จะไมนาํมาคิดในการคํานวณระยะทาง ตัวแนะนาํเสนทาง
จะทาํงานเมื่อคุณยายตําแหนง

ในการตั้งปลายทางของการเดินทาง เลือก ตัวเลือก >
ตั้งปลายทาง และสถานที่ที่เปนปลายทาง หรือปอนคา
พกิดัเสนรุงและเสนแวง

ในการลบปลายทางที่ตั้งไวสําหรับการเดินทางของคุณ
ออก เลอืก หยุดการนําทาง

การดงึขอมูลระบุตําแหนง
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ >
ขอมูล GPS > ตําแหนง
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ในหนาจอตําแหนง คุณสามารถดูขอมูลระบุตําแหนงของ
ตําแหนงที่อยูปจจุบันของคุณ ขอมูลระบุตําแหนงโดย
ประมาณจะปรากฏ
ในการจัดเกบ็ตําแหนงปจจุบันของคุณไวเปนจุดสังเกต
ใหเลอืก ตัวเลือก > บนัทึกตําแหนง จุดสังเกตคือ
ตําแหนงที่ถกูจัดเกบ็ไวพรอมขอมูลอืน่ๆ และสามารถนํา
มาใชในแอปพลิเคชั่นอืน่ที่ใชงานรวมกนัได ตลอดจน
สามารถโอนยายระหวางอปุกรณตางๆ ทีใ่ชงานรวมกนั
ได

เครื่องวัดการเดินทาง
มิเตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากดัดานความถกูตอง
และขอผิดพลาดในการปดเศษ ความถูกตองแมนยําอาจ
ไดรับผลกระทบจากคุณภาพและบริการของสัญญาณ
GPS
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ >
ขอมูล GPS > ระยะเดินทาง
เลอืก ตวัเลือก > เริม่ เพือ่เปดใชการคํานวณระยะเดิน
ทาง และ หยุด เพือ่ยกเลิกการใชงาน คาทีค่ํานวณจะยัง
คงปรากฏบนหนาจอ ใชฟงกชันนี้ภายนอกอาคารเพือ่ให
รับสัญญาณ GPS ไดดีกวา
เลอืก รเีซ็ต เพือ่กําหนดระยะทางและเวลาในการเดิน
ทาง กาํหนดความเร็วสูงสุดและความเร็วเฉลี่ยไปทีศู่นย
และเพือ่เริ่มตนการคํานวณใหม เลือก รสีตารท เพือ่
กาํหนดมาตรระยะทางและเวลาทั้งหมดไปที่ศูนย
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แผนที่
เกี่ยวกับแผนที่
นอกเหนือจากคุณสมบัติที่ไดกลาวไวในคูมือผูใชแลว
คุณยังสามารถซื้อใบอนญุาตสําหรับการนําทางรถยนต
และการนําทางเดินเทา รวมถึงบริการขอมูลจราจรโดยใช
แอปพลเิคชั่น Maps 2.0 ได คุณสามารถใชแผนที่กบั
ระบบ GPS ภายในโทรศัพทหรือกบัตัวรับสัญญาณ GPS ตัว
นอกที่ใชงานรวมกนัได

เมื่อคุณใชแอปพลิเคชั่น Maps 2.0 เปนครั้งแรก คุณอาจ
ตองกําหนดจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพือ่ใชในการ
ดาวนโหลดแผนทีส่ําหรับตําแหนงปจจุบัน หากตองการ
เปลีย่นจุดเชื่อมตอในภายหลงั ใหเลือก ตัวเลือก >
เครือ่งมือ > การตั้งคา > อินเทอรเน็ต > จดุเชื่อม
ตอเริม่ตน (จะปรากฏเมื่อคุณออนไลนเทานั้น)

หากคุณตองการใหแอปพลเิคชั่นแผนทีส่รางการเชื่อม
ตออนิเทอรเน็ตโดยอตัโนมัติเมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่น
ใหเลือก ตวัเลือก > เครือ่งมือ > การตั้งคา >
อินเทอรเน็ต > ออนไลนเมื่อเริม่ตน > ใช

ในการรับบันทึกเมื่อโทรศัพทลงทะเบียนเขาใชเครือขาย
ทีอ่ยูนอกเครือขายโฮม ใหเลอืก ตัวเลือก > เครือ่ง
มือ > การตัง้คา > อินเทอรเน็ต > คําเตอืนการโทร
ขามแดน > เปด (จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณออนไลน
เทานั้น) ควรติดตอขอทราบรายละเอยีดเพิม่เติมและคา
ใชจายในการโทรขามระบบจากผูใหบริการเครือขาย

การทําแผนที่เกอืบทั้งหมดนั้นจะไมถกูตองแมนยําและ
ไมเสร็จสมบูรณในบางอาณาเขต โปรดอยาเชื่อถอืตอ
แผนทีท่ี่คุณดาวนโหลดมาเพือ่ใชในโทรศัพทนีเ้พยีง
อยางเดียวเทานั้น

การดาวนโหลดแผนที่อาจเกีย่วของกบัการสงขอมูล
จํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเกีย่วกบัคาใช
จายในการสงขอมูล

การเรียกดูแผนที่
ความครอบคลมุของแผนที่จะแตกตางกนัไปตาม
ประเทศ
เมื่อคุณเปดแอปพลเิคชั่นแผนที่ แผนทีจ่ะซูมขยายให
เห็นตําแหนงที่ตั้งที่จัดเกบ็ไวจากเซสชันลาสุด หากไมมี
ตําแหนงทีจ่ัดเกบ็ไวในเซสชันลาสุด แอปพลิเคชั่น
แผนทีจ่ะซูมขยายใหเห็นเมืองหลวงของประเทศที่คุณ
อยูตามขอมูลทีโ่ทรศัพทไดรับจากระบบเครือขายเซลลู
ลาร ในขณะเดียวกนั หากยังไมมีการดาวนโหลดแผนที่
ของตําแหนงที่ตั้งนั้นในระหวางเซสชันกอนหนานี้ แผนที่
ของตําแหนงที่ตั้งดังกลาวจะถูกดาวนโหลดดวย

ตําแหนงปจจบุันของคุณ

ในการสรางการเชื่อมตอ GPS และซมูไปยังตําแหนง
ปจจุบันของคุณ ใหเลอืก ตวัเลือก > ตําแหนงฉัน หรือ
กด 0 หากระบบประหยัดพลงังานเปดการทํางานในขณะ54
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ทีเ่ครื่องพยายามสรางการเชื่อมตอ GPS การเชื่อมตอดัง
กลาวจะหยุดชะงัก
สัญลักษณ GPS  จะปรากฏบนหนาจอ แถบ
หนึง่แถบแทนหนึ่งดาวเทยีม เมื่อโทรศัพทพยายาม
คนหาดาวเทยีม แถบจะเปนสีเหลือง เมื่อโทรศัพทไดรับ
ขอมูลเพยีงพอจากดาวเทยีมเพือ่ที่จะสรางการเชื่อมตอ
GPS แถบจะเปลี่ยนเปนสีเขียว ยิ่งมีแถบสีเขียวมาก การ
เชื่อมตอ GPS ยิ่งมีระดับความแรงมาก
เมื่อเริ่มใชงานการเชื่อมตอ GPS ตําแหนงปจจุบันของคุณ
จะแสดงบนแผนที่ดวย 

การเลื่อนและการยอ/
ขยาย

ในการเลือ่นไปบนแผนที่ ให
เลือ่นขึ้น ลง ไปทางซายหรือ
ขวา สวนบนของแผนที่จะ
เปนทศิเหนือโดยคาเริ่มตน
วงกลมแสดงทศิจะแสดง
ทศิทางของแผนที่ และจะ
หมุนไปในระหวางการสํารวจ
แผนที่ เมื่อมีการเลือ่นหรือ
หมุนเปลีย่นทศิทาง

เมื่อคุณเรียกดูแผนที่บนหนาจอ แผนทีใ่หมจะถูก
ดาวนโหลดโดยอตัโนมัติหากคุณเลือ่นไปยังพืน้ที่ทีย่ัง
ไมครอบคลุมจากแผนที่ที่ดาวนโหลดมาแลว แผนที่
ตางๆ ที่ดาวนโหลดมาเหลานี้ ไมตองเสียคาใชจายแต
อยางใด แตการดาวนโหลดอาจตองสงขอมูลเปนจํานวน
มากผานเครือขายของผูใหบริการของคุณ สําหรับขอมูล

เพิม่เติมเกีย่วกบัคาใชจายในการสงขอมูล โปรดติดตอผู
ใหบริการของคุณ
แผนที่จะถกูจัดเกบ็ในการดหนวยความจําที่ใชงานรวม
กนัได (หากใสอยู หรือตั้งคาเปนที่เกบ็แผนที่ดีฟอลต)

ในการยอหรือขยายแผนที่ ใหกดปุม * หรือ # ใชแถบ
แสดงขนาดเพื่อประมาณระยะหางระหวางจุดสองจุดบน
แผนที่

การปรับเปลี่ยนมุมมองแผนที่

ในการกาํหนดระบบวดัคาที่ใชในแผนที่ เลือก ตวั
เลือก > เครือ่งมือ > การตั้งคา > แผนที่ > ระบบ
ของหนวยวัด > เมตร หรือ Imperial
ในการกาํหนดประเภทของสถานที่สําคัญใหแสดงบน
แผนที่ ใหเลอืก ตวัเลือก > เครือ่งมือ > การตัง้คา >
แผนที่ > ประเภท แลวตามดวยประเภทที่ตองการ

ในการเลอืกวาคุณตองการดูแผนที่ในโหมด 2 มิติ 3 มิติ
เปนภาพดาวเทียม หรือไฮบริด ใหเลอืก ตัวเลือก >
โหมดแผนที่ > แผนที่, แผนที่ 3D, ดาวเทียม หรือ
ผสม ภาพดาวเทียมอาจไมสามารถใชไดกบัตําแหนง
ทางภูมิศาสตรทั้งหมด

ในการกาํหนดวาคุณตองการใหมุมมองแผนที่เปนมุม
มองกลางวนั หรือมุมมองกลางคืน เลือก ตัวเลือก >
เครือ่งมือ > การตั้งคา > แผนที่ > สี > โหมดวัน
หรือ โหมดกลางคนื

ในการปรับเปลี่ยนคาของอินเทอรเนต็อื่น การสํารวจ เสน
ทาง และแผนที่ทั่วไป เลือก ตวัเลือก > เครือ่งมือ >
การตั้งคา 55
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การดาวนโหลดแผนที่
เมื่อคุณเบราซแผนทีบ่นหนาจอในฟงกชันแผนที่ ระบบ
จะดาวนโหลดแผนที่ใหมเองโดยอตัโนมัติหากคุณเลื่อน
ไปยังบริเวณที่ไมครอบคลุมในแผนทีท่ี่ไดดาวนโหลด
เขามาเรียบรอยแลว คุณสามารถดูจํานวนขอมูลทีถ่าย
โอนจากตัวนับขอมูล (kB) ที่แสดงบนหนาจอ ตัวนับ
ขอมูลจะแสดงจํานวนการรับสงขอมูลบนเครือขายเมื่อ
คุณเปดแผนที่ สรางเสนทาง หรือคนหาที่ตั้งแบบ
ออนไลน การดาวนโหลดขอมูลแผนที่อาจเกี่ยวของกับ
การสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูให
บริการ โปรดติดตอขอขอมูลเกีย่วกบัคาบริการเกีย่วกับ
การสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

ในการปองกนัไมใหโทรศัพทดาวนโหลดแผนที่ผานทาง
อนิเทอรเนต็โดยอตัโนมัติ เชน เมื่อคุณไมอยูในเครือขาย
โฮม หรือเมื่อตองใชบริการเสริมสําหรับขอมูลที่เกีย่วของ
กบัแผนที่ ใหเลอืก ตัวเลือก > เครือ่งมือ > การตัง้
คา > อินเทอรเน็ต > ออนไลนเมื่อเริม่ตน > ไมใช

ในการกําหนดขนาดพืน้ทีห่นวยความจําทีคุ่ณตองการใช
จัดเกบ็แผนทีห่รือไฟลแนะนําดวยเสียง ใหเลือก ตัว
เลือก > เครือ่งมือ > การตัง้คา > แผนที่ > ใช
ความจําสูงสุด > ใชการดความจําสูงสุด ตัวเลือกนี้
จะมีใหเลอืกเมื่อใสการดหนวยความจําที่ใชรวมกนัไดลง
ในโทรศัพทเทานั้น และตั้งคาการดดังกลาวเปนหนวย
เกบ็ความจําแผนที่ทีต่ั้งไว เมื่อหนวยความจําเต็ม ขอมูล
แผนทีท่ี่เกาที่สุดจะถูกลบออก คุณสามารถลบขอมูล
แผนทีท่ี่จัดเกบ็ไวไดโดยใชซอฟตแวร Nokia Map
Loader PC

Nokia Map Loader
Nokia Map Loader PC คือ ซอฟตแวรพซีีที่คุณสามารถ
ใชดาวนโหลดแผนทีจ่ากอนิเทอรเน็ตลงในการดหนวย
ความจําทีใ่ชงานรวมกนัได ทัง้นี ้คุณสามารถใช
ซอฟตแวรดังกลาวดาวนโหลดไฟลเสียงสําหรับการนํา
ทางแบบเลีย้วตอเลีย้ว

ในการใชซอฟตแวร Nokia Map Loader คุณจะตองติดตั้ง
ซอฟตแวรดังกลาวลงในเครื่องพซีีทีใ่ชงานรวมกนัได
คุณสามารถดาวนโหลดซอฟตแวรพซีีไดจาก
อินเทอรเน็ตที ่www.nokia.com/maps ปฏิบัติตามคํา
แนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

คุณตองใชแอปพลิเคชั่นแผนที่และเบราซแผนทีอ่ยาง
นอยหนึ่งครั้งกอนที่จะใชซอฟตแวร Nokia Map Loader
Nokia Map Loader จะใชขอมูลประวัติแผนทีใ่นการตรวจ
สอบเวอรชันของขอมูลแผนที่ที่จะดาวนโหลด

หลังจากติดตั้งซอฟตแวรพซีีลงในเครื่องพีซขีองคุณแลว
เมื่อจะดาวนโหลดแผนที่ ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
1. ตอโทรศัพทกับเครื่องพซีโีดยใชสายเคเบิลขอมูล

USB ที่ใชงานรวมกนัได เลือก อุปกรณจดัเก็บ
ขอมูล เปนโหมดการเชื่อมตอ USB

2. เปดซอฟตแวร Nokia Map Loader ในเครื่องพซีี
Nokia Map Loader จะตรวจสอบเวอรชันของขอมูล
แผนทีท่ี่จะดาวนโหลด

3. เลือกแผนที่หรือไฟลแนะนาํดวยเสียงที่คุณตองการ
แลวดาวนโหลดขอมูลดังกลาว และติดตั้งลงใน
โทรศัพท
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เคล็ดลับ: ใชซอฟตแวร Nokia Map Loader เพือ่
เปนการประหยัดคาธรรมเนยีมในการโอนขอมูล
โทรศัพท

การคนหาสถานที่
ในการคนหาตําแหนงหรือสถานที่สําคัญโดยใชคําสําคัญ
เมื่ออยูในมุมมองหลกั ใหใสชื่อสถานทีห่รือคําสําคัญที่
ตองการลงในชองคนหา แลวเลือก คนหา

ในการนําเขาที่อยูของตําแหนงจากขอมูลรายชื่อ ให
เลอืก ตวัเลือก > เลือกจากรายชือ่

เมื่อจะใชตําแหนงในแผนที่ เชน ใชเปนจุดเริ่มตนในการ
คนหาสถานที่ใกลเคียง เตรียมเสนทาง ดูรายละเอยีด
หรือเริ่มการนําทาง (บริการเสริม) ใหกดปุมเลื่อน แลว
เลอืกตัวเลือกที่ตองการ

ในการเรียกดูสถานทีแ่ละแหลงทองเทีย่วในพื้นที่ของ
คุณตามประเภท ใหเลอืก ตัวเลือก > คนหา แลวเลอืก
ประเภท หากคุณคนหาตามที่อยู คุณจะตองใสชื่อเมือง
และประเทศ ซึง่คุณสามารถใชที่อยูทีคุ่ณไดบันทึกลงใน
บัตรรายชื่อที่อยูในโฟลเดอรรายชื่อได

ในการจัดเกบ็ที่ตั้งใหเปนสถานที่โปรด เมื่ออยูที่ทีต่ั้งที่
ตองการ ใหกดปุมเลื่อน แลวเลือก เพิ่มไปยังสถานที่
ฉัน ใสชื่อของที่ตั้งนั้น แลวเลอืก ตกลง คุณสามารถ
บันทกึที่ตั้งไวที่เสนทางหรือคอลเลคชั่นได ในการดู
สถานที่ที่ไดบันทึกไว ใหเลือก ตัวเลือก > รายการ
โปรด > สถานที่

ในการสงสถานที่ไปยังโทรศัพทที่ใชงานรวมกนัได ใน
หนาจอสถานที่ ใหกดปุมเลื่อน แลวเลือก สง หากคุณสง

สถานที่ในรูปแบบขอความตัวอกัษร ขอมูลจะถูกแปลง
เปนขอความลวน

ในการถายภาพสกรีนช็อตตําแหนงของคุณ ใหเลอืก ตัว
เลือก > เครือ่งมือ > จดัเกบ็สแนปชอตแผนที่ ภาพ
สกรีนช็อตจะถกูจัดเกบ็ไวในแฟมขอมูลรูปถาย ในการสง
ภาพสกรีนช็อต ใหเปดโฟลเดอรรูปถาย แลวเลือกตัว
เลอืกสงจากแถบเครื่องมือทีเ่ปดใชงานอยู หรือจากเมนู
ตัวเลือก แลวเลือกวิธีการสง

ในการดูประวตัิที่คุณเปดดูขอมูล สถานทีท่ี่คุณเคยดูบน
แผนที่ รวมถึงเสนทางและคอลเลคชั่นที่คุณไดสรางไว
ใหเลอืก ตัวเลือก > รายการโปรด แลวเลอืกตัวเลอืก
ทีต่องการ

การวางแผนเสนทาง

ในการวางแผนเสนทางไปยังจุดหมาย ใหเลือ่นไปยังจุด
หมายปลายทางทีต่องการ กดปุมเลื่อน แลวเลอืก เพิ่ม
ในเสนทาง ระบบจะเพิม่ทีต่ั้งลงในเสนทาง

หากตองการเพิม่ที่ตั้งลงในเสนทาง ใหเลอืก ตวัเลือก >
เพิ่มจดุเสนทาง ที่แวะพกัที่เลอืกไวเปนแหงแรกจะเปน
จุดเริ่มตน หากตองการเปลี่ยนลําดับของที่แวะพกั ใหกด
ปุมเลื่อน แลวเลือก ยาย

บริการเสริมสําหรับแผนที่
คุณสามารถซื้อใบอนญุาตและดาวนโหลดคูมือประเภท
ตางๆ ได เชน คูมือแนะนาํเมืองและคูมือการเดินทาง ของ
เมืองอืน่ๆ ลงในโทรศัพทของคุณได นอกจากนี้ คุณ
สามารถซื้อใบอนุญาตบริการนาํทาง Drive & Walk แบบ
เลีย้วตอเลี้ยวที่แนะนําดวยเสียง รวมทัง้บริการขอมูล
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จราจรเพือ่ใชในแอปพลเิคชั่นแผนที่ได ใบอนุญาต
การนาํทางเปนใบอนุญาตเฉพาะภูมิภาค (จะมีการเลอืก
ภูมิภาคเมื่อคุณซื้อใบอนุญาต) และจะใชงานไดในพืน้ที่
ทีเ่ลือกไวเทานั้น คูมือที่ดาวนโหลดจะถูกจัดเกบ็ไวใน
เครื่องโดยอตัโนมัติ

ใบอนญุาตที่คุณซือ้ไวสําหรับคูมือการเดินทางหรือ
การนาํทางสามารถโอนไปยังอปุกรณเครื่องอืน่ได แตใบ
อนุญาตใบเดียวกนันั้นสามารถเปดใชงานไดอปุกรณครั้ง
ละหนึ่งเครื่อง

ในการดูและอพัเดตใบอนญุาต ใหเลอืก ตวัเลือก >
พิเศษ > ใบอนุญาตของฉัน
ขอมูลการเดินทางและการจราจร รวมถงึบริการที่
เกีย่วของเปนของบริษัทอืน่ที่ไมมีสวนเกีย่วของกบั
Nokia ซึง่ขอมูลดังกลาวอาจไมแมนยําและไมสมบูรณ
และขึ้นอยูกบัการเปดใหบริการ คุณไมควรใหความเชื่อ
ถอืขอมูลทีก่ลาวไวขางตนและบริการที่เกีย่วของแต
เพยีงอยางเดียว

การดาวนโหลดและใชบริการเสริมอาจตองใชการสง
ขอมูลขนาดใหญผานทางเครือขายของผูใหบริการ
โปรดติดตอขอขอมูลเกีย่วกับคาบริการเกี่ยวกบัการสง
ขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

การนําทาง
ในการซื้อบริการนาํทางการขับรถและเดินพรอมกบัการ
แนะนาํดวยเสียงหรือซื้อเฉพาะการนาํทางการเดินเพยีง
อยางเดียว ใหเลือก ตวัเลือก > พเิศษ > ขับรถและ
เดนิ หรือ เดนิ คุณสามารถชําระคาบริการผานบัตรเครดิต
ทีร่ะบบยอมรับหรือใหคิดคาบริการดังกลาวรวมไวในใบ

แจงคาโทรศัพท (หากผูใหบริการเครือขายเซลลลูาร
สนับสนุน)

การนําทางการขับรถ

ในการซื้อบริการการนําทางการขับรถและเดิน ใหเลอืก
ตัวเลือก > พิเศษ > ขับรถและเดนิ

เมื่อคุณใชระบบการนาํทางเปนครั้งแรก เครื่องจะขอให
เลอืกภาษาของเสียงแนะนาํและดาวนโหลดไฟลแนะนํา
ดวยเสียงของภาษาทีเ่ลือก ทั้งนี ้คุณสามารถดาวนโหลด
ไฟลแนะนําดวยเสียงโดยใชโปรแกรม Nokia Map
Loader ได โปรดดูที่ “การดาวนโหลดแผนที่” หนา 56

หากตองการเปลี่ยนภาษาในภายหลัง เมื่ออยูในหนาจอ
หลักของแผนที่ ใหเลอืก ตวัเลือก > เครือ่งมือ > การ
ตั้งคา > การนําทาง > แนะนําดวยเสียง แลวเลอืก
ภาษา และดาวนโหลดไฟลแนะนําดวยเสียงสําหรับ
ภาษาทีเ่ลือก

การนําทางการเดนิ

ในการซื้อบริการการนาํทางการเดิน ใหเลอืก ตัวเลือก >
พิเศษ > เดนิ
การนาํทางการเดินจะแตกตางจากการนําทางการขับรถ
อยูหลายอยาง เสนทางการเดินจะไมรวมขอจํากดัสําหรับ
การนาํทางการขับรถหลายขอ เชน ถนนทีแ่ลนรถทาง
เดียวและขอบังคับการเลีย้วรถ และจะรวมเอาพื้นที่อืน่ลง
ในบริการดวย เชน สวนสาธารณะและโซนคนเดินเทา
โดยแผนที่จะใหความสําคัญเสนทางเดินทางและถนน
สายเล็กกวาเปนลําดับแรก และจะละทางหลวงกับ
ทางดวน ระยะทางของเสนทางเดินเทาจะจํากดัไวสูงสุด
50 กโิลเมตร (31 ไมล) และความเร็วในการเดินทางจะ58
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จํากดัไวสูงสุด 30 กม./ชม. (18 ไมล/ชม.) หากมีการเกนิ
ขีดจํากดัความเร็ว การนาํทางจะหยุดทาํงานและจะเริ่ม
ทาํงานตอเมื่อคุณลดความเร็วลงใหอยูภายในขีดจํากดั
การนําทางแบบเลี้ยวตอเลี้ยวหรือการแนะนําดวยเสียงจะ
ไมมีใหบริการในการนําทางการเดิน แตจะมีลูกศรขนาด
ใหญแสดงเสนทางและมีลูกศรขนาดเล็กทีด่านลางของ
หนาจอชี้ไปยังปลายทางโดยตรง การดูดาวเทียมจะมีให
บริการในการนําทางการเดินเพยีงอยางเดียว

การนําทางไปยงัจุดหมายที่ตองการ

ในการเริ่มตนการนาํทางไปยังปลายทางทีต่องการดวย
GPS ใหเลือกสถานทีบ่นแผนที่หรือจากรายการผลลัพธ
แลวเลือก ตวัเลือก > ขับไปยัง หรือ เดินไปที่

ในการเปลีย่นเปนมุมมองอืน่ในระหวางการนําทาง ให
เลือ่นไปทางซายหรือทางขวา

หากตองการหยุดการนําทาง ใหกดปุม หยุด

ในการเลอืกตัวเลือกการนําทาง ใหกดปุม ตวัเลือก ใน
ขณะนาํทาง หากกาํลังเปดใชการนาํทางเสนทางขับรถ
หนาจอเมนพูรอมตัวเลอืกตางๆ จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

ปุมกดบางปุมจะใชควบคุมตัวเลอืกในหนาจอดังกลาว
เชน กดปุม 2 เพือ่เลนซ้ําเสียงสั่งงาน, 3 เพือ่เปลี่ยนเปน
โหมดวนัหรือโหมดกลางคืน และ 4 เพือ่บันทึกสถานที่
ปจจุบัน

ขอมูลจราจร
ในการซื้อใบอนุญาตบริการขอมูลจราจรตามเวลาจริง ให
เลอืก ตัวเลือก > พเิศษ > การจราจร บริการดังกลาว
จะใหขอมูลเกี่ยวกบัสภาพการจราจรติดขัดซึง่อาจสง

ผลกระทบตอการเดินทางของคุณ การดาวนโหลดบริการ
เสริมอาจเกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบ
เครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเกีย่วกบั
คาบริการเกีย่วกบัการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของ
คุณ

ในการดูขอมูลเกี่ยวกบัสภาพจราจรติดขัดทีอ่าจทาํให
เกดิความลาชาหรือทําใหคุณไปไมถึงจุดหมายปลาย
ทาง ใหเลอืก ตัวเลือก > การจราจร สภาพจราจรดัง
กลาวจะแสดงบนแผนที่เปนรูปสามเหลีย่มและเสนแบง
เขต คุณสามารถใชฟงกชันการเปลีย่นเสนทางอตัโนมัติ
เพือ่หลีกเลีย่งภาวะดังกลาวได

ในการดูขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัเหตุการณและตัวเลือก
การเปลีย่นเสนทางทีส่ามารถใชได ใหกดปุมเลื่อน

ในการอพัเดตขอมูลจราจร ใหเลือก อัพเดตขอมูล
จราจร ในการกาํหนดความถี่ทีจ่ะใหโทรศัพทอัพเดต
ขอมูลจราจรโดยอตัโนมัติ ใหเลือก ตวัเลือก > เครือ่ง
มือ > การตั้งคา > การนําทาง > อัพเดตขอมูล
จราจร

ในการสรางเสนทางสํารองโดยอตัโนมัติในกรณีที่เกิด
การจราจรติดขัด ซึง่อาจทาํใหเกดิความลาชาหรือทําให
คุณไปไมถึงจุดหมายปลายทาง ใหเลอืก ตวัเลือก >
เครือ่งมือ > การตัง้คา > การนําทาง > เปลี่ยนทาง
หลบการจราจร > อัตโนมัติ

คูมือการเดนิทาง
ในการซื้อและดาวนโหลดคูมือการเดินทางประเภทตางๆ
เชน คูมือแนะนําเมืองและคูมือการเดินทาง ของเมือ 59
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อื่นๆ  ลงในโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > พเิศษ >
คูมือการเดนิทาง
คูมือการเดินทางจะใหขอมูลเกี่ยวกบัแหลงทองเทีย่ว
รานอาหาร โรงแรม และสถานที่สําคัญตางๆ คุณตอง
ดาวนโหลดคูมือการเดินทางและซื้อกอน จึงจะสามารถ
นํามาใชงานได

ในการเรียกดูคูมือการเดินทางที่ดาวนโหลดไว ในแทบ็
คูมือเดนิทางฉัน ทีอ่ยูในคูมือการเดินทาง ใหเลอืกคูมือ
การเดินทาง แลวเลอืกหมวดยอย (ถามี)

ในการดาวนโหลดคูมือการเดินทางรายการใหมลงใน
โทรศัพท จากโฟลเดอรคูมือการเดินทาง ใหเลอืกคูมือ
การเดินทางทีต่องการ แลวเลือก ดาวนโหลด > ใช
ระบบจะดําเนนิการขั้นตอนการซื้อโดยอัตโนมัติ คุณ
สามารถชําระคาคูมือการเดินทางโดยใชบัตรเครดิตที่
ระบบยอมรับหรือใหคิดคาบริการดังกลาวรวมไวในใบ
แจงคาโทรศัพท (หากผูใหบริการเครือขายเซลลลูาร
สนับสนุน)

ในการยืนยันการซื้อ ใหเลอืก ตกลง สองครั้ง หาก
ตองการตอบรับคํายืนยันการซือ้ผานทางอเีมล ใหใสชื่อ
และทีอ่ยูอเีมล แลวเลอืก ตกลง
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แฟมขอมลูเพลง
เครื่องเลนเพลง

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟง
ดวยเสียงดังอยางตอเนื่องอาจสงผลเสียตอการไดยิน
หามถือโทรศัพทไวใกลกบัหูเมื่อคุณเปดใชลาํโพง
เพราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกนิไป

เครื่องเลนเพลงสนบัสนุนไฟลที่มีนามสกลุ AAC, AAC+,
eAAC+, MP3 และ WMA เครื่องเลนเพลงจะไมสนับสนุน
คุณสมบัติทัง้หมดของรูปแบบไฟลหรือรูปแบบไฟลทกุ
ประเภท
และคุณสามารถใชเครื่องเลนเพลงฟงเอพโิซดตางๆ
ของพอดแคสต พอดแคสต คือ วิธกีารนาํเสนอเสียงและ
เนือ้หาของวดิีโอผานอนิเทอรเน็ตโดยใชเทคโนโลยี RSS
หรือ Atom เพือ่เลนบนอปุกรณเคลื่อนที่และบน
คอมพวิเตอร

คุณสามารถโอนเพลงจากโทรศัพทครื่องอืน่ที่ใชงานรวม
กนัไดมายังโทรศัพทของคุณ โปรดดูที่ “การโอนเพลงลง
ในโทรศัพท” หนา 64

การเลนเพลงหรือเอพิโซดของพอด
แคสต
ในการเปดเครื่องเลนเพลง กด  แลวเลือก เพลง >
เครือ่งเลน

เคล็ดลับ: คุณสามารถเขาถึงเครื่องเลนเพลงจาก
เมนูมัลติมีเดีย

คุณอาจตองรีเฟรชไลบรารีเพลงและพอดแคสตหลงัจาก
ทีคุ่ณอพัเดตการเลอืกเพลงหรือพอดแคสตในเครื่องของ
คุณ ในการเพิม่รายการที่มีอยูทัง้หมดลงในไลบรารีใน
หนาจอหลักของเครื่องเลนเพลง เลือก ตัวเลือก >
รเีฟรชไลบรารี
หากตองการเลนเพลงหรือเอพโิซดของพอดแคสต ให
ทาํตามขั้นตอนตอไปนี้

1. เลอืกหมวดหมูเพือ่สํารวจเพลงหรือเอพโิซดของ
พอดแคสตที่คุณตองการฟง หากการตั้งคาปุม Navi
ตั้งคาเปนเปดในการตั้งคา เมื่อตองการเรียกดูรายการ
ใหเลื่อนนิ้วของคุณไปตามขอบของปุมเลื่อน

2. ในการเลนไฟลทีเ่ลอืกไว ใหกดปุมเลื่อน

ในการหยุดเลนชั่วคราว ใหกดปุมเลื่อน ถาตองการ
ตองการเริ่มเลนตอ ใหกดปุมเลื่อนอกีครั้ง หากตองการ
หยุดเลน ใหเลือ่นลง
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ในการกรอไปขางหนาหรือกรอกลับอยางรวดเร็ว ใหกด
ปุมเลือ่นไปทางขวาหรือซายคางไว 

หากตองการไปยังเพลงถัด
ไป ใหเลื่อนขวา ในการกลับ
ไปยังจุดเริ่มตนของเพลง ให
เลือ่นไปทางซาย ในการขาม
ไปยังเพลงกอนหนา เลือ่นไป
ทางซายอกีครั้งภายใน 2
วินาที หลังจากที่เพลงหรือ
พอดแคสตเริ่มเลน

หากตองการเปดหรือปดการ
เลนแบบสุม ( ) ใหเลอืก
ตัวเลือก > สับเปลี่ยน

ในกรเลนซ้ํารายการปจจุบัน ( ), รายการทัง้หมด ( )
หรือเมื่อตองการปดการเลนซ้าํ ใหเลือก ตวัเลือก >
เลนซ้ํา
หากคุณเลนพอดแคสต โหมดการสับเปลี่ยนและเลนซ้าํ
จะปด

หากตองการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง

ในการแกไขแบบเสียงของการเลนเพลง เลอืก ตวั
เลือก > อีควอไลเซอร

ในการแกไขคาสมดุลและภาพสเตอริโอ หรือในการเพิม่
คุณภาพเสียงเบส เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาเสียง

ในการดูการแสดงภาพในระหวางการเลน เลือก ตัว
เลือก > แสดงภาพจังหวะ

หากตองการกลบัมาทีโ่หมดสแตนดบายและออกจาก
เครื่องเลนทีก่ําลงัเลนคางอยูในพืน้หลงั ใหกดปุมจบการ
ทํางาน หรือสลบัไปที่แอปพลเิคชั่นอืน่ทีเ่ปดอยู และกด

 คางไว

ในการปดเครื่องเลน เลือก ตัวเลือก > ออก

เมนูเพลง
กดปุม  แลวเลอืก เพลง > เครือ่งเลน
เมนเูพลงจะแสดงเพลงที่มีอยู ในการดูเพลงทั้งหมด
เพลงที่จัดเรียงลาํดับไว รายการเพลง หรือพอดแคสตใน
เมนเูพลง ใหเลอืกตัวเลือกที่ตองการ

เมื่อเครื่องเลนทาํงานเปนพืน้หลงั หากตองการเปดหนา
จอกําลงัเลน ใหกดปุมมัลติมีเดียคางไว

เพลยลิสต
กดปุม  แลวเลอืก เพลง > เครือ่งเลน

ในการดูและจัดการเพลยลสิต เมื่ออยูในเมนูเพลง ให
เลอืก เพลยลิสต

ในการดูรายละเอยีดของเพลยลิสต ใหเลือก ตวัเลือก >
รายละเอียดเพลยลิสต

การสรางรายการเลน
1. เลือก ตัวเลือก > สรางรายการเลน
2. ปอนชื่อเพลยลิสต และเลอืก ตกลง
3. เมื่อจะเพิม่เพลงทันท ีใหเลอืก ใช หรือหากจะเพิ่ม
เพลงภายหลัง ใหเลอืก ไม62
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4. หากคุณเลือก ใช ใหเลือกศิลปนเพือ่คนหาเพลงที่
คุณตองการเพิม่ไปทีเ่พลยลิสต กดปุมเลื่อนเพือ่เพิ่ม
รายการ
หากตองการใหรายชื่อเพลงแสดงอยูดานลางชื่อ
ศิลปน ใหเลื่อนไปทางขวา หากตองการซอนรายชื่อ
เพลง ใหเลื่อนไปทางซาย

5. เมื่อเลือกเสร็จแลว ใหเลอืก เรยีบรอย
ถามีการดหนวยความจําที่ใชงานรวมกนัไดเสียบอยู
เพลยลิสตจะถูกบันทึกลงในการดหนวยความจํา

ในการเพิม่เพลงทหีลัง เมื่อดูเพลยลสิต ใหเลือก ตัว
เลือก > เพิ่มเพลง

ในการเพิม่เพลง อลับั้ม ศิลปน ประเภท และผูเรียบเรียง
ไปที่เพลยลสิตจากหนาจออืน่ของเมนเูพลง ใหเลือก
รายการ แลวเลอืก ตัวเลือก > เพิ่มไปที่เพลยลิสต >
เพลยลิสตที่จัดเก็บ หรือ เพลยลิสตใหม

เมื่อจะลบเพลงออกจากเพลยลิสต ใหเลือก ตัวเลือก >
ลบ การลบนีไ้มไดเปนการลบเพลงออกจากเครื่อง แต
เปนเพยีงการลบออกจากรายการเลนเทานั้น

ในการจัดเรียงลาํดับเพลงในเพลยลสิตใหม ใหเลื่อนไป
ยังเพลงทีต่องการยาย แลวเลือก ตัวเลือก > ยาย ใน
การหยิบเพลงไปวางไวตรงตําแหนงใหม ใหใชปุมเลือ่น

พอดแคสต
กด  และเลอืก เพลง > เครือ่งเลน > พอดแคสต
เมนพูอดแคสตจะแสดงพอดแคสตที่มีอยูในโทรศัพท

เอพโิซดพอดแคสตมีสถานะสามสถานะดังนี ้ไมเคยเลน
เลนบางสวน และเลนทั้งหมด หากมีการเลนเอพโิซดบาง
สวน เครื่องจะเลนเพลงจากจุดที่เลนครั้งลาสุดในครั้งตอ
ไปที่เลน หากไมเคยเลนเอพโิซดมากอนหรือเลน
ทัง้หมด เครื่องจะเริ่มเลนจากตอนตน

เครือขายโฮมกับเครื่องเลนเพลง
คุณสามารถเลนขอมูลระยะไกลที่เกบ็ไวในโทรศัพท
Nokia จากอปุกรณที่ใชงานรวมกนัไดที่อยูในเครือขาย
โฮม ทัง้นี้ คุณยังสามารถคัดลอกไฟลจากโทรศัพท
Nokia ไปยังอปุกรณอืน่ๆ ทีเ่ชื่อมตอกบัเครือขายโฮมได
เครือขายโฮมจะตองไดรับการกาํหนดคากอน โปรดดทูี่
“เกีย่วกบัเครือขายโฮม” หนา 95

การเลนเพลงหรือพอดแคสตระยะไกล
1. กดปุม  แลวเลอืก เพลง > เครือ่งเลน
2. เลอืกหมวดหมูเพือ่สํารวจเพลงหรือเอพโิซดของ
พอดแคสตที่คุณตองการฟง เลื่อนนิ้วของคุณไป
รอบๆ ขอบปุมเลือ่นเพือ่เบราสเพลง

3. เลอืกเพลงหรือพอดแคสตที่ตองการ แลวเลือก ตวั
เลือก > เลน > ผานทางเครอืขายโฮม

4. เลอืกอปุกรณที่เลนไฟล

การคัดลอกเพลงหรือพอดแคสตแบบไรสาย

ในการคัดลอกหรือโอนไฟลสื่อจากโทรศัพทของคุณไป
ยังโทรศัพทเครื่องอืน่ทีใ่ชงานรวมกนัไดในเครือขายโฮม
ใหเลอืกไฟลและ ตัวเลือก > คัดลอกไปเครอืขาย
โฮม คุณไมจําเปนตองเปดการแบงใชเนื้อหาในการตั้ง

63

แฟ
ม
ข
อม
ูล
เพ
ล
ง



คาเครือขายโฮม โปรดดูที่ “การตั้งคาการแบงปนและการ
ระบุเนื้อหา” หนา 97

การโอนเพลงลงในโทรศพัท
คุณสามารถโอนเพลงจากเครื่องพซีีที่ใชรวมกนัไดหรือ
อปุกรณอืน่ที่ใชรวมกนัไดโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB
หรือการเชื่อมตอ Bluetooth ที่ใชรวมกนัได
ขอกาํหนดของเครื่องพซีสีําหรับการโอนเพลง

● ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP (หรือรุนหลงั
จากนี้)

● แอปพลิเคชั่น Windows Media Player รุนทีใ่ชรวมกนั
ได คุณสามารถอานขอมูลโดยละเอียดเพิม่เติมเกีย่ว
กบั Windows Media Player ทีใ่ชงานรวมกนัไดจาก
หนาผลิตภัณฑของโทรศัพทในเว็บไซต Nokia

● Nokia Nseries PC Suite 2.1 หรือที่สูงกวา
Windows Media Player 10 อาจทําใหเกดิความลาชาใน
การเลนไฟลทีม่ีการปองกนัดวยเทคโนโลยี WMDRM
หลังจากโอนไฟลดังกลาวลงในเครื่องแลว ตรวจสอบ
hotfix สําหรับ Windows Media Player 10 ไดที่เว็บไซต
สนับสนุน Microsoft หรือรับ Windows Media Player
เวอรชันใหมกวาที่ใชงานรวมกนัได

การโอนเพลงจากคอมพวิเตอร
คุณสามารถใชวิธกีารถายโอนเพลงไดดังตอไปนี้:

● ในการดูโทรศัพทของคุณบนคอมพวิเตอรเปนอปุกรณ
ซึ่งเปนหนวยความจําสํารอง ซึ่งคุณสามารถโอนไฟล
ขอมูลใดๆ ได ใหทาํการเชื่อมตอดวยสายเคเบิล
ขอมูล USB ที่ใชงานรวมกนัไดหรือการเชื่อมตอ

Bluetooth ถาคุณใชสาย USB ใหเลอืก อุปกรณจดั
เกบ็ขอมูล เปนโหมดเชื่อมตอ คุณตองใสการดหนวย
ความจําทีใ่ชรวมกนัไดลงในเครื่อง

● ในการซงิโครไนซเพลงดวย Windows Media Player
ใหตอสาย USB ทีใ่ชงานรวมกนัได แลวเลือก ถาย
โอนสื่อ เปนโหมดเชื่อมตอ คุณตองใสการดหนวย
ความจําทีใ่ชรวมกนัไดลงในเครื่อง

ในการเปลีย่นโหมดการเชื่อมตอ USB ที่ตั้งไว ใหกดปุม
 แลวเลอืก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > USB > โหมด

การเชือ่มตอ USB

การโอนขอมูลดวย Windows Media Player
ฟงกชันการซิงโครไนซเพลงอาจแตกตางกันระหวาง
เวอรชันตางๆ ของแอปพลิเคชั่น Windows Media
Player สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรดดูคูมือและวธิีใช
Windows Media Player ทีเ่กีย่วของ คําแนะนําตอไปนี้
เปนคําแนะนาํสําหรับโปรแกรม Windows Media Player
11
การซงิโครไนซดวยตนเอง
เมื่อใชการซงิโครไนซดวยตนเอง คุณสามารถเลือกเพลง
และรายการเพลงทีต่องการยาย คัดลอก หรือลบได

1. หลังจากเชื่อมตอโทรศัพทเขากบั Windows Media
Player แลว ใหเลอืกโทรศัพทของคุณในบาน
หนาตางการนําทางดานขวา หากมีอปุกรณมากกวา
หนึ่งรายการเชื่อมตออยู

2. ในบานหนาตางการนําทางดานซาย ใหเรียกดูไฟล
เพลงของเครื่องคอมพวิเตอรทีต่องการซิงโครไนซ

3. ลากและวางเพลงใน Sync List ทางดานขวา
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คุณสามารถมองเห็นขนาดของหนวยความจําที่เหลอื
อยูในโทรศัพททีด่านบนของ Sync List

4. ในการลบเพลงหรืออลับั้ม ใหเลือกรายการใน Sync
List คลิกขวา แลวเลือก Remove from list

5. ในการเริ่มตนซงิโครไนซ ใหเลอืก Start Sync
การซงิโครไนซอัตโนมตัิ
1. ในการเปดใชฟงกชันการซิงโครไนซอตัโนมัติใน

Windows Media Player ใหคลิกแทบ็ Sync เลอืก
Nokia Handset > Set Up Sync... แลวกา
เครื่องหมายเลือกในชอง Sync this device
automatically

2. เลอืกเพลยลิสตที่ตองการซิงโครไนซอตัโนมัติใน
บานหนาตาง Available playlists แลวคลิก Add
รายการทีเ่ลือกไวจะถกูโอนขอมูลไปที่บานหนาตาง
Playlists to sync

3. ในการสิ้นสุดการตั้งคาการซิงโครไนซอตัโนมัติ ให
คลิก Finish

เมื่อกาเครื่องหมายเลอืกชอง Sync this device
automatically แลวคุณไดเชื่อมตอโทรศัพทกบัเครื่อง
คอมพวิเตอร คลังเพลงในโทรศัพทจะอพัเดตโดย
อตัโนมัติตามเพลยลสิตที่คุณเลอืกไวสําหรับการซิงโคร
ไนซใน Windows Media Player หากไมไดเลอืกเพลย
ลสิต คลังเพลงทั้งหมดของคอมพวิเตอรจะถูกเลอืก
สําหรับการซงิโครไนซ หากมีพืน้ที่หนวยความจําไม
เพยีงพอในโทรศัพท Windows Media Player จะเลอืก
การซิงโครไนซดวยตนเองโดยอตัโนมัติ

หากตองการหยุดการซิงโครไนซอัตโนมัติ ใหคลกิแท็บ
Sync แลวเลือก Stop Sync to 'Nokia Handset'

Nokia Music Store
ใน Nokia Music Store (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คุณสามารถคนหา เบราส และซือ้เพลงเพือ่ดาวนโหลด
ลงในโทรศัพทของคุณได ในการซื้อเพลง คุณตองลง
ทะเบียนใชบริการนี้กอน

ในการตรวจสอบการใหบริการ Nokia Music Store ใน
ประเทศของคุณ โปรดเขาไปที่ music.nokia.com
ในการเขาใชงาน Nokia Music Store คุณตองมีจุดเชื่อม
ตออนิเทอรเน็ตทีใ่ชงานไดในโทรศัพทของคุณ

ในการเปด Nokia Music Store ใหกด  และเลือก
เพลง > รานคาเพลง

ในการคนหาเพลงเพิม่เติมในหมวดหมูอืน่ของเมนเูพลง
เลอืก ตวัเลือก > คนหาในรานคาเพลง

การตั้งคา Nokia Music Store
การใหบริการและรูปลกัษณของการตั้งคารานคาเพลง
อาจแตกตางกนัไป นอกจากนี้ การตั้งคายังอาจไดรับการ
กาํหนดไวลวงหนา และไมสามารถแกไขได หากไมได
กาํหนดการตั้งคาไวลวงหนา ระบบอาจขอใหคุณเลอืกจุด
เชื่อมตอทีจ่ะใช เมื่อเชื่อมตอเขากบัรานคาเพลง ในการ
เลอืกจุดเชื่อมตอ เลอืก จดุเชือ่มตอที่ตัง้ไว

ในรานคาเพลง คุณสามารถแกไขการตั้งคาไดโดยเลือก
ตัวเลือก > การตัง้คา
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เครื่องสง FM
เกี่ยวกับเครื่องสง FM
การใหบริการฟงกชันนีจ้ะแตกตางกนัไปตามประเทศที่
ใชงาน

ในบางประเทศอาจจํากดัการใชงานเครื่องสง FM กอน
การใชฟงกชันนี้ในตางประเทศ โปรดดู
www.nseries.com/fmtransmitter เพือ่ตรวจสอบวา
ประเทศดังกลาวอนญุาตใหใชฟงกชันนีห้รือไม

ดวยเครื่องสง FM คุณสามารถเลนเพลงในโทรศัพทผาน
เครื่องรับสัญญาณ FM ที่ใชงานรวมกนัได เชน วทิยุใน
รถยนตหรือเครื่องเลนสเตอริโอ

ระยะการทาํงานของเครื่องสง FM จะมีระยะสูงสุด 3 เมตร
(10 ฟุต) ทั้งนี ้การสงสัญญาณอาจไดรับผลกระทบจาก
สิ่งกดีขวางหรือสัญญาณรบกวน เชน ผนัง อปุกรณ
อเิลก็ทรอนกิสตางๆ หรือจากสถานวีิทยุได เครื่องสง FM
อาจทําใหเกดิสัญญาณรบกวนตอเครื่องรับสัญญาณ FM
ทีอ่ยูใกลเคียง ซึง่ทํางานดวยความถี่เดียวกนั ควรคนหา
คลื่นความถี่ FM ที่ไมใชงานในเครื่องรับสัญญาณกอนจะ
ใชเครื่องสง FM ทกุครั้ง
เครื่องสง FM อาจไมสามารถใชงานไดพรอมกนักบัวิทยุ
FM ในโทรศัพท
ระยะคลื่นความถีใ่นการใชงานของเครื่องสงคือตั้งแต
88.1 MHz ถึง 107.9 MHz
เมื่อเปดเครื่องสงไวและมีการสงสัญญาณ สัญลกัษณ

 จะปรากฏขึ้นเมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมใชงาน
หากเปดเครื่องสงไว แตไมมีการสงสัญญาณใดๆ

สัญลกัษณ  จะปรากฏขึ้นและจะมีการสงเสียง
สัญญาณดังขึ้นเปนระยะๆ หากเครื่องสงไมสงสัญญาณ
ใดๆ เปนเวลาหลายนาที เครื่องสงจะปดการทาํงานเอง
โดยอตัโนมัติ

การเลนเพลงดวยเครื่องสง FM
ในการเลนเพลงที่จัดเกบ็ไวในโทรศัพทผานเครื่องรับ
สัญญาณ FM ทีใ่ชรวมกันได ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
1. กด  แลวเลอืก เพลง > เครือ่งเลน
2. เลือกเพลงหรือเพลยลสิตที่จะเลน

3. ในหนาจอกาํลงัเลน ใหเลือก ตวัเลือก > เครือ่งสง
FM

4. ในการใชงานเครื่องสง FM ใหตั้งคา เครื่องสง FM
เปน เปด แลวปอนความถี่ทีไ่มไดใชในการสง
สัญญาณอืน่ เชน หากคลื่นความถี่ 107.8 MHz วางอยู
ในพืน้ที่ของคุณ และคุณปรับเครื่องรับสัญญาณ FM
เขาหาคลื่นนี้ คุณจะตองปรับเครื่องสง FM ไปทีค่ลื่น
107.8 MHz ดวย

5. ปรับอปุกรณรับสัญญาณไปที่ความถี่เดียวกนั แลว
เลือก ตัวเลือก > ออก

ในการปรับความดัง ใหใชฟงกชันเสียงในอปุกรณรับ
สัญญาณ ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟงดวยเสียง
ดังอยางตอเนือ่งอาจสงผลเสียตอการไดยิน

ในการยกเลกิใชงานเครื่องสง FM ใหเลอืก ตัวเลือก >
เครือ่งสง FM แลวตั้งคา เครือ่งสง FM เปน ปด
หากยังไมเลนเพลงเมื่อเวลาผานไปหลายนาที เครื่องสง
จะปดเองโดยอตัโนมัติ

66

แฟ
ม
ข
อม
ูล
เพ
ล
ง

http://www.nseries.com/fmtransmitter


การตัง้คาเครื่องสง FM
กด  แลวเลอืก เพลง > เครือ่งสง FM
ในการใชงานเครื่องสง FM ใหเลือก เครือ่งสง FM > เปด

ในการกําหนดความถี่ดวยตนเอง ใหเลอืก ความถี่ แลว
ปอนคาที่ตองการ

ในการแสดงรายการความถี่ทีใ่ชแลวกอนหนานี้ ใหเลือก
ตวัเลือก > ความถีล่าสุด

พอดแคสต Nokia
ดวยแอปพลิเคชั่นพอดแคสต Nokia (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) คุณสามารถคนพบ คนหา สมัครบริการ
และดาวนโหลดพอดแคสตแบบ OTA ตลอดจนเลน
จัดการ และรวมมองพอดแคสตเสียงและวิดีโอดวย
โทรศัพทของคุณได

การตัง้คาพอดแคสต
กอนจะใชโปรแกรม Nokia Podcasting ใหตั้งคาการ
เชื่อมตอและการดาวนโหลด

วธิีการเชื่อมตอที่แนะนําคือ WLAN ตรวจสอบกบัผูให
บริการหากตองการขอมูลเกีย่วกบัเงื่อนไขและคา
ธรรมเนียมการบริการขอมูลกอนใชการเชื่อมตออื่น
ตัวอยางเชน แผนขอมูลอตัราคงที่จะชวยใหโอนยาย
ขอมูลจํานวนมากโดยเสียคาธรรมเนียมเปนรายเดือนได

การตั้งคาการเชื่อมตอ

ในการแกไขการตั้งคาการเชื่อมตอ ใหกดปุม  แลว
เลอืก เพลง > พอดแคสต > ตัวเลือก > การตัง้
คา > การเชือ่มตอ
กาํหนดตัวเลือกตอไปนี้

● จุดเชือ่มตอที่ตั้งไว  — เลือกจุดเชื่อมตอทีจ่ะ
กําหนดการเชื่อมตอกบัอินเทอรเนต็

● URL บรกิารคนหา  — กาํหนดบริการคนหาพอด
แคสตที่จะใชในการคนหา

การตั้งคาดาวนโหลด
ในการแกไขการตั้งคาดาวนโหลด ใหกดปุม  แลว
เลอืก เพลง > พอดแคสต > ตัวเลือก > การตัง้
คา > ดาวนโหลด
กาํหนดตัวเลือกตอไปนี้

● จัดเกบ็ไปที่  — กาํหนดตําแหนงที่คุณตองการจัด
เกบ็พอดแคสตของคุณ

● ชวงการอัพเดต  — กาํหนดความถีใ่นการอพัเดต
พอดแคสต

● วันที่อัพเดตถัดไป  — กําหนดวันที่ในการอพัเดต
อัตโนมัติครั้งตอไป

● เวลาอัพเดตถดัไป  — กําหนดเวลาในการอัพเดต
อัตโนมัติครั้งตอไป

การอพัเดตอตัโนมัติจะเกดิขึ้นเฉพาะเมื่อไดเลอืกจุด
เชื่อมตอเริ่มตนที่กาํหนดไว และโปรแกรม Nokia
Podcasting กําลงัทํางานอยู หากโปรแกรม Nokia
Podcasting ไมไดทาํงาน การอพัเดตอตัโนมัติจะไม
เริ่มตนขึ้น
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● ขีดจํากัดดาวนโหลด (%)  — กําหนดขนาดของ
หนวยความจําที่จะใชสําหรับการดาวนโหลดพอด
แคสต

● หากเกนิขีดจํากดั  — กาํหนดสิ่งทีต่องทาํหากสิ่งที่
ดาวนโหลดมีขนาดใหญกวาขนาดของดาวนโหลดที่
จํากดั

การตั้งคาแอปพลิเคชั่นเพื่อดึงพอดแคสตอตัโนมัติอาจ
เกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขาย
ของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัคา
บริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

ในการเรียกคืนคาทีต่ั้งไว ใหเลือก ตวัเลือก > เรยีกคืน
คาที่ตัง้ไว ในหนาจอการตั้งคา

การคนหาพอดแคสต
การคนหาชวยใหคุณคนหาพอดแคสตไดดวยคําสําคัญ
หรือชื่อเรื่อง

เครื่องมือคนหาจะใชบริการคนหาพอดแคสตทีคุ่ณตั้งคา
ไวใน พอดแคสต > ตัวเลือก > การตั้งคา > การ
เชือ่มตอ > URL บรกิารคนหา
ในการคนหาพอดแคสต ใหกดปุม  แลวเลือก
เพลง > พอดแคสต > คนหา และปอนคําหลกัที่
ตองการ

เคล็ดลับ: คนหาชื่อเรื่องพอดแคสตและคําสําคัญ
ในคําอธบิาย แตไมใชในเอพโิซดที่กําหนดไว
หัวขอทัว่ไป เชน ฟตุบอลหรือฮพิฮอพมักให
ผลลพัธการคนหาที่ดีกวาชื่อทีมหรือศิลปนที่
เฉพาะ

ในการสมัครใชชองที่ทาํเครื่องหมายเลอืกไว แลวเพิม่
ชองดังกลาวลงในพอดแคสต ใหเลอืก สมัคร ทัง้นี้ คุณ
สามารถเพิม่พอดแคสตไดดวยการเลือกพอดแคสต

ในการเริ่มการคนหาใหม ใหเลือก ตัวเลือก > คนหา
ใหม

ในการเปดเวบ็ไซตของพอดแคสต ใหเลือก ตวัเลือก >
เปดเว็บเพจ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการดูรายละเอยีดพอดแคสต ใหเลอืก ตัวเลือก > คํา
อธิบาย

ในการสงพอดแคสตทีเ่ลือกไปยังโทรศัพทที่ใชงานรวม
กันได ใหเลอืก ตวัเลือก > สง

ไดเรกทอรี
ไดเรกทอรีจะชวยคุณคนหาเอพโิซดใหมของพอดแคสต
ที่จะสมัครขอรับบริการ

เมื่อจะเปดไดเรกทอรี ใหกดปุม  แลวเลอืก เพลง >
พอดแคสต > ไดเรกทอรี่
เนือ้หาของไดเรกทอรีจะเปลี่ยนแปลงไป เลอืกแฟม
ขอมูลไดเรกทอรีที่ตองการอพัเดต (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) สีของแฟมขอมูลจะเปลีย่นแปลงเมื่อการ
อัพเดตเสร็จสมบูรณ

ไดเรกทอรีสามารถรวมพอดแคสตชั้นนาํที่ปรากฏตาม
ความนิยมหรือแฟมขอมูลทีก่าํหนดลกัษณะไว

ในการเปดชื่อแฟมขอมูลทีต่องการ ใหเลอืกชื่อแฟม
ขอมูลและ เปด รายการพอดแคสตจะปรากฏ
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ในการสมัครขอรับบริการพอดแคสต ใหเลอืกหัวเรื่อง
แลวเลือก อัพเดต เมื่อคุณสมัครขอรับบริการเอพโิซด
ของพอดแคสตแลว คุณจะสามารถดาวนโหลด จัดการ
และเลนเอพโิซดเหลานัน้ในเมนพูอดแคสตได

ในการเพิม่ไดเรกทอรี่หรือแฟมขอมูลใหม ใหเลอืก ตวั
เลือก > ใหม > ไดเรกทอรีเ่ว็บ หรือ โฟลเดอร เลือก
หัวเรื่อง, URL ของไฟล .opml (Outline Processor
Markup Language) แลวเลือก เรยีบรอย

ในการแกไขแฟมขอมูล เว็บลิงค หรือไดเรกทอรี่เว็บที่
เลอืก ใหเลอืก ตัวเลือก > แกไข

ในการนําเขาไฟล .opml ที่จัดเกบ็ไวในโทรศัพทของ
คุณ ใหเลอืก ตัวเลือก > นําเขาไฟล OPML เลือก
ตําแหนงของไฟล และนาํเขาไฟลนั้น

ในการสงแฟมขอมูลไดเรกทอรีเปนขอความมัลติมีเดีย
หรือใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลอืกแฟมขอมูลและ
ตวัเลือก > สง
เมื่อคุณไดรับขอความพรอมไฟล .opml ทีส่งผานการ
เชื่อมตอ Bluetooth ใหเปดไฟลเพือ่จัดเก็บไฟลนั้นไวที่
แฟมขอมูล ไดรับแลว ในไดเรกทอรี่ เปดแฟมขอมูลเพือ่
สมัครรับบริการลงิคตางๆ เพือ่เพิม่ลงในพอดแคสตของ
คุณ

สิง่ทีด่าวนโหลด
หลงัจากสมัครขอรับบริการพอดแคสตแลว จาก
ไดเรกทอรี คนหา หรือดวยการปอน URL คุณจะสามารถ
จัดการ ดาวนโหลด และเลนเอพโิซดใน พอดแคสต ได

ในการดูพอดแคสตที่คุณสมัครขอรับบริการ ใหเลอืก
พอดแคสต > พอดแคสต

ในการดูชื่อเอพโิซดแตละชื่อ (เอพโิซดคือไฟลสื่อ
เฉพาะของพอดแคสต) ใหเลือกชื่อพอดแคสต

ในการเริ่มตนดาวนโหลด ใหเลอืกชื่อเอพโิซด ในการ
ดาวนโหลดหรือจะดําเนินการดาวนโหลดเอพโิซดที่
เลอืกไวหรือทําเครื่องหมายเลือกไว ใหเลอืก
ดาวนโหลด คุณสามารถดาวนโหลดเอพิโซดหลาย

โซดพรอมกนัได

ในการเลนพอดแคสตบางสวนในระหวางดาวนโหลดหรือ
เมื่อดาวนโหลดมาบางสวนแลว ใหเลือกเอพโิซดและ
ตัวเลือก > เลนตวัอยาง
คุณสามารถดูพอดแคสตทีด่าวนโหลดเสร็จเรียบรอยแลว
ไดในแฟมขอมูล พอดแคสต แตจะไมแสดงจนกวาจะ
รีเฟรชคลังพอดแคสต

การเลนและการจัดการพอดแคสต
เมื่อจะแสดงเอพโิซดที่มีอยูจากพอดแคสตที่เลือกไว ใน
พอดแคสต ใหเลอืก เปด ในแตละเอพโิซด คุณจะพบ
ขอมูลรูปแบบไฟล ขนาดของไฟล และเวลาอัพโหลด

เมื่อดาวนโหลดพอดแคสตเสร็จสมบูรณแลว หากจะเลน
เอพโิซดทั้งหมด ใหเลือกพอดแคสตดังกลาวและ เลน

ในการอพัเดตพอดแคสตที่เลอืกไวหรือพอดแคสตทีท่ํา
เครื่องหมายเลอืกไว สําหรับเอพโิซดใหม ใหเลือก ตวั
เลือก > อัพเดต

ในการหยุดการอพัเดต ใหเลอืก ตวัเลือก > หยุด
อัพเดต
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ในการเพิม่พอดแคสตใหมโดยปอน URL ของพอดแคสต
ใหเลือก ตวัเลือก > พอดแคสตใหม หากคุณไมได
ระบุจุดเชื่อมตอใดไว หรือเครื่องขอใหคุณปอนชื่อผูใช
และรหัสผานในขณะทีเ่ชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ

ในการแกไข URL ของพอดแคสตที่เลอืกไว ใหเลือก ตวั
เลือก > แกไข

ในการลบพอดแคสตทีด่าวนโหลดหรือพอดแคสตทีท่ํา
เครื่องหมายเลือกจากโทรศัพท ใหเลอืก ตวัเลือก >
ลบ

ในการสงพอดแคสตที่เลอืกหรือพอดแคสตที่ทาํ
เครื่องหมายเลือกไวไปยังอปุกรณอืน่ทีใ่ชงานรวมกนัได
เปนไฟล .opml ในขอความมัลติมีเดียหรือใชการเชื่อม
ตอ Bluetooth ใหเลือก ตวัเลือก > สง

ในการอพัเดต ลบ และสงกลุมพอดแคสตที่เลือกในครั้ง
เดียวกัน ใหเลอืก ตัวเลือก > เลือก/ไมเลือก ทาํ
เครื่องหมายเลอืกพอดแคสตที่ตองการ และเลือก ตวั
เลือก เพือ่เลือกการดําเนนิการที่ตองการ

ในการเปดเว็บไซตของพอดแคสต (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) ใหเลือก ตัวเลือก > เปดเว็บเพจ

พอดแคสตบางอยางสามารถโตตอบกบัผูสรางไดดวย
การแสดงความคิดเห็นหรือโหวต หากจะเชื่อมตอกบั
อนิเทอรเนต็เพือ่ดําเนนิการดังกลาว ใหเลือก ตัวเลือก >
ดูขอคดิเห็น

วิทยุ
กด  เลอืก เพลง > วิทยุ และ Visual Radio หรือ
วิทยุผานเน็ต

วิทยุ FM  
คุณสามารถใชวทิยุเปนวิทยุเอฟเอม็ดั้งเดิม ตลอดจน
ปรับหาคลื่นและจัดเกบ็สถานีตางๆ แบบอตัโนมัติหาก
คุณปรับหาคลื่นสถานตีางๆ ที่ใหบริการ Visual Radio
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณจะเห็นขอมูลเกีย่ว
กับรายการวิทยุบนหนาจอ

ฟงกชันวิทยุรองรับการใชงานระบบ RDS (Radio Data
System) สถานวีิทยุทีร่องรับระบบ RDS อาจแสดงขอมูล
เชน ชื่อสถานี หากเปดใชในการตั้งคา ระบบ RDS จะ
พยายามสแกนหาคลืน่ความถีอ่ื่นสําหรับสถานีที่เลนอยู
ในขณะนัน้ในกรณีทีก่ารรับสัญญาณออน

เมื่อคุณเปดวทิยุเปนครั้งแรก ตัวชวยจะชวยคุณจัดเกบ็
สถานวีิทยุในพืน้ที่ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

หากคุณไมสามารถเขาใชบริการ Visual Radio ผูให
บริการและสถานีวทิยุในพืน้ที่ของคุณอาจไมสนบัสนุน
Visual Radio

การฟงวทิยุ
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสาอากาศ
ของอปุกรณไรสาย ชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมทีใ่ชงาน
รวมกนัไดตองตอเขากบัเครื่องโทรศัพทเพือ่การใชงาน
วิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม
กดปุม  แลวเลอืก เพลง > วิทยุ > Visual Radio70
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คุณภาพของเสียงวทิยุทีอ่อกอากาศจะขึ้นอยูกบัคลื่น
สถานวีิทยุทีค่รอบคลมุในพืน้ที่นัน้ๆ
คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาขณะฟงวทิยุได
โดยในขณะที่มีสายสนทนาอยู เครื่องจะปดวทิยุกอน

ในการเริ่มคนหาสถานี ใหเลอืก  หรือ 

ในการเปลีย่นความถีด่วยตนเอง ใหเลือก ตวัเลือก >
หาคลื่นโดยผูใช

หากคุณไดจัดเกบ็สถานีวิทยุไวในโทรศัพทแลว เมื่อจะ
ไปยังสถานีทีบ่ันทึกไวในลําดับกอนหนาหรือในลําดับถดั
ไป ใหเลอืก  หรือ 

ในการปรับความดัง ใหใชปุมระดับเสียง

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟง
ดวยเสียงดังอยางตอเนื่องอาจสงผลเสียตอการไดยิน
หามถือโทรศัพทไวใกลกบัหูเมื่อคุณเปดใชลาํโพง
เพราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกนิไป

ในการฟงวิทยุโดยใชลําโพง ใหเลอืก ตัวเลือก > ใช
งานลําโพง

ในการดูสถานีทีม่ีอยูตามสถานที่ตั้ง ใหเลือก ตวัเลือก >
ไดเรกทอรสีถานี (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการจัดเกบ็สถานีทีคุ่ณปรับเจอในขณะนัน้ลงใน
รายการสถานี ใหเลอืก ตัวเลือก > จัดเกบ็สถานี

ในการเปดรายการสถานทีี่จัดเก็บไว ใหเลือก ตวัเลือก >
สถานี

ในการกลบัสูโหมดพรอมทํางานในขณะทีฟ่งวทิยุ FM อยู
ในพืน้หลัง ใหเลือก ตวัเลือก > เลนเปนพืน้หลัง

การดูขอมูลแบบวชิวล
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพือ่ตรวจสอบขอมูลการ
ใชงาน คาบริการ และการสมัครใชบริการ

หากตองการดูขอมูลแบบวชิวลทีม่ีอยูขณะฟงสถานีทีจ่ัด
เกบ็ไว ซึ่งสถานีดังกลาวมี ID บริการแบบวิชวล ใหเลือก
ตัวเลือก > เริม่บรกิารภาพ

สถานีทีจ่ัดเก็บไว
ในการเปดรายการสถานทีี่จัดเกบ็ไว ใหเลือก ตวัเลือก >
สถานี

ในการฟงสถานทีี่จัดเกบ็ไว ใหเลอืก ตวัเลือก >
สถานี > รบัฟง ในการดูเนือ้หาภาพจากสถานีทีม่ี
บริการ Visual Radio ใหเลอืก ตวัเลือก > สถานี > เริม่
บรกิารภาพ

ในการเปลีย่นรายละเอยีดสถานี ใหเลือก ตัวเลือก >
สถานี > แกไข

การตั้งคาวิทยุ FM
กดปุม  แลวเลือก เพลง > วิทยุ > Visual
Radio > ตวัเลือก > การตั้งคา
● ความถีส่ํารอง  — ในการคนหาคลื่นความถี่สํารอง
โดยอตัโนมัติหากการรับสัญญาณออน ใหเลอืก เปด
สแกนอัตโนมัติ

● บรกิารเริม่ตนอัตโนมัติ  — ในการเริ่มใช Visual
Radio โดยอตัโนมัติเมื่อคุณเลอืกสถานทีี่จัดเกบ็ไวซึ่ง
มีบริการ Visual Radio ใหเลอืก ใช

● จุดเชือ่มตอ  — เลอืกจุดเชื่อมตอที่ใชสําหรับการ
เชื่อมตอขอมูลเมื่อจะใชบริการ Visual Radio คุณไม 71
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ตองใชจุดเชื่อมตอเมื่อตองการใชแอปพลิเคชั่นนีเ้พือ่
ฟงเปนวทิยุ FM

● ภูมิภาคปจจุบัน  — เลอืกภูมิภาคทีคุ่ณอยูในขณะ
นั้น การตั้งคานี้จะแสดงขึ้นหากไมมีบริเวณครอบคลุม
เครือขายเมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นขึ้นเทานั้น

โทรศัพทของคุณสามารถแสดงชื่อระบุสถานีวทิยุ FM ที่
คุณคนหาไดหากสถานนีั้นกําลงัสงขอมูลชื่ออยู

วิทยุผานเน็ต Nokia
ดวยแอปพลเิคชั่น Nokia Internet Radio (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) คุณสามารถฟงวิทยุจากสถานวีิทยุที่
มีอยูทางอนิเทอรเน็ตได ในการรับฟงจากสถานวีิทยุ คุณ
จะตองกาํหนดจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต หรือจุดเชื่อม
ตอ WLAN ในโทรศัพทกอน การฟงจากสถานอีาจตองใช
การสงขอมูลขนาดใหญผานทางเครือขายของผูให
บริการ วธิีการเชื่อมตอทีแ่นะนําคือ WLAN ตรวจสอบกบัผู
ใหบริการหากตองการขอมูลเกีย่วกับเงื่อนไขและคา
ธรรมเนียมการบริการขอมูลกอนใชการเชื่อมตออื่น
ตัวอยางเชน แผนขอมูลอตัราคงที่จะชวยใหโอนยาย
ขอมูลจํานวนมากโดยเสียคาธรรมเนียมรายเดือนแบบ
เปนชุดได

การฟงสถานีวทิยุผานเน็ต
กดปุม  แลวเลอืก เพลง > วิทยุ > วิทยุผานเน็ต

คําเตอืน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟง
ดวยเสียงดังอยางตอเนือ่งอาจสงผลเสียตอการไดยิน
หามถือโทรศัพทไวใกลกบัหูเมื่อคุณเปดใชลําโพง
เพราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกนิไป

ในการฟงสถานีวิทยุทางอนิเทอรเน็ต ใหปฏิบัติดังตอไป
นี้
1. เลือกสถานีจากรายการโปรดหรือจากไดเรกทอรี
สถานี หรือคนหาสถานีตามชื่อจากศูนยวิทยุผานเน็ต
Nokia
ในการเพิ่มสถานีดวยตนเอง ใหเลือก ตวัเลือก >
เพิม่สถานีดวยตนเอง ทั้งนี ้คุณสามารถเบราสลิงค
เชื่อมโยงสถานีดวยแอปพลิเคชั่นเวบ็ได ลงิคทีใ่ช
รวมกนัไดจะเปดขึ้นเองโดยอตัโนมัติในแอปพลิเคชั่
วทิยุผานเน็ต

2. เลือก รบัฟง
หนาจอกําลงัเลนจะเปดขอมูลการเลนเกีย่วกบัเพลง
และสถานทีี่กําลงัเลนอยูในขณะนั้น

ในการหยุดเลน ใหกดปุมเลือ่น หากตองการเลนตอ ให
กดปุมเลื่อนอกีครั้ง

ในการปรับความดัง ใหใชปุมระดับเสียง

ในการดูขอมูลสถานี ใหเลอืก ตวัเลือก > ขอมูลสถานี
(จะไมมีใหเลอืกหากคุณไดจัดเกบ็สถานดีวยตนเอง)

หากคุณกาํลังฟงสถานทีี่จัดเกบ็ไวในรายการโปรด ให
เลือ่นไปทางซายหรือทางขวาเพือ่ฟงสถานีทีจ่ัดเกบ็ไว
ในลาํดับกอนหนาหรือในลําดับถัดไป

สถานีโปรด
ในการดูและฟงสถานโีปรด ใหกดปุม  แลวเลือก
เพลง > วิทยุ > วิทยุผานเน็ต > รายการโปรด
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ในการเพิม่สถานีลงในรายการโปรดดวยตนเอง ใหเลือก
ตวัเลือก > เพิ่มสถานีดวยตนเอง ปอนที่อยูเวบ็ของ
สถานแีละชื่อที่ตองการใหปรากฏในรายการโปรด

ในการเพิม่สถานีทีก่ําลงัเลนอยูในปจจุบันลงในรายการ
โปรด ใหเลอืก ตวัเลือก > เพิม่ในรายการโปรด

ในการดูขอมูลสถานี, เลื่อนสถานีขึ้นหรือลงในรายการ
หรือลบสถานีออกจากรายการโปรด ใหเลอืก ตัวเลือก >
สถานี แลวเลือกตัวเลือกที่ตองการ

ในการดูเฉพาะสถานีที่ขึ้นตนดวยตัวอักษรหรือตัวเลขที่
เจาะจง ใหเริ่มตนปอนตัวอกัษร สถานีที่ตรงกันจะปรากฏ
ขึ้น

การคนหาสถานี
ในการคนหาสถานวีิทยุตามรายชื่อในบริการวิทยุผานเน็ต
Nokia ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
1. ในหนาจอหลกัของแอปพลเิคชั่น ใหเลือก คนหา
2. ปอนชื่อสถานีหรือตัวอกัษรตัวแรกของชื่อใน ชอง
คนหา แลวเลอืก คนหา
สถานทีี่ตรงกนัจะปรากฏขึ้น

ในการรับฟงสถานี ใหเลอืกสถานี และ ฟง

ในการจัดเกบ็สถานลีงในรายการโปรด ใหเลือกสถานี
และ ตัวเลือก > เพิม่ในรายการโปรด

หากตองการคนหาสถานีอื่น ใหเลือก ตวัเลือก > คนหา
อีก

ไดเรกทอรีสถานี
กดปุม  แลวเลือก วิทยุ > วิทยุผานเน็ต >
ไดเรกทอรสีถานี
ไดเรกทอรีสถานีจะถูกเกบ็ไวโดย Nokia หากคุณ
ตองการฟงสถานีวทิยุผานเน็ตทีไ่มอยูในไดเรกทอรี ให
เพิม่ขอมูลสถานดีวยตนเองหรือเบราสดูลิงคของสถานี
ทางอนิเทอรเน็ตโดยใชแอปพลเิคชั่นเว็บ

เลอืกวิธีทีคุ่ณตองการจัดเรียงสถานทีี่มีอยู

● เรยีกดูตามประเภท  — ดูประเภทของสถานีวทิยุที่มี
อยู

● เรยีกดูตามภาษา  — ดูภาษาของสถานีที่กระจาย
เสียง

● เรยีกดูตามประเทศ  — ดูประเทศของสถานีที่
กระจายเสียง

● สถานีชั้นนํา  — ดูสถานทีท่ี่นิยมมากทีสุ่ดใน
ไดเรกทอรี

การตั้งคาวิทยุผานเน็ต
กดปุม  แลวเลือก เพลง > วิทยุ > วิทยุผาน
เน็ต > ตัวเลือก > การตั้งคา

ในการเลอืกจุดเชื่อมตอเริ่มตนเพือ่เชื่อมตอกบัเครือขาย
ใหเลอืก จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว และจากตัวเลอืกที่มีให
เลอืก ถามกอน หากคุณตองการใหเครื่องถามจุดเชื่อม
ตอทกุครั้งที่เปดแอปพลเิคชั่น

ในการเปลีย่นความเร็วในการเชื่อมตอสําหรับการเชื่อม
ตอประเภทอืน่ๆ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

● บิตเรตการเชื่อมตอ GPRS  — สําหรับการเชื่อมตอ
GPRS
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● บิตเรตการเชื่อมตอ 3G  — สําหรับการเชื่อมตอ 3G
● บิตเรตการเชื่อมตอ Wi-Fi  — สําหรับการเชื่อมตอ

WLAN
คุณภาพของการกระจายเสียงวิทยุจะขึ้นอยูกับความเร็ว
ของการเชื่อมตอที่เลอืกไว ความเร็วสูงขึ้น คุณภาพกจ็ะดี
ยิ่งขึ้น เพือ่ปองกนัการบัฟเฟอร ใหใชคุณภาพดีที่สุด
เทานัน้กบัการเชื่อมตอความเร็วสูง
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กลอง
เกี่ยวกับกลอง
Nokia N79 ของคุณมีกลองสองตัวดวยกนั โดยกลอง
หลกัเปนกลองทีม่ีความละเอยีดสูงที่อยูดานหลังของ
โทรศัพท ขณะที่กลองรองทีม่ีความละเอยีดต่ํากวาจะอยู
ดานหนา คุณสามารถใชกลองทัง้สองตัวสําหรับถายภาพ
นิง่และบันทกึวิดีโอ

โทรศัพทของคุณรองรับความละเอยีดในการถายภาพ
2592 x 1944 พกิเซล ความละเอียดภาพในคูมือนี้อาจ
แตกตางจากที่ปรากฏจริง

ภาพและคลิปวดิีโอจะไดรับการจัดเกบ็อยูในภาพถาย

ภาพที่ถายจะไดรับการจัดเกบ็ไวในรูปแบบไฟล JPEG
วดิีโอคลปิถูกบันทกึในรูปแบบไฟล MPEG-4 ดวย
นามสกลุไฟล .mp4 หรือในรูปแบบไฟล 3GPP ดวย
นามสกลุไฟล .3gp (คุณภาพการแบงใช)
หากตองการเพิม่หนวยความจําเพื่อจัดเกบ็ภาพและคลิป
วดีิโอใหม ใหโอนไฟลไปยังคอมพวิเตอรที่ใชรวมกนัได
โดยใชสายเคเบิลขอมูล USB ทีใ่ชรวมกนัได เปนตน และ
ลบไฟลออกจากโทรศัพทของคุณ โทรศัพทจะแจงเตือน
เมื่อหนวยความจําเต็ม จากนั้นคุณสามารถเพิ่มพืน้ที่
หนวยความจําของที่เกบ็ปจจุบันหรือเปลี่ยนหนวยความ
จําที่ใชอยู

คุณสามารถสงภาพและคลิปวิดีโอในขอความมัลติมีเดีย
เปนสิ่งทีแ่นบกบัอเีมล หรือสงโดยวิธีการเชื่อมตอแบ
อื่นๆ  ได เชน การเชื่อมตอ Bluetooth หรือการเชื่อมตอ

 LAN ไรสาย คุณยังสามารถอพัโหลดภาพและคลปิ
วดิีโอเหลานั้นไปยังอลับั้มภาพออนไลนที่ใชงานรวมกนั
ไดอกีดวย

การเปดกลอง
ในการเปดใชกลองหลกั ใหเปดฝาครอบเลนส ในการ
เปดใชกลองหลักเมื่อเปดฝาครอบเลนสแลวและกลอง
เปดใชงานอยูแลวในพืน้หลงั ใหกดปุมถายภาพคางไว

ในการปดใชกลองหลัก ใหปดฝาครอบเลนส

อยูในระยะหางที่ปลอดภัยเมื่อใชแฟลช อยาใชแฟลชกบั
บุคคลหรือสัตวเมื่ออยูในระยะใกล อยาปดบังแฟลชขณะ
ถายภาพ

การถายภาพ
สญัลักษณตางๆ ของภาพนิ่ง
ชองมองภาพนิ่งของกลองจะแสดงตัวเลือกตอไปนี้
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1 — สัญลกัษณโหมดถายภาพ
2 — แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู (ไมปรากฏระหวางถาย
ภาพ) โปรดดูที่ “แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู” หนา 76

3 — สัญลกัษณแสดงระดับประจุแบตเตอรี่
4 — สัญลกัษณความละเอียดของภาพ

5 — ตัวนับภาพ (จํานวนภาพโดยประมาณที่คุณสามารถ
ถายภาพไดโดยใชการตั้งคาคุณภาพของภาพปจจุบัน
และหนวยความจํา)
6 — สัญลกัษณหนวยความจําโทรศัพท ( ) และการด
หนวยความจํา ( ) ทีแ่สดงตําแหนงจัดเกบ็ภาพ

7 — สัญลกัษณแสดงสัญญาณ GPS

1 — สัญลกัษณโหมดถายภาพ
2 — แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู (ไมปรากฏระหวางถาย
ภาพ) โปรดดูที่ “แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู” หนา 76

3 — สัญลกัษณแสดงระดับประจุแบตเตอรี่
4 — สัญลกัษณความละเอียดของภาพ

5 — ตัวนับภาพ (จํานวนภาพโดยประมาณที่คุณสามารถ
ถายภาพไดโดยใชการตั้งคาคุณภาพของภาพปจจุบัน
และหนวยความจํา)
6 — สัญลกัษณหนวยความจําโทรศัพท ( ) และการด
หนวยความจํา ( ) ทีแ่สดงตําแหนงจัดเกบ็ภาพ

แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู
แถบเครื่องมือที่ใชงานจะมีปุมลัดไปยังรายการและการ
ตั้งคาตางๆ กอนและหลังการถายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
เลือ่นไปที่รายการ และเลอืกโดยกดปุมเลื่อน คุณ
สามารถกําหนดการมองเห็นแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู
บนหนาจอได
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คาที่ตั้งในแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยูจะเปลี่ยนกลับเปน
คาที่ระบบกาํหนดหลงัจากปดกลองถายรูป
ในการดูแถบเครื่องมือที่ใชงานกอนและหลงัการถาย
ภาพหรือการบันทึกวิดีโอ เลอืก ตวัเลือก > แสดงแถบ
เครือ่งมือ ในการดูแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูเมื่อคุณ
ตองการใชงาน ใหเลอืก ตัวเลือก > ซอนแถบเครื่อง
มือ ในการเปดใชแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูเมื่อมีการ
ซอนไว ใหกดปุมเลื่อน แถบเครื่องมือจะปรากฏใหเห็น
เปนเวลา 5 วินาที

ในแถบเครื่องมือทีใ่ชอยู ใหเลอืกจากรายการตอไปนี้:

   เพือ่เปลีย่นระหวางโหมดวดิีโอและโหมดภาพ

   เพือ่เลอืกฉาก

   เพือ่เปดหรือปดไฟวดิีโอ (โหมดวดิีโอเทานั้น)

   เพือ่เลอืกโหมดแฟลช (รูปภาพเทานั้น)

   เพือ่ใชงานตัวจับเวลา (รูปภาพเทานั้น) โปรดดูที่
“คุณอยูในภาพ—ตัวจับเวลาอตัโนมัติ” หนา 80

   เพือ่ใชงานโหมดตอเนือ่ง (รูปภาพเทานั้น) โปรดดู
ที่ “การถายภาพแบบตอเนื่อง” หนา 79

   เพือ่เลอืกเอฟเฟกตสี

   เพือ่แสดงหรือซอนกรอบชองดูภาพ (รูปภาพ
เทานั้น)

   เพือ่ปรับสมดุลสีขาว

   เพือ่ปรับการชดเชยคารับแสง (รูปภาพเทานั้น)

   เพือ่ปรับความชัด (รูปภาพเทานั้น)

   เพือ่ปรับความคมชัด (รูปภาพเทานั้น)

   เพือ่ปรับความไวแสง (รูปภาพเทานั้น)

สัญลักษณจะเปลี่ยนไปตามผลการตั้งคาปจจุบัน

การบันทึกภาพที่ถายไวอาจใชเวลานานขึ้นหากคุณ
เปลี่ยนการตั้งคาซูม แสง หรือสี

โปรดดูที่ “หลงัจากถายรูป” หนา 78 โปรดดูที่ “หลังจาก
บันทึกวิดีโอ” หนา 82 แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยูใน
ภาพถายมีตัวเลือกแตกตางไป โปรดดูที่ “แถบเครื่องมือที่
ใชงานอยู” หนา 86

การจับภาพ
เมื่อจะจับภาพ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

● ใชมือทั้งสองขางจับกลองใหนิง่

● ภาพที่ซูมดวยระบบดิจิตอลจะมีคุณภาพของภาพต่ํา
กวาภาพทีไ่มไดซูม

● กลองถายรูปจะเขาสูโหมดประหยัดแบตเตอรี่ หาก
ไมมีการกดปุมใดๆ ภายในเวลาหนึ่งนาที หากจะถาย
ภาพตอ ใหกดปุมถายภาพ

ในการถายภาพ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

1. หากกลองอยูในโหมดวิดีโอ ใหเลอืกโหมดภาพจาก
แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู

2. ในการล็อคโฟกสัที่วตัถุ ใหกดปุมถายภาพลงครึ่ง
หนึ่ง (เฉพาะกลองหลัก และไมสามารถใชไดกบัภาพ
กฬีาหรือภาพทิวทศัน) โปรดดูที่ “แถบเครื่องมือที่ใช
งานอยู” หนา 76) สัญลักษณลอ็คโฟกสัสีเขียวจะ
ปรากฏบนจอภาพ หากไมไดล็อคโฟกัส สัญลักษณ
โฟกสัสีแดงจะปรากฏขึ้น ปลอยปุมถายภาพ แลวกด 77
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ปุมลงครึ่งหนึง่อกีครั้ง ทั้งนี้ คุณสามารถถายภาพได
โดยไมตองลอ็คโฟกสั

3. กดปุมถายภาพเพื่อถาย
ภาพ คุณไมควรเลื่อน
โทรศัพทจนกวาภาพจะ
ถูกบันทึกและภาพ
สุดทายปรากฏบนหนา
จอ

ในการยอหรือขยายเมื่อจะ
ถายภาพ ใหใชปุมซมูของ
โทรศัพท 

ในการเปดใชกลองดานหนา ใหเลือก ตัวเลือก > ใช
กลองสอง กดปุมเลื่อนเพื่อถายภาพ ในการยอหรือ
ขยาย ใหเลื่อนขึ้นหรือเลือ่นลง

ในการเปดกลองถายรูปทิง้ไวเปนพืน้หลัง แลวใชแอปพลิ
เคชั่นอืน่ ใหกดปุม  ในการกลับไปยังหนาจอกลอง
ถายรูป ใหกดปุมถายภาพคางไว

ขอมูลทีต่ั้ง
คุณสามารถเพิม่ขอมูลทีต่ั้งซึ่งถายภาพไวลงในราย
ละเอียดไฟลของสิ่งที่ถายภาพโดยอัตโนมัติ ตัวอยาง
เชน ในแอปพลิเคชั่นภาพถาย คุณสามารดูทีต่ั้งที่ถาย
ภาพไวได

ในการเพิม่ขอมูลที่ตั้งลงในสิ่งที่ถายไวทั้งหมด ในกลอง
เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา > บันทึกตําแหนง > ใช
สัญลกัษณขอมูลทีต่ั้งจะอยูดานลางของหนาจอ:

●   — ไมมีขอมูลที่ตั้ง GPS ทํางานอยูในพืน้หลงัเปน
เวลาหลายนาท ีหากพบการเชื่อมตอดาวเทียม และ
สัญลกัษณเปลี่ยนเปน  ในเวลาดังกลาว ภาพและ
วิดีโอทีถ่ายไวทัง้หมดขณะนัน้จะไดรับการแทก็ตาม
ขอมูลตําแหนง GPS ทีไ่ดรับ

●   — ขอมูลที่ตั้งพรอมใชงาน ระบบจะเพิม่ขอมูลที่
ตั้งลงในรายละเอยีดไฟล

โปรดดูที่ “การตั้งคาภาพนิ่งของกลองถายรูป” หนา 83

ไฟลทีม่ีขอมูลที่ตั้งจะแสดงดวย  ในแอปพลิเคชั่นภาพ
ถาย

หลงัจากถายรูป
หลังจากถายรูป ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ซึ่งอยูใน
แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู (จะมีใหเลือกหากคุณเปดใช
แสดงภาพที่จับ ในการตั้งคาภาพนิ่งของกลองถายรูป
เทานั้น):

● หากคุณไมตองการเกบ็รูปภาพไว ใหเลือก ลบ ( )

● ในการสงรูปภาพโดยใชขอความมัลติมีเดีย อเีมล หรือ
วิธกีารเชื่อมตออื่นๆ เชน การเชื่อมตอ Bluetooth ให
กดปุมโทรออกหรือเลือก สง ( ) โปรดดูที่ “การเขียน
และสงขอความ” หนา 112
ถาคุณกาํลังสนทนา ใหเลือก สงไปยังผูโทร ( )

● ในการเพิม่รูปภาพลงในอลับั้ม ใหเลือก เพิม่ในอัลบั้ม

● ในการดูรายละเอยีดเกีย่วกบัรูปภาพ ใหเลือก ราย
ละเอียด78

ก
ล
อง



● ในการสงภาพไปยังอลับั้มออนไลนที่ใชงานรวมกนัได
ใหเลือก  (ใชไดเฉพาะเมื่อคุณไดตั้งคาบัญชี
สําหรับอลับั้มออนไลนเทานั้น) โปรดดูที่ “ แบงปน
ภาพและวดิีโอออนไลน ”  หนา  92

ในการขยายรูปภาพหลังจากถายเสร็จแลว ใหเลือก ตัว
เลือก > ไปที่ภาพถาย เพือ่เปดรูปภาพ แลวใชปุมซมูที่
อยูดานขางของโทรศัพท

ในการใชรูปภาพเปนภาพพืน้หลังเมื่อเครื่องอยูในโหมด
สแตนดบายแบบพเิศษ ใหเลือก ตวัเลือก > ตัง้เปน
ภาพพืน้หลัง

ในการกาํหนดรูปภาพใหเปนรูปภาพสายเขาสําหรับราย
ชื่อ ใหเลอืก ตวัเลือก > กําหนดใหรายชื่อ

หากตองการกลบัไปทีช่องมองภาพเพือ่ถายภาพใหม ให
กดปุมถายภาพ

แฟลช
แฟลชมีใหใชในกลองหลักเทานั้น

อยูในระยะหางทีป่ลอดภัยเมื่อใชแฟลช อยาใชแฟลชกบั
บุคคลหรือสัตวเมื่ออยูในระยะใกล อยาปดบังแฟลชขณะ
ถายภาพ

กลองในเครื่องโทรศัพทของคุณมีแฟลช LED คูสําหรับใช
งานในสภาวะแสงต่ํา

เลอืกโหมดแฟลชที่ตองการจากแถบเครื่องมือทีใ่ชงาน:
อัตโนมัต ิ( ), ลดจุดตาแดง ( ), เปด ( ) และ
ปด ( )

ฉาก
ใชฉากไดเฉพาะในกลองตัวหลัก
ฉากจะชวยใหคุณคนพบการตั้งคาสีและแสงที่ถูกตอง
สําหรับสภาวะการถายภาพในขณะนั้น การตั้งคาสําหรับ
แตละฉากจะถูกตั้งตามลักษณะหรือสภาพแวดลอม
เฉพาะ

ฉากในโหมดภาพทีก่ําหนดไวแลวคือ อัตโนมัต ิและใน
โหมดวิดีโอคือ อัตโนมัติ (ทั้งสองโหมดจะแสดงดวย

)

ในการเปลีย่นฉากในแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู ใหเลอืก
โหมดฉาก และฉาก

ในการสรางฉากเองใหเหมาะสมกบับางสภาพแวดลอม
ใหเลือ่นไปที ่กําหนดเองและเลือก ตัวเลือก >
เปลี่ยน เมื่ออยูในฉากทีผู่ใชกําหนด คุณสามารถปรับการ
ตั้งคาแสงและสีแบบตางๆ ในการคัดลอกการตั้งคาของ
ฉากอืน่ ใหเลือก ตามโหมดฉาก และฉากที่ตองการ ใน
การจัดเกบ็การเปลีย่นแปลงที่ทาํไว และกลับไปที่
รายการฉาก ใหกด กลับ ในการเปดใชงานฉากของคุณ
ใหเลือ่นไปที ่กําหนดเอง กดปุมเลื่อน และเลอืก เลือก

การถายภาพแบบตอเนื่อง
โหมดตอเนือ่งมีใหใชในกลองตัวหลักเทานั้น

ในการตั้งคากลองใหถายภาพแบบตอเนือ่ง (ถามีหนวย
ความจําเพยีงพอ) จากแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู ให
เลอืก โหมดตอเนื่อง

ในการเริ่มถายภาพแบบตอเนื่องอยางรวดเร็ว ใหเลอืก
เปนชุด แลวกดปุมจับภาพคางไว โทรศัพทจะถายภาพ
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จนกวาคุณจะคลายปุมหรือจนกวาหนวยความจําจะเต็ม
หากคุณกดปุมจับภาพเบาๆ โทรศัพทจะถายภาพหกภาพ
แบบตอเนื่อง

ในการถายรูปตั้งแตสองรูปขึ้นไปในชวงเวลาทีก่ําหนดไว
ใหเลือกชวงเวลาที่ตองการ ในการถายภาพ ใหกดปุม
ถายภาพ หากตองการหยุดการถายภาพ ใหเลือก
ยกเลิก จํานวนภาพที่ถายไดจะขึ้นอยูกบัหนวยความจํา
ทีเ่หลืออยู
ภาพที่ถายจะปรากกบนหนาจอแบบตาราง ในการดูภาพ
ใหกดปุมเลื่อน หากคุณใชชวงเวลา เฉพาะภาพสุดทายที่
ถายไวจะปรากฏบนหนาจอ คุณสามารถดูภาพอืน่ๆ ใน
แอปพลเิคชั่นรูปถายได

คุณยังสามารถใชโหมดตอเนือ่งไดโดยใชตัวจับเวลา
ภายใน

ในการยอนกลับไปยังตัวจับภาพโหมดตอเนือ่ง ใหกดปุม
ถายภาพ

ในการปดโหมดตอเนือ่ง ที่แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู ให
เลอืก โหมดตอเนื่อง > ถายภาพเดียว

คุณอยูในภาพ—ตัวจับเวลาอัตโนมัติ
ตัวจับเวลาอตัโนมัติมีใหใชในกลองตัวหลกัเทานั้น ใชตัว
จับเวลาอตัโนมัติเพื่อทาํใหการถายภาพชาลง ดังนั้นคุณ
จึงสามารถใหมีตัวคุณเองอยูในรูปได

ในการตั้งใหตัวจับเวลาอตัโนมัติชาลง ในแถบเครื่องมือ
ทีท่ํางานอยูใหเลอืก ตัวตัง้เวลา > 2 วินาที, 10
วินาที หรือ 20 วินาที

ในการเปดใชงานตัวจับเวลาอตัโนมัติ ใหเลือก ทํางาน
โทรศัพทจะสงเสียงดังบี๊พเมื่อตัวจับเวลากําลงัทํางาน
และรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสจะกะพริบกอนทีจ่ะถายภาพ กลอง
จะถายภาพหลังจากผานชวงการหนวงเวลาทีเ่ลือกไว

ในการปดตัวจับเวลาอตัโนมัติ ในแถบเครื่องมือทีใ่ชงาน
อยู ใหเลือก ตัวตัง้เวลา > ปด

เคล็ดลับ: ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู ใหเลือก
ตวัตั้งเวลา > 2 วินาที เพือ่ชวยใหมือของคุณ
มั่นคงเมื่อถายรูป

เคล็ดลับการถายภาพ
คุณภาพของภาพ

ฉากหลัง

ใชฉากหลังทีธ่รรมดา สําหรับภาพบุคคลหรือภาพคนที่
อยูรวมกบัคนอื่น หลกีเลี่ยงการใหบุคคลนั้นอยูดานหนา
ฉากหลงัที่ยุงเหยิงซับซอน เนือ่งจากฉากหลงัอาจดึง
ความสนใจไปจากบุคคลที่อยูในภาพได ควรเคลือ่นยาย
กลองถายรูป หรือบุคคล หากไมสามารถทาํตามหลกัการ
นี้ได เลื่อนกลองถายรูปเขาไปใกลสิ่งทีต่องการถายเพือ่
ใหไดภาพบุคคลที่ชัดเจนขึ้น

ความลึก

เมื่อถายภาพทวิทศันและภูมิประเทศตางๆ คุณอาจเพิม่
ความลึกใหกบัภาพถายโดยวางวัตถเุปนฉากหนาของ
ทิวทศันนั้น หากวางวตัถุที่เปนฉากหนานี้ใกลกบักลอง
ถายรูปมากเกนิไป วตัถุนั้นอาจเบลอได
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การเปลีย่นแหลงกําเนิดแสง ปริมาณแสง และทศิทาง
ของแสงอาจเปลีย่นอารมณความรูสึกที่ไดจากภาพ
ขอมูลตอไปนี้เปนขอกาํหนดทั่วไปบางประการเกีย่วกบั
สภาพแสง

● แหลงกําเนิดแสงอยูดานหลงัวัตถุ หลีกเลี่ยงการวาง
วัตถุทีจ่ะถายไวดานหนาแหลงกําเนิดแสงที่สวางจา
มาก หากแหลงกําเนิดแสงอยูดานหลังของวัตถหุรือ
ปรากฏใหเห็นบนหนาจอ ภาพทีไ่ดอาจมีความเขม
นอยลง อาจมืดเกนิไป และอาจมีผลกระทบทีคุ่ณไม
ตองการจากแสงนี้

● แสงไฟอยูดานขางของวัตถุ แสงที่สาดเขาดานขาง
แรงๆ อาจทําใหเกดิเอฟเฟกตไดดี แตบางขณะอาจ
มากเกนิไป ทําใหภาพมีความเขมมากเกินไป

● แหลงกําเนดิแสงอยูดานหนาของวตัถุ แสงแดดแรงๆ
อาจทําใหบุคคลในภาพตองหรี่ตา ความเขมอาจสูง
เกนิไป

● แสงที่เหมาะสมทีสุ่ดพบไดในที่ๆ มีแสงพราและออน
อยูมาก เชน ในวันที่มีเมฆแตทองฟาบางสวนปลอด
โปรง หรือในวันที่แสงเจิดจาใตรมเงาไม

การบนัทึกวิดีโอ
สญัลกัษณการถายวิดีโอ
ชองมองภาพวดิีโอจะแสดงสัญลักษณตอไปนี้

1 — สัญลกัษณแสดงโหมดถายภาพ
2 — สัญลกัษณแสดงระบบปองกนัภาพสั่นไหวของวดิีโอ

3 — สัญลกัษณการปดเสียง

4 — แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู (จะไมปรากฏในระหวาง
การบันทึก)

5 — สัญลกัษณแสดงระดับประจุแบตเตอรี่

6 — สัญลักษณแสดงคุณภาพวดิีโอ ในการเปลีย่นการตั้ง
คา เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > คณุภาพวิดโีอ
7 — ชนิดไฟลวิดีโอคลิป

8 — เวลาในการบันทกึที่มีอยู ขณะบันทกึ สัญลักษณ
แสดงความยาวของวิดีโอปจจุบันยังจะแสดงเวลาที่ใชไป
และเวลาทีเ่หลือ
9 — ตําแหนงทีจ่ัดเกบ็วิดีโอคลปิ

10 — สัญลกัษณสัญญาณ GPS
ในการแสดงสัญลักษณชองมองภาพทัง้หมด เลอืก ตวั
เลือก > แสดงไอคอน เลือก ซอนไอคอน เพือ่แสดง
เฉพาะสัญลกัษณสถานะของวิดีโอ และในระหวางการ
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บันทึก จะแสดงเวลาบันทึกที่มีอยู แถบซูมเมื่อใชการซมู
และปุมเลอืก

การบันทกึวิดโีอ
1. หากกลองอยูในโหมดภาพ ใหเลอืกโหมดวิดีโอจาก
แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู

2. หากตองการเริ่มการบันทกึชั่วคราว ใหกดปุมถาย
ภาพ ไอคอนบันทึกสีแดง ( ) จะปรากฏขึ้นและจะมี
เสียงสัญญาณดังขึ้น

3. ในการหยุดบันทึกชั่วคราวทุกครั้ง ใหกด พกั เลือก
ทําตอ เพือ่ทําการบันทึกตอ หากคุณหยุดการบันทึก
ไวชั่วคราว และไมกดปุมใดๆ ภายในหนึง่นาที เครื่อง
จะหยุดการบันทึก

ในการยอหรือขยายวัตถุ ใหใชปุมซูมของโทรศัพท 
4. หากตองการหยุดการบันทึก ใหกดปุมถายภาพ คลิป
วิดีโอจะถูกจัดเกบ็ไวในแอปพลิเคชั่นรูปถายโดย
อตัโนมัติ ความยาวของคลปิวิดีโอสูงสุดคือ 30 วินาที
โดยประมาณเมื่อใชคุณภาพมุมมองรวม และ 90 นาที
เมื่อใชการตั้งคาคุณภาพอืน่ๆ

ในการเปดใชกลองดานหนา ใหเลือก ตัวเลือก > ใช
กลองสอง หากตองการเริ่มการบันทึกวดิีโอ ใหกดปุม
เลือ่น ในการยอหรือขยาย ใหเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง

หลงัจากบันทกึวิดีโอ
หลังจากบันทึกวดิีโอคลปิ ใหเลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้
ซึ่งอยูในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู (จะมีใหเลือกหากตั้ง

คา แสดงวิดีโอที่ถายไว เปน เปด ในการตั้งคาวิดีโอ
เทานั้น):
● ในการเลนวิดีโอคลิปที่เพิง่บันทกึเสร็จในทนัท ีให
เลือก เลน ( )

● หากคุณไมตองการเกบ็วิดีโอไว ใหเลือก ลบ ( )

● ในการสงวดิีโอคลิปโดยใชขอความมัลติมีเดีย อเีมล
หรือวิธกีารเชื่อมตออืน่ๆ เชน การเชื่อมตอ Bluetooth
ใหกดปุมโทรออกหรือเลือก สง ( ) โปรดดูที่ “การ
เขียนและสงขอความ” หนา 112 โปรดดูที่ “การสง
ขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth” หนา 41 ตัว
เลือกนีไ้มสามารถใชไดในขณะที่ใชสาย คุณอาจไม
สามารถสงวดิีโอคลิปที่บันทกึไวในรูปแบบไฟล
MPEG-4 ในขอความมัลติมีเดีย
ทั้งนี ้คุณสามารถสงวิดีโอคลิปใหแกคูสนทนาของคุณ
ไดอกีดวย เลอืก สงไปยังผูโทร ( ) (จะมีใหเลอืก
ในขณะใชสายเทานัน้)

● ในการเพิม่วิดีโอคลปิลงในอลับั้ม ใหเลือก เพิ่มที่
อัลบัม้ 

● ในการดูรายละเอยีดเกีย่วกับวิดีโอคลิป ใหเลอืก ราย
ละเอียด 

● ในการอพัโหลดวิดีโอคลปิไปยังอลับั้มออนไลนทีใ่ช
งานรวมกนัได ใหเลอืก  (ใชไดเฉพาะเมื่อคุณไดตั้ง
คาบัญชีสําหรับอลับั้มออนไลนที่ใชงานรวมกนัได)
โปรดดูที่ “ แบงปนภาพและวิดีโอออนไลน” หนา 92

● หากตองการกลับไปที่ชองมองภาพเพือ่บันทึกวดิีโอ
คลปิใหม ใหกดปุมถายภาพ82
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การตั้งคากลอง
การตั้งคากลองมี 2 ประเภทคือ การตั้งคาที่กาํหนดและ
การตั้งคาหลัก การตั้งคาที่กาํหนดจะกลับเปนคาทีต่ั้งไว
เมื่อคุณปดกลอง แตการตั้งคาหลักจะยังคงเหมือนเดิม
จนกวาคุณจะเปลี่ยนแปลงอกีครั้ง ในการปรับการตั้งคาที่
กาํหนด ใหใชตัวเลอืกในแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู โปรด
ดูที่ “การตั้งคาสีและแสง” หนา 83 ในการเปลี่ยนการตั้ง
คาหลัก ในโหมดรูปภาพหรือวิดีโอ เลอืก ตวัเลือก >
การตั้งคา

การตัง้คาภาพนิ่งของกลองถายรูป
ในการเปลีย่นการตั้งคาหลัก จากโหมดภาพ ใหเลอืก ตวั
เลือก > การตั้งคา และทําตามขั้นตอนตอไปนี้
● คุณภาพรปูภาพ  — ตั้งคาความละเอยีด (เฉพาะ
กลองหลกั) ยิ่งภาพมีคุณภาพสูงขึ้น หนวยความจําที่
ใชในการเกบ็ภาพจะยิ่งเพิม่มากขึ้น

● เพิ่มที่อัลบั้ม  — จัดเกบ็ภาพลงในอลับั้มที่อยูใน
โฟลเดอรรูปถาย

● บันทึกตําแหนง  — ในการเพิ่มพกิดัตําแหนง GPS ลง
ในไฟลภาพแตละไฟล ใหเลอืก เปด อาจตองใชเวลา
ในการรับสัญญาณ GPS หรืออาจไมมีสัญญาณปรากฏ

● แสดงภาพที่จับ  — เลอืกวาจะดูภาพทีถ่ายไวหลงั
จากถายเสร็จหรือจะถายภาพอื่นตอทนัที

● ชื่อภาพที่ตัง้ไว  — กําหนดชื่อที่ตั้งเปนชื่อเริ่มตน
สําหรับภาพทีถ่าย

● ซูมดิจติอลแบบขยาย  — การตั้งคานี้จะมีใหเลือก
เฉพาะในกลองหลักเทานัน้เปด (ตอเนื่อง) เปนการ
เพิม่การซูมทีละขั้นเพือ่ใหสะดวกและเกดิความตอ

เนือ่งระหวางการซูมแบบดิจิตอลและซูมดิจิตอลแบบ
ขยาย, เปด (พักไว) เปนการเพิม่การซูมทีละขั้นเพือ่
ใหพกัการซมู ณ จุดที่มีการซมูแบบดิจิตอลและซูม
ดิจิตอลแบบขยาย และ ปด เปนการจํากดัการซมูและ
คงความละเอียดของภาพ การใชฟงกชันการซมูขยาย
เมื่ออยูใกลกบัวัตถเุทานั้นจะเปนเรื่องสําคัญกวา
คุณภาพรูปภาพขั้นสุดทาย ภาพที่ซูมดวยระบบ
ดิจิตอลจะมีคุณภาพทั้งหมดของภาพต่ํากวาภาพที่ไม
ไดซูม

● เสียงจับภาพ  — กาํหนดแบบเสียงที่จะดังขึ้นเมื่อคุณ
ถายภาพ

● หนวยความจําที่ใช  — เลือกตําแหนงทีจ่ะจัดเกบ็
ภาพ

● เรยีกคืนการตัง้คากลอง  — เรียกคืนการตั้งคา
กลองเปนคาที่ระบบตั้งไว

การตัง้คาสแีละแสง
ในแถบเครื่องมือทีใ่ชอยู ใหเลอืกจากรายการตอไปนี้:
● โหมดแฟลช ( ) (ภาพเทานั้น) — เลอืกโหมด
แฟลชที่ตองการ

● โทนสี ( )  — เลอืกเอฟเฟกตสี
● เปดไฟวิดีโอ หรือ ปดไฟวิดีโอ  — เปดหรือปดไฟ
วิดีโอ (โหมดวิดีโอเทานั้น)

● สมดุลสีขาว ( )  — เลอืกสภาวะแสงปจจุบัน ตัว
เลอืกนี้ชวยใหภาพถายที่ไดมีสีสันสมจริง

● ชดเชยคารบัแสง ( ) (ภาพเทานั้น) — หากคุณจะ
ถายรูปวัตถสุีเขมโดยมีพืน้หลงัที่สวางมาก เชน หิมะ
ใหปรับคารับแสงเปน +1 หรือ +2 เพือ่ชดเชยความ 83
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สวางของพืน้หลงั และสําหรับการถายรูปวัตถุสีสวาง
โดยมีพืน้หลงัสีเขม ใหใชคารับแสงเปน -1 หรือ -2

● ความชดั ( ) (ภาพเทานั้น)  — ปรับความชัดของ
ภาพ

● ความคมชัด ( ) (ภาพเทานั้น)  — ปรับความตาง
ระหวางสวนทีม่ืดที่สุดและสวางทีสุ่ดในภาพ

● ความไวแสง ( ) (ภาพเทานั้น)  — เพิม่ความไวแสง
ในสภาวะแสงต่ํา เพือ่ไมใหภาพมืดเกนิไป

หนาจอแสดงการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกบัการตั้ง
คาทีใ่ช

การตั้งคาที่มีอยูซึ่งใชไดจะขึ้นอยูกบักลองที่เลอืก

การตั้งคาจะเปนคาเฉพาะของโหมดการถายภาพ การ
สลับไปมาระหวางโหมดทั้งสองจะไมไปรีเซ็ตการตั้งคาที่
กาํหนดไว

คาทีต่ั้งจะเปลีย่นกลบัเปนคาเริ่มตนทีก่ําหนดไวเมื่อคุณ
ปดกลองถายรูป

หากคุณเลือกฉากใหม การตั้งคาสีและแสงจะถูกแทนที่
ดวยฉากทีเ่ลือก คุณสามารถเปลีย่นการตั้งคาหลังจาก
เลอืกฉากแลวหากจําเปน

การตัง้คาวิดีโอ
ในการเปลีย่นการตั้งคาหลกั ในโหมดวิดีโอ เลือก ตัว
เลือก > การตัง้คา และจากตัวเลือกตอไปนี้
● คุณภาพวิดีโอ  — ตั้งคาคุณภาพของวิดีโอคลิป
เลือก การแบงใช หากคุณตองการสงวดิีโอคลปิโดย
ใชขอความมัลติมีเดีย วดิีโอคลิปถูกบันทึกดวยความ
ละเอยีด QCIF ในรูปแบบ 3GPP และขนาดจํากัดที่ 300

kB (ประมาณ 30 วนิาที) คุณอาจไมสามารถสงวิดีโอ
คลปิทีจ่ัดเก็บไวในรูปแบบ MPEG-4 ในขอความ
มัลติมีเดียได

● บันทึกตําแหนง  — ในการเพิม่พกิดัที่ตั้ง GPS ใน
แตละไฟล ใหเลอืก เปด การรับสัญญาณ GPS อาจใช
เวลานานหรืออาจไมมีสัญญาณ

● การบนัทึกเสียง  — เลอืกวาจะบันทึกเสียงหรือไม
● เพิม่ที่อัลบัม้  — เพิม่วดิีโอคลิปทีบ่ันทึกไวที่อลับั้มใน
ภาพถาย

● แสดงวิดโีอที่ถายไว  — เลือกเพือ่แสดงเฟรมแรก
ของวิดีโอคลิปที่บันทกึไวหลังจากที่หยุดการบันทึก
ในการดูวดิีโอคลิปทั้งหมด เลือก เลน จากแถบเครื่อง
มือที่ใชอยู (กลองหลัก) หรือ ตวัเลือก > เลน (กลอง
รอง)

● ชื่อวิดีโอที่ตั้งไว  — ปอนชื่อที่ตั้งไวสําหรับวิดีโอ
คลปิทีถ่าย

● หนวยความจําที่ใช  — เลือกตําแหนงที่คุณตองการ
จัดเกบ็วดิีโอคลิป

● เรยีกคืนการตัง้คากลอง  — เรียกคืนการตั้งคา
กลองกลบัเปนคาทีต่ั้งไว
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ภาพถาย
เกี่ยวกับรูปถาย
กดปุม  แลวเลือก รปูถาย และจากตัวเลือกตอไปนี้

● ภาพที่ถาย  — เพือ่แสดงรูปถายและวดิีโอทั้งหมดที่
คุณถายไป

● เดอืน  — เพือ่แสดงรูปถายและวิดีโอโดยแยก
ประเภทตามเดือนทีถ่าย

● อัลบั้ม  — เพือ่แสดงอัลบั้มทีต่ั้งไวและอลับั้มที่คุณได
สรางขึ้นเอง

● แท็ก  — เพือ่แสดงแทก็ทีคุ่ณสรางขึ้นสําหรับแตละ
รายการ

● ดาวนโหลด  — เพือ่แสดงรายการและวดิีโอที่
ดาวนโหลดมาจากเว็บหรือทีไ่ดรับผานทางอเีมลหรือ
MMS

● ทั้งหมด  — เพือ่ดูรายการทัง้หมด
● แบงด ู — เพือ่โพสตรูปถายหรือวดิีโอลงในเว็บ

ไฟลที่จัดเกบ็ไวในการดหนวยความจําที่ใชรวมกนัได
ของคุณ (หากใสไว) จะแสดงดวยสัญลักษณ 

หากตองการเปดไฟล กดปุมเลือ่น วดิีโอคลิปจะเปดขึ้น
และเลนในศูนยวิดีโอ โปรดดูที่ “ศูนยวิดีโอ Nokia” 
หนา 101

ในการคัดลอกหรือยายไฟลไปยังทีต่ั้งหนวยความจําอืน่
ใหเลอืกไฟล เลือก ตัวเลือก > ยายและคดัลอก และ
เลอืกจากตัวเลอืกที่มี

การดูภาพและวิดีโอ
กดปุม  เลอืก รปูถาย และตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง
ตอไปนี้:

● ทั้งหมด  — ดูรูปภาพและวิดีโอทั้งหมด
● ภาพที่ถาย  — ดูภาพทีถ่ายและคลิปวิดีโอที่บันทกึ
จากกลองของโทรศัพท

● ดาวนโหลด  — ดูคลิปวดิีโอทีด่าวนโหลดและคลิป
วิดีโอทีจ่ัดเกบ็ไวในศูนยวดิีโอ Nokia

คุณสามารถรับรูปภาพและคลปิวดิีโอไดในรูปแบบ
ขอความมัลติมีเดีย เปนสิ่งทีแ่นบไปกบัอเีมล หรือผาน
การเชื่อมตอ Bluetooth หากจะใหดูภาพหรือคลิปวดิีโอ
ทีไ่ดรับในแฟมขอมูลรูปถายไดนั้น คุณจะตองจัดเกบ็
ไฟลดังกลาวกอน

รายชื่อไฟลภาพและ
ไฟลคลปิวิดีโอจะ
ปรากฏขึ้นตอเนือ่ง
กนัและเรียงลาํดับ
ตามวันและเวลา
จํานวนไฟลจะ
ปรากฏ หากตองการ
เรียกดูทีละไฟล ให
เลือ่นไปทางซาย
หรือทางขวา หากตองการเรียกดูไฟลเปนกลุม ใหเลือ่น
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ขึ้นหรือเลื่อนลง หรือหากเปดใชการตั้งคาตัวเลือ่น Navi
เมื่อจะเรียกดูไฟล ใหเลื่อนนิ้วไปตามขอบของปุมเลื่อน

ในการเปดไฟล ใหกดปุมเลือ่น เมื่อเปดรูปภาพขึ้นมา
หากตองการขยายภาพ ใหกดปุมซูมทีด่านขางของตัว
เครื่อง เครื่องจะไมบันทกึอตัราสวนการซูมภาพไวอยาง
ถาวร

ในการแกไขคลปิวิดีโอหรือรูปภาพ ใหเลอืก ตัวเลือก >
แกไข โปรดดูที่ “การแกไขภาพ” หนา 89

ในการดูรูปภาพทีถ่ายที่กาํกบัดวยสัญลกัษณ  ให
เลอืก ตวัเลือก > แสดงบนแผนที่

ในการพมิพภาพของคุณบนเครื่องพิมพที่ใชรวมกนัได
หรือเกบ็ไวในการดหนวยความจําที่ใชรวมกนัได (ใน
กรณีทีใ่ส) เพือ่นําไปพมิพ ใหเลือก ตัวเลือก > พมิพ
โปรดดูที่ “การพิมพภาพ” หนา 91 ในการยายรูปภาพไป
ไวในอลับั้มเพือ่พมิพภายหลงั ใหเลอืก ตวัเลือก > เพิ่ม
ที่อัลบั้มพมิพภายหลัง

ดูและแกไขรายละเอียดของ
ไฟล
ในการดูและแกไขคุณสมบัติของภาพหรือวิดีโอ เลือก
ตัวเลือก > รายละเอียด > ดแูละแกไข และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้

● รายการเสียง  — ดูแทก็ที่ใชอยูในขณะนี้ ในการเพิม่
แทก็เพิม่เติมใหกบัไฟลปจจุบัน เลอืก เพิ่ม

● รายละเอียด  — ดูคําอธิบายของไฟลในรูปแบบ
อสิระ หากตองการเพิม่คําอธบิาย ใหเลือกฟลด

● ที่ตั้ง  — ดูขอมูลตําแหนง GPS หากมี
● หัวเรือ่ง  — ดูภาพยอของไฟลและชื่อไฟลปจจุบัน ใน
การแกไขชื่อไฟล เลือกฟลดชื่อไฟล

● อัลบัม้  — ดูอลับั้มที่มีไฟลปจจุบันอยูในนั้น
● ละเอียด  — ดูขนาดของภาพเปนพกิเซล
● ชวงเวลา  — ดูความยาวของวิดีโอ
● สิทธิ์การใช  — ในการดูสิทธิ์ DRM ของไฟลปจจุบัน
เลือก ดู

การจัดวางรูปภาพและวิดีโอ
คุณสามารถจัดวางไฟลในรูปถายไดดังตอไปนี้

● ในการดูรายการในหนาจอแท็ก ใหแท็กเขาไป โปรดดทูี่
“แท็ก” หนา 87

● ในการดูรายการตามเดือน ใหเลอืก เดือน
● ในการสรางอลับั้มเพือ่จัดเกบ็รายการ ใหเลือก
อัลบัม้ > ตวัเลือก > อัลบั้มใหม

ในการเพิม่รูปภาพหรือวิดีโอคลปิลงในอลับั้มในรูปถาย
ใหเลือกรายการและ เพิ่มที่อัลบัม้ จากแถบเครื่องมือที่
ใชงานอยู โปรดดูที่ “อลับั้ม” หนา 87

ในการลบรูปภาพหรือวิดีโอคลิป ใหเลือกรูปภาพและ
ลบ จากแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู

แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู
ใชแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยูไดเฉพาะเมื่อคุณไดเลอืก
ภาพหรือวิดีโอคลิปในหนาจอแลว86
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ในแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู ใหเลือ่นขึ้นหรือลงไปที่
รายการตางๆ และเลือกรายการที่ตองการดวยการกดปุม
เลือ่น ตัวเลอืกที่นาํมาใชไดจะแตกตางกนัตามหนาจอที่
คุณอยู และขึ้นอยูกบัวาคุณไดเลือกภาพหรือวิดีโอคลิป
แลวหรือไม

ในการซอนแถบเครื่องมือ ใหกดปุม ตัวเลือก > ซอน
ไอคอน ในการเปดใชแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยูเมื่อมี
การซอนไว ใหกดปุมเลือ่น
เลอืกจากรายการดังตอไปนี้:

  เพือ่เลนวดิีโอคลปิที่เลือกไว

  เพือ่สงภาพหรือวิดีโอคลปิทีเ่ลือก

  เพือ่อพัโหลดภาพหรือวิดีโอคลิปที่เลือกไวไปยัง
อลับั้มออนไลนทีใ่ชงานรวมกนัได (ใชไดเฉพาะเมื่อคุณ
ไดตั้งคาบัญชีสําหรับอัลบั้มออนไลนที่ใชงานรวมกนัได)
โปรดดูที่ “ แบงปนภาพและวิดีโอออนไลน ”  หนา  92

  เพือ่เพิม่รายการที่เลือกลงในอลับั้ม

  เพือ่จัดการแทก็และคุณสมบัติอืน่ๆ ของรายการที่
เลอืก

  เพือ่ลบภาพหรือวิดีโอคลิปที่เลอืก

อัลบั้ม
คุณสามารถใชอลับั้มเพือ่จัดการภาพและวดิีโอคลปิได
อยางสะดวกสบาย ในการดูรายการอลับั้มที่อยูในแอปพลิ
เคชั่นรูปถาย ใหเลือก อัลบั้ม ในหนาจอหลัก

ในการสรางอลับั้มใหมในหนาจออลับั้ม ใหเลอืก ตัว
เลือก > อัลบั้มใหม

ในการเพิม่ภาพหรือวิดีโอคลิปลงในอลับั้มทีอ่ยูในแอป
พลเิคชั่นรูปถาย ใหเลือ่นไปที่ภาพหรือวดิีโอคลิป แลว
เลอืก ตวัเลือก > เพิ่มที่อัลบัม้ รายชื่ออลับั้มจะปรากฏ
ขึ้น เลอืกอลับั้มที่คุณตองการใสภาพหรือวิดีโอคลิป
รายการทีใ่สลงในอลับั้มจะยังมองเห็นไดใน รปูถาย

หากตองการลบไฟลออกจากอลับั้ม ใหเปดอลับั้ม เลื่อน
ไปที่ไฟล แลวเลือก ตวัเลือก > ลบออกจากอัลบั้ม

แท็ก
ใชแทก็จัดหมวดหมูของรายการสื่อในรูปถาย คุณ
สามารถสรางและลบแท็กในตัวจัดการแทก็ได ตัวจัดการ
แท็กจะแสดงแท็กที่ใชอยูในปจจุบันและจํานวนของ
รายการทีเ่กีย่วของกบัแท็กแตละแท็ก

ในการเปดตัวจัดการแท็ก ใหเลือกภาพหรือวิดีโอคลิป
แลวเลือก ตัวเลือก > รายละเอียด > ตวัจัดการแท็ก

ในการสรางแท็ก ใหเลอืก ตัวเลือก > แท็กใหม

ในการดูรายการตามลําดับการใชงานบอยที่สุด ใหเลือก
ตัวเลือก > ที่ใชบอยที่สุด

ในการดูรายการตามลาํดับตัวอกัษร ใหเลือก ตวัเลือก >
ตามตวัอักษร

หากจะดูแท็กที่คุณสรางขึ้น ใหเลือก แท็ก ในหนาจอ
หลักรูปถาย ขนาดของชื่อแท็กจะสัมพนัธกันกับจํานวน
รายการที่แทก็ถูกกําหนด เลือกแทก็เพือ่ดูภาพทัง้หมดที่
เชื่อมโยงกบัแทก็
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ในการกาํหนดแทก็กบัภาพ ใหเลอืกภาพ แลวเลอืก ตัว
เลือก > เพิม่แท็ก

ในการลบภาพออกจากแท็ก ใหเปดแทก็ แลวเลือก ตัว
เลือก > ลบออกจากแท็ก

สไลดโชว
ในการดูภาพแบบสไลดโชว เลอืกภาพและ ตัวเลือก >
สไลดโชว > เริม่ตน > เลนไปขางหนา หรือ เลน
ถอยกลับหลัง เพือ่เริ่มตนสไลดโชว สไลดโชวจะเริ่ม
จากไฟลที่เลือก

ในการดูเฉพาะภาพที่เลือกแบบสไลดโชว ใหเลือก ตวั
เลือก > เลือก/ไมเลือก > เลือก เพือ่เลือกภาพ และ
ตัวเลือก > สไลดโชว > เริม่ตน > เลนไปขางหนา
หรือ เลนถอยกลับหลัง เพือ่เริ่มตนสไลดโชว
เลอืกจากรายการดังตอไปนี้:

● ทําตอ  — เพือ่เริ่มสไลดโชวตอ หากพักไว
● สิ้นสุด  — เพือ่ปดสไลดโชว

ในการเรียกดูภาพ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

กอนจะเริ่มดูสไลดโชว ใหปรับการตั้งคาสไลดโชวกอน
เลอืก ตวัเลือก > สไลดโชว > การตัง้คา และเลือก
จากรายการตอไปนี้
● ดนตร ี — เพือ่เพิม่เสียงลงในสไลดโชว
● เพลง  — เลอืกไฟลเพลงจากรายการ
● เวลาระหวางสไลด  — เพือ่ปรับจังหวะสไลดโชว

● การเปลี่ยนผาน  — เพือ่ใหการแสดงสไลดโชวไม
สะดุดจากสไลดหนึ่งไปอกีสไลดหนึ่ง รวมทั้งยอและ
ขยายภาพแบบแบบสุม

หากตองการปรับเปลี่ยนระดับความดังของเสียงขณะ
แสดงสไลดโชว ใหใชปุมปรับระดับเสียงของโทรศัพท

โหมดออกทีวี
ในการดูภาพและคลปิวิดีโอทีถ่ายบนโทรทศันที่ใชรวม
กันได ใหใชสายเชื่อมตอวิดีโอ Nokia
กอนจะดูภาพและคลปิวิดีโอบนโทรทัศน คุณอาจตอง
กําหนดการตั้งคาออกทีวสีําหรับระบบทวีีที่ใชอยูและ
สัดสวนภาพ โปรดดูที่ “การตั้งคาอปุกรณเพิ่มพเิศษ”

 หนา 154

คุณไมสามารถใชโทรทัศนเปนชองมองภาพของกลอง
ในโหมดออกทีวไีด

ในการดูภาพและคลิปวดิีโอบนโทรทศัน ใหปฏิบัติดังตอ
ไปนี้

1. ตอสายเชื่อมตอวิดีโอ Nokia ที่ชองรับสัญญาณภาพ
ของโทรทศันทีใ่ชรวมกนัได

2. ตอปลายสายอกีดานของสายเชื่อมตอวิดีโอ Nokia ที่
ชองเสียบเอวี Nokia ของโทรศัพท

3. คุณอาจตองเลอืกโหมดสายเคเบิล

4. กดปุม  เลือก คลังภาพ แลวเรียกดูไฟลที่คุณ
ตองการดู
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ภาพจะปรากฏบน
ตัวดูภาพ สวน
คลปิวิดีโอจะเลน
ในศูนยวดิีโอ

สัญญาณเสียง
ทัง้หมด รวมถงึ
สายที่ใชอยู เสียง
คลปิวิดีโอ
สเตอริโอ เสียงปุมกด และเสียงเรียกเขา จะสงผานไปถึง
โทรทัศนเมื่อเชื่อมตอ สายเชื่อมตอวิดีโอ Nokia กบั
โทรศัพท คุณสามารถใชไมโครโฟนของโทรศัพทได
ตามปกติ
สําหรับแอปพลิเคชั่นทกุแอปพลเิคชั่นยกเวนโฟลเดอรที่
อยูใน รปูถาย หนาจอโทรทศันจะแสดงภาพแบบ
เดียวกนักบัทีแ่สดงบนหนาจอของโทรศัพท

ภาพที่เปดอยูจะปรากฏขึ้นเต็มหนาจอบนโทรทศัน เมื่อ
คุณเปดภาพในหนาจอการแสดงภาพแบบยอในขณะที่
กาํลังดูอยูในโทรทศัน ในโทรศัพทจะไมมีตัวเลือกการ
ซมูใหภาพใหญขึ้น

เมื่อคุณเปดคลิปวิดีโอที่ไฮไลตไว ศูนยวดิีโอจะเริ่มเลน
คลปิวิดีโอบนหนาจอโทรศัพทและหนาจอโทรทัศน
โปรดดูที่ “RealPlayer ” หนา 137

คุณสามารถดูภาพเปนสไลดโชวบนหนาจอโทรทศันได
รายการทัง้หมดในอลับั้มหรือรูปภาพที่ทาํเครื่องหมาย
เลอืกไวจะแสดงเต็มหนาจอโทรทัศนในขณะที่เครื่อง
เลนเพลงทีเ่ลือกไว โปรดดูที่ “สไลดโชว” หนา 88

คุณภาพของภาพบนหนาจอโทรทัศนอาจเปลี่ยนไป
เนือ่งจากความละเอยีดทีแ่ตกตางกนัของอปุกรณทั้งสอง
เครื่อง
สัญญาณวิทยุไรสาย เชน สายเรียกเขา อาจทาํใหเกดิ
สัญญาณรบกวนภาพโทรทัศนได

การแกไขภาพ
โปรแกรมแกไขภาพ
ในการแกไขรูปภาพหลังจากที่ถาย หรือภาพที่จัดเกบ็ไว
ในรูปถายเรียบรอยแลว ใหเลอืก ตัวเลือก > แกไข
โปรแกรมแกไขภาพจะเปดขึ้น

ในการเปดตารางที่คุณสามารถเลือกตัวเลือกการแกไข
ตางๆ ทีแ่สดงดวยไอคอนขนาดเล็ก ใหเลือก ตัวเลือก >
ใชเอฟเฟกต คุณสามารถครอบตัดและหมุนภาพ ปรับ
ความสวาง สี ความคมชัด และความละเอยีด รวมถงึใส
เอฟเฟกต ขอความ ภาพตัดปะ หรือกรอบใหกบัภาพ

การครอบตดัภาพ
ในการครอบตัดภาพ ใหเลอืก ตัวเลือก > ใช
เอฟเฟกต > ครอบตัดและเลือกลักษณะสัดสวนกอน
จากรายการ ในการครอบตัดขนาดภาพดวยตนเอง ให
เลอืก ผูใชกําหนด

หากคุณเลือก ผูใชกําหนดเครื่องหมายบวกจะปรากฏ
ขึ้นที่มุมซายบนของภาพ ใชปุมเลื่อนเลอืกพื้นที่ทีค่รอบ
ตัด และเลอืก ตัง้ เครื่องหมายกากบาทอกีอนัหนึ่งจะ
ปรากฏขึ้นทีมุ่มลางซาย เลอืกพืน้ทีท่ี่ถูกครอบตัดอกีครั้ง 89
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ในการปรับพืน้ทีท่ีถู่กเลือกกอน ใหเลือก กลับ พืน้ที่ที่
เลอืกจะเปนรูปสี่เหลีย่ม ซึง่กําหนดภาพที่ตองการครอบ
ตัด

ในกรณีทีไ่ดเลอืกระบุลักษณะสัดสวนแลว ใหเลอืกพืน้ที่
ทางดานมุมบนซายใหถกูครอบตัด ในการปรับขนาด
พืน้ที่ทีถู่กเนน ใหใชปุมเลื่อน ในการตรึงพืน้ที่ทีเ่ลือกไว
ใหกดปุมเลื่อน ในการยายพืน้ทีภ่ายในรูป ใหใชปุมเลื่อน
ในการเลือกพืน้ที่ที่ถูกครอบตัด ใหกดปุมเลื่อน

การลดจุดตาแดง
ในการลดจุดตาแดงในภาพ ใหเลอืก ตัวเลือก > ใช
เอฟเฟกต > การลดจดุแดงนัยนตา

ยายกากบาทไปยังนยันตา แลวกดปุมเลือ่น รูปวงกลม
ขนาดเล็กจะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล ใหปรับขนาดวงให
พอดีกบัขนาดของนัยนตาโดยการใชปุมเลือ่น ในการลด
ความแดง ใหกดปุมเลือ่น เมื่อคุณแกไขภาพเสร็จ
เรียบรอยแลว ใหกด เรยีบรอย

ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับสูหนาจอกอน
หนา ใหกด กลับ

ปุมลดัทีม่ีประโยชน
คุณสามารถใชปุมลัดตางๆ ตอไปนี้ขณะแกไขภาพได

● ในการดูภาพขนาดเต็มหนาจอ ใหกด * ในการกลับไป
ที่หนาจอปกติ ใหกด * อกีครั้ง

● ในการหมุนภาพตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬกิา กดปุม
3 หรือ 1

● หากตองการซมูเขาหรือออก ใหกดปุม 5 หรือ 0

● หากตองการยายภาพทีถู่กซมู ใหเลือ่นขึ้น ลง ซาย
หรือ ขวา

การแกไขวิดีโอ
ตัวตัดตอวิดีโอสนับสนุนไฟลในรูปแบบ .3gp และ .mp4
และไฟลเสียงในรูปแบบ .aac, .amr, .mp3 และ .wav แต
จะไมสนบัสนนุคุณสมบัติทั้งหมดของรูปแบบไฟล หรือ
ความหลากหลายทั้งหมดของรูปแบบไฟล

ในการแกไขวดิีโอคลิปที่อยูในรูปถาย ใหเลื่อนไปทีว่ิดีโอ
คลิป แลวเลือก ตัวเลือก > แกไข และเลือกจาก
รายการตอไปนี้

● รวม  — เพือ่เพิม่ภาพหรือวดิีโอคลปิลงในจุดเริ่มตน
หรือจุดสิ้นสุดของวดิีโอคลิปที่เลือก

● เปลี่ยนเสียง  — เพือ่เพิม่คลิปเสียงใหมและแทนที่
เสียงเดิมในวิดีโอคลิป

● เพิม่ตวัอักษร  — เพือ่เพิม่ขอความไปยังจุดเริ่มตน
หรือจุดสิ้นสุดของวิดีโอคลิป

● ตดั  — เพือ่ตัดวิดีโอ และเลือกสวนที่คุณตองการจัด
เกบ็ไวในวิดีโอคลิป

ในการจับภาพของคลปิวิดีโออยางรวดเร็ว ใหเลือก ตวั
เลือก > จับภาพ ในหนาจอภาพตัวอยางแบบภาพยอ
ใหกดปุมเลื่อน แลวเลอืก จับภาพ
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การพิมพภาพ
การพิมพภาพ
ในการพมิพภาพดวยฟงกชันพมิพภาพ ใหเลือกภาพที่
คุณตองการพมิพ และตัวเลือกพมิพในคลังภาพ กลอง
ตัวแกไขภาพ หรือตัวดูภาพ

ใชฟงกชันพมิพภาพเพือ่พมิพภาพของคุณโดยใชสาย
เคเบิลขอมูล USB หรือการเชื่อมตอ Bluetooth ทั้งนี ้คุณ
สามารถพิมพภาพโดยใช LAN ไรสายได หากใสการด
หนวยความจําที่ใชรวมกนัไดลงไป คุณจะสามารถเก็บ
ภาพลงในการดหนวยความจําได และพมิพภาพโดยใช
เครื่องพมิพที่ใชงานรวมกนัได

คุณสามารถพมิพเฉพาะภาพทีอ่ยูในรูปแบบไฟล .jpeg
ภาพที่ถายดวยกลองถายรูปจะถกูจัดเกบ็ในรูปแบบ .jpeg
โดยอตัโนมัติ

การเลือกเครือ่งพมิพ
ในการพมิพภาพดวยฟงกชันพมิพภาพ ใหเลือกภาพและ
ตัวเลือกพมิพในรูปถาย กลอง ตัวแกไขภาพ หรือตัวดู
ภาพ

เมื่อคุณใชฟงกชันพิมพภาพเปนครั้งแรก รายชื่อ
เครื่องพมิพที่ใชงานไดจะปรากฏขึ้น เลอืกเครื่องพมิพ
เครื่องพมิพนั้นจะถกูกาํหนดเปนเครื่องพิมพที่ตั้งไว

ในการใชเครื่องพิมพที่ใชรวมกนัไดกบัระบบ PictBridge
ใหเชื่อมตอสายเคเบิลขอมูลกอนที่จะเลอืกตัวเลอืกการ
พมิพได และตรวจสอบวาไดตั้งคาโหมดสายเคเบิล
ขอมูลเปน พมิพภาพ หรือ ถามเมื่อเชื่อมตอ โปรดดู

ที่ “USB” หนา 44 เครื่องพมิพจะปรากฏขึ้นโดยอตัโนมัติ
เมื่อคุณเลือกตัวเลอืกการพมิพ
หากไมสามารถเลือกใชเครื่องพมิพทีร่ะบบกําหนดได
รายชื่อเครื่องพิมพทีม่ีใหเลือกใชไดจะปรากฏขึ้นอกีครั้ง

ในการเปลีย่นเครื่องพมิพที่ระบบตั้งไว ใหเลอืก ตัว
เลือก > การตั้งคา > เครือ่งพมิพที่ตัง้ไว

ภาพตัวอยางกอนพมิพ
เมื่อคุณเลือกเครื่องพมิพ รูปภาพที่เลอืกจะปรากฏโดยใช
เคาโครงที่กาํหนดไวลวงหนา

ในการเปลีย่นแปลงเคาโครง ใหเลือ่นไปทางซายหรือ
ขวาเพือ่ดูเคาโครงที่มีใหเลือกในเครื่องพมิพทีเ่ลือก
หากภาพไมพอดีกับหนา เลือ่นขึ้นหรือลงเพือ่แสดงหนา
เพิม่เติม

การตั้งคาพมิพ
ตัวเลือกที่มีใหเลือกจะแตกตางกนัขึ้นกบัความสามารถ
ของเครื่องพมิพทีคุ่ณเลือก

ในการตั้งคาเครื่องพมิพเริ่มตน ใหเลอืก ตวัเลือก >
เครือ่งพิมพที่ตัง้ไว

ในการเลือกขนาดกระดาษ ใหเลือก ขนาดกระดาษ
เลอืกขนาดกระดาษจากรายการ แลวเลือก ตกลง เลอืก
ยกเลิก เพือ่กลับสูหนาจอกอนหนา

การพิมพออนไลน
ดวยฟงกชันพมิพออนไลน คุณสามารถสั่งพมิพภาพ
ออนไลนไปที่บานของคุณไดโดยตรง หรือไปยังรานคาที่ 91
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คุณสามารถไปรับภาพนัน้ไดในภายหลัง คุณยังสามารถ
สั่งซื้อผลิตภัณฑอืน่ๆ พรอมภาพที่เลือกไว เชน แกวน้ํา
หรือแผนรองเมาส ผลติภัณฑทีม่ีจัดจําหนายจะขึ้นอยูกับ
ผูใหบริการ

คุณสามารถอานรายละเอยีดเพิม่เติมเกีย่วกบัแอปพลิ
เคชั่นไดจากคําแนะนาํการใชงานโทรศัพทที่มีอยูในหนา
สนับสนุนผลติภัณฑ Nokia หรือทีเ่ว็บไซต Nokia ใน
ประเทศของคุณ

แบงปนภาพและวิดีโอออนไลน 
คุณสามารถแบงปนรูปภาพและคลปิวิดีโอในอลับั้ม
ออนไลน เวบ็ลอ็ก หรือบริการแบงปนออนไลนตางๆ ใน
เวบ็ทีใ่ชรวมกนัได คุณสามารถอพัโหลดเนื้อหา จัดเกบ็
ประกาศทีย่ังไมเสร็จใหเปนแบบรางและทาํตอในภาย
หลัง รวมทั้งดูเนือ้หาของอลับั้มได ชนิดของเนื้อหาที่ได
รับการสนับสนุนอาจแตกตางกนัไปขึ้นอยูกบัผูใหบริการ

ในการแบงปนภาพและวดิีโอออนไลน คุณตองมีบัญชีที่
ใชบริการแบงปนภาพออนไลนได โดยปกติ คุณสามารถ
สมัครใชบริการบนเวบ็เพจของผูใหบริการได โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเพิม่เติม

การใชบริการนี้อาจเกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมาก
ผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูล
เพิม่เติมเกีย่วกบัคาบริการการสงขอมูลไดจากผูให
บริการของคุณ

วิธีการเชื่อมตอที่แนะนาํคือ WLAN
ในการอพัโหลดไฟลจากโฟลเดอรรูปถายไปที่บริการ
ออนไลน ใหกดปุม  แลวเลือก รปูถาย เลอืกอลับั้ม

เลือ่นไปที่ไฟลทีต่องการ แลวเลอืก ตัวเลือก > สง >
ประกาศลงเว็บ หรือเลอืกไฟล แลวเลอืก  จากแถบ
เครื่องมือทีใ่ชอยู

หากตองการทราบรายละเอยีดเพิม่เติมเกีย่วกบัแอปพลิ
เคชั่นและผูใหบริการที่มีบริการดังกลาว โปรดไปที่หนา
สนับสนุนผลติภัณฑ Nokia หรือเวบ็ไซต Nokia ใน
ประเทศของคุณ
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คลงัภาพ
ในการเขาใชภาพ วดิีโอคลิป และเพลง หรือเมื่อจะจัด
เกบ็และจัดวางคลิปเสียงและลิงคการสตรีม ใหกดปุม

 แลวเลอืก แอปพลิเคชั่น > สื่อ > คลังภาพ

มุมมองหลัก
กดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > สื่อ > คลัง
ภาพ และเลอืกจากรายการตอไปนี้

● รปูถาย   — เพือ่ดูภาพและวดิีโอทีอ่ยูใน รูปถาย
โปรดดูที่ “เกีย่วกบัรูปถาย” หนา 85

● คลิปวิดีโอ   — เพือ่ดูวิดีโอในศูนยวิดีโอ
● เพลง   — เพือ่เปด เครือ่งเลน โปรดดูที่ “เครื่องเลน
เพลง” หนา 61

● คลิปเสียง   — เพือ่ฟงคลปิเสียง
● ลิงคการสตรมี   — เพือ่ดูและเปดลิงคการสตรีม
● การนําเสนอ   — เพือ่ดูการนาํเสนอ

คุณสามารถเรียกดูและเปดโฟลเดอร รวมทั้งคัดลอกและ
ยายรายการไปยังโฟลเดอรไดอกีดวย คุณยังสามารถ
สรางอลับั้ม คัดลอก และเพิม่รายการลงในอลับั้มไดอกี
ดวย โปรดดูที่ “อลับั้ม” หนา 87

ไฟลที่จัดเกบ็ไวในการดหนวยความจําที่ใชรวมกนัได
ของคุณ (หากใสไว) จะแสดงดวยสัญลักษณ 

หากตองการเปดไฟล กดปุมเลือ่น วดิีโอคลิป ไฟล
ประเภท RAM และลงิคการสตรีมจะเปดขึ้นและเลนใน

ศูนยวดิีโอ สวนเพลงและคลิปเสียงสามารถเปดและเลน
ใน Music player
ในการคัดลอกหรือยายไฟลไปที่การดหนวยความจํา
(หากใสไว) หรือไปทีห่นวยความจําของโทรศัพท ให
เลอืกไฟล แลวเลอืก ตัวเลือก > ยายและคัดลอก >
คัดลอก และเลือกจากตัวเลอืกที่มีอยู

เสียง
แฟมขอมูลนี้จะประกอบดวยเสียงทั้งหมดทีคุ่ณไดสราง
ขึ้นดวยแอปพลิเคชั่นบันทึกหรือที่ดาวนโหลดจากเว็บ

ในการฟงไฟลเสียง กด  เลอืก แอปพลิเคชัน่ >
สื่อ > คลังภาพ > คลิปเสียง และเลอืกไฟลเสียง ใน
การพกัการเลนไวชั่วคราว ใหกดปุมเลื่อน

ในการเดินหนาหรือกรอกลบั ใหเลื่อนไปทางซายหรือ
ทางขวา

ในการดาวนโหลดเสียง ใหเลือกลงิคสําหรับดาวนโหลด

ลิงคการสตรีม
ในการเปดลงิคการสตรีม ใหกดปุม  แลวเลือก แอป
พลิเคชั่น > สื่อ > คลังภาพ > ลิงคการสตรมี เลือก
ลงิค แลวกดปุมเลือ่น
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ในการเพิม่ลงิคการสตรีมใหม ใหเลอืก ตวัเลือก > ลิงค
ใหม

การนําเสนอ
ในการนาํเสนอ คุณสามารถดูไฟล SVG (scalable vector
graphics) เชน การตูนและแผนที่ได รูปภาพ SVG ยังคง
รักษาภาพที่ปรากฏ เมื่อพมิพหรือดูบนจอภาพที่มีขนาด
และความละเอยีดแตกตางกนั

ในการดูไฟล SVG ใหกดปุม  แลวเลือก แอปพลิ
เคชั่น > สื่อ > คลังภาพ > การนําเสนอ เลื่อนไปยัง
แอปพลเิคชั่นที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > เลน หาก
ตองการพักการเลน ใหเลือกตวัเลือก > หยุดชั่วคราว

ในการขยาย ใหกดปุม 5 ในการยอ ใหกดปุม 0

ในการหมุนรูปภาพ 90 องศาตามเข็มนาฬกิา หรือทวน
เข็มนาฬกิา ใหกดปุม 1 หรือ 3 ตามลาํดับ ในการหมุน
รูปภาพ 45 องศา ใหกดปุม 7 หรือ 9

ในการเปลีย่นระหวางภาพเต็มจอกบัภาพปกติ ใหกดปุม
*
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เครือขายโฮม
เกี่ยวกับเครือขายโฮม
โทรศัพทของคุณสามารถใชงานรวมกบัระบบ UPnP
(Universal Plug and Play) และไดรับการรับรองโดย
DLNA (Digital Living Network Alliance) คุณสามารถใช
อปุกรณจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) หรือเราเตอร
WLAN เพือ่สรางเครือขายโฮม จากนั้น คุณสามารถเชื่อม
ตออปุกรณ UPnP ที่ใชรวมกนัได ซึ่งสนับสนุน WLAN กบั
เครือขาย อปุกรณที่ใชงานรวมกันไดนีอ้าจหมายถึง
โทรศัพทเคลือ่นที่ของคุณ พซีทีี่ใชรวมกันได เครื่อง
เสียง หรือโทรทศัน หรือเครื่องรับสัญญาณมัลติมีเดียไร
สายที่ใชงานรวมกนัไดซึง่เชื่อมตอกบัเครื่องเสียงหรือ
โทรทัศน

คุณสามารถแบงปนและซิงโครไนซไฟลสื่อทีอ่ยูใน
โทรศัพทเคลื่อนทีร่วมกบัอปุกรณ UPnP อืน่ๆ ทีใ่ชรวมกนั
ไดและอปุกรณทีไ่ดรับการรับรองจาก DLNA โดยการใช
เครือขายโฮม ในการใชงานฟงกชันของเครือขายโฮม
และจัดการการตั้งคา ใหเลอืก  > เครือ่งมือ >
เชื่อมตอ > โฮมมีเดีย คุณยังสามารถใชแอปพลิเคชั่น
โฮมมีเดียเพือ่ดูและเลนไฟลสื่อจากอปุกรณเครือขาย
โฮมในโทรศัพทของคุณ หรืออปุกรณทีส่ามารถใชงาน
รวมกนัไดอื่น เชน เครื่องพซี ีเครื่องเสียง หรือโทรทศัน

ในการแสดงไฟลสื่อในอุปกรณเครือขายโฮมอืน่ เมื่ออยู
ในโฟลเดอรรูปถาย ใหเลือกไฟล ตามดวย ตัวเลือก >
แสดงผานเครอืขายโฮม แลวเลอืกอปุกรณ

ในการใชฟงกชัน WLAN ของโทรศัพทในเครือขายโฮม
คุณจะตองมีการติดตั้งการเชื่อมตอโฮมของระบบ WLAN
ทีใ่ชงานไดและมีอปุกรณอืน่ๆ ภายในบานที่เปดใชระบบ
UPnP

หลังจากตั้งคาเครือขายโฮม คุณสามารถแบงปนรูปถาย
เพลง และวดิีโอกบัเพื่อนฝูงและครอบครัวทีบ่าน ทั้งนี้
คุณยังสามารถจัดเกบ็สื่อของคุณในเซิรฟเวอรสื่อ หรือดึง
ไฟลสื่อจากเซริฟเวอรโฮมที่ใชงานรวมกนัได คุณ
สามารถเลนเพลงที่จัดเกบ็อยูในโทรศัพทของคุณโดย
ใชเครื่องเสียงสเตอริโอในบานที่ไดรับการรับรองจาก
DLNA ควบคุมรายการเลนและระดับเสียงไดโดยตรงจาก
โทรศัพทของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูภาพที่ถาย
ดวยกลองของโทรศัพทของคุณบนหนาจอทวีีทีใ่ชงาน
รวมกนัได ทัง้หมดนี้ควบคุมดวยโทรศัพทของคุณผาน
ทาง WLAN
เครือขายโฮมใชการตั้งคาความปลอดภัยของการเชื่อม
ตอ WLAN ใชคุณสมบัติของเครือขายโฮมในเครือขาย
โครงสรางพืน้ฐานของ WLANรวมกบัอปุกรณทีม่ีจุดเชื่อม
ตอ WLAN และเปดใชงานการเขารหัส
โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอกบัเครือขายโฮมไดกต็อ
เมื่อคุณยอมรับคําขอเชื่อมตอจากอปุกรณอืน่ที่ใชงาน
รวมกนัได หรือเลอืกตัวเลือกเพือ่ดู เลน หรือคัดลอกไฟล
สื่อในโทรศัพทของคุณ หรือคนหาอปุกรณอืน่ๆ
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ขอมูลสําคัญดานความ
ปลอดภัย
เมื่อคุณกาํหนดคาเครือขายโฮม WLAN ใหเปดใชวิธกีาร
เขารหัสบนอปุกรณที่ใชจุดเชื่อมตอของคุณ แลวจึงเปด
ใชวิธกีารดังกลาวบนอปุกรณอืน่ทีคุ่ณตองการนํามา
เชื่อมตอกบัเครือขายโฮมของคุณ โปรดดูทีเ่อกสาร
ประกอบอปุกรณนั้นๆ เกบ็รหัสผานไวเปนความลับและ
เกบ็ไวในที่ๆ  ปลอดภัยหางจากอปุกรณ

คุณสามารถดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งคาจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเนต็ WLAN ในโทรศัพทของคุณได
หากคุณใชโหมดการทํางานแบบเฉพาะกจิเพื่อสราง
เครือขายภายในบานรวมกบัอปุกรณอืน่ทีใ่ชรวมกันได ให
เปดวธิีการเขารหัสใน ความปลอดภัย WLAN เมื่อคุณ
กาํหนดคาจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต ขั้นตอนนี้จะลดความ
เสี่ยงทีอ่าจมีบุคคลทีไ่มเปนที่ตองการเขามารวมเครือ
ขายเฉพาะกจิ

โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบหากอปุกรณอืน่พยายาม
เชื่อมตอกบัโทรศัพทและเครือขายโฮม หามยอมรับ
คําขอเชื่อมตอจากอปุกรณที่ไมรูจัก

หากคุณใช WLAN ในเครือขายทีไ่มมีการเขารหัส ใหปด
การใชไฟลรวมกนักบัอุปกรณอืน่ หรือหามใชไฟลสื่อสวน
ตวใดๆ รวมกับอปุกรณอืน่

การตั้งคาเครือขายโฮม
หากตองการแบงดูไฟลสื่อที่จัดเกบ็อยูใน ภาพถาย ดวย
อปุกรณอืน่ๆ ที่ใชรวมกบั UPnP ไดและไดรับการรับรอง

จาก DLNA ผาน LAN ไรสาย (WLAN) คุณตองสรางและ
กําหนดคาจุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็สําหรับเครือขายโฮม
ดวย WLAN แลวจึงกําหนดการตั้งคาสําหรับเครือขายโฮม
ในแอปพลเิคชั่นโฮมมีเดีย

ตัวเลอืกทีเ่กีย่วของกบัเครือขายโฮมในแอปพลเิคชั่นจะ
ไมสามารถใชได จนกวาจะมีการกําหนดการตั้งคาใน

พลิเคชั่นโฮมมีเดีย

เมื่อคุณเขาใชแอปพลเิคชั่นโฮมมีเดียเปนครั้งแรก ตัว
ชวยตั้งคาจะเปดขึ้นเพือ่ชวยคุณกาํหนดการตั้งคาเครือ
ขายโฮมใหกบัโทรศัพทของคุณ หากตองการใชตัวชวย
ตั้งคาภายหลัง ใหเลอืก ตวัเลือก > เรยีกใชตวัชวย
แลวทําตามคําแนะนํา

หากตองการเชื่อมตอคอมพวิเตอรที่ใชรวมกันไดเขากับ
เครือขายโฮม คุณตองติดตั้งซอฟตแวรที่เกี่ยวของใน
คอมพวิเตอร ซอฟตแวรจะอยูในแผนซีดีหรือดีวีดีที่มา
พรอมกบัโทรศัพทของคุณ หรือคุณสามารถดาวนโหลด
ไดจากเพจสนบัสนุนผลิตภัณฑบนเวบ็ไซต Nokia
การกําหนดการตั้งคา
หากตองการกําหนดการตั้งคาสําหรับเครือขายโฮม ให
เลอืก ตัวเลือก > การตัง้คา และจากตัวเลือกตอไปนี้
● จุดเชื่อมตอโฮม  — หากตั้งใหเครื่องถามถึงจุดเชื่อม
ตอโฮมทุกครั้งทีเ่ชื่อมตอเขากบัเครือขายโฮม ให
เลือก ถามกอน หากตองการกาํหนดจุดเชื่อมตอใหม
ที่จะใชโดยอตัโนมัติเมื่อคุณใชเครือขายโฮม ใหเลอืก
สรางใหม ในกรณีที่เครือขายโฮมของคุณไมไดเปด
ใชงานการตั้งคาความปลอดภัย WLAN คําเตือนความ
ปลอดภัยจะปรากฏขึ้น คุณสามารถดําเนินการตอและ
เปดใชงานความปลอดภัย WLAN ภายหลงั หรือ96
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ยกเลกิการกาํหนดจุดเชื่อมตอ และเปดใชงานความ
ปลอดภัย WLAN กอน

● ชื่ออุปกรณ  — ปอนชื่อสําหรับโทรศัพทของคุณที่
ปรากฏบนอปุกรณอืน่ๆ ทีใ่ชรวมกนัไดในเครือขาย
โฮม

● คัดลอกไป  — เลอืกตําแหนงที่จะจัดเกบ็ไฟลสื่อที่
คัดลอก

การตั้งคาการแบงปนและการ
ระบุเนื้อหา
เลอืก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > โฮมมีเดีย > แบงใช
เนื้อหา และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● การแบงใชเนื้อหา  — อนญุาตหรือปฏิเสธการแบง
ปนไฟลสื่อกบัอปุกรณที่ใชรวมกนัได หามตั้งคาการ
แบงใชเนื้อหากอนทีคุ่ณจะตั้งคาอืน่ๆ ทั้งหมดเสร็จ ถา
คุณตั้งคาเปดการแบงใชเนือ้หา อปุกรณ UPnP ทีใ่ช
งานรวมกนัไดอืน่ๆ ในเครือขายโฮมจะสามารถดูและ
คัดลอกไฟลที่คุณเลือกที่จะแบงปนใน ภาพและ
วิดีโอ และใชเพลยลสิตที่คุณไดเลือกใน เพลง ใน
กรณีทีคุ่ณไมตองการใหอปุกรณอืน่เขาถงึไฟลของ
คุณ ใหตั้งคาปดการแบงใชเนือ้หา

● ภาพและวิดโีอ  — เลอืกไฟลสื่อที่จะแบงใชกบั
อปุกรณอื่น หรือดูสถานะการแบงปนภาพและวิดีโอ
หากตองการอพัเดตเนื้อหาในแฟมขอมูล ใหเลอืก
ตวัเลือก > รเีฟรชเนื้อหา

● เพลง  — เลือกเพลยลิสตทีจ่ะแบงใชกบัอปุกรณอื่น
หรือดูสถานะการแบงปนและเนือ้หาเพลยลสิต หาก

ตองการอพัเดตเนือ้หาในแฟมขอมูล ใหเลือก
ตวัเลือก > รีเฟรชเนื้อหา

การดูและแบงใชไฟลสื่อ
ในการแบงใชไฟลสื่อกบัอปุกรณเครื่องอืน่ที่ใช UPnP ได
และอยูในเครือขายโฮม ใหตั้งคาเปดการแบงใชเนื้อหา
โปรดดูที่ “การตั้งคาการแบงปนและการระบุเนือ้หา”
หนา 97 ในกรณีที่ฟงกชันการแบงใชเนื้อหาใน
เครื่องของคุณยังปดอยู คุณยังคงดูและคัดลอกไฟลสื่อที่
จัดเกบ็ไวในเครือขายโฮมอื่นไดหากอปุกรณเครื่องอื่น
อนุญาต

แสดงไฟลสื่อที่จดัเก็บไวในโทรศัพท
ในการแสดงรูปภาพ วดิีโอ และคลปิเสียงในอปุกรณอืน่ที่
อยูในเครือขายโฮม เชน เครื่องรับโทรศัพทที่ใชรวมกนั
ได ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

1. เลอืกภาพหรือคลิปวดิีโอจากโฟลเดอรรูปถาย หรือ
เลอืกคลิปเสียงจากคลงัภาพ แลวเลือก ตวัเลือก >
แสดงผานเครอืขายโฮม

2. เลอืกอปุกรณทีใ่ชรวมกนัได ที่ซึ่งไฟลสื่อถูกแสดง
ภาพจะปรากฏบนอปุกรณเครือขายโฮมและบน
โทรศัพทของคุณ แตคลิปวิดีโอและคลิปเสียงจะเลน
บนอปุกรณเครือขายโฮมเทานัน้

3. หากตองการหยุดการแบงใช ใหเลอืก ตัวเลือก >
หยุดการแสดง
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แสดงไฟลสื่อที่จัดเก็บไวในอุปกรณเครื่องอื่น
ในการแสดงไฟลสื่อทีจ่ัดเก็บไวบนอปุกรณเครือขายโฮม
เครื่องอืน่บนโทรศัพทของคุณ (หรือในเครื่องรับ
โทรศัพททีใ่ชรวมกนัได) ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

1. กด  แลวเลอืก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > โฮม
มีเดยี > เรยีกดูจากโฮม โทรศัพทของคุณจะเริ่ม
การคนหาอปุกรณทีใ่ชงานรวมกนัได ชื่ออปุกรณจะ
เริ่มปรากฏขึ้นบนจอภาพ

2. เลือกอปุกรณจากในรายการ

3. เลือกประเภทสื่อที่คุณตองการชมจากอปุกรณเครื่อง
อื่น ประเภทของไฟลที่ใชไดจะขึ้นอยูกบัคุณสมบัติ
ของอปุกรณอกีเครื่อง
ในการคนหาไฟลที่มีเกณฑตางกัน ใหเลือก ตัว
เลือก > คนหา ในการจัดเรียงไฟลทีค่นพบ ให
เลือก ตัวเลือก > การจดัเรยีง

4. เลือกไฟลสื่อหรือโฟลเดอรทีคุ่ณตองการชม
5. กดปุมเลือ่น แลวเลือก เลน หรือ แสดง และ บน
อุปกรณ หรือ ผานเครอืขายโฮม

6. เลือกอปุกณที่คุณตองการแสดงไฟล

ในการปรับความดังเมื่อเลนวิดีโอหรือคลิปเสียง ใหเลือ่น
ไปทางซายหรือทางขวา

ในการหยุดแบงใชไฟลสื่อ ใหเลอืก กลับ หรือ หยุด (จะ
มีใหใชเมื่อเลนวิดีโอและเลนเพลง)

เคล็ดลับ: คุณสามารถพมิพภาพทีจ่ัดเกบ็ไวใน
โฟลเดอรรูปถายผานเครือขายโฮมโดยใช
เครื่องพมิพที่ใชกบั UPnP ได โปรดดูที่ “การพมิพ

ภาพ” หนา 91 คุณไมจําเปนตองเปดการแบงใช
เนื้อหา

การคัดลอกไฟลสื่อ
ในการคัดลอกหรือโอนไฟลสื่อจากโทรศัพทของคุณไป
ยังอปุกรณอื่นที่ใชรวมกนัได เชน เครื่องคอมพวิเตอรทีม่ี
ระบบ UPnP ทีใ่ชรวมกนัได ใหเลือกไฟลในโฟลเดอรรูป
ถาย แลวเลอืก ตัวเลือก > ยายและคดัลอก > คดั
ลอกไปเครอืขายโฮม หรือ ยายไปเครอืขายโฮม ไม
จําเปนตองเปดการแบงใชเนือ้หา

ในการคัดลอกหรือโอนไฟลจากอปุกรณเครื่องอืน่มายัง
โทรศัพทของคุณ ใหเลือกไฟลในอปุกรณเครื่องอืน่และ
ตัวเลอืกการคัดลอกทีต่องการจากรายการตัวเลือก ไม
จําเปนตองเปดการแบงใชเนือ้หา

โฮมซิงโครไนซ
การซิงโครไนซไฟลสื่อ
คุณสามารถซงิโครไนซไฟลสื่อในโทรศัพทเคลือ่นที่กบั
โทรศัพทเครื่องอืน่ที่อยูในอปุกรณอืน่ๆ ภายในบานได
คุณตองแนใจวาโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณอยูภายใน
ระยะของโฮม WLAN และไดตั้งคาเครือขายโฮมเรียบรอย
แลว

ในการตั้งคาโฮมซงิโครไนซ ใหเลอืก  > เครือ่ง
มือ > เชื่อมตอ > โฮมมีเดีย > โฮมซิงค และดําเนิน
การตามตัวชวยใหเสร็จ98
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หากจะเรียกใชตัวชวยภายหลงั เมื่ออยูในหนาจอหลัก
โฮมซงิโครไนซ ใหเลือก ตัวเลือก > เรียกใชตัวชวย

ในการซิงโครไนซเนื้อหาในโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ
กบัเนื้อหาจากอปุกรณโฮมดวยตนเอง ใหเลือก ซิงค
ตอนนี้

การตัง้คาซิงค
หากตองการเปลีย่นการตั้งคาซิงค ใหเลือก ตวัเลือก >
การตั้งคาซิงค แลวเลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้:
● การซิงโครไนส  — ตั้งคาซงิโครไนซแบบอตัโนมัติ
หรือแบบเลอืกเอง

● อุปกรณตนทาง  — เลือกอปุกรณตนทางที่จะ
ไนซ

● หนวยความจําที่ใช  — ดูและเลือกหนวยความจําที่
ใช

● ตัวจดัการหนวยความจํา  — หากตองการใหเครื่อง
แจงเมื่อหนวยความจําในโทรศัพทใกลจะเต็ม ให
เลอืก ถามเมื่อเต็ม

การกําหนดไฟลเขา
ในการกาํหนดและจัดการรายการไฟลสื่อที่เขามา ใหกด
ปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > โฮม
มีเดีย > โฮมซิงค > จากโฮม > ตัวเลือก > เปด

ในการกาํหนดประเภทของไฟลที่คุณตองการโอนไปยัง
โทรศัพท ใหเลอืกจากรายการ

ในการแกไขการตั้งคาการโอน ใหเลอืก ตัวเลือก >
แกไข และจากตัวเลือกตอไปนี้

● รายการชื่อ  — ปอนชื่อใหมสําหรับรายการ
● ยอภาพ  — ยอภาพเพือ่ประหยัดพืน้ที่หนวยความจํา
● จํานวน  — กําหนดจํานวนสูงสุดหรือขนาดโดยรวม
ของไฟล

● เริม่ตนดวย  — กําหนดลําดับการดาวนโหลด
● จาก  — กําหนดวนัที่ของไฟลที่เกาทีสุ่ดทีต่องการ
ดาวนโหลด มีใหเลอืกเฉพาะคลิปวดิีโอและรูปภาพ
เทานั้น

● จนถึง  — กาํหนดวนัที่ของไฟลลาสุดที่ตองการ
ดาวนโหลด มีใหเลอืกเฉพาะคลิปวดิีโอและรูปภาพ
เทานั้น

นอกจากนี้ สําหรับไฟลเพลง คุณสามารถระบุประเภท
ศิลปน อลับั้ม และแทร็คที่ตองการดาวนโหลดได รวมไป
ถงึอปุกรณตนทางที่ใชในการดาวนโหลด

ในการเรียกดูไฟลตามประเภททีก่ําหนดในเครื่อง ให
เลอืกประเภทของไฟลและ ตวัเลือก > แสดงไฟล

ในการสรางรายการที่ปรับแตงเองหรือกาํหนดเองสําหรับ
ไฟลเขา ใหเลือก ตวัเลือก > รายการใหม

ในการเปลีย่นลําดับความสําคัญของรายการ ใหเลือก ตวั
เลือก > เปลี่ยนลําดบัความสําคัญ เลอืกรายการทีคุ่ณ
ตองการยาย แลวเลอืก หยิบ ยายรายการไปยังตําแหนง
ใหม แลวเลือก ปลอย เพือ่เกบ็รายการไวทีน่ั่น

การกําหนดไฟลขาออก
ในการระบุประเภทของไฟลในโทรศัพททีจ่ะซิงโครไนซ
กบัอปุกรณโฮมมีเดีย รวมทั้งวธิีซงิโครไนซไฟลดังกลาว
ใหกดปุม  และเลือก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > โฮม
มีเดีย > โฮมซิงค > ไปที่โฮม > ตัวเลือก > เปด
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เลอืกประเภทของสื่อ, ตวัเลือก, การตั้งคาทีส่ัมพนัธกนั
และจากตัวเลือกตอไปนี้
● อุปกรณเปาหมาย  — เลอืกอปุกรณเปาหมายทีจ่ะ
ซิงโครไนซดวยหรือเลกิใชการซิงโครไนซ

● เกบ็ในโทรศพัท  — เลือก ใช เพือ่เกบ็ขอมูลสื่อไว
ในเครื่องของคุณหลังจากการซงิโครไนซ สําหรับ
รูปภาพ คุณยังสามารถเลอืกไดวาจะเกบ็เวอรชัน
ดั้งเดิมหรือเวอรชันที่ปรับขนาดแลวไวในเครื่อง
โทรศัพทของคุณ การเลอืกขนาดเดิมจะทําใหสิ้น
เปลอืงพืน้ทีห่นวยความจํามากขึ้น
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ศนูยวดิีโอ Nokia
ดวยศูนยวดิีโอ Nokia (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คุณสามารถดาวนโหลดและเรียกดูคลิปวิดีโอแบบ OTA
จากบริการวดิีโออินเทอรเน็ตที่ใชรวมกนัไดโดยใชขอมูล
แพคเกต็หรือ WLAN นอกจากนี้ คุณสามารถโอนคลิป
วดิีโอจากเครื่องพซีทีี่ใชงานรวมกนัไดไปที่โทรศัพทของ
คุณและดูคลิปวดิีโอดังกลาวในศูนยวดิีโอ

การใชจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ในการดาวนโหลด
วดิีโออาจเกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบ
เครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติม
เกีย่วกบัคาบริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของ
คุณ

โทรศัพทของคุณอาจไดรับการกาํหนดบริการไวลวงหนา
แลว

ผูใหบริการอาจใหบริการเนือ้หาฟรีหรือคิดคาธรรมเนียม
โปรดตรวจสอบราคาไดในบริการหรือจากผูใหบริการ

การดูและดาวนโหลดคลิป
วิดีโอ
การเชือ่มตอกับบริการวิดีโอ
1. กด  แลวเลือก ศูนยวิดโีอ

2. ในการเชื่อมตอกบับริการ
ใหเลือก สารบบวิดโีอ
แลวเลือกบริการวิดีโอที่
ตองการจากแคตตาล็อก
บริการ

เคล็ดลับ: คุณสามารถ
เปดบริการวดิีโอจาก
ลําดับ ทีวีและวิดโีอ
ในเมนมูัลติมีเดีย

การดูคลิปวิดีโอ

ในการเรียกดูเนื้อหาบริการ
วดิีโอที่ติดตั้งไว ใหเลือก ลิงคขาววิดีโอ

ในการเลอืกคลปิวิดีโอ ใหกดปุมเลื่อน เนือ้หาบริการ
วดิีโอจะแบงออกเปนประเภท หากตองการเรียกดูคลปิ
วดิีโอ ใหเลอืกประเภท ในการคนหาคลิปวิดีโอที่อยูใน
บริการ ใหเลอืก คนหาวิดโีอ ทัง้นี ้การคนหาดังกลาว
อาจไมมีใหในบริการทัง้หมด

ในการดูรายละเอยีดเกีย่วกบัคลปิวิดีโอทีเ่ลือกไว ให
เลอืก ตวัเลือก > รายละเอียดวิดีโอ

คลิปวิดีโอบางไฟลสามารถเรียกดูขอมูลแบบ OTA ได แต
บางไฟลตองดาวนโหลดลงในโทรศัพทกอน ในการ
ดาวนโหลดคลิปวดิีโอ ใหเลอืก ตวัเลือก >
ดาวนโหลด ระบบจะดําเนินการดาวนโหลดตอไปโดย
อยูในพืน้หลงัในกรณีทีคุ่ณออกจากแอปพลเิคชั่น วิดีโอ 101
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ทีด่าวนโหลดจะถกูจัดเกบ็ไวใน วิดโีอของฉัน ในการ
ตรีมคลิปวิดีโอหรือดูคลปิที่ดาวนโหลด ใหเลือก ตัว
เลือก > เลน ขณะทีเ่ลนคลิปวิดีโอ ใหใชปุมเลื่อนและ
ปุมเลอืกควบคุมเครื่องเลน ในการปรับระดับเสียง ใหกด
ปุมระดับเสียง

ตารางเวลาดาวนโหลด

การตั้งคาแอปพลิเคชั่นเพือ่ดาวนโหลดคลปิวดิีโอโดย
อตัโนมัติอาจเกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผาน
เครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเกีย่วกบั
คาบริการเกีย่วกบัการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของ
คุณ ในการกาํหนดตารางเวลาการดาวนโหลดอตัโนมัติ
สําหรับคลปิวดิีโอในบริการ ใหเลอืกประเภท ใหเลอืก ตัว
เลือก > ตารางเวลาดาวนโหลด ศูนยวิดีโอจะ
ดาวนโหลดคลิปวิดีโอใหมทกุวันตามเวลาที่คุณกําหนด
ไวโดยอัตโนมัติ

ในการยกเลกิตารางเวลาดาวนโหลดสําหรับประเภท ให
เลอืก ดาวนโหลดดวยตนเอง เปนวธิีการดาวนโหลด

ลิงคขาววิดีโอ
เนือ้หาของบริการวิดีโอที่ติดตั้งจะไดรับการเผยแพรโดย
ใชลงิคขาว RSS คุณสามารถดูและจัดการลิงคขาวใน
ลิงคขาววิดีโอ ได

ในการตรวจสอบการสมัครลงิคขาวปจจุบัน ใหเลอืก ตัว
เลือก > การสมัครลิงคขาว

ในการรีเฟรชขอมูลลิงคขาวทัง้หมด ใหเลอืก ตัวเลือก >
รเีฟรชลิงคขาว

ในการสมัครลิงคขาวใหม ใหเลือก ตัวเลือก > เพิม่ลิงค
ขาว เลือก ผานสารบบวิดโีอ เพือ่เลอืกลิงคขาวจาก
บริการในไดเรกทอรี่วดิีโอ หรือ เพิม่ดวยตนเอง เพือ่
เพิม่ทีอ่ยูลงิคขาววิดีโอ

ในการดูวิดีโอที่มีในลงิคขาว ใหเลือ่นไปที่ลงิคขาว แลว
กดปุมเลือ่น

ในการดูรายละเอยีดเกีย่วกบัวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก >
รายละเอียดลิงคขาว

ในการอพัเดตขอมูลของลงิคขาวปจจุบัน ใหเลอืก ตวั
เลือก > รีเฟรชรายการ

ในการจัดการตัวเลือกบัญชีผูใชสําหรับลงิคขาวทีไ่ดรับ
ถามี ใหเลอืก ตวัเลือก > จัดการบญัชผีูใช

เมื่อจะลบลิงคขาวออกจากการสมัคร ใหเลือก ตัว
เลือก > ลบลิงคขาว คุณอาจไมสามารถลบลิงคขาวที่
ติดตั้งไวแลวลวงหนาได

วิดีโอของฉัน
วิดีโอของฉันเปนที่จัดเกบ็วิดีโอทั้งหมดในแอปพลเิคชั่น
ศูนยวิดีโอ คุณสามารถแสดงรายชื่อวดิีโอที่ดาวนโหลด
และคลปิวิดีโอที่บันทกึดวยกลองโทรศัพทในหนาจอ
แยกจากกันได ในการเปดวิดีโอของฉัน ใหกดปุม 
แลวเลือก ศูนยวิดโีอ > วิดโีอของฉัน

ในการเปดโฟลเดอรและดูคลิปวดิีโอ ใหใชปุมเลื่อน ใน
การสั่งงานเครื่องเลนวดิีโอขณะทีเ่ลนคลปิอยู ใหใชปุม
เลือ่นและปุมเลือก ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับ
เสียง102
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ในการเปดหรือปดเสียง ใหเลอืก ตัวเลือก > ปดเสียง
หรือ เลิกปดเสียง

ในการดูรายละเอยีดไฟล ใหเลอืก ตัวเลือก > ราย
ละเอียดวิดีโอ

ในการเลนคลิปวิดีโอทีด่าวนโหลดในเครือขายโฮม ให
เลอืก ตวัเลือก > แสดงผานเครอืขายโฮม เครือขาย
โฮมจะตองไดรับการกาํหนดคากอน โปรดดูที่ “เกีย่วกบั
เครือขายโฮม” หนา 95

ในการยายคลิปวิดีโอไปที่โฟลเดอรอืน่ในโทรศัพทของ
คุณ ใหเลอืก ตัวเลือก > ยายไปโฟลเดอร

ในการสรางโฟลเดอรใหม ใหเลอืก โฟลเดอรใหม

ในการยายคลิปวิดีโอไปยังการดหนวยความจําทีใ่ชงาน
รวมกนัได ใหเลอืก ตวัเลือก > ยายไปการดความจํา

การโอนวิดีโอจากเครื่อง
คอมพวิเตอร
โอนคลิปวดิีโอของคุณเองจากอปุกรณที่ใชรวมกนัไดไป
ทีศู่นยวดิีโอโดยใชสาย USB ที่ใชรวมกนัได ศูนยวิดีโอจะ
แสดงคลิปวดิีโอที่มีรูปแบบซึ่งโทรศัพทของคุณ
สนบัสนุนรูปแบบดังกลาวเทานัน้

1. ในการดูโทรศัพทของคุณบนคอมพวิเตอรเปนหนวย
ความจําสํารอง ซึง่คุณสามารถโอนไฟลขอมูลใดๆ
ได ใหทาํการเชื่อมตอดวยสาย USB

2. เลอืก อุปกรณจดัเก็บขอมูล เปนโหมดการเชื่อม
ตอ คุณตองใสการดหนวยความจําที่ใชรวมกนัไดลง
ในเครื่อง

3. เลอืกคลิปวิดีโอที่คุณตองการคัดลอกจากเครื่อง
คอมพวิเตอร

4. โอนคลปิวดิีโอไปที่ E:\My Videos ในการดหนวย
ความจํา
คลิปวิดีโอทีโ่อนจะปรากฏในโฟลเดอร วิดีโอของ
ฉัน ของศูนยวดิีโอ ไฟลวดิีโอในโฟลเดอรอืน่ๆ ใน
โทรศัพทจะไมปรากฏขึ้น

การตั้งคาศูนยวิดีโอ
ในมุมมองหลกัศูนยวดิีโอ ใหเลอืก ตวัเลือก > การตัง้
คา และจากตัวเลือกตอไปนี้
● การเลือกบรกิารวิดีโอ  — เลอืกบริการวิดีโอทีคุ่ณ
ตองการใหปรากฏในศูนยวดิีโอ ทั้งนี ้คุณสามารถดู
รายละเอยีดของบริการวิดีโอได

● จุดเชือ่มตอที่ตั้งไว  — เลือก ถามกอน หรือ ผูใช
กําหนด เพือ่เลอืกจุดเชื่อมตอทีใ่ชในการเชื่อมตอ
ขอมูล การใชจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตในการ
ดาวนโหลดไฟลอาจเกีย่วของกับการสงขอมูลจํานวน
มากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอ
ขอขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัคาบริการการสงขอมูลได
จากผูใหบริการของคุณ

● การควบคุมโดยผูปกครอง  — เปดใชงานฟงกชัน
ควบคุมสิทธกิารเลนสําหรับบริการวิดีโอ หากผูให
บริการไดกําหนดขีดอายุในการรับชมวิดีโอ 103
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● ภาพยอ  — เลือกวาจะดาวนโหลดหรือดูภาพยอใน
ลิงคขาววิดีโอ
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N-Gage
เกี่ยวกับ N-Gage
N-Gage คือแพลตฟอรมเกมสบนมือถือทีใ่หบริการ
สําหรับโทรศัพทมือถือ Nokia ทีใ่ชงานรวมกนัได
มากมาย คุณสามารถเขาถึงเกมส, ผูเลน และเนื้อหาของ
ระบบ N-Gage ผานแอปพลิเคชั่น N-Gage บนโทรศัพท
ของคุณ คุณยังสามารถดาวนโหลดเกมสและเขาถึง
คุณสมบัติบางอยางจากคอมพวิเตอรของคุณไดที่
www.n-gage.com
ดวยระบบ N-Gage คุณสามารถดาวนโหลดและซื้อเกมส
รวมทั้งเลนเกมสดวยตัวคุณเองหรือกบัเพือ่นได คุณยัง
สามารถดาวนโหลดตัวอยางเกมสเพือ่ลองเลนเกมสใหม
ของเรา และสั่งซื้อเกมสทีคุ่ณชอบได N-Gage ยังให
บริการการเชื่อมตอกบัผูเลนรายอืน่ และติดตามรวมทัง้
แบงปนการดูผลคะแนนและการชนะในเกมสอืน่ๆ ดวย

ในการใช N-Gage คุณจําเปนตองเชื่อมตอ GPRS หรือ 3G
คุณยังคงสามารถใช WLAN ไดดวย หากมีใหเลือก
นอกจากนี้ คุณยังจําเปนตองเชื่อมตอคุณสมบัติแบบ
ออนไลนตางๆ ได เชน การดาวนโหลดเกมส ลิขสิทธิ์
เกมส เกมสแบบผูเลนหลายคน หรือการสนทนา คุณยัง
จําเปนตองเชื่อมตอเพือ่เขารวมในการเลนเกมสออนไลน
หรือการเลนเกมสแบบหลายคน หรือสงขอความไปยังผู
เลนรายอื่น

การบริการทั้งหมดของ N-Gage ที่ตองเชื่อมตอไปยัง
เซริฟเวอรของระบบ N-Gage เชน การดาวนโหลดไฟล
เกมส การสั่งซือ้เกมส เกมสออนไลน การเลนเกมสแบบ

หลายคน การสรางชื่อผูเลน การสนทนา และการรับสง
ขอความ จะเกีย่วของกบัการรับสงขอมูลจํานวนมาก

ผูใหบริการของคุณอาจคิดคาบริการสําหรับการโอนยาย
ขอมูลตางๆ โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกับ
แผนการโอนยายขอมูลไดจากผูใหบริการโทรศัพท

มุมมอง N-Gage
แอปพลเิคชั่น N-Gage ประกอบดวยสวนตางๆ 5 สวน

   หนาหลักจะเปดขึ้นเมื่อคุณเริ่มตนแอปพลเิคชั่น
 N-Gage คุณสามารถเริ่มเลนเกมส หรือเลนตอเกมสที่คุณ
เลนลาสุดแลวพกัไว ตรวจสอบคะแนน N-Gage ปจจุบัน
ของคุณ คนหาเกมสเพิม่เติม อานขอความของคุณ หรือ
เชื่อมตอกบัเพือ่น N-Gage ที่พรอมเลนเกมสได

   ในเกมสสวนตัว คุณสามารถเลนและจัดการเกมสที่
คุณดาวนโหลดลงในเครื่องของคุณ คุณสามารถติดตั้ง
และลบเกมส ใหคะแนนและประเมินเกมสที่คุณเลน และ
แนะนําเกมสแกเพือ่น N-Gage ของคุณ
   ในรูปแบบสวนตัว คุณสามารถจัดการขอมูลรูปแบบ
และรายละเอยีด พรอมทัง้จัดเกบ็ขอมูลประวตัิการเลน
เกมส N-Gage ของคุณ

   ในเพือ่นของฉัน คุณสามารถเชิญผูเลน N-Gage อื่น
เขาในรายชื่อเพือ่นของคุณ และดูวาผูเลนนั้นออนไลน
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และพรอมเลนหรือไม คุณยังสามารถสงขอความไปยัง
เพือ่น N-Gage ของคุณ

   ในโชวรูม คุณสามารถคนหาขอมูลเกีย่วกบัเกมส
 N-Gage รวมถงึภาพหนาจอและการประเมินจากผูเลน คุณ
ยังสามารถลองเลนเกมสใหมไดโดยการดาวนโหลด
เกมสลองเลน หรือเพิม่พนูประสบการณเลนเกมสของ
คุณดวยเกมสพิเศษสําหรับเกมสที่มีอยูในเครื่องของคุณ
แลว

การเริ่มตนใชงาน
การสรางชื่อผูเลน
คุณสามารถดาวนโหลด สั่งซื้อ และเลนเกมสไดโดยไม
ตองมีชื่อผูเลน แตขอแนะนําใหคุณสรางชื่อผูเลนไวหนึ่ง
ชื่อ ชื่อผูเลนชวยใหคุณสามารถเขารวมในชุมชน N-Gage
เชื่อมตอกบัผูเลนคนอื่น และแบงปนประสบการณการ
เลนเกมสชนะ แนะนําเกมส และดูเกมสทีคุ่ณเลนแลว
คุณยังตองใชชื่อผูเลนในการโอนถายรายละเอยีดรูป
แบบของคุณและคะแนน N-Gage ไปยังโทรศัพทเครื่อง
อืน่อีกดวย

เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่น N-Gage และเชื่อมตอกบั
บริการของระบบ N-Gage เปนครั้งแรก คุณจะถูกขอให
สรางชื่อผูเลน N-Gage คุณสามารถเชื่อมตอกบัเครือขาย
ได เชน โดยการตั้งคาความพรอมของคุณดวยการเลือก
Options > Set Availability > Available to Play
หากคุณมีชื่อผูเลน N-Gage แลว ใหเลอืกฉันมีบัญชี และ
ปอนชื่อผูใชและรหัสผานของคุณเพือ่ล็อกอนิเขาสูระบบ

ในการสรางชื่อผูเลนใหม:

1. เลือก ลงทะเบียนบัญชีใหม

2. ปอนวันเกดิของคุณ ชื่อผูเลนที่ตองการ และรหัสผาน
หากมีการใชชื่อผูเลนนี้แลว ระบบ N-Gage จะแนะนํา
รายการชื่อที่คลายคลึงกนัทีส่ามารถใชได

3. ในการลงทะเบียนชื่อผูเลนของคุณ ใหปอนราย
ของคุณ อานและยอมรับขอตกลงและ
 แลวเลอืก Register

คุณสามารถสรางชื่อผูเลนของคุณบนเวบ็ไซต N-Gage
ไดที ่www.n-gage.com
เมื่อคุณสรางชื่อผูเลนแลว คุณสามารถแกไขการตั้งคา
และขอมูลสวนตัวของคุณไดในแทบ็สวนตัวในรูปแบบ
ของฉัน

อาจมีการเรียกเกบ็คาบริการในการโอนถายขอมูลสําหรับ
การสรางชื่อผูเลนในโทรศัพทของคุณ

การเริ่มเลนเกมส
ในการเริ่มเลนเกมสทีคุ่ณเลนลาสุด ไปที่หนาหลัก และ
เลอืก Start Game
ในการเลนเกมสทีพ่กัไวตอ เลอืก Options > Resume
Game

การตดิตามความคบืหนาของคุณ
ในการดูคะแนน N-Gage ปจจุบันของคุณ ไปทีห่นาหลัก
และเลอืก Track My Progress
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การเลนพรอมเพื่อน
ในการติดตอกับผูเลน N-Gage ในรายชื่อเพือ่นของคุณ
และเชิญเขาเขาเลนเกมส เลือก Play With Friends
 N-Gage จะแนะนาํเพื่อนรวมเลนเกมสของคุณโดยดูจาก
ประวัติการเลนเกมสกอนหนาของคุณ และความพรอมใช
งานของเพือ่น N-Gage ของคุณ
ในการคนหาเพื่อนคนอืน่ทีจ่ะเลนดวย เลือก Options >
View My Friends
รายการนีไ้มปรากฏขึ้นหากไมมีรายชื่อเพือ่นของคุณ
โปรดดูที่ “การเชื่อมตอกับผูเลนคนอื่น” หนา 108

การเลนและจัดการเกมส
ในการเลนและจัดการเกมสที่ดาวนโหลดและติดตั้งใน
เครื่องของคุณแลว เลือก My Games เกมสจะเรียงลําดับ
โดยแสดงเกมสทีม่ีวนัทีเ่ลนครั้งสุดทายลาสุดกอน

ประเภทเกมสใน เกมสสวนตัว อาจมีได 5 ประเภทดังนี้

● เกมสแบบเต็ม — เกมสเหลานี้เปนเกมสที่คุณซือ้มา
โดยมีใบอนญุาตฉบับเต็ม ใบอนญุาตนี้อาจมีใหเลอืก
ซื้อหลายแบบ ขึ้นกบัเกมสและภูมิภาคของคุณ

● เกมสลองเลน — เกมสเหลานี้เปนไฟลเกมสแบบเต็ม
ซึ่งคุณเขาเลนไดโดยมีชวงเวลาจํากดั หรือมีขอมูล
จํากดั เมื่อระยะเวลาลองเลนสิ้นสุด คุณตองซื้อใบ
อนุญาตเพือ่ปลดลอ็คเกมสเปนเกมสแบบเต็ม และ
เลนตอได เกมสเหลานี้จะมีสัญลกัษณลองเลนกาํกับ
ไว

● เกมสสาธติ — เกมสประเภทนีเ้ปนแคสวนหนึ่งของทั้ง
เกมส โดยมีคุณสมบัติและระดับการเลนอยางจํากดั
มาก เกมสเหลานี้จะมีสัญลักษณสาธิตกํากบัไว

● เกมสแบบเต็มที่หมดอายุแลว — เกมสเหลานีเ้ปน
เกมสทีคุ่ณซื้อโดยมีใบอนุญาตแบบจํากดั ซึง่ขณะนี้
หมดอายุแลว โดยเกมสจะมีรูปนาฬกิาและลกูศร
กํากับไว

● ไมสามารถเลนได — เกมสเหลานีเ้ปนเกมสแบบเต็ม
ซึ่งคุณลบออก หรือคุณดาวนโหลดแลวแตการติดตั้ง
ยังไมสมบูรณ เกมสเหลานีจ้ะปรากฏเปนไมสามารถ
เลนไดในรายชื่อเกมส นอกจากนี้ เกมสทีต่ิดตั้งใน
การดหนวยความจํายังแสดงเปนไมสามารถเลนได
เมื่อมีการถอดการดหนวยความจําออก

หากมีการดาวนโหลดเกมสพเิศษ แตยังไมไดติดตั้ง
กราฟกของเกมสดังกลาวจะไมมีอยูเชนกนั และไม
สามารถเลนเกมสนั้นไดจนกวาจะมีการติดตั้งเกมสนั้น

การแกไขรายละเอียดรูปแบบ
ในการแกไขรายละเอยีดรูปแบบทัว่ไป ใหเลือก
Options > Edit Profile เปดแท็บทั่วไป แลวเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:

● Icon  — เพิม่รูปภาพเพือ่แสดงตัวคุณ เมื่อคุณเปลีย่น
ไอคอน ระบบ N-Gage จะแสดงรายการรูปภาพ
ทั้งหมดในคลงัภาพบนโทรศัพทของคุณที่สามารถใช
เปนไอคอนได เลอืกรูปภาพทีคุ่ณตองการจาก
รายการ หรือใชเมนูคนหาในการคนหารูปภาพ

● Motto  — เพิม่ขอความสวนตัวแบบสั้น ในการแกไข
ขอความ ใหเลือก Change 107
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● Favorite Game(s)  — ปอนชื่อเกมสโปรดของคุณ
● Device Model  — หมายเลขรุนโทรศัพทของคุณ
ระบบจะกําหนดโดยอตัโนมัติและไมสามารถแกไขได

● Show Location  — เลือกวาคุณตองการแสดงเมือง
และประเทศของคุณในรูปแบบทั่วไปของคุณหรือไม
คุณสามารถเปลีย่นตําแหนงของคุณไดในแท็บสวน
ตัว

หลังจากที่คุณอพัเดตรูปแบบของคุณแลว ใหล็อกอนิเขา
สูบริการดวยชื่อผูเลนของคุณ เพือ่ตรวจสอบใหแนใจ
วาการเปลี่ยนแปลงทีท่ํากบัรูปแบบของคุณซงิโครไนซ
กบัเซริฟเวอรของระบบ N-Gage แลว

การเชื่อมตอกับผูเลนคนอื่น
ในการเชื่อมตอกบัผูเลน N-Gage คนอืน่และจัดการกับ
รายการเพือ่นของคุณ ใหไปยังเพือ่นของฉัน คุณสามารถ
คนหาผูเลน N-Gage ไดเปนรายบุคคลและเชิญใหเขา
รวมในรายการเพือ่นของคุณ จากนั้นดูวาเพือ่นของคุณ
คนใดกาํลังออนไลนอยูและสามารถเลนเกมสได คุณยัง
สามารถสงและรับขอความสวนตัวและแนะนาํเกมสได

การคนหาและเพิ่มเพื่อน
ในการเชิญผูเลน N-Gage เขาสูรายชื่อเพือ่นของคุณ ให
ปอนชื่อผูเลนของเครื่องลงในชอง Add a Friend ในราย
ชื่อเพือ่น ใสขอความเชิญ หากตองการ ในการสงคํา
เชิญ เลอืก Send หากผูเลนตกลงรับคําเชิญ ผูเลนนั้นจะ
ปรากฏในรายชื่อเพือ่นของคุณ

หากคุณไมมีเพือ่น N-Gage และตองการพบปะกับผูเลน
อื่น ไปที ่N-Gage Arena ที ่www.n-gage.com และเยี่ยม
ชมหองสนทนาและฟอรัม

การดขูอมูลเพื่อน
ในการดูขอมูลเกีย่วกบัเพือ่น เชน คะแนน N-Gage
ปจจุบันของเพือ่น หรือเกมสทีเ่ลนลาสุด เลือ่นไปผูเลน
ในรายชื่อเพือ่น คุณตองออนไลนอยูและเชื่อมตอกับ
บริการ N-Gage เพือ่ดูสถานะออนไลนปจจุบันของเพือ่น
คุณ

สัญลกัษณที่อยูติดกบัชื่อเพือ่นแสดงถึงสภาวะพรอมใช
งานของเพือ่นคุณ
คุณสามารถสงขอความสวนตัวไปยังเพือ่น N-Gage ของ
คุณ แมวาคุณอยูในสถานะไมวางหรือออฟไลนกต็าม

การจัดเรียงรายชื่อเพื่อน
ในการจัดเรียงเพือ่นของคุณตามสภาวะพรอมใชงาน ชื่อ
ผูเลน หรือคะแนน N-Gage ใหเลือก Options > Sort
Friends By

การใหคะแนนผูเลน
ในการใหคะแนนผูเลน เลือ่นไปยังผูเลนในรายชื่อเพือ่น
และเลอืก Options > Rate Player คุณสามารถให
คะแนนผูเลนตั้งแต 1 ดาว ถึง 5 ดาว คะแนนที่คุณใหมีผล
ตอชื่อเสียงของผูเลนในชุมชน
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การสงขอความ
ในเมนูเพือ่นของฉัน คุณสามารถแลกเปลีย่นขอความ
สวนตัวกับผูเลนรายอื่น ทีอ่ยูในรายการเพือ่นของคุณได
หากเพือ่นของคุณล็อกอนิเขาสูบริการ N-Gage ในขณะนี้
เพือ่นจะสามารถตอบรับขอความของคุณได และคุณก็
สามารถพดูคุยแบบตัวตอตัว ซึง่มีลักษณะคลายกับการ
สงขอความทนัใจได

ในการดูขอความใหมที่ไดรับจากเพือ่นในระบบ N-Gage
ใหเลือ่นไปยังเพือ่นในรายการเพือ่นของคุณ แลวเลือก
Options > View Message ระบบจะลบขอความที่อาน
แลวโดยอตัโนมัติเมื่อคุณออกจากระบบ N-Gage
ในการดูการแนะนําเกมส ใหเลือก Options > View
Recommendation ระบบจะลบการแนะนาํเกมสโดย
อตัโนมัติ หลงัจากทีคุ่ณไดรับมาแลวหนึง่สัปดาห

ในการสงขอความไปยังเพือ่นในระบบ N-Gage ใหเลื่อน
ไปยังเพือ่นในรายการเพือ่นของคุณ แลวเลือก
Options > Send Message ขนาดสูงสุดของขอความ
สวนตัวคือ 115 ตัวอักษร ในการสงขอความ ใหเลอืก
Submit
คุณตองเชื่อมตอกับ GPRS, 3G หรือ LAN แบบไรสาย เพือ่
ใหสามารถใชคุณสมบัติการรับสงขอความได อาจมีการ
เรียกเก็บคาบริการในการโอนถายขอมูล สําหรับขอมูล
เพิม่เติม โปรดติดตอผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

การตั้งคา N-Gage
ในการเปลีย่นแปลงการตั้งคา N-Gage ของคุณ ใหเลอืก
Options > Edit Profile และเลือ่นไปยังแท็บสวนตัว

ในการแกไขการตั้งคาแอปพลิเคชั่น N-Gage ทัง้หมด ให
เลอืก Options > N-Gage Settings
เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้

● Player Name  — คุณสามารถแกไขชื่อผูเลนไดจน
กระทัง่เมื่อคุณล็อกอนิเขาสูเครือขายเปนครั้งแรก
เทานั้น และไมสามารถแกไขไดหลังจากนัน้

● Personal Settings  — คุณสามารถกําหนดราย
ละเอยีดสวนตัวที่ไมปรากฏในรูปแบบทั่วไปของคุณ
และสมัครขอรับบริการจดหมายขาวของ N-Gage ได
นอกจากนี้ คุณยังสามารถกาํหนดไดวาตองการรับ
ขอความแจงเตือนจากเพือ่นในระบบ N-Gage ขณะ
เลนเกมสหรือไม

● Connection Settings  — คุณสามารถอนุญาตให
 N-Gage เชื่อมตอกบัเครือขายไดโดยอตัโนมัติเมื่อ
จําเปนตองใช และกําหนดจุดเชื่อมตอทีคุ่ณตองการ
รวมถึงขีดจํากดัในการโอนถายขอมูลที่ทาํใหเกิด
เสียงเตือน

● Account Details  — การกาํหนดลักษณะการสั่งซือ้
ของคุณ เมื่อคุณสั่งซือ้เกมส ระบบจะถามคุณวา
ตองการบันทกึรายละเอยีดในการชําระเงิน ซึ่งไดแก
หมายเลขบัตรเครดิตของคุณหรือไม ทัง้นี้เพือ่การสั่ง
ซื้อทีร่วดเร็วขึ้นในอนาคต
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ขอความ
เฉพาะเครื่องทีม่ีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกนัไดเทานั้นที่จะ
รับและแสดงขอความมัลติมีเดียได ลกัษณะขอความที่
แสดงอาจแตกตางกนัขึ้นกบัโทรศัพททีร่ับขอความ

หนาจอหลักเมนูการรับสง
ขอความ
ใหกดปุม  และเลือก ขอความ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

หากตองการสรางขอความใหม เลือก ขอความใหม
เมนกูารรับสงขอความ ประกอบดวยแฟมขอมูลตอไปนี้:

●  ถาดเขา — ขอความทีไ่ดรับ ยกเวนอเีมลและ
ขอความจากระบบจะถูกจัดเกบ็ไวทีน่ี่

●  โฟลเดอรของฉัน  — การจัดการขอความของคุณ
ไปยังแฟมขอมูล

เคล็ดลับ: หากตองการหลีกเลีย่งการเขียน
ขอความที่คุณสงบอยๆ ซ้าํไปซ้าํมา ใหใชขอความ
ที่อยูใน ตัวอยางขอความ ใน โฟลเดอรของ
ฉัน คุณสามารถสรางและบันทึกแมแบบของคุณ
เองได

●  ศูนยขอความใหม — เชื่อมตอกบัศูนยรับสง
ขอความระยะไกลของคุณเพือ่รับขอความอเีมลใหม
หรือดูขอความอเีมลทีร่ับกอนหนานีแ้บบออฟไลน
กไ็ด

●  ฉบับราง — ขอความฉบับรางที่ไมไดสงจะถูกจัด
เกบ็ไวที่นี่

●  สง — ขอความ 20 ขอความสุดทายที่สงไปแลว
ยกเวนขอความที่สงดวยการเชื่อมตอ Bluetooth จะ
ถูกจัดเกบ็ไวทีน่ี่ คุณสามารถเปลี่ยนจํานวนของ
ขอความที่จะบันทึกในแฟมขอมูลนี้ได

●  ถาดออก — ขอความที่รอสงจะถูกบันทึกชั่วคราว
ไวในถาดออก เชน เมื่อโทรศัพทของคุณอยูนอก
บริเวณเครือขาย

●  รายงาน — คุณสามารถขอใหระบบเครือขายสง
รายงานผลการสงขอความตัวอกัษร รวมทั้งขอความ
มัลติมีเดียที่คุณสงใหคุณทราบได (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

หากตองการปอนและสงคําขอใชบริการ (โดยทัว่ไปรูจัก
กันในชื่อคําสั่ง USSD) เชน คําสั่งการใชงานบริการเสริม
จากระบบเครือขาย ไปยังผูใหบริการของคุณ เลือก ตัว
เลือก > คําสั่งบริการ ในหนาจอหลักเมนกูารรับสง
ขอความ

ขอความจากระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ทําใหคุณสามารถรับขอมูลในหัวขอตางๆ ไดมากมาย
เชน สภาพอากาศหรือสภาวะการจราจร จากผูใหบริการ
ของคุณ หากตองการทราบหัวขอที่ใหบริการ รวมทั้ง
หมายเลขทีส่ัมพนัธกบัหัวขอนั้นๆ สามารถติดตอ
สอบถามไดจากผูใหบริการของคุณ ในหนาจอหลกัเมนู
การรับสงขอความนั้น เลือก ตัวเลือก > ขอความจาก
ระบบ 
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แตไมสามารถรับขอความจากระบบบนเครือขาย UMTS
การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตอาจปดกั้นการรับ
ขอความจากระบบ

การเขียนขอความ
โทรศัพทของคุณสนับสนนุระบบการปอนตัวอกัษรแบบ
ปกติ และระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ ระบบชวยสะกดคํา
อตัโนมัติ ชวยใหคุณสามารถปอนตัวอกัษรไดโดยการกด
ปุมเพยีงครั้งเดียว ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติจะอางองิ
คําศัพทจากพจนานกุรมในเครื่องซึ่งคุณสามารถเพิม่คํา
ใหมเขาไปได

เมื่อคุณเขียนขอความ  จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเขียน
ขอความโดยใชระบบปอนตัวอกัษรแบบปกติ และ

 เมื่อใชระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ

ระบบปอนตวัอกัษรแบบปกติ
กดปุมตัวเลข (1–9) ซ้าํๆ จนพบตัวอกัษรที่ตองการ โดย
ปุมตัวเลขแตละปุมจะมีตัวอักษรอยูมากกวาที่ระบุไวบน
ปุมนั้นๆ

หากตัวอกัษรตัวถัดไปอยูบนปุมเดียวกนั ใหรอจนกระทั่ง
เคอรเซอรปรากฏ (หรือเลื่อนไปทางขวา หากไมตองการ
รอ) และปอนตัวอกัษรที่ตองการ

หากตองการเวนวรรค ใหกดปุม 0 หากตองการเลื่อน
เคอรเซอรไปยังบรรทัดถัดไป ใหกดปุม 0 3 ครั้ง

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
เมื่อใชระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ คุณสามารถปอนตัว
อกัษรใดๆ กต็ามโดยการกดปุมครั้งเดียว ระบบชวยสะกด
คําอตัโนมัติจะอางองิคําศัพทจากพจนานุกรมในเครื่อง
ซึ่งคุณสามารถเพิม่คําใหมเขาไปได

1. หากตองการเปดหรือปดการทํางานของระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติในการตั้งคาทัว่ไป กด  และ
เลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > การ
ปรบัตั้งคา > ภาษา > ตวัชวยสะกดคํา

2. เมื่อตองการเขียนคําที่ตองการ ใหกดปุม 2–9 ในการ
ปอนตัวอักษรแตละตัว ใหกดปุมแตละปุมเพยีงหนึง่
ครั้งเทานั้น ตัวอยางเชน ในการเขียนคําวา "Nokia"
เมื่อเลอืกพจนานุกรมภาษาอังกฤษ กด 6 เพือ่ปอนตัว
อกัษร N, 6 เพือ่ปอนตัวอกัษร o, 5 เพือ่ปอนตัวอกัษร
k, 4 เพือ่ปอนตัวอกัษร i และ 2 เพือ่ปอนตัวอกัษร a
เปนตน

คําทีแ่นะนาํจะเปลีย่นหลงัจากกดปุมแตละครั้ง
3. เมื่อคุณเขียนคําทีต่องการถกูตองแลว ใหเลื่อนไป
ทางขวา เพือ่ยืนยัน หรือกด 0 เพือ่เวนวรรค

หากคําที่ปรากฏไมถกูตอง ใหกด * ซ้าํๆ เพื่อดูคําอืน่
ทีส่อดคลองกนัทีพ่บในพจนานุกรมทีละคํา
หากเครื่องหมาย ? ปรากฏหลังคํา แสดงวาคํานั้นไม
ไดอยูในพจนานกุรม หากตองการเพิม่คําลงใน
พจนานุกรม ใหเลอืก สะกด ปอนคําทีต่องการลงไป
โดยใชระบบปอนตัวอกัษรแบบปกติ แลวเลอืก ตกลง
คํานัน้ๆ จะเพิม่เขาไปอยูในพจนานุกรมดวย เมื่อ
พจนานุกรมเต็ม คําใหมจะเขาไปแทนที่คําที่เกาที่สุด
ทีเ่คยปอนไว
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4. เริ่มเขียนคําถดัไป

เคล็ดลับในการปอนขอความ
ในการปอนตัวเลขในโหมดตัวอกัษร ใหกดปุมตัวเลขที่
ตองการคางไว

ในการสลับระหวางโหมดตัวอกัษรแบบตางๆ ใหกดปุม #

ในการลบตัวอกัษร ใหกดปุม C ในการลบตัวอกัษร
มากกวาหนึ่งตัว ใหกดปุม C คางไว
เครื่อหมายวรรคตอนที่ใชบอยทีสุ่ดจะอยูที่ปุม 1  ในการ
เลือ่นไปตามเครื่องหมายทลีะตัว หากคุณกาํลังใชระบบ
ปอนตัวอกัษรแบบปกติ ใหกดปุม 1 หากคุณใชระบบชวย
สะกดคําอตัโนมัติ ใหกดปุม 1 แลวกดปุม * ซ้ําๆ

ในการเปดรายการตัวอกัขระพเิศษ ใหกดปุม * คางไว 

เคล็ดลับ: ในการเลือกอกัขระพเิศษหลายๆ ตัว
จากรายการอกัขระพเิศษ ใหกดปุม 5 ทีด่านหลัง
ของอกัขระแตละตัวที่ไฮไลตไว

การเปลี่ยนภาษาทีใ่ชเขียน
ขณะทีคุ่ณกําลงัเขียนขอความ คุณสามารถเปลีย่นภาษา
ทีใ่ชเขียนได ตัวอยางเชน หากคุณกาํลังเขียนขอความ
โดยไมไดใชตัวอกัษรภาษาองักฤษ และตองการเขียนตัว
อกัษรภาษาองักฤษ เชน อเีมล หรือที่อยูเวบ็ คุณอาจ
จําเปนตองเปลี่ยนภาษาทีใ่ชเขียน

เมื่อตองการเปลีย่นภาษาที่ใชเขียน ใหเลอืก ตวัเลือก >
ภาษาที่ใชเขียน แลวเลือกภาษาที่ใชตัวอักษรภาษา
องักฤษ

หลังจากเปลีย่นภาษาที่ใชเขียนแลว ตัวอยางเชน หาก
คุณกด 6 ซ้าํๆ จนถึงตัวอกัษรที่ตองการ การเปลี่ยนภาษา
ที่ใชเขียนจะทําใหลาํดับตัวอกัษรแตกตางจากเดิม

การแกไขขอความและรายชื่อ
ในการคัดลอกและวางขอความ ขณะทีย่ังคงกดปุม #
คางไว ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวาเพือ่ไฮไลตขอความ
ในการคัดลอกขอความไปไวที่คลิปบอรด ขณะที่ยังคง
กดปุม # คางไว ใหเลอืก คดัลอก ในเพิม่ขอความลงใน
เอกสาร ใหกดปุม # คางไว และเลอืก วาง

ในการทําเครื่องหมายเพยีงรายการเดียว ใหเลือ่นไปที่
รายการนัน้ และกดปุม #

ในการทําเครื่องหมายหลายรายการ ใหกดปุม # คางไว
ในขณะทีเ่ลือ่นขึ้นหรือลง ในการสิ้นสุดการเลือก ใหหยุด
เลือ่น และปลอยปุม #

การเขียนและสงขอความ
เลอืก  > ขอความ
กอนการสรางขอความมัลติมีเดียหรือเขียนอเีมล คุณตอง
กําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอที่ถูกตองใหเรียบรอยกอน

เครือขายไรสายอาจจะจํากดัขนาดของขอความ MMS
หากภาพที่ใสมีขนาดเกนิกวาขนาดทีจ่ํากดัไว เครื่องอาจ
ลดขนาดภาพใหเลก็ลง เพือ่ใหสามารถสงผานทาง MMS
ได

ตรวจสอบการจํากดัขนาดของขอความอเีมลจากผูให
บริการ หากคุณพยายามทีจ่ะสงขอความอเีมลที่มีขนาด112
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เกนิคาจํากดัของเซริฟเวอรอเีมล ขอความจะถกูเกบ็ไวใน
โฟลเดอรถาดออก และโทรศัพทจะพยายามสงขอความ
ดังกลาวอีกเปนระยะๆ ในการสงอเีมลจะตองใชการเชื่อม
ตอขอมูล และการทีโ่ทรศัพทพยายามสงอเีมลอกีอยาง
ตอเนือ่งจะเพิม่คาใชจายโทรศัพทของคุณ ในโฟลเดอร
ถาดออก คุณสามารถลบขอความดังกลาวได หรือยาย
ขอความนัน้ไปยังโฟลเดอรฉบับราง

1. เลอืก ขอความใหม > ขอความ เพือ่สงขอความตัว
อกัษรหรือขอความมัลติมีเดีย (MMS), ขอความคลิป
เสียง เพือ่สงขอความมัลติมีเดียที่มีคลิปเสียงหนึ่ง
ไฟล หรือ อีเมล เพือ่สงขอความอเีมล

2. ในชองถงึ ใหกดปุมเลือ่นเพือ่เลอืกผูรับหรือกลุมจาก
รายการรายชื่อ หรือปอนเบอรโทรศัพทหรือทีอ่ยู
อเีมลของผูรับ ในการเพิม่เครื่องหมายอฒัภาค (;) ที่
ใชคั่นผูรับแตละคน ใหกดปุม *

3. ในชองหัวเรื่อง ใหปอนหัวเรื่องของอเีมล ในการ
เปลีย่นชองที่สามารถมองเห็นไดนั้น ใหเลอืก ตวั
เลือก > ชองเพิม่เตมิ

4. ในชองขอความ ใหเขียนขอความ ในการแทรก
ตัวอยางขอความหรือบันทึก ใหเลอืก ตัวเลือก >
ใส > ใสตัวอักษร > ตัวอยางขอความ หรือ
บันทึก

5. ในการเพิม่ออปเจ็กตสื่อลงในขอความมัลติมีเดีย ให
เลอืก ตวัเลือก > ใส ตามดวยแหลงหรือชนิดของ
ออปเจ็กต แลวเลอืกออปเจ็กตที่ตองการ ในการเพิม่
นามบัตร สไลด บันทึก หรือไฟลบางชนิดลงใน
ขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ใส > ใสไฟลอื่นๆ

6. ในการถายภาพหรือบันทกึวิดีโอคลปิและเสียง
สําหรับขอความมัลติมีเดีย ใหเลอืก ตัวเลือก >
ใส > ใสรูปภาพ > ใหม, ใสวิดีโอคลิป > ใหม
หรือ ใสคลิปเสียง > ใหม

7. ในการเพิม่สิ่งทีแ่นบลงในอเีมล ใหเลอืก ตวัเลือก
แลวเลือกประเภทของสิ่งที่แนบ สิ่งทีแ่นบในอเีมลจะ
แสดงดวยสัญลกัษณ 

8. ในการสงขอความ ใหเลอืก ตวัเลือก > สง หรือกด
ปุมโทร

หมายเหตุ: ขอความหรือไอคอนสงขอความบน
หนาจอของเครื่องไมไดแสดงวาผูรับไดรับขอความนัน้
แลว ณ ปลายทางที่เราสงไปให

โทรศัพทของคุณสนับสนนุการสงขอความตัวอกัษรทีม่ี
ความยาวมากกวาความยาวที่กาํหนดของขอความเดียว
โดยเครื่องจะสงขอความที่ยาวขึ้นแยกเปนสองขอความ
ขึ้นไป ผูใหบริการของคุณอาจคิดคาใชจายในการสงตาม
นั้น อกัขระทีม่ีเครื่องหมายพเิศษหรือเครื่องหมายตางๆ
และอกัขระจากภาษาบางประเภท จะใชพืน้ทีม่ากขึ้น
และทําใหจํานวนตัวอกัษรเพิม่ขึ้นจนมากกวาขีดจํากดัที่
กาํหนดสําหรับการสงขอความเดียว

คุณอาจไมสามารถสงคลิปวิดีโอที่บันทึกในรูปแบบ MP4
หรือทีม่ีขนาดมากกวาทีเ่ครือขายไรสายกาํหนดไว
สําหรับขอความมัลติมีเดีย

เคล็ดลับ: คุณสามารถใสภาพ วิดีโอ เสียง และ
ขอความเปนการนําเสนอ และสงดวยขอความ
มัลติมีเดียได เริ่มตนสรางขอความมัลติมีเดีย และ
เลือก ตัวเลือก > ใส > ใสการนําเสนอ ตัว 113
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เลือกจะแสดงเฉพาะเมื่อมีการตั้งคา โหมดการ
สราง MMS เปน แนะนํา หรือ อิสระ

ถาดรับขอความเขา
การรับขอความ
ใหกดปุม  และเลือก ขอความ > ถาดเขา
ในแฟมขอมูล ถาดเขา  แสดงถงึขอความแบบตัว
อกัษรที่ยังไมไดอาน  ขอความมัลติมีเดียทีย่ังไมได
อาน,  ขอความเสียงทีย่ังไมไดฟง และ  ขอมูลที่รับ
ผานทางการเชื่อมตอ Bluetooth
เมื่อคุณไดรับขอความ  และ 1 ขอความใหม จะ
ปรากฏขึ้นในโหมดสแตนดบาย หากตองการเปดดู
ขอความ เลือก แสดง หากตองการเปดขอความในถาด
เขา ใหเลื่อนไปยังขอความนัน้ แลวกดปุม หากตองการ
ตอบกลบัขอความที่ไดรับ เลือก ตัวเลือก > ตอบ

ขอความมัลตมิีเดยี

ขอสําคญั:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวงัเมื่อเปด
อานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรทีเ่ปนอนัตราย
หรือสิ่งอืน่ที่อาจทาํความเสียหายตอโทรศัพทหรือพซีี
ของคุณ

คุณอาจไดรับการแจงเตือนวามีขอความมัลติมีเดียรออยู
ในศูนยฝากขอความมัลติมีเดีย ในการเริ่มการเชื่อมตอ
GPRS เพือ่ดึงขอความไปไวทีโ่ทรศัพทของคุณ ใหเลอืก
ตัวเลือก > ดึง

เมื่อคุณเปดขอความมัลติมีเดีย ( ) คุณอาจเห็นภาพ
และขอความ สัญลกัษณ  จะปรากฏขึ้นหากมีเสียง
รวมอยูในขอความ หรือ  หากมีวดิีโอรวมอยูใน
ขอความ ในการเปดเสียงหรือวดิีโอ ใหเลอืกเครื่องหมาย

ในการดูออปเจ็กตสื่อทีร่วมอยูในขอความมัลติมีเดีย ให
เลอืก ตัวเลือก > ออปเจก็ต

หากขอความนัน้มีการนาํเสนอในรูปมัลติมีเดียรวมอยู
ดวย สัญลกัษณ  จะปรากฏขึ้น ในการเปดการนาํเสนอ
ใหเลือกเครื่องหมาย 

ขอมูล, การตัง้คา และขอความ
บริการเว็บ
โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความไดหลายชนิดซึ่งมี
ขอมูล เชน นามบัตร, เสียงเรียกเขา, โลโกระบบ, รายการ
ปฏิทนิ และการแจงเตือนอเีมล คุณอาจไดรับการตั้งคา
จากผูใหบริการ หรือแผนกจัดการขอมูลของบริษทัในรูป
ของขอความการกาํหนดคา

หากตองการบันทกึขอมูลจากขอความ เลือก ตัวเลือก
และเลอืกตัวเลอืกที่ตองการ

ขอความบริการเว็บ เปนการแจงขอมูล (เชน หัวขอขาว)
และอาจมีขอความแบบตัวอกัษรหรือลงิคดวย โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณเพือ่สอบถามขอมูลเกีย่วกบั
การใชงานและการสมัครเปนสมาชิก
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ตัวอานขอความ
ดวยฟงกชันตัวอานขอความ คุณสามารถฟงขอความ
คลปิเสียง ขอความตัวอกัษร และขอความมัลติมีเดีย และ
อเีมลได

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาการอานขอความใน
พลเิคชั่นเสียงพดู ใหเลือก ตัวเลือก > เสียงพดู 

โปรดดูที่ “เสียงพดู ”  หนา  151

ในการฟงอเีมลหรือขอความใหม เมื่อเครื่องอยูในโหมด
พรอมทํางาน ใหกดปุมเลือกทางซายคางไวจนกวาตัว
อานขอความจะเริ่มทาํงาน

ในการฟงขอความจากถาดเขาหรืออเีมลจากศูนยฝาก
ขอความ ใหเลอืกขอความ แลวเลือก ตวัเลือก > ฟง
หากตองการหยุดการอาน ใหกดปุมวางสาย

หากตองการพกัการอานไวชั่วคราวและการอานตอ ให
กดปุมเลื่อน หากตองการขามไปยังขอความตอไป ให
เลือ่นไปทางขวา หากตองการเลนซ้าํขอความหรืออเีมล
ปจจุบัน ใหเลื่อนไปทางซาย หากตองการขามไปยัง
ขอความกอนหนา ใหเลื่อนซายไปทีจุ่ดเริ่มตนของ
ขอความ หากตองการปรับความดัง ใหเลื่อนขึ้นหรือลง

ในการดูขอความหรืออเีมลปจจุบันในรูปแบบของ
ขอความโดยไมใชเสียง ใหเลอืก ตวัเลือก > ดู

ศูนยฝากขอความ
การตัง้คาอีเมล
หากตองการใชอเีมล คุณตองมีจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต
(IAP) ที่ถูกตองในโทรศัพทและกําหนดการตั้งคาอเีมล
ของคุณใหถกูตอง โปรดดูที่ “จุดเชื่อมตอ” หนา 161

คุณตองมีบัญชีอเีมลแยกออกมาอกีบัญชีหนึ่ง ทาํตามคํา
แนะนาํจากผูใหบริการศูนยฝากขอความระยะไกลและผู
ใหบริการอนิเทอรเนต็ของคุณ

หากคุณเลือก ศนูยขอความใหม ในมุมมองหลักของ
การรับสงขอความ แตยังไมไดตั้งคาบัญชีอเีมล ระบบ
จะแจงใหคุณตั้งคาบัญชีอเีมลกอน หากตองการเริ่ม
กาํหนดการตั้งคาอีเมลโดยใชตัวชวยอเีมล ใหเลอืก เริม่
เมื่อคุณสรางศูนยฝากขอความใหม ชื่อทีคุ่ณตั้งใหกบั
ศูนยฝากขอความจะแทนที่ ศูนยขอความใหม ในมุมมอง
หลักของการรับสงขอความ คุณสามารถมีศูนยฝาก
ขอความไดสูงสุด 6 ศูนย

การเปดศนูยฝากขอความ
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ และศูนยฝากขอความ

เมื่อคุณเปดศูนยฝากขอความ โทรศัพทจะถามวาคุณ
ตองการเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความหรือไม (เชื่อมตอ
กบัศูนยฝากขอความ?)

ในการเชื่อมตอศูนยฝากขอความของคุณ และเรียกดู
หัวขออเีมลหรือขอความใหม ใหเลือก ใช เมื่อคุณดู
ขอความแบบออนไลน คุณจะเชื่อมตอกับศูนยฝาก
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ขอความระยะไกลไดอยางตอเนือ่ง โดยใชการเชื่อมตอ
ขอมูล

ในการดูขอความอเีมลที่ไดรับกอนหนานั้นแบบออฟไลน
ใหเลือก ไม

ในการสรางขอความอเีมลใหม ใหเลอืก ขอความใหม >
อีเมล ในหนาจอหลักเมนกูารรับสงขอความหรือ ตัว
เลือก > สรางขอความ > อีเมล ในศูนยฝากขอความ
ของคุณ โปรดดูที่ “การเขียนและสงขอความ” หนา 112

การดงึขอความอเีมล
กดปุม  แลวเลอืก ขอความ และศูนยฝากขอความ

หากคุณออฟไลน ใหเลอืก ตัวเลือก > เชือ่มตอ เพือ่
เริ่มตนการเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความระยะไกล

ขอสําคญั:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวงัเมื่อเปด
อานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรทีเ่ปนอนัตราย
หรือสิ่งอืน่ที่อาจทาํความเสียหายตอโทรศัพทหรือพซีี
ของคุณ

1. เมื่อคุณไดเปดการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะ
ไกล ใหเลอืก ตัวเลือก > ดึงอีเมล > ใหม เพือ่ดึง
ขอความใหมทัง้หมด, ที่เลือก เพือ่ดึงเฉพาะขอความ
ที่เลือกไว หรือ ทั้งหมด เพือ่ดึงขอความทัง้หมดจาก
ศูนยฝากขอความ

ในการหยุดดึงขอความ ใหเลือก ยกเลิก
2. ในการปดการเชื่อมตอและดูขอความอีเมลแบบออฟ
ไลน ใหเลือก ตวัเลือก > ตดัการเชือ่มตอ

3. ในการเปดขอความอเีมล ใหกดปุมเลื่อน หากยังไม
ไดดึงขอความอเีมลและคุณออฟไลนอยู โทรศัพทจะ
ถามวาคุณตองการดึงขอความจากศูนยฝากขอความ
หรือไม

ในการดูสิ่งที่แนบในอเีมล ใหเปดขอความ แลวเลอืกชอง
สิ่งที่แนบทีก่ํากบัดวยสัญลักษณ  หากไมปรากฏ
สัญลกัษณ แสดงวาไมมีการดึงขอความลงในโทรศัพท
เลอืก ตัวเลือก > ดึง

ในการดึงขอความอเีมลโดยอตัโนมัติ ใหเลอืก ตัว
เลือก > การตัง้คาอีเมล > ดึงหวัขอโดยอัตโนมัติ
โปรดดูที่ “การตั้งคาการดึงขอมูลอตัโนมัติ” หนา 120

การตั้งคาโทรศัพทใหดึงอเีมลอตัโนมัติอาจทาํใหมีการ
สงขอมูลจํานวนมหาศาลผานเครือขายผูใหบริการของ
คุณ โปรดติดตอขอขอมูลเกีย่วกบัคาบริการในการสง
ขอมูลจากผูใหบริการของคุณ

การลบขอความอีเมล
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ และศูนยฝากขอความ

ในการลบเนื้อหาของขอความอเีมลจากโทรศัพท แตยัง
คงเกบ็อเีมลนั้นไวในศูนยฝากขอความระยะไกล ให
เลอืก ตัวเลือก > ลบขอความ ใน ลบอีเมล
จาก: เลอืก โทรศัพทเทานั้น
เครื่องจะแสดงหัวขออเีมลที่อยูในศูนยฝากขอความระยะ
ไกล ดวยเหตุนี้ ถงึแมวาคุณจะลบเนื้อหาของขอความ
ออกไป หัวขออเีมลก็ยังคงปรากฏอยูในเครื่องโทรศัพท
ของคุณ แตหากคุณตองการลบหัวขอดวย คุณตองลบ
ขอความอเีมลออกจากศูนยฝากขอความระยะไกลกอน116

ข
อค
วา
ม



จากนั้นจึงเชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากบัศูนยฝาก
ขอความระยะไกลอกีครั้งเพื่ออพัเดตสถานะ

ในการลบอเีมลออกจากเครื่องโทรศัพทและศูนยฝาก
ขอความระยะไกล ใหเลือก ตวัเลือก > ลบขอความ >
โทรศพัทและเซิรฟเวอร

ในการยกเลกิการลบอเีมลออกจากเครื่องโทรศัพทและ
เซริฟเวอร ใหเลื่อนไปยังอเีมลทีเ่ลือกใหลบออกใน
ระหวางการเชื่อมตอครั้งถัดไป และเลือก ตวัเลือก >
ยกเลิกการลบ

การยกเลกิการเชื่อมตอกับศนูยฝาก
ขอความ
เมื่อคุณออนไลน ในการยุติการเชื่อมตอขอมูลกบัศูนย
ฝากขอความระยะไกล ใหเลอืก ตัวเลือก > ตัดการ
เชื่อมตอ

การดูขอความบนซิมการด
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ
คุณตองคัดลอกขอความซิมมาไวยังแฟมขอมูลในเครื่อง
โทรศัพทของคุณกอน จึงจะสามารถอานขอความดัง
กลาวในซมิการดได
1. ในหนาจอหลกัเมนกูารรับสงขอความนั้น เลอืก ตัว
เลือก > ขอความซิม

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

3. เลอืก ตวัเลือก > คัดลอก หนาจอรายการแฟม
ขอมูลจะปรากฏขึ้น

4. หากตองการเริ่มตนคัดลอก เลอืกแฟมขอมูล และ
ตกลง หากตองการดูขอความ ใหเปดแฟมขอมูล

การตั้งคาขอความ
การตั้งคาตางๆ อาจไดรับการกาํหนดคาไวในโทรศัพท
ของคุณแลว หรือคุณอาจไดรับการตั้งคาเหลานีใ้น
ขอความ หากตองการปอนการตั้งคาดวยตัวเอง ใหเติม
ขอมูลลงในชองทุกชองทีก่ํากบัดวย ตองระบุ หรือ
เครื่องหมายดอกจัน

ผูใหบริการของคุณอาจตั้งศูนยขอความหรือจุดเชื่อมตอ
ทัง้หมดหรือบางจุดสําหรับอปุกรณของคุณไวแลว และ
คุณอาจไมสามารถเปลี่ยน สราง แกไข หรือลบออกได

การตัง้คาขอความแบบตัวอักษร
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ > ตัวเลือก > การ
ตั้งคา > ขอความตวัอักษร
เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้

● ศูนยรบัฝากขอความ —  ดูรายการศูนยรับสง
ขอความที่มีอยูทัง้หมดที่ถูกกําหนดไวแลว

● ศูนยขอความที่ใช  —  เลือกศูนยรับสงขอความที่ใช
สําหรับสงขอความแบบตัวอกัษร

● การเขารหัสอักขระ —  ในการใชการแปลงตัวอกัษร
เปนระบบเขารหัสอืน่เมื่อเปนไปได เลือก การ
สนับสนุนที่ลดลง 117
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● การรบัรายงาน —  เลือกวาจะใหเครือขายสง
รายงานการนําสงขอความของคุณหรือไม (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

● อายุขอความ —  เลือกระยะเวลาทีศู่นยรับสง
ขอความจะสงขอความใหอกีครั้งหากสงครั้งแรกไม
สําเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไม
สามารถสงขอความไดภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 
ขอความจะถูกลบออกจากศูนยรับสงขอความ

● สงขอความเปน  — ติดตอผูใหบริการเพื่อตรวจสอบ
วา ศูนยบริการของคุณสามารถโอนขอความตัวอกัษร
ไปสูรูปแบบอื่นไดหรือไม

● การเชื่อมตอที่เลือก —  เลือกการเชื่อมตอที่จะใช
● ตอบผานศูนยเดิม — เลอืกวาคุณตองการใหสง
ขอความตอบกลบัโดยใชหมายเลขของศูนยรับสง
ขอความเดียวกนัหรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

การตัง้คาขอความมัลตมิีเดยี
กดปุม  แลวเลอืก ขอความ > ตวัเลือก > การตั้ง
คา > ขอความมัลตมิีเดยี
เลอืกจากรายการดังตอไปนี้:

● ขนาดรปูภาพ  — กาํหนดขนาดรูปภาพในขอความ
มัลติมีเดีย

● โหมดการสราง MMS  — หากคุณเลอืก แนะนํา
โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบหากคุณพยายามสง
ขอความที่เครื่องของผูรับอาจไมสนับสนนุ หากคุณ
เลือก จํากดั เครื่องจะไมใหคุณสงขอความทีร่ะบบไม
สนับสนุน ในการรวมเนือ้หาดังกลาวไวในขอความ
ของคุณโดยไมมีการแจงเตือน ใหเลอืก อิสระ

● จุดเชื่อมตอที่ตัง้ไว  — เลือกจุดเชื่อมตอทีใ่ช
เปนการเชื่อมตอที่เลือก

● การดงึมัลติมีเดีย  — เลอืกวาคุณตองการรับ
ขอความหรือไม ในการรับขอความโดยอตัโนมัติใน
เครือขายโฮม ใหเลอืก ออโตในเครอืขายบาน เมื่อ
อยูนอกพืน้ทีบ่ริการเสริมจากระบบเครือขายหลัก คุณ
จะไดรับการแจงเตือนวามีขอความที่จะดึงในศูนย
ขอความมัลติมีเดีย

เมื่ออยูนอกพืน้ที่บริการเสริมจากระบบเครือขายโฮม การ
สงและรับขอความมัลติมีเดียอาจมีคาใชจายเพิม่ขึ้น

หากคุณเลอืก การดึงมัลติมีเดีย > อัตโนมัติเสมอ
โทรศัพทของคุณจะทาํการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ทีใ่ช
งานอยูโดยอตัโนมัติเพือ่ดึงขอความทีอ่ยูทั้งในและนอก
พืน้ที่บริการเสริมจากระบบเครือขายโฮม

● ยอมรบัขอความนิรนาม  — เลือกวาคุณตองการ
ปฏิเสธขอความจากผูสงนิรนามหรือไม

● รบัโฆษณา  — กาํหนดวาคุณตองการรับโฆษณา
ขอความมัลติมีเดียหรือไม

● รบัรายงาน  — เลอืกวาคุณตองการใหแสดงสถานะ
ของขอความที่สงในบันทึกหรือไม (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

● ปฏเิสธการสงรายงาน  — เลอืกวาคุณตองการ
ปองกนัไมใหเครื่องสงรายงานการนําสงขอความที่ได
รับหรือไม

● อายุขอความ  — เลือกระยะเวลาที่ศูนยรับฝาก
ขอความจะสงขอความใหอกีครั้งหากสงครั้งแรกไม
สําเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไม
สามารถสงขอความไดภายในชวงเวลาดังกลาว
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เครื่องจะลบขอความดังกลาวออกจากศูนยรับฝาก
ขอความ

การตัง้คาอีเมล
การจัดการศูนยฝากขอความ
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ > ตัวเลือก > การ
ตัง้คา > อีเมล

ในการเลอืกศูนยฝากขอความทีคุ่ณตองการใชสงอเีมล
ใหเลอืก ศูนยฝากขอความที่ใช และศูนยฝากขอความ

ในการลบศูนยฝากขอความและขอความจากโทรศัพท
ใหเลอืก ศูนยฝากขอความเลื่อนไปยังศูนยฝาก
ขอความที่ตองการ แลวกด C
ในการสรางศูนยฝากขอความใหม ใน ศูนยฝาก
ขอความใหเลือก ตวัเลือก > ศูนยฝากขอความใหม
ชื่อทีคุ่ณตั้งใหศูนยฝากขอความใหมจะแทนที่ ศนูย
ขอความใหม ในหนาจอหลักเมนูการรับสงขอความ คุณ
สามารถมีศูนยฝากขอความไดสูงสุด 6 ศูนย

เลอืก ศนูยฝากขอความ และศูนยฝากขอความเพือ่
เปลี่ยนการตั้งคาการเชื่อมตอ การตั้งคาผูใช การตั้งคา
การดึงขอมูล และการตั้งคาการดึงขอมูลอตัโนมัติ

การตั้งคาการเชื่อมตอ
กด  และเลอืก ขอความ > ตวัเลือก > การตัง้
คา > อีเมล > ศูนยฝากขอความ ศูนยฝากขอความ
และ การตัง้คาการเชื่อมตอ
หากตองการแกไขการตั้งคาอเีมลที่คุณไดรับ เลอืก
อีเมลขาเขา และจากตัวเลือกตอไปนี้

● ชื่อผูใช  — ปอนชื่อผูใชของคุณที่ไดรับจากผูให
บริการ

● รหสัผาน  — ปอนรหัสผานของคุณ หากคุณเวนวาง
ชองนี้ไว เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผานเมื่อคุณ
พยายามเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความระยะไกลของ
คุณ

● เซิรฟเวอรรบัเมล  — ปอนที่อยู IP หรือชื่อโฮสตของ
เซิรฟเวอรเมลทีร่ับอีเมลของคุณ

● จุดเชือ่มตอที่ตั้งไว  — เลือกจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเนต็ (IAP)

● ชื่อศูนยฝากขอความ  — ปอนชื่อสําหรับศูนยฝาก
ขอความ

● ประเภทศนูยฝากขอความ  — ระบุโปรโตคอลอเีมล
ที่ผูใหบริการศูนยฝากขอความระยะไกลของคุณ
แนะนํา ตัวเลือกคือ POP3 และ IMAP4 ไมสามารถ
เปลีย่นการตั้งคานี้ได

● ความปลอดภยั  — เลอืกตัวเลือกดานความปลอดภัย
ที่ใชรักษาความปลอดภัยการเชื่อมตอกบัศูนยฝาก
ขอความระยะไกล

● พอรต  — กาํหนดพอรตสําหรับการเชื่อมตอ
● ล็อกอินแบบรบัรอง APOP (เฉพาะ POP3
เทานั้น) — ใชกบัโปรโตคอล POP3 เพือ่เขารหัสการ
สงรหัสผานไปยังเซิรฟเวอรอเีมลระยะไกลในขณะที่
เชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความ

หากตองการแกไขการตั้งคาอเีมลที่คุณสง เลอืก อีเมล
ขาออก และจากตัวเลือกตอไปนี้

● ที่อยูอีเมลของฉัน  — ปอนที่อยูอเีมลที่ไดรับจากผู
ใหบริการของคุณ
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● เซิรฟเวอรสงเมล  — ปอนทีอ่ยู IP หรือชื่อโฮสตของ
เซริฟเวอรเมลทีส่งอเีมลของคุณ คุณอาจใชได
เฉพาะเซิรฟเวอรขาออกของผูใหบริการของคุณ
เทานั้น โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูล
เพิม่เติม

การตั้งคาสําหรับ ชือ่ผูใช, รหสัผาน, จดุเชื่อมตอที่ตั้ง
ไว, ความปลอดภยั และ พอรต จะเหมือนกบัการตั้งคา
ใน อีเมลขาเขา

การตั้งคาผูใช
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ > ตวัเลือก > การ
ตั้งคา > อีเมล > ศูนยฝากขอความ ศูนยฝาก
ขอความ และ การตัง้คาผูใช
เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้
● ชื่อผูใช  — ปอนชื่อของคุณ ชื่อของคุณจะแทนที่อยู
อเีมลของคุณในโทรศัพทของผูรับ ในกรณีที่เครื่อง
ของผูรับสนับสนนุฟงกชันนี้

● สงขอความ  — กําหนดวิธสีงอเีมลจากโทรศัพทของ
คุณ เลอืก สงทันที สําหรับโทรศัพทที่จะเชื่อมตอกบั
ศูนยฝากขอความเมื่อคุณเลือก สงขอความ หากคุณ
เลือก ระหวางเชือ่มตอถัดไปอเีมลจะถูกสงเมื่อมี
การเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความระยะไกล

● สงสําเนาถงึตัวเอง  — เลอืกวาคุณตองการใหสง
สําเนาอเีมลไปยังศูนยฝากขอความของคุณหรือไม

● รวมลายเซ็น  — เลอืกวาคุณตองการแนบลายเซ็น
ไปกบัขอความอเีมลหรือไม

● การแจงอีเมลใหม  — เลอืกวาคุณตองการรับ
สัญลกัษณเตือนอเีมลใหม (แบบเสียง บันทึก และ
สัญลกัษณเมล) เมื่อไดรับอีเมลใหมหรือไม

การตั้งคาการดึงขอมูล
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ > ตวัเลือก > การ
ตั้งคา > อีเมล > ศูนยฝากขอความและศูนยฝาก
ขอความ และ การตั้งคาการดึง
เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้

● การดงึอีเมล  — กาํหนดวาจะดึงขอมูลสวนใดบาง
ของอเีมลดังนี ้หัวขอเทานั้น, จํากดัขนาด (POP3)
หรือ ขอความและสิ่งที่แนบ (POP3)

● จํานวนการดึง  — กําหนดจํานวนขอความอเีมลใหม
ที่จะถูกดึงมาไวที่ศูนยฝากขอความ

● พาธของแฟมขอมูล IMAP4 (สําหรับ IMAP4
เทานั้น)  — กาํหนดพาธของแฟมขอมูลสําหรับแฟม
ขอมูลทีจ่ะสมัครขอใชบริการ

● การสมัครใชแฟมขอมูล (สําหรับ IMAP4 เทานั้น)
 — สมัครขอใชบริการกบัแฟมขอมูลอืน่ในศูนยฝาก
ขอความระยะไกล และดึงเนือ้หาจากแฟมขอมูลดัง
กลาว

การตั้งคาการดึงขอมูลอัตโนมัติ
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ > ตวัเลือก > การ
ตั้งคา > อีเมล > ศูนยฝากขอความ และศูนยฝาก
ขอความ และ ดงึหัวขอโดยอัตโนมัติ
เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้

● การแจงเตือนอีเมล  — ในการดึงหัวขอมาไวใน
เครื่องโดยอตัโนมัติเมื่อคุณไดรับอีเมลใหมในศูนย
ฝากขอความระยะไกลของคุณ ใหเลือก รบัและ
อัพเดตอัตโนมัต ิหรือ เฉพาะเครอืขายบาน
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● การดงึอีเมล  — ในการดึงหัวขอของขอความอเีมล
ใหมโดยอตัโนมัติจากศูนยฝากขอความระยะไกลของ
คุณในเวลาทีก่ําหนด ใหเลอืก เปดใชงาน หรือ
เฉพาะเครอืขายบาน กาํหนดเวลาและความถี่ในการ
ดึงขอความ

การแจงเตือนอีเมล และ การดึงอีเมล ไมสามารถเปด
ใชพรอมกนัได
การตั้งคาโทรศัพทใหดึงอเีมลโดยอตัโนมัติอาจ
เกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขาย
ของผูใหบริการ โปรดสอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบัคา
บริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

การตัง้คาขอความบริการเว็บ
กดปุม  และเลอืก ขอความ > ตวัเลือก > การตั้ง
คา > ขอความบรกิาร
เลอืกวาคุณตองการรับขอความบริการหรือไม หากคุณ
ตองการตั้งคาโทรศัพทใหเปดเบราเซอรและเริ่มการ
เชื่อมตอกบัเครือขายเพือ่ดึงขอมูลเมื่อคุณไดรับขอความ
บริการโดยอตัโนมัติ เลอืก ดาวนโหลดขอความ >
อัตโนมัติ

การตัง้คาการแสดงขอมูลของระบบ
ทีใ่ชงาน
หากตองการขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัหัวขอตางๆ และ
หมายเลขหัวขอทีเ่กีย่วของกนั โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ

ใหกดปุม  และเลือก ขอความ > ตวัเลือก > การ
ตั้งคา > ขอความจากระบบ
เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้

● การรับ  — เลอืกวาคุณตองการรับขอความแสดง
ขอมูลของระบบทีใ่ชงานหรือไม

● ภาษา  — เลือกภาษาที่คุณตองการใชรับขอความ:
ทั้งหมด, ที่เลือก หรือ อื่นๆ

● การตรวจหาหวัขอ  — เลือกวาโทรศัพทจะคนหา
หมายเลขหัวขอใหม และบันทกึหมายเลขใหมโดยไม
ใสชื่อลงในรายการหัวขอโดยอตัโนมัติหรือไม

การตัง้คาอืน่ๆ
ใหกดปุม  และเลือก ขอความ > ตวัเลือก > การ
ตั้งคา > อื่นๆ
เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้
● บันทึกขอความที่สง  — เลือกวาคุณตองการบันทกึ
สําเนาของขอความแบบตัวอกัษร, ขอความมัลติมีเดีย
หรืออีเมลที่คุณสงไปยังแฟมขอมูล สง หรือไม

● จํานวนขอความที่บันทึก  —  กําหนดจํานวน
ขอความที่สงแลวที่จะบันทึกลงในแฟมขอมูลรายการ
ที่สงในแตละครั้ง เมื่อถึงขีดจํากดัแลว ขอความเกา
ที่สุดจะถูกลบออก

● หนวยความจําที่ใช  — เลือกหนวยความจําทีคุ่ณ
ตองการจัดเก็บขอความ
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การโทรออก
สายสนทนา 
1. ในโหมดสแตนดบาย ปอนหมายเลขโทรศัพท รวมถึง
รหัสพืน้ที่ ในการลบหมายเลข กด C
สําหรับการโทรออกตางประเทศ ใหกด * สองครั้ง
สําหรับเครื่องหมาย + (แทนรหัสการโทรออกตาง
ประเทศ) และปอนรหัสประเทศ รหัสพืน้ที่ (ไมตองใส
เลข 0 นาํหนาแลวแตกรณี) แลวตามดวยเบอร
โทรศัพท

2. หากตองการโทรออก กดปุมโทร

3. ในการวางสาย (หรือยกเลิกการโทรออก) ใหกดปุม
วางสาย

เมื่อกดปุมวางสาย เครื่องจะวางสายสนทนานั้นเสมอ
แมวาจะมีการใชงานแอปพลิเคชั่นอืน่อยูกต็าม

ในการโทรออกจากรายชื่อ กด  และเลือก รายชือ่
เลือ่นไปยังรายชื่อที่ตองการ หรือปอนอกัษรตัวแรกของ
ชื่อที่ตองการลงในชองสําหรับการคนหา ในการโทรถงึ
รายชื่อ ใหกดปุมโทร หากคุณมีหมายเลขจัดเกบ็ไวหลาย
หมายเลขสําหรับหนึ่งรายชื่อ ใหเลือกหมายเลขที่
ตองการจากรายชื่อ และกดปุมโทร

ตัวเลือกที่สามารถใชได
ระหวางที่กําลังใชสาย
หากตองการปรับระดับเสียงระหวางการโทร ใชปุมระดับ
เสียงดานขางของอปุกรณของคุณ คุณสามารถใชปุม
เลือ่นได ถาคุณปรับเสียงเปน เงียบเสียง เลือก เลิก
เงียบ กอน

หากตองการสงรูปภาพหรือคลิปวิดีโอในขอความ
มัลติมีเดียไปยังคูสนทนา เลือก ตัวเลือก > สง MMS
(ใชไดในเครือขาย UMTS เทานั้น) คุณสามารถแกไข
ขอความและเปลีย่นชื่อผูรับกอนสงได กดปุมโทรออก
เพือ่สงไฟลไปยังอปุกรณที่ใชงานรวมกนัได (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

หากตองการพกัสายทีส่นทนาอยูเพือ่รับอกีสายทีโ่ทร
เขา เลือก ตัวเลือก > พกัสาย หากตองการสลับสาย
ระหวางสายทีส่นทนาอยูและสายที่พกัไว เลือก ตัว
เลือก > สลับ

หากตองการสงตัวอกัษรแทนเสียงเรียกเขาแบบ DTMF
(เชน รหัสผาน) เลอืก ตวัเลือก > สง DTMF ปอนตัว
อักษร DTMF หรือคนหาตัวอกัษรนั้นในสมุดโทรศัพท
หากตองการปอนตัวอกัษรขณะรอสาย (w) หรือตัวอกัษร
เมื่อตองการหยุดสายชั่วคราว (p) กดปุม * ซ้ําๆ หาก
ตองการสงเสียงสัญญาณ ใหเลือก ตกลง คุณสามารถสง
โทน DTMF ไปไวทีช่อง เบอรโทรศัพท หรือ DTMF ในบัตร
รายชื่อ
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เคล็ดลับ: เมื่อคุณมีสายทีก่ําลงัสนทนาเพยีงสาย
เดียว และตองการพกัสาย ใหกดปุมโทรออก หาก
ตองการปฏิเสธการโทร กดปุมโทรออกอกีครั้ง

ระหวางการสนทนา หากตองการเปลี่ยนใหเสียงออกจาก
ลาํโพงแทนที่จะออกจากเครื่อง เลือก ตัวเลือก > ใช
งานลําโพง ถาคุณตอชุดหูฟงที่ทํางานรวมกันไดเขากบั
การเชื่อมตอ Bluetooth และตองการเปลี่ยนใหเสียงออก
ทีชุ่ดหูฟง เลือก ตัวเลือก > ใชงานแฮนดฟรี หาก
ตองการสลับกลบัมาทีต่ัวเครื่อง เลือก ตัวเลือก > ใช
งานหูฟงในตัว

เพือ่วางสายทีส่นทนาอยูและเปลีย่นไปรับสายเรียกซอน
เลอืก ตวัเลือก > แทนที่

ถาคุณมีสายที่กาํลงัสนทนาจํานวนมาก และตองการวาง
ทกุสาย เลอืก ตวัเลือก > วางสายทั้งหมด
ตัวเลือกหลายตัวซึง่คุณสามารถใชไดขณะสนทนา คือ
บริการเสริมจากระบบเครือขาย

ศูนยขอความเสียงและศูนย
ขอความวิดีโอ 
ในการโทรไปยังศูนยฝากขอความเสียงหรือศูนย
ขอความวิดีโอ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย ซึง่ศูนย
ขอความวดิีโอจะใชไดในเครือขาย UMTS เทานั้น) กด
ปุม 1 คางไวเมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทาํงาน แลว
เลอืก ศนูยขอความเสียง หรือ ศนูยขอความวิดีโอ

ในการเปลีย่นเบอรโทรศัพทของศูนยขอความเสียงและ
ศูนยขอความวิดีโอ ใหกดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ >

ยูทิลิตี > โทรศูนย ตามดวยศูนยฝากขอความ และ ตวั
เลือก > เปลี่ยนเบอร ปอนหมายเลข (ที่ไดรับจากผูให
บริการเครือขาย) แลวเลอืก ตกลง

การรับสายหรือปฏิเสธไมรับ
สาย
หากตองการรับสาย กดปุมโทรออก

หากตองการปดเสียงเรียกเขาของสายทีโ่ทรเขา เลอืก
เงียบ

หากคุณไมตองการรับสาย กดปุมวางสาย หากคุณเปดใช
งานฟงกชั่น การโอนสาย > สายสนทนา > ถาไม
วาง ในการตั้งคาโทรศัพทเพือ่โอนสาย จะทาํใหสายที่
ถกูปฏิเสธถูกโอนไปดวยเชนกนั

เมื่อคุณเลือก เงียบ เพือ่ปดเสียงเรียกเขาของสายที่โทร
เขา คุณสามารถสงขอความแบบตัวอกัษรโดยที่ไมตอง
ปฏิเสธสายที่โทรเขา เพือ่แจงผูทีโ่ทรวาคุณไมสามารถ
รับสายได เลือก ตัวเลือก > สงขอความ หากตองการ
กาํหนดตัวเลอืกนีแ้ละเขียนขอความตัวอกัษรมาตฐาน
เลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > โทรศัพท > การ
โทร > ปฏิเสธสายดวยขอความ

การประชุมสาย
1. โทรออกไปยังผูรวมสายรายแรก

2. ในการโทรไปยังผูรวมสายรายอืน่ ใหเลือก ตัว
เลือก > โทรออกใหม สายแรกจะถกูพักไว
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3. เมื่อมีผูรับสายใหมแลว หากตองการดึงสายแรกให
เขารวมการประชุม ใหเลอืก ตัวเลือก > ประชุม

ในการเพิ่มผูเขารวมการประชุมรายใหมลงในสาย
สนทนา ใหทําซ้าํขั้นตอนที่ 2 แลวเลอืก ตวัเลือก >
ประชุม > เพิ่มในการประชมุ โทรศัพทเครื่องนี้
สามารถรองรับผูรวมประชุมสายไดมากทีสุ่ด 6 สาย
รวมทัง้ตัวคุณ

ในการสนทนาเปนการสวนตัวกับผูรวมสายคนหนึ่ง
ใหเลือก ตวัเลือก > ประชุม > สวนตวั เลือกผูรวม
สาย แลวเลือก สวนตัว โทรศัพทจะพกัสายการ
ประชุมในเครื่องของคุณไว สวนผูรวมสายรายอืน่ๆ จะ
ยังสามารถสนทนาตอไปได หลงัจากจบการสนทนา
สวนตัว ใหเลอืก ตัวเลือก > ประชุม เพือ่กลับสูการ
ประชุมสาย

ในการถอดผูรวมสาย ใหเลอืก ตวัเลือก >
ประชุม > ถอนผูรวมสาย เลือ่นไปที่ผูรวมสาย แลว
เลือก ถอน

4. เมื่อตองการจบการประชุมสายที่ดําเนินการอยู ใหกด
ปุมวางสาย

การโทรดวน
ในการเปดทํางานคุณสมบัตินี้ กด  และเลอืก เครือ่ง
มือ > การตัง้คา > โทรศัพท > การโทร > การโทร
ดวน

หากตองการกาํหนดหมายเลขโทรศัพทใหกบัปุมตัวเลข
(2-9) กด  จากนั้นเลือก เครือ่งมือ > ยูทิลิต ี> โทร
ดวน เลือ่นไปทีปุ่มทีคุ่ณตองการกาํหนดหมายเลข

โทรศัพท และเลอืก ตัวเลือก > กําหนด หมายเลข 1
ถกูสงวนไวสําหรับศูนยฝากขอความเสียงหรือวดิีโอ และ
สําหรับการเขาสูเว็บเบราเซอร

หากตองการโทรออกในโหมดสแตนดบาย กดปุมทีไ่ด
กําหนดไวและกดโทรออก

สายเรียกซอน 
คุณสามารถรับสายเรียกเขาในขณะที่กาํลังสนทนากับ
สายอื่นได ในการเปดใชฟงกชันสายเรียกซอน ใหเลือก
การตัง้คา > โทรศัพท > การโทร > สายเรยีก
ซอน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการรับสายเรียกซอน ใหกดปุมโทร สายแรกจะถูกพกั
สายไว

ในการสลับระหวางสายสนทนาสองสาย ใหเลือก สลับ
ในการเชื่อมสายเรียกเขาหรือสายทีพ่กัไวเขากบัสายที่
สนทนาอยู และวางสายของคุณเองจากสายทั้งสอง
เลอืก ตัวเลือก > โอน เมื่อตองการวางสายทีส่นทนา
อยู ใหกดปุมวางสาย ในการวางทั้งสองสาย ใหเลอืก ตัว
เลือก > วางสายทั้งหมด

การโทรออกโดยใชเสียง
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูง
การสั่งงานดวยเสียงขั้นสูงนี้ไมขึ้นกบัเสียงของผูพดู ดัง
นั้น ผูใชไมตองบันทึกรายการเสียงไวลวงหนา โทรศัพท
จะสรางรายการเสียงใหกบัรายการตางๆ ในรายชื่อแทน
แลวเปรียบเทียบรายการเสียงทีเ่ปลงออกมากบัรายการ124
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เสียงที่สรางไวแลว การจดจําเสียงในโทรศัพทจะปรับ
เปลี่ยนตามเสียงของผูใชหลัก เพือ่ใหจดจําการสั่งงาน
ดวยเสียงไดดียิ่งขึ้น

รายการเสียงสําหรับรายชื่อคือชื่อหรือชื่อเลนที่จัดเกบ็ไว
บนบัตรรายชื่อ ในการฟงรายการเสียงสังเคราะห ใหเปด
บัตรรายชื่อ และเลอืก ตัวเลือก > รายละเอียดรายการ
เสียง > เลนรายการเสียง

การโทรออกโดยใชรายการเสียง

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจ
จะเกดิปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในที่ทีม่ีเสียงดังหรืออยูใน
สถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออก
โดยใชเสียงเพยีงอยางเดียวไมวาในสถานการณใด
กต็าม

เมื่อคุณใชการโทรออกดวยเสียง ลําโพงจะเริ่มทาํงาน
ใหถอืโทรศัพทหางจากตัวเล็กนอยเมื่อคุณพูดรายการ
เสียง

1. ในการเริ่มตนโทรออกดวยเสียง ในโหมดสแตนดบาย
ทีใ่ชอยู ใหกดปุมเลอืกดานขวาคางไว หากคุณใชชุด
หูฟงที่ใชงานรวมกนัไดทีม่ีปุมชุดหูฟง ใหกดปุมชุด
ฟงคางไวเพือ่เริ่มการโทรออกดวยเสียง

2. คุณจะไดยินเสียงสัญญาณสั้นๆ และคําวา พูดตอนนี้
จะปรากฏขึ้น พดูชื่อหรือชื่อเลนตามทีบ่ันทึกอยูใน
รายชื่อใหชัดเจน

3. โทรศัพทจะเลนรายการเสียงทีส่รางไวแลวของราย
ชื่อที่จดจําไดในภาษาในเครื่องทีเ่ลือก และแสดงชื่อ
และหมายเลขโทรศัพท หากคุณไมตองการโทร
ติดตอไปยังรายชื่อนั้น เลอืก ถดัไป ภายใน 2.5

วินาที เพือ่ดูรายการอืน่ที่ตรงกัน หรือ หยุด เพือ่
ยกเลกิการโทรออกดวยเสียง

หากรายชื่อนัน้มีหมายเลขโทรศัพทบันทึกไวหลาย
หมายเลข เครื่องจะเลอืกหมายเลขตามคาเริ่มตน หากมี
การตั้งคาไว หากไมไดตั้งคา โทรศัพทจะเลือกหมายเลข
ทีส่ามารถใชไดกอนจากบัตรรายชื่อ

การโทรสายวิดีโอ
เมื่อคุณโทรสายวิดีโอ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คุณจะเห็นวิดีโอสองทางตามเวลาจริงระหวางคุณและ
ผูรับสาย ภาพวดิีโอสดหรือภาพวดิีโอทีถ่ายไวโดยใช
กลองถายรูปในโทรศัพทจะปรากฎในเครื่องของคู
สนทนาทางวดิีโอปลายสาย

ในการสนทนาทางวดิีโอ คุณจําเปนตองมี USIM การด
และอยูภายในบริเวณพืน้ทีค่รอบคลุมของระบบเครือขาย
UMTS โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายเพือ่สอบถาม
ขอมูลเกีย่วกบับริการและการเปนสมาชิกของบริการ
สนทนาทางวิดีโอ

ทัง้นี้ คุณสามารถสนทนาทางวดิีโอไดระหวางคุณกบัคู
สนทนาอกีฝายเทานั้น โดยสามารถใชการสนทนาทาง
วดิีโอไดกบัโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชงานรวมกนัไดหรือ
ไคลเอนต ISDN แตคุณจะไมสามารถใชงานฟงกชันการ
สนทนาทางวิดีโอได หากมีการใชสายสนทนา สาย
สนทนาทางวิดีโออื่น หรือสายขอมูลอืน่อยู

ไอคอน
   คุณไมไดรับภาพวดิีโอ (เนื่องจากผูรับไมไดสงภาพ

วดิีโอ หรือระบบเครือขายไมไดสงวดิีโอนั้น) 125
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   คุณปฏิเสธการสงภาพวิดีโอจากเครื่องโทรศัพท
ของคุณ ในการสงภาพนิ่ง ใหเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้
คา > โทรศัพท > การโทร > รูปภาพในสายวิดโีอ

แมวาคุณจะปฏิเสธการสงภาพวิดีโอในระหวางสาย
สนทนาทางวดิีโอ คุณยังคงตองเสียคาใชจายเปนสาย
สนทนาทางวดิีโอ กรุณาตรวจสอบราคาจากผูใหบริการ

1. ในการเริ่มตนสายวิดีโอ ใหปอนหมายเลขโทรศัพท
ในโหมดสแตนดบาย หรือเลอืก รายชื่อ และเลือก
รายชื่อ

2. เลือก ตัวเลือก > โทร > สายวิดโีอ
กลองตัวที่สองที่อยูดานหนาจะถูกใชเปนกลองหลัก
ตั้งแตเริ่มตนเมื่อสนทนาทางวดิีโอ การเริ่มสาย
สนทนาวิดีโออาจตองใชเวลาสักครู และ กําลังรอ
ภาพวิดีโอ จะปรากฏขึ้น ในกรณีทีต่อสายไมได
(เปนตนวา ระบบเครือขายไมรองรับฟงกชันการ
สนทนาทางวดิีโอ หรือเครื่องปลายสายไมสามารถใช
งานรวมกนัได) เครื่องจะแสดงขอความใหคุณเลือก
วาตองการใชสายโทรออกตามปกติหรือสงขอความ
หรือขอความมัลติมีเดียแทนหรือไม

หากตอสายสนทนาทางวิดีโอไดเรียบรอยแลว คุณจะ
เห็นภาพวดิีโอสองกรอบ และไดยินเสียงออกจาก
ลําโพง ผูรับสายอาจปฏิเสธการสงวิดีโอ ( ) ซึ่งใน
กรณีนี้คุณจะไดยินแตเสียง และอาจเห็นภาพนิ่งหรือ
กราฟกบริเวณพืน้หลังทีเ่ปนสีเทาแทน

3. หากตองการจบการสนทนาทางวิดีโอ ใหกดปุมวาง
สาย

ตัวเลือกขณะใชสายวิดีโอ
ในการเปลีย่นระหวางการแสดงภาพวิดีโอหรือจะให
ไดยินเสียงเพยีงอยางเดียว ใหเลอืก ตัวเลือก > ใช
งาน หรือ ไมใชงาน แลวเลอืกตัวเลอืกที่ตองการ

ในการใชกลองหลักสงวดิีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > ใช
กลองหลัก ในการเปลี่ยนกลับเปนกลองรอง ใหเลอืก
ตัวเลือก > ใชกลองรอง

ในการจับภาพวดิีโอทีคุ่ณกําลงัสง ใหเลอืก ตัวเลือก >
สงภาพที่จบัไว การสงวดิีโอจะถูกพกัไว แลวภาพ
สแนบ็ช็อตจะปรากฏขึ้นทางฝายผูรับ ระบบจะไมบันทึก
ภาพสแนบ็ช็อต กด ยกเลิก เพือ่สงวิดีโอตอ

ในการยอหรือขยายภาพ ใหเลอืก ตัวเลือก > ยอ/
ขยาย

ในการเปลีย่นใหเสียงไปออกที่ชุดหูฟงที่ใชการเชื่อมตอ
Bluetooth ทีต่ออยูกบัเครื่องของคุณ ใหเลือก ตัว
เลือก > ใชงานแฮนดฟรี ในการเปลีย่นใหเสียงกลับ
มาออกที่ลาํโพงของเครื่อง เลือก ตัวเลือก > ใชงานหู
ฟงในตัว

ในการเปลีย่นคุณภาพวดิีโอ ใหเลอืก ตัวเลือก >
กําหนดลักษณะวิดโีอ สัญลักษณ คณุภาพปกต ิคือ
อัตราการแสดงภาพ 10 ภาพตอวินาที ใช รายละเอียด
ชัดขึ้น สําหรับรายละเอยีดสั้นๆ และไมเปลีย่นแปลง ใช
วิดีโอราบรืน่ขึ้น ในการเลือ่นรูปภาพ

หากตองการปรับความดังของเสียงระหวางการสนทนา
ทางวิดีโอ ใหใชปุมปรับความดังที่ดานขางของโทรศัพท
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การรับสายหรือปฏิเสธไมรับ
สายวิดีโอ
เมื่อมีสายวดิีโอเรียกเขา สัญลกัษณ  จะปรากฏขึ้น

ในการรับสายวิดีโอ ใหกดปุมโทร สัญลกัษณ ยอมใหสง
ภาพวิดโีอใหผูโทร? จะปรากฏขึ้น ในการเริ่มตนสงภาพ
วดิีโอสด เลือก ใช

หากคุณไมไดเปดใชสายวิดีโอ คุณจะไดยินเสียงของผู
โทรเทานัน้ ภาพวดิีโอจะถูกแทนทีด่วยหนาจอสีเทา ใน
การเปลีย่นหนาจอสีเทาเปนภาพนิ่งที่ถายจากกลองใน
โทรศัพทของคุณ ใหเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา >
โทรศัพท > การโทร > รปูภาพในสายวิดีโอ

ในการวางสายวดิีโอ ใหกดปุมวางสาย

มุมมองรวม
ใชฟงกชันมุมมองรวม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
เพือ่สงภาพสดหรือคลปิวดิีโอจากโทรศัพทมือถือของ
คุณไปยังโทรศัพทมือถอืเครื่องอืน่ทีใ่ชงานรวมกนัไดใน
ระหวางการสนทนา

ลาํโพงจะทาํงานเมื่อคุณเปดใชฟงกชันมุมมองรวม หาก
คุณไมตองการใชลาํโพงสําหรับสายสนทนาในขณะรวม
มองวดิีโอ คุณยังสามารถใชชุดหูฟงทีใ่ชงานรวมกันได

ขอกําหนดมุมมองรวม
มุมมองรวมจําเปนตองใชการเชื่อมตอแบบ UMTS ติดตอ
ผูใหบริการหากตองการขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบับริการ

และความพรอมของเครือขาย UMTS และคาบริการที่
เกีย่วของกบัการใชบริการนี้
ในการใชมุมมองรวม คุณตองปฏิบัติดังนี้:

● ตรวจดูใหแนใจวามีการตั้งคาการเชื่อมตอระหวาง
บุคคลใหกบัโทรศัพทของคุณแลว

● ตรวจดูใหแนใจวาคุณมีการเชื่อมตอ UMTS ที่ใชงาน
อยู และอยูภายในพืน้ที่ของเครือขาย UMTS หากคุณ
ออกจากเครือขาย UMTS ในขณะใชมุมมองรวม การ
รวมมองวดิีโอจะหยุดทํางานและการใชสายสนทนา
จะทาํงานตอไป

● ตรวจดูใหแนใจวาทั้งผูสงและผูรับไดลงทะเบียนเขาสู
เครือขาย UMTS แลว หากคุณเชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ใหเขาสูเซสชันการแบงปน และเครื่องของผูรับไมได
อยูในพืน้ทีค่รอบคลุมของระบบเครือขาย UMTS, ยังไม
ไดติดตั้งมุมมองรวม หรือไมไดตั้งคาการเชื่อมตอ
ระหวางบุคคลไว ผูรับจะไมไดรับคําเชิญที่คุณสงมา
ให คุณจะไดรับขอความแสดงขอผิดพลาดซึ่งแสดง
วาผูรับไมสามารถรับคําเชิญได

การตัง้คา
ในการตั้งคามุมมองรวม คุณตองมีการตั้งคาการเชื่อมตอ
UMTS และการเชื่อมตอระหวางบุคคล
การตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคล
การเชื่อมตอระหวางบุคคลเรียกในอกีชื่อหนึ่งวาการ
เชื่อมตอ SIP (Session Initiation Protocol) การตั้งคารูป
แบบ SIP ตองไดรับการกาํหนดคาในโทรศัพทของคุณ
กอนจึงจะสามารถใชมุมมองรวมได โปรดสอบถามการตั้ง
คารูปแบบ SIP จากผูใหบริการโทรศัพท และบันทึกไวใน
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โทรศัพทของคุณ ผูใหบริการอาจสงการตั้งคาใหคุณหรือ
ใหรายการพารามิเตอรทีจ่ําเปนกไ็ด
การเพิม่ทีอ่ยู SIP ลงในบัตรรายชื่อ:

1. กดปุม  แลวเลอืก รายชื่อ
2. เปดบัตรรายชื่อ (หรือสรางบัตรใหมสําหรับบุคคล

กลาว)
3. เลือก ตัวเลือก > เพิม่รายละเอียด > รวมมอง
วิดีโอ

4. ปอนที่อยู SIP ในรูปแบบ username@domainname
(คุณสามารถใชที่อยู IP แทนชื่อโดเมนได)
หากคุณไมทราบ SIP แอดเดรสของรายชื่อนั้นๆ คุณ
สามารถใชหมายเลขโทรศัพทของผูรับ รวมดวยรหัส
ประเทศเพือ่รวมดูวิดีโอได (หากผูใหบริการเครือขาย
สนับสนุน)

การตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS
การตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS:
● ติดตอผูใหบริการเพือ่กําหนดขอตกลงสําหรับคุณใน
การใชเครือขาย UMTS

● ตรวจดูใหแนใจวาตั้งคาจุดเชื่อมตอ UMTS ของ
โทรศัพทถูกตองแลว

การรวมมองวิดโีอสดและคลปิวิดโีอ
ในขณะใชสายสนทนา ใหเลือก ตวัเลือก > รวมดู
วิดีโอ:

1. ในการรวมมองวิดีโอสดขณะสนทนา ใหเลอืก ภาพ
สด

ในการรวมมองคลิปวิดีโอ ใหเลอืก คลิป แลวเลือก
คลิปทีคุ่ณตองการแบงปน
คุณอาจจําเปนตองแปลงคลิปวิดีโอเปนรูปแบบที่
เหมาะสมสําหรับการใชรวมกนั ถา ตองแปลงคลิป
สําหรบัแบงใชงาน ทําตอ? ปรากฏขึ้น ใหเลือก
ตกลง

2. โทรศัพทของคุณจะสงคําเชิญไปยังที่อยู SIP หาก
ผูรับมีทีอ่ยู SIP หลายแหงหรือมีเบอรโทรศัพทที่มี
รหัสประเทศนําหนาจัดเกบ็ไวในรายชื่อ ใหเลอืกที่อยู
หรือเบอรโทรที่ตองการ หากยังไมมีทีอ่ยู SIP หรือ
เบอรโทรศัพทของผูรับ ใหปอนทีอ่ยู SIP หรือเบอร
โทรศัพทของผูรับพรอมรหัสประเทศ และเลอืก
ตกลง เพือ่สงคําเชิญ
การรวมมองจะเริ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อผูรับตอบ
รับคําเชิญ

ตัวเลือกขณะแบงดูวิดีโอ
   เพือ่ยอ/ขยายวิดีโอ (ใชไดเฉพาะผูสงเทานั้น)

   เพือ่ปรับความสวาง (ใชไดเฉพาะผูสงเทานั้น)

 หรือ   เพือ่ปดเสียงหรือเปดเสียงไมโครโฟน

 หรือ   เพือ่เปดและปดลําโพง

   เพือ่เปลี่ยนเปนโหมดเต็มจอ (ใชไดเฉพาะผูรับ
เทานั้น)

3. ในการหยุดการแบงปนเซสชัน เลอืก หยุด หาก
ตองการวางสายสนทนา ใหกดปุมจบการทํางาน เมื่อ
คุณวางสาย การแบงดูวิดีโอจะสิ้นสุดลงดวย
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ในการจัดเกบ็วิดีโอสดทีคุ่ณรวมมอง ใหเลอืก จัดเกบ็
เมื่อมีขอความถาม วิดีโอทีร่วมมองจะถกูจัดเกบ็ไวใน
โฟลเดอรรูปถาย

หากคุณเขาใชงานแอปพลเิคชั่นอืน่ขณะที่รวมมองคลิป
วดิีโอ การรวมมองจะถกูพกัไวชั่วคราว หากตองการกลับ
ไปที่หนาจอการแบงดูวดิีโอ แลวรวมมองตอ เมื่อเครื่อง
อยูในโหมดสแตนดบายพเิศษ ใหเลือก ตวัเลือก > ทํา
ตอ

การยอมรับคําเชิญ
คุณไมสามารถรับคําเชิญไดหากคุณอยูนอกเครือขาย
UMTS
เมื่อมีผูอื่นสงคําเชิญการแบงปนวิดีโอใหกบัคุณ
โทรศัพทของคุณจะดังขึ้น แลวชื่อหรือที่อยู SIP ของผูสง
จะปรากฏบนหนาจอ ในการรับคําเชิญ ใหเลอืก ยอมรับ
เมื่อตองการปฏิเสธไมรับคําเชิญ ใหเลือก ปฏิเสธ หรือ
กดปุมวางสาย การกดปุมวางสายจะเปนการจบสาย
สนทนาดวยเชนกนั ผูสงจะไดรับขอความแจงวาคุณ
ปฏิเสธคําเชิญนั้น

เมื่อคุณไดรับคลิปวิดีโอ หากตองการปดเสียงของคลิป
ใหเลอืก ปดเสียง

ในการสิ้นสุดมุมมองรวม ใหเลือก หยุด ทั้งนี ้การใช
มุมมองรวมจะสิ้นสุดลงหากวางสายสนทนาที่ใชอยู

บนัทึก
บันทึกจะเกบ็ขอมูลเกีย่วกบัรายการการติดตอสื่อสารของ
โทรศัพท เครื่องจะบันทกึหมายเลขทีไ่มไดรับสายและที่
รับสาย กต็อเมื่อระบบเครือขายใชงานฟงกชันไดหลาย
ฟงกชัน โดยทีเ่ครื่องตองเปดอยู และอยูในพืน้ทีบ่ริการ

เบอรโทรลาสดุ
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > บันทึก
ในการดูเบอรที่ไมไดรับสาย เบอรที่ไดรับสาย และเบอร
ทีโ่ทรออก ใหเลือก เบอรโทรลาสุด เครื่องจะบันทกึ
เบอรที่ไมไดรับสายและที่รับสายถาเครือขายสนบัสนุน
ฟงกชันเหลานี้ โดยที่เครื่องตองเปดอยู และอยูในพืน้ที่
บริการของเครือขาย

ในการลบรายการเบอรโทรลาสุดทัง้หมด ใหเลอืก ตวั
เลือก > ลบเบอรโทรลาสุด ในการลบขอมูลการใช
สาย ใหเปดขอมูลการใชที่ตองการลบ แลวเลือก ตัว
เลือก > ลบรายการ ในการลบรายการแตละรายการ ให
เปดขอมูลการใช เลือ่นไปยังรายการทีต่องการ แลวกด
ปุม C

เวลาการโทร
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > บันทึก

ในการดูชวงเวลาโดยประมาณของสายทีไ่ดรับและสาย
ทีโ่ทรออก ใหเลือก เวลาการโทร

หมายเหตุ: คาใชจายจริงทีผู่ใหบริการเรียกเกบ็
สําหรับการโทรและบริการนั้นอาจแตกตางกนั ขึ้นกบั
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คุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษในการเรียกเกบ็
ภาษี และอืน่ๆ

ในการลบระยะเวลาการโทรที่ใชไป ใหเลอืก ตวัเลือก >
ลบตวัจับเวลา โดยทีคุ่ณตองปอนรหัสล็อคดวย

ขอมูลแบบแพคเก็ต
ใหกดปุม  และเลือก เครือ่งมือ > บนัทึก

หากตองการตรวจดูจํานวนขอมูลที่รับและสงระหวางการ
เชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็ เลอืก ขอมูลแพคเกต็
ตัวอยางเชน คุณอาจจะตองชําระคาบริการในการเชื่อม
ตอขอมูลแบบแพคเกต็ ตามจํานวนขอมูลที่สงและรับ

การดรูายการตดิตอสือ่สารทกุ
รายการ
กดปุม  และเลอืก เครือ่งมือ > บันทึก > เบอรโทร
ลาสุด
ไอคอนในบันทกึมีดังตอไปนี้:

   สายเรียกเขา

   สายโทรออก

   รายการติดตอสื่อสารที่พลาดการติดตอ

ในการเปดบันทกึทั่วไปที่คุณสามารถตรวจดูการโทรสาย
สนทนาทั้งหมด ขอความตัวอกัษร หรือการเชื่อมตอ
ขอมูลและ LAN ไรสายทีล่งทะเบียนทางโทรศัพท เลือ่น
ไปทางขวา รายการยอยตางๆ เชน ขอความตัวอกัษรที่
แบงสงออกไปมากกวาหนึ่งครั้ง และการเชื่อมตอขอมูล
แบบแพคเกต็จะถูกเกบ็รวบรวมไวเปนรายการติดตอ

สื่อสารเพยีงรายการเดียว การเชื่อมตอกบัศูนยฝาก
ขอความ ศูนยฝากขอความมัลติมีเดีย หรือเว็บเพจจะ
แสดงไวเปนการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต

ในการเพิม่หมายเลขโทรศัพททีไ่มรูจักจากบันทกึลงใน
รายชื่อของคุณ เลือก ตวัเลือก > จดัเก็บไปยังรายชื่อ

ในการกรองบันทึก เลอืก ตวัเลือก > ตัวกรอง และตัว
กรอง

ในการลางเนื้อหาของบันทึก ขอมูลการใชสายลาสุด
และรายงานการนําสงขอความอยางถาวร เลือก ตัว
เลือก > ลางบนัทึก เลือก ใช เพือ่ยืนยัน ในการลบ
รายการเดียวจากรายการใดรายการหนึง่ของบันทกึการ
โทรลาสุด กดปุม C
หากตองการตั้งเวลาเกบ็บันทกึ ใหเลือก ตัวเลือก >
การตัง้คา > เวลาเก็บบันทึก หากคุณเลือก ไมมี
บันทึก เครื่องจะลบขอมูลบันทกึ ขอมูลการโทรลาสุด
และรายงานผลการสงขอความทั้งหมดอยางถาวร

เคล็ดลับ: ในหนาจอรายละเอยีด คุณสามารถคัด
ลอกหมายเลขโทรศัพทลงในคลิปบอรดได และ
วางหมายเลขนัน้ในขอความแบบตัวอกัษรได
เลือก ตัวเลือก > ใชเบอร > คดัลอก

ในการดูปริมาณขอมูลทีถ่ายโอน และระยะเวลาที่การ
เชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ใชลาสุด เลื่อนไปยังรายการสาย
เรียกเขาหรือรายการสายโทรออกตามทีร่ะบุโดย แพคฯ
และเลอืก ตัวเลือก > ดรูายละเอียด
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สายอนิเทอรเน็ต
เกี่ยวกับสายอินเทอรเน็ต
เมื่อใชบริการสายอนิเทอรเนต็ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) คุณจะสามารถโทรออกและรับสายเรียกเขา
ผานอนิเทอรเน็ต สายอนิเทอรเน็ตสามารถเกดิขึ้น
ระหวางคอมพิวเตอร ระหวางโทรศัพทมือถือ และระหวาง
อปุกรณ VoIP และโทรศัพททัว่ไป
เมื่อตองการใชบริการนี้ คุณตองสมัครขอรับบริการ และมี
บัญชีผูใช

ในการโทรออกหรือรับสายอนิเทอรเน็ต คุณตองอยูใน
พืน้ที่บริการของ LAN ไรสาย และเชื่อมตอกบับริการสาย
อนิเทอรเนต็

การเรียกใชสายอินเทอรเน็ต
ในการโทรออกหรือรับสายอนิเทอรเน็ต ติดตอผูให
บริการเพือ่รับการตั้งคาเชื่อมตอสายอินเทอรเน็ต เมื่อติด
ตั้งการตั้งคาแลว แทบ็ใหมของสายอนิเตอรเน็ตจะ
ปรากฏขึ้นใน รายชื่อ

ในการเชื่อมตอกบับริการสายอนิเทอรเน็ต โทรศัพทของ
คุณตองอยูในพืน้ที่บริการเครือขาย

1. ในการเรียกใชบริการสายอนิเทอรเนต็ ใหเปด 
รายชื่อ

2. เลือ่นไปที่แท็บสายอนิเทอรเนต็ แลวเลอืก ตัว
เลือก > เปดใชงานบรกิาร

ในการคนหาการเชื่อมตอ LAN ไรสายที่มีอยู เลือก ตัว
เลือก > คนหา WLAN

เคล็ดลับ: เมื่อคุณไดเรียกใชบริการสาย
อนิเทอรเนต็แลว คุณจะสามารถโทรสาย
อนิเทอรเน็ตจากแอปพลิเคชั่นที่คุณสามารถ
โทรศัพทแบบปกติทั้งหมดได

การโทรสายอินเทอรเน็ต 
เมื่อคุณไดเรียกใชคุณสมบัติสายอนิเทอรเนต็แลว คุณจะ
สามารถโทรสายอินเทอรเน็ตจากแอปพลิเคชั่นทีคุ่ณ
สามารถโทรศัพทแบบปกติทั้งหมดได เชน รายชื่อ หรือ
บันทึก ตัวอยางเชน ในรายชื่อ ใหเลื่อนไปทีร่ายชื่อที่
ตองการ และเลือก ตัวเลือก > โทร > สาย
อินเทอรเน็ต

หากตองการโทรสายอนิเทอรเนต็ในโหมดสแตนดบาย
ใหพมิพเบอรโทรศัพทหรือทีอ่ยูอนิเทอรเนต็และกดปุม
โทร

ในการโทรสายอนิเทอรเน็ตไปยังที่อยูอนิเทอรเนต็ที่ไม
ไดเริ่มตนดวยตัวเลข ใหกดปุมตัวเลขใดกไ็ดเมื่อ
โทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย และกดปุม # นาน 2-3
วนิาทีเพื่อลางหนาจอ และเพือ่เปลีย่นโหมดโทรศัพท 131
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จากโหมดตัวเลขเปนโหมดตัวอกัษร ปอนที่อยู
อนิเทอรเน็ตและกดปุมโทร

รายชื่อที่ถูกปดกั้น
ระบบจะปองกนัไมใหรายชื่อที่ถกูปดกัน้มองเห็นสถานะ
ออนไลนของคุณ

ในการเพิม่รายชื่อลงในรายชื่อที่ถกูปดกั้น ใหเลือกราย
ชื่อและเลอืก ตัวเลือก > ปดกัน้รายชื่อ

ในการยกเลกิปดกัน้รายชื่อ ใหเลือ่นไปทีร่ายชื่อ แลว
เลอืก ตวัเลือก > เลิกปดกั้น เมื่อคุณยกเลกิปดกัน้ราย
ชื่อ จะถือวาคุณยินยอมใหรายชื่อนัน้มองเห็นสถานะ
ออนไลนของคุณ

ในการดูรายชื่อที่ถูกปดกัน้ ใหเปด รายชื่อ เลือ่นไปที่
แท็บสายอนิเทอรเน็ต แลวเลือก ตัวเลือก > ดรูายการ
ที่ปดกัน้

การจัดการบริการสาย
อินเทอรเน็ต
ในการดูหรือแกไขการตั้งคาสื่อสารอนิเทอรเน็ต เลือก
เชือ่มตอ > ตัง้คาเน็ต และเลอืกจากรายการตอไปนี้

● เพิม่บรกิารใหม  — เพือ่เพิม่บริการสายอนิเทอรเน็ต
ใหม

● การตัง้คาขั้นสูง  — เพือ่ดูหรือแกไขการตั้งคาโทร
ขั้นสูง

การตั้งคาสายอินเทอรเน็ต
ในการดูหรือแกไขการตั้งคาสายอนิเทอรเน็ต เลือก ตัว
เลือก > รายชื่อ เลือ่นไปที่แทบ็สายอนิเทอรเนต็ แลว
เลอืก ตัวเลือก > การตัง้คา
เลอืกจากรายการดังตอไปนี้:

● การเชื่อมตอบรกิาร  — เลือกการตั้งคาปลายทาง
ของการเชื่อมตอสายอนิเทอรเน็ต และแกไขขอมูล
ปลายทาง

ในการเปลี่ยนแปลงปลายทาง เลือ่นไปทีบ่ริการ และ
เลือก เปลี่ยน

● คําขอสถานะ  — เลอืกวาจะยอมรับคําขอแสดง
สถานะเรียกเขาทั้งหมดโดยอตัโนมัติโดยไมตองมี
คําขอยืนยันหรือไม

● ขอมูลบรกิาร  — ดูขอมูลทางเทคนิคเกีย่วกบับริการ
ที่เลอืก

● การตัง้คาขั้นสูง  — ตั้งคาขั้นสูงของบริการ เชน การ
ตั้งคาความปลอดภัย
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การปอนขอความภาษาไทย
ในการเขียนขอความภาษาไทย เชน ขอความตัวอกัษร
ใหเลอืกการรับสงขอความในเมนู และเลอืกเพือ่สราง
ขอความตัวอกัษรใหม เลอืกหนาตางขอความ และ ตวั
เลือก > ภาษาที่ใชเขียน และภาษาไทย ไอคอน 

 จะปรากฏ

ตัวอยางเชน ในการเขียนคําวา "คิดถึง U ;-)" ใหทาํตาม
ขั้นตอนดังนี้
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 ตวัเลือก > ภาษาที่ใชเขียน และภาษา
องักฤษ เพือ่เปลี่ยนเปนภาษาองักฤษตัวพมิพใหญ
และกด 0 เพือ่เวนวรรค

8. กด 8 สองครั้งเพือ่เลือกตัวอกัษร U
9. กด 0 เพือ่เวนวรรค

10. กด * คางไวและเลอืก สัญลักษณเพิ่มเติม เลือ่น
ไปยัง ; และกด เลือก

11. กด * คางไว เลอืก สัญลักษณเพิ่มเติม เลื่อนไป
ยัง – และกด เลือก

12. กด * คางไว เลอืก สัญลักษณเพิ่มเติม เลื่อนไป
ยัง ) และกด เลือก

หมายเหตุ: จะแทรกสระและพยัญชนะไดเฉพาะเมื่อ
เขียนอกัขระภาษาไทยนําหนาตามขอกําหนดภาษาไทย

อปุกรณเคลื่อนที่ทีม่ีเมนภูาษาไทยเทานัน้ทีส่ามารถรับ
ขอความภาษาไทยได
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รายชือ่ (สมดุโทรศพัท) 
ในรายชื่อ คุณสามารถจัดเกบ็และอพัเดตขอมูลรายชื่อ
เชน เบอรโทรศัพท ทีอ่ยูบาน หรือทีอ่ยูอีเมลของรายชื่อ
ได คุณสามารถเพิม่เสียงเรียกเขาสวนบุคคลหรือรูปภาพ
ขนาดยอลงในบัตรรายชื่อ คุณยังสามารถสรางกลุมราย
ชื่อไดอกีดวย ซึง่สามารถทําใหคุณสงขอความตัวอกัษร
หรือสงอเีมลใหผูรับไดหลายคนพรอมกนั

การจัดเก็บและการแกไขชื่อ
และหมายเลขโทรศัพท
1. กดปุม  แลวเลอืก รายชื่อ > ตัวเลือก > ราย
ชื่อใหม

2. ปอนขอมูลในชองที่ตองการ แลวเลือก เรยีบรอย
ในการแกไขบัตรรายชื่อ ใหเลื่อนไปทีร่ายชื่อ แลวเลอืก
ตัวเลือก > แกไข คุณยังสามารถคนหารายชื่อที่
ตองการไดดวยการพมิพอกัษรตัวแรกของชื่อลงในชอง
คนหา
ในการแนบภาพลงในบัตรรายชื่อ ใหเลือ่นไปทีบ่ัตรราย
ชื่อ แลวเลือก ตวัเลือก > เพิม่รปูภาพ ภาพจะปรากฏ
ขึ้น เมื่อมีสายเรียกเขาจากรายชื่อดังกลาว 

การจัดการชื่อและหมายเลข
โทรศัพท
ในการลบบัตรรายชื่อ ใหเลอืกบัตร แลวกดปุม C
ในการลบบัตรรายชื่อหลายๆ ใบพรอมกนั ใหเลือก ตวั
เลือก > เลือก/ไมเลือก เพือ่ทาํเครื่องหมายเลอืกบัตร
รายชื่อที่ตองการ แลวกดปุม C เพือ่ลบ 
ในการสงขอมูลรายชื่อ ใหเลอืกบัตรรายชื่อ ตามดวย ตวั
เลือก > สง แลวเลอืกตัวเลือกที่ตองการ 
ในการฟงรายการเสียงที่กําหนดใหใชกบัรายชื่อ ใหเลอืก
บัตรรายชื่อ แลวเลือก ตวัเลือก > รายละเอียด
รายการเสียง > เลนรายการเสียง

เบอรโทรศัพทและที่อยูที่เปน
คาเริ่มตน
ใหกดปุม และเลอืก รายชื่อ
คุณสามารถกําหนดหมายเลขโทรศัพท หรือ ที่อยูทีเ่ปน
คาเริ่มตนลงบนบัตรรายชื่อ ดวยวิธนีี้ หากรายชื่อใดมี
หมายเลขโทรศัพทหรือทีอ่ยูจํานวนมาก คุณจะสามารถ
โทรหรือสงขอความไปยังหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูที่
แนนอนของรายชื่อไดโดยงาย เครื่องจะใชหมายเลขนี้
เปนคาเริ่มตนในการโทรออกดวยเสียงดวย

1. ในรายการรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ
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2. เลอืก ตวัเลือก > ที่ตั้งไว
3. เลอืกคาเริ่มตนที่คุณตองการเพิม่หมายเลขโทรศัพท
หรือทีอ่ยู และเลือก กําหนด

4. เลอืกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูที่คุณตองการ
กาํหนดใหเปนคาเริ่มตน

หมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูที่เปนคาเริ่มตนจะถกูขีดเสน
ใตไวในบัตรรายชื่อ

การเพิม่เสียงเรียกเขาลงใน
รายชื่อ
กดปุม  แลวเลือก รายชื่อ
การกําหนดเสียงเรียกเขาใหกบัรายชื่อหรือกลุมรายชื่อ:

1. กดปุมเลื่อนเพื่อเปดบัตรรายชื่อหรือไปที่รายชื่อกลุม
แลวเลือกกลุมรายชื่อ

2. เลอืก ตวัเลือก > เสียงเรยีกเขา
3. เลอืกเสียงเรียกเขาทีคุ่ณตองการใช

เมื่อรายชื่อหรือสมาชิกในกลุมรายชื่อโทรเขาเครื่องของ
คุณ เครื่องจะเลนเสียงเรียกเขาตามที่เลอืกไว (หากมีการ
แสดงเบอรโทรศัพทของผูโทรเขาและโทรศัพทของคุณ
จําแนกเบอรดังกลาวได)

ในการลบเสียงเรียกเขาออก ใหเลือก แบบเสียงที่ตั้งไว
จากรายการเสียงเรียกเขา

การคัดลอกรายชื่อ
เมื่อคุณเปด รายชือ่ เปนครั้งแรก เครื่องจะถามวาคุณ
ตองการจะคัดลอกชื่อและเบอรโทรศัพทจากซิมการดไป
ยังโทรศัพทหรือไม

เมื่อจะเริ่มการคัดลอก ใหกด ตกลง

หากคุณไมตองการคัดลอกรายชื่อในซิมไปยังหนวย
ความจําของโทรศัพท ใหเลือก ยกเลิก เครื่องจะถามวา
คุณตองการดูรายชื่อในซิมจากไดเรกทอรี่รายชื่อหรือไม
ในการดูรายชื่อ ใหเลอืก ตกลง รายชื่อจะเปดขึ้น และ
คุณจะเห็นชื่อทีเ่กบ็ไวในซมิการดซึ่งจะกาํกับดวย 

บริการซิม
หากตองการทราบเกีย่วกบัการใหบริการและขอมูลตางๆ
ในการใชบริการซมิการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการด
ของคุณ ซึง่อาจเปนผูใหบริการ หรือผูจําหนายรายอืน่ๆ

รายชื่อในซิม
ในการเพิม่ลกัษณะและเบอรโทรศัพททีจ่ัดเกบ็ไวใน
มการดลงในรายชื่อติดตอในโฟลเดอรรายชื่อ ใหเลอืก
ตัวเลือก > การตั้งคา > รายชื่อที่จะแสดง > ความ
จําซิม คุณสามารถเพิม่และแกไขรายชื่อในซมิหรือโทร
ไปยังเบอรโทรดังกลาวได

เกบ็เบอรโทรศัพทที่คุณจัดเกบ็ไวในรายชื่อจะไมถูก
บันทึกลงในซิมการดโดยอตัโนมัติ ในการจัดเกบ็เบอร
โทรศัพทลงในซิมการด จากในรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ
แลวเลือก ตวัเลือก > คัดลอก > ความจําซิม
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การจํากัดเบอร
ในการจํากดัการโทรจากโทรศัพทของคุณไปยังเบอร
โทรศัพทที่เลอืกไว ใหเปดรายชื่อ แลวเลอืก ตัวเลือก >
รายชือ่จํากัดเบอร คุณจําเปนตองใชรหัส PIN2 ในการ
ใชงานและยกเลกิใชงานการจํากดัเบอร หรือแกไขราย
ชื่อที่จํากดัเบอร

หากใชงานบริการจํากดัเบอรโทร คุณยังคงติดตอไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งไวแลวในเครื่องของคุณได

ในการดูรายการเบอรทีจ่ํากดัการโทร ใหเลอืก ตัว
เลือก > หมายเลขซิม ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อ
มการดของคุณสนับสนุนเทานั้น

ในการเพิม่เบอรใหมลงในรายการจํากดัเบอร ใหเลอืก
ตัวเลือก > รายชื่อใหมในซิม
เมื่อคุณใชการจํากดัเบอร การเชื่อมตอ GPRS จะไม
สามารถใชได ยกเวนเมื่อคุณสงขอความตัวอักษรผาน
การเชื่อมตอขอมูล GPRS สําหรับกรณีนี้ เบอรศูนยรับฝาก
ขอความและเบอรโทรศัพทของผูรบัตองรวมอยูใน
รายการจํากดัเบอร

การจัดการกลุมรายชื่อ
การสรางกลุมรายชือ่
1. ในรายชื่อ ใหเลือ่นไปทางขวาเพื่อเปดรายการกลุม
2. เลือก ตัวเลือก > กลุมใหม
3. ปอนชื่อกลุมหรือใชชื่อทีต่ั้งไว แลวเลือก ตกลง
4. เลือกลุม แลวเลอืก ตวัเลือก > เพิ่มสมาชกิ

5. เลื่อนไปที่รายชื่อ แลวกดปุมเลื่อนเพื่อทาํ
เครื่องหมายเลือกรายชื่อทีต่องการเพิม่ทีละรายชื่อ

6. เลือก ตกลง

ในการเปลีย่นชื่อกลุม ใหเลอืก ตัวเลือก > เปลี่ยนชือ่
ปอนชื่อใหม แลวเลือก ตกลง

การลบสมาชิกออกจากกลุม
1. ในรายชื่อกลุม ใหเลอืกกลุมที่คุณตองการแกไข
2. เลื่อนไปที่รายชื่อที่ตองการ และเลอืก ตวัเลือก >
ลบออกจากกลุม

3. ในการลบรายชื่อออกจากกลุม ใหเลอืก ใช
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แฟมขอมูลสื่อ
RealPlayer 
คุณสามารถใช RealPlayer เลนคลิปวิดีโอหรือเรียก
ขอมูลสื่อโดยวิธ ีOTA โดยไมตองบันทกึไฟลเหลานั้นลง
ในโทรศัพทกอน

RealPlayer รองรับไฟล ทีม่ีนามสกลุไฟลเปน .
.mp4 หรือ .rm อยางไรก็ดี RealPlayer อาจไม
รองรับรูปแบบไฟลทัง้หมดหรือรูปแบบไฟลแปลง
ทัง้หมดกไ็ด

การเลนวิดโีอคลปิ
กดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > สื่อ >
RealPlayer
ในการเลนไฟลสื่อที่บันทกึไว ใหเลือก คลิปวิดโีอ ตาม
ดวยคลิป และ เลน

ในการแสดงรายการไฟลที่เลนไปแลวกอนหนานี้ เมื่ออยู
ในเมนูหลกัของแอปพลิเคชั่น ใหเลอืก รายการที่เพิ่ง
เลน

ในการปรับระดับเสียง ใหใชปุมระดับเสียง

หลงัจากทีเ่ลือกไฟลสื่อ ใหเลือก ตวัเลือก และจากตัว
เลอืกตอไปนี้

● สง — สงไฟลโดยใชขอความมัลติมีเดีย อเีมล หรือวิธี
การเชื่อมตอตางๆ เชน การเชื่อมตอ Bluetooth

● ใชวิดีโอ  — กาํหนดวดิีโอลงในรายชื่อหรือตั้งเปน
เสียงเรียกเขา

● เลือก/ไมเลือก  — ทาํเครื่องหมายเลอืกรายการเพือ่
สงหรือลบหลายๆ รายการ พรอมกนั

● ดูรายละเอียด  — ดูรายละเอยีดของรายการที่เลอืก
เชน รูปแบบ ความละเอยีด และชวงเวลา

● การตัง้คา  — แกไขการตั้งคาในการเลนวิดีโอและ
รสตรีม

การเรียกขอมูลโดยวิธี OTA
ผูใหบริการสวนใหญจะใหคุณใชจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต
(IAP) เปนจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งให ผูใหบริการรายอืน่ๆ
อาจจะใหคุณใชจุดเชื่อมตอ WAP ได
ใน RealPlayer คุณสามารถเปดไดเฉพาะที่อยู URL แบบ
rtsp:// เทานั้น อยางไรกต็าม RealPlayer จะเลน
ไฟล .ram ถาคุณเปดลงิค HTTP ในเบราเซอร
ในการเรียกขอมูลโดยวิธี OTA (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ใน RealPlayer หรือรูปถาย ใหเลอืกลิงคการ
ตรีมทีจ่ัดเกบ็ไวในแฟมขอมูล ลิงคการสตรมี ทัง้นี้ คุณ
สามารถรับลิงคการสตรีมในรูปแบบขอความตัวอกัษร
หรือขอความมัลติมีเดียได รวมทั้งเปดลงิคบนเวบ็เพจได
เครื่องของคุณจะเชื่อมตอกบัไซตนั้นและเริ่มตนโหลด
ขอมูลกอนทีจ่ะเริ่มเรียกขอมูลจริง ขอมูลนั้นจะไมถูกจัด
เกบ็ไวในอปุกรณของคุณ
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การตัง้คา RealPlayer
กดปุม  แลวเลอืก แอปพลิเคชัน่ > สื่อ >
RealPlayer
คุณอาจไดรับการตั้งคา RealPlayer เปนขอความแบบ
พเิศษจากผูใหบริการของคุณ สําหรับขอมูลเพิม่เติม
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● วิดีโอ  — เลือกวาจะแสดงวิดีโอคลปิแบบเต็มหนาจอ
หรือแบบหนาจอปกติ รวมทัง้จะเลนซ้ําคลปิโดย
อตัโนมัติอกีหรือไมเมื่อเลนเสร็จแลว

● การสตรมี  — เลอืกวาจะใชพร็อกซี่เซริฟเวอร
เปลีย่นจุดเชื่อมตอที่ตั้งไว และตั้งคาชวงของพอรตที่
ใชหรือไมเมื่อทาํการเชื่อมตอ โปรดติดตอขอรับการ
ตั้งคาทีถู่กตองจากผูใหบริการ

การตั้งคาขั้นสูง

ในการแกไขการตั้งคาขั้นสูง ใหเลือก การสตรมี >
เครอืขาย > ตวัเลือก > การตั้งคาชัน้สูง

ในการเลือกชวงความถี่ทีใ่ชกบัเครือขาย ใหเลือกการตั้ง
คาเครือขายและคาที่ตองการ

ในการแกไขชวงความถีด่วยตนเอง ใหเลอืก ผูใช
กําหนดเอง

Adobe Flash Player
กดปุม  แลวเลอืก แอปพลิเคชัน่ > สื่อ > ตัวเลน
Flash

ใชโปรแกรม Adobe Flash Player ดู เลน และโตตอบกับ
ไฟลแฟลชที่ใชงานรวมกนัไดทีส่รางขึ้นเพือ่ใชกับ
โทรศัพทมือถอืได

ในการเปดไฟลแฟลช ใหเลอืกไฟล และ เปด

ใบอนุญาต
ในการดูใบอนญุาตสิทธิ์ดิจิตอล ใหกดปุม  แลวเลอืก
แอปพลิเคชั่น > สื่อ > ใบอนุญาต
การจดัการลิขสิทธิ์ของขอมูลแบบดิจิตอล
เจาของเนื้อหาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธิด์ิจิตอล
(DRM) แบบตางๆ เพือ่ปกปองทรัพยสินทางปญญาของ
เจาของ รวมถงึ ลิขสิทธิ ์โทรศัพทนีใ้ชซอฟตแวร DRM
หลายประเภทเพือ่เขาสูเนือ้หาทีม่ี DRM ปองกันไว ดวย
โทรศัพทรุนนี้ คุณสามารถเขาสูเนือ้หาที่ปองกนัดวย
WMDRM 10, OMA DRM 1.0 และ OMA DRM 2.0 หาก
ซอฟตแวร DRM เฉพาะไมสามารถปองกนัเนื้อหาได
เจาของเนื้อหาอาจขอใหยกเลิกความสามารถของ
ซอฟตแวร DRM ในการเขาสูเนือ้หาใหมที่ DRM นั้น
ปองกนัไว การยกเลกิอาจปองกนัการนําเนื้อหาที่มี DRM
ปองกนัไวบางเนือ้หาที่อยูในโทรศัพทของคุณมาใชอกี
ครั้ง การยกเลกิซอฟตแวร DRM ไมมีผลตอการใชเนื้อหา
ที่มีการปองกนัดวย DRM ประเภทอืน่หรือการใชเนื้อหาที่
ไมมี DRM ปองกันไว
ขอมูลทีไ่ดรับการปองกนัดวย Digital rights
management (DRM) มาพรอมกบัสิทธกิารใชที่
เกีย่วของ ซึง่กําหนดสิทธขิองคุณในการใชขอมูลนั้น
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หากเครื่องของคุณมีขอมูลที่ไดรับการปกปองตาม OMA
DRM ในการสํารองสิทธิการใชและขอมูล ใหใชคุณสมบัติ
การสํารองขอมูลของชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC
Suiteวธิีถายโอนขอมูลวิธีอืน่อาจไมสามารถถายโอน
สิทธิการใชที่ตองใชในการเรียกคืนขอมูล เพือ่ใหคุณ
สามารถดําเนินการใชขอมูลที่ไดรับการปกปองดวย OMA
DRM ตอไดหลังจากทีม่ีการฟอรแมตหนวยความจําของ
โทรศัพท คุณยังอาจตองเรียกคืนสิทธกิารใช ในกรณีที่
ไฟลบนเครื่องของคุณเสียหาย
หากเครื่องของคุณมีขอมูลที่ไดรับการปองกนัดวย
WMDRM ทัง้สิทธกิารใชและขอมูลจะสูญหายไป หากมี
การฟอรแมตหนวยความจําของโทรศัพท ขอมูลและสิทธิ
การใชยังอาจสูญหายไปดวย หากไฟลในเครื่อง
โทรศัพทเสียหาย การสูญเสียสิทธิการใชหรือขอมูลจะ
จํากดัความสามารถในการใชงานขอมูลเดิมในเครื่องของ
คุณอกีครั้ง สําหรับขอมูลเพิม่เติม ติดตอผูใหบริการของ
คุณ

รหัสการเขาใชบางตัวอาจเชื่อมตอกบัซิมการดบางอนั
และจะเขาใชเนือ้หาที่ไดรับการปองกนัไวไดในกรณีทีใ่ส
ซมิการดไวในเครื่องแลวเทานั้น

ในหนาจอหลัก ใหเลือกจากรายการตอไปนี้:

● ใบอนุญาตที่ใชได  — ดูใบอนุญาตที่เชื่อมตอกบั
ไฟลสื่อหรือที่ยังไมถึงชวงเวลาทีม่ีผลบังคับใช

● ใบอนุฯที่ใชไมได  — ดูใบอนญุาตทีไ่มถกูตอง
เนือ่งจากหมดเวลาในการใชไฟลสื่อ หรือมีไฟลสื่อที่
มีการปองกนัในเครื่องแตไมไดเชื่อมตอกบัสิทธกิาร
ใช

● ไมถูกใช  — ดูใบอนญุาตที่ไมมีไฟลสื่อเชื่อมตออยู
ในเครื่อง

หากตองการซื้อเวลาใชงานไฟลสื่อเพิม่ ใหเลือกใบ
อนญุาตที่ใชไมได แลวเลือก ตัวเลือก > รบัใบ
อนุญาตใหม (ตองเปดใชขอความบริการเวบ็) โปรดดู
ที่ “การตั้งคาขอความบริการเว็บ” หนา 121

ในการดูรายละเอยีดของสิทธิก์ารใช ใหเลื่อนไปที่
รายการดังกลาว แลวกดปุมเลือ่น

เครื่องบนัทึก 
กดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > สื่อ > บนัทึก
คุณสามารถใชเครื่องบันทึกทาํการบันทึกเสียงและการ
สนทนาทางโทรศัพทได

เครื่องบันทกึจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูลหรือเชื่อม
ตอ GPRS อยู
ในการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท ใหเปดเครื่อง
บันทึกในระหวางทีส่นทนา ทั้งสองฝายจะไดยินเสียงโท
ทุกๆ 5 วินาทีในขณะที่บันทึกเสียง
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การบริหารเวลา
นาฬิกา 
นาฬิกาปลกุ
กดปุม  แลวเลอืก แอปพลิเคชัน่ > นาฬกิา

ในการดูนาฬกิาปลุกที่เปดใชงานและไมเปดใชงาน ให
เลือ่นไปทางขวาที่แทบ็นาฬกิาปลกุ ในการตั้งปลกุครั้ง
ใหม ใหเลือก ตวัเลือก > ตัง้ปลุกครัง้ใหม กาํหนดการ
ปลกุซ้ํา หากจําเปน เมื่อเปดใชงานการปลุก  จะ
ปรากฏ

ในการปดเสียงนาฬกิาปลกุ ใหเลอืก หยุด ในการหยุด
การปลุกในชวงเวลาหนึ่ง ใหเลอืก เลื่อนปลุก หาก
โทรศัพทปดอยูเมื่อถงึเวลาปลกุ โทรศัพทจะเปดขึ้นเอง
และเริ่มสงเสียงปลุก

เคล็ดลับ: ในการระบุชวงเวลาหลังจากที่เสียง
ปลุกจะดังขึ้นอกีครั้งเมื่อคุณตั้งคาใหเลื่อนปลุก ให
กดปุม ตัวเลือก > การตั้งคา > เวลาเลื่อนปลุก

หากจะยกเลิกการปลุก ใหเลือก ตัวเลือก > ลบการ
ปลุก

ในการเปลีย่นการตั้งคาเวลา วันที่ และชนิดนาฬกิา ให
เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา

ในการกําหนดใหระบบอพัเดตขอมูลเวลา วนัที่ และเขต
เวลาในเครื่องโทรศัพทของคุณ (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย) เมื่ออยูในการตั้งคา ใหเลอืก อัพเดตเวลา
อัตโนมัต ิ> เปด

เวลาโลก
กดปุม  แลวเลอืก แอปพลิเคชัน่ > นาฬกิา

ในการดูเวลาตามสถานทีต่างๆ ใหเลื่อนไปทางขวาที่แท็
นาฬิกาทัว่โลก ในการเพิม่สถานที่ลงในรายการ ให
เลอืก ตัวเลือก > เพิ่มสถานที่ คุณสามารถเพิม่ชื่อ
สถานที่ไดมากถึง 15 ชื่อ

ในการกําหนดที่ตั้งปจจุบันของคุณ ใหเลือ่นไปยังที่ตั้ง
แลวเลือก ตัวเลือก > ตัง้เปนสถานที่ปจจุบนั ที่ตั้งจะ
แสดงบนหนาจอหลักนาฬกิา และเวลาในเครื่อง
โทรศัพทของคุณจะเปลีย่นไปตามที่ตั้งทีเ่ลือกไวดวย
ตรวจดูใหแนใจวาเวลาถูกตองและสอดคลองกบัเขต
เวลา

ปฏิทิน
การสรางรายการปฏิทิน
กดปุม  แลวเลอืก แอปพลิเคชัน่ > ปฏทิิน
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1. ในการเพิม่รายการปฏิทิน
ใหม ใหเลื่อนไปที่วันทีท่ี่
ตองการ แลวเลอืก ตวั
เลือก > รายการใหม
และตัวเลอืกใดตัวเลือก
หนึ่งตอไปนี้:

● การประชุม  — เพือ่
แจงเตือนคุณเมื่อถงึ
การนดัหมายตามวัน
และเวลาที่ระบุไว

● คําขอประชมุ  — เพือ่
สรางและสงคําขอ
ประชุมใหม คุณตองตั้งคาศูนยฝากขอความไว
สําหรับสงคําขอ โปรดดูที่ “การจัดการศูนยฝาก
ขอความ” หนา 119

● บันทึก  — เพือ่เขียนรายการทั่วไปสําหรับวนันั้น
● วันครบรอบ  — เพือ่แจงเตือนใหคุณทราบถงึวัน
เกดิหรือวันพเิศษตาง ๆ (เปนรายการที่เกดิขึ้นซ้ํา
ทุกป)

● สิ่งที่ตองทํา  — เพือ่แจงเตือนใหคุณทราบถงึงาน
ที่ตองทาํใหเสร็จภายในวันที่กาํหนดไว

2. ปอนรายละเอยีดในชอง ในการตั้งปลุก ใหเลือก
ปลุก > เปด จากนั้น ปอนวันที่และเวลาปลุก

ในการเพิม่รายละเอียดลงในรายการ ใหเลอืก ตัว
เลือก > เพิ่มรายละเอียด

3. ในการบันทึกรายการนั้น ใหเลือก เรยีบรอย
เคล็ดลับ: ในหนาจอปฏิทินที่ดูแบบวัน สัปดาห
หรือเดือน ใหกดปุมใดกไ็ด (1-0) รายการการนัด

หมายจะเปดออก และตัวอกัษรที่คุณปอนจะถกู
เพิม่ลงในชองหัวขอ ในหนาจอสิ่งที่ตองทํา
รายการบันทึกสิ่งที่ตองทาํจะเปดออก

เมื่อเสียงเตือนปฏิทินดังขึ้น ใหเลอืก เงียบ เพือ่ปดเสียง
ขอความเตือนจะยังคงปรากฏบนหนาจอ ในการปดเสียง
เตือนของปฏิทิน ใหเลอืก หยุด ในการตั้งเตือนการเลือ่น
ปลกุ ใหเลอืก เลื่อนปลุก

เคล็ดลับ: ในการระบุชวงเวลาทีจ่ะใหเสียงเตือน
ปฏิทินดังขึ้นอกีครั้งเมื่อคุณตั้งคาใหเลื่อนปลุก ให
กดปุม  แลวเลือกแอปพลิเคชั่น > ปฏิทิน >
ตัวเลือก > การตัง้คา > เวลาเลื่อนปลุก

หนาจอปฏิทนิ
ในการเปลีย่นวันที่เริ่มตนของสัปดาหหรือหนาจอที่จะ
ปรากฏเมื่อคุณเปดปฏิทนิ ใหเลือก ตวัเลือก > การตั้ง
คา นอกจากนี้ ในการตั้งคา คุณยังสามารถเปลีย่นเสียง
ปลกุปฏิทนิ เวลาเลือ่นปลุก และชื่อเรื่องสัปดาหได

ในการไปยังวันที่ใดวันทีห่นึง่ ใหเลือก ตวัเลือก > ไป
ยังวันที่ ในการขามไปวนัทีป่จจุบัน ใหกดปุม #

ในการสลับระหวางหนาจอทีแ่สดงผลเปนเดือน หนาจอ
ทีแ่สดงผลเปนสัปดาห หนาจอทีแ่สดงผลเปนวนั และ
หนาจอสิ่งทีต่องทํา ใหกด *

ในการสงบันทึกปฏิทินไปยังอปุกรณที่ใชรวมกนัได ให
เลอืก ตวัเลือก > สง
หากอปุกรณอืน่ไมสามารถใชไดกบั Coordinated
Universal Time (UTC) ขอมูลเวลาของรายการปฏิทนิที่
ไดรับอาจจะแสดงไมถูกตอง 141
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การจัดการรายการปฏิทนิ
ในการลบรายการหลายรายการในครั้งเดียว ใหไปที่หนา
จอแสดงรายการเปนเดือน และเลอืก ตัวเลือก > ลบ
รายการ > กอนวันที่ หรือ รายการทั้งหมด

ในการทําเครื่องหมายวางานนั้นเสร็จสมบูรณแลว ให
เลือ่นไปยังงานนั้นในหนาจอแสดงรายการสิ่งที่ตองทํา
และเลอืก ตัวเลือก > เลือกเปนทําแลว
คุณสามารถซงิโครไนซขอมูลปฏิทินของคุณกบัเครื่อง
คอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกนัไดโดยใช Nokia Nseries PC
Suite เมื่อสรางรายการปฏิทนิ ใหตั้งคาตัวเลอืกการซิง
โครไนซที่ตองการ

142

ก
าร
บ
ริห
าร
เว
ล
า



แฟมขอมูลออฟฟศ
Quickoffice
ดวยแอปพลเิคชั่น Quickoffice คุณสามารถเปดดูเอกสาร
ทีอ่ยูในรูปแบบไฟล .doc, .xls, .ppt, .pps และ .txt รวม
ทัง้ดาวนโหลดซอฟตแวรได ทั้งนี้ แอปพลิเคชั่นดังกลาว
ไมไดรองรับรูปแบบไฟลหรือคุณลักษณะทุกประเภท
รวมทั้งไมสนับสนุน Apple Macintosh ดวย
ในการเปดไฟล ใหกดปุม  แลวเลือก แอปพลิ
เคชัน่ > ออฟฟศ > Quickoffice เลือกตําแหนงทีคุ่ณ
ตองการดูไฟล เปดแฟมขอมูลที่ตองการ แลวเลือกไฟล

ไฟลจะเปดขึ้นมาโดยใชแอปพลิเคชั่นสําหรับไฟลดัง
กลาว ทั้งนีข้ึ้นอยูกบัรูปแบบไฟล

ในการดาวนโหลดซอฟตแวรโดยใช Quickmanager เมื่อ
อยูในหนาจอหลัก ใหเลือก Quickmanager หรือเมื่อ
เรียกดูไฟล ใหเลือ่นไปทีแ่ทบ็ Quickmanager
หากคุณประสบปญหาในการใชแอปพลิเคชั่น
Quickoffice ใหไปทีเ่วบ็ไซต www.quickoffice.com
หรือสงอเีมลไปที ่supportS60@quickoffice.com

Quickword
ดวยโปรแกรม Quickword คุณสามารถเปดดูเอกสาร
Microsoft Word ในโทรศัพทของคุณได
Quickword สนับสนุนการเปดดูเอกสารที่บันทึกในรูป
แบบไฟล .doc และ .txt โดยสรางจาก Microsoft Word
97, 2000, XP และ 2003 ทั้งนี ้โปรแกรมดังกลาว

สนบัสนุนคุณสมบัติหรือไฟลแปลงเพยีงบางรูปแบบ
เทานั้น

ในการอพัเกรดเวอรชันของโปรแกรม Quickword ที่
สนบัสนนุการแกไข เมื่อคุณเปดไฟลขึ้น ใหเลือก ตัว
เลือก > อัพเดตและอัพเกรด โดยจะมีการคิดคาใช
จายเพิม่เติมสําหรับการอพัเกรด

Quicksheet
ดวยโปรแกรม Quicksheet คุณสามารถเปดดูไฟล
Microsoft Excel ในโทรศัพทของคุณได
Quicksheet สนบัสนุนการเปดดูไฟลตารางทําการ
(Spreadsheet) ที่บันทึกในรูปแบบ .xls โดยสรางจาก
Microsoft Excel 97, 2000, XP หรือ 2003 ทัง้นี ้โปรแกรม
ดังกลาวสนบัสนนุคุณสมบัติหรือไฟลแปลงเพยีงบางรูป
แบบเทานั้น

ในการอพัเกรดเวอรชันของโปรแกรม Quicksheet ที่
สนบัสนนุการแกไข เมื่อคุณเปดไฟลขึ้น ใหเลือก ตัว
เลือก > อัพเดตและอัพเกรด โดยจะมีการคิดคาใช
จายเพิม่เติมสําหรับการอพัเกรด

Quickpoint
ดวยโปรแกรม Quickpoint คุณสามารถเปดดูการนาํ
เสนอ Microsoft PowerPoint ในโทรศัพทของคุณได
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Quickpoint สนับสนุนการเปดดูการนําเสนอขอมูลที่
บันทึกในรูปแบบ .ppt และ .pps ที่สรางดวยโปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2000, XP และ 2003 ทั้งนี้
โปรแกรมดังกลาวสนับสนนุคุณสมบัติหรือไฟลแปลง
เพยีงบางรูปแบบเทานัน้

ในการอพัเกรดเวอรชันของโปรแกรม Quickpoint ที่
สนับสนนุการแกไข เมื่อคุณเปดไฟลขึ้น ใหเลือก ตัว
เลือก > อัพเดตและอัพเกรด โดยจะมีการคิดคาใช
จายเพิม่เติมสําหรับการอพัเกรด

Quickmanager
คุณสามารถใช Quickmanager เพือ่ดาวนโหลด
ซอฟตแวร รวมถงึโปรแกรมอพัเดต การอัพเกรด และ
แอปพลเิคชั่นอืน่ๆ ที่มีประโยชน คุณสามารถชําระคา
ดาวนโหลดผานใบเรียกเกบ็เงินคาโทรศัพทหรือบัตร
เครดิต

สมุดบนัทึก
กดปุม  แลวเลอืก แอปพลิเคชัน่ > ออฟฟศ >
สมุดบนัทึก

ในการเขียนบันทกึ ใหเริ่มปอนขอความ โปรแกรมสราง
บันทึกจะเปดขึ้นมาโดยอตัโนมัติ

ในการเปดบันทึก ใหเลือ่นไปทีบ่ันทึก แลวเลือก เปด

ในการสงบันทึกไปยังอปุกรณทีใ่ชรวมกนัได ใหเลือก ตัว
เลือก > สง

ในการลบบันทกึ ใหกดปุม C

เคล็ดลับ: ในการลบหลายๆ บันทึก ใหเลือก ตัว
เลือก > เลือก/ไมเลือก เพือ่ทําเครื่องหมาย
เลือกบันทึกดังกลาว แลวกดปุม C

ในการซิงโครไนซหรือกาํหนดการตั้งคาซิงคสําหรับ
บันทึก ใหเลือก ตัวเลือก > การซิงโครไนซ > เริม่
หรือ การตั้งคา

Adobe reader
กดปุม  แลวเลอืก แอปพลิเคชัน่ > ออฟฟศ >
Adobe PDF
คุณสามารถใช Adobe reader อานเอกสาร PDF ใน
โทรศัพทของคุณได คนหาขอความในเอกสาร แกไขการ
ตั้งคา เชน ระดับการยอ/ขยายและการดูเพจ รวมทัง้สง
ไฟล PDF โดยใชอเีมลได

ตัวแปลง
กดปุม  แลวเลอืก แอปพลิเคชัน่ > ออฟฟศ > ตัว
แปลง
ดวยฟงกชันตัวแปลง คุณสามารถแปลงหนวยการวัดจาก
หนวยหนึ่งเปนอกีหนวยหนึ่งได

ตัวแปลงอาจมีขอจํากัดดานความแมนยําและขอผิด
พลาดในการปดเศษ

1. ในชองประเภท ใหเลอืกหนวยวดัทีคุ่ณตองการใช

2. ในชองหนวย ใหเลอืกหนวยทีคุ่ณตองการแปลง
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3. ในชองหนวยชองถดัไป ใหเลือกหนวยที่คุณตองการ
แปลงมาไว

4. ในชองจํานวน ใหปอนคาที่คุณตองการแปลง ชอง
จํานวนอกีชองหนึง่จะเปลี่ยนมาแสดงคาทีแ่ปลงแลว
โดยอตัโนมัติ

การแปลงสกุลเงนิ
เลอืก ประเภท > สกลุเงิน กอนการแปลงสกลุเงิน คุณ
ตองเลอืกสกลุเงินหลัก และปอนอัตราแลกเปลี่ยน สกลุ
เงินหลักทีร่ะบบตั้งไวคือ บานเกิด อตัราสําหรับสกลุเงิน
หลกัคือ 1 เสมอ

1. เลอืก ตวัเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน
2. ชื่อที่ตั้งไวสําหรับรายการสกลุเงินคือ สกลุอื่น หาก
จะเปลี่ยนชื่อสกลุเงิน ใหเลอืก ตวัเลือก > เปลี่ยน
ชื่อสกลุเงิน

3. เพิม่อตัราแลกเปลี่ยนของสกลุเงิน แลวกด เรยีบรอย
4. ในชองหนวยชองที่สอง ใหเลือกหนวยทีคุ่ณตองการ
แปลงมาไว

5. ในชองจํานวน ใหปอนคาที่คุณตองการแปลง ชอง
จํานวนอกีชองหนึง่จะเปลี่ยนมาแสดงคาทีแ่ปลงแลว
โดยอตัโนมัติ

ในกาเรปลีย่นสกลุเงินหลัก ใหเลือก ตวัเลือก > อัตรา
แลกเปลี่ยน สกลุเงินและ ตัวเลือก > ตั้งเปนสกุลเงิน
หลัก
เมื่อคุณเปลี่ยนสกลุเงินหลกั คุณตองพมิพอัตราแลก
เปลี่ยนใหมเพราะอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดที่ตั้งไวจะถกู
ลบออก

Zip manager
กดปุม และเลอืก แอปพลิเคชัน่ > ออฟฟศ > Zip
Zip manager ชวยใหคุณสามารถสรางไฟลอารไคฟใหม
สําหรับเกบ็ไฟล .zip ที่มีการบีบอดัขอมูลได สามารถเพิม่
ไฟลที่มีการบีบอดัขอมูลหนึ่งไฟลหรือหลายไฟล หรือ
เพิม่ไดเรกทอรีเขาไปในอารไคฟได สามารถตั้ง ลบ หรือ
เปลี่ยนรหัสผานของอารไคฟได สามารถเปลีย่นคาตางๆ
เชน ระดับการบีบอดัขอมูล และการเขารหัสภาษาของชื่อ
ไฟลได
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แฟมขอมลูแอปพลเิคชัน่
เครื่องคิดเลข
กดปุม  แลวเลอืก แอปพลิเคชัน่ > คดิเลข
เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากดัในดานความถูกตอง และไดรับ
การออกแบบมาสําหรับการคํานวณอยางงาย

ในการเริ่มการคํานวณ ใหปอนตัวเลขคาแรกของการ
คํานวณ เลอืกฟงกชัน เชน บวกหรือลบจากตัวเลือก
ฟงกชัน ปอนคาที่สองของการคํานวณ แลวเลอืก =
เครื่องคิดเลขจะดําเนนิการคํานวณตามลาํดับคาที่ปอน
ผลของการคํานวณจะยังปรากฏอยูในชองตัวแกไขและ
สามารถนํามาใชเปนตัวเลขคาแรกของการคํานวณใหม
ได

ในการบันทกึผลการคํานวณ ใหเลอืก ตวัเลือก > ความ
จํา > บันทึก ผลลัพททีบ่ันทึกจะไปแทนทีผ่ลลพัธกอน
หนานี้ทีบ่ันทกึไวในหนวยความจํา

ในการดึงผลการคํานวณจากหนวยความจํา แลวใช
ผลลัพธดังกลาวในการคํานวณ ใหเลอืก ตัวเลือก >
ความจํา > เรยีกคืน

ในการดูผลลัพธทีบ่ันทึกไวลาสุด ใหเลือก ตวัเลือก >
ผลลัพธลาสุด การออกจากแอปพลเิคชั่นเครื่องคิดเลข
หรือปดโทรศัพทจะไมลางหนวยความจํา คุณสามารถดึง
ผลลัพธที่บันทึกไวลาสุดในครั้งถัดไปที่คุณเปดแอปพลิ
เคชั่นเครื่องคิดเลข

ตัวจัดการแอปพลิเคชั่น
ดวยตัวจัดการแอปพลิเคชั่น คุณสามารถดูชุดซอฟตแวร
ที่ติดตั้งลงในเครื่องได คุณสามารถดูรายละเอยีดของ
แอปพลิเคชั่นทีต่ิดตั้งแลว ลบแอปพลิเคชั่น และระบุการ
ตั้งคาการติดตั้งได

กดปุม  แลวเลอืก แอปพลิเคชัน่ > ตวัจัดการ
คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรลงใน
โทรศัพทของคุณไดสองประเภท คือ

● แอปพลิเคชั่น J2ME ที่ใชเทคโนโลย ีJava สําหรับไฟล
นามสกลุ .jad หรือ .jar

● ซอฟตแวรและแอปพลิเคชั่นอืน่ทีเ่หมาะสมกบัระบบ
ปฏิบัติการ Symbian ที่มีนามสกลุ .sis หรือ .sisx

โปรดติดตั้งซอฟตแวรที่ออกแบบเปนพเิศษสําหรับ
โทรศัพทของคุณเทานั้น Nokia N79 บริษทัผูผลิต
ซอฟตแวรจะอางถึงโทรศัพทรุนนีโ้ดยใชหมายเลขรุน
อยางเปนทางการ นั่นคือ N79-1

การตดิตัง้แอปพลเิคชั่นและ
ซอฟตแวร 
คุณสามารถถายโอนไฟลการติดตั้งจากเครื่อง
คอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกนัไดไปยังโทรศัพทของคุณ
ดาวนโหลดในขณะเรียกดู หรือรับไฟลการติดตั้งในรูป
แบบขอความมัลติมีเดีย เปนสิ่งที่แนบกบัอเีมล หรือใชวธิี146
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การการเชื่อมตอแบบตางๆ เชน การเชื่อมตอ Bluetooth
คุณสามารถใช Nokia Application Installer ใน Nokia
PC Suite เพือ่ติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพทของคุณ
ไอคอนในตัวจัดการแอปพลิเคชั่นจะบงบอกถงึสิ่งตอไป
นี้

   แอปพลเิคชั่น .sis หรือ .sisx
   แอปพลเิคชั่น Java
   แอปพลเิคชั่นทีย่ังติดตั้งไมเสร็จสมบูรณ

   แอปพลเิคชั่นที่ติดตั้งไวในการดหนวยความจํา

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรอืน่ๆ จากแหลงทีว่างใจไดเทานัน้ เชน 
แอปพลเิคชั่นทีม่ีสัญลักษณจาก Symbian หรือผานการ
ทดสอบรับรองจาก 

กอนการติดตั้ง ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
● ในการดูขอมูลประเภทแอปพลิเคชั่น หมายเลข
เวอรชัน และซัพพลายเออรหรือผูผลิตแอปพลิเคชั่น
ใหเลือก ตวัเลือก > ดรูายละเอียด
ในการแสดงรายละเอยีดใบรับรองความปลอดภัยของ
แอปพลเิคชั่น ใน รายละเอียด: ใหเลือ่นไปที ่ใบรับ
รอง: แลวเลอืก ดรูายละเอียด โปรดดูที่ “การจัดการ
ใบรับรอง” หนา 156

● หากคุณติดตั้งไฟลที่มีการอัพเดตหรือการแกไข
โปรแกรมเดิมทีม่ีอยู คุณจะเรียกคืนไดเฉพาะ
โปรแกรมตนฉบับหากคุณมีไฟลการติดตั้งตนฉบับ
หรือขอมูลสํารองของชุดซอฟตแวรทีล่บออกไปอยาง
ครบถวน ในการเรียกคืนแอปพลิเคชั่นตนฉบับ ใหลบ

แอปพลิเคชั่นดังกลาวออกกอน และติดตั้งแอปพลิ
เคชั่นนัน้อกีครั้งจากไฟลการติดตั้งตนฉบับหรือขอมูล
สํารอง
ในการติดตั้งแอปพลเิคชั่น Java ตองใชไฟล .jar หาก
ไมมีไฟลนี้ เครื่องจะขอใหคุณดาวนโหลด หากไมได
ระบุจุดเชื่อมตอไวใหกบัโปรแกรม เครื่องจะขอใหคุณ
เลอืกกอน หากคุณกาํลังดาวนโหลดไฟล .jar คุณอาจ
ตองปอนชื่อผูใชและรหัสผานเพือ่เขาใชเซริฟเวอร
คุณสามารถขอรับขอมูลเหลานีไ้ดจากผูใหบริการหรือ
ผูผลิตแอปพลิเคชั่น

ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่นหรือซอฟตแวร ใหปฏิบัติดังนี้

1. ในการคนหาไฟลการติดตั้ง ใหกดปุม  แลวเลอืก
แอปพลิเคชั่น > ตัวจดัการ หรือคนหาไฟลการติด
ตั้งโดยใชตัวจัดการไฟล หรือเปดขอความใน
ขอความ > ถาดเขา ทีม่ีไฟลการติดตั้งอยู

2. ในตัวจัดการแอปพลเิคชั่น ใหเลือก ตัวเลือก > ตดิ
ตั้ง ในแอปพลเิคชั่นอืน่ ใหเลื่อนไปที่ไฟลการติดตั้ง
แลวเลือกไฟลดังกลาวเพือ่เริ่มตนการติดตั้ง

ในระหวางการติดตั้ง โทรศัพทจะแสดงขอมูลความ
คืบหนาในการติดตั้ง หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นโดย
ไมใชลายเซน็ดิจิตอลหรือการรับรอง โทรศัพท
จะแจงเตือน ใหดําเนินการติดตั้งตอหากคุณแนใจถึง
แหลงที่มาและตัวโปรแกรมนั้น

ในการเริ่มใชงานแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้ง ใหคนหาแอปพลิ
เคชั่นนั้นในเมนู แลวเลอืก หากแอปพลิเคชั่นไมมีแฟม
ขอมูลเริ่มตนทีก่ําหนดไว แอปพลิเคชั่นดังกลาวจะถกูติด
ตั้งในแฟมขอมูล แอปพลิเคชัน่ ในเมนูหลกั
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ในการดูวาติดตั้งหรือลบชุดซอฟตแวรใดและทาํไปเมื่อ
ใด ใหเลอืก ตัวเลือก > ดบูันทึก

ขอสําคญั:  โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิ
เคชั่นแอนตี้ไวรัสเพยีงหนึง่รายการเทานั้น การมีแอปพลิ
เคชั่นทีม่ีคุณสมบัติแอนตี้ไวรัสมากกวาหนึง่รายการ อาจ
สงผลตอประสิทธภิาพและการทํางานของเครื่อง หรือ
อาจทําใหเครื่องหยุดทํางานได

เมื่อคุณติดตั้งแอปพลเิคชั่นในการดหนวยความจําทีใ่ช
งานรวมกนัได ไฟลการติดตั้ง (.sis หรือ .sisx) จะยังคงอยู
ในหนวยความจําของโทรศัพท ไฟลอาจใชหนวยความ
จําเปนจํานวนมาก และปองกนัไมใหคุณจัดเกบ็ไฟลอืน่
เพือ่ใหมีพืน้ที่หนวยความจําเพยีงพอ ใชชุดโปรแกรม
Nokia Nseries PC Suite เพือ่สํารองไฟลการติดตั้งลงใน
พซีีที่ใชงานรวมกนัได แลวใชโปรแกรมจัดการไฟลเพือ่
ลบไฟลการติดตั้งออกจากหนวยความจําของเครื่อง หาก
ไฟล .sis เปนสิ่งทีแ่นบมากบัขอความ ใหลบขอความจาก
ถาดรับขอความเขา

การลบแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร
กด  แลวเลอืก แอปพลิเคชัน่ > ตัวจดัการ
เลือ่นไปยังชุดซอฟตแวรและเลือก ตัวเลือก > ลบ
ออก เลือก ใช เพือ่ยืนยัน
หากคุณทําการลบซอฟตแวร คุณจะติดตั้งซอฟตแวรนั้น
ใหมไดตอเมื่อคุณมีชุดซอฟตแวรตนฉบับหรือสําเนา
สํารองที่ครบถวนของชุดซอฟตแวรที่ลบออกไป หากคุณ
ลบชุดซอฟตแวรออก คุณอาจจะไมสามารถเปดเอกสาร
ทีส่รางโดยใชซอฟตแวรนั้นไดอีก

หากมีชุดซอฟตแวรอกีชุดหนึ่งที่ตองใชกบัชุดซอฟตแวร
ที่คุณลบออกไป นั่นหมายความวาชุดซอฟตแวรอกีชุด
หนึ่งนัน้จะไมสามารถใชงานได ดูรายละเอยีดจาก
เอกสารอางองิเกีย่วกบัชุดซอฟตแวรที่ติดตั้งไว

การตัง้คา
ใหกดปุม และเลอืก แอปพลิเคชัน่ > ตัวจดัการ
เลอืก ตัวเลือก > การตัง้คา และเลือกจากตัวเลือกตอ
ไปนี้

● การตดิตั้งซอฟตแวร — เลือกวาจะใหติดตั้ง
ซอฟตแวร Symbian ซึ่งไมมีลายเซ็นดิจิตอลทีไ่มผาน
การรับรองหรือไม

● ตรวจใบรบัรองออนไลน  — เลอืกเพือ่ตรวจสอบ
ใบรับรองแบบออนไลนกอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่น

● ที่อยูเว็บที่ตั้งไว —  ตั้งคาที่อยูเริ่มตนที่จะใชในการ
ตรวจสอบใบรับรองแบบออนไลน

แอปพลิเคชั่น Java บางชนิดอาจตองการใหมีการสง
ขอความ หรือการเชื่อมตอระบบเครือขายไปยังจุดเชื่อม
ตอเพือ่ดาวนโหลดขอมูลหรือสวนประกอบเพิม่เติม ใน
มุมมองหลักของตัวจัดการแอปพลิเคชั่น ใหเลื่อนมาที่
แอปพลิเคชั่น และเลอืก ตัวเลือก > เปด เพือ่เปลี่ยน
การตั้งคาที่เกีย่วของกบัโปรแกรมทีก่ําหนด
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แฟมขอมลูเครื่องมือ
ตัวจัดการไฟล
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > ตัวจดัไฟล

เกี่ยวกับตวัจัดการไฟล
ดวยตัวจัดการไฟล คุณสามารถเรียกดู เปด และจัดการ
ไฟลที่อยูในโทรศัพท การดหนวยความจํา หรือในไดรฟ
ตัวนอกที่ใชงานรวมกนัได

ในการแมบหรือลบไดรฟ รวมทัง้การระบุการตั้งคาสําหรับ
ไดรฟระยะไกลที่เชื่อมตอกับโทรศัพทของคุณ ใหเลือก
ตวัเลือก > ไดรฟระยะไกล
ตัวเลือกที่มีใหขึ้นอยูกบัหนวยความจําที่คุณเลือก

การคนหาและจัดเรียงไฟล
ในการคนหาไฟล ใหเลือก ตวัเลือก > คนหา ปอน
ขอความสําหรับคนหาทีต่รงกับชื่อของไฟล

ในการคัดลอกและยายไฟลรวมทั้งโฟลเดอร หรือสราง
โฟลเดอรใหมในหนวยความจํา ใหเลือก ตวัเลือก > จัด
วาง แลวเลือกตัวเลอืกที่ตองการ

ในการจัดเรียงไฟล ใหเลอืก ตวัเลือก > เรยีงลําดับ
ตาม แลวเลือกประเภทที่ตองการ

การแกไขการดหนวยความจํา
ตัวเลือกนีจ้ะมีในกรณีที่ใสการดหนวยความจําทีใ่ชงาน
รวมกนัไดลงในโทรศัพทเทานัน้

ในการเปลีย่นชื่อหรือฟอรแมตการดหนวยความจํา ให
เลอืก ตวัเลือก > ตวัเลือกการดความจํา

ในการใสรหัสเพือ่ปองกนัการดหนวยความจํา ใหเลอืก
ตัวเลือก > รหสัผานการด

ในการถอดการดหนวยความจําออกอยางปลอดภัยโดย
ไมตองสูญเสียขอมูล ใหเลอืก ตวัเลือก > นําการด
หนวยความจําออก

การสํารองขอมูลไฟลในการดหนวย
ความจํา
ในการสํารองขอมูลไฟล ใหเลอืกประเภทไฟลทีคุ่ณ
ตองการสํารองขอมูลในการดหนวยความจํา แลวเลอืก
ตัวเลือก > สํารองขอมูลตอนนี้ คุณตองแนใจวาการด
หนวยความจํามีพืน้ที่วางเพยีงพอสําหรับไฟลทีคุ่ณเลือก
ไวสําหรับสํารองขอมูล

เสียงสั่งงาน
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > คําสั่ง
เสียง 149
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คุณสามารถใชการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูงเพือ่ควบคุมการ
ทาํงานของเครื่องได โปรดดูที่ “การโทรออกโดยใช
เสียง” หนา 124

ในการใชการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูงเพือ่เริ่มตนแอปพลิ
เคชั่นและรูปแบบ ใหกดปุมเลือกดานขวาคางไวเมื่อ
เครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย

ในการใชการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูง ใหกดปุมเลือกดาน
ขวาคางไวในโหมดสแตนดบาย และพดูคําสั่งเสียง คํา
สั่งเสียงจะถูกใชเปนชื่อของแอปพลิเคชั่นหรือรูปแบบที่
ปรากฏในรายการ

ในการแกไขคําสั่งเสียง เมื่ออยูในแอปพลิเคชั่นคําสั่ง
เสียง ใหเลอืกรายการ เชน แอปพลเิคชั่นหรือรูปแบบ
แลวเลือก แกไข

หากตองการฟงรายการเสียงทีส่ังเคราะหขึ้นมา ใหเลอืก
ตัวเลือก > เลน

ในการลบเสียงสั่งงานที่คุณเพิม่เขาไปดวยตนเอง ให
เลอืก ตวัเลือก > ลบเสียงสั่งงานออก
เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:

● ซินธไีซเซอร  — เพือ่เปดหรือปดซนิธไีซเซอรทีเ่ลน
รายการเสียงและคําสั่งที่จดจําตามภาษาของเครื่องที่
เลือกไว

● ความดงัในการเลน  — เพือ่ปรับความดังในการ
เลนคําสั่งเสียง

● ความไวในการจดจําเสียง  — เพือ่ปรับวิธีทีจ่ะให
ซินธีไซเซอรจดจําเสียงพดูไดงายขึ้น หากตั้งคาความ
ไวในการจดจําเสียงไวสูงเกนิไป ระบบอาจไมยอมรับ
คําสั่งอนัเนื่องมาจากเสียงรอบขาง

● การตรวจสอบคําสั่ง  — เพือ่เลอืกวาจะใหรับคําสั่ง
เสียงดวยตนเอง โดยเสียงหรือโดยอตัโนมัติ

● ลบการดัดแปลงเสียง  — เพือ่รีเซ็ตขอมูลเสียงที่
เครื่องจดจําไว เชน เมื่อมีการเปลี่ยนผูใชโทรศัพท
เครื่องนี้

ซิงค
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > ซิงค
ซิงคจะชวยในการซิงโครไนซบันทกึ รายการปฏิทิน
ขอความตัวอกัษรและขอความมัลติมีเดีย เบราเซอรบุค
มารค หรือรายชื่อ โดยการใชแอปพลิเคชั่นตางๆ ทีใ่ช
รวมกนัไดทางอนิเทอรเนต็หรือกบัเครื่องคอมพวิเตอรที่
ใชรวมกนัได

คุณอาจไดรับการตั้งคาซงิคในขอความแบบพเิศษจากผู
ใหบริการ

รูปแบบการซิงคจะประกอบไปดวยการตั้งคาที่จําเปนตอ
การซงิโครไนซ

เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่น รูปแบบการซงิคทีร่ะบบตั้งไว
หรือที่ใชแลวกอนหนานี้จะปรากฏขึ้น ในการแกไขรูป
แบบ ใหเลือกไปทีร่ายการซิงค แลวเลือก เลือก เพือ่รวม
เขาไปในรูปแบบ หรือ ไมเลือก เพือ่ลบออก

ในการจัดการรูปแบบซิงค ใหเลือก ตวัเลือก และเลือก
ตัวเลอืกที่ตองการ

ในการซิงโครไนซขอมูล ใหเลอืก ตัวเลือก > ซิงโคร
ไนส ในการยกเลิกการซงิโครไนซกอนจะเสร็จสิ้น ให
เลอืก ยกเลิก150
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ตัวจัดการอุปกรณ
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > ตวั
จ.ก.อุป.
ใชตัวจัดการอุปกรณเชื่อมตอกบัเซิรฟเวอรและรับการตั้ง
กาํหนดคาสําหรับอปุกรณของคุณ หรือสรางรูปแบบ
เซริฟเวอรใหม หรือดูและจัดการรูปแบบเซริฟเวอรที่มีอยู

คุณอาจไดรับรูปแบบเซริฟเวอรและการตั้งกําหนดคา
ตางๆ จากผูใหบริการและแผนกจัดการขอมูลของบริษทั
การตั้งกําหนดคาดังกลาวอาจรวมถงึการตั้งคาการเชื่อม
ตอและคาอืน่ๆ ทีใ่ชโดยแอปพลเิคชั่นที่แตกตางกนัใน
อปุกรณของคุณ

เลือ่นไปทีรู่ปแบบเซริฟเวอร และเลือก ตัวเลือก และ
เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● เริม่การกําหนดคา  —  เพือ่เชื่อมตอกบัเซิรฟเวอร
และรับการตั้งกาํหนดคาสําหรับอปุกรณของคุณ

● รปูแบบเซิรฟเวอรใหม  — เพือ่สรางรูปแบบ
เซริฟเวอร

ในการลบรูปแบบเซริฟเวอร ใหเลือ่นไปทีรู่ปแบบนัน้ และ
กด C

เสียงพดู  
ดวยฟงกชันเสียงพดู คุณสามารถกําหนดภาษา เสียง
และคุณสมบัติของเสียงสําหรับตัวอานขอความได

กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > เสียงพูด

ในการกําหนดภาษาสําหรับตัวอานขอความ ใหเลือก
ภาษา ในการดาวนโหลดภาษาเพิม่ลงในโทรศัพท ให
เลอืก ตวัเลือก > ดาวนโหลดภาษา

เคล็ดลับ: เมื่อคุณดาวนโหลดภาษาใหม คุณจะ
ตองดาวนโหลดเสียงสําหรับภาษาดังกลาวอยาง
นอยหนึง่เสียง

ในการกาํหนดเสียงพดู ใหเลือก เสียง เสียงขึ้นอยูกบั
ภาษาทีเ่ลอืก

ในการกาํหนดอตัราความเร็วในการพดู ใหเลือก
ความเรว็

ในการกําหนดความดังในการพูด ใหเลือก ความดงั

หากตองการดูรายละเอยีดของเสียง ใหเลือ่นขวาไปที่
แท็บเสียง เลือ่นไปที่เสียง แลวเลือก ตวัเลือก > ขอมูล
เสียง ในการฟงเสียง ใหเลือ่นไปที่เสียง แลวเลือก ตวั
เลือก > ฟงเสียง

ในการลบภาษาหรือเสียง ใหเลื่อนไปทีร่ายการ แลว
เลอืก ตวัเลือก > ลบ
การตั้งคาตัวอานขอความ
ในการเปลี่ยนการตั้งคาตัวอานขอความ ใหเลือ่นไปที่
แท็บ การตั้งคา แลวกาํหนดตัวเลือกตอไปนี้
● การตรวจจับภาษา  — เปดหรือปดการตรวจรับภาษา
ที่ใชอานอตัโนมัติ

● อานตอ  — เปดหรือปดการอานตอขอความที่เลือกไว
ทั้งหมด

● พรอมทเสียงพูด  — เลอืกวาจะใหตัวอานขอความ
แทรกขอความ (prompt) ลงในขอความหรือไม 151
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● ที่มาของเสียง  — เลือกวาคุณตองการฟงขอความ
ผานลําโพงหรือผานทางโทรศัพท
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การตัง้คา
ผูใหบริการของคุณอาจทําการตั้งคาบางอยางลวงหนา
ใหกบัโทรศัพทแลว และคุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง
การตั้งคาเหลานีไ้ด

การตั้งคาทั่วไป
ในการตั้งคาทัว่ไป คุณสามารถแกไขการตั้งคาทั่วไปของ
เครื่อง หรือเรียกคืนคาของเครื่องกลับเปนคาทีต่ั้งไว
ดั้งเดิมได

คุณสามารถปรับการตั้งคาเวลาและวนัที่ในนาฬกิา โปรด
ดูที่ “นาฬกิา ” หนา 140

การกําหนดการปรับตั้งคา
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา >
ทั่วไป > การปรับตั้งคา
คุณสามารถแกไขการตั้งคาที่เกีย่วของกบัจอแสดงผล
โหมดสแตนดบาย และฟงกชันทั่วไปของอปุกรณของ
คุณ

ลักษณะ ชวยใหคุณสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
หนาจอ

เสียงสั่งงาน เปดการตั้งคาสําหรับแอปพลิเคชั่นสั่งงาน
ดวยเสียง โปรดดูที่ “เสียงสั่งงาน” หนา 149

แบบเสียง ชวยใหคุณสามารถเปลีย่นเสียงของปฏิทิน
นาฬกิา และรูปแบบทีใ่ชงานอยูในขณะนี้

จอแสดงผล
● ตัวตรวจจับแสง  — เลื่อนซายหรือขวาเพือ่ปรับ
เซนเซอรแสงซึง่ตรวจจับสภาวะแสง และปรับความ
สวางของจอแสดงผล เซนเซอรแสงอาจทําใหจอภาพ
วูบวาบในทีท่ี่มีแสงนอย 

● ขนาดแบบอักษร  — ปรับขนาดของขอความและ
ไอคอนบนหนาจอ 

● ประหยัดพลังงานหลังจาก  — เลือกชวงเวลาไทม
เอาตที่จะเรียกใชโหมดประหยัดพลงังาน 

● โลโกหรอืขอความตอนรบั  — ขอความตอนรับหรือ
โลโกจะปรากฏขึ้นชั่วครูหนึง่ทุกครั้งทีคุ่ณเปดเครื่อง
เลอืก ที่ตั้งไว เพือ่ใชภาพเริ่มตนที่ตั้งไว ขอความ
เพือ่เขียนขอความตอนรับ หรือ รปูภาพ เพือ่เลือก
ภาพจากรูปถาย 

● เวลาแสงสวาง  — เลือกไทมเอาตที่จะมีการปดแสง
หลังของจอแสดงผล 

โหมดสแตนดบาย
● ทางลัด  — กาํหนดทางลดัใหกับปุมเลือก เพือ่ใชใน
โหมดสแตนดบายและเลอืกวาแอปพลิเคชั่นใดจะ
แสดงในแถบเครื่องมือที่ใชงาน

หากตั้งคาปดโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ คุณ
สามารถกําหนดทางลัดปุมกดใหกบัการกดปุมเลื่อนที่
แตกตางกนั

● เปลี่ยนมุมมองเมนู  — เลือก แถบไอคอนแนว
นอน เพือ่ดูแถบเครื่องมือแนวนอน และขอมูลจาก
แอปพลิเคชั่นตางๆ กนับนหนาจอ เลือก แถบไอคอน
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แนวตัง้ เพือ่ดูแถบเครื่องมือแนวตั้งบนหนาจอ ขอมูล
จากแอปพลเิคชั่นตางๆ จะถูกซอนไว ในการแสดง
ขอมูล เลอืกทางลัดและกดปุมเลือ่นซาย เลือก พื้น
ฐาน เพือ่ปดแถบเครื่องมือทีใ่ชงาน

● โลโกระบบ  — คุณสามารถใชงานการตั้งคานีไ้ด ตอ
เมื่อคุณไดรับและบันทึกโลโกระบบไว เลอืก ปด หาก
คุณไมตองการใหโลโกปรากฏ 

ภาษา
การเปลี่ยนการตั้งคาของภาษาในเครื่องหรือภาษาที่ใช
เขียนมีผลตอทุกแอปพลิเคชั่นในเครื่องของคุณ จนกวา
จะมีการเปลีย่นแปลงการตั้งคาเหลานีอ้กีครั้ง

● ภาษาในโทรศัพท  — เปลีย่นภาษาของขอความ
หนาจอในเครื่องของคุณ คานี้ยังมีผลตอรูปแบบทีใ่ช
กบัวนัทีแ่ละเวลาและตัวคั่นที่ใช เชน ในการคํานวณ
อัตโนมัติ เลอืกภาษาตามขอมูลในซิมการดของคุณ
หลังจากที่คุณเปลีย่นคาภาษา โทรศัพทจะปดและ
เปดขึ้นมาใหม

● ภาษาที่ใชเขียน  — เปลี่ยนภาษาทีใ่ชเขียน คานีม้ี
ผลตออกัขระที่มีใหเลอืกใชขณะเขียนขอความและ
พจนานุกรมชวยสะกดคําทีใ่ช

● ตัวชวยสะกดคํา  — ตั้งคาเปดหรือปดระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติสําหรับโปรแกรมแกไขขอความ
ทั้งหมดในเครื่อง พจนานุกรมสําหรับระบบชวยสะกด
คําอตัโนมัตินี้มีใหเฉพาะในบางภาษาเทานั้น

การตัง้คาอุปกรณเพิ่มพิเศษ
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา >
ทั่วไป > อุปกรณเพิม่พิเศษ

ชองเสียบอปุกรณเสริมบางตัวไมไดแสดงประเภทของ
อุปกรณเสริมที่เชื่อมตอกบัโทรศัพท โปรดดทูี่
“สัญลักษณบนจอภาพ” หนา 23
การตั้งคาที่มีอยูจะขึ้นอยูกบัประเภทของอปุกรณเพิม่
พเิศษ เลอืกอปุกรณเสริมและจากตัวเลือกตอไปนี้

● รปูแบบที่ตั้งไว  — กําหนดรูปแบบที่คุณตองการเปด
ใชทกุครั้งที่คุณเชื่อมตออปุกรณเพิม่พเิศษที่ใชรวม
กนัไดกบัโทรศัพทของคุณ

● ตอบรบัอัตโนมัติ  — เลอืกวาคุณตองการให
โทรศัพทรับสายเรียกเขาโดยอตัโนมัติหรือไมหลัง
ผานไป 5 วินาที หากตั้งคาแบบเสียงเปน บี๊พหนึ่ง
ครัง้ หรือ เงียบ การตอบรับอัตโนมัติจะไมทํางาน

● แสงไฟ  — กําหนดวาจะใหเปดไฟคางไวหรือไมหลัง
จากหมดเวลา

การตั้งคาออก TV
ในการเปลี่ยนการตั้งคาการเชื่อมตอออก TV ใหเลือก
ออกทีวี และจากตัวเลือกตอไปนี้
● รปูแบบที่ตั้งไว  — กําหนดรูปแบบที่คุณตองการเปด
ใชทกุครั้งที่คุณตอสายวดิีโอ Nokia กบัโทรศัพทของ
คุณ

● ขนาดหนาจอทีวี  — เลอืกสัดสวนภาพของ
โทรทศัน: ปกติ หรือ จอกวาง สําหรับทีวจีอกวาง

● ระบบทีวี  — เลือกระบบสัญญาณวิดีโออะนาลอ็กที่
ใชรวมกนัไดกบัโทรทัศนของคุณ

● ตวักรองภาพกะพรบิ  — ในการปรับคุณภาพรูปภาพ
บนหนาจอโทรทัศน ใหเลอืก เปด ตัวกรองภาพ
กะพริบอาจลดการกะพริบของภาพในหนาจอ
โทรทศันไดเพยีงบางรุนเทานัน้154
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การตัง้คาปุม Navi
กดปุม  และเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา >
ทั่วไป > วงกลม Navi
ปุม Navi
เมื่อเปดใชการตั้งคาปุม Navi คุณจะสามารถเรียกดูไฟล
และรายการที่อยูในบางแอปพลิเคชั่นไดโดยเลือ่นนิว้มือ
ไปตามขอบของปุมเลื่อน เมื่อปดการใชการตั้งคาปุม
Navi หากตองการเลื่อนขึ้น, ลง, ซาย หรือขวา ใหกดปุม
เลือ่นไปยังทศิทางที่ตองการ

จงัหวะแสงไฟ

ขอบรอบๆ ปุม Navi จะสองสวางอยางชาๆ เมื่อเครื่องอยู
ในโหมดพกั หากจะปดไฟ ใหกดปุม  และเลือก
เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > วงกลม Navi >
จงัหวะแสงไฟ

การตัง้คาเซนเซอร
ในแอปพลิเคชั่นสวนใหญ หนาจอจะหมุนโดยอตัโนมัติ
ระหวางโหมดแนวตั้งและแนวนอน ตามทศิทางการหมุน
ของเครื่อง

ในการเปลีย่นการตั้งคาของการหมุนหนาจออตัโนมัติ
เลอืก การตั้งคา > ทั่วไป > ตัง้คาเซนเซอร >
ควบคุมการหมุน และเลอืกวาคุณตองการใหหนาจอ
หมุนอตัโนมัติหรือไม

ในการตรวจดูวาการหมุนหนาจออัตโนมัติทํางานหรือไม
ใหถอืโทรศัพทในแนวตั้งขึ้น

การหมุนอตัโนมัติจะไมทาํงานหากคุณเปลี่ยนการตั้งคา
หมุนหนาจอดวยตนเองในแอปพลเิคชั่น เมื่อคุณออกจาก
แอปพลเิคชั่นนั้น การหมุนหนาจออตัโนมัติจะทาํงานอกี
ครั้ง

การตัง้คาความปลอดภัย
โทรศัพทและซมิ
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา >
ทั่วไป > ความปลอดภยั > โทรศัพทและซิมการด
และจากตัวเลือกตอไปนี้:

● คําขอรหัส PIN  — เมื่อใชงาน เครื่องจะถามรหัสทกุ
ครั้งที่คุณเปดโทรศัพท การยกเลกิใชงานคําขอรหัส
PIN อาจใชไมไดกบัซิมการดบางประเภท

● รหสั PIN, รหัส PIN2 และ รหสัล็อค — คุณสามารถ
เปลีย่นรหัส PIN, รหัส PIN2 และรหัสล็อค ในการตั้ง
รหัสเหลานี้ จะสามารถใชไดเฉพาะตัวเลข 0 ถงึ 9
เทานั้น

หากคุณลมืรหัส PIN หรือ PIN2 โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ หากคุณลมืรหัสล็อค โปรดติดตอผูใหบริการ
หรือ Nokia Care โปรดดูที่ “รหัสผาน” หนา 18

กรุณาหลกีเลี่ยงการใชรหัสผานที่เหมือนกบัหมายเลข
ฉุกเฉินเพือ่ปองกนัการโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉิน
โดยไมไดตั้งใจ

● เวลาล็อคปุมกดอัตโนมัติ  — เลือกวาจะใหลอ็คปุม
กดเมื่อไมไดใชงานเครื่องในชวงระยะเวลาหนึ่งหรือ
ไม

เคล็ดลับ: ในการลอ็คหรือปลดล็อคปุมกด ให
กดปุมเลอืกดานซาย แลวกดปุม *
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● เวลาล็อคเครือ่งอัตโนมัต ิ — คุณสามารถกาํหนด
ระยะเวลากอนที่โทรศัพทจะล็อคโดยอตัโนมัติ เพือ่
ปองกนัไมใหมีการใชงานโทรศัพทโดยไมไดรับ
อนุญาต คุณไมสามารถใชงานโทรศัพททีถู่กลอ็ค
จนกวาจะปอนรหัสล็อคทีถู่กตองลงไป ในการปดการ
ใชระยะเวลาล็อคอตัโนมัติ ใหเลอืก ไมมี

เคล็ดลับ: ในการลอ็คโทรศัพทดวยตนเอง ให
กดปุมเปด/ปด รายการคําสั่งจะปรากฏขึ้น
เลอืก ล็อคโทรศัพท

ในโหมดบนเครื่องหรือโหมดออฟไลน คุณอาจตองปลด
ล็อคเครื่องและเปลีย่นรูปแบบการโทรกอนจะทาํการโทร

● ล็อคหากเปลี่ยนซิมการด  — คุณสามารถตั้งคา
เครื่องใหถามรหัสล็อคเมื่อมีการใสซมิการดอนัใหมที่
ไมเคยใชมากอนในเครื่องโทรศัพทของคุณ โทรศัพท
จะเกบ็รายการซิมการดทีรู่วาเปนการดของเจาของ
เครื่อง

● กลุมผูใชเฉพาะ  — คุณสามารถกําหนดกลุมผูใช
เฉพาะซึ่งคุณสามารถโทรออกเพือ่ติดตอไดและใหผู
ใชเหลานัน้สามารถโทรเขาหาคุณได (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

เมื่อมีการจํากดัการโทรเฉพาะกลุมผูใชทีก่าํหนด การ
โทรยังสามารถโทรไปยงัหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินที่
กาํหนดไวอยางเปนทางการในเครื่องโทรศัพทของคุณ

● ยืนยันบรกิารซิม  — คุณสามารถกาํหนดให
โทรศัพทแสดงขอความยืนยัน เมื่อคุณใชบริการจาก
มการด (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การจัดการใบรับรอง
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา >
ทั่วไป > ความปลอดภัย > การจัดการใบรบัรอง
ใบรับรองแบบดิจิตอลไมรับประกนัเรื่องความปลอดภัย
แตใชเพือ่ตรวจสอบแหลงทีม่าของซอฟตแวร

ในมุมมองหลกัของการจัดการใบรับรอง คุณจะเห็น
รายการใบรับรองที่ไดรับอนญุาตและทีจ่ัดเกบ็ไวใน
เครื่อง เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูรายการใบรับรองสวนตัว
หากมี

คุณควรใชใบรับรองแบบดิจิตอลหากตองการเชื่อมตอกับ
ธนาคารแบบออนไลนหรือเว็บไซตอืน่ๆ หรือเซิรฟเวอร
ระยะไกลเพื่อดําเนินการตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัการถาย
โอนขอมูลที่เปนความลับ ใบรับรองดิจิตอลยังชวยลด
ความเสี่ยงจากไวรัสหรือซอฟตแวรอนัตรายอืน่ๆ และ
ชวยใหแนใจวาซอฟตแวรทีด่าวนโหลดมาและติดตั้งลง
ในเครื่องนัน้เปนของแท

ขอสําคญั:  แมวาการใชใบรับรองชวยลดความ
เสี่ยงเกีย่วกบัการเชื่อมตอระยะไกล และการติดตั้ง
ซอฟตแวร แตตองมีการใชงานใบรับรองอยางถกูตอง
เพือ่ใหไดรับความปลอดภัยสูงสุด การมีใบรับรองไมได
แสดงถึงการปกปองความปลอดภัย หากโปรแกรมจัดการ
ใบรับรองตองมีใบรับรองทีเ่ชื่อถือได เปนของแท หรือถูก
ตองเพือ่เพิม่ระดับความปลอดภัยใหสูงสุด ใบรับรอง
มีอายุการใชงานจํากดั หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ
"ใบรับรองยังใชไมได" ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองนัน้ควร
จะใชได ใหตรวจสอบวันและเวลาปจจุบันในโทรศัพท
ของคุณวาถกูตองหรือไม156
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การดูรายละเอียดใบรับรอง—การตรวจสอบวา
เปนใบรับรองของแท
คุณสามารถมั่นใจไดวาเซริฟเวอรนั้นถูกตอง กต็อเมื่อมี
การตรวจสอบลายเซ็นและระยะเวลาทีใ่ชใบรับรอง
เซริฟเวอรนั้นไดเทานั้น

คุณจะไดรับขอความแจงหากเซิรฟเวอรนั้นไมถูกตอง
หรือในกรณีที่คุณไมมีใบรับรองความปลอดภัยทีถ่กูตอง
ในเครื่องของคุณ

ในการตรวจสอบรายละเอยีดใบรับรอง ใหเลือ่นไปที่
ใบรับรองนัน้และเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดใบรับ
รอง เมื่อมีการตรวจสอบความถูกตองของใบรับรอง อาจ
มีขอความใดขอความหนึ่งตอไปนี้ปรากฏขึ้น
● ใบรบัรองไมผานความเชื่อถอื  — คุณไมไดตั้งคา
ใหแอปพลิเคชั่นใดใชใบรับรองนี้

● ใบรบัรองหมดอายุ  — ระยะเวลาทีใ่ชใบรับรองได
สิ้นสุดลงแลว

● ใบรบัรองยังไมถกูตอง  — ระยะเวลาทีใ่ชใบรับรอง
ยังไมเริ่มตน

● ใบรบัรองเสียหาย  — ไมสามารถใชใบรับรองได
โปรดติดตอผูออกใบรับรอง

การเปลี่ยนการตั้งคาความเชื่อถือ
กอนที่จะเปลีย่นแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจ
สอบใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถือขอมูลของเจาของ
ใบรับรองนีไ้ด และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปน
ของเจาของที่อยูในรายชื่อ

เลือ่นไปทีใ่บรับรองการใชงาน แลวเลือก ตัวเลือก >
การตั้งคาความเชื่อถือ รายการแอปพลิเคชั่นทีส่ามารถ

ใชใบรับรองทีเ่ลือกไวจะปรากฏขึ้นที่หนาจอ ทั้งนี้ตอง
ขึ้นอยูกบัใบรับรองนั้นดวย ตัวอยาง:
● การตดิตัง้ Symbian: ใช — ใบรับรองสามารถ
ใหการรับรองแหลงที่มาของแอปพลิเคชั่นของระบบ
ปฏิบัติการ Symbian ใหมได

● อินเทอรเน็ต: ใช — ใบรับรองสามารถใชรับรอง
เซิรฟเวอรตางๆ ได

● การตดิตัง้แอปพลิเคชั่น: ใช — ใบรับรองสามารถ
ใหการรับรองแหลงทีม่าของแอปพลิเคชั่น Java™
ใหมได

เลอืก ตวัเลือก > แกไขการตั้งคารบัรอง เพือ่เปลี่ยน
คา

ชุดความปลอดภัย
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา >
ทั่วไป > ความปลอดภยั > ชดุความปลอดภัย

ในการดูหรือแกไขชุดความปลอดภัย (หากมี) ใหเลื่อน
ไปที่ชุดความปลอดภัยที่ตองการ แลวกดปุมเลื่อน

ในการดูขอมูลโดยละเอยีดเกีย่วกบัชุดความปลอดภัย ให
เลือ่นไปที่ชุดความปลอดภัยนั้นๆ และเลือก ตวัเลือก >
รายละเอียดความปลอดภัย

การเรียกคนืการตั้งคาดัง้เดิม
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา >
ทั่วไป > การตัง้คาดัง้เดมิ
คุณสามารถกําหนดการตั้งคาบางอยางใหกลับไปเปนคา
เดิมได ทัง้นี ้คุณจําเปนตองมีรหัสลอ็ค 157
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หลังจากรีเซ็ต เครื่องจะใชเวลาในการเปดเครื่องนานกวา
ปกติ การตั้งคาดังกลาวจะไมมีผลกบัเอกสารและไฟล
ตางๆ

การตัง้คาการหา
กด  และเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา > ทั่วไป >

วิธีหาตําแหนง
● GPS แบบผสม  — ใชตัวรับ GPS ภายในโทรศัพทของ
คุณ

● GPS แบบชวยเหลือ  — ใช GPS แบบชวยเหลือ (A-
GPS) เพือ่รับขอมูลชวยเหลอืจากเซริฟเวอรขอมูลชวย
เหลือ

● Bluetooth GPS  — ใชอปุกรณรับ GPS ภายนอกที่ใช
รวมกนัไดรวมกับการเชื่อมตอ Bluetooth

● ผานเครอืขาย  — ใชขอมูลจากเครือขายเซลลลูาร
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เซิรฟเวอรตําแหนง

ในการกําหนดจุดเชื่อมตอ และเซิรฟเวอรตําแหนง
สําหรับ A-GPS เลือก เซิรฟเวอรตําแหนง เซิรฟเวอร
ตําแหนงอาจไดรับการตั้งคาไวลวงหนาจากผูใหบริการ
ของคุณ และคุณอาจไมสามารถแกไขการตั้งคาได

การตั้งคาสัญกรณ

ในการเลือกระบบการวดัที่คุณตองการใชสําหรับ
ความเร็วและระยะทาง เลือก ระบบมาตรวัด > เมตรกิ
หรือ อิมพิเรยีล

ในการกําหนดรูปแบบที่ใชแสดงขอมูลพกิดัในอปุกรณ
ของคุณ เลอืก รปูแบบพกิัด และรูปแบบที่ตองการ

การตั้งคาเครื่องโทรศัพท
หากตองการตั้งคาโทรศัพท คุณสามารถแกไขการตั้ง
คาทีเ่กีย่วกบัการโทรศัพทและเครือขายได

การตัง้คาการโทร
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา >
โทรศัพท > การโทร
● สง ID ผูโทรเขาของฉัน  — คุณสามารถตั้งคาให
หมายเลขโทรศัพทแสดง (ใช) หรือซอน (ไม) คู
สนทนาที่คุณกําลังติดตอ ซึ่งคาดังกลาวอาจถูก
กําหนดโดยผูใหบริการเมื่อคุณไดสมัครใชบริการ (ตัง้
จากเครอืขาย) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● สง ID โทรอินเทอรเน็ต  — คุณสามารถตั้งคา ID สาย
อนิเทอรเน็ตใหแสดงหรือซอนจากคูสนทนาที่คุณ
กําลงัติดตอได

● สายเรยีกซอน  — ในการใหโทรศัพทสงเสียงเตือน
เมื่อมีสายเรียกเขา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ขณะที่คุณกาํลังสนทนา ใหเลอืก ใชงาน ในการตรวจ
สอบวาไดเปดใชงานฟงกชันดังกลาวอยูหรือไม ให
เลือกตรวจสอบสถานะ

● สายเรยีกซอนอินเทอรเน็ต  — ในการใหโทรศัพท
แจงเตือนเมื่อมีสายอนิเทอรเนต็เรียกเขาสายใหมใน
ขณะที่คุณกาํลังสนทนา ใหเลอืก สั่งใชงานแลว

● เตอืนโทรอินเทอรเน็ต  — ในการใหโทรศัพทสง
เสียงเตือนเมื่อมีสายอนิเทอรเน็ตเรียกเขา ใหเลือก
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เปด หากคุณเลอืก ปด โทรศัพทจะไมสงเสียงเตือน
แตคุณจะไดรับการแจงเตือนหากคุณไมไดรับสาย

● ปฏิเสธสายดวยขอความ  — ในการสงขอความตัว
อกัษรไปยังผูโทรเพือ่แจงใหทราบถึงสาเหตุที่คุณไม
สามารถรับสายได ใหเลือก ใช

● ขอความปฏเิสธ  — เขียนขอความทีจ่ะสงใน
ขอความตัวอกัษรเมื่อคุณปฏิเสธไมรับสาย

● รปูภาพในสายวิดโีอ  — หากไมมีการสงวดิีโอใน
ระหวางทีม่ีการสนทนาทางวิดีโอ คุณสามารถเลือก
ภาพนิง่ที่จะใหปรากฏแทน

● โทรซ้ําอัตโนมัติ  — เลือก เปด โทรศัพทของคุณ
พยายามตอสายใหมอีก 10 ครั้งหากการตอสายครั้ง
แรกไมสําเร็จ หากตองการหยุดใชการเรียกซ้ํา
อตัโนมัติ ใหกดปุมวางสาย 

● แสดงเวลาการโทร  — เปดใชการตั้งคานีห้ากคุณ
ตองการใหแสดงระยะเวลาสนทนาระหวางการ
สนทนา

● สรปุหลังโทรออก  — เปดใชการตั้งคานี้หากคุณ
ตองการใหแสดงระยะเวลาสนทนาหลังการสนทนา

● โทรดวน  — เลือก เปด แลวคุณจะสามารถโทร
หมายเลขทีไ่ดกําหนดใหปุมตัวเลข (2-9) ไดโดยกด
ปุมตัวเลขดังกลาวคาวไว โปรดดูที่ “การโทรดวน”
หนา 124

● รบัไดทุกปุม  — เลอืก เปด แลวคุณจะสามารถตอบ
รับสายเรียกเขาไดโดยกดปุมใดๆ กไ็ดเพยีงเบาๆ ซึง่
จะยกเวนปุมเปด/ปดเครื่อง

● สายที่ใช  — การตั้งคานี้ (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) จะปรากฏหากซมิการดรองรับหมายเลขที่ขอรับ
บริการไว 2 หมายเลข นัน่คือโทรศัพท 2 สาย ใหเลือก
วาคุณตองการใชสายใดเพือ่โทรออกและสงขอความ

ตัวอกัษร อยางไรกด็ี คุณจะสามารถรับสายเรียกเขา
จากทัง้สองสายได ไมวาจะเลือกสายใดไวกต็าม หาก
คุณเลือก สาย 2 แตไมไดสมัครใชบริการนี้ไว คุณจะ
ไมสามารถโทรออกได เมื่อสาย 2 ถกูเลือก
สัญลกัษณ  จะปรากฏในโหมดสแตนดบาย

● การเปลี่ยนสาย  — ในการปองกันไมใหมีการเลอืก
สาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลอืก ไมใช
งาน หากซิมการดของคุณรองรับบริการนี้ หาก
ตองการเปลี่ยนคาดังกลาว คุณตองปอนรหัส PIN2

การโอนสาย 
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา >
โทรศัพท > การโอนสาย
ฟงกชันการโอนสายจะชวยใหคุณสามารถโอนสายเรียก
เขาไปยังศูนยขอความเสียงของคุณหรือเบอรโทรศัพท
อืน่ได หากตองการรายละเอยีดเพิม่เติม โปรดติดตอผูให
บริการ

ในการเปดใชการโอนสาย ใหเลือก ใชงาน ในการตรวจ
สอบวาเปดใชงานตัวเลือกดังกลาวอยูหรือไม ใหเลือก
ตรวจสอบสถานะ
คุณอาจเลือกตัวเลอืกการโอนสายหลายตัวเลอืกให
ทาํงานพรอมกนัได เมื่อตั้งใหมีการโอนสายเรียกเขาทกุ
สายแลว  จะปรากฎในโหมดพรอมทํางาน

การจํากดัการโทรและการโอนสายไมสามารถใชงานได
พรอมกนั
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การจํากัดการโทร
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา >
โทรศัพท > จํากัดการโทร
ฟงกชันจํากดัการโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
จะชวยใหคุณสามารถจํากดัการโทรออกหรือรับสายโทร
เขาในเครื่องได ตัวอยางเชน คุณสามารถจํากดัสายโทร
ออกตางประเทศหรือสายโทรเขาเมื่อคุณอยูตางประเทศ
ได ในการเปลี่ยนการตั้งคา คุณตองมีรหัสระบบซึ่งไดรับ
จากผูใหบริการของคุณ

การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถใชงานได
พรอมกนั

เมื่อสายถูกจํากดัไว คุณอาจยังติดตอไปยังเบอรฉุกเฉิน
ทางการบางเบอรได

การจํากัดสายสนทนา

เลอืกตัวเลอืกการจํากดัการโทรทีต่องการ และตั้งเปน
เปด (ใชงาน) หรือปด (ยกเลิก) หรือตรวจสอบวากาํลัง
ใชตัวเลอืกดังกลาวอยูหรือไม (ตรวจสอบสถานะ) การ
จํากดัการโทรมีผลตอทุกสายรวมทั้งสายขอมูลดวย

การจํากัดการโทรทางอินเทอรเนต็

ในการเลือกวาจะยอมรับสายที่ไมรูจักจากทาง
อนิเทอรเน็ตหรือไม ใหตั้งคาเปดหรือเปด จํากดัโทร
นิรนาม

การตัง้คาเครือขาย
โทรศัพทของคุณสามารถสลบัการใชงานระหวางระบบ
เครือขาย GSM และ UMTS ไดโดยอัตโนมัติ เครือขาย GSM

จะแสดงดวย  เมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน สวน
เครือขาย UMTS จะแสดงดวยสัญลกัษณ 
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา >
โทรศัพท > เครอืขาย และจากตัวเลือกตอไปนี้:

● โหมดระบบ  — เลอืกเครือขายที่จะใช หากคุณ
เลือก โหมดคู โทรศัพทจะใชระบบเครือขาย GSM
หรือ UMTS โดยอตัโนมัติ ทั้งนีข้ึ้นอยูกบัพารามิเตอร
ของเครือขายและขอตกลงในการใหบริการขามเครือ
ขายกบัผูใหบริการระบบโทรศัพทไรสาย สําหรับราย
ละเอยีดและคาใชจายในการโทรขามแดน โปรด
ติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ ตัวเลือกนีจ้ะ
ปรากฏขึ้นถาผูใหบริการโทรศัพทไรสายสนับสนนุ
เทานั้น
ขอตกลงเกีย่วกบัการโทรขามระบบเปนขอตกลง
ระหวางผูใหบริการระบบสองรายหรือมากกวา ในการ
ที่จะชวยใหผูใชสามารถใชบริการของผูใหบริการ
ระบบใดระบบหนึ่งได

● การเลือกระบบ  — เลือก อัตโนมัต ิเพือ่ตั้งคาให
เครื่องคนหาและเลอืกเครือขายที่ใชไดหนึ่งเครือขาย
หรือ เลือกเอง เพือ่เลือกเครือขายจากรายชื่อเครือ
ขายดวยตนเอง หากการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่
เลือกไวดวยตนเองขาดหายไป โทรศัพทจะสงเสียง
เตือนขอผิดพลาดนี้ และขอใหคุณเลอืกระบบอกีครั้ง
ระบบที่คุณเลอืกจะตองมีขอตกลงในการใหบริการ
ขามเครือขายกบัเครือขายโฮมของคุณ

● แสดงขอมูลระบบ  — กําหนดใหโทรศัพทแสดง
สถานะเมื่อถกูใชงานในเครือขายเซลลลูารตาม
เทคโนโลย ีMCN (Microcellular network) และเปด
ใชการรับขอมูลระบบ

160

ก
าร
ต
ั้งค
า



การตั้งคาการเชื่อมตอ
ในการตั้งคาการเชื่อมตอ คุณสามารถแกไขจุดเชื่อมตอ
และการตั้งคาการเชื่อมตออืน่ๆ ได

คุณสามารถแกไขการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอ
Bluetooth ในแอปพลิเคชั่นการเชื่อมตอ Bluetooth
โปรดดูที่ “การตั้งคา” หนา 41

คุณสามารถแกไขการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอสาย
เคเบิลขอมูลในแอปพลเิคชั่นของ USB โปรดดทูี่
“USB” หนา 44

การเชื่อมตอขอมูลและจุดเชื่อมตอ
โทรศัพทสนับสนนุการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เชน GPRS ในเครือขาย
GSM หากคุณกาํลังใชโทรศัพทในระบบ GSM และ UMTS
คุณจะสามารถกําหนดใหการเชื่อมตอขอมูลหลายครั้ง
ทาํงานในเวลาเดียวกนัได โดยทีจุ่ดเชื่อมตอตางๆ
สามารถใชการเชื่อมตอขอมูลรวมกนัได ในเครือขาย
UMTS การเชื่อมตอขอมูลยังคงทาํงานอยูในระหวาง
สนทนา

คุณยังสามารถใชการเชื่อมตอขอมูล WLAN การเชื่อมตอ
LAN แบบไรสาย สามารถทาํไดทลีะครั้ง แตสามารถใช
แอปพลเิคชั่นไดหลายตัวในจุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็
เพยีงจุดเดียว

ในการเชื่อมตอขอมูล คุณจะตองใชจุดเชื่อมตอ คุณ
สามารถกาํหนดชนิดตางๆ ของจุดเชื่อมตอไดดังนี้

● จุดเชื่อมตอ MMS ใชสงและรับขอความมัลติมีเดีย

● จุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต (IAP) เพือ่สงและรับอเีมล
และเชื่อมตอกับอนิเทอรเน็ต

กรุณาตรวจสอบกบัผูใหบริการของคุณวาตองใชจุดเชื่อม
ตอประเภทใดสําหรับการเขาใชบริการที่คุณตองการ
โปรดติดตอผูใหบริการเพือ่ดูขอมูลเกีย่วกบัการใชงาน
และการเปนสมาชิกบริการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็

จุดเชื่อมตอ
การสรางจุดเชื่อมตอใหม
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา > การ
เชื่อมตอ > ปลายทาง
คุณอาจไดรับการตั้งคาจุดเชื่อมตอในรูปของขอความ
จากผูใหบริการ ผูใหบริการของคุณอาจกําหนดจุดเชื่อม
ตอบางสวนหรือทั้งหมดไวใหในเครื่องลวงหนาแลว และ
คุณอาจไมสามารถเปลีย่นแปลง สราง แกไข หรือลบคา
ดังกลาวได

เมื่อคุณจะเปดจุดเชื่อมตอจากชุดจุดเชื่อมตอดังกลาว
( , , , ) คุณจะมองเห็นประเภทของจุดเชื่อม
ตอ:

   แสดงจุดเชื่อมตอที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

   แสดงจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็

   แสดงจุดเชื่อมตอ WLAN
เคล็ดลับ: คุณสามารถสรางจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเน็ตในเครือขาย LAN ไรสายโดยใชตัว
ชวยสราง WLAN ได
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ในการสรางจุดเชื่อมตอใหม ใหเลอืก จดุเชื่อมตอ
ใหม โทรศัพทจะขอใหตรวจสอบการเชื่อมตอทีใ่ชได
หลังการคนหา การเชื่อมตอที่มีอยูแลวจะปรากฏขึ้น และ
จุดเชื่อมตอใหมจะใชรวมกันกบัการเชื่อมตอดังกลาวได
หากคุณขามขั้นตอนนี้ไป เครื่องจะขอใหคุณเลอืกวิธี
เชื่อมตอและกาํหนดการตั้งคาทีจ่ําเปน

ในการแกไขการตั้งคาจุดเชื่อมตอ ใหจุดเชื่อมตอจากชุด
กลุมเชื่อมตอ เลอืกจุดเชื่อมตอ และ แกไข ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ผูใหบริการแจงใหคุณทราบ

● ชื่อการเชื่อมตอ  — ปอนชื่อสําหรับการเชื่อมตอ
● บรกิารเสริม  — เลอืกประเภทการเชื่อมตอขอมูล
ทัง้นีข้ึ้นอยูกบัวาคุณเลอืกการตอเชื่อมขอมูลแบบใดไว
โดยคุณสามารถใชชองการตั้งคาไดเพยีงบางชอง
เทานั้น เติมขอมูลลงในชองทุกชองที่กาํกบัดวย ตอง
ระบุ หรือ * สีแดง สวนชองอืน่ๆ คุณสามารถเวนวางไวได
ในกรณีทีผู่ใหบริการไมไดกลาวถึง

ในการใชการเชื่อมตอขอมูลนั้น ผูใหบริการระบบจะตอง
สนับสนุนคุณสมบัติของฟงกชันดังกลาว และในกรณีที่
จําเปน ผูใหบริการระบบจะตองเปดใชงานฟงกชันนี้ใน
มการดของคุณดวย

การสรางกลุมจุดเชื่อมตอ
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา > การ
เชือ่มตอ > ปลายทาง
แอปพลเิคชั่นบางรายการจะยอมใหคุณใชกลุมจุดเชื่อม
ตอในการเชื่อมตอกบัเครือขาย
ในการหลีกเลีย่งการเลือกจุดเชื่อมตอเดี่ยวทุกครั้งที่
เครื่องเชื่อมตอกบัเครือขาย คุณสามารถสรางกลุมทีม่ีจุด

เชื่อมตอหลายๆ จุดเชื่อมตอเพือ่เชื่อมตอกบัเครือขาย
และกาํหนดลําดับการใชงานจุดเชื่อมตอเหลานั้น
ตัวอยางเชน คุณสามารถเพิม่ LAN ไรสาย (WLAN) และ
จุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ลงในกลุมจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเนต็ แลวใชกลุมดังกลาวในการเรียกดูเวบ็ได
หากคุณกาํหนดให WLAN เปนลําดับแรก โทรศัพทจะ
เชื่อมตอกบัอนิเทอรเน็ตผาน WLAN ถามีใหเลือกใช และ
จะเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตแทนถาไมมีใหเลือกใช

ในการสรางกลุมจุดเชื่อมตอใหม ใหเลือก ตวัเลือก >
จัดการ > ปลายทางใหม

ในการเพิม่จุดเชื่อมตอลงในกลุมจุดเชื่อมตอ ใหเลอืก
กลุม แลวเลอืก ตวัเลือก > จดุเชื่อมตอใหม ในการคัด
ลอกจุดเชื่อมตอที่มีอยูจากกลุมอื่น ใหเลอืกกลุม จุด
เชื่อมตอทีม่ีอยู แลวเลอืก ตวัเลือก > จัดวาง > คัด
ลอกไปปลายทางอื่น

ในการเปลีย่นลําดับความสําคัญของจุดเชื่อมตอภายใน
กลุม ใหเลือกจุดเชื่อมตอ แลวเลือก ตัวเลือก > จดั
วาง > เปลี่ยนความสําคัญ

จุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > การ
เชือ่มตอ > ปลายทาง > จุดเชื่อมตอใหม แลวปฏิบัติ
ตามคําแนะนาํบนหนาจอ หรือเปดกลุมจุดเชื่อมตอหนึ่ง
กลุม เลือกจุดเชื่อมตอที่กํากบัดวยเครื่องหมาย  แลว
เลอืก แกไข
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผูใหบริการแจงใหคุณทราบ

เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้:162
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● ชื่อจุดเชือ่มตอ  — คุณจะไดรับชื่อจุดเชื่อมตอจากผู
ใหบริการ

● ชื่อผูใช  — ชื่อผูใชอาจจําเปนในการเชื่อมตอขอมูล
โดยทัว่ไปคุณสามารถขอรับชื่อผูใชไดจากผูใหบริการ

● แจงใหใสรหัสผาน  — หากคุณตองปอนรหัสผาน
ใหมทุกครั้งทีคุ่ณล็อกเขาเซิรฟเวอร หรือหากคุณไม
ตองการบันทกึรหัสผานของคุณในโทรศัพท ใหเลือก
ใช

● รหสัผาน  — รหัสผานอาจจําเปนตองใชในการเชื่อม
ตอขอมูล ซึ่งโดยปกติจะไดรับจากผูใหบริการ

● การตรวจสอบ  — เลอืก รบัรอง เพือ่สงรหัสผานที่
เขารหัสทุกครั้ง หรือ ปกติ เพือ่สงรหัสผานที่เขารหัส
เมื่อจําเปน

● โฮมเพจ  — ใหปอนที่อยูเว็บหรือที่อยูศูนยรับฝาก
ขอความมัลติมีเดีย ซึง่จะขึ้นอยูกบัการตั้งคาจุดเชื่อม
ตอของคุณ

เลอืก ตวัเลือก > การตัง้คาชั้นสูง และจากตัวเลือกตอ
ไปนี้:

● ประเภทระบบเครอืขาย  — เลือกประเภท IP ที่จะ
โอนยายขอมูลจากโทรศัพทหรือไปที่โทรศัพท การ
ตั้งคาอืน่จะขึ้นกบัประเภทเครือขายที่เลอืก

● ที่อยู IP ของโทรศัพท (สําหรับ IPv4 เทานั้น) — ปอน
ทีอ่ยู IP ของโทรศัพท

● ที่อยู DNS  — ปอนทีอ่ยู IP ของเซริฟเวอร DNS หลกั
และรอง หากผูใหบริการกําหนด โปรดติดตอขอที่อยู
ดังกลาวจากผูใหบริการ

● ที่อยูเซิรฟเวอรพรอ็กซี่  — ปอนที่อยูของเซิรฟเวอร
พร็อกซี่ 

● เลขพอรตของพรอ็กซี ่ — ปอนเลขพอรตของ
เซิรฟเวอรพร็อกซี่

จดุเชื่อมตออินเทอรเน็ต WLAN
กด  และเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา > การ
เชื่อมตอ > ปลายทาง > จดุเชื่อมตอ แลวทําตามคํา
แนะนํา

ในการแกไขจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) ใหเปดจุด
เชื่อมตอหนึง่กลุม และเลอืกจุดเชื่อมตอทีม่ีเครื่องหมาย

 ทาํตามคําแนะนาํจากผูใหบริการ WLAN ของคุณ
เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้

● ชื่อเครอืขาย WLAN  — เลือก ปอนดวยตัวเอง
หรือ คนหาชื่อเครอืขาย หากคุณเลือกเครือขายที่มี
อยู โหมดเครือขาย WLAN และโหมดความปลอดภัย
WLAN จะไดรับการกาํหนดตามการตั้งคาจุดเชื่อมตอ
ในโทรศัพท

● สถานะเครอืขาย  — กาํหนดวาตองการใหแสดงชื่อ
เครือขายหรือไม

● โหมดเครือขาย WLAN  — เลอืก เฉพาะกิจ เพือ่
สรางเครือขายเฉพาะกจิ แลวอนญุาตใหเครื่องรับสง
ขอมูลไดโดยตรง ซึง่คุณไมจําเปนตองใชจุดเชื่อมตอ
WLAN ในเครือขายเฉพาะกิจ โทรศัพททกุเครื่องจะ
ตองใชชื่อเครือขาย WLAN ชื่อเดียวกัน

● ความปลอดภยั WLAN  — เลือกการเขารหัสทีจ่ะ
ใช: WEP, 802.1x หรือWPA/WPA2 (802.1x และ
WPA/WPA2 ไมสามารถใชไดในเครือขายเฉพาะกจิ)
หากคุณเลอืก เปดเครอืขาย จะไมมีการใชการเขา
รหัส ฟงกชัน WEP, 802.1x และ WPA จะสามารถใชได
ก็ตอเมื่อเครือขายนั้นสนบัสนุน
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● โฮมเพจ  — ปอนที่อยูเว็บของเพจเริ่มตน
● ใชจดุเชือ่มตอ  — เลือก หลังยืนยัน หากคุณ
ตองการใหเครื่องขอคํายืนยันกอนทีจ่ะมีการเชื่อมตอ
โดยใชจุดเชื่อมตอนี ้หรือ โดยอัตโนมัติ หากคุณ
ตองการใหเครื่องเชื่อมตอกบัปลายทางโดยใชจุด
เชื่อมตอนี้โดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกนั

การตัง้คาขอมูลแพคเก็ต
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา > การ
เชือ่มตอ > ขอมูลแพคเก็ต
การตั้งคาขอมูลแพคเกต็จะมีผลกบัจุดเชื่อมตอทัง้หมดที่
ใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็

● การเชื่อมตอ GPRS  — หากคุณเลือก เมื่อวาง และ
คุณอยูในเครือขายที่สนันสนนุขอมูลแพคเกต็
โทรศัพทจะลงทะเบียนเขาใชเครือขายขอมูลแพคเก็
ดังกลาว และคุณจะสามารถเริ่มตนการเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเกต็ (เชน เพือ่สงและรับอเีมล) ไดเร็วยิ่ง
ขึ้นดวย หากไมมีพืน้ที่ครอบคลุมสําหรับขอมูลแพค
เกต็ โทรศัพทจะพยายามสรางการเชื่อมตอขอมูล
แพค็เกตเปนระยะๆ หากคุณเลือก เมื่อตองการ
โทรศัพทจะใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็กต็อเมื่อ
คุณเปดใชแอปพลเิคชั่นหรือดําเนนิการใดๆ ที่ตองใช
การเชื่อมตอแบบนีเ้ทานัน้

● จุดเชื่อมตอ  — คุณจําเปนตองใชชื่อของจุดเชื่อม
ตอ หากตองการใชโทรศัพทเปนโมเด็มสําหรับสง
ขอมูลแพคเกต็สําหรับเครื่องคอมพวิเตอร

● เขาใชแพคเก็ตความเรว็สูง  — เปดใชหรือยกเลิก
การใช HSDPA (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใน
ระบบเครือขาย UMTS

การตัง้คา LAN ไรสาย
ใหกดปุม และเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > การ
เชือ่มตอ > LAN ไรสาย
● แสดงความพรอม WLAN  — เลอืกวา  จะปรากฏ
ขึ้นในโหมดสแตนดบายเมื่อสามารถใช LAN ไรสายได
หรือไม

● คนหาเครอืขาย  — หากคุณตั้งคา แสดงความ
พรอม WLAN เปน ใช เลอืกวาจะใหโทรศัพทคนหา
LAN ไรสายที่ใชไดและอปัเดทบอยแคไหน

ในการดูการตั้งคาขั้นสูง เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา
ขั้นสูง ไมแนะนาํใหเปลี่ยนแปลงการตั้งคาขั้นสูงของ
LAN ไรสาย

การตัง้คา SIP
กด  และเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > การ
เชือ่มตอ > การตั้งคา SIP
การตั้งคา Session Initiation Protocol (SIP) จําเปน
สําหรับการบริการของบางเครือขายที่ใช SIP คุณอาจได
รับการตั้งคาเปนขอความแบบตัวอกัษรพเิศษจากผูให
บริการของคุณ คุณสามารถดู ลบ หรือสรางรูปแบบการตั้ง
คาเหลานี้ใน การตั้งคา SIP
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การกําหนดคา
ใหกดปุม  และเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา >
การเชือ่มตอ > กําหนดคา
คุณจะไดรับการตั้งคาเซิรฟเวอรที่เชื่อถือไดในขอความ
การกําหนดคาจากผูใหบริการของคุณ คุณสามารถ
บันทกึ ดู หรือลบการตั้งคาเหลานี้ไดในการกาํหนดคา

การควบคมุชื่อจุดเชื่อมตอ
ใหกดปุม  และเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา >
การเชือ่มตอ > การควบคุม APN
เมื่อใชบริการควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอ คุณจะสามารถจํากดั
การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต และอนญุาตใหโทรศัพทใช
จุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็เฉพาะเทานั้น

การตั้งคานี้จะใชไดเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุนบริการ
ควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอเทานั้น

หากตองการเปดหรือปดบริการควบคุม เพือ่ใชจุดเชื่อม
ตอ เลอืก ตวัเลือก และเลอืกตัวเลือกที่ตองการ หาก
ตองการเปลี่ยนตัวเลอืก คุณตองใชรหัส PIN2 ของคุณ
โปรดติดตอขอรหัสจากผูใหบริการของคุณ

การตั้งคาแอปพลิเคชั่น
หากตองการตั้งคาบางแอปพลเิคชั่นในโทรศัพทของคุณ
กด  และเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > แอปพลิ
เคชัน่
หากตองการแกไขการตั้งคา คุณยังสามารถทาํไดโดย
การเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา ในแตละแอปพลิเคชั่น
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การแกไขปญหา
หากตองการดูคําถามทีถ่ามบอยเกีย่วกบัโทรศัพทของ
คุณ โปรดเขาไปที่หนาสนับสนนุผลติภัณฑที่
www.nokia.com/support
คําถาม: รหัสผานของรหัสล็อค, รหัส PIN หรือ
รหัส PUK ของฉนัคืออะไร
คําตอบ: รหัสลอ็คที่ตั้งไวคือ 12345 ในกรณีที่คุณลมื
รหัสล็อค โปรดติดตอตัวแทนจําหนายโทรศัพทของคุณ
หากคุณลมืรหัส PIN หรือรหัส PUK หรือหากคุณไมไดรับ
รหัสดังกลาว โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ
หากตองการทราบรายละเอยีดเกี่ยวกบัรหัสผาน ให
ติดตอผูใหบริการจุดเชื่อมตอ เชน ผูใหบริการ
อนิเตอรเน็ต (ISP) หรือผูใหบริการเครือขาย
คําถาม: จะปดแอปพลิเคชัน่ที่ไมตอบสนองได
อยางไร

คําตอบ: กดคางไวที่  หากตองการปดแอปพลิเคชั่น
ใหเลื่อนไปที่แอปพลิเคชั่นนั้น และกด C การกด C จะไม
ปดเครื่องเลนเพลง หากตองการปดเครื่องเลนเพลง ให
เลอืกเครื่องเลนเพลงจากรายการและเลือก ตวัเลือก >
ออก

คําถาม: ทําไมภาพจึงดูขุนมัว

คําตอบ: ตรวจสอบวาไดทําความสะอาดฝากระจกครอบ
เลนสแลว

คําถาม: ทําไมจึงมีจุดสวางลางๆ จดุที่มีสีเพี้ยน
หรือจดุที่ภาพขาดหายไปปรากฏขึ้นบนหนาจอ
ทุกครั้งที่เปดเครื่อง

คําตอบ: เปนลักษณะเฉพาะของหนาจอประเภทนี้ จอ
บางประเภทจะมีพกิเซลหรือจุดทีย่ังคงปรากฏอยูหรือ
หายไป ซึง่เปนเรื่องปกติ มิใชขอผิดพลาดแตอยางใด

คําถาม: ทําไมโทรศัพทจึงเชือ่มตอ GPS ไมได
คําตอบ: คุณสามารถดูขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบั GPS, ตัวรับ
สัญญาณ GPS, สัญญาณดาวเทียม และขอมูลตําแหนงได
ในคูมือผูใชนี้ โปรดดูที่ “การจัดตําแหนง (GPS)” หนา 49

คําถาม: เหตุใดจึงคนหาเครื่องของเพื่อนไมพบ
ขณะที่ใชการเชื่อมตอ Bluetooth
คําตอบ: ใหตรวจสอบเครื่องทัง้ 2 เครื่องวาสามารถใช
งานรวมกนัได มีการเปดใชงานการเชื่อมตอแบบ
Bluetooth และไมไดอยูในโหมดซอน ตรวจสอบวา
โทรศัพททัง้สองอยูหางกนัไมเกนิ 10 เมตร (33 ฟุต)
และไมมีกําแพงหรือสิ่งกดีขวางใดๆ กัน้ระหวางโทรศัพท
ทั้งสอง

คําถาม: เหตุใดฉันจงึไมสามารถปดการตอเชือ่ม
Bluetoothได
คําตอบ: หากมีการเชื่อมตออปุกรณอืน่เขากบัโทรศัพท
ของคุณ คุณสามารถปดการเชื่อมตอจากอปุกรณอืน่ หรือ
ปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth ในโทรศัพทของคุณ166
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กด  และเลอืก เครือ่งมือ > Bluetooth >
Bluetooth > ปด
คําถาม: ทําไมโทรศัพทเครื่องอื่นจงึมองไมเห็น
ไฟลซึง่จัดเก็บอยูที่เครื่องของฉนัในเครือขาย
ภายในพื้นที่

คําตอบ: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดกาํหนดการตั้งคา
เครือขายโฮม ไดเปดใชการแบงดูเนื้อหาในโทรศัพท
ของคุณแลว รวมทั้งอุปกรณอืน่สามารถใชงานรวมกับ
UPnP ได
คําถาม: ควรทําอยางไรหากเครอืขายภายใน
พื้นที่ของฉนัหยดุทํางาน

คําตอบ: ปดการเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) จาก
คอมพวิเตอรทีใ่ชงานรวมกนัไดและโทรศัพทของคุณ
แลวเปดใหมอกีครั้ง หากยังไมไดผล ใหรีสตารทเครื่อง
คอมพวิเตอร และโทรศัพทของคุณ หากยังไมสามารถ
ทาํการเชื่อมตอได ใหตั้งคา WLAN ใหมอกีครั้ง ทัง้ใน
เครื่องคอมพวิเตอรและในโทรศัพท โปรดดูที่ “LAN 
ไรสาย” หนา 37 โปรดดูที่ “การตั้งคาการเชื่อมตอ”
หนา 161

คําถาม: ทําไมฉันถึงมองไมเห็นเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดในโทรศัพทของฉัน
ในเครือขายภายในพื้นที่

คําตอบ: หากคุณใชแอปพลิเคชั่นไฟรวอลลในเครื่อง
คอมพวิเตอร ใหตรวจสอบวาไฟรวอลลนั้นไดอนญุาตให
เซริฟเวอรโฮมมีเดียสามารถเชื่อมตอออกจาก
คอมพวิเตอรได (คุณสามารถเพิม่เซริฟเวอรโฮมมีเดียลง
ไปในรายการยกเวนของแอปพลิเคชั่นไฟรวอลลได)

ตรวจสอบการตั้งคาของไฟรวอลลวาไดอนญุาตใหมีการ
สงถายขอมูลไปมาไดในพอรตเหลานี้: 1900, 49152,
49153, และ 49154 อปุกรณจุดเชื่อมตอ WLAN บาง
อยางมีไฟรวอลลอยูในตัว หากเปนเชนนั้น ใหตรวจสอบ
วาไฟรวอลลในอปุกรณที่เปนจุดเชื่อมตอไมไดปดกัน้การ
สงถายขอมูลมายังพอรตเหลานี้: 1900, 49152, 49153
และ 49154 ตรวจสอบวาการตั้งคา WLAN ทั้งใน
โทรศัพทและเครื่องคอมพวิเตอรเหมือนกัน

คําถาม: ทําไมฉันถึงมองไมเห็นจดุเชือ่มตอ LAN
ไรสาย (WLAN) ทั้งๆ ที่ฉนัอยูในพื้นที่ซึง่จดุเชือ่ม
ตอนั้นครอบคลุมแลว

คําตอบ: อาจเปนเพราะวาจุดเชื่อมตอ WLAN นั้นไดซอน
คา Service Set Identifier (SSID) ไว คุณสามารถเชื่อมตอ
เครือขายทีใ่ช SSID ซึง่ซอนไวได หากคุณรู SSID ที่ถกู
ตอง และไดสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต WLAN สําหรับ
เครือขายนั้นไวแลวบนโทรศัพท Nokia ของคุณ
คําถาม: ฉันจะปดการใช LAN ไรสาย (WLAN) ใน
โทรศัพท Nokia ของฉนัไดอยางไร
คําตอบ: WLAN ในโทรศัพท Nokia ของคุณจะปดการใช
งานเมื่อคุณไมไดเชื่อม หรือพยายามเชื่อมตอกบัจุด
เชื่อมตออืน่ หรือเมื่อคุณไมไดสแกนหาเครือขายทีม่ีอยู
คุณสามารถกําหนดใหโทรศัพท Nokia ไมตองสแกน
หรือสแกนหาเครือขายทีส่ามารถใชไดถี่นอยลงในเบื้อง
หลังได เพือ่ลดปริมาณการใชแบตเตอรี่ของเครื่อง
WLAN จะปดการใชงานในระหวางที่สแกนในพืน้หลัง
หากตองการแกไขการตั้งคาการสแกนในพืน้หลงั ใหทํา
ดังนี้ 167
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1. กด  และเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > การ
เชือ่มตอ > LAN ไรสาย

2. ในการเพิ่มชวงเวลาการสแกนในพืน้หลัง ใหเลอืก
คนหาเครอืขาย ในการหยุดการสแกนในพืน้หลงั
เลือก แสดงความพรอม WLAN > ไมตอง

3. หากตองการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงของคุณ เลือก
กลับ
เมื่อตั้งคา แสดงความพรอม WLAN เปน ไมตอง
ไอคอนแสดงการใชงาน WLAN จะไมแสดงในโหมด
สแตนดบาย อยางไรกต็าม คุณยังสามารถสแกนหา
WLAN ที่มีอยูดวยตนเอง และเชื่อมตอกับ WLAN นั้น
ไดตามปกติ

คําถาม: จะจัดเก็บขอมลูกอนที่จะลบไดอยางไร

คําตอบ: หากตองการจัดเกบ็ขอมูล ใหใช Nokia Nseries
PC Suite เพือ่ซิงโครไนซหรือทําสําเนาสํารองของขอมูล
ทัง้หมดไปยังคอมพวิเตอรที่ใชรวมกนัได คุณยังสามารถ
สงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth ไปยังอปุกรณที่
ใชรวมกนัไดอกีดวย นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเก็บ
ขอมูลไวในการดหนวยความจําที่ใชงานรวมกนัไดอีก
ดวย

คําถาม: ฉนัควรทําอยางไรเมือ่หนวยความจํา
เต็ม

คําตอบ: ลบรายการออกจากหนวยความจําโทรศัพทหรือ
หนวยความจําขนาดใหญ หาก หนวยความจําไมพอที่
จะดําเนินการ ลบบางขอมูลออกกอน หรือ หนวย
ความจําต่ํา ลบบางขอมูลออกจากความจําเครือ่ง
ปรากฏขึ้นขณะทีคุ่ณกําลงัลบหลายๆ รายการพรอมกัน

ใหลบครั้งละหนึ่งรายการ โดยเริ่มจากรายการทีม่ีขนาด
เลก็ที่สุด โปรดดูที่ “การเพิม่หนวยความจํา” หนา 20

คําถาม: ทําไมจึงไมสามารถเลือกรายชื่อสําหรับ
ขอความได

คําตอบ: บัตรรายชื่อนัน้ไมมีเบอรโทรศัพท ที่อยู หรือที่
อยูอเีมล กด  เลือก รายชือ่, รายชื่อทีเ่กีย่วของ และ
แกไขบัตรรายชื่อ

คําถาม: ฉันจะปดการตอเชือ่มขอมลูไดอยางไร
หากโทรศัพทเปดการเชือ่มตอขอมูลอยูตลอด
เวลาไมรูจบ

คําตอบ: โทรศัพทอาจกาํลังพยายามดึงขอความ
มัลติมีเดียจากศูนยขอความมัลติมีเดีย หากตองการหยุด
โทรศัพทไมใหสรางการเชื่อมตอขอมูล ใหเลือก 
และเลอืก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา >
ขอความมัลตมิีเดยี > การดงึมัลติมีเดีย และ โดยผู
ใช เพือ่ใหศูนยการรับสงขอความมัลติมีเดียจัดเกบ็
ขอความที่จะดึงภายหลัง หรือ ปด เพือ่ไมสนใจขอความ
มัลติมีเดียที่เขามาทัง้หมด หากคุณเลือก โดยผูใช คุณ
จะไดรับการแจงเตือนเมื่อคุณมีขอความใหมในศูนยฝาก
ขอความมัลติมีเดีย หากคุณเลือก ปด โทรศัพทจะไม
เชื่อมตอเขากบัเครือขายใดๆ ทีเ่กี่ยวของกบัการรับสง
ขอความมัลติมีเดีย หากตองการตั้งคาโทรศัพทใหใชการ
เชื่อมตอขอมูลแพคเกต็เฉพาะเมื่อคุณเปดแอปพลเิคชั่น
หรือดําเนินการใดๆ ที่ตองใชการเชื่อมตอดังกลาวเทานั้น
ใหกด  และเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา > การ
เชือ่มตอ > ขอมูลแพคเกต็ > การเชื่อมตอ GPRS >
เมื่อตองการ หากยังไมไดผล ใหเริ่มการทํางาน
โทรศัพทของคุณใหม168
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คําถาม: เพราะเหตุใดจึงมีปญหาในการเชือ่มตอ
โทรศัพทเขากับเครื่องคอมพิวเตอร

คําตอบ: ตรวจดูวาไดติดตั้งโปรแกรม Nokia Nseries PC
Suite เวอรชั่นลาสุด และเปดใชงานบนเครื่อง
คอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกนัไดของคุณแลว สําหรับ
ขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัวิธใีช Nokia Nseries PC Suite
โปรดดูวธิีใช Nokia Nseries PC Suite หรือเขาไปที่
หนาสนบัสนนุของ Nokia
คําถาม: ฉันสามารถใชโทรศัพทของตัวเองเปน
แฟกซโมเด็มกับเครื่องคอมพิวเตอรไดหรือไม

คําตอบ: คุณไมสามารถใชโทรศัพทของคุณเปนแฟกซ
โมเด็มได อยางไรกต็าม การโอนสาย (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถโอนสายแฟกซที่เขา
มาไปยังหมายเลขแฟกซได
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อปุกรณเพิ่มพิเศษของแทจาก Nokia
คําเตอืน: เลอืกใชแตแบตเตอรี่ อปุกรณชารจ

และอปุกรณเสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วา
สามารถใชไดกบัเครื่องรุนนีเ้ทานั้น การใชอปุกรณ
ประเภทอืน่นอกเหนือจากนี้ อาจเปนอนัตรายและทาํให
การรับประกนัหรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป

อปุกรณเพิม่พเิศษสําหรับ
โทรศัพทของคุณมีจําหนายอยู
มากมาย โปรดเขาไปที่
www.nokia.co.th/

 เพื่ออานขอมูล
เพิม่เติม

กรุณาตรวจสอบกบัตัวแทนจําหนายในพืน้ที่ของคุณวามี
อปุกรณใดจําหนายบาง

อุปกรณเสริม
กฎเกณฑเฉพาะเกีย่วกบัอปุกรณเสริมและอปุกรณเพิม่
พเิศษ
● เกบ็อปุกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก

● หากตองการถอดสายไฟออกจากอปุกรณเสริม ใหจับ
ที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

● ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอปุกรณเสริม
ทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ

● เฉพาะผูทีม่ีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะติด
ตั้งอปุกรณเสริมในรถทีต่ิดตั้งยากได

แบตเตอรี่
ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-6F นานถ

ขอสําคญั:  เวลาคุยสายและเวลาเปดรอรับสาย
ของแบตเตอรี่เปนคาโดยประมาณเทานั้น และขึ้นอยูกบั
ความแรงของสัญญาณ ลกัษณะของเครือขาย คุณสมบัติ
ที่ใช อายุและสภาพของแบตเตอรี่ อณุหภูมิที่ใช
แบตเตอรี่ การใชในโหมดดิจิตอล และอกีหลายปจจัย
ระยะเวลาทีใ่ชโทรศัพทโทรออกจะมีผลตอเวลาเปดรอ
รับสาย และเชนเดียวกนั ระยะเวลาทีเ่ปดโทรศัพทไวและ
อยูในโหมดสแตนดบายกจ็ะมีผลตอเวลาคุยสายดวย
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ึง 210/330
นาที (WCDMA/
GSM)

นานถึง 406/372
ชั่วโมง (WCDMA/
GSM)

accessories

http://www.nokia.co.th/accessories
http://www.nokia.co.th/accessories


ขอมูลศูนยบริการ Nokia
ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

ฟวเจอรปารค รังสิต หอง 32 ชั้นใตดิน เลขที่ 161 หมู 2 ถนน
พหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย 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
ถนนศรีนครินทร 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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ศนูยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

พระราม 3 หอง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลขที่ 79/290
ถนนสาธุประดิษฐ แขวงชองนนทร ี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
เซน็เตอร ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 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 ถนนสุขุมวิท
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง ชลบุรี 20260

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ขอนแกน 356/1 อาคารซี.พี.แลนด หมู 12 ถนนมิตรภาพ
ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ อําเภอ
หาดใหญ สงขลา 90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.172
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หมายเหตุ: ขอมูลในที่นีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดโดย
ไมตองแจงใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพิม่เติม
กรุณาติดตอโนเกยี แครไลน: 02-255-2111
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ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอปุกรณชารจ
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ
อุปกรณชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนดิที่
สามารถชารจประจุใหมได แบตเตอรี่ที่ไดรับการ
ออกแบบใหใชกับโทรศัพทรุนนี้คือ BL-6F Nokia อาจ
ผลติแบตเตอรี่รุนอืน่ทีใ่ชงานไดกบัโทรศัพทรุนนี้
โทรศัพทเครื่องนีไ้ดรับการออกแบบใหเกบ็พลังงานจาก
อปุกรณชารจตอไปนี้ AC-5, AC-8, DC-1, DC-8, DC-9
หมายเลขรุนของอปุกรณชารจที่ถกูตองนัน้อาจแตกตาง
กนัไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกตางของ
ปลัก๊เสียบจะระบุไวดวยคาใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, EB, X,
AR, U, A, C หรือ UB
แบตเตอรี่สามารถนาํมาชารจและคายประจุแบตเตอรี่ได
เปนรอยครั้ง แตแบตเตอรี่กจ็ะคอยๆ เสื่อมสภาพไปใน
ทีสุ่ด เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและเปดรอรับ
สายของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยน
แบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ทีไ่ดรับการรับรองจาก
Nokia เทานั้น และชารจแบตเตอรี่โดยใชอปุกรณชารจ
สําหรับโทรศัพทรุนนีท้ี่ไดรับการรับรองจาก Nokia
เทานั้น การใชแบตเตอรี่หรืออปุกรณชารจที่ไมไดรับการ
รับรองอาจเสี่ยงกบัการลุกไหม การระเบิด การรั่วไหล
หรืออนัตรายอืน่ๆ

หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่
เปนเวลานาน คุณอาจตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลว

ถอดอปุกรณชารจแลวเชื่อมตออกีครั้งเพือ่เริ่มชารจ
แบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลาย
นาทีกวาที่สัญลกัษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบน
หนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได

ปดโทรศัพทและปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอปุกรณ
ชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

ใหถอดอปุกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัวเครื่องเมื่อ
ไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคาง
ไวกบัอปุกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกนิ
ไปจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณ
ทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไวโดยไมไดใช แบตเตอรี่จะคาย
ประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

พยายามเกบ็แบตเตอรี่ไวในที่ทีม่ีอณุหภูมิระหวาง 15°C
และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภูมิทีร่อนหรือหนาวจัด
ทําใหประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลด
ลง แบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกนิไปอาจทําใหโทรศัพทไม
สามารถใชงานไดชั่วคราว ประสิทธภิาพการทํางานของ
แบตเตอรี่จะมีจํากดัเมื่ออยูที่อณุหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง

หามลดัวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจ
เกดิขึ้นไดเมื่อมีวตัถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือ
ปากกามาสัมผสัโดยตรงกบัขั้วบวก (+) และลบ (-) ของ
แบตเตอรี่ (มีลกัษณะเหมือนแถบโลหะบนแบตเตอรี่)
เหตุการณเชนนี้อาจเกดิขึ้นได เชน ในกรณีที่คุณพก
แบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเลก็ๆ
การลดัวงจรเชนนี้อาจทาํใหแบตเตอรี่หรือวตัถุสําหรับ
เชื่อมตอเกดิความเสียหายได
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หามทิ้งแบตเตอรี่ทีไ่มใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่
อาจระเบิดได หรือหากแบตเตอรี่เสียหายกอ็าจเกดิ
ระเบิดไดเชนกัน การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตาม
กฎหมายของทองถิ่น กรุณานาํกลบัมาใชใหม ถาเปนไป
ได และไมควรทิ้งรวมกบัขยะภายในบาน

หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, ทําใหผิดรูป
ราง, เจาะ หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่
สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรระวังไมใหของเหลวนั้น
สัมผสักับผวิหนงัหรือดวงตา ในกรณีที่เกดิการรั่วไหล ให
ลางผิวหนังหรือตาดวยน้าํทนัที หรือรีบไปพบแพทย

หามดัดแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถุแปลก
ปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนาํไปแชหรือสัมผัสน้าํหรือ
ของเหลวชนดิอืน่ๆ
การใชแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทาํใหเกดิการลุก
ไหม การระเบิด หรืออนัตรายอืน่ๆ หากโทรศัพทหรือ
แบตเตอรี่ตกหลนโดยเฉพาะบนพืน้ผวิทีแ่ข็ง และคุณ
เชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสียหาย ใหนาํไปที่ศูนยบริการ
เพือ่ตรวจสอบกอนนําไปใชตอ
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถปุระสงคเทานั้น อยาใชอปุกรณ
ชารจหรือแบตเตอรี่ทีช่ํารุดเสียหาย โปรดเกบ็แบตเตอรี่
ใหพนมือเด็กเล็ก

คําแนะนําในการตรวจสอบ
แบตเตอรี่ของ Nokia
โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia เทานั้นเพือ่ความ
ปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปน
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่

จากตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนญุาตเทานั้น และ
ตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปนี้
การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับ
ประกนัวาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแท หาก
คุณมีขอสงสัยวาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของ
แทของ Nokia คุณไมควรใชแบตเตอรี่นั้นอีก และนํา
แบตเตอรี่ไปยังศูนยบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่
ไดรับอนุญาตใกลบานคุณ เพือ่ขอความชวยเหลือ จุด
บริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนญุาตจะ
ตรวจสอบวาแบตเตอรี่ดังกลาวเปนแบตเตอรี่ของแทหรือ
ไม หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยัง
ทีซ่ึ่งคุณซื้อมา

การตรวจสอบสติก๊เกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อคุณดูภาพโฮโลแกรมบน
ฉลาก คุณควรเห็นรูปมือ
ประสานกันของ Nokia (Nokia
Connecting Hands) ในมุมมอง
หนึ่ง และเห็นโลโกอุปกรณเสริม
ของแทของ Nokia (Nokia
Original Enhancement) ในอีก
มุมหนึ่ง
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2. เมื่อคุณเอยีงมุมของภาพโฮโล
แกรมไปทางซาย ขวา ลง หรือ
ขึ้น คุณควรเห็นจุด 1, 2, 3 และ
4 จุด ในแตละดานตามลาํดับ

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคณุ
ไมใชแบตเตอรี่ของแท
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณ
ทีม่ีสติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ
Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น แตใหนํา
แบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่
ไดรับอนญุาตที่ใกลทีสุ่ดเพือ่ขอความชวยเหลือ การใช
แบตเตอรี่ทีไ่มไดรับการรับรองจากบริษทัผูผลิต อาจเปน
อนัตรายและอาจทําใหเครื่องโทรศัพทของคุณดอย
ประสิทธภิาพและทําใหเครื่องและอปุกรณเสริมเสียหาย
ได รวมทัง้อาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกนัอืน่
ใดที่ใชกบัโทรศัพท

หากตองการรายละเอียดเพิม่เติมเกีย่วกบัแบตเตอรี่ของ
แทของ Nokia โปรดไปที่เว็บไซต www.nokia.co.th/
batterycheck
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การดแูลและบาํรุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่
ดีเยี่ยมและมีฝมือการผลติที่ประณีต คุณจึงควรดูแล
โทรศัพทของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกนัไดอยางถูกตอง

● เกบ็โทรศัพทไวในทีแ่หง การจับตัว ความชื้น และ
ของเหลวทกุประเภท หรือละอองความชื้น จะทาํให
เกดิองคประกอบของแร ซึง่อาจทาํใหวงจร
อเิลก็ทรอนิกสสึกกรอนได หากตัวเครื่องเปยกชื้น ให
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิทดี
กอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

● อยาใชหรือเกบ็โทรศัพทไวในที่ทีม่ีฝุนหรือที่สกปรก
เนือ่งจากอาจทาํใหอปุกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและ
สวนประกอบทีเ่ปนอเิลก็ทรอนิกสเสียหายได

● อยาเกบ็โทรศัพทไวในที่รอนจัด เนือ่งจากอณุหภูมิสูง
อาจทําใหอายุการใชงานของอปุกรณอเิลก็ทรอนกิส
สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทาํใหสวนที่เปน
พลาสติกงอหรือละลายได

● อยาเกบ็โทรศัพทไวในทีเ่ย็นจัด เนื่องจากเมื่อ
อณุหภูมิเพิม่ขึ้นจนถงึอณุหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัว
ขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหอุปกรณแผงวงจร
อเิลก็ทรอนกิสเสียหายได

● อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือ
จากที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

● อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไม
ถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่
ละเอยีดออนเกดิความเสียหายได

● อยาใชสารเคมี น้าํยาทําความสะอาด หรือผงซกัฟอก
ชนิดเขมขนทาํความสะอาดเครื่อง

● อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอปุกรณที่
สามารถถอดเขาออกไดติดขัด และไมสามารถทาํงาน
ไดตามปกติ

● ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส เชน
เลนสของกลองถายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร และ
เลนสเซนเซอรแสง

● ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศัพท
และไดรับการรับรองเทานัน้ การใชเสาอากาศที่ไมได
รับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ
อาจทาํใหโทรศัพทเกดิความเสียหาย และยังเปนการ
ผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุอกีดวย

● ใชอปุกรณชารจในอาคารเทานั้น

● หมั่นสํารองขอมูลที่คุณตองการเกบ็ไว เชน รายชื่อ
และบันทกึยอปฏิทิน

● ในการรีเซ็ตอปุกรณเปนระยะๆ เพือ่สมรรถนะสูงสุดใน
การใชงาน ใหปดสวติชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่
ออก

คําแนะนําเหลานีใ้ชไดกบัโทรศัพท แบตเตอรี่ อปุกรณ
ชารจ หรืออุปกรณเสริมอืน่ๆ หากอปุกรณใดทํางานไมถูก 177
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ตอง ใหนาํไปยังศูนยบริการทีไ่ดรับการรับรองใกลบาน
คุณเพือ่ขอรับบริการ

178

ก
าร
ด
ูแล
แล
ะบํ
าร
ุงร
ัก
ษ
า



ขอมูลเพิ่มเตมิเพื่อความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทัง้อปุกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอปุกรณ
ขนาดเลก็บรรจุอยู โปรดเก็บอปุกรณดังกลาวใหพนมือ
เด็ก

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น
RF เมื่อใชในตําแหนงปกติใกลกบัหูหรือเมื่ออยูหางจาก
รางกายอยางนอย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) เมื่อใชซอง
หนงัสําหรับพกพา อปุกรณเหน็บเข็มขัด หรือทีว่าง
โทรศัพทเพื่อการพกพา วสัดุตางๆ เหลานี้ไมมีควรมี
โลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูหางจาก
รางกายตามระยะหางที่กาํหนดขางตน

โทรศัพทเครื่องนีต้องใชการเชื่อมตอกบัระบบเครือขายที่
มีคุณภาพเพือ่สงไฟลหรือขอความ ในบางกรณี จึงอาจมี
ความลาชาในการสงไฟลหรือขอความที่เปนขอมูล
จนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวา
คุณปฏิบัติตามคําแนะนาํเกี่ยวกบัระยะหางระหวางเครื่อง
ทีก่ลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ

ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถทุี่ทําจาก
โลหะอาจดึงดูดเขาหาโทรศัพท อยาวางบัตรเครดิตหรือ
สื่อเกบ็แมเหล็กอืน่ไวใกลโทรศัพท เพราะขอมูลที่เกบ็ไว
อาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอปุกรณสําหรับสงสัญญาณวทิยุรวมทัง้
โทรศัพทมือถอือาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวนตอการ
ทาํงานของอปุกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกนั
สัญญาณเพยีงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผู
ผลติเครื่องมือทางการแพทยนั้นๆ หากมีขอสงสัยหรือไม
แนใจวาอปุกรณนั้นไดรับการปองกนัพลังงานคลื่นความถี่
RF จากภายนอกอยางเพยีงพอหรือไม ปดโทรศัพทใน
สถานพยาบาลในกรณีที่มีปายประกาศใหคุณดําเนนิการ
ดังกลาว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจ
กาํลังใชอปุกรณที่มีความไวตอพลงังานคลืน่ความถี่ RF
จากภายนอก

อปุกรณเทียม
ผูผลิตอปุกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพท
มือถอือยูหางจากอปุกรณทางการแพทยทีป่ลูกถายไวใน
รางกาย เชน เครื่องควบคุมการเตนของหัวใจหรือเครื่อง
กระตุนการทํางานของหัวใจ อยางนอย 15.3 เซนติเมตร
(6 นิ้ว) เพือ่หลกีเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกดิกบั
เครื่องดังกลาว สําหรับผูใชอปุกรณทางการแพทยดัง
กลาว ควรปฏิบัติดังนี้:

● เกบ็โทรศัพทใหอยูหางจากอปุกรณทางการแพทย
มากกวา 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอขณะที่เปด
โทรศัพทอยู

● ไมควรเกบ็โทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
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● ใชโทรศัพทกบัหูขางทีต่รงขามกบัอปุกรณทางการ
แพทยเพือ่ลดสัญญาณรบกวนทีอ่าจเกดิขึ้น

● ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยวากําลงัเกิด
สัญญาณรบกวน

● อานและทําตามคําแนะนําจากผูผลติอุปกรณทางการ
แพทยดังกลาว

หากคุณมีขอสงสัยเกีย่วกบัการใชโทรศัพทไรสายรวมกบั
อปุกรณทางการแพทย โปรดปรึกษากบัแพทยที่ใหคํา
ปรึกษาดานสุขภาพของคุณ

เครื่องชวยฟง
อปุกรณไรสายบางชนิดอาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวน
กบัเครื่องชวยฟงได ในกรณีทีม่ีสัญญาณรบกวนเกดิขึ้น
คุณควรปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอเิลก็ทรอนิกสในรถทีต่ิด
ตั้งไมถกูตองหรือมีการปองกนัไมเพยีงพอ เชน ระบบฉีด
น้ํามันที่ควบคุมดวยอเิล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบ
ควบคุมความเร็วแบบอเิล็กทรอนิกส และระบบถุงลม
นิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิม่เติมกบับริษทัผูผลิตหรือ
ตัวแทนจําหนายรถหรืออปุกรณเสริมตางๆ ทีต่ิดตั้งไวใน
รถของคุณ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซม
โทรศัพทในรถยนต การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูก
ตองอาจกอใหเกดิอนัตรายและทําใหการรับประกนัเปน
โมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอปุกรณทุก

ชิ้นของโทรศัพทมือถอืในรถยนตไดรับการติดตั้งและ
ทํางานอยางถูกตอง อยาเกบ็ของเหลวที่ติดไฟได แกส
หรือวัตถุระเบิดไวรวมกบัโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท
และอปุกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตทีม่ีถงุลมนิรภัย
โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอดัที่
แรงมาก ดังนัน้ คุณไมควรติดตั้งอปุกรณหรือวาง
โทรศัพทมือถือไวเหนอืถงุลมนิรภัย หรือในบริเวณทีถุ่ง
ลมนริภัยอาจพองตัวออก เนือ่งจากหากติดตั้งอปุกรณ
ตางๆ ในบริเวณที่ไมถูกตองแลวถุงลมนริภัยเกดิพองตัว
ขึ้นอาจทําใหเกดิการบาดเจ็บสาหัสขึ้นได

คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปด
โทรศัพทขณะทีอ่ยูบนเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสาย
ในเครื่องบินอาจกอใหเกดิอันตรายตอการทาํงานของ
เครื่องบิน รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพท
ไรสายและยังผิดกฎหมายอกีดวย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได
และควรปฏิบัติตามปายและคําแนะนําตางๆ อยาง
เครงครัด บริเวณทีอ่าจเกดิการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มี
การแนะนําใหดับเครื่องยนต การเกดิประกายไฟบริเวณ
พืน้ที่ดังกลาวอาจกอใหเกดิการระเบิดหรือเพลงิไหมที่
อาจทาํใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่ออยูใน
สถานที่ทีม่ีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสใน
สถานบีริการน้าํมัน ควรปฏิบัติตามขอหามเกีย่วกับการใช
อุปกรณวทิยุในบริเวณคลังน้ํามัน สถานเีกบ็น้ํามันและ
สถานสีงน้าํมัน โรงงานเคม ีหรือบริเวณทีก่ําลงัเกดิการ
ระเบิด ทัง้นี ้บริเวณที่อาจเกดิการระเบิดอาจไมไดมีการ180
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ประกาศใหเห็นอยางเดนชัดเสมอไป พืน้ที่ตางๆ เหลานี้
ไดแก ใตดาดฟาเรือ สถานทีเ่กบ็หรือขนถายสารเคมี และ
บริเวณทีม่ีสารเคมีหรืออนภุาคเลก็ๆ เชน เมลด็พชื ฝุน
ละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ คุณควรตรวจ
สอบกบัผูผลติยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว
(เชน โพรเพนหรือบิวเทน) เพือ่กาํหนดวาสามารถใชงาน
อปุกรณนี้ไดอยางปลอดภัยในบริเวณใกลเคียงไดหรือไม

การโทรฉุกเฉิน

ขอสําคัญ: โทรศัพทเครื่องนีท้ํางานโดยใช
สัญญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขาย
ภาคพืน้ดิน รวมทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตั้งโปรแกรมเอง
หากโทรศัพทของคุณสนับสนุนสายสนทนาผาน
อนิเทอรเนต็ (สายอนิเทอรเน็ต) ใหเปดใชงานทั้งสาย
อนิเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถอื เครื่องจะพยายามตอ
การโทรฉุกเฉินผานทัง้เครือขายเซลลูลารและผานผูให
บริการสายอนิเทอรเนต็ หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไม
สามารถประกนัไดวาจะสามารถเชื่อมตอไดในทุกสภาวะ
คุณจึงไมควรวางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือ
สื่อสารที่ดีทีสุ่ดเสมอในยามจําเปน อาทเิชน เมื่อเกดิ
กรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี ้ตรวจ
สอบวามีสัญญาณเพียงพอหรือไม ขึ้นอยูกบั
โทรศัพทของคุณ คุณอาจจําเปนตองดําเนินการดังนี้

● ใสซมิการดที่ใชไดลงในโทรศัพท

● ปดการจํากัดการโทรที่คุณไดเปดใชไวใน
โทรศัพท

● เปลีย่นรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลน
หรือรูปแบบบนเครื่องบินมาเปนรูปแบบที่ใชงานใน
ปจจุบัน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพือ่ใหหนาจอ
วางและพรอมสําหรับการโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพือ่แจงตําแหนงปจจุบันทีคุ่ณ
อยู ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแตละพืน้ทีจ่ะแตกตางกนั
ไป

4. กดปุมโทร
ขณะทีโ่ทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่
ถกูตองใหไดมากทีสุ่ด โทรศัพทมือถอืของคุณอาจเปน
เครื่องมือสื่อสารเพยีงประเภทเดียวในสถานที่เกดิเหตุ
อยาเพิง่วางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศพัทเครือ่งนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสาร
ทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณ
วทิยุ ซึง่ไดรับการออกแบบมาไมใหเกนิความถีส่ัญญาณ
คลื่นวิทยุที่แนะนําโดยขอกาํหนดระหวางประเทศ ขอ
แนะนาํนี้จัดทําขึ้นโดย ICNIRP ซึง่เปนหนวยงานดาน
วทิยาศาสตรอสิระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยของผู
ใชทุกคน โดยไมขึ้นกบัอายุหรือสุขภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลือ่นทีน่ี้ใช
หนวยวดัของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอ
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กาํหนด SAR ทีก่ําหนดไวในคําแนะนาํ ICNIRP คือ 2.0
วัตต/กโิลกรัม (W/kg) ซึง่เปนคาเฉลี่ยเกนิสิบกรัมของ
เนือ้เยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการ
ทาํงานแบบมาตรฐาน ซึง่เครื่องจะสงคลื่นความถีท่ี่ระดับ
พลงังานสูงสุดที่แนะนําใหใชในคลื่นความถี่ทัง้หมด
ทีท่ําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพท
อาจต่ํากวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับการออกแบบ
มาใหใชไดเฉพาะพลงังานที่สามารถเขาถึงเครือขายได
ตามที่กําหนดไว คาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกบัปจจัยตางๆ
เชน ระยะหางระหวางคุณกบัสถานีเครือขายหลัก คา SAR
ทีสู่งที่สุดภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใช
โทรศัพททีหู่คือ 1.40 วัตต/กโิลกรัม

การใชอปุกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป
คา SAR แตกตางกนัไปโดยขึ้นอยูกบัขอกําหนดที่ทดสอบ
และทีร่ายงานของแตละประเทศและระบบเครือขาย คุณ
สามารถดูขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัคา SAR ไดในขอมูล
ผลติภัณฑที่ www.nokia.com

อัตราการดูดกลืนพลังงาน
จําเพาะ
เครื่องวทิยุคมนาคมนี้มีอตัราการดูดกลนืพลังงานจําเพาะ
(Specific Absorption Rate – SAR) อนัเนือ่งมาจากเครื่อง
วิทยุคมนาคมเทากบั 1.40 วัตต/กโิลกรัม ซึง่สอดคลอง
ตามมาตรฐานความปลอดคมนาคมภัยตอสุขภาพมนุษย
จากการใชเครื่องวทิยุคมนาคมที่คณะกรรมการกจิการ
โทรแหงชาติประกาศกาํหนด
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ดชันี
สัญลักษณ/ตัวเลข

21
เสียงเรียกเขา 135

A
A-GPS (GPS แบบชวยเหลือ) 49

D
DLNA 95
DRM (การจัดการสิทธิ์
ดจิติอล) 138

E
Excel, Microsoft 143

G
GPS
คําขอตําแหนง 51

GPS (Global Positioning
System) 49
GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS) 49

H
HSDPA (high-speed downlink
packet access) 29

I
IAPs (internet access
points) 39

L
LAN ไรสาย (WLAN) 37

M
Mini Map 32
MMS (multimedia message
service) 112
MMS (บรกิารขอความ
มัลตมิีเดีย) 114

N
N-Gage 105
การตั้งคา 109

P
PDF reader 144
PictBridge 91
PowerPoint, Microsoft 143

Q
Quickmanager 144
Quickpoint 143
Quicksheet 143

Quickword 143

R
RDS (Radio Data System) 70
RealPlayer 137

S
SIP 164
SMS (short message
service) 112

U
UPnP (Universal Plug and Play
architecture) 95

W
Widget 32
WLAN (wireless local area
network) 37
WLAN (เครอืขายในพืน้ที่แบบไร
สาย) 163
Word, Microsoft 143

Z
Zip manager 145
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สัญลกัษณ 75
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แสง 83
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โหมดภาพ 77
โหมดวิดีโอ 82
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ฉาก 79
ตัวจับเวลาอตัโนมัติ 80

การกําหนดคา
โปรดดูที่ การตั้งคา

การกําหนดคา TV 154
การขามแดน 160
การควบคุมความดัง 28
การคดัลอกขอความไปไวที่
คลิปบอรด 112
การคุมครองลิขสิทธิ์ 138
การซิงโครไนซขอมูล 150
การดาวนโหลด 33
การตัง้คา

RealPlayer 138
SIP 164

WLAN 163, 164
กลอง 83
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การควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอ 165
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วทิยุผานเน็ต 73
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สายอนิเทอรเน็ต 132
สแตนดบาย 153
ออก TV 154
อเีมล 115
เครือขาย 160
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การบนัทึก
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