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หรือสารเคมี 

ปดโทรศัพทเมื่ออ

ขอหามตางๆ หาม

การใชงานอยางถ

ที่อธิบายไวในคูมือ

การบริการที่ผาน

ที่จะติดตั้งหรือซอม

อุปกรณเสริมแล

แบตเตอรี่ที่ไดรับก

อุปกรณที่ไมสามา

กันน้ํา โทรศัพทขอ

ทําสําเนาสํารอง 

เปนลายลักษณอัก

ดวยเสมอ 

การตอกับอุปกรณ

ชนิดอื่นๆ กรุณาอา

โดยละเอียดเกี่ยวก

อุปกรณที่ไมสามา
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บัติทั่วๆ ไปของโปรแกรม Microsoft Word, 

ffice 2000, XP และ 2003) 

แบบ

ชน การสนทนาทางวิดีโอที่ดําเนินอยู โทรศัพท

ือเปนเรื่องปกติ หากคุณสงสัยวาโทรศัพท

ารที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ

ิงคที่ติดตั้งไวลวงหนาแลวสําหรับไซตอนิเทอรเน็

ตของบริษัทเหลานี้ไดจากโทรศัพทของคุณ 

เครือของโนเกีย 

ูไซตดังกลาว คุณควรใชความระมัดระวังใน

งไซต

บเครือขาย

ารโทรศัพทไรสายกอนเริ่มใชงานโทรศัพท 

มกับคุณสมบัติเครือขายพิเศษ คุณสมบัติ

ขายตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลง

ถใชบริการเสริมจากระบบเครือขายได 

ธิบายถึงคาบริการที่เรียกเก็บ ในบางเครือขาย 

ชงานบริการเสริมจากระบบเครือขาย ตัวอยาง

ัวอักษร-ของทุกภาษา และการบริการทั้งหมด

เลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเ

ัติดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง 

ิเศษ เชน การเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลําดับของ

เพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

การโทรฉุกเฉิน โปรดตรวจสอบดูวาไดเปดใชงานฟงกชันโทรศัพท

แลวและอยูในบริเวณพื้นที่ใหบริการ กดปุมวางสายหลายๆ ครั้ง

ตามที่ตองการเพื่อลบหนาจอและยอนกลับไปยังโหมดสแตนดบาย 

ปอนหมายเลขฉุกเฉิน แลวกดปุมโทรออก แจงตําแหนงที่คุณอยู 

อยา เพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง 

ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ

อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับนี้ไดรับการรับรองใหใชกับเครือขายระบบ 

EGSM 850/900/1800/1900 และ UMTS 2100 โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอกฎหมายและ

จารีตประเพณีทั้งหมด รวมถึงสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น และลิขสิทธิ ์และไมกระทํา

การใดที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย 

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือการสง

ตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) และเนื้อหาบางสวนได

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและการเชื่อมตอวิธีอื่น โทรศัพท

ของคุณเหมือนกับคอมพิวเตอรในขอที่วาเสี่ยงตอไวรัส ขอความและแอปพลิเคชั่น

อันตราย และเนื้อหาที่มีอันตรายอืน่ๆ ดังนั้น จึงควรใชความระมัดระวังและเปด

ขอความ ยอมรับคําขอเชื่อมตอ ดาวนโหลดเนื้อหา และยอมรับการติดตั้งเฉพาะจาก

แหลงที่เชื่อถือไดเทานั้น ในการเพิ่มความปลอดภัยของอุปกรณ ใหพิจารณาติดตั้ง

ซอฟตแวรปองกันไวรัสพรอมบริการอัพเดตอยางสม่ําเสมอ ควบคูกับการใช

โปรแกรมไฟรวอลล 

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง 

ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอ

ใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

แอปพลิเคชัน office สนับสนุนคุณสม

PowerPoint และ Excel (Microsoft O

แตไมสามารถดูหรือแกไขไฟลในทุกรูป

ในระหวางที่ใชงานเพิ่มเติมจากปกติ เ

อาจจะอุนขึ้น ในกรณีสวนใหญ สิ่งนี้ถ

ทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยังศูนยบริก

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคและล

ตจากบริษัทภายนอก คุณอาจเขาสูไซ

ไซตของบริษัทภายนอกไมใชกิจการใน

และโนเกียไมรับประกันหรือรับผิดชอบ

ใดๆ ตอไซตเหลานี้ หากคุณเลือกเขาส

เรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาขอ

บริการเสริมจากระบ

คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริก

คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัติตองใชรว

เหลานี้ไมทํางานบนทุกเครือขาย เครือ

เฉพาะกับผูใหบริการกอนจึงจะสามาร

ผูใหบริการสามารถใหคําแนะนําและอ

อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใ

เชน ในบางเครือขายอาจจะไมรองรับต

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยก

ครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบ

โทรศัพทของคุณอาจมีการกําหนดคาพ

เมนู และไอคอน โปรดติดตอขอขอมูล
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โทรศัพทของคุณรองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทํางานในโปรโตคอล  

TCP/IP คุณสมบัติบางอยางของเครื่องตองไดรับการสนับสนุนจากระบบเครือขาย

สําหรับเทคโนโลยีที่ใชงานสําหรับคุณสมบัตินั้นๆ เชน MMS การเบราส  อี-เมล 

และการดาวนโหลดขอมูลโดยใชเบราเซอรหรือผาน MMS

อุปกรณเสรมิ แบตเตอรี่และอุปกรณชารจ

ใหปดโทรศัพท และปลดอุปกรณชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับเครื่องโทรศัพท อปุกรณนี้

ไดรับการออกแบบมาใหใชเมื่อรับพลังงานมาจากเครื่องชารจ DC-4, AC-3 หรือ 

AC-4 และจากเครื่องชารจ AC-1, ACP-8, ACP-12, LCH-8, LCH-9 หรือ LCH-12 

เมื่อไดใชกับเครื่องชารจอะแด็ปเตอร CA 44

แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบมาใหใชกับโทรศัพทเครื่องนี้ คือรุน BL-5B

คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อปุกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่

ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น 

การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและ

ทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง สามารถสอบถาม

จากตัวแทนจําหนายของคุณ หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับ

ที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ
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ีขอมูลการตั้งคาจากผูใหบริการที่อยูใน

แจงขอการตั้งคาในรูปของขอความตัวอักษร

ละการติดตอของโนเกีย
0/support หรือเว็บไซตโนเกียในพื้นที่ของ

ูมือเลมนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม การดาวนโหลด

เกียของคุณ

ภัณฑและบริการของโนเกียจากเว็บไซตนั้น 

คา โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนยที่ติดตอได

m/customerservice สําหรับบริการดานการ

ริการโนเกียที่อยูใกลบานไดจาก 

หาจากโทรศัพท

ื่อ จากอุปกรณโนเกียที่ใชรวมกันไดไปยัง

เชื่อมตอ Bluetooth หรืออินฟราเรด ชนิดของ

รุนของโทรศัพท หากอุปกรณอื่นสนับสนุน

ครไนสขอมูลระหวางอุปกรณอื่นและโทรศัพท 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

Nokia N80 ของคุณ
หมายเลขรุน: Nokia N80-1

ในที่นี้จะเรียกวา Nokia N80

การปรบัปรุงซอฟตแวร
Nokia อาจจัดทําการปรับปรุงซอฟตแวรที่นําเสนอคุณสมบัติใหม ฟงกชันที่พัฒนา

ขึ้นหรือสมรรถนะการทํางานที่ดียิ่งขึ้น คุณอาจแจงขอการปรับปรุงเหลานี้ผาน

แอปพลิเคชั่น Nokia Software Updater PC 

ในการปรับปรุงซอฟตแวรของโทรศัพท คุณจําเปนตองใชแอปพลิเคชั่น 

Nokia Software Updater และคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดกับระบบปฏิบัติการ 

Microsoft Windows 2000 หรือ XP จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบบรอดแบรนด 

และสายเคเบิลขอมูลที่ใชรวมกันไดเพื่อตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมและการดาวนโหลดโปรแกรม Nokia Software Updater 

โปรดเยี่ยมชมที่ www.nokia-asia.com/softwareupdate หรือเว็บไซตของ 

Nokia ในประเทศของคุณ

หากเครือขายของคุณสนับสนุนการสงการปรับปรุงซอฟตแวรผานสัญญาณ 

คุณอาจแจงขอการปรับปรุงผานโทรศัพทของคุณ โปรดดูที่

“การปรับปรุงซอฟตแวร” ในหนา 76 

การตั้งคา
Nokia N80 ของคุณนั้นโดยปกติมีการตั้งคาสําหรับ MMS, GPRS การสตรีมและ

อินเทอรเน็ตไวใหในโทรศัพทแลว แตทั้งนี้ก็ตองขึ้นอยูกับขอมูลของผูใหบริการหรือ

ผูใหบริการเครือขายของคุณ คุณอาจม

โทรศัพทแลว หรือคุณอาจเลือกรับหรือ

แบบพิเศษจากผูใหบริการ

ขอมูลการสนับสนุนแ
คลิกเขามาดูที่ www.nokia.co.th/N8

คุณหากตองการขอมูลลาสุดเกี่ยวกับค

และบริการที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑโน

คุณจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับการใชผลิต

หากคุณตองการติดตอศูนยบริการลูก

สะดวกของโนเกียไดที่ www.nokia.co

ดูแลรักษา โปรดตรวจสอบจากศูนยบ

www.nokia.co.th/repair

การโอนเนือ้
เครื่องอื่น

คุณสามารถโอนยายเนื้อหา เชน รายช

โทรศัพท Nokia N80 ของคุณผานการ

เนื้อหาที่สามารถโอนยายจะขึ้นอยูกับ

การซิงโครไนส คุณยังสามารถการซิงโ

Nokia N80

www.nokia.co.th/N80/support
www.nokia.com/customerservice
www.nokia.co.th/repair
http://www.nokia-asia.com/softwareupdate
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ไนส คุณสามารถทําใหขอมูลในอุปกรณทั้งสอง

ริ่มตนซิงโครไนสกับอุปกรณ Nokia ที่ใชรวมกันได 

ท และเลือก ตัวเลือก > ซิงโครไนส ทําตาม

านี้ เลือก บันทึกโอน

ๆ
SM

ย UMTS (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

นหนึ่งหรือหลายขอความซึ่งอยูในแฟมขอมูล 

ฝากขอความระยะไกล

อมูล ถาดออก

า ถูกตั้งเปน เงียบ

ล็อค

ํามาใช (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

รศัพทจะถูกโอนไปที่เบอรอื่น หากคุณมีสาย

ระบบเครือขาย) เครื่องหมายของสายแรกคือ 

อเขากับโทรศัพท
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คุณสามารถใสซิมการดของคุณลงในโทรศัพทอื่น เมื่อเปดใชโทรศัพท Nokia N80 

ที่ยังไมไดใชซิมการด รูปแบบออฟไลนจะถูกนํามาใชโดยอัตโนมัติ

การโอนเนื้อหา

1 ในการใชแอปพลิเคชั่นเปนครั้งแรก กด  และเลือก เครื่องมือ > ถายโอน 

หากคุณเคยใชแอปพลิเคชั่นมากอน และตองการเริ่มตนการโอนยายใหม 

ใหเลือก ถายโอนขอมูล

ในหนาจอขอมูล ใหเลือก ทําตอ

2 เลือกวาคุณตองการใชการเชื่อมตอ Bluetooth หรืออินฟราเรดเพื่อโอนยาย

ขอมูล อปุกรณทั้งสองตองสนับสนุนการเชื่อมตอในชนิดที่เลือก

3 หากคุณเลือกการเชื่อมตอ Bluetooth:

ในการทําใหโทรศัพท Nokia N80 ใชการเชื่อมตอ Bluetooth คนหา

อุปกรณ ใหเลือก ทําตอ เลือกโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่งของคุณจากรายการ 

เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสในเครื่อง Nokia N80 ปอน (1-16 หลัก) 

แลวเลือก ตกลง จากนั้นปอนรหัสเดียวกันนั้นในเครื่องโทรศัพทอีกเครื่อง

หนึ่ง และเลือก ตกลง ตอนนี้โทรศัพททั้งสองเครื่องจะจับคูกัน โปรดดูที่ 

“การจับคูอุปกรณ” ในหนา 72

สําหรับโทรศัพทบางรุน แอปพลิเคชั่น โอน จะถูกสงไปใหกับอุปกรณนั้นใน

รูปของขอความ ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น โอน บนอปุกรณนั้น ใหเปดขอความ 

และทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

หากคุณเลือกอินฟราเรด ใหเชื่อมตอโทรศัพททั้งสองเครื่องเขาดวยกัน 

โปรดดูที่ “การเชื่อมตอดวยอินฟราเรด” ในหนา 73

4 จากเครื่องโทรศัพท Nokia N80 ใหเลือกเนื้อหาที่คุณตองการคัดลอกจาก

โทรศัพทอีกเครื่อง

เนื้อหาจะถูกคัดลอกจากหนวยความจําของอุปกรณอืน่มาไวที่ตําแหนงที่ตรงกัน

ในโทรศัพท Nokia N80 ของคุณ เวลาที่ใชคัดลอกจะขึ้นอยูกับจํานวนขอมูลที่โอน

ยาย และคุณสามารถยกเลิกการคัดลอกและดําเนินการตอในภายหลังได

หากอุปกรณอื่นสนับสนุนการซิงโคร

เปนขอมูลลาสุดอยูเสมอได ในการเ

ใหเลือก โทรศัพท เลื่อนไปที่โทรศัพ

คําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

ในการดูบันทึกการโอนยายกอนหน

เครือ่งหมายที่สําคัญ
 กําลังใชโทรศัพทในเครือขาย G

 กําลังใชโทรศัพทในเครือขา

 คุณมีขอความที่ยังไมไดอา

ถาดเขา ใน ขอความ

 คุณมีอีเมลใหมอยูในศูนยรับ

 มีขอความรอสงอยูในแฟมข

 คุณมีสายที่ไมไดรับ

 แสดงหาก ชนิดเสียงเรียกเข

 ปุมกดของโทรศัพทจะถูก

 นาฬิกาปลุกยังเดินอยู

 สายโทรศัพทสายที่สองจะถูกน

 ทุกสายที่โทรเขามาที่โท

โทรศัพทสองสาย (บริการเสริมจาก

 และสายที่สองคือ 

 ชุดหูฟงที่ใชรวมกันไดจะถูกต
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ปุมกด)
ขึ้นลงกอน และเลือก ใช เมื่อคําถาม 

ุมเมื่อปดปุมกดแบบเลื่อนขึ้นลง ใหกดปุม

นขึ้นลง หรือกด  (ปลดล็อค) และเลือก 

 ปรากฏขึ้น

ไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการ

งและลําโพง
ง 

ง

งในระยะที่ไมหางจากเครื่องมากนัก โดยไม

ศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง 

ัวเลือก > ใชงานลําโพง

 ใชงานชุดหูฟง
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

 การเชื่อมตอเขากับชุดหูฟงผานการเชื่อมตอ Bluetooth จะหายไป

 เครื่องชวยฟงที่ใชรวมกันไดจะถูกเชื่อมตอกับโทรศัพท

 เท็กซโฟน ที่ใชรวมกันไดจะถูกเชื่อมตอกับโทรศัพท

 สายขอมูลกําลังทํางาน 

 การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS หรือ EDGE จะพรอมสําหรับการใชงาน

 การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS หรือ EDGE กําลังทํางาน 

 การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS หรือ EDGE ถูกพักไวชั่วคราว

 การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต UMTS จะพรอมสําหรับการใชงาน

 การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต UMTS กําลังทํางาน

 การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต UMTS ถูกพักไวชั่วคราว

 คุณไดตั้งใหโทรศัพทสแกนหา LAN ไรสาย และ LAN ไรสายพรอมสําหรับ

การใชงาน โปรดดูที่ “LAN ไรสาย” ในหนา 87

 การเชื่อมตอ LAN ไรสายกําลังทํางานอยูในเครือขายที่ใชการเขารหัส

 การเชื่อมตอ LAN ไรสายกําลังทํางานอยูในเครือขายที่ไมไดใชการเขารหัส

 เปดการเชื่อมตอ Bluetooth ไว

 กําลังโอนยายขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth

 การเชื่อมตอ USB กําลังทํางาน

 การเชื่อมตออินฟราเรดกําลังทํางาน หากเครื่องหมายกะพริบ แสดงวา 

โทรศัพทกําลังพยายามตอเขากับโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่งหรือการเชื่อมตอนั้นหาย

ไปแลว

การล็อคปุมกด (ล็อค
ในการล็อคปุม ใหปดปุมกดแบบเลื่อน

ล็อคปุมกด? ปรากฏขึ้น ในการล็อคป

เปดปดเครื่อง และเลือก ลอ็คปุมกด

ในการปลดล็อค ใหเปดปุมกดแบบเลื่อ

ตกลง เมื่อคําถาม ปลดลอ็คปุมกด?

เมื่อล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออก

ซึ่งกําหนดไวในเครื่องได 

การควบคุมระดับเสีย
หากตองการปรับเพิ่มหรือลดระดับเสีย

ขณะสนทนาหรือฟงเสียงอยางใดอยา

หนึ่งอยู ใหกดปุม  หรือ  

ลําโพงในตัวชวยใหคุณพูดและฟงเสีย

จําเปนตองถือโทรศัพทไวใกลๆ หู

คําเตือน: โปรดอยาถือโทร

เนื่องจากเสียงจะดังมาก 

ในการใชลําโพงขณะที่ใชสาย เลือก ต

ในการปดลําโพง ใหเลือก ตัวเลือก >



4

ก

ทั่วโลก ใหเปด นาฬิกา และกด  คุณ

โลกไดในหนาจอเมนูนาฬิกาบอกเวลาทั่วโลก

 ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มเมือง คุณสามารถ

 15 ชื่อ

ื่อนไปที่เมือง และเลือก ตัวเลือก > เมืองปจจุบัน 

าจอหลักเมนูนาฬิกา และเวลาในเครื่องโทรศัพท

กไวดวย ตรวจดูวาเวลาถูกตองและสอดคลอง

ีผลตอความปลอดภัยของคุณ 
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ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

นาฬิกา

กด  และเลือก ตัวเลอืก > นาฬิกา ในการตั้งเวลาปลุกใหม ใหเลือก ตัวเลือก > 

ตั้งปลุก เมื่อเปดใชเสียงปลุก  จะปรากฏ

ในการปดเสียงปลุก ใหเลือก หยดุ หรือในการหยุดเสียงปลุก 5 นาที ใหเลือก 

เลื่อนปลุก

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น 

หากคุณเลือก หยุด โทรศัพทจะถามวาคุณตองการเรียกใชโทรศัพทในกรณีที่

ตองการโทรออกหรือรับสายเรียกเขาหรือไม เลือก ไม เพื่อปดโทรศัพทหรือ ใช 

เพื่อโทรออกและรับสายเรียกเขา หามเลือก ใช เมื่อใชโทรศัพทไรสาย เพราะอาจ

เปนการรบกวนการทํางานหรือเปนอันตรายได

ในการยกเลิกการใชนาฬิกาปลุก ใหเลือก นาฬิกา > ตัวเลือก > ลบการปลุก

การตัง้คานาฬิกา

ในการเปลี่ยนการตั้งคานาฬิกา ใหเลือก นาฬิกา > ตัวเลือก > การตั้งคา

ในการเปลี่ยนเวลาหรือวันที่ ใหเลือก เวลา หรือ วันที่

ในการเปลี่ยนนาฬิกาที่แสดงในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก ชนิดนาฬิกา > 

อะนาล็อก หรือ ดิจิตัล

ในการอนุญาตใหระบบเครือขายโทรศัพทไรสายอปัเดตขอมูลเวลา วันที่ และ

เขตเวลาในเครื่องโทรศัพทของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก 

อัพเดตตามเวลาเครือขาย > อัพเดตอัตโนมัติ

ในการเปลี่ยนเสียงปลุก ใหเลือก เสียงนาฬิกาปลุก

นาฬิกาบอกเวลาทั่วโล

ในการเปดหนาจอนาฬิกาบอกเวลา

สามารถดูเวลาของเมืองตางๆ รอบ

ในการเพิ่มเมืองตางๆ ลงในรายการ

เพิ่มชื่อเมืองลงในรายการไดมากถึง

ในการตั้งเมืองปจจุบันของคุณ ใหเล

ชื่อเมืองดังกลาวจะปรากฏขึ้นในหน

ของคุณจะเปลี่ยนไปตามเมืองที่เลือ

กับเขตเวลา

ชุดหูฟง
ตอชุดหูฟงที่ใชรวมกันไดเขากับชอง

เสียบ Pop-PortTM ของโทรศัพทของ

คุณ

คําเตือน: เมื่อคุณใช

ชุดหูฟง ความสามารถ

ในการไดยินเสียงรายลอม

ของคุณอาจลดลง หามใช

ชุดหูฟงในสถานที่ๆ ที่อาจม
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ตัวเชื่อม > เครือขาย WLAN ที่ใชได

ยูภายในพื้นที่ เลื่อนไปที่เครือขายที่คุณ

เน็ต และเลือก ตัวเลือก > ระบุจุดเชื่อมตอ

อรเน็ตโดยใชการตั้งคาที่ระบบตั้งไว 

คาเหลานี้ โปรดดูที่ “จุดเชื่อมตอ” ในหนา 84

ื่อมตอ ใหเลือกจุดเชื่อมตอที่สรางขึ้นมา

ที่ เลือก คนหา WLAN

ึ้นเมื่อคุณสรางการเชื่อมตอขอมูลผานทาง

ารเชื่อมตอ LAN ไรสายปจจุบันจะยุติลงเมื่อ

ารเชื่อมตอ โปรดดูที่ “ตัวจัดการการเชื่อมตอ” 

ใชสายสนทนาหรือเมื่อใชขอมูลแพคเก็ต 

AN ไรสายไดเพียงจุดเดียวในแตละครั้ง 

เชื่อมตอ LAN ไรสายเดียวกัน

ยังสามารถใช LAN ไรสาย (หากมี) โปรด

ภัยที่มีเมื่อสรางและใชการเชื่อมตอ LAN 

อกเปนสองโหมด ดังนี้: โครงสรางพื้นฐานและ

รณของคุณจะเชื่อมตอกับอปุกรณที่ใช

ผานอุปกรณที่มีจุดเชื่อมตอแลว คุณจะ

ดหรือเขาสู LAN แบบใชสาย
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

สายคลองคอ
รอยสายคลองขอมือดังที่แสดงในภาพ 

แลวดึงใหแนน

LAN ไรสาย
โทรศัพทของคุณสนับสนุนเครือขายในพื้นที่แบบไรสาย (LAN ไรสาย) ดวย LAN 

ไรสาย คุณจะสามารถเชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับอินเทอรเน็ตและอุปกรณอื่นที่

ใชรวมกันไดและมี LAN ไรสาย สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชโทรศัพทของคุณใน

เครือขายในพื้นที่ โปรดดูที่ “เครือขายโฮม” ในหนา 6

บางประเทศ เชน ฝรั่งเศส มีขอจํากัดในการใช LAN ไรสาย โปรดติดตอขอขอมูล

เพิ่มเติมจากเจาหนาที่ในทองที่ของคุณ

คุณสมบัติที่ใช LAN ไรสายหรือใหคุณสมบัติใดๆ ทํางานอยูโดยไมแสดงผลบน

หนาจอในขณะใชคุณสมบัติอืน่ จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและอายุ

การใชงานแบตเตอรี่จะลดลง

โทรศัพทของคุณสนับสนุนคุณสมบัติที่ใช LAN ไรสายตอไปนี้:

• IEEE 802.11b/g มาตรฐาน

• ทํางานที่ความถี่ 2.4 GHz

• วิธีการเขารหัสแบบ wired equivalent privacy (WEP) พรอมคียสูงสุด 128 บิต 

จุดเชื่อมตอแบบปองกัน Wi-Fi (WPA) และ 802.1x ใชฟงกชันเหลานี้ไดเฉพาะ

เมื่อเครือขายสนับสนุน

คุณสามารถสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP) ใน LAN ไรสาย และใชกับ

แอปพลิเคชั่นที่ตองเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต

การสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต

1 กด  และเลือก เชื่อมตอ > 

2 โทรศัพทจะคนหา LAN ไรสายที่อ

ตองการสรางจุดเชื่อมตออนิเทอร

3 โทรศัพทจะสรางจุดเชื่อมตออินเท

ในการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้ง

เมื่อแอปพลิเคชั่นขอใหคุณเลือกจุดเช

หรือคนหา LAN ไรสายที่อยูภายในพื้น

การเชื่อมตอ LAN ไรสายจะถูกสรางข

จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต LAN ไรสาย ก

คุณยุติการเชื่อมตอขอมูล ในการยุติก

หนา 74

คุณสามารถใช LAN ไรสายในระหวาง

คุณสามารถเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตอ L

แตแอปพลิเคชั่นตางๆ สามารถใชการ

เมื่อคุณเรียกใชรูปแบบ ออฟไลน คุณ

ปฏิบัติตามขอกําหนดดานความปลอด

ไรสาย

โหมดการทํางานใน LAN ไรสายแบงอ

เฉพาะกิจ

เมื่ออยูในโหมดโครงสรางพื้นฐาน อุปก

จุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย เมื่อเชื่อมตอ

สามารถเขาสูอุปกรณอื่นที่ใชรวมกันไ



6

รณทั้งหมดที่เชื่อมตอกับเครือขายแลว คุณก็

ด โปรดดูที่ “ดูไฟลสื่อ” ในหนา 23

ดภัยของการเชื่อมตอ LAN ไรสาย ใช

ขาย โครงสรางพื้นฐานของ LAN ไรสายรวม

ายหรือเราเตอร และเปดใชการเขารหัส

รเขารหัสหนึ่งวิธทีี่มีอยูเสมอเพื่อเพิ่มความ

อ LAN ไรสายของคุณ การใชการเขารหัสจะ

อาจลักลอบเขามาใชขอมูลของคุณ

มตออนิเทอรเน็ต LAN ไรสายใน Nokia N80 

า 84

ี่สําคัญ

N ไรสาย ใหเปดใชวิธีการเขารหัสบนอุปกรณที่

อน แลวจึงเปดใชวิธีการดังกลาวบนอปุกรณอื่น

าเชื่อมตอกับเครือขายโฮมของคุณ โปรดดูที่

หัสผานไวเปนความลับและเก็บไวในที่ๆ ปลอดภัย

มตออนิเทอรเน็ต LAN ไรสายใน Nokia N80 

า 84

พาะกิจเพื่อสรางเครือขายโฮมรวมกับอุปกรณอื่น

ใน ความปลอดภัย WLAN เมื่อคุณกําหนดคา

ะลดความเสี่ยงที่อาจมีบุคคลที่ไมเปนที่ตองการ
N
ok

ia
 N

80
 ข
อง

ค ุณ

ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

ในโหมดการทํางานแบบเฉพาะกิจ อุปกรณที่ใชรวมกันไดสามารถสงและรับขอมูล

รวมกันไดโดยตรง ในการสรางจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตสําหรับเครือขายเฉพาะกิจ 

โปรดดูที่ “จุดเชื่อมตอ” ในหนา 84

เคล็ดลับ! ในการตรวจสอบที่อยู Media Access Control (MAC) เฉพาะ

ที่เปนตัวระบุถึงโทรศัพทของคุณ ใหปอน *#62209526# ลงไปในโหมด

สแตนดบาย

เครอืขายโฮม
โทรศัพทของคุณสามารถใชรวมกับรูปแบบ Universal Plug and Play (UPnP) 

เมื่อใชอุปกรณที่มีจุดเชื่อมตอ LAN ไรสายหรือเราเตอร LAN ไรสาย คุณสามารถ

สรางเครือขายโฮมและเชื่อมตออุปกรณ UPnP ที่ใชรวมกันไดและสนับสนุน LAN 

ไรสายเขากับเครือขาย เชน Nokia N80 ของคุณ เครื่องพีซีที่ใชรวมกันได 

เครื่องพิมพที่ใชรวมกันได ระบบเสียงที่ใชรวมกันได โทรทัศนที่ใชรวมกันได หรือ

ระบบเสียงหรือโทรทัศนที่ติดตอเครื่องรับมัลติมีเดียแบบไรสายที่ใชรวมกันได

หลังจากที่คุณกําหนดคาเครือขายโฮมแลว คุณสามารถคัดลอก ดูหรือเปดไฟล

สื่อที่ใชรวมกันได และพิมพภาพใน คลังภาพ บนอุปกรณอื่นที่ใชรวมกันไดและ

เชื่อมตอไว เชน ดูภาพที่จัดเก็บไวบน Nokia N80 ของคุณบนโทรทัศนที่ใชรวม

กันได โปรดดูที่ “โฮม” ในหนา 22 และ “การพิมพภาพ” ในหนา 28

ในการกําหนดคาเครือขายโฮมใน LAN ไรสายของคุณ กอนอื่นใหสรางและกําหนด

คาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตของโฮมสําหรับ LAN ไรสายกอน และกําหนดคาอปุกรณ 

บน Nokia N80 ของคุณ ใหกําหนดคาในแอปพลิเคชั่น โฮม โปรดดูที่ “โฮม” ในหนา 

22 ในการเชื่อมตอเครื่องพีซีที่ใชรวมกันไดเขากับเครือขายโฮม คุณตองติดตั้ง

ซอฟตแวร Home Media Server จากแผนซีดีรอมที่มาพรอมกับ Nokia N80 ลง

บนเครื่องพีซี

หลังจากกําหนดคาที่จําเปนในอุปก

จะสามารถเริ่มตนใชเครือขายโฮมไ

เครือขายโฮมใชการตั้งคาความปลอ

คุณสมบัติของเครือขายโฮมในเครือ

กับอุปกรณที่มีจุดเชื่อมตอ LAN ไรส

ขอสําคัญ: เปดใชวิธีกา

ปลอดภัยของการเชื่อมต

ชวยลดความเสี่ยงที่ผูอื่น

ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาจุดเชื่อ

ของคุณ โปรดดูที่ “จุดเชื่อมตอ” หน

ขอมูลความปลอดภัยท

เมื่อคุณกําหนดคาเครือขายโฮม LA

ใชจุดเชื่อมตอของคุณหรือเราเตอรก

ที่ใชรวมกันได และคุณตองการนําม

เอกสารประกอบอุปกรณนั้นๆ เก็บร

หางจากอุปกรณ

ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาจุดเชื่อ

ของคุณ โปรดดูที่ “จุดเชื่อมตอ” หน

หากคุณใชโหมดการทํางานแบบเฉ

ที่ใชรวมกันได ใหเปดวิธีการเขารหัส

จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต ขั้นตอนนี้จ

เขามารวมเครือขายเฉพาะกิจ
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อง 

 

าน

นวย

คางอยู

กเครื่อง

หกดปุมเปดปด

ก 

มจําและกด “ตกลง” ปรากฏ ใหเปดชอง

ายออกจากชองใส

ากเปดใชโทรศัพทแลว ใหเลือก ตกลง

หนวยความจําออกกลางคันและยังมีการใช

กลางคันอาจทําใหการดหนวยความจําและ

มูลที่จัดเก็บไวบนการดอาจเสียหายได
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบหากอุปกรณอื่นพยายามเชื่อมตอกับโทรศัพทและ

เครือขายโฮม หามยอมรับคําขอเชื่อมตอจากอุปกรณที่ไมรูจัก

หากคุณใช LAN ไรสายในเครือขายที่ไมมีการเขารหัส ใหปดไฟล Nokia N80 ที่ใช

รวมกันกับโทรศัพทอืน่ หรือไมตองใชไฟลสื่อสวนตัวใดๆ รวมกับโทรศัพทอกีเครื่อง

หนึ่ง สําหรับวิธเีปลี่ยนการตั้งคาการใชรวมกัน โปรดดูที่ “โฮม” ในหนา 22

การดหนวยความจํา
คุณสามารถใชการดหนวยความจํา miniSD ที่ใชรวม

กันไดเปนพื้นที่จัดเก็บพิเศษเพื่อประหยัดพื้นที่หนวยความ

จําบนโทรศัพท  คุณยังสามารถสํารองขอมูลจาก

โทรศัพทมาไวที่การดหนวยความจํา

ใชเฉพาะการด miniSD ที่ใชรวมกันไดที่โนเกียอนุมัติใหใชรวมกับโทรศัพทรุนนี้ 

โนเกียใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการอนุมัตสิําหรับการดหนวยความจํา แต

การดบางยี่หออาจไมสามารถใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดอยางสมบูรณ การดที่

ใชงานรวมกันไมไดอาจทําใหการด และโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูล

ที่จัดเก็บไวบนการดสูญหาย

เก็บการดหนวยความจําทั้งหมดใหพนมือเด็ก

การใสการดหนวยความจํา

1 ในการใสการดหนวยความจํา ให

วางนิ้วไวตรงสวนที่เปนรองบากตรง

ดานบนสุดของชองใสการดหนวย

ความจํา และเปดชองนั้นออกมา

2 ใสการดหนวยความจําลงไปในช

ดูใหแนใจวา หนาสัมผัสบนการด

หงายขึ้นและหันไปที่ชองใสการด

และมุมที่เอียงของการดหันไปที่ฐ

ของโทรศัพท

3 ดันการดเขาไป คุณจะไดยินเสียง

คลิกเมื่อการดล็อกเขาที่แลว

4 ปดชอง คุณไมสามารถใชการดห

ความจําหากชองดังกลาวยังเปด

การดีดการดหนวยความจําออกจา

1 กอนจะดีดการดหนวยความจํา ใ

และเลือก นําการดความจําออ

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดจะถูกปด

2 เมื่อคําวา ถอดการดหนวยควา

บนการดหนวยความจํา

3 กดการดหนวยความจําลงเพื่อคล

4 นําการดหนวยความจําออกมา ห

ขอสําคัญ: หามถอดการด

การดอยู การถอดการดออก

โทรศัพทเสียหายได และขอ
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ที่ใชรวมกันไดเปนพื้นที่จัดเก็บขอมูลเพิ่มเติมได 

ารดที่บันทึกทับขอมูลเดิมได คุณจึงสามารถ

ในการดหนวยความจําได

นวยความจําของโทรศัพทหรือบนการดหนวย

ลือก เครื่องมือ > ตัวจัดไฟล หนาจอหนวย

ปดออก กด  เพื่อเปดหนาจอการดหนวย

ฟลเดอร กด  และ  พรอมๆ กันเพื่อ

ยไปโฟลเดอร หรือ คัดลอกไปที่โฟลเดอร

> คน และหนวยความจําที่คุณตองการคนหา 

ี่ตรงกับชื่อไฟล

ความจํา 

โทรศัพท และขนาดหนวยความจําที่ขอมูล

ือก > รายละเอียดหนวยความจํา จํานวน

ใชไดจะปรากฏใน ความจําที่วาง

ย—การเพิ่มพื้นที่หนวยความจํา 

ทราบวาหนวยความจําในโทรศัพทหรือใน

โทรศัพท ใหโอนขอมูลไปไวที่การดหนวย

ลือกไฟลที่ตองการยาย และเลือก 

ํา และโฟลเดอร
N
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80
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ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

เครื่องมือในการดหนวยความจํา

กด  และเลือก เครื่องมือ > ความจํา คุณสามารถใชการดหนวยความจํา miniSD 

ที่ใชรวมกันไดเปนพื้นที่จัดเก็บพิเศษและเพื่อสํารองขอมูลที่อยูในหนวยความจําของ

โทรศัพท

ในการทําสํารองขอมูลจากหนวยความจําของโทรศัพทมาไวที่การดหนวยความจํา

ที่ใชรวมกันได ใหเลือก ตัวเลือก > สํารองความจําเครื่อง

ในการเรียกคืนขอมูลจากการดหนวยความจําที่ใชรวมกันไดมาไวที่หนวยความจํา

ของโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > เรียกคืนจากการด

การฟอรแมตการดหนวยความจํา

เมื่อฟอรแมตการดหนวยความจําใหมแลว ขอมูลทั้งหมดในการดจะถูกลบโดยถาวร

การดหนวยความจําบางประเภทอาจผานการฟอรแมตมาแลว ในขณะที่บาง

ประเภทตองฟอรแมตกอนการใชงาน โปรดสอบถามจากรานคาผูแทนจําหนาย

วาตองฟอรแมตการดหนวยความจํากอนใชงานหรือไม

ในการฟอรแมตการดหนวยความจํา ใหเลือก ตวัเลือก > ฟอรแมตการดความจํา 

เลือก ใช เพื่อยืนยัน

ตัวจดัการไฟล

คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท เชน ผูติดตอ ขอความ ภาพ วิดีโอ เสียงเรียกเขา บันทึก 

ปฏิทิน เอกสารและแอปพลิเคชั่นที่ดาวนโหลด ตางใชหนวยความจําเพื่อจัดเก็บ

ขอมูล พื้นที่หนวยความจําที่เหลือนั้นขึ้นอยูกับปริมาณขอมูลที่จัดเก็บไวแลวใน

หนวยความจําโทรศัพท

คุณสามารถใชการดหนวยความจํา

เนื่องจากการดหนวยความจําเปนก

ลบขอมูลเกา และบันทึกขอมูลใหม

ในการเรียกดูไฟลหรือโฟลเดอรในห

ความจํา (หากใสไว) กด  และเ

ความจําของโทรศัพท ( ) จะเ

ความจํา ( ) หากมี

ในการยายหรือคัดลอกไฟลไปไวที่โ

เลือกไฟล และเลือก ตัวเลือก > ยา

ในการคนหาไฟล ใหเลือก ตัวเลือก

และปอนขอความสําหรับใชคนหาท

การดกูารใชพืน้ที่หนวย

ในการดูประเภทขอมูลที่คุณมีอยูใน

ประเภทตางๆ ใชไป ใหเลือก ตวัเล

หนวยความจําวางที่มีอยูและนํามา

หนวยความจําเหลอืนอ

โทรศัพทจะแสดงขอความแจงใหคุณ

การดหนวยความจําเหลือนอย

ในการเพิ่มพื้นที่หนวยความจําของ

ความจําที่ใชรวมกันได หากคุณมี เ

ยายไปโฟลเดอร > การดความจ
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ัพทของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ิมของฟงกชันตางๆ ตามหัวขอที่เกี่ยวของใน

ที่เปดอยู ใหกดคางไวที่ปุม  และเลือก

ในเครื่องเหลือนอย เครื่องอาจจะปด

ง โดยเครื่องจะบันทึกขอมูลที่ยังไมไดบันทึก

นั้น

นอยูเปนพื้นหลัง จะสิ้นเปลืองพลังงาน

ของแบตเตอรี่

คางไวที่ปุมจับภาพเกิน 1 วินาที

สียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

ีย ใหกดหรือกดคางไวที่ปุม  โปรดดูที่ 

 และเลือกรูปแบบ

ป และ เงียบ ใหกดคางไวที่ปุม  

ริการเสริมจากระบบเครือขาย) การกดปุมนี้

ลาสุด ใหกดปุม 

ที่ปุม 

ิการ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

ี่ “เว็บเบราเซอร” ในหนา 56

ดสแตนดบาย โปรดดูที่ 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

คุณยังสามารถโอนยายไฟลสื่อไปไวที่เครื่องพีซีที่ใชรวมกันได ตัวอยางเชน การ

ใชตัวเลือกการโอนยายใน คลังภาพ โปรดดูที่ “ไฟลสํารอง” ในหนา 22 

เคล็ดลับ! คุณสามารถใช Nokia Phone Browser ที่มีอยูในชุดโปรแกรม 

Nokia PC Suite เพื่อดูหนวยความจําในสวนตางๆ ของโทรศัพทของคุณ

และถายโอนขอมูล

ในการยายขอมูลเพื่อเพิ่มพื้นที่หนวยความจํา ใหใช ตัวจัดไฟล หรือไปที่แอปพลิเคชั่น

ที่เหมาะสม ตัวอยางเชน คุณสามารถลบรายการตางๆ ตอไปนี้:

• ขอความจากโฟลเดอร ถาดเขา, ฉบับราง และ สง ใน ขอความ

• ขอความอเีมลที่ดึงมาจากหนวยความจําโทรศัพท

• เว็บเพจที่จัดเก็บไว

• ไฟลภาพ ไฟลวิดีโอ หรือไฟลเสียงที่บันทึกไว

• ขอมูลการติดตอ

• บันทึกปฏิทิน

• โปรแกรมที่ดาวนโหลด โปรดดูเพิ่มเติมที่ “ตัวจัดการแอปพลิเคชั่น” ในหนา 92

• ขอมูลอืน่ๆ ที่คุณไมตองการใชอีกตอไป

หลังจากที่คุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในการดหนวยความจําที่ใชรวมกันไดแลว ไฟล

การติดตั้ง (.sis) ยังคงอยูในหนวยความจําของโทรศัพท ไฟลอาจใชหนวยความจํา

เปนจํานวนมาก และปองกันไมใหคุณจัดเก็บไฟลอืน่ หากตองการรักษาพื้นที่หนวย

ความจําไวใหพอเพียง ใหใชชุดซอฟตแวร Nokia PC Suite สํารองขอมูลของไฟลการ

ติดตั้งลงบนคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได กอนใชตัวจัดการไฟล ยายไฟลการติดตั้ง

ออกจากหนวยความจําของโทรศัพท โปรดดูที่ “ตัวจัดการไฟล” ในหนา 8 หากไฟล

.sis เปนสิ่งที่แนบมากับขอความ ใหลบขอความออกจากถาดรับขอความ

ปุมลัดที่มีประโยชน
ปุมลัดตางๆ จะชวยใหคุณใชงานโทรศ

และโดยเร็ว โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเต

คูมือผูใชเลมนี้

โหมดสแตนดบาย

• ในการสลับระหวางแอปพลิเคชั่น

แอปพลิเคชั่น หากหนวยความจํา

แอปพลิเคชั่นบางแอปพลิเคชั่นเอ

เอาไว กอนที่จะปดแอปพลิเคชั่น

หากปลอยใหแอปพลิเคชั่นทํางา

แบตเตอรี่มาก และลดอายุใชงาน

• ในการเริ่มตนกลองถายรูป ใหกด

• ในการติดตอระบบฝากขอความเ

ใหกดคางไวที่ปุม 

• ในการเปดแอปพลิเคชั่นมัลติมีเด

“ปุมมัลติมีเดีย” ในหนา 82

• ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกด 

• ในการสลับระหวางรูปแบบ ทั่วไ

หากคุณมีสายโทรศัพท 2 สาย (บ

จะสลับระหวางสายโทรศัพท

• ในการเปดรายการเบอรที่โทรออก

• ในการใชคําสั่งเสียง ใหกดคางไว

• ในการเริ่มตนการเชื่อมตอกับ บร

ใหกดคางไวที่ปุม  โปรดดูท

สําหรับปุมลัดอืน่ๆ ที่นํามาใชไดในโหม

“โหมดสแตนดบายพิเศษ” ในหนา 81
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การแกไขขอความและรายชื่อ

• ในการเลือกขอมูลในรายการ ใหเลื่อนไปที่ขอมูลนั้น และกด  และ  

พรอมๆ กัน

• ในการเลือกขอมูลหลายๆ อยางในรายการ ใหกดคางไวที่ปุม  ในขณะที่กด 

 หรือ  ในการยุติการเลือก ใหคลายปุม  กอนคลายปุม 

• ในการคัดลอกและวางขอความ: ในการเลือกตัวอักษรและคําที่ตองการ 

ใหกดคางไวที่ปุม  และในเวลาเดียวกัน ใหกด  หรือ  เพื่อ

ไฮไลทขอความ ในการคัดลอกขอความไปไวที่คลิปบอรด ขณะที่ยังคง

กดคางไวที่ปุม  ใหเลือก คดัลอก ในการเพิ่มขอความลงในเอกสาร 

ใหกดคางไวที่ปุม  และเลือก วาง

วิธีใช

โทรศัพทของคุณมีวิธีใชที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท เมื่อเปดแอปพลิเคชั่นอยู 

หากตองการเขาใชวิธีใชจากหนาจอปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลือก > วิธีใช

ขณะอานคําแนะนํา คุณสามารถสลับการใชงานระหวางวิธใีชกับโปรแกรมที่เปด

อยูแตไมแสดงผลบนหนาจอไดโดยกดคางไวที่ปุม 

เมื่อตองการเปดวิธีใชจากเมนูหลัก ใหเลอืก เครื่องมือ > วธิีใช เลือกแอปพลิเคชั่น

ที่ตองการดูหัวขอวิธใีช

บทแนะน

ในบทแนะนํานี้จะมีขอมูลเกี่ยวกับค

บทแนะนําในเมนู ใหกด  และเล

ตองการดู
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หเปดโหมดรูปภาพโดยการเลือก ตัวเลือก > 

เองรวมอยูในรูปดวย ใหเลือก ตวัเลือก > 

ถายและทําใหหนวยความจําวางเพื่อสราง

นวยความจําที่วาง (เฉพาะกลองหลักเทานั้น)

ับภาพ เมื่อกําลังใชกลองตัวที่สอง ใหกดปุม

าพจะถูกบันทึก 

หกด ตัวเลอืก > ตั้งคารูปภาพ 

ีและแสง” ในหนา 13

นขึ้น หากคุณมีการเปลี่ยนแปลงคาการซูม

ัวเลือก > ตั้งคารูปภาพ > โหมดถายภาพ 

สดงขอมูลดังตอไปนี้:

ํา ( ) และการดหนวยความจํา ( ) (1) 

ภาพที่จะจัดเก็บไดในหนวยความจําที่ยัง

รดหนวยความจํา จํานวนภาพนี้ขึ้นกับ
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

กลอง
โทรศัพท Nokia N80 มีกลองถายรูปสองกลองดวยกัน กลองที่อยูดานหลังเครื่องจะมี

ความละเอียดสูง (กลองตัวหลัก) สวนกลองที่อยูดานหนาเครื่องจะมีความละเอียด

ต่ํากวา (กลองตัวที่สอง) กลองทั้งสองสามารถใชถายภาพนิ่งและบันทึกวิดีโอได 

กลองตัวสองที่อยูดานหนาใชโหมดแนวตั้ง สวนกลองตัวหลักที่อยูดานหลังใชโหมด

แนวนอน

โทรศัพทของคุณสนับสนุนความละเอยีดภาพ 2048 x 1536 พิกเซล ความละเอียด

ภาพในเอกสารนี้อาจแตกตางจากที่ปรากฏจริง

ในการใชกลอง ใหกด  และเลือก 

แตงภาพ > กลอง หรือกดปุมจับ

ภาพคางไว ในตัวจับภาพ คุณ

สามารถดูภาพที่จับแลว ในการสลับ

ระหวางกลอง ใหเลือก ตัวเลือก > 

ใชกลองสอง หรือ ใชกลองหลัก

ภาพและวิดีโอคลิปจะถูกจัดเก็บไวใน

แฟมขอมูล ภาพและวดิีโอ ใน 

คลงัภาพ โดยอัตโนมัติ กลองจะสราง

เปนภาพแบบ .jpeg วิดีโอคลิปจะถูกบันทึกในรูปแบบไฟล 3GPP ที่มีนามสกุล .3gp 

ตอทาย (โหมดวิดีโอคุณภาพปกติและเพื่อการแบงใช) หรือในรูปแบบไฟล .mp4 

(โหมดวิดีโอคุณภาพสูง) โปรดดูที่ “การตั้งคาภาพวิดีโอ” ในหนา 17

คุณสามารถสงภาพและวิดีโอคลิปเปนขอความมัลติมีเดีย การแนบไปพรอมกับ

อีเมลหรือโดยการเชื่อมตอ Bluetooth ได

การถายภาพ 
ในกรณีที่กลองใชอยูใน โหมดวิดโีอ ใ

โหมดรูปภาพ

ในการเลือกกลองตัวที่สอง ใหมีตัวคุณ

ใชกลองสอง

ในการลบไฟลที่คัดลอกมาจากการโอน

ภาพใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ไปยังห

ในการถายรูปในกลองหลัก ใหกดปุมจ

เลื่อน หามเคลื่อนยายอุปกรณกอนที่ภ

ในการปรับแสงและสีกอนจะถายรูป ใ

โปรดดูที่ “การตั้งคาการติดตั้ง—ปรับส

การบันทึกภาพที่ถายไวอาจใชเวลานา

แสงหรือสี

ในการเลือกโหมดถายภาพ ใหเลือก ต

โปรดดูที่ “โหมดถายภาพ” ในหนา 14

สัญลักษณตางๆ ของกลองถายรูปจะแ

• สัญลักษณอุปกรณหนวยความจ

แสดงรูปภาพที่ถูกบันทึกไว

• สัญลักษณภาพ (2) แสดงจํานวน

เหลืออยูของโทรศัพทหรือของกา

คุณภาพของภาพที่เลือกดวย



12

หกด  หรือเลือกตัวเลือก > ลบ

, ทางอีเมล, ทาง Bluetooth หรือ ทางอินฟราเรด 

ก > สง สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ 

และ “การเชื่อมตอ Bluetooth” หนา 70 

ะหวางที่ใชสนทนาอยู

ระหวางมีการใชสายสนทนา 

ผูโทร

วัเลือก > แกไข โปรดดูที่ “การแกไขภาพ” 

ัวเลือก > พิมพ โปรดดูที่ “การพิมพภาพ” 

อเนือ่ง

านั้น

ยๆ รูปในแบบตอเนื่อง ใหเลือก ตัวเลอืก > 

การถายภาพ จํานวนของรูปภาพจะถูกจํากัด

แสดงในแบบกริดบนจอภาพ ในการดูรูป 

ดยใชตัวจับเวลาภายใน

มดตอเนื่อง ใหกดปุมจับภาพ
กล
 อง

ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

• สัญลักษณโหมดถายภาพ (3) แสดงการใชโหมดถายภาพ

• สัญลักษณแฟลช (4) แสดง

ในกรณีที่แฟลชไดตั้งคาเปน 

อัตโนมัต ิ( ) 

ลดจุดแดงนัยนตา ( ) 

เปด ( ) หรือ ปด ( )

• สัญลักษณความละเอียดของภาพ 

(5) บงบอกคุณภาพของรูปภาพ

• สัญลักษณโหมดลําดับตอเนื่อง 

(6) แสดงวามีการใชงานโหมด

ลําดับตอเนื่อง โปรดดูที่ 

“การถายภาพในลําดับตอเนื่อง” ในหนา 12

• สัญลักษณตัวจับเวลาภายใน (7) แสดงวามีการใชตัวจับเวลาภายในอยู 

โปรดดูที่ “คุณอยูในภาพ—ตัวจับเวลา” ในหนา 13

ปุมลัดดังตอไปนี้:

• เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเพื่อขยายหรือยอ สัญลักษณการซูมจะปรากฏใน

บานหนาตางดานขาง เพื่อแสดงระดับการซูม

• เลื่อนไปดานซายเพื่อปอนคาการตั้งคาใน ตั้งคารูปภาพ 

โปรดดูที่ “การตั้งคาการติดตั้ง—ปรับสีและแสง” ในหนา 13

ขณะถายภาพ โปรดทราบวา:

• ใชมือทั้งสองขางถือกลองใหนิ่ง

• ในการถายภาพหรือบันทึกวิดีโอในสภาพแวดลอมตางๆ กัน ใหใชโหมด

ถายภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมนั้นๆ

• ภาพที่ซูมจะมีคุณภาพของภาพต่ํากวาภาพที่ไมไดซูม

• กลองถายรูปจะเขาสูโหมดประหยัดแบตเตอรี่ หากไมมีการกดปุมใดๆ ภายใน

เวลาหนึ่งนาที ในการถายภาพตอ ใหกดปุม 

หลังจากที่ถายภาพแลว: 

• หากคุณไมตองการเก็บภาพ ใ

• ในการสงภาพ ทางมัลติมีเดีย

ใหกด  หรือเลือก ตัวเลือ

“การรับสงขอความ” หนา 34 

ตัวเลือกนี้ไมสามารถใชไดในร

• ในการสงภาพไปยังกลุมอื่นใน

ใหเลือก ตัวเลือก > สงไปยงั

• ในการแกไขรูปภาพ ใหเลือก ต

ในหนา 15

• ในการพิมพรูปภาพ ใหเลือก ต

ในหนา 28

การถายภาพในลําดบัต

ลําดบัชั้นสูง มีใหใชในกลองหลักเท

ในการตั้งคากลองใหถายรูปไดหลา

ลําดบัชั้นสูง และเลือกความถี่ของ

ตามหนวยความจําที่มีอยู

ในการถายรูป ใหกดปุมจับภาพ 

หลังจากที่คุณถายรูป รูปภาพจะถูก

ใหกด  เพื่อเปดรูป

คุณยังสามารถใชโหมดตอเนื่องไดโ

ในการยอนกลับไปยังตัวจับภาพโห
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ับสีและแสง

ใหมเพื่อเพิ่มความถูกตองมากยิ่งขึ้น หรือ

 ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งคารูปภาพ หรือ 

ัวเลือกตอไปนี้:

ี่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม ในขณะที่คุณ

าแสงตามที่กําหนดไวแลวซึ่งไดปรับคาตาม

ๆ

ั้งคาแฟลชจะสอดคลองกับสภาพแสง 

รายการ ตัวเลือกนี้ชวยใหภาพถายที่ไดมี

ปรับเวลาการรับแสงของกลอง

นั้น)—ปรับความชัดของรูปภาพ

องการ

ตองการ

นรูปภาพ

ที่คุณเลือกเพื่อแสดงใหคุณเห็นวาการ

ภาพวิดีโออยางไร 

องที่ถูกเลือก
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

คุณอยูในภาพ—ตวัจบัเวลา

ตัวจับเวลาภายในมีใหใชในกลองหลักเทานั้น

ใชตัวจับเวลาภายในเพื่อทําใหการจับภาพชาลง ดังนั้นคุณจึงสามารถทําใหมีตัว

คุณเองอยูในรูป ในการตั้งคาใหตัวจับเวลาภายในชาลง ใหเลือก ตวัเลือก > 

ตัวจับเวลาทํางาน > 2 วินาที, 10 วินาที หรือ 20 วินาที ในการใชงานตัวจับ

เวลาภายใน เลือก ทํางาน สัญลักษณตัวจับเวลาภายใน ( ) จะกะพริบและ

มีเสียงปบเมื่อเวลากําลังเดินอยู กลองจะถายภาพหลังจากผานเวลาที่เลือกไวชาลง 

คุณยังสามารถใชตัวจับเวลาภายในในโหมดตอเนื่องอีกดวย

เคล็ดลับ! เลือก ตัวเลือก > ตัวจับเวลาทํางาน > 2 วนิาที เพื่อชวยให

มือของคุณมั่นคงเมื่อถายรูป

แฟลช

แฟลชมีใหใชในกลองหลักเทานั้น

เมื่อใชแฟลช ใหอยูหางจากวัตถุที่ตองการถายในระยะที่เหมาะสม หามใชแฟลชเมื่อ

บุคคลหรือสัตวอยูในระยะใกล และอยาใหมือหรือวัตถุอื่นใดบังแฟลชขณะถายภาพ

กลองถายรูปมีแฟลช LED สําหรับสภาพแสงนอย โดยโหมดแฟลชที่เลือกไดมีดังนี้: 

อัตโนมตัิ ( ), ลดจุดแดงนัยนตา ( ), เปด ( ), และ ปด ( )

ในการใชแฟลช ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งคารูปภาพ > แฟลช > เปด

ในกรณีที่แฟลชไดตั้งคาเปน ปด หรือ อัตโนมัต ิในขณะที่มีสภาพแสง แฟลชก็ยัง

คงปลอยแสงออกมาต่ําเมื่อมีการจับภาพ ลักษณะนี้จะปรากฏกับภาพที่ถายแลว 

โดยไมมีเอฟเฟกตแฟลชปรากฏในภาพที่ถาย

ในกรณีที่แฟลชตั้งคาเปน ลดจุดแดงนัยนตา จะลดความแดงบนนัยนตาใน

รูปภาพได

การตั้งคาการตดิตัง้—ปร

ในการเปดใชกลองเพื่อปรับสีและแสง

เพิ่มเอฟเฟกตรูปภาพหรือวิดีโอของคุณ

การตั้งคาของวิดีโอ และเลือกจากต

โหมดถายภาพ—เลือกการถายภาพท

กําลังถายรูป โหมดถายภาพจะใชตั้งค

สภาพแวดลอมที่กําหนดของโหมดนั้น

แฟลช—(เฉพาะรูปภาพเทานั้น) การต

โปรดดูที่ “แฟลช” ในหนา 13

สมดุลสีขาว—เลือกแสงที่ถูกตองจาก

สีสันสมจริง

คารับแสง (เฉพาะรูปภาพเทานั้น)—

โทนสี—เลือกเอฟเฟกตสีจากรายการ

ความชัดรูปภาพ (เฉพาะรูปภาพเทา

ความสวาง—เลือกความสวางที่คุณต

ความคมชัด —เลือกความคมชัดที่คุณ

ความอิ่มตัวสี—ปรับความลึกของสีใ

หนาจอจะเปลี่ยนแปลงตามการตั้งคา

เปลี่ยนแปลงคาสงผลตอภาพถายหรือ

การตั้งคาที่นํามาใชไดจะขึ้นอยูกับกล
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นดเอง ( ) แนวตั้ง ( ), แนวนอน ( ), 

ภาพ กีฬา ความละเอียดของรูปภาพ

ุณภาพรูปภาพ ใน 

” หนา 14) แนวนอนกลางคืน ( ) 

ังเทียน ( )

ายภาพคือ อัตโนมัต ิคุณสามารถเลือกโหมด

ริ่มตนของโหมดถายภาพ

ของคุณสําหรับสภาพแวดลอมที่แนนอน 

 ตัวเลือก > เปลีย่น ในโหมดภาพถายแบบ

ามแตกตางของแสงและการตั้งคาของสี 

าพอื่นๆ ใหเลือก ตามโหมดการถาย และ

ตางกันตามกลองที่ถูกเลือก

ลองถายรูป

ี 2 ประเภทดวยกัน คือ ตั้งคารูปภาพ และ

ภาพ โปรดดูที่ “การตั้งคาการติดตั้ง—

บบกําหนดเมื่อคุณปดกลองถายรูป แตการ

คุณจะเปลี่ยนคานั้นอีกครั้ง ในการเปลี่ยนการ

รตั้งคา และทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

ญ (ความละเอียด 2048 x 1536) พิมพ 2M - กลาง 

 1.3M - เล็ก (ความละเอียด 1280 x 960) อีเมล 

รือ MMS 0.3M (ความละเอียด 640 x 480) 
กล
 อง

ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

การตั้งคาการติดตั้งจะเฉพาะเจาะจงสําหรับกลองแตละตัว ในกรณีที่คุณเปลี่ยน

การตั้งคาในกลองตัวที่สอง กลองหลักจะไมมีการเปลี่ยนแปลง การตั้งคาการติดตั้ง

จะโอนยายระหวางโหมดรูปภาพและโหมดวิดีโอ

คาที่ตั้งจะเปลี่ยนกลับเปนคาที่ระบบกําหนดไวเมื่อคุณปดกลองถายรูป หากคุณ

เลือกโหมดถายภาพใหม คาที่ตั้งจะถูกแทนที่ดวยคาของโหมดที่ถายภาพเลือกไว 

โปรดดูที่ “โหมดถายภาพ” ในหนา 14 ในกรณีที่คุณตองเปลี่ยนการตั้งคา คุณ

สามารถเปลี่ยนหลังจากการเลือกโหมดถายภาพแลว

โหมดถายภาพ

โหมดนี้จะชวยใหคุณคนพบคาสีและแสงที่ถูกตองสําหรับสภาวะการถายภาพ

ในขณะนั้น เลือกโหมดถายภาพที่เหมาะสมสําหรับการถายภาพหรือการบันทึก

วิดีโอจากรายการของโหมดถายภาพ การตั้งคาของแตละโหมดถายภาพจะถูก

ตั้งใหสอดคลองกับบางแบบหรือสภาพแวดลอม 

อุปกรณของคุณมีสวิตชระยะใกลที่อยูดานใตเลนสของกลองหลัก ดวยสวิตช

ระยะใกล คุณสามารถเลือกการถายรูประยะใกล หรือรูปภาพของขอความ 

ในการใชโหมดระยะใกลเปนคาเริ่มตน หมุนสวิตชในโหมดระยะใกล ( ) 

ในการสลับในโหมดถายภาพระหวาง โหมดระยะใกล และ ขอความเอกสาร เลือก 

ตัวเลอืก > ตั้งคารูปภาพ > โหมดถายภาพ

ในการเลือกโหมดถายภาพอื่นๆ ใหหมุนสวิตชไปยังตําแหนงปกติ ( ) แลวเลือก 

ตัวเลอืก > ตั้งคารูปภาพ หรือ การตั้งคาของวิดีโอ > โหมดถายภาพ และ

โหมดถายภาพที่เหมาะสม

โหมดถายวดิีโอ

อัตโนมัต ิ( ) (คาเริ่มตน) และ กลางคืน ( )

โหมดถายรูปภาพ

อัตโนมัต ิ( ) (คาเริ่มตน), กําห

กีฬา ( ) (เมื่อคุณใชโหมดถาย

จะลดลงเปน 1280x960 โปรดดูที่ ค

“การตั้งคาภาพนิ่งของกลองถายรูป

แนวตั้งกลางคืน ( ) และ กําล

เมื่อคุณถายรูป คาเริ่มตนในโหมดถ

ถายภาพแบบ กําหนดเอง เปนคาเ

ในการทําโหมดถายภาพที่เหมาะสม

ใหเลื่อนไปที่ กําหนดเอง และเลือก

ผูใชกําหนดเอง คุณสามารถปรับคว

ในการคัดลอกการตั้งคาโหมดถายภ

โหมดถายภาพตามตองการ 

โหมดถายภาพที่นํามาใชไดจะแตก

การตัง้คาภาพนิ่งของก

การตั้งคาภาพนิ่งของกลองถายรูปม

การตั้งคาหลัก ในการปรับ ตั้งคารูป

ปรับสีและแสง” หนา 13 

คาที่ตั้งไวจะเปลี่ยนกลับเปนคาที่ระ

ตั้งคาหลักจะยังคงคาเดิมอยูจนกวา

ตั้งคาหลัก ใหเลือก ตวัเลือก > กา

คุณภาพรูปภาพ—พิมพ 3M - ให

(ความละเอียด 1600 x 1200) พิมพ

0.5M (ความละเอียด 800 x 600) ห
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ก > ใชเอฟเฟกต > ครอบตัด ในการ

ผูใชกําหนด หรือเลือกโดยการระบุลักษณะ

เลือก ผูใชกําหนด เครื่องหมายกากบาทจะ

ภาพ 

บตัด และเลือก ตั้ง 

ากฏขึ้นที่มุมลางซาย เลือกพื้นที่

ือกพื้นที่ที่ถูกเลือกกอน ใหเลือก กลับ 

นดภาพที่ตองการครอบตัด

แลว ใหเลือกพื้นที่ทางดานมุมบนซาย

ี่ที่ถูกเนน ใหใชปุมเลื่อน ในการตรึงพื้นที่ที่

ในรูป ใหใชปุมเลื่อน ในการเลือกพื้นที่ที่

ือก ตัวเลือก > ใชเอฟเฟกต > 

ไปยังนัยนตา แลวกด  จะมีวงปรากฏบน

าดของนัยนตา โดยการเคลื่อนยายปุมเลื่อน 

 กดปุม  ในการกลับไปที่หนาจอปกติ 

หรือหมุนทวนเข็มนาฬิกา ใหกด  

 หรือ 

ขึ้น ลง ซาย หรือ ขวา
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ยิ่งภาพมีคุณภาพดีขึ้นเทาใดจะยิ่งตองใชหนวยความจําในการจัดเก็บภาพมากขึ้น

เทานั้น ในกรณีที่คุณตองการพิมพภาพ ใหเลือก พิมพ 3M - ใหญ, พิมพ 2M - กลาง 

หรือ พิมพ 1.3M - เล็ก ในกรณีที่คุณตองการสงผานอีเมล ใหเลือก อีเมล 0.5M

ในการสงภาพผาน MMS ใหเลือก MMS 0.3M

เพิ่มที่อัลบั้ม—เลือกวาคุณตองการบันทึกภาพไวในอัลบั้มในคลังภาพหรือไม 

คลงัภาพ ถาคุณเลือก ใช รายการของอลับั้มที่มีใชอยูจะเปด

แสดงภาพที่จับ—ใหเลือก ใช ในกรณีที่คุณตองการดูภาพหลังจากที่ถายแลว 

หรือ ไม ถาคุณไมตองการถายภาพตอไปในทันที

ซูมแบบขยาย (เฉพาะกลองหลักเทานั้น)—ใหเลือก เปด ถาคุณตองการซูมสุดใน

ขณะกําลังถาย รูปภาพที่ซูมจะมีคุณภาพของภาพต่ํากวาภาพที่ไมไดซูม ในกรณี

ที่คุณตองการจํากัดการซูมในที่ที่ภาพถูกเลือกเพื่อเก็บรักษาคุณภาพไว ใหเลือก ปด

ชื่อภาพที่ตั้งไว—ระบุชื่อที่ตั้งไวของภาพ

เสียงจับภาพ—ใหเลือกเสียงที่คุณตองการไดยินขณะที่ถายรูป

หนวยความจําที่ใช—ใหเลือกที่จัดเก็บภาพของคุณ

การแกไขภาพ
ในการแกไขรูปภาพหลังจากที่ถาย หรือที่เก็บบันทึกไวแลวใน คลังภาพ ใหเลือก 

ตัวเลือก > แกไข 

ใหเลือก ใชเอฟเฟกต เพื่อคร็อปและหมุนภาพ ปรับความสวาง สี ความเขม 

การบีบอดัขอมูล และความละเอียด รวมถึงใสเอฟเฟกต ขอความ ภาพตัดปะ 

หรือกรอบใหกับภาพ

ในการครอบตัดภาพ ใหเลือก ตัวเลือ

ครอบตัดขนาดภาพโดยผูใช ใหเลือก 

สัดสวนกอนจากรายการ ในกรณีทีคุณ

ปรากฏอยูตรงมุมทางดานซายบนของ

ยายปุมเลื่อนไปยังพื้นที่ที่ตองการครอ

เครื่องหมายกากบาทอกีอันหนึ่งจะปร

ที่ถูกครอบตัดอีกครั้ง ในการปรับ ใหเล

พื้นที่ที่เลือกจะเปนรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งกําห

ในกรณีที่ไดเลือกระบุลักษณะสัดสวน

ใหถูกครอบตัด ในการปรับขนาดพื้นท

เลือก ใหกด  ในการยายพื้นที่ภาย

ถูกครอบตัด ใหกด

ในการลดจุดตาแดงของรูปภาพ ใหเล

การลดจุดแดงนัยนตา ยายกากบาท

หนาจอ ใหปรับขนาดวงใหพอดีกับขน

ในการลดความแดง ใหกด 

ปุมลัดในโปรแกรมแกไขภาพ มีดังนี้:

• ในการดูภาพในโหมดเต็มหนาจอ

ใหกดปุม  อีกครั้ง

• ในการหมุนภาพตามเข็มนาฬิกา

หรือ 

• ในการซูมเขาหรือออก ใหกดปุม 

• ในการยายภาพที่ถูกซูม ใหเลื่อน
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วิดีโอจะแสดงขอมูลดังตอไปนี้:

 

ี่มีการใชตัวลดภาพสั่น และชวยลดการ

็กนอยเพื่อทําใหภาพมีความชัด 

งวามีการปดเสียงไมโครโฟน

ดงรูปแบบของวิดีโอคลิป

(7) แสดงใหเห็นคุณภาพของวิดีโอวา สูง, ปกต ิ

หรือขยาย สัญลักษณการซูมจะปรากฏในบาน

ดับการซูม

ารตั้งคาใน การตั้งคาของวิดีโอ โปรดดูที่ 

ละแสง” ในหนา 13
กล
 อง

ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

การบันทึกภาพวิดีโอ
ในกรณีที่กลองอยูใน โหมดรูปภาพ ใหเลือกโหมดวิดีโอโดยการเลือก ตัวเลือก > 

โหมดวิดโีอ 

ในการเลือกกลองตัวที่สอง ใหมีตัวคุณเองรวมอยูในวิดีโอดวย ใหเลือก ตัวเลือก > 

ใชกลองสอง

ในการลบไฟลที่คัดลอกมาจากการโอนถายและทําใหหนวยความจําวางเพื่อ

สรางวิดีโอคลิปใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ไปยังหนวยความจําที่วาง 

(เฉพาะกลองหลักเทานั้น)

1 ในกลองหลัก ใหกดปุมจับภาพ หรือในกลองสอง 

ใหกดปุม  เพื่อเริ่มบันทึก ไอคอนการบันทึก  จะถูกแสดง ไฟ LED 

จะสวางขึ้น และมีเสียงเตือน แสดงวากําลังบันทึกภาพวัตถุหรือบุคคลนั้น 

โดยไมมีเอฟเฟกตแฟลชปรากฏในวิดีโอที่ถาย

2 ในการหยุดบันทึกชั่วคราวทุกครั้ง ใหเลือก พัก ไอคอนการพัก ( ) จะ

กะพริบอยูบนหนาจอ การบันทึกวิดีโอจะหยุดโดยอตัโนมัติ หากตั้งคาการ

บันทึกเปนหยุดชั่วคราว และไมมีการกดปุมอื่นใดในหนึ่งนาที

3 เลือก ทําตอ เพื่อทําการบันทึกตอ 

4 เลือก หยุด เพื่อหยุดการบันทึก วิดีโอคลิปจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติไวใน

โฟลเดอร ภาพและวิดีโอ ของ คลังภาพ โปรดดูที่ “คลังภาพ” ในหนา 20

ในการปรับแสงและสีกอนการบันทึกวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > การตัง้คาของวดิีโอ 

โปรดดูที่ “การตั้งคาการติดตั้ง—ปรับสีและแสง” ในหนา 13

ในการเลือกโหมดถายภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาของวิดีโอ > 

โหมดถายภาพ โปรดดูที่ “โหมดถายภาพ” ในหนา 14

สัญลักษณเกี่ยวกับกลองบันทึกภาพ

• สัญลักษณอุปกรณหนวย

ความจํา ( ) และการด

หนวยความจํา ( ) (1) 

จะแสดงในที่ไดบันทึก

วิดีโอไว

• สัญลักษณความยาวของ

วิดีโอที่ถายในขณะนี้ (2) 

แสดงเวลาที่ใชไปและ

เวลาที่เหลืออยู

• สัญลักษณโหมดถายภาพ (3)

แสดงการใชโหมดถายภาพ

• สัญลักษณตัวลดภาพสั่น (4) ท

เกิดภาพที่มีความเคลื่อนไหวเล

(เฉพาะกลองหลักเทานั้น)

• สัญลักษณไมโครโฟน (5) แสด

• สัญลักษณรูปแบบไฟล (6) แส

• สัญลักษณคุณภาพของวิดีโอ 

หรือ การแบงใช

ปุมลัดดังตอไปนี้: 

• เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงในการยอ

หนาตางดานขาง เพื่อแสดงระ

• เลื่อนไปดานซายเพื่อปอนคาก

“การตั้งคาการติดตั้ง—ปรับสีแ



กล
 อง
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ตองการดูวิดีโอบนโทรทัศนหรือคอมพิวเตอร

ีโอ สูง ซึ่งมีความละเอียด CIF (352x288) 

ฟลวิดีโอที่บันทึกเปนรูปแบบ .mp4 ใน

ตองการดูคลิปบนโทรศัพทมือถือ ใหเลือก

144) และเปนรูปแบบไฟล .3gp ในการสง

งใช (ความละเอียด QCIF เปนรูปแบบไฟล 

ดไมเกิน 300 กิโลไบต (ความยาวประมาณ 

ังกลาวในรูปแบบขอความมัลติมีเดียไปยัง

ะดวก อยางไรก็ตาม ระบบเครือขายบาง

มมัลติมีเดียที่มีขนาดสูงสุด 100 กิโลไบต

ากผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ

ทึกวิดีโอคลิปที่ถูกบันทึกแลวลงในอัลบั้ม

รายชื่ออัลบั้มที่มีอยู

รกที่วิดีโอคลิปที่ถูกบันทึกที่คุณตองการ

รบันทึก ใหเลือก ตัวเลือก > เลน เพื่อดู

ิดีโอคลิป

หนวยความจําที่ตั้งไว: วาจะเปนหนวย

ความจํา (หากใสไว)

ละสรางวิดีโอคลิปที่ปรับแตงเอง ใหเลื่อน

 แกไข โปรดดูที่ “คลังภาพ” ในหนา 20 

องไดโดยการรวมภาพและการตัดแตงวิดีโอ

ารเปลี่ยนภาพ  และเอฟเฟกต การเปลี่ยน
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

หลังจากบันทึกไฟลวิดีโอแลว:

• หากตองการเลนไฟลวิดีโอที่เพิ่งบันทึกเสร็จในทันที ใหเลือก ตัวเลือก > เลน

• หากคุณไมตองการเก็บวิดีโอ ใหกด  หรือ เลือก ตัวเลอืก > ลบ

• ในการสงวิดีโอ ทางมลัติมีเดีย, ทางอีเมล, ทาง Bluetooth หรือ 

ทางอินฟราเรด ใหกด  หรือเลือก ตัวเลอืก > สง 

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การรับสงขอความ” หนา 34 และ 

“การเชื่อมตอ Bluetooth” หนา 70 ตัวเลือกนี้ไมสามารถใชไดในระหวาง

ที่ใชสนทนาอยู คุณจะสงไฟลวิดีโอที่บันทึกเปนรูปแบบ .mp4 ในขอความ

มัลติมีเดียไมได

• เมื่อตองการสงไฟลวิดีโอไปใหผูอื่นในระหวางการใชสายสนทนา เลือก 

ตัวเลือก > สงไปยังผูโทร

• ในการแกไขวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข โปรดดูที่ “การตัดตอไฟลวิดีโอ” 

ในหนา 17

การตัง้คาภาพวดิีโอ

การตั้งคาเครื่องบันทึกวิดีโอมี 2 ประเภทดวยกัน คือ การตั้งคา การตัง้คาของวดิีโอ 

และการตั้งคาหลัก ในการปรับ การตั้งคาของวิดีโอ โปรดดูที่ “การตั้งคาการติดตั้ง—

ปรับสีและแสง” หนา 13 คาที่ตั้งไวจะเปลี่ยนกลับเปนคาที่ระบบกําหนดเมื่อคุณ

ปดกลองถายรูป แตการตั้งคาหลักจะยังคงคาเดิมอยูจนกวาคุณจะเปลี่ยนคานั้น

อีกครั้ง ในการเปลี่ยนการตั้งคาหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา—และทําตาม

ขั้นตอนตอไปนี้:

การบันทึกเสียง—ใหเลือก เปด ถาคุณตองการบันทึกทั้งภาพและเสียง

คุณภาพวิดีโอ—การตั้งคุณภาพของวิดีโอคลิปเปน สูง, ปกติ หรือ การแบงใช 

สัญลักษณของคุณภาพจะเปนรูปไอคอนดังตอไปนี้:  (สูง),  (ปกติ) หรือ 

 (การแบงใช) ในกรณีที่คุนเลือก สูง หรือ ปกติ ความยาวในการบันทึกวิดีโอ

จะถูกจํากัดตามขนาดพื้นที่ที่มีใชบนการดหนวยความจําของคุณ (ในกรณีที่ใส) 

และมากกวา 1 ชั่วโมงตอคลิป หากคุณ

ที่ใชรวมกันได ใหเลือกคุณภาพของวิด

และเปนรูปแบบไฟล .mp4 คุณจะสงไ

ขอความมัลติมีเดียไมได ในกรณีที่คุณ

ปกติ ซึ่งมีความละเอียด QCIF (176x

วิดีโอคลิปผาน MMS ใหเลือก การแบ

.3gp) วิดีโอคลิปจะถูกจํากัดใหมีขนา

20 วินาที) เพื่อใหคุณสามารถสงไฟลด

โทรศัพทเครื่องอื่นที่ใชงานรวมกันไดส

ระบบอาจรองรับเฉพาะการสงขอควา

เทานั้น โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจ

เพิ่มที่อัลบั้ม—ใหเลือกวาตองการบัน

เฉพาะใน คลังภาพ เลือก ใช เพื่อเปด

แสดงวดิีโอที่ถายไว—ใหเลือกเฟรมแ

เพื่อแสดงบนหนาจอหลังจากที่หยุดกา

วิดีโอคลิป

ชื่อวิดโีอที่ตั้งไว—ระบุชื่อที่ตั้งไวของว

หนวยความจําที่ใช—ระบุการจัดเก็บ

ความจําของโทรศัพทหรือการดหนวย

การตัดตอไฟลวิดโีอ
ในการแกไขวิดีโอคลิปใน คลังภาพ แ

ไปยังวิดีโอคลิป แลวเลือก ตัวเลือก >

คุณสามารถสรางวิดีโอคลิปที่กําหนดเ

คลิปและการเพิ่มรูปภาพ คลิปเสียง ก
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สภาพแลว)—ในการยาย ลบ หรือคัดลอกภาพ 

บนหนาจอ และกําหนดฉากหลังหรือเอฟเฟกต

คุณใสคลิปเสียงแลว)—ในการตัด หรือยาย

พื่อลบ หรือเพื่อทําสําเนาคลิป

พมีสามประเภทดังนี้: ที่จุดเริ่มตนของวิดีโอ 

นภาพระหวางไฟลวิดีโอ คุณเลือกการเปลี่ยน

ปลี่ยนภาพครั้งแรกของวิดีโอ

ร, คลปิเสียง หรือ คลิปเสียงใหม

ยนตรในโหมดเต็มหนาจอหรือแสดงเปนภาพ

ตร หรือตัดไฟลภาพยนตรใหมีขนาดเล็กลง

ลิป ในมุมมองการตัดวิดีโอ ใหเลือก ตวัเลือก > 

ัวอยางของภาพขนาดยอ ใหกด  แลวเลือก 

 ตัวเลือก > ภาพยนตร > จัดเก็บ 

ตัวเลือก > การตั้งคา คาที่ระบบกําหนดใหคือ

ถระบุ ชื่อวิดีโอที่ตั้งไว, ชื่อภาพหนาจอที่ตั้งไว, 

 ไดอีกดวย

เีมล, ทาง Bluetooth หรือ ทางอินฟราเรด 

ติดตอขอรายละเอียดขนาดขอความมัลติมีเดีย

รือผูใหบริการ หากวิดีโอของคุณมีขนาดใหญ

ียได สัญลักษณ  จะปรากฏ
กล
 อง

ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

ภาพเปนเอฟเฟกตเกี่ยวกับภาพที่คุณสามารถใสในชวงเริ่มตนและชวงสุดทายของ

วิดีโอ หรือใสในชวงระหวางไฟลวิดีโอได

ในโปรแกรมตัดตอวิดีโอมีชวงเวลา 2 ชวงดังนี้ ชวงเวลาของไฟลวิดีโอและชวงเวลา

ของไฟลเสียง รูปภาพ ขอความ และการเปลี่ยนภาพ จะถูกเพิ่มลงในวิดีโอคลิป 

และจะแสดงชวงเวลาของวิดีโอคลิป เมื่อตองการสลับระหวางชวงเวลา ใหเลื่อนขึ้น

หรือลง

การตดัตอวดิีโอ เสยีง ภาพ ขอความ และ

การเปลี่ยนภาพ

เมื่อตองการสรางไฟลวิดีโอที่ปรับแตงเอง ใหทําเครื่องหมายเพื่อเลือกไฟลวิดีโอ

อยางนอยหนึ่งไฟล แลวเลือก ตวัเลือก > แกไข ในการแกไขไฟลวิดีโอ 

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

แกไขวิดีโอคลิป:

ตัด—ตัดแตงไฟลวิดีโอในหนาจอตัดไฟลวิดีโอ

เพิ่มเอฟเฟกตส—ีแทรกเอฟเฟกตสีลงในวิดีโอคลิป

ใชภาพเคลื่อนไหวชา—ลดความเร็วของไฟลวิดีโอ

เงียบเสียง/เลิกเงียบเสียง—การเงียบเสียงหรือเปดเสียงในวิดีโอคลิปตนฉบับ

ยาย—ยายไฟลวิดีโอไปยังตําแหนงที่เลือก

ลบออก—ลบไฟลวิดีโอจากวิดีโอ

ทําซ้ํา—สรางสําเนาของไฟลวิดีโอที่เลือก

แกไขขอความ (ปรากฏขึ้นตอเมื่อคุณใสขอความแลว)—ในการยาย ลบ หรือ

คัดลอกขอความ เปลี่ยนสีและสไตลของขอความ กําหนดระยะเวลาที่จะแสดง

ขอความนั้นบนหนาจอ และใสเอฟเฟกตใหกับขอความ

แกไขภาพ (ปรากฏขึ้นตอเมื่อคุณใ

กําหนดระยะเวลาที่จะแสดงภาพนั้น

สีใหกับภาพนั้น

แกไขคลิปเสียง (ปรากฏขึ้นตอเมื่อ

คลิปเสียง เพื่อปรับความยาว หรือเ

แกไขการสงผาน—การเปลี่ยนภา

ที่จุดสิ้นสุดของวิดีโอ และการเปลี่ย

ภาพเริ่มตนไดเมื่อมีการใชงานการเ

แทรก—วิดีโอคลิป, ภาพ, ตวัอักษ

ภาพยนตร—ใชแสดงตัวอยางภาพ

ขนาดเล็ก บันทึกหรือสงไฟลภาพยน

เพื่อสงเปนขอความมัลติมีเดีย

ในการถายอยางรวดเร็วของวิดีโอค

จับภาพ หรือในมุมมองการแสดงต

จับภาพ

ในการบันทึกวิดีโอของคุณ ใหเลือก

ในการระบุ ความจําที่ใช ใหเลือก 

หนวยความจําของโทรศัพท 

ในมุมมอง การตั้งคา คุณยังสามาร

ความละเอียด และ ความจําที่ใช

เลือก สง > ทางมัลติมีเดีย, ทางอ

ในกรณีที่คุณตองการสงวิดีโอ โปรด

สูงสุดที่สงไดจากผูใหบริการระบบห

เกินกวาจะสงเปนขอความมัลติมีเด
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เคล็ดลับ! หากคุณตองการสงไฟลวิดีโอที่มีขนาดมากกวาขนาดสูงสุด

ของขอความมัลติมีเดียที่ผูใหบริการยอมใหใช คุณอาจเลือกสงไฟลดังกลาว

โดยใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth โปรดดูที่ “สงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ 

Bluetooth” ในหนา 71 คุณยังสามารถโอนยายวิดีโอของคุณลงในเครื่อง

คอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได โดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth อีกดวย หรือ

โดยการใชตัวอานการดหนวยความจํา SD ที่ใชรวมกันได (อุปกรณเสริม)
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เปดและเลนในโปรแกรมเครื่องเลนเพลง

และ “เครื่องเลนเพลง” ในหนา 27

รดหนวยความจําที่ใชรวมกันได (ในกรณีที่ใส) 

เลือกไฟลและเลือก ตัวเลือก > จัดวาง > 

การดความจํา หรือ คัดลอกไปความจําเครื่อง/

จํา (ในกรณีที่ใส) จะแสดงดวยสัญลักษณ 

คัดลอกไฟลไปยังที่อื่นแลว เชน คัดลอกไปยัง

เลือก > ยอ การเลือก ยอ จะลดความละเอียด

พื้นที่วางของหนวยความจํา ใหเลือกไฟลและ 

รดดูที่ “ไฟลสํารอง” ในหนา 22

าพ ที่อยูในหนึ่งในโฟลเดอรหลักโดยการใช

าฟก หรือ แหลงโหลดวิดีโอ, แหลงโหลดแทร็ค 

ดเบราเซอรขึ้นมา และคุณสามารถเลือก

ด

ิดโีอ
กลองจะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอร ภาพและวดิีโอ 

และขนาดของวิดีโอคลิปจะแสดงดวยไอคอน

MS หรือใชรวมกันได 
คล
 ังภ

าพ
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คลงัภาพ

ในการจัดเก็บและจัดวางรูปภาพ วิดีโอคลิป คลิปเสียง รายการการเลน และสตรีมมิ่ง 

ลิงค หรือแบงปนไฟลของคุณกับอปุกรณ Universal Plug and Play (UPnP) อื่น ๆ 

ที่ใชรวมกันไดผาน LAN ไรสาย ใหกด  และเลือก คลังภาพ ในการเปดคลัง

ภาพจากแอปพลิเคชั่น กลอง ใหเลือก ตัวเลือก > ไปยังคลังภาพ จาก กลอง 

เฉพาะโฟลเดอร ภาพและวดิีโอ ที่มีอยู

เคล็ดลับ! ในการสลับจาก คลังภาพ ไปยังกลอง ในโฟลเดอร 

ภาพและวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > ไปที่กลอง

เลือก ภาพและวิดีโอ , แทร็ค , 

คลิปเสียง , ลิงคการสตรีม , 

การนําเสนอ ,  ไฟลทั้งหมด 

 หรือ เครือขายโฮม  และกด 

 เพื่อเปด

ตัวเลือกที่สัมพันธกับ โฮม จะไมมีให

ใชใน คลังภาพ กอนการตั้งคา โฮม 

จะถูกกําหนดคา

คุณสามารถเรียกดูและเปดแฟมขอมูล 

พรอมทั้งเลือก คัดลอกและยายรายการ

ไปยังแฟมขอมูล คุณยังสามารถสราง

อัลบั้มและทําเครื่องหมาย คัดลอก และเพิ่มรายการลงในอัลบั้มไดอีกดวย โปรดดูที่ 

“อัลบั้ม” ในหนา 22

ในการเปดไฟล ใหกด  โปรดดูที่ “การดูภาพและไฟลวิดีโอ” ในหนา 20 

วิดีโอคลิป ไฟลประเภท .ram และสตรีมมิ่ง ลิงค จะเปดและเลนในโปรแกรม 

RealPlayer และคลิปเสียงสามารถ

โปรดดูที่ “RealPlayer” ในหนา 29 

ในการคัดลอกหรือยายไฟลไปยังกา

หรือหนวยความจําของอุปกรณ ให

คัดลอกไปการดความจํา/ยายไป

ยายไปความจําเครื่อง 

ไฟลที่จัดเก็บไวในการดหนวยความ

ในการลดขนาดของไฟล เมื่อคุณได

เครื่องพีซีที่ใชรวมกันได ใหเลือก ตัว

ของภาพเหลือ 640x480 ในการเพิ่ม

ตัวเลือก > เพิ่มพื้นที่ความจํา โป

ในการดาวนโหลดไฟลลงใน คลังภ

เบราเซอร ใหเลือก แหลงโหลดกร

หรือ แหลงโหลดเสียง เครื่องจะเป

บุคมารคของเว็บไซตที่จะดาวนโหล

การดูภาพและไฟลว
ภาพที่ถายและวิดีโอที่ไดบันทึกดวย

ใน คลังภาพ โดยอัตโนมัติ คุณภาพ

ตอไปนี้:

 วิดีโอคลิปนี้สามารถสงผาน M
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กรูปภาพ และ ตัวเลอืก > กําหนด > 

  

น เพื่อดูรูปและวิดีโอคลปิในโหมดภาพ

กาที่สุด เลอืกจากรายการดังตอไปนี้:

lPlayer และเลนวิดีโอคลิป

ดงสไลดชั่วขณะ

หม



ทําตอ และ สิ้นสุด ใหกดปุมเลือก 

า) หรือ  (ถัดไป)

 กอนการเริ่มการแสดงสไลด ใหเลอืก 

 เวลาระหวางสไลด

ใหเลอืก ตัวเลือก > สไลดโชว > การตั้งคา 

การ

 หรือ 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

 วิดีโอคลิปนี้สามารถใชรวมกันได และ 

 วิดีโอคลิปนี้ใหญเกินสําหรับการสงหรือการใชรวมกัน 

รูปภาพและคลปิวิดีโอยังสามารถสงถึงคุณในรูปแบบขอความมัลติมีเดียไดอกีดวย 

โดยเปนสิ่งที่แนบไปกับอีเมล หรือผานการเชื่อมตอ Bluetooth หรือโดยการใช

อนิฟราเรด หากตองการใหสามารถดูภาพหรือคลิปวิดีโอที่ไดรับในคลังภาพหรือใน 

Media Player ได คุณตองบันทึกขอมูลนั้นลงในอปุกรณหนวยความจําหรือใน

การดหนวยความจําที่ใชรวมกันได (ในกรณีที่ใส)

เปดโฟลเดอร ภาพและวดิีโอ ใน คลงัภาพ โดยอัตโนมัติ รายชื่อไฟลภาพและไฟล

วิดีโอจะปรากฏขึ้นและเรียงลําดับตามวันที่ 

จํานวนไฟลจะแสดงใหเห็นบนหนาจอ ในการเรียกดูไฟล ใหเลือ่นขึ้นหรือลง 

ในการเรียกดูไฟลโดยการวนขึ้นไป ใหกดปุมเลื่อนขึ้นหรือลงคางไว

ในการเรียกดูไฟลในกลุม ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา ในการเปดไฟล ใหกดปุมเลื่อน

ในการแกไขรูปถายหรือคลิปวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข โปรแกรมแกไขภาพ

หรือโปรแกรมตัดตอวิดีโอจะเปดขึ้น

ในการเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอคลปิลงในอัลบั้มใน คลงัภาพ ใหเลือก ตวัเลือก > 

อลับั้ม > เพิ่มที่อลับั้ม โปรดดูที่ “อลับั้ม” ในหนา 22

ในการสรางวิดีโอคลิปที่กําหนดเอง ใหเลือกไฟลวิดีโออยางนอยหนึ่งไฟลใน คลังภาพ 

แลวเลือก ตวัเลือก > แกไข โปรดดูที่ “การตัดตอไฟลวิดีโอ” ในหนา 17

ในการพิมพรูปของคุณลงในเครื่องพิมพที่ไดเชื่อมตอกับอุปกรณของคุณที่สามารถ

ใชรวมกันได หรือจัดเก็บรูปเหลานั้นลงในการดหนวยความจําของคุณ (ในกรณีที่ใส) 

เพื่อทําการพิมพ ใหเลือก ตัวเลอืก > พิมพ โปรดดูที่ “การพิมพภาพ” ในหนา 28

ในการยอ/ขยายรูป ใหเลอืก ตัวเลือก > ขยาย หรือ ยอ อัตราสวนการซูมภาพจะ

ปรากฏขึ้นที่ดานบนของหนาจอ เครื่องจะไมบันทึกอัตราสวนการซูมภาพ

ไวอยางถาวร

ในการใชรูปภาพเปนรูปพื้นหลัง ใหเลอื

ตั้งเปนภาพพื้นหลัง

ในการลบภาพหรือไฟลวิดีโอ ใหกดปุม

การแสดงสไลด
เลือก ตวัเลือก > สไลดโชว > เริ่มต

เต็มจอ การแสดงสไลดเริ่มจากไฟลที่เ

• เลน—เพื่อเปดกับโปรแกรม Rea

• หยุดชั่วคราว—เพื่อหยุดการแส

• ทําตอ—เพื่อเริ่มการแสดงสไลดใ

• สิ้นสดุ—เพื่อปดการแสดงสไลด

ในการเปดใชตัวเลอืก หยุดชั่วคราว, 

ในการเรียกดูรูป ใหกด  (กอนหน

ในการปรับจังหวะของการแสดงสไลด

ตัวเลือก > สไลดโชว > การตั้งคา >

ในการเพิ่มเสียงลงในการแสดงสไลด 

และจากตัวเลอืกตอไปนี้:

• ดนตรี—เลือก เปด หรือ ปด

• แทร็ก—เลือกไฟลเพลงจากราย

ในการลดหรือเพิ่มระดับเสยีง ใหกด 
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กรณ เลือกอุปกรณ และโฟลเดอรที่คุณตองการ

หลงจัดเก็บ หรือ โฟลเดอรแหลงจัดเก็บ ให

า

รูปแบบ Universal Plug and Play (UPnP) 

าย หรือเราเตอร LAN ไรสาย คุณสามารถสราง

ณ UPnP ที่ใชรวมกันได โดย LAN ไรสาย

80 เครื่องพีซีที่ใชรวมกันได เครื่องพิมพที่ใชรวม

 หรือโทรทัศน หรือระบบเสียง หรือโทรทัศนที่

รวมกันได

 LAN ไรสายของ Nokia N80 ในเครือขายโฮม 

ง LAN ไรสายภายในพื้นที่ที่กําลังทํางานอยูและ

ี่เปดใช UPnP และเชื่อมตอกับเครือขายในพื้นที่

ไวใน คลังภาพ กับอุปกรณ UPnP อื่นๆ ที่ใช

ในการจัดการการตั้งคา โฮม กด  และเลือก 

เครือขายโฮมเพื่อดู เลน คัดลอก หรือพิมพ

 ไดอีกดวย โปรดดูที่ “ดูไฟลสื่อ” ในหนา 23

เขารหัสหนึ่งวิธีที่มีอยูเสมอเพื่อเพิ่มความ

อ LAN ไรสายของคุณ การใชการเขารหัสจะ

อาจลักลอบเขามาใชขอมูลของคุณ
คล
 ังภ

าพ
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การนําเสนอ
เมื่อใชการนําเสนอ คุณสามารถดูไฟล SVG (scalable vector graphics) เชน 

การตูนและแผนที่ รูปภาพ SVG ยังคงรักษาภาพที่ปรากฏ เมื่อพิมพหรือดูดวย

ขนาดหนาจอและความละเอียดที่แตกตางกัน ในการดูไฟล SVG ใหเลือกโฟลเดอร 

การนําเสนอ เลื่อนไปที่รูป และเลือก ตัวเลือก > เลน 

ในการขยาย ใหกด  ในการยอ ใหกด 

ในการสลับระหวางภาพเต็มจอกับภาพปกติ ใหกด *

อัลบั้ม
คุณสามารถใชอัลบั้มเพื่อจัดการภาพและไฟลวิดีโอไดอยางสะดวกสบาย ในการ

ดูรายการอัลบั้ม ในโฟลเดอร ภาพและวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > อัลบั้ม > ดูอัลบั้ม 

ในการสรางอัลบั้มใหม ใหเลือก ตวัเลือก > อัลบั้มใหม ปอนชื่อของอัลบั้ม แลวเลือก 

ตกลง

ในการเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอคลิปลงอัลบั้มใน คลังภาพ เลื่อนไปยังรูปภาพหรือ

วิดีโอคลิป แลวเลือก ตัวเลือก > อัลบั้ม > เพิ่มที่อัลบั้ม หนาจอรายชื่ออลับั้ม

จะปรากฏขึ้น เลือกอัลบั้มที่คุณตองการใสภาพหรือวิดีโอคลิป แลวกดปุม 

ในการลบไฟลออกจากอัลบั้ม ใหกดปุม  ไฟลไมไดถูกลบจากโฟลเดอร 

ภาพและวิดโีอ ใน คลังภาพ โดยอัตโนมัติ

ไฟลสํารอง
ในการโอนถายหรือสํารองไฟลสื่อจากอุปกรณของคุณเขากับเครื่องพีซีที่ใชรวมกัน

ไดโดยผาน LAN ไรสาย ใหเลือก ตัวเลือก > โอน > เริ่ม โปรดดูที่ “LAN ไรสาย” 

ในหนา 5

อุปกรณของคุณจะเริ่มตนคนหาอุป

โอนถายไฟลสื่อ กด ตกลง

ในการเปลี่ยนการตั้งคา อุปกรณแ

เลือก ตัวเลือก > โอน > การตัง้ค

โฮม

โทรศัพทของคุณสามารถใชรวมกับ

การใชจุดเชื่อมตออุปกรณ LAN ไรส

เครือขายโฮม และเชื่อมตอกับอุปกร

สนับสนุนกับเครือขาย เชน Nokia N

กันได และระบบเสียงที่ใชรวมกันได

ติดตั้งเครื่องรับมัลติมีเดียไรสายที่ใช

โปรดตั้งขอสังเกตวา การใชฟงกชัน

ตองอาศัยการตั้งคาการเชื่อมตอขอ

อุปกรณเปาหมายอีกอุปกรณหนึ่งท

เดียวกัน

คุณสามารถแบงปนไฟลสื่อที่บันทึก

รวมกันได โดยการใชเครือขายโฮม 

เชื่อมตอ > โฮม คุณยังสามารถใช

ไฟลสื่อที่ใชรวมกันไดจาก คลังภาพ

สิ่งสําคญั: เปดใชวิธีการ

ปลอดภัยของการเชื่อมต

ชวยลดความเสี่ยงที่ผูอื่น
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ทํางาน อุปกรณ UPnP อื่นๆ ที่ใชรวมกันได

ไฟลที่คุณตองการแบงปนได

อปุกรณอื่น หรือดูสถานะการแบงปนของ

เลือก แบงใชเนื้อหา

กับเครือขายโฮม คุณตองติดตั้งซอฟตแวร

 ของคุณ

อุปกรณของคุณ อุปกรณ UPnP อื่นๆ ที่ใช

คัดลอกไฟลสื่อที่คุณเลือกไวเพื่อแบงปนใน 

ารใหอุปกรณอื่นเขาถึงไฟลของคุณ ใหตั้งคาปด 

เนื้อหา จะปดในอุปกรณของคุณ คุณยัง

ัดเก็บไวในอุปกรณเครือขายโฮมอื่นๆ หาก

ในอุปกรณของคุณ

พลงที่จัดเก็บไวในอปุกรณของคุณ และ

ขายโฮมอืน่ๆ เชน โทรทัศนที่ใชรวมกันได 

รือแทร็คเพลง

ือขายบาน (ภาพและวิดีโอ) หรือ 

ไฟลสื่อถูกแสดง รูปภาพจะแสดงทั้งใน

ุปกรณของคุณ และวิดีโอคลิปและคลิปเสียง

านั้น
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

การตัง้คาเครอืขายโฮม

ในการแบงปนไฟลสื่อที่บันทึกไวใน คลังภาพ กับอุปกรณ UPnP อื่นๆ ที่ใชรวม

กันได โดยผาน LAN ไรสาย  อนัดับแรกคุณตองสรางและกําหนดการตั้งคาของ

จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตภายในพื้นที่ที่ใชระบบ LAN แบบไรสาย และจากนั้น

กําหนดการตั้งคาแอปพลิเคชั่น โฮม โปรดดูที่ “LAN ไรสาย” หนา 5 และการตั้งคา

LAN ไรสายใน “จุดเชื่อมตอ” หนา 84 และ “LAN ไรสาย” หนา 87

ตัวเลือกที่สัมพันธกับ โฮม จะไมมีใหใชอยูใน คลังภาพ จนกวาจะการตั้งคา โฮม 

จะถูกกําหนดคา

การกําหนดการตั้งคา

ในการกําหนดคาแอปพลิเคชั่น โฮม ใหเลือก เชื่อมตอ > โฮม > การตั้งคา และ

จากตัวเลือกตอไปนี้: 

การแบงใชเนื้อหา—อนุญาตหรือปฏิเสธการแบงปนไฟลสื่อกับอุปกรณที่ใชรวม

กันได หามตั้งคา การแบงใชเนื้อหา กอนที่คุณจะไดตั้งคาอื่นๆ ทั้งหมดเสร็จแลว 

ในกรณีที่คุณตั้งคาใน การแบงใชเนื้อหา อปุกรณ UPnP อืน่ๆ ที่ใชรวมกัน 

สามารถดูหรือคัดลอกไฟลของคุณในเครือขายโฮม

จุดเชื่อมตอโฮม—เลือกจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตภายในพื้นที่ ในกรณีที่เครือขายโฮม

ของคุณไมไดเปดการตั้งคาระบบปองกันความปลอดภัยบน LAN ไรสาย คุณจะไดรับ

คําเตือนความปลอดภัย คุณสามารถดําเนินการตอไปและสลับระบบปองกันความ

ปลอดภัยบน LAN ไรสายทีหลัง หรือยกเลิกการระบุจุดเชื่อมตอ และเปดระบบ

ปองกันความปลอดภัยบน LAN ไรสายกอน โปรดดูที่ LAN ไรสาย ใน “จุดเชื่อมตอ” 

หนา 84

ชื่ออุปกรณของฉัน—ปอนชื่อสําหรับอุปกรณของคุณที่แสดงอุปกรณอืน่ๆ ที่ใชรวม

กันไดในเครือขายโฮม

ระบุเนื้อหาเพื่อการแบงปน

เมื่อคุณตั้งคา การแบงใชเนื้อหา ให

ในเครือขายโฮมสามารถดูและคัดลอก

ในการเลือกไฟลสื่อเพื่อการแบงปนกับ

อัลบั้ม ภาพและวิดีโอ หรือ เพลง ให

ดูไฟลสื่อ

ในการเชื่อมตอเครื่องพีซีที่ใชรวมกันได

จากซีดีรอมที่มาพรอมกับ Nokia N80

ในกรณีที่ การแบงใชเนื้อหา เปดบน

รวมกันในเครือขายโฮมสามารถดูหรือ

แบงใชเนื้อหา ในกรณีที่คุณไมตองก

การแบงใชเนื้อหา แมวา การแบงใช

คงสามารถดูหรือคัดลอกไฟลสื่อที่ถูกจ

อุปกรณอื่นอนุญาตใหใช

การแสดงไฟลสื่อที่ถูกจัดเก็บ

ในการเลือกรูป วิดีโอคลิป และแทร็คเ

แสดงรายการเหลานั้นในอุปกรณเครือ

ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

1 ใน คลังภาพ ใหเลือกรูป วิดีโอ ห

2 เลือก ตัวเลือก > แสดงผานเคร

เลนผานเครือขายโฮม (เพลง)

3 เลือกอุปกรณที่ใชรวมกันได ที่ซึ่ง

อุปกรณเครือขายโฮมอื่นๆ และอ

จะเลนไดเฉพาะกับอุปกรณอื่นเท
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อุปกรณอื่นมายังโทรศัพทของคุณ เลือกไฟล

> คัดลอกไปโทรศัพท หรือ 

งใชเนื้อหา ไมไดมีการเปดไว

นไลน
ของบริการนี้อาจแตกตางกันตาม

งคุณ และใชบริการนี้ไดเฉพาะใน

ลน คุณสามารถแบงภาพและวิดีโอที่อยูในอัลบั้ม

ารแบงดูออนไลนอื่นๆที่ใชรวมกันบนเว็บได คุณ

ะกาศที่ยังเขียนไมเสร็จเปนฉบับราง และเขียนตอ

 ชนิดของเนื้อหาที่ไดรับการสนับสนุนอาจแตกตาง

ตองสมัครเพื่อขอรับบริการจากผูใหบริการการใช

สามารถสมัครขอรับบริการผานเว็บเพจของผูให

ของคุณหากตองการรายละเอยีดการสมัครขอ

วกับผูใหบริการที่ใชรวมกันได โปรดดูที่ 

ุณสมบัต การแบงดอูอนไลน เครื่องจะขอให

ละรหัผานสําหรับบัญชี  คุณสามารถเขาถึงการ

ัวเลือก > การตั้งคา ในคุณสมบัติ

ตั้งคาการใชรวมกันแบบออนไลน”, หนา 25
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การแสดงไฟลสื่อที่ถูกจัดเก็บไวในอุปกรณอื่น

ในการเลือกไฟลสื่อที่ถูกจัดเก็บไวในอุปกรณเครือขายโฮมอื่นๆ และแสดงไฟลสื่อ

ในอุปกรณอื่น เชน โทรทัศนที่ใชรวมกันได ใหทําดังตอไปนี้:

1 ใน คลังภาพ ใหเลือก เครือขายโฮม อปุกรณของคุณจะเริ่มคนหาอุปกรณ

อื่นๆ ที่ใชรวมกันได ชื่ออุปกรณจะเริ่มปรากฏบนหนาจอ

2 เลือกอุปกรณจากรายการ 

3 เลือกประเภทสื่อที่คุณตองการดูจากอปุกรณอื่น ประเภทไฟลที่ใชไดจะขึ้นอยู

กับคุณลักษณะของอปุกรณอื่นๆ

4 เลือกรูป วิดีโอคลิป หรือแทร็คเพลงที่คุณตองการดู และเลือก ตัวเลอืก > 

แสดงผานเครือขายบาน (ภาพและวิดีโอ) หรือ เลนผานเครือขายโฮม 

(เพลง)

5 เลือกอุปกรณที่ซึ่งไฟลถูกแสดงไว

ในการหยุดการแบงปนไฟลสื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > หยุดการแสดง

ในการพิมพรูปที่บันทึกไวใน คลังภาพ โดยผาน โฮม กับเครื่องพิมพ UPnP ที่ใช

รวมกันได ใหเลือกตัวเลือกการพิมพใน คลังภาพ โปรดดูที่ “การพิมพภาพ” ใน

หนา 28 การแบงใชเนื้อหา ไมไดมีการเปดไว

ในการคนหาไฟลที่มีเกณฑแตกตางกัน ใหเลือก ตัวเลือก > คนหา ในการจัดเรียง

ประเภทไฟลที่พบ ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเรียงตาม

คัดลอกไฟลสือ่

ในการคัดลอกหรือการโอนถายไฟลสื่อจากอปุกรณของคุณไปยังอปุกรณอื่นที่ใช

รวมกันได เชน เครื่องพีซี UPnP ที่ใชรวมกันได เลือกไฟลใน คลังภาพ และเลือก 

ตัวเลอืก > จัดวาง > คดัลอกไปเครือขายโฮม หรือ ยายไปเครือขายโฮม 

การแบงใชเนื้อหา ไมไดมีการเปดไว

ในการคัดลอกหรือโอนยายไฟลจาก

ในอุปกรณนั้น แลวเลือก ตัวเลอืก 

คัดลอกไปการดความจํา การแบ

การแบงปนแบบออ
หมายเหตุ: ความพรอม

ประเทศหรือพื้นที่ขายขอ

บางภาษาเทานั้น

เมื่อใชคุณสมบัติ การแบงดูออนไ

ออนไลน เว็บบล็อก และในบริการก

สามารถอัพโหลดเนื้อหา จัดเก็บปร

ในภายหลัง และดูเนื้อหาของอลับั้ม

กันตามผูใหบริการ

การเริ่มตนใชงาน

ในการใช การแบงดูออนไลน คุณ

ภาพรวมกันแบบออนไลนกอน คุณ

บริการเสมอ โปรดติดตอผูใหบริการ

รับบริการ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ย

www.nokia.co.th/N80/support

เมื่อคุณเปดบริการเปนครั้งแรกในค

คุณสรางบัญชีใหม และตั้งชื่อผูใชแ

ตั้งคาบัญชีไดในภายหลังผานทาง ต

การแบงดูออนไลน โปรดดูที่ “การ

www.nokia.co.th/N80/support
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ัวเลือกตอไปนี้:

อกับบริการที่เลือกและดูอลับั้มที่อัพโหลด

ราเซอร หนาจออาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ

ารฉบับราง และอัพโหลดไปไวที่เว็บ

ุดที่สรางจากอุปกรณของคุณ

รใหม

ปขึ้นอยูกับผูใหบริการ

บบออนไลน

ไลน ในคุณสมบัติ การแบงดอูอนไลน 

ัญชีใหมหรือแกไขบัญชีที่มีอยูแลว ในการ

พิ่มบัญชีใหม ในการแกไขบัญชีที่มีอยูแลว 

กจากตัวเลือกตอไปนี้

รับบัญชี

ุณตองการใช คุณไมสามารถเปลี่ยนแปลง

ตองสรางบัญชีใหมสําหรับผูใหบริการรายใหม 

ิการที่เกี่ยวของกับบัญชีจะถูกลบออกจาก

ําหรับบริการ

ผูใชและรหัสผานที่คุณสรางสําหรับบัญชี

ออนไลน
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การอัพโหลดไฟล

กด  และเลือก คลังภาพ > ภาพและวิดโีอ ไฟลที่คุณตองการอัพโหลด และ

เลือก ตัวเลือก > สง > อัพโหลดไปที่เว็บ 

หนาจอ เลือกบริการ จะเปดออก ในการสรางบัญชีใหมสําหรับบริการ เลือก ตัวเลือก 

> เพิ่มบัญชีใหม หรือไอคอนบริการที่มีขอความ Create account (สรางบัญชี) 

ในรายการบริการ หากคุณสรางบัญชีใหมแบบออฟไลนไวแลว หรือ

แกไขบัญชีหรือการตั้งคาบริการผานเว็บเบราเซอรบนคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได 

ในการอัพเดตรายการบริการในเครื่องของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > ดึงบริการ 

ในการเลือกบริการ ใหกดปุมเลื่อน

เมื่อคุณเลือกบริการ ภาพและวิดีโอที่เลือกจะปรากฏในสถานะการแกไข คุณสามารถ

เปดและดูไฟล จัดระเบียบไฟลเหลานั้นใหม เพิ่มขอความลงไป หรือเพิ่มไฟลใหม

ในการยกเลิกกระบวนการอัพโหลดเว็บ และจัดเก็บประกาศที่สรางในรูปของฉบับราง 

ใหเลือก กลบั > จัดเก็บเปนฉบับราง หากเริ่มตนอัพโหลดแลว ใหเลือก ยกเลิก > 

จัดเก็บเปนฉบับราง

ในการเชื่อมตอกับบริการและอัพโหลดไฟลมาไวที่เว็บ ใหเลือก ตัวเลือก > อัพโหลด 

หรือกด 

การเปดบริการออนไลน

ในการดูภาพและวิดีโอที่อัพโหลดแลวในบริการออนไลน รวมถึงรายการในรูปของ

ฉบับรางและที่สงแลวในอุปกรณของคุณ ในแฟมขอมูล ภาพและวิดีโอ เลือก 

ตัวเลือก > เปดบริการออนไลน หากคุณสรางบัญชีใหมแบบออฟไลนไวแลว หรือ

แกไขบัญชีหรือการตั้งคาบริการผานเว็บเบราเซอรบนคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได 

ในการอัพเดตรายการบริการในเครื่องของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > ดึงบริการ 

เลือกบริการจากรายการ

หลังจากเปดบริการแลว ใหเลือกจากต

• เพิ่มเว็บเบราเซอร—เพื่อเชื่อมต

แลวและอลับั้มฉบับรางในเว็บเบ

ผูใหบริการ

• ฉบับราง—เพื่อดูและแกไขรายก

• สงแลว—เพื่อดู 20 รายการลาส

• ประกาศใหม—เพื่อสรางรายกา

ตัวเลือกที่นํามาใชไดอาจแตกตางกันไ

การตั้งคาการใชรวมกันแ

ในการแกไขการตั้งคา การแบงดูออน

ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา

บัญชีของฉัน

ใน บัญชีของฉัน คุณสามารถสรางบ

สรางบัญชีใหม ใหเลือก ตัวเลือก > เ

เลือกบัญชีและ ตวัเลือก > แกไข เลือ

ชื่อบัญชี—เพื่อพิมพชื่อที่ตองการสําห

ผูใหบริการ—เพื่อเลือกผูใหบริการที่ค

ผูใหบริการสําหรับบัญชีที่มีอยูแลว คุณ

หากคุณลบบัญชีใน บัญชีของฉัน บร

โทรศัพทของคุณ รวมถึงรายการที่สงส

ชื่อผูใช และ รหัสผาน—เพื่อพิมพชื่อ

ของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนกับบริการ
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ขนาดรูปภาพอัพโหลด—เพื่อเลือกขนาดที่ภาพจะถูกอัพโหลดมาไวที่บริการ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คูมือ Nseries ที่อยูในชุดผลิตภัณฑ

การตั้งคาแอปพลิเคชั่น

ขนาดรูปภาพหนาจอ—เพื่อเลือกขนาดที่ภาพจะปรากฏบนหนาจอของบริการ

ของคุณ การตั้งคานี้จะไมมีผลตอขนาดภาพที่อพัโหลด

ขนาดตัวอักษรหนาจอ—เพื่อเลือกขนาดตัวอักษรที่ใชแสดงขอความในรายการ

ฉบับรางและรายการที่สง หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือแกไขขอความใหกับรายการใหม

ขั้นสูง

ผูใหบริการ—เพื่อดูหรือแกไขการตั้งคาของผูใหบริการ เพิ่มผูใหบริการรายใหม 

หรือดูรายละเอียดของผูใหบริการ หากคุณเปลี่ยนผูใหบริการ ขอมูล บัญชีของฉัน 

ทั้งหมดสําหรับผูใหบริการเดิมจะหายไป คุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคา

ของผูใหบริการที่กําหนดไวแลวลวงหนา

จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว—เพื่อเปลี่ยนจุดเชื่อมตอที่ใชเชื่อมตอกับบริการออนไลน เลือก

จุดเชื่อมตอที่คุณตองการ
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SB ใหกด  เลือก เชื่อมตอ > สาย USB 

ยเคเบิลขอมูล

ะ

 

น

ด 

 หรือ  คางไว 

นหนา กด  หรือ 

ัน ใหเลือก  หรือ ตัวเลอืก > เปดที่ 

ชื่อเพลงไวเปนรายการเพลง ใหเลือก 

และสรางรายการเพลงรายการใหม 

ารปรับระดับเสียง กดปุม  หรือ 

โหมดเลนตามปกติ เลือก ตัวเลือก > 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

แอปพลิเคชั่นสื่อ

เครือ่งเลนเพลง

กด  และเลือก เครื่องเลน ดวยเครื่องเลนเพลง คุณจะสามารถเลนไฟลเพลง 

และสรางและฟงรายการเพลงได

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงที่ดังเกินไป

อยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ หามถือ

อุปกรณไวใกลกับหูเมื่อคุณเปดใชลําโพง เพราะระดับเสียงอาจจะดัง

มากเกินไป

การเพิ่มเพลง

เมื่อคุณเปดเครื่องเลนเพลงเปนครั้งแรก เครื่องเลนเพลงจะคนหาไฟลเพลงใน

หนวยความจําของอปุกรณ เพื่อสรางไลบรารีสําหรับเพลง

หลังจากที่คุณเพิ่มหรือนําไฟลเพลงออกจากอุปกรณแลว ใหอัพเดตไลบรารีสําหรับ

เพลงของคุณ เลือก ตัวเลือก > คลังเพลง > ตัวเลือก > อพัเดตคลังเพลง

เคล็ดลบั! คุณสามารถโอนไฟลเพลงจากโทรศัพทของคุณไปยังการด

หนวยความจําที่ใชรวมกันได (หากใสไว) โดยใช Nokia Audio Manager 

ที่มีอยูในชุดโปรแกรม Nokia PC Suite

คุณสามารถโอนเพลงจากเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได หรืออปุกรณอื่นๆ ที่ใชงาน

รวมกันได โดยใชสายเคเบิล USB หรือการเชื่อมตอ Bluetooth สําหรับรายละเอียด

ในการเชื่อมตอเครื่องโทรศัพทของคุณ โปรดดู“การเชื่อมตอ” หนา 70 

ในการเปลี่ยนโหมดการเชื่อมตอสาย U

และหนึ่งตัวเลือกตอไปนี้ใน โหมดสา

การเลนเพลง

เมื่อคุณเปดเครื่องเลนเพลง แทร็คหรือ

รายการเพลงที่เคยเลนไปกอนหนานี้จ

ปรากฏขึ้น ในการดูคลังเพลง ใหเลือก

 หรือ ตัวเลือก > คลังเพลง 

และรายการเพลงที่ตองการ 

ในการเริ่มเลนเพลงใน

รูปแบบ ใหเลือก ตัวเลือก > เลน 

เมื่อกําลังเลนเพลง หากตองการเปลี่ย

ระหวางเลนและหยุดเลนชั่วคราว ใหก

 หรือ ในการหยุดเพลง 

ใหกด  ในการกรอไปขางหนา

หรือกรอกลับอยางรวดเร็ว ใหกด 

ในการเริ่มเลนเพลงถัดไปหรือเพลงกอ

ในการดูรายชื่อเพลงที่เลนอยูในปจจุบ

“กําลังเลนตอนนี้” ในการจัดเก็บราย

ตัวเลือก > เพิ่มไปที่รายการแทร็ค 

หรือเลือกรายการเพลงที่จัดเก็บไว ในก

ในการเลือกระหวางโหมดเลนสุมและ

เลนแบบสุม 
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เลือกภาพที่คุณตองการพิมพ และตัวเลือก

พ หรือตัวดูภาพ

ดวยสายเคเบิลขอมูล USB, LAN ไรสาย (หากมี) 

นวยความจําที่ใชรวมกันได (หากมี)

นรูปแบบไฟล .jpeg ภาพที่ถายดวยกลองถายรูป

ตัโนมัติ 

ผานเครื่องพิมพที่ใชรวมกับ PictBridge ได 

มูลกอน แลวจึงเลือกตัวเลือกพิมพ

 รายชื่อเครื่องพิมพที่ใชงานไดจะปรากฏขึ้นเมื่อ

 เครื่องพิมพนั้นจะถูกกําหนดเปนเครื่องพิมพ

มกับ PictBridge ไดผานทางสายเคเบิล USB 

โดยอัตโนมัติ

ที่ระบบกําหนดได รายชื่อเครื่องพิมพที่มีให

หนดไว ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > 
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ในการเลือกวาจะใหเพลงที่เลนหยุดเมื่อมาถึงรายการเพลงสุดทายหรือเริ่มตน

ใหมจากรายการเพลงแรก ใหเลือก ตัวเลือก > เลนซ้ํา

เคล็ดลับ! ในการเปดแอปพลิเคชั่นคางไวและเปดเพลงคางไวที่ดานหลัง 

ใหกด  สองครั้งเพื่อกลับไปที่โหมดสแตนดบาย ในการกลับไป

ที่แอปพลิเคชั่น ใหกด  และเลือก เครื่องเลน

ในการเปดบุคมารคบนเว็บของคุณเพื่อดาวนโหลดเพลง ใหเลือก ตัวเลือก > 

แหลงโหลดแทร็ค

ในการกลับไปที่โหมดสแตนดบายและเปดเพลงคางไวที่ดานหลัง ใหเลือก ตัวเลือก > 

เลนเพลงในพื้นหลัง

คลังเพลง

ในการดูคลังเพลง ใหเลือก ตัวเลือก > คลังเพลง แทร็คทั้งหมด แสดงรายชื่อ

เพลงทุกเพลง ในการดูเพลงที่เรียงลําดับไว ใหเลือก อัลบั้ม, ศิลปน, ประเภท หรือ 

ผูเรียบเรียง ขอมูลอัลบั้ม ศิลปน ประเภท และตัวเรียบเรียงจะถูกรวบรวมมาจาก

แท็ก ID3 หรือ M4A ของไฟลเพลง หากมี

ในการเพิ่มเพลง อัลบั้ม ศิลปน ประเภท หรือตัวเรียบเรียงไปไวที่รายการเพลง 

ใหเลือกรายการที่ตองการ และ ตัวเลอืก > เพิ่มไปที่รายการแทร็ค คุณสามารถ

สรางรายการเพลงใหมหรือเพิ่มลงในรายการเพลงที่มีอยูแลวได

ในการดูรายการเพลง ใหเลือก รายการแทร็ค ในการสรางรายการเพลงรายการใหม 

ใหเลือก ตัวเลือก > รายการแทร็คใหม เมื่อดูรายการเพลงที่คุณสรางขึ้นเอง 

หรือเพิ่มเพลงอืน่ ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มแทร็ค

ในการลบรายการเพลง ใหกด  การลบรายการเพลงจะลบเฉพาะรายการ

เพลงเทานั้น ไมไดลบไฟลเพลง

การพิมพภาพ
ในการพิมพภาพดวย พิมพภาพ ให

พิมพในคลังภาพ กลอง ตัวแกไขภา

ใช พิมพภาพ เพื่อพิมพภาพของคุณ

การเชื่อมตอ Bluetooth หรือการดห

คุณสามารถพิมพเฉพาะภาพที่อยูใ

จะถูกจัดเก็บในรูปแบบ .jpeg โดยอ

หมายเหตุ: ในการพิมพ

ใหเชื่อมตอสายเคเบิลขอ

การเลือกเครือ่งพิมพ

เมื่อคุณใช พิมพภาพ เปนครั้งแรก

คุณเลือกภาพแลวเลือกเครื่องพิมพ

ที่ระบบกําหนด

หากคุณเชื่อมตอเครื่องพิมพที่ใชรว

ไวแลว เครื่องพิมพนั้นจะปรากฏขึ้น

หากไมสามารถเลือกใชเครื่องพิมพ

เลือกใชไดจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

ในการเปลี่ยนเครื่องพิมพที่ระบบกํา

เครื่องพิมพที่ตั้งไว
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ดไฟล .mp4 ทั้งหมด แตไฟล .mp4 บางไฟล

าน 3GPP ดวยเหตุนี้ ไฟลนั้นจะใชกับโทรศัพท

นหนวยความจําของโทรศัพท หรือบนการด

ือก ตัวเลือก > เปด และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ไฟลลาสุดที่เลนใน RealPlayer

ี่จัดเก็บไวใน คลังภาพ

เลนไฟล

ในโหมดภาพเต็มจอ ใหกด  ในการ

อปกติ ใหกดปุมใดก็ได

ใหกดคางไวที่ปุม 

คางไวที่ปุม 

ุม  จนกวา  จะปรากฏ 

ไวที่ปุม  จนกระทั่งคุณเห็น 

TA

ื่อมตออินเตอรเน็ต (IAP) เปนจุดเชื่อมตอที่

ะใหคุณใชจุดเชื่อมตอ WAP ได

ื่อคุณเปดเครื่องในครั้งแรก

บริการโทรศัพทของคุณ 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ดตูัวอยางกอนพิมพ

รูปแบบ ดูตัวอยางกอนพิมพ จะเปดออกเฉพาะเมื่อคุณเริ่มตนพิมพภาพในคลังภาพ

ภาพที่เลือกจะปรากฏในรูปแบบที่กําหนดไวลวงหนา ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

ใหเลื่อนไปทางซายและขวาเพื่อดูรูปแบบที่มีใหเลือกในเครื่องพิมพที่เลือก หากภาพ

นั้นไมสามารถใสไดในหนึ่งหนา ใหเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อแสดงหนาอืน่ๆ

การตัง้คาการพิมพ

ตัวเลือกที่มีใหเลือกจะแตกตางกันขึ้นกับความสามารถของเครื่องพิมพที่คุณเลือก

ในการกําหนดเครื่องพิมพที่ระบบตั้งไว ใหเลือก ตัวเลือก > เครื่องพิมพที่ตั้งไว

ในการเลือกขนาดของกระดาษ ใหเลือก ขนาดกระดาษ และเลือกขนาดกระดาษ

จากรายการ กอนเลือก ตกลง เลือก ยกเลิก เพื่อกลับไปที่รูปแบบกอนหนานี้

RealPlayer

กด  และเลือก แตงภาพ > RealPlayer ดวย RealPlayer  คุณสามารถเปด

วิดีโอคลิป หรือเรียกขอมูลไฟลสื่อแบบไรสาย คุณสามารถใชลิงคการเรียกขอมูล

ไดเมื่อคุณเบราสเว็บเพจ หรือจัดเก็บขอมูลนั้นในหนวยความจําของโทรศัพทหรือ

ในการดหนวยความจําที่ใชรวมกันได (หากใสไว)

เคล็ดลับ! คุณยังสามารถดูไฟลวิดีโอหรือเรียกดูขอมูลลิงคในโทรศัพท

ของคุณดวยอปุกรณ UPnP อืน่ที่ใชรวมกันได เชน ทีวีหรือพีซี ผาน LAN 

ไรสาย โปรดดูที่ “ดูไฟลสื่อ” ในหนา 23

RealPlayer รองรับไฟล ที่มีสวนขยายเปน .3gp, .mp4 หรือ .rm อยางไรก็ดี 

RealPlayer อาจไมรองรับรูปแบบไฟลทั้งหมดหรือรูปแบบไฟลแปลงทั้งหมดก็ได 

ตัวอยางเชน RealPlayer พยายามเป

อาจมีขอมูลที่ไมสอดคลองตามมาตรฐ

เครื่องนี้ไมได 

การเลนวิดโีอคลิป

1 ในการเลนไฟลมีเดียที่จัดเก็บไวใ

หนวยความจํา (หากใสไว) ใหเล

คลิปลาสุด—เพื่อเปดหนึ่งในหก

คลิปที่บันทึกไว—เพื่อเลนไฟลท

โปรดดูที่ “คลังภาพ” ในหนา 20

2 เลื่อนไปที่ไฟล และกด  เพื่อ

เคล็ดลับ! ในการดูไฟลวิดีโอ

เปลี่ยนกลับมาที่โหมดหนาจ

ปุมลัดขณะเลน:

• ในการเลนเดินหนาอยางรวดเร็ว 

• ในการยอนไฟลมีเดียกลับ ใหกด

• ในการเงียบเสียง ใหกดคางไวที่ป

ในการเปดเสียงอีกครั้ง ใหกดคาง

การเรยีกขอมูลโดยวิธ ีO

ผูใหบริการสวนใหญจะใหคุณใชจุดเช

ระบบตั้งให ผูใหบริการรายอื่นๆ อาจจ

จุดเชื่อมตออาจไดรับการตั้งคาแลวเม

โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูให
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ฟเวอรเปนเซิรฟเวอรที่อยูตรงกลางระหวาง

ูใหบริการบางรายใชเซิรฟเวอรนี้เพื่อเพิ่ม

รือความเร็วในการเขาใชเพจเบราเซอรที่มีไฟล

ุดเชื่อมตอที่คุณตองการใชเชื่อมตออินเตอรเน็ต 

ayer จะเลิกเชื่อมตอกับเครือขายเมื่อคุณหยุด

ายชั่วคราว เลือก กําหนดเอง และกด  

ขพอรตต่ําสุดของชวงพอรตของเซิรฟเวอร 

ขพอรตสูงสุดของชวงพอรตของเซิรฟเวอร 

 เพื่อแกไขคาชวงความถี่สําหรับเครือขายอื่น
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หมายเหตุ: ใน RealPlayer คุณสามารถเปดเฉพาะที่อยู URL แบบ 

rtsp:// เทานั้น อยางไรก็ดี RealPlayer จะจําแนกลิงค http เปนไฟล .ram

ในการเรียกขอมูลแบบไรสาย ใหเลือกลิงคที่ใชเรียกขอมูลซึ่งจัดเก็บไวใน คลังภาพ 

บนเว็บเพจ หรือที่รับไวในขอความแบบอักษรหรือขอความมัลติมีเดีย เครื่องของคุณ

จะเชื่อมตอกับไซตนั้นและเริ่มตนโหลดขอมูลกอนที่จะเริ่มเรียกขอมูลจริง ขอมูลนั้น

จะไมถูกจัดเก็บไวในอุปกรณของคุณ

การรบัการตัง้คา RealPlayer

คุณอาจไดรับการตั้งคา RealPlayer เปนขอความแบบตัวอักษร จากผูใหบริการ

หรือผูใหบริการระบบของคุณ โปรดดูที่ “ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 38 สําหรับ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายหรือผูใหบริการของคุณ

การเปลีย่นแปลงการตั้งคา RealPlayer

เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา และจากตัวเลือกตอไปนี้:

วิดีโอ—เพื่อทําให RealPlayer เปดไฟลวิดีโอซ้ําโดยอตัโนมัติหลังจากเลนจนจบแลว

การเชื่อมตอ—เพื่อเลือกวาจะใชพร็อกซี่เซิรฟเวอร เปลี่ยนจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งไว 

และตั้งคาชวงของพอรตที่ใชหรือไม ขณะเชื่อมตอ โปรดติดตอขอรับการตั้งคาที่

ถูกตองจากผูใหบริการ

การตั้งคาพร็อกซี่:

ใชพร็อกซี่—ในการใชพร็อกซี่เซิรฟเวอร เลือก ใช

แอดเดรสพร็อกซี่เซิรฟเวอร—ปอน IP แอดเดรสของพร็อกซี่เซิรฟเวอร

เลขพอรตพร็อกซี่—ปอนหมายเลขพอรตของพร็อกซี่เซิรฟเวอร

อภิธานศัพท: พร็อกซี่เซิร

มีเดียเซิรฟเวอรและผูใช ผ

การรักษาความปลอดภัยห

เสียงและไฟลวิดีโอ 

การตัง้คาระบบ:

จุดเชื่อมตอที่ตัง้ไว—เลื่อนไปยังจ

และกดปุม 

เวลาออนไลน—ตั้งเวลาที่ RealPl

เลนมีเดียคลปิที่เลนผานลิงคเครือข

ปอนเวลา แลวเลือก ตกลง

พอรต UDP ต่ําสุด—ปอนหมายเล

คาต่ําสุดคือ 1024

พอรต UDP สูงสุด—ปอนหมายเล

คาสูงสุดคือ 65535

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง
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บัแตงเอง

ก muvee กําหนดเอง

ในภาพยนตรของคุณใน วดิีโอ, ภาพ, รูปแบบ 

ลว และตองการกําหนดลําดับการเลนไฟล

ก > ตัวเลือกขั้นสูง ในการเลือกไฟลที่คุณ

 จากนั้นเลื่อนไปที่ไฟลดานลางที่คุณ

กด  ในการตัดวิดีโอคลิป 

า โปรดดูที่ “การเลือกเนื้อหา” ในหนา 32

ความเปดตัวและปดทายลงในภาพยนตรได

ขั้นตอนตอไปนี้:

ดความยาวของภาพยนตรใหเหมาะสม

ละไฟลวิดีโอที่เลือกทั้งหมดในภาพยนตร

ใหระยะเวลาของภาพยนตรเทากับไฟลเพลง

วามยาวของภาพยนตร

นดเองกอนการบันทึก ในมุมมอง ดูตัวอยาง 

หมโดยใชการตั้งคาสไตลเดิม เลือก ตัวเลือก > 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ตัวกํากับ

ในการสราง muvee ใหกด  และเลือก แตงภาพ > ตัวกํากับ muvee คือ 

วิดีโอคลิปแบบสั้น ที่ผานการแกไขแลว และสามารถรวมวิดีโอ ภาพ เพลงและ

ขอความ muvee สรางดวน ถูกสรางขึ้นโดย ตัวกํากับ โดยอัตโนมัติหลังจากที่

คุณเลือกลักษณะใหกับ muvee ตัวกํากับ จะใชเพลงและขอความที่ระบบกําหนด

ไวใหสัมพันธกับสไตลที่เลือก ใน muvee กําหนดเอง คุณสามารถเลือกไฟลวิดีโอ

และไฟลเพลง ภาพและสไตลของคุณเอง รวมทั้งใสขอความเปดตัวและปดทายดวย 

คุณสามารถสงภาพยนตรที่สรางขึ้นนี้โดยใช MMS

เปด ตัวกํากับ และกด  หรือ  เพื่อยายมุมมองระหวาง  และ

 คุณยังสามารถยอนกลับไปมุมมองหลักจากมุมมอง  โดยการเลือก 

เรียบรอย

มุมมอง  ประกอบดวยรายการของวิดีโอคลิปที่คุณสามารถ เลน สง เปลีย่นชื่อ 

และ ลบ

การสรางภาพยนตรแบบรวดเรว็

1 ในมุมมองหลัก ตัวกํากับ ใหเลือก muvee สรางดวน

2 เลือกสไตลของภาพยนตรจากรายการสไตล ภาพยนตรที่สรางจะถูกจัดเก็บ

ไวในรายการ muvee ตัวกํากับ โดยเครื่องจะเลนไฟลภาพยนตรนั้นโดย

อตัโนมัติหลังจากจัดเก็บแลว

การสรางภาพยนตรทีป่ร

1 ในหนาจอหลัก ตัวกํากับ ใหเลือ

2 เลือกคลิปที่คุณตองการรวมลงไป

หรือ ดนตรี

เมื่อคุณเลือกไฟลวิดีโอและภาพแ

นั้นในภาพยนตร ใหเลือก ตัวเลือ

ตองการยายตําแหนง ใหกด 

ตองการทําเครื่องหมายไฟล และ

ใหเลือก ตัวเลือก > เลือกเนื้อห

ใน ขอความ คุณสามารถเพิ่มขอ

3 เลือก สราง muvee และทําตาม

ขอความมัลติมเีดีย—เพื่อกําหน

สําหรับการสง MMS

เลือกอัตโนมัติ—เพื่อรวมภาพแ

เหมือนกับดนตรี—เพื่อกําหนด

ที่เลือก

ผูใชกําหนดเอง—เพื่อกําหนดค

4 เลือก ตัวเลือก > บนัทึก

ในการแสดงตัวอยางภาพยนตรที่กําห

ใหเลือก ตัวเลอืก > เลน

ในการสรางภาพยนตรที่ปรับแตงเองใ

สรางซ้ํา
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ลน และโตตอบกับไฟลแฟลชที่ใชรวมกันได

ชที่ใชรวมกันได ใหเปดขอความที่มีไฟลแฟลช

ื่นในอปุกรณของคุณ

ัวเลน Flash เลื่อนไปทางขวา

ฟลช ใหเลื่อนไปที่ไฟลหรือแฟมขอมูลที่ตองการ 

ี่ใชรวมกันได เลื่อนไปที่ไฟล และ เลือก ตัวเลอืก > 

ขอมูลอื่น เลือก ตวัเลือก > จัดวาง > 

ูลอื่น เลือก ตัวเลือก > จัดวาง > 

ับไฟลแฟลชของคุณ เลือก ตวัเลือก > จัดวาง > 

ไป

ฟลที่ตองการ แลวกดปุม 
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การเลือกเนื้อหา

ในการแกไขวิดีโอคลิปที่ถูกเลือก ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกขั้นสูง > ตัวเลอืก > 

เลือกเนื้อหา คุณสามารถเลือกไดวาไฟลวิดีโอสวนใดที่คุณตองการรวมหรือ

ไมรวมในภาพยนตรของคุณ โดยสีเขียวในแถบเลื่อนหมายถึงสวนที่ใหรวม 

สีแดงหมายถึงสวนที่ไมรวม และสีเทาหมายถึงสวนที่ใหโปรแกรมสุมเลือก

ในการรวมไฟลวิดีโอสวนนั้นๆ ในภาพยนตร ใหเลื่อนไปยังสวนที่ตองการ แลวเลือก 

ตัวเลอืก > รวม ในการแยกสวน ใหเลือก ตัวเลือก > ไมรวม ในการแยกช็อท 

ใหเลือก ตัวเลือก > สวนที่ไมรวม

ในการทําให ตัวกํากับ สุมรวมหรือแยกสวนวิดีโอคลิป ใหเลื่อนไปที่สวนที่ตองการ 

และเลือก ตัวเลือก > เลือกเปนกลาง

ในการทําให ตัวกํากับ สุมรวมหรือแยกสวนวิดีโอคลิป ใหเลือก ตัวเลือก > 

เลือกทั้งหมดเปนกลาง

การตั้งคา

เลือก การตั้งคา เพื่อแกไขตัวเลือกตอไปนี้:

ความจําที่ใช—เลือกที่จัดเก็บภาพยนตรของคุณ

ความละเอยีด—เลือกความละเอียดของภาพยนตร

ชื่อ muvee ที่ตั้งไว—ตั้งคาชื่อเริ่มตนสําหรับภาพยนตร

Flash Player

ดวย Flash Player คุณสามารถดู เ

ที่ทําขึ้นสําหรับอุปกรณมือถือ

เพื่อใหสามารถโตตอบกับไฟลแฟล

หรือโอนไฟลแฟลชไปยังโฟลเดอรอ

การจัดการไฟลแฟลช

กด  และเลือก แตงภาพ > ต

ในการเปดแฟมขอมูลหรือเลนไฟลแ

และกดจอยสติ๊ก

ในการสงไฟลแฟลชไปยังอุปกรณท

สง

ในการคัดลอกไฟลแฟลชไปยังแฟม

คัดลอกไปยังโฟลเดอร

ในการยายไฟลแฟลชไปที่แฟมขอม

ยายไปโฟลเดอร

ในการสรางแฟมขอมูลเพื่อจัดการก

โฟลเดอรใหม

ตัวเลือกที่มีใหอาจแตกตางกันออก

ในการลบไฟลแฟลช ใหเลื่อนไปยังไ
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เลนไฟลแฟลช

กด  และเลือก แตงภาพ > ตวัเลน Flash เลื่อนไปที่ไฟลแฟลช และกด

ปุมเลื่อน

หากมี ใหเลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

• พัก—เพื่อพักการเลนซ้ํา

• หยุด—เพื่อหยุดเลนซ้ํา

• ความดัง—เพื่อปรับเสียงที่ใชเลนซ้ํา ในการเพิ่มหรือลดเสียง ใหเลื่อนไปทาง

ซายหรือขวา

• คุณภาพ—เพื่อเลือกคุณภาพในการเลนซ้ํา

หากการเลนซ้ําสะดุดและชา ใหเปลี่ยนการตั้งคา คุณภาพ เปน ปกติ หรือ ต่ํา

• เต็มจอ—เพื่อเลนไฟลโดยใชทั้งหนาจอ ในการกลับไปที่หนาจอปกติ เลือก 

หนาจอขนาดปกติ แมไมเห็นฟงกชั่นหลักๆ ในแบบเต็มหนาจอ แตอาจ

ยังนํามาใชไดเมื่อคุณกดปุมเลือกปุมใดปุมหนึ่ง

• พอดีหนาจอ—เพื่อเลนไฟลในขนาดเดิมของไฟลหลังจากซูมแลว

• เปดโหมดเลื่อนภาพ—เพื่อใหสามารถใชปุมเลื่อนเพื่อเลื่อนไปรอบๆ หนาจอ

เมื่อคุณซูมเขา
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ุดทายที่สงไปแลว ยกเวนขอความที่สงดวย

าเรด จะถูกจัดเก็บไวที่นี่ ในการเปลี่ยนจํานวน

หนา 44

ะถูกจัดเก็บไวที่นี่เปนการชั่วคราว

นถาดออก เมื่อโทรศัพทของคุณอยูนอกพื้นที่

ําหนดใหขอความอเีมลสงออกในครั้งถัดไป

ซระยะไกลได

ระบบเครือขายสงรายงานผลการสงขอความ

ที่คุณสงใหคุณทราบได (บริการเสริมจากระบบ

รับรายงานผลการสงขอความมัลติมีเดียที่สงไป

มขอมูลที่ระบบตั้งไว หากตองการสลับระหวาง

ือ 

(หรือที่รูจักกันในชื่อคําสั่ง USSD) เชน คําสั่งสิทธิ์

เครือขาย ไปใหกับผูใหบริการของคุณ ใหเลือก 

อหลักของ ขอความ 

ากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถรับขอมูล

าพอากาศหรือสภาวะการจราจร จากผูใหบริการ

ี่ใหบริการ รวมทั้งหมายเลขที่สัมพันธกับหัวขอ

กผูใหบริการของคุณ ในหนาจอหลักของ ขอความ 

บบ ในหนาจอหลัก คุณสามารถดูสถานะของหัวขอ 

งหมายรูปธง ( ) กํากับ
กา
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การรับสงขอความ

กด  และเลือก ขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใน ขอความ 

คุณสามารถสราง สง รับ ดู แกไข และจัดการขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย 

ขอความอีเมล และขอความตัวอกัษรแบบพิเศษที่มีขอมูล คุณยังสามารถรับขอความ

บริการเว็บ ขอความจากระบบ และสงคําสั่งของบริการ ขอความและขอมูลที่รับผาน

การเชื่อมตอ Bluetooth หรืออนิฟราเรดจะถูกรับไวในแฟมขอมูล ถาดเขา ใน 

ขอความ

ในการสรางขอความใหม ใหเลือก ขอความใหม

หมายเหต:ุ เฉพาะโทรศัพทที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะ

รับและแสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตาง

กันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

ขอความ ประกอบดวยแฟมขอมูลตอไปนี้:

 ถาดเขา—ขอความที่ไดรับ ยกเวนอีเมลและขอความจากระบบจะถูกจัดเก็บ

ไวที่นี่ ขอความอีเมลจะจัดเก็บไวใน ศูนยฝากขอความ

 โฟลเดอรของฉัน—จัดการขอความของคุณไวในแฟมขอมูลตางๆ

เคล็ดลับ! ในการหลีกเลี่ยงการเขียนขอความที่คุณสงบอยๆ ซ้ําไปซ้ํามา 

ใหใชขอความที่อยูในแฟมขอมูลตัวอยางขอความ

 ศูนยฝากขอความ—คุณสามารถเชื่อมตอกับเมลบอกซระยะไกลของคุณ

เพื่อรับขอความอเีมลใหม หรือดูขอความอเีมลที่รับกอนหนานี้แบบออฟไลนก็ได 

โปรดดูที่ “อีเมล” ในหนา 42

 ฉบับราง—ขอความฉบับรางที่ไมไดสงจะถูกจัดเก็บไวที่นี่

 สง—ขอความ 20 ขอความส

การเชื่อมตอ Bluetooth หรืออินฟร

ขอความที่จะจัดเก็บ ดูที่ “อื่นๆ” ใน

 ถาดออก—ขอความที่รอสงจ

ตัวอยาง: ขอความจะอยูใ

ใหบริการ คุณยังสามารถก

ที่คุณเชื่อมตอกับเมลบอก

 รายงาน—คุณสามารถขอให

ตัวอักษร รวมทั้งขอความมัลติมีเดีย

เครือขาย) ทั้งนี้ คุณอาจไมสามารถ

ยังอีเมลแอดเดรสได

เคล็ดลับ! เมื่อคุณเปดแฟ

แฟมขอมูล ใหกด  หร

ในการปอนและสงคําขอรับบริการ 

การใชสําหรับบริการเสริมจากระบบ

ตัวเลือก > คําสั่งบริการ ในหนาจ

ขอความจากระบบ (บริการเสริมจ

ในหัวขอตางๆ ไดมากมาย เชน สภ

ของคุณ หากตองการทราบหัวขอท

นั้นๆ สามารถติดตอสอบถามไดจา

เลือก ตัวเลือก > ขอความจากระ

หมายเลขหัวขอ ชื่อ และดูวามีเครื่อ
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อัตโนมัติ ใหกด  และเลือก 

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติทํางานใน

ูในโทรศัพท

เพียง

ัว 

ําวา  

ษา

 N, 

, 

ับ a

กด

แลว ใหกด  เพื่อยืนยัน หรือ  เพื่อ

องใหกด  ซ้ําไปเรื่อยๆ เพื่อดูคําที่ตรงกัน

  และเลือก ตัวชวยสะกดคํา > 

ํา แสดงวาคํานั้นไมไดอยูในพจนานุกรม 

หเลือก สะกด ปอนคําโดยใชวิธปีอนคําแบบ

ลงในขอความจะเพิ่มเขาไปอยูในพจนานุกรม

จะเขาไปแทนที่คําที่เคยปอนไวนานที่สุด

ันโดยกดปุม  จากนั้นจึงเขียนสวนหลังตอ 

  เพื่อเพิ่มเวนวรรค
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

คุณจะรับขอความแสดงขอมูลของระบบที่ใชงานในระบบเครือขาย UMTS ไมได 

การเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ตอาจทําใหไมสามารถรับขอความแสดงขอมูลของ

ระบบที่ใชงาน

การเขียนขอความ
ABC, abc และ Abc แสดงถึงโหมดตัวอักษรที่เลือกใช 123 คือโหมดตัวเลข

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ

 จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเขียนขอความโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ

• กดปุมตัวเลข ( — ) ซ้ําไปเรื่อยๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ตองการปรากฏ 

โดยปุมตัวเลขแตละปุมจะมีตัวอักษรอยูมากกวาที่ระบุไวบนปุมนั้นๆ

• หากตัวอกัษรตัวถัดไปอยูบนปุมเดียวกัน ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏ 

(หรือกด  เพื่อยุติระยะหมดเวลา) และปอนตัวอักษร

• ในการเวนวรรค ใหกดปุม  ในการเลื่อนเคอรเซอรไปยังบรรทัดถัดไป 

ใหกดปุม  สามครั้ง

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

คุณสามารถปอนตัวอักษรไดโดยกดปุมนั้นเพียงครั้งเดียว ระบบชวยสะกดคํา

อัตโนมัติจะอิงอยูกับพจนานุกรมที่อยูในเครื่อง และคุณสามารถเพิ่มคําใหมลงไป 

 จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเขียนขอความโดยใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

1 ในการเรียกใชระบบชวยสะกดคํา

เปดตัวชวยสะกดคํา ซึ่งจะทําให

โปรแกรมแกไขทุกประเภทที่มีอย

2 ในการเขียนคําที่ตองการ กดปุม 

( — ) กดปุมแตละปุม

หนึ่งครั้ง เพื่อปอนตัวอักษรทีละต

ตัวอยางเชน หากตองการเขียนค

“Nokia” เมื่อเลือกพจนานุกรมภา

อังกฤษแลว ใหกด  สําหรับ

 สําหรับ o,  สําหรับ k

 สําหรับ i และ  สําหร

คําที่แนะนําจะเปลี่ยนไปตามการ

ปุมในแตละครั้ง

3 เมื่อคุณเขียนคําที่ตองการถูกตอง

เพิ่มเวนวรรค  หากคํานั้นไมถูกต

ที่พจนานุกรมพบทีละคํา หรือกด

คําที่ตรงกัน

หากเครื่องหมาย ? ปรากฏหลังค

ในการเพิ่มคําลงในพจนานุกรม ใ

เดิม และเลือก ตกลง คําที่แทรก

ดวย เมื่อพจนานุกรมเต็ม คําใหม

4 เริ่มเขียนคําถัดไป

การเขียนคําประสม

เขียนสวนแรกของคําประสม แลวยืนย

ในการทําใหคําประสมนั้นสมบูรณ กด
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งขอความ MMS หากไฟลภาพที่แทรกมีขนาด

ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได

ตัวเลือกตอไปนี้:

อความแบบตัวอักษร

ขอความมัลติมีเดีย (MMS)

คเคาท เครื่องจะแสดงขอความใหคุณกําหนด

ตนสรางการตั้งคาอีเมลดวยคําแนะนําของ

ิ่ม

กผูรับ

รือปอน

รสของ

ะคน 

ัง

เลข

ด 

ของ

 

ู

าม ในการแทรกตัวอยางขอความ ใหเลือก 

ยการ > ตวัอยางขอความ

มมัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลือก > ใสรายการ > 

อคลิป เมื่อเพิ่มเสียงแลว  จะปรากฏ

นรูปแบบ .mp4 ในขอความมัลติมีเดียไมได 

ัดเก็บวิดีโอที่บันทึก โปรดดูที่ 

17
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การปดการทํางานของระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

ในการปดระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติสําหรับตัวแกไขทุกตัวในโทรศัพท ใหกด  

และเลือก ตวัชวยสะกดคํา > ปด

เคล็ดลับ! ในการเปดหรือปดระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ใหกด  

สองครั้งติดกัน

เคล็ดลบัเกี่ยวกับระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

ในการปอนตัวเลขในโหมดตัวอักษร ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว

ในการสลับระหวางโหมดตัวอักษรและตัวเลข ใหกดคางไวที่ปุม 

ในการสลับระหวางโหมดตัวอักษรแบบตางๆ ใหกดปุม

หากคุณตองการลบตัวอักษรตัวใด ใหกดปุม  ในการลบตัวอักษรมากกวาหนึ่ง

ตัว ใหกดคางไวที่ปุม 

เครื่องหมายวรรคตอนที่ใชสวนใหญจะอยูใตปุม

ในการเปดรายการตัวอักษรพิเศษ ใหกดคางไวที่ปุม 

เคล็ดลับ! ในการแทรกตัวอักษรแบบพิเศษหลายๆ ตัวพรอมๆ กัน ใหกด

  เมื่อคุณเลือกตัวอักษรแตละตัว

การเขียนและสงขอความ
กอนการสรางขอความมัลติมีเดีย หรือเขียนอีเมล คุณตองกําหนดการตั้งคาการ

เชื่อมตอที่ถูกตองใหเรียบรอยกอน โปรดดูที่ “การรับการตั้งคาอีเมลและ MMS” 

ในหนา 37 และ “อีเมล” ในหนา 42

เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดขอ

เกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดให

1 เลือก ขอความใหม และจาก

ขอความตัวอักษร—เพื่อสงข

ขอความมัลติมีเดีย—เพื่อสง

อีเมล—เพื่อสงอีเมล

ถาคุณยังไมไดกําหนดอเีมลแอ

อีเมลแอคเคาทกอน ในการเริ่ม

ศูนยฝากขอความ ใหเลือก เร

2 ในชอง ถึง ใหกด  เพื่อเลือ

หรือกลุมจากรายชื่อผูติดตอห

เบอรโทรศัพทหรืออเีมลแอดเด

ผูรับ ในการเพิ่มเครื่องหมาย

เซมิโคลอน (;) ที่ใชคั่นผูรับแตล

ใหกด  นอกจากนี้ คุณย

สามารถคัดลอกและวางหมาย

หรือแอดเดรสจากคลิปบอรดไ

3 ในชอง หัวขอ ใหปอนชื่อเรื่อง

ขอความมัลติมีเดียหรืออีเมล 

ในการเปลี่ยนชองที่มองเห็นได

ใหเลือก ตัวเลือก > ชองที่อย

4 ในชองขอความ ใหเขียนขอคว

ตัวเลอืก > แทรก หรือ ใสรา

5 ในการเพิ่มวัตถุสื่อลงในขอควา

รูปภาพ, คลิปเสียง หรือ วดิีโ

คุณจะสงไฟลวิดีโอที่บันทึกเป

ในการเปลี่ยนรูปแบบของการจ

“การตั้งคาภาพวิดีโอ” ในหนา



กา
รร

 ับ
ส ง

ข อ
คว

าม

37

าพ วิดีโอ เสียงและขอความไวในการนําเสนอ

วามมัลติมีเดีย เริ่มเขียนขอความมัลติมีเดีย 

ารนําเสนอ ตัวเลอืกจะปรากฏเฉพาะเมือ่

น แนะนํา หรือ อสิระ โปรดดูที่ 

41

ะ MMS

บบตัวอักษร จากผูใหบริการหรือผูใหบริการ

รตั้งคา” ในหนา 38

ง

 การตั้งคา > การเชื่อมตอ > จดุเชื่อมตอ 

ชื่อมตอของขอความมัลติมีเดีย โปรดดูที่ 

 ตัวเลือก > การตั้งคา > 

ตอที่ใช 

ารเชื่อมตอที่เลือกใช โปรดดูเพิ่มเติมที่ 

ลับ และสงตออีเมลได คุณจําเปนตอง

 (IAP) ใหถูกตอง โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” 

ถูกตอง หากคุณเลอืก ศูนยฝากขอความ 

ไดตั้งคาบัญชีอีเมลของคุณ เครื่องจะขอ

ลดวยคําแนะนําของศูนยฝากขอความ 

เีมล” ในหนา 42
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

6 ในการถายภาพใหมหรือบันทึกเสยีงหรือวิดีโอสําหรับขอความมัลติมีเดีย เลือก 

ใสใหม > รูปภาพ, คลิปเสียง หรือ วิดีโอคลิป 

ในการเพิ่มภาพสไลดใหมใหกับขอความ ใหเลือก หนา

ในการดูลักษณะของขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลอืก > ดูตวัอยาง

7 ในการเพิ่มสิ่งที่แนบไปกับอีเมล ใหเลือก ตัวเลอืก > แทรก > รูปภาพ, 

คลิปเสียง, วิดีโอคลปิ หรือ บันทึก หรือ ไฟลอืน่ สิ่งที่แนบในอเีมลจะมี

สญัลกัษณ 

เคล็ดลบั! ในการสงไฟลชนิดอืน่ในรูปของสิง่ที่แนบ ใหเปด

แอปพลิเคชั่นที่เหมาะสม และเลอืก สง > ทางอีเมล หากทําได

8 ในการสงขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > สง หรือกด 

หมายเหตุ: อปุกรณของคุณอาจแสดงใหทราบวา ขอความของคุณถูก

สงไปที่เบอรศูนยฝากขอความที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่องของคุณแลว 

อุปกรณของคุณอาจไมแสดงใหทราบวา ปลายทางไดรับขอความของ

คุณแลว สําหรับขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับบริการขอความ โปรดติดตอ

ผูใหบริการของคุณ

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอกัษรที่มีความยาวมากกวา

ความยาวที่กําหนดของขอความเดียว สําหรับขอความที่มีความยาวมาก เครื่องจะ

แบงสงขอความออกเปนสองขอความขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามจริง 

สําหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอืน่ๆ และตัวอักษรจาก

ภาษาที่เลือกบางภาษาจะใชพื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจทําใหขอความนั้นยาวกวาจํานวน

ที่จะสงเปนขอความเดียวได ในแถบการนาวิเกต คุณสามารถดูสัญลักษณแสดง

ความยาวของขอความที่นับถอยหลังได เชน 10 (2) หมายความวา คุณยังสามารถ

ปอนตัวอกัษรลงในขอความไดอกี 10 ตัวอักษร โดยจะสงเปนสองขอความ

ขอความอเีมลจะถูกจัดเก็บไวใน ถาดออก ใหโดยอัตโนมัติกอนสง หากสงขอความ

ไมสําเร็จ อเีมลจะคางอยูใน ถาดออก พรอมสถานะ ลมเหลว

เคลด็ลับ! คุณสามารถรวมภ

และสงออกไปในรูปของขอค

และเลือก ตัวเลอืก > สรางก

ตั้ง โหมดการสราง MMS เป

“ขอความมัลติมีเดีย” ในหนา

การรับการตั้งคาอีเมลแล

คุณอาจไดรับการตั้งคาเปนขอความแ

ระบบของคุณ โปรดดูที่ “ขอมูลและกา

การปอนการตั้งคา MMS ดวยตนเอ

1 กด  และเลือก เครื่องมือ >

และกําหนดการตั้งคาสําหรับจุดเ

“การเชื่อมตอ” ในหนา 84

2 กด  และเลือก ขอความ >

ขอความมัลตมิีเดีย > จุดเชื่อม

และจุดเชื่อมตอที่คุณสรางเปนก

“ขอความมัลติมีเดีย” ในหนา 41

กอนที่คุณจะสามารถรับ สง ดึง ตอบก

ดําเนินการดังนี้:

• การตั้งคาจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต

ในหนา 84

• กําหนดการตั้งคาอีเมลของคุณให

ในหนาจอหลัก ขอความ และไม

ใหคุณตั้งคากอน 

ในการเริ่มตนสรางการตั้งคาอเีม

ใหเลอืก เริ่ม โปรดดูเพิ่มเติมที่ “อ
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) คุณอาจเห็นภาพและขอความ  

ม หรือ  หากรวมวิดีโอในขอความ ในการ

มาย

มัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลือก > ออปเจ็กต

รูปมัลติมีเดียดวย   จะปรากฏ ในการเปด

มแบบตัวอักษรที่มีขอมูลไดหลากหลายชนิด 

ับการตั้งคาจากผูใหบริการเครือขายของคุณ 

องบริษัทในรูปของขอความการกําหนดคา 

เลือก > บันทึกทั้งหมด

น รายชื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกนามบัตร 

มบัตรจะไมถูกบันทึก

เสียง ใหเลือก ตวัเลือก > บันทึก

กฏในโหมดสแตนดบายแทนขอมูลเฉพาะของ

ือก > บันทึก

เชิญ ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกไปยังปฏิทิน

ารคไวในรายการบุคมารคบนเว็บ ใหเลือก 

รณีที่ขอความมีทั้งการตั้งคาจุดเชื่อมตอและ

 ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกทั้งหมด 

ทราบวา คุณมีอีเมลใหมกี่ฉบับอยูในศูนย

เตือนพิเศษอาจแสดงขอมูลที่ละเอียดขึ้น
กา
รร

 ับ
ส ง

ข อ
คว

าม
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คุณตองมีบัญชีอีเมลแยกออกมาอีกบัญชีหนึ่ง ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ใหไวใน

เมลบอกซระยะไกลของคุณและจากผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP)

ถาดเขา—การรับขอความ

ในแฟมขอมูล ถาดเขา   แสดงวามีขอความแบบตัวอักษรที่ยังไมไดอาน  

มีขอความมัลติมีเดียที่ยังไมไดอาน  ไดรับขอมูลผานอินฟราเรด และ  

ไดรับขอมูลผานการเชื่อมตอ Bluetooth

เมื่อคุณไดรับขอความ  และขอความ 1 ขอความใหม จะปรากฏในโหมด

สแตนดบาย ในการเปดขอความ ใหเลือก แสดง ในการเปดขอความใน ถาดเขา 

ใหเลื่อนไปที่ขอความและกด 

ในการตอบกลับขอความที่ไดรับ ใหเลือก ตัวเลือก > ตอบ

ในการพิมพขอความแบบตัวอักษรหรือขอความมัลติเดียบนเครื่องพิมพที่ติดตั้ง 

Basic Print Profile (BPP) ซึ่งใชรวมกันไดผานการเชื่อมตอ Bluetooth (เชน HP 

Deskjet 450 Mobile Printer หรือ HP Photosmart 8150) ใหเลือก ตัวเลือก > พิมพ

ขอความมัลตมิีเดีย

สิ่งสําคญั: ขอควรระวังในการเปดขอความ ออบเจกตในขอความ

มัลติมีเดียอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรืออื่นๆ ที่อาจทําใหโทรศัพท

หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได

คุณอาจไดรับการแจงเตือนวามีขอความมัลติมีเดียรออยูในศูนยฝากขอความ

มัลติมีเดีย ในการเริ่มการเชื่อมตอขอมูลแพ็คเกตเพื่อเรียกขอความไปไวที่โทรศัพท

ของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > ดงึ

เมื่อคุณเปดขอความมัลติมีเดีย (

จะแสดงขึ้นหากรวมเสียงในขอควา

เปดเสียงหรือวิดีโอ ใหเลือกเครื่องห

ในการดูวัตถุสื่อที่รวมอยูในขอความ

หากขอความนั้นรวมการนําเสนอใน

การนําเสนอ ใหเลือกเครื่องหมาย

ขอมูลและการตั้งคา

โทรศัพทของคุณสามารถรับขอควา

( ):

ขอความกําหนดคา—คุณอาจไดร

ผูใหบริการหรือแผนกจัดการขอมูลข

ในการจัดเก็บการตั้งคา ใหเลือก ตัว

นามบัตร—ในการจัดเก็บขอมูลไวใ

ใบรับรองหรือไฟลเสียงที่แนบกับนา

เสียงเรียกเขา—ในการจัดเก็บแบบ

โลโกระบบ—ในการทําใหโลโกปรา

ผูใหบริการเครือขาย ใหเลือก ตัวเล

รายการปฏิทิน—ในการจัดเก็บคํา

ขอความเว็บ—ในการจัดเก็บบุคม

ตัวเลือก > เพิ่มเขาบุคมารค ในก

บุคมารค หากตองการบันทึกขอมูล

การแจงอีเมล—บันทึกที่แจงใหคุณ

ขอความระยะไกลของคุณ การแจง
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ก > เชื่อมตอ เพื่อเริ่มตนการเชื่อมตอกับ

ารเปดขอความ ขอความอีเมลอาจมี

ืออื่นๆ ซึ่งอาจทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพีซี

อความระยะไกลอยู ใหเลือก ตัวเลือก > 

ตอไปนี้:

ทั้งหมด

ฉพาะที่เลือกไวเทานั้น

ดที่มีอยูในเมลบอกซ

ยกเลิก

ุณจะยังดูขอความนั้นไดแบบออนไลนหรือ

ตอ เพื่อปดการเชื่อมตอและดูขอความอีเมล

ออฟไลนหรือออนไลน) ไปไวที่โทรศัพทของคุณ

ศัพทของคุณแลว

ะยังไมไดดึงขอความไปไวที่โทรศัพทของคุณ

ะขอมูลถูกลบออกจากโทรศัพทแลว

ุม  หากยังไมไดดึงขอความอีเมลและคุณ

ุณตองการดึงขอความจากศูนยฝากขอความ
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ขอความบริการเวบ็

ขอความบริการเว็บ ( ) เปนการแจงขอมูล (เชน หัวขอขาว) และอาจมีลิงคหรือ

ขอความแบบตัวอักษรดวย  โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อสอบถามขอมูล

เกี่ยวกับการใชงานและการสมัครเปนสมาชิก

ศูนยฝากขอความ

หากคุณเลือก ศูนยฝากขอความ และยังไมไดตั้งคาบัญชีอีเมล โทรศัพทจะขอให

คุณตั้งคากอน ในการเริ่มตนสรางการตั้งคาอีเมลดวยคําแนะนําของศูนยฝาก

ขอความ ใหเลือก เริ่ม โปรดดูเพิ่มเติมที่ “อีเมล” ในหนา 42

เมื่อคุณสรางศูนยฝากขอความศูนยใหม ชื่อที่คุณตั้งใหกับศูนยฝากขอความจะ

แทนที่ ศูนยฝากขอความ ในหนาจอหลัก ขอความ คุณสามารถมีศูนยฝาก

ขอความไดสูงสุด 6 ศูนย

การเปดศนูยฝากขอความ

เมื่อคุณเปดศูนยฝากขอความ โทรศัพทจะถามวาคุณตองการเชื่อมตอกับ

ศูนยฝากขอความหรือไม (เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ?)

ในการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความของคุณและเรียกดูขอความหรือสวนหัวของ

อีเมลใหม ใหเลือก ใช เมื่อคุณดูขอความแบบออนไลน คุณจะเชื่อมตอกับศูนย

ฝากขอความระยะไกลไดอยางตอเนื่องโดยใชการเชื่อมตอขอมูล โปรดดูเพิ่มเติมที่ 

“การเชื่อมตอ” ในหนา 84

ในการดูขอความอีเมลที่ไดรับกอนหนานั้นแบบออฟไลน  ใหเลือก ไม เมื่อคุณดู

ขอความอเีมลแบบออฟไลน โทรศัพทของคุณจะไมเชื่อมตอกับเมลบอกซระยะไกล

การดึงขอความอีเมล

หากคุณออฟไลนอยู ใหเลือก ตัวเลือ

ศูนยฝากขอความระยะไกล

สิ่งสําคัญ: ขอควรระวังในก

ซอฟตแวรที่เปนอันตรายหร

ของคุณเสียหายได

1 เมื่อคุณยังเชื่อมตอกับศูนยฝากข

ดึงอีเมล และเลือกหนึ่งตัวเลือก

ใหม—เพื่อดึงขอความอีเมลใหม

ที่เลือก—เพื่อดึงขอความอีเมลเ

ทั้งหมด—เพื่อดึงขอความทั้งหม

ในการหยุดดึงขอความ ใหเลือก 

2 หลังจากดึงขอความอีเมลแลว ค

เลือก ตัวเลือก > ตดัการเชื่อม

แบบออฟไลน

ไอคอนแสดงสถานะของอีเมล:

 ยังไมไดดึงอีเมลใหม (โหมด

 อีเมลใหมถูกดึงมาไวที่โทร

 อานขอความอีเมลแลว แล

 อีเมลที่อานขอความแลว

 อีเมลที่อานสวนหัวแลว แล

3 ในการเปดขอความอีเมล ใหกดป

ออฟไลนอยู โทรศัพทจะถามวาค

หรือไม
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อกจากเครื่องโทรศัพทกอน ในระหวางการ

ะไกล เมลในเมลบอกซระยะไกลจะถูกลบโดย

P3 ขอความที่ทําเครื่องหมายวาตองการลบจะ

กับเมลบอกซระยะไกลเทานั้น

เครื่องโทรศัพทและเซิรฟเวอร ใหเลื่อนไปยังอีเมล

มตอครั้งถัดไป ( ) และเลือก ตัวเลือก > 

กับเมลบอกซ

มตอขอมูลกับศูนยฝากขอความระยะไกล 

ตอ

มิการด
แฟมขอมูลในเครื่องโทรศัพทของคุณกอน 

ในซิมการดได

ือก ตัวเลือก > ขอความซิม

ือก > เลือก หรือ เลือกทั้งหมด เพื่อเลือก

าจอรายการแฟมขอมูลจะปรากฏขึ้น

แฟมขอมูล และ ตกลง ในการดูขอความ 
กา
รร

 ับ
ส ง

ข อ
คว

าม

ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

ในการดูสิ่งที่แนบมากับอีเมล ใหเปดขอความที่มีเครื่องหมายสิ่งที่แนบ  และเลือก 

ตัวเลอืก > สิ่งที่แนบ หากสิ่งที่แนบนั้นมีสัญลักษณเปนสีทึบ แสดงวายังไมไดดึง

ขอมูลไปไวในโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > ดึง

ในการพิมพขอความอีเมลดวยเครื่องพิมพที่ติดตั้ง Basic Print Profile (BPP) และ

ใชรวมกันไดผานการเชื่อมตอ Bluetooth  (เชน HP Deskjet 450 Mobile Printer 

หรือ HP Photosmart 8150) ใหเลือก ตัวเลือก > พิมพ

การดึงขอความอีเมลโดยอัตโนมัติ

ในการดึงขอความโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาอีเมล > 

ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ > การดึงหัวขอ > ใชงานเปดเสมอ หรือ 

เฉพาะในเครือขายบาน และกําหนดเวลาและความถี่ในการดึงขอความ

การดึงขอความอเีมลโดยอัตโนมัติจะทําใหคาโทรของคุณเพิ่มขึ้นตามการสงถาย

ขอมูล

การลบขอความอีเมล

ในการลบขอมูลของขอความอีเมลออกจากเครื่องโทรศัพท แตยังคงเก็บอเีมลนั้นไว

ในเมลบอกซระยะไกล ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบขอความ ใน กําลังลบขอความจาก: 

ใหเลือก โทรศัพทเทานั้น

เครื่องจะแสดงหัวขออีเมลที่อยูในเมลบอกซระยะไกล ดวยเหตุนี้ ถึงแมวาคุณจะลบ

เนื้อหาของขอความออกไป หัวขออีเมลก็ยังคงปรากฏอยูในเครื่องโทรศัพทของคุณ 

แตหากคุณตองการลบหัวขอดวย คุณตองลบขอความอีเมลออกจากเมลบอกซ

ระยะไกลกอน จากนั้นจึงเชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับเมลบอกซระยะไกลอีกครั้ง

เพื่ออัปเดตสถานะ

ในการลบอีเมลออกจากเครื่องโทรศัพทและเมลบอกซระยะไกล ใหเลือก ตัวเลือก > 

ลบขอความ ใน กําลังลบขอความจาก: ใหเลือก โทรศัพทและเซิรฟเวอร

ถาคุณออฟไลนอยู อีเมลจะถูกลบอ

เชื่อมตอครั้งถัดไปกับเมลบอกซระย

อัตโนมัติ หากคุณใชโปรโตคอล PO

ถูกลบออกหลังจากปดการเชื่อมตอ

ในการยกเลิกการลบอีเมลออกจาก

ที่เลือกใหลบออกในระหวางการเชื่อ

ยกเลิกการลบ

การยกเลิกการเชื่อมตอ

เมื่อคุณออนไลน ในการยุติการเชื่อ

ใหเลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อม

การดูขอความบนซ
คุณตองคัดลอกขอความซิมมาไวยัง

จึงจะสามารถอานขอความดังกลาว

1 ในหนาจอหลัก ขอความ ใหเล

2 เลือก ตัวเลือก > เลือก/ไมเล

ขอความ

3 เลือก ตัวเลือก > คัดลอก หน

4 ในการเริ่มตนคัดลอก ใหเลือก

ใหเปดแฟมขอมูล
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ฉพาะในกรณีที่คุณแนใจวาศูนยขอความ

รเปนรูปแบบอื่นๆ เหลานี้ได โปรดติดตอ

มตอที่ใชสงขอความแบบตัวอักษร: เครือขาย 

ยสนับสนุน โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” ในหนา 84

งการตอบขอความที่จะสงโดยใชเบอรศูนย

จากระบบเครือขาย)

อืก > การตั้งคา > ขอความมัลติมีเดีย 

ในขอความมัลติมีเดีย ดั้งเดิม 

MMS เปน แนะนํา หรือ อิสระ)  ขนาดเล็ก 

ก แนะนํา โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบหาก

สนับสนุน เลือก จํากัด เครื่องจะไมใหคุณสง

ี่ใชสําหรับการเชื่อมตอที่ตองการกับศูนย

อความมัลติมีเดีย ในการรับขอความมัลติมีเดีย

องคุณ ใหเลือก ออโตในเครือขายบาน เมื่อ

จงเตือนที่ระบุวา มีขอความมัลติมีเดียที่คุณ

ิมีเดีย
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

การตั้งคาการสงขอความ
ปอนขอมูลในชองที่มีคําวา ตองระบุ กํากับหรือมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง 

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผูใหบริการแจงใหคุณทราบ คุณอาจเลือกรับขอมูลการตั้งคา

จากผูใหบริการในรูปของขอความการกําหนดคา

ผูใหบริการหรือผูใหบริการเครือขายของคุณอาจกําหนดศูนยฝากขอความบางศูนย

หรือทั้งหมดหรือจุดเชื่อมตอไวใหลวงหนาแลว และคุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง 

สราง แกไข หรือยายออกได

ขอความแบบตัวอักษร

กด  และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความตัวอักษร 

และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ศูนยรับฝากขอความ—ดูรายการศูนยรับฝากขอความที่มีอยูทั้งหมดที่ถูกกําหนด

ไวแลว

การเขารหัสอักขระ— ในการใชตัวแปลงอักขระเปนระบบการเขารหัสอีกระบบ

หนึ่งเมื่อทําได ใหเลือก การสนับสนุนที่ลดลง

ศูนยขอความที่ใช—เลือกศูนยฝากขอความที่จะนํามาใชเพื่อนําสงขอความแบบ

ตัวอักษร

การรับรายงาน—เลือกวาจะใหเครือขายสงรายงานการนําสงขอความของคุณ

หรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

อายุขอความ—เลือกระยะเวลาที่ศูนยฝากขอความจะสงขอความใหอีกครั้งหาก

สงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไมสามารถติดตอผูรับได

ภายในระยะเวลาที่กําหนด ขอความจะถูกลบออกจากศูนยรับฝากขอความ

สงขอความเปน—เปลี่ยนตัวเลือกนี้เ

ของคุณสามารถแปลงขอความตัวอักษ

ผูใหบริการระบบ

การเชื่อมตอที่เลือก—เลือกการเชื่อ

GSM หรือขอมูลแพคเก็ต หากเครือขา

ตอบผานศูนยเดิม—เลือกวาคุณตอ

ฝากขอความเดิมหรือไม (บริการเสริม

ขอความมัลติมีเดยี

กด  และเลือก ขอความ > ตัวเล

และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ขนาดรูปภาพ—กําหนดขนาดรูปภาพ

(แสดงเฉพาะเมื่อตั้ง โหมดการสราง 

หรือ ขนาดใหญ

โหมดการสราง MMS—หากคุณเลือ

คุณพยายามสงขอความที่ผูรับอาจไม

ขอความที่ระบบไมสนับสนุน

จุดเชื่อมตอที่ใช—เลือกจุดเชื่อมตอท

ขอความมัลติมีเดีย

การดึงมัลติมีเดยี—เลือกวิธีการรับข

โดยอตัโนมัติในเครือขายภายในพื้นที่ข

อยูนอกเครือขายบาน คุณจะรับการแ

สามารถดึงจากศูนยฝากขอความมัลต
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บอกซที่คุณตองการใชสําหรับสงอีเมล

หม ใหเลือก ตัวเลือก > ศูนยฝากขอความใหม 

ม

ี่คุณไดรับ ใหเลือก อีเมลขาเขา และจาก

กผูใหบริการระบบ

าคุณไมปอนขอมูลลงในชองนี้ เครื่องจะแสดง

ยายามเชื่อมตอกับเมลบอกซระยะไกลของคุณ

ดรสหรือชื่อโฮสตของเมลเซิรฟเวอรที่รับอเีมล

ออินเทอรเน็ต (IAP) โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” 

หรับศูนยฝากขอความ

นดโปรโตคอลอีเมลที่ใชสําหรับศูนยฝาก

หบริการแนะนํา ตัวเลือกคือ POP3 และ IMAP4 

งครั้งเดียวและไมสามารถเปลี่ยนคาที่ตั้งได 

การตั้งคาศูนยฝากขอความแลว หากคุณใช

ตขอความอเีมลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณออนไลน 

องยกเลิกการเชื่อมตอ และเริ่มเชื่อมตอกับ

ัวเลือกความปลอดภัยที่จะนํามาใชใหเกิดความ

อความระยะไกล
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ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

เมื่อคุณอยูนอกพื้นที่บริการของระบบเครือขายหลัก การสงและการรับขอความ

มัลติมีเดียจะมีคาใชจายมากขึ้น

หากคุณเลือก การดึงมลัติมีเดีย > อัตโนมตัิเสมอ โทรศัพทของคุณจะทําการ

เชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตที่มีอยูใหโดยอัตโนมัติเพื่อดึงขอความทั้งในและนอก

เครือขายบานของคุณ

ยอมรับขอความนิรนาม—เลือกวาคุณตองการปฏเิสธขอความจากผูสงนิรนาม

หรือไม

รับโฆษณา—กําหนดวาคุณตองการรับโฆษณาขอความมัลติมีเดียหรือไม

รับรายงาน—หากคุณตองการใหแสดงสถานะของขอความที่สงในไฟลบันทึก 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ทั้งนี้ คุณอาจไมสามารถรับรายงานผลการสง

ขอความมัลติมีเดียที่สงไปยังอีเมลแอดเดรสได

ปฏิเสธการสงรายงาน—เลือกวาคุณตองการปฏิเสธการสงรายงานขอความ

มัลติมีเดียที่ไดรับหรือไม

อายุขอความ—เลือกระยะเวลาที่ศูนยฝากขอความจะสงขอความใหอกีครั้งหาก

สงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไมสามารถติดตอผูรับ

ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ขอความจะถูกลบออกจากศูนยรับฝากขอความ

อีเมล

กด  และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > อีเมล และจากตัวเลือก

ตอไปนี้:

ศูนยฝากขอความ—เลือกศูนยฝากขอความที่จะเปลี่ยนการตั้งคาตอไปนี้ 

การตั้งคาการเชื่อมตอ การตั้งคาผูใช  การตั้งคาการดึง และ 

ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ

ศูนยฝากขอความที่ใช—เลือกเมล

ในการสรางศูนยฝากขอความศูนยใ

ในหนาจอหลักของศูนยฝากขอควา

การตั้งคาการเชื่อมตอ

ในการแกไขการตั้งคาสําหรับอีเมลท

ตัวเลือกตอไปนี้:

ชื่อผูใช—ปอนชื่อผูใชที่คุณไดรับจา

รหัสผาน—ปอนรหัสผานของคุณ ถ

ขอความใหคุณปอนรหัสผานขณะพ

เซิรฟเวอรรับเมล—ปอน IP แอดเ

ของคุณ

จุดเชื่อมตอที่ใช—เลือกจุดเชื่อมต

ในหนา 84

ชื่อศูนยฝากขอความ—ปอนชื่อสํา

ประเภทศูนยฝากขอความ—กําห

ขอความระยะไกลของคุณตามที่ผูใ

คุณสามารถเลือกการตั้งคานี้ไดเพีย

ในกรณีที่คุณไดบันทึกหรือออกจาก

โปรโตคอล POP3 เครื่องจะไมอัพเด

ในการดูขอความอเีมลลาสุด คุณต

ศูนยฝากขอความใหม

ความปลอดภัย (พอรต)—เลือกต

ปลอดภัยเมื่อเชื่อมตอกับศูนยฝากข
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นบลายเซ็นลงในขอความอีเมลของคุณหรือไม

งการรับสัญลักษณ เสียงเตือน หรือบันทึก

รับขอความใหมในศูนยฝากขอความ

ะดึง: หัวขอเทานั้น, บางสวน (kB), ขอความ 

มและสิ่งที่แนบ

วามอีเมลที่จะถูกดึงมาไวที่ศูนยฝากขอความ

ับ IMAP4 เทานั้น)—กําหนดพาธแฟมขอมูล

AP4 เทานั้น)—สมัครใชแฟมขอมูลอืน่ใน

มูลจากแฟมขอมูลเหลานั้น

หโทรศัพทดึงอีเมลใหมโดยอัตโนมัติหรือไม 

ี่ในการดึงขอความได

ําใหคาโทรของคุณเพิ่มขึ้นตามการสงถาย

อืก > การตั้งคา > ขอความบริการ เลือก

ไม หากคุณตองการตั้งคาโทรศัพท ใหเปด

ขายเพื่อดึงขอมูล เมื่อคุณไดรับขอความ

ลดขอความ > อัตโนมัติ
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

พอรต—ระบุพอรตที่ใชสําหรับการเชื่อมตอ

ล็อกอินแบบรับรอง APOP (สําหรับ POP3 เทานั้น)—ใชไดกับโปรโตคอล POP3 

เพื่อเขารหัสการสงรหัสผานไปยังอีเมลเซิรฟเวอรระยะไกล ขณะเชื่อมตอกับเมลบอกซ

ในการแกไขการตั้งคาสําหรับอเีมลที่คุณสง ใหเลือก อีเมลขาออก และจากตัวเลือก

ตอไปนี้:

ที่อยูอีเมลของฉัน—ปอนที่อยูอีเมลที่ผูใหบริการเตรียมไวใหกับคุณ ขอความตอบ

กลับขอความของคุณจะถูกสงมาที่แอดเดรสนี้

เซิรฟเวอรสงเมล—ปอน IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสตของเมลเซิรฟเวอรที่สงอีเมล

ของคุณ คุณอาจใชไดเพียงเซิรฟเวอรสําหรับสงขอความออกของผูใหบริการระบบ 

โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

จุดเชื่อมตอที่ใช—เลือกจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP) โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” 

ในหนา 84

การตั้งคาสําหรับ ชื่อผูใช, รหัสผาน ความปลอดภัย (พอรต) และ พอรต 

จะคลายกับของ อีเมลขาเขา

การตั้งคาผูใช

ชื่อผูใช—ปอนชื่อของคุณ ชื่อของคุณจะแทนอีเมลแอดเดรสของคุณในโทรศัพท

ของผูรับ ในกรณีที่เครื่องของผูรับสนับสนุนฟงกชันนี้

สงขอความ—กําหนดวิธีสงอีเมลจากเครื่องโทรศัพท เลือก สงทันที เพื่อให

โทรศัพทเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความเมื่อคุณเลือก สงขอความ หากคุณเลือก 

ระหวางเชื่อมตอถัดไป อีเมลจะถูกสงเมื่อเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกล

ในครั้งตอไป

สงสําเนาถึงตัวเอง—เลือกวาคุณตองการบันทึกสําเนาของอีเมลไวที่ศูนยฝาก

ขอความระยะไกลของคุณหรือไม และจาหนาตามที่กําหนดไวใน ที่อยูอีเมลของฉัน

รวมลายเซ็น—เลือกวาคุณตองการแ

การแจงอีเมลใหม—เลือกวาคุณตอ

แสดงวามีขอความใหมหรือไม เมื่อได

การตั้งคาการดึง

อีเมลที่จะดึง—ระบุสวนของอเีมลที่จ

(สําหรับ IMAP4 เทานั้น) หรือ ขอควา

จํานวนการดึง—กําหนดจํานวนขอค

พาธของแฟมขอมูล IMAP4 (สําหร

ที่จะสมัครขอใชบริการ

การสมัครใชแฟมขอมูล (สําหรับ IM

ศูนยฝากขอความระยะไกล และดึงขอ

ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ

การดึงหัวขอ—เลือกวาคุณตองการใ

คุณสามารถกําหนดเวลา และความถ

การดึงขอความอีเมลโดยอตัโนมัติจะท

ขอมูล

ขอความบรกิารเวบ็

กด  และเลือก ขอความ > ตัวเล

วาคุณตองการรับขอความบริการหรือ

เบราเซอรและเริ่มการเชื่อมตอกับเครือ

บริการโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ดาวนโห
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ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

แสดงขอมูลของระบบที่ใชงาน

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวขอตางๆ และหมายเลขหัวขอที่เกี่ยวของกัน 

โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ กด  และเลือก ขอความ > ตัวเลอืก > 

การตั้งคา > ขอความจากระบบ และจากตัวเลือกตอไปนี้:

การรับ—เลือกวาคุณตองการรับขอความแสดงขอมูลของระบบที่ใชงานหรือไม

ภาษา—เลือกภาษาที่คุณตองการใชรับขอความ: ทั้งหมด ที่เลือก หรือ อื่นๆ

การตรวจหาหัวขอ—โทรศัพทจะคนหาหมายเลขหัวขอใหม และบันทึกหมายเลข

ใหมโดยไมใสชื่อลงในรายการหัวขอโดยอตัโนมัติ

อื่นๆ

กด  และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > อื่นๆ และจากตัวเลือก

ตอไปนี้:

บันทึกขอความที่สง—เลือกวาคุณตองการบันทึกสําเนาของขอความแบบตัวอักษร 

ขอความมัลติมีเดีย หรืออเีมลที่คุณสงไปไวที่โฟลเดอร สง หรือไม

จํานวนขอความที่บันทึก—กําหนดจํานวนขอความที่สงแลวที่จะถูกจัดเก็บไวใน สง 

ในแตละครั้ง จํานวนขอความที่ระบบจํากัดไว คือ 20 ขอความ เมี่อถึงจํานวนที่ตั้งไว 

เครื่องจะลบขอความที่เคยบันทึกไวกอนหนานานที่สุดออกไป

หนวยความจําที่ใช—หากใสการดหนวยความจําในโทรศัพท ใหเลือกหนวย

ความจําที่คุณตองการใชเพื่อจัดเก็บขอความ: ความจําโทรศัพท หรือ 

การดความจํา
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ไขรายชื่อผูติดตอ ใหใช Nokia Contacts Editor 

 PC Suite 

รรายชื่อ เปดบัตรรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > 

พขนาดเล็กจะปรากฏขึ้น เมื่อมีสายเรียกเขา

างเลือกที่รวดเร็ว ในการโทรไปยังหมายเลขที่

นดปุมการโทรดวนไดแปดหมายเลขโทรศัพท 

วน” ในหนา 49

ิดตอ ใหเลือกรายชื่อผูติดตอที่คุณตองการสง 

อความตัวอักษร, ทางมัลติมีเดียทางอีเมล, 

ฟราเรด โปรดดูที่ “การรับสงขอความ” 

ยใชการเชื่อมตอ Bluetooth” ในหนา 71

ือก > เพิ่มไปยงักลุม: (จะแสดงตอเมื่อคุณ

างกลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท” ในหนา 47

ยความจําที่มีใชทั้งหมด ใน รายชื่อ ใหเลือก 

ีเ่ปนคาเริ่มตน

 หรือที่อยูที่เปนคาเริ่มตนลงบนบัตรรายชื่อ 

ูมาก คุณจะสามารถโทรหรือสงขอความ

นอนของรายชื่อไดโดยงาย เครื่องจะใช

กดวยเสียงดวย
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

รายชือ่ (สมุดโทรศัพท)

กด  และเลือก รายชื่อ ใน รายชื่อ คุณสามารถเพิ่มเสียงเรียกเขาสวนบุคคล หรือ 

รูปภาพขนาดยอลงในบัตรรายชื่อ คุณยังสามารถสรางกลุมรายชื่อไดอีกดวย ซึ่ง

สามารถทําใหคุณสงขอความตัวอักษร หรือสงอีเมลใหผูรับไดหลายคนพรอมกัน 

โดยคุณสามารถเพิ่มขอมูลสําหรับติดตอที่ไดรับ (นามบัตร) ลงในสมุดโทรศัพทได 

โปรดดูที่ “ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 38 ขอมูลรายชื่อสามารถสงหรือรับไดเฉพาะ

กับอปุกรณที่ใชรวมกันได

การบันทึกชื่อและเบอรโทรศัพท
1 เลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหม

2 ปอนขอมูลในชองที่ตองการ แลวเลือก เรียบรอย

ในการแกไขบัตรรายชื่อ ใน รายชื่อ เลื่อนไปที่บัตรรายชื่อที่คุณตองการแกไข และ

เลือก ตัวเลือก > แกไข คุณยังสามารถคนหารายชื่อที่ตองการไดดวยการพิมพ

อักษรตัวแรกของชื่อลงในชองคนหา รายการรายชื่อที่เริ่มตนดวยตัวอกัษรนั้นจะ

ปรากฏบนหนาจอ

เคล็ดลับ! ในการพิมพบัตรรายชื่อบนเครื่องพิมพที่ติดตั้งดวย Basic Print 

Profile (BPP) ซึ่งใชรวมกันไดกับการเชื่อมตอแบบ Bluetooth (เชน HP 

Deskjet 450 Mobile Printer หรือ HP Photosmart 8150) ใหเลือก ตัวเลอืก 

> พิมพ

ในการลบบัตรรายชื่อ ใน รายชื่อ เลือกบัตร และกด  ในการลบบัตรรายชื่อ

จํานวนมากพรอมกัน ใหกด  และ  เพื่อทําเครื่องหมายบนรายชื่อ และกด 

 เพื่อลบ

เคล็ดลับ! ในการเพิ่มและแก

ที่มีอยูในชุดโปรแกรม Nokia

ในการแนบรูปภาพขนาดยอลงบนบัต

แกไข > ตัวเลือก > เพิ่มภาพยอ ภา

จากรายชื่อดังกลาว

เคล็ดลับ! การโทรดวนเปนท

ใชโทรบอย คุณสามารถกําห

โปรดดูที่ “หมายเลขการโทรด

เคล็ดลับ! ในการสงขอมูลผูต

เลือก ตัวเลอืก > สง > ทางข

ทาง Bluetooth หรือ ทางอนิ

ในหนา 34 และ “สงขอมูลโด

ในการเพิ่มกลุมรายชื่อ ใหเลือก ตัวเล

ไดสรางกลุมไวแลว) โปรดดูที่ “การสร

ในการดูจํานวนรายชื่อ กลุม และหนว

ตัวเลือก > ขอมูลรายชื่อ

เบอรโทรศพัทและที่อยูท

คุณสามารถกําหนดหมายเลขโทรศัพท

ในวิธีการนี้ถามีจํานวนรายชื่อหรือที่อย

ไปยังหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูที่แน

หมายเลขนี้เปนคาเริ่มตนในการโทรออ
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รโทรออก ใหเลือก ตวัเลือก > รายชื่อ SIM > 

ะปรากฏขึ้นเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุนเทานั้น

ณของคุณในสมุดโทรศัพทที่ถูกเลือก ใหเลือก 

การเพิ่มหมายเลขที่จํากัดรายการการโทรใหม 

นซิม โดยที่คุณตองปอนรหัส PIN2 เพื่อที่จะ

อขอมูลแบบแพคเก็ตจะใชไมได ยกเวนเมื่อสง

มตอขอมูลแบบแพคเก็ต ในกรณีนี้ หมายเลข

ทของผูรับตองรวมอยูในรายการจํากัดเบอร

ติดตอไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งไวแลวใน

กเขาลงในรายชื่อตดิตอ
ลุมรายชื่อโทรเขาเครื่องของคุณ เครื่องจะสงเสียง

สดงเบอรโทรศัพทของผูโทรเขาและโทรศัพทของ

อ หรือไปที่รายชื่อกลุมและเลือกกลุมรายชื่อ

ขา รายการแบบเสียงเรียกเขาจะปรากฏขึ้นบน

องการกําหนดใหกับรายชื่อติดตอแตละรายชื่อ

บเสียงไดอีกดวย

บบเสียงที่ตั้งไว ในรายการแบบเสียง
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1 ในสมุดที่อยู ใหเลือกรายชื่อ และกด 

2 เลือก ตัวเลือก > ที่ตั้งไว

3 เลือกคาเริ่มตนที่คุณตองการเพิ่มเบอรโทรศัพทหรือที่อยู กําหนด

4 เลือกเบอรโทรศัพทหรือที่อยูที่คุณตองการกําหนดใหเปนเบอรหลัก

หมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูที่เปนคาเริ่มตนจะขีดเสนใตไวในบัตรรายชื่อ

การคัดลอกรายชื่อ
ในการคัดลอกชื่อและหมายเลขโทรศัพทจากซิมการดลงบนอุปกรณของคุณ ใหกด 

 และเลือก รายชื่อ > ตัวเลือก > รายชื่อ SIM > รายชื่อซิม เลือกชื่อที่คุณ

ตองการคัดลอกและเลือก ตัวเลือก > คัดลอกไปยังรายชื่อ

ในการคัดลอกรายชื่อในซิมการดของคุณ ใหกด  และเลือก รายชื่อ เลือกชื่อ

ที่คุณตองการคัดลอกและเลือก ตัวเลือก > คัดลอกไปยังรายชื่อซิม หรือ 

ตัวเลอืก > คัดลอก > ไปที่สมุดรายชื่อซิม เครื่องจะคัดลอกเฉพาะชองรายชื่อ

ที่ซิมการดสนับสนุนเทานั้น

เคล็ดลับ! คุณสามารถซิงโครไนซขอมูลรายชื่อกับเครื่องพีซีที่ใชงานรวม

กันได โดยใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 

รายชือ่ซิมและบริการบรกิารซิมอื่นๆ

หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด 

โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณซึ่งอาจเปนผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ 

หรือผูจําหนายรายอืน่ๆ

กด  และเลือก รายชื่อ > ตัวเลือก > รายชื่อ SIM > รายชื่อซิม เพื่อดูชื่อ

และหมายเลขโทรศัพทที่จัดเก็บไวในซิมการด ในสารบบบน SIM การด คุณสามารถ

เพิ่ม แกไข หรือคัดลอกหมายเลขโทรศัพทไปยังรายชื่อ และโทรออก

ในการดูรายการจํากัดหมายเลขกา

รายชื่อที่จํากัดเบอร การตั้งคานี้จ

ในการจํากัดการโทรออกจากอุปกร

ตัวเลือก > ใชงานจํากัดเบอร ใน

ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหมใ

ใชฟงกชันนี้

เมื่อคุณใช จํากัดเบอร การเชื่อมต

ขอความแบบตัวอักษรผานการเชื่อ

ศูนยขอความและหมายเลขโทรศัพ

หากใชการจํากัดเบอรอยู คุณยังคง

เครื่องของคุณได

การใสแบบเสียงเรีย
เมื่อบุคคลดังกลาวหรือสมาชิกในก

เรียกเขาตามที่เลือกไว (หากมีการแ

คุณจําแนกเบอรดังกลาวได)

1 กด  เพื่อเปดรายชื่อผูติดต

2 เลือก ตัวเลือก > เสียงเรียกเ

หนาจอ

3 เลือกแบบเสียงเรียกเขาที่คุณต

หรือกลุมรายชื่อที่เลือกไว

คุณยังสามารถใชวิดีโอคลิปเปนแบ

ในการลบแบบเสียงออก ใหเลือก แ
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การสรางกลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท
1 ใน รายชื่อ ใหกด  เพื่อเปดรายการกลุม

2 เลือก ตัวเลือก > กลุมใหม 

3 เขียนชื่อสําหรับกลุม หรือใชชื่อที่ระบบตั้งไว กลุม (หมายเลข) และเลือก ตกลง 

4 เปดกลุมและเลือก ตัวเลอืก > เพิ่มสมาชิก

5 เลื่อนไปที่รายชื่อ และกด  เพื่อทําเครื่องหมาย หากตองการเพิ่มสมาชิก

หลายรายในครั้งเดียว ใหทําซ้ําขั้นตอนนี้กับชื่อผูติดตอทั้งหมดที่คุณตองการเพิ่ม

6 เลือก ตกลง เพื่อเพิ่มชื่อผูติดตอใหกับกลุม

ในการเปลี่ยนชื่อกลุม ใหเลือก ตวัเลือก > เปลี่ยนชื่อ ปอนชื่อใหม และเลือก ตกลง

การลบสมาชิกออกจากกลุม

1 ในรายชื่อกลุม ใหเปดกลุมที่คุณตองการแกไข

2 เลื่อนไปที่รายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > ลบออกจากกลุม

3 เลือก ใช เพื่อลบชื่อผูติดตอออกจากกลุม

เคล็ดลับ! ในการตรวจสอบรายชื่อที่อยูในกลุม ใหเลื่อนไปที่รายชื่อ และ

เลือก ตัวเลือก > อยูในกลุม
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ริการเสริมจากระบบเครือขาย) กด  

ูเพิ่มเติมที่ “โอนสาย” ในหนา 90

บอรโทรศัพทของศูนยขอความเสียง กด  

ียง > ตัวเลอืก > เปลี่ยนเบอร ปอนหมายเลข 

ากนั้นเลือก ตกลง

ลาสุด เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม  

แรก

ายอื่น เลือก ตัวเลือก > โทรออกใหม 

ตัโนมัติ

งการดึงสายแรกกลับเขารวมประชุมทางโทรศัพท 

ทําตามขั้นตอนที่ 2 และเลือก ตัวเลือก > 

 โทรศัพทเครื่องนี้สามารถรองรับผูรวมประชุม

ั้งตัวคุณ

กับผูรวมประชุมคนหนึ่ง เลือก ตัวเลือก > 

ประชุม แลวเลือก สวนตัว โทรศัพทจะพักสาย

 สวนผูรวมประชุมสายรายอื่นๆ จะยังสามารถ

นาสายสวนตัวเสร็จแลว ใหเลือก ตัวเลือก > 

เขาสูการประชุม
กา
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การโทรออก

สายสนทนา
เคล็ดลับ! ในการปรับเพิ่มหรือลดระดับเสียงในระหวางสนทนา ใหกดปุม  

 หรือ  หากคุณตั้งระดับเสียงเปน เงียบเสียง เลือก เลิกเงียบ 

กอนแลวจึงกด  หรือ

1 เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย ใหปอนเบอรโทรศัพทรวมทั้งรหัสพื้นที่ 

ในการลบหมายเลข กด  

สําหรับการโทรออกตางประเทศ ใหกด  สองครั้งสําหรับเครื่องหมาย + 

(แทนรหัสการโทรออกตางประเทศ) และปอนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ 

(ไมตองใสเลข 0 นําหนาแลวแตกรณี) ตามดวยเบอรโทรศัพท

2 กด  เพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

3 กด  เพื่อวางสาย (หรือเพื่อยกเลิกการโทรออก)

การกด  จะใชเพื่อวางสายเสมอ แมวาจะมีการใชงานโปรแกรมอื่นอยูก็ตาม

เคลด็ลับ! หากคุณตองการปดปุมกดแบบสไลดในขณะที่ใชสาย

แตไมตองการวางสาย กด  และปดกดปุมแบบสไลดภายใน 

1-2 วินาที คุณยังสามารถปดปุมกดแบบสไลดไดโดยไมตองวางสาย

กอนรับสายนั้น

ในการโทรออกจาก รายชื่อ กด  และเลือก รายชื่อ เลื่อนไปยังรายชื่อที่ตองการ 

หรือปอนอักษรตัวแรกของชื่อที่ตองการลงในชองสําหรับการคนหา รายชื่อที่ตรงกับ

อักษรที่ปอนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ ในการโทร กด  เลือกประเภทการโทรเปน 

สายสนทนา 

คุณตองคัดลอกรายชื่อจากซิมการดมาไวที่ รายชื่อ กอนจึงจะสามารถโทรออกใน

ลักษณะได โปรดดูที่ “การคัดลอกรายชื่อ” ในหนา 46

ในการโทรเขาศูนยขอความเสียง (บ

คางไวในโหมดสแตนดบาย โปรดด

เคล็ดลับ! ในการเปลี่ยนเ

และเลือก เครื่องมือ > เส

(ที่ไดรับจากผูใหบริการ) จ

ในการโทรไปยังหมายเลขที่โทรออก

เลื่อนไปที่เบอร และกด 

การประชุมสาย

1 โทรออกไปยังผูรวมประชุมราย

2 ในการโทรไปยังผูรวมประชุมร

สายแรกจะถูกพักสายไวโดยอ

3 เมื่อมีผูรับสายใหมแลว เมื่อตอ

ใหเลือก ตัวเลือก > ประชุม

ในการเพิ่มคนใหมเขาสูสาย ให

ประชุม > เพิ่มในการประชุม

สายไดมากที่สุด 6 สาย รวมท

ในการสนทนาเปนการสวนตัว

ประชุม > สวนตัว เลือกผูรวม

การประชุมในเครื่องของคุณไว

สนทนาตอไปได หลังจากสนท

เพิ่มในการประชุม เพื่อกลับ
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ียง

ยใชรายการเสียงอาจจะเกิดปญหาขึ้นได 

รืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควร

ียงเพียงอยางเดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม

งจะเริ่มทํางาน ใหถือโทรศัพทหางจากตัว

มดสแตนดบายที่ใชอยู ใหกดคางไวที่ปุมเลือก

านรวมกันไดที่มีปุมชุดหูฟง ใหกดปุมชุดหูฟง

เสียง

ําวา พูดตอนนี้ จะปรากฏ พูดชื่อหรือชื่อเลน

น

างไวแลวของรายชื่อที่จดจําไดในภาษาใน

มายเลขโทรศัพท หลังจากนั้นอีกประมาณ 

ังหมายเลขนั้น 

อง ใหเลือก ถัดไป เพื่อดูรายชื่ออื่นที่ตรงกัน หรือ 

ง

ทึกไวหลายหมายเลข เครื่องจะเลือกหมายเลข

กไมไดตั้งคาดังกลาวไว เครื่องจะเลือกหมายเลข

ือ (บาน), มอืถือ (ที่ทํางาน), โทรศัพท, 

น)
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ในการถอนผูรวมประชุม ใหเลือก ตัวเลือก > ประชุม > ถอนผูรวมสาย 

เลื่อนไปที่ผูรวมประชุม และเลือก ถอน 

4 ในการจบการประชุมสาย ใหกดปุม 

หมายเลขการโทรดวน

ในการเปดใชการโทรดวน กด  และเลือก เครื่องมือ > การตั้งคา > โทร > 

การโทรดวน > เปด

ในการกําหนดเบอรโทรศัพทใหกับปุมโทรดวนปุมใดปุมหนึ่ง ( — ) กด  

และเลือก เครื่องมือ > โทรดวน เลื่อนไปที่ปุมที่คุณตองการกําหนดเบอรโทรศัพทให 

และเลือก ตัวเลือก > กําหนด   จะถูกสํารองไวใหกับศูนยขอความเสียง 

ในการโทรเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมโทรดวนที่ตองการและ

การโทรออกดวยเสียง

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูง การสั่งงานดวยเสียงขั้นสูงนี้

ไมขึ้นกับเสียงของผูพูด ดังนั้น ผูใชไมตองบันทึกรายการเสียงไวลวงหนา โทรศัพทจะ

สรางรายการเสียงใหกับรายการตางๆ ในรายชื่อแทน แลวเปรียบเทียบรายการเสียง

ที่เปลงออกมากับรายการเสียงที่สรางไวแลว การจดจําเสียงในโทรศัพทจะปรับ

เปลี่ยนตามเสียงของผูใชหลัก เพื่อใหจดจําการสั่งงานดวยเสียงไดดียิ่งขึ้น

รายการเสียงสําหรับรายชื่อคือชื่อหรือชื่อเลนที่จัดเก็บไวบนบัตรรายชื่อ ในการฟง

รายการเสียงสังเคราะห ใหเปดบัตรรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > เลนรายการเสียง

การโทรออกโดยใชรายการเส

หมายเหตุ: การโทรออกโด

ถาคุณอยูในที่ที่มีเสียงดังห

อาศัยการโทรออกโดยใชเส

เมื่อคุณใชการโทรออกดวยเสียง ลําโพ

เล็กนอยเมื่อคุณพูดรายการเสียง

1 ในการเริ่มตนโทรดวยเสียง ในโห

ดานขวา หากคุณใชชุดหูฟงที่ใชง

คางไว เพื่อเริ่มการโทรออกโดยใช

2 คุณจะไดยินเสียงโทนสั้นๆ และค

ตามที่บันทึกอยูในรายชื่อใหชัดเจ

3 โทรศัพทจะเลนรายการเสียงที่สร

เครื่องที่เลือก และแสดงชื่อและห

2.5 วินาที เครื่องจะโทรออกไปย

หากรายชื่อที่เครื่องจดจําไมถูกต

หยุด เพื่อยกเลิกการโทรดวยเสีย

หากรายชื่อนั้นมีหมายเลขโทรศพัทบัน

ที่ระบบกําหนด หากมีการตั้งคาไว หา

แรกที่ใชไดตามลําดับนี้ มือถือ, มอืถ

โทรศัพท (บาน) และ โทร. (ที่ทํางา



50

อ 

หมด

 

รู 

ร

าย

จะ

ารใชสายโทรออกตามปกติหรือสงขอความแทน

บรอยแลว คุณจะเห็นภาพวิดีโอสองกรอบ และ

อาจปฏิเสธการสงวิดีโอ ( ) ซึ่งในกรณีนี้คุณ

ิ่งหรือกราฟกบริเวณพื้นหลังที่เปนสีเทาแทน

งวิดีโอหรือการฟงแตเสียง ใหเลือก ใชงาน/

สียง หรือ การสงวิดโีอและเสียง

าย หรือ ยอ สัญลักษณการซูมจะปรากฏขึ้น

อที่สงบนหนาจอ ใหเลือก เปลี่ยนลําดับภาพ

ดปุม 
กา
รโ
ท
รอ

อก

ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

การสนทนาทางวิดีโอ
เมื่อคุณทําการสนทนาทางวิดีโอ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณจะเห็นวิดีโอ

สองทางตามเวลาจริงระหวางคุณและผูรับสาย ภาพวิดีโอสดหรือภาพวิดีโอที่ถายไว

โดยใชกลองถายรูปในโทรศัพทจะแสดงใหแกคูสนทนาทางวิดีโอปลายสายดู 

ในการสนทนาทางวิดีโอ คุณจําเปนตองมี USIM การดและอยูภายในบริเวณพื้นที่

ครอบคลุมของระบบเครือขาย UMTS โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ 

เพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับบริการและการเปนสมาชิกของบริการสนทนาทางวิดีโอ

ทั้งนี้ คุณสามารถสนทนาทางวิดีโอไดระหวางคุณกับคูสนทนาอกีฝายเทานั้น 

โดยสามารถใชการสนทนาทางวิดีโอไดกับโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชงานรวมกันไดหรือ

ไคลเอนต ISDN แตคุณจะไมสามารถใชงานฟงกชันการสนทนาทางวิดีโอได 

หากมีการใชสายสนทนา สายสนทนาทางวิดีโออื่น หรือสายขอมูลอื่นอยู

ไอคอน: 

 คุณไมไดรับภาพวิดีโอ (เนื่องจากผูรับไมไดสงภาพวิดีโอ หรือระบบเครือขาย

ไมไดสงวิดีโอนั้น) 

 คุณปฏิเสธการสงภาพวิดีโอจากเครื่องโทรศัพทของคุณ ในการสงเปนภาพนิ่ง

แทน โปรดดูที่ “ตั้งคาการโทร” ในหนา 83

แมวาคุณจะปฏิเสธการสงภาพวิดีโอในระหวางสายสนทนาทางวิดีโอ คุณยังคง

ตองเสียคาใชจายเปนสายสนทนาทางวิดีโอ โปรดตรวจสอบราคาบริการกับ

ผูใหบริการระบบเครือขาย หรือผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ

1 ในการเริ่มการสนทนาทางวิดีโ

ใหปอนหมายเลขโทรศัพทในโ

สแตนดบาย หรือเลือก รายชื่อ

และเพิ่มรายชื่อ

2 เลือก ตัวเลือก > สายวดิีโอ

การเริ่มตอสายอาจตองใชเวลาสักค

กําลังรอภาพวิดโีอ จะปรากฏ 

ในกรณีที่ตอสายไมได (เปนตนวา 

ระบบเครือขายไมรองรับฟงกชันกา

สนทนาทางวิดีโอ หรือเครื่องปลายส

ไมสามารถใชงานรวมกันได) เครื่อง

แสดงขอความ ใหคุณเลือกวาตองก

หากตอสายสนทนาทางวิดีโอไดเรีย

ไดยินเสียงออกจากลําโพง ผูรับสาย

จะไดยินแตเสียง และอาจเห็นภาพน

ในการเปลี่ยนแปลงระหวางการแสด

ไมใชงาน > การสงวดิีโอ การสงเ

ในการซูมภาพของคุณเอง เลือก ขย

ดานบนสุดของจอแสดงผล

ในการเปลี่ยนตําแหนงของภาพวิดีโ

ในการจบการสนทนาทางวิดีโอ ใหก
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ไดลงทะเบียนเขาสูเครือขาย UTMS แลว 

ใหเขาสูเซสชันการแบงปน และเครื่องของผูรับ

บคลุมของระบบเครือขาย UMTS ไมไดติดตั้ง 

ารเชื่อมตอระหวางบุคคลไว ผูรับจะไมทราบ

รก็ตาม คุณจะไดรับขอความแสดงขอผิดพลาด

เชิญได

ล

ชื่อหนึ่งวาการเชื่อมตอ Session Initiation 

 ตองไดรับการกําหนดคาในโทรศัพทของคุณ

 การตั้งคารูปแบบ SIP ชวยใหคุณสามารถ

ปยังโทรศัพทเครื่องอืน่ที่ใชงานรวมกันได 

IP เพื่อใชรับเซสชันการแบงปนดวย

ากผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ และ

ารระบบหรือผูใหบริการอาจสงการตั้งคา

ารพารามิเตอรที่จําเปนก็ได

 คุณสามารถปอนแอดเดรสนั้นในบัตรรายชื่อ

ของโทรศัพท แลวเปดรายชื่อ (หรือสรางรายชื่อ

> เพิ่มรายละเอียด > SIP หรือ มุมมองรวม 

ารเครือขาย) ปอน SIP แอดเดรสในรูปแบบ 

ารถใช IP แอดเดรสแทนชื่อโดเมนได)

ยชื่อ คุณยังสามารถใชเบอรโทรศัพทของ

เทศเอาไว เชน +358 เพื่อการแบงปนวิดีโอ 

ื่อ ไมไดรวมรหัสประเทศ คุณสามารถปอน

รเชิญ
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

การแบงปนวิดีโอ
ใช รวมดูวิดีโอ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เพื่อสงภาพวิดีโอสดหรือไฟลวิดีโอ

จากโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณไปยังโทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องอื่นที่ใชงานรวมกันไดใน

ระหวางการสนทนา ซึ่งทําไดงายๆ โดยเชิญผูรับใหดูภาพวิดีโอสดหรือไฟลวิดีโอที่

คุณตองการแบงปน การแบงปนภาพจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ เมื่อผูรับตอบรับคําเชิญ

ลําโพงจะเริ่มทํางานเมื่อคุณใชงาน รวมดูวิดีโอ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชชุดหูฟง

เพื่อสนทนาตอไดขณะที่คุณแบงปนวิดีโอ เมื่อกําลังใชสายสนทนาอยู เลือก ตัวเลือก 

> รวมดูวิดีโอ > ภาพสด หรือ คลิป

ในการสิ้นสุดการแบงปนวิดีโอ ใหเลือก หยุด และการแบงปนวิดีโอจะสิ้นสุดหากวาง

สายสนทนาอีกดวย 

ขอกําหนดการแบงปนวดิีโอ

กอน รวมดูวิดโีอ คุณตองเชื่อมตอ UMTS แตความสามารถในการใช รวมดูวิดีโอ 

ของคุณจะขึ้นอยูกับความพรอมของเครือขาย UMTS ติดตอผูใหบริการหาก

ตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ และความพรอมของเครือขาย และคาบริการ

ที่เกี่ยวของกับการใชบริการนี้

ในการใช รวมดูวดิีโอ คุณตอง:

• ตรวจดูใหแนใจวามีการตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคลใหกับโทรศัพทของคุณ

แลว โปรดดูที่ “การตั้งคา” ในหนา 51

• ตรวจดูใหแนใจวาคุณมีการเชื่อมตอ UMTS ที่ใชงานอยู และอยูภายในพื้นที่

ของเครือขาย UMTS โปรดดูที่ “การตั้งคา” ในหนา 51 หากคุณเริ่มตนเซสชัน

การแบงปนขณะที่คุณอยูในพื้นที่ครอบคลุมของระบบเครือขาย UMTS และ

เกิดการสงมอบขามเครือขายไปยัง GSM เซสชันการแบงปนจะถูกยกเลิกแต

คุณยังสนทนาตอได คุณไมสามารถเริ่มตน รวมดูวดิีโอ ไดหากคุณไมไดอยู

ภายในพื้นที่ใหบริการของเครือขาย UMTS (เชน เครือขาย GSM)

• ตรวจดูใหแนใจวาทั้งผูสงและผูรับ

หากคุณเชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ปดอยู  ผูรับไมไดอยูในพื้นที่ครอ

รวมดวูิดีโอ ไว หรือไมไดตั้งคาก

วาคุณไดสงคําเชิญมาให อยางไ

ซึ่งแสดงวาผูรับไมสามารถรับคํา

การตั้งคา

การตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคค

การเชื่อมตอระหวางบุคคลเรียกในอีก

Protocol (SIP) การตั้งคารูปแบบ SIP

กอนจึงจะสามารถใช รวมดูวิดีโอ ได

เริ่มเชื่อมตอระหวางบุคคลในแบบสดไ

นอกจากนี้ คุณยังตองตั้งคารูปแบบ S

โปรดสอบถามการตั้งคารูปแบบ SIP จ

บันทึกไวในโทรศัพทของคุณ ผูใหบริก

ใหคุณในแบบ OTA หรือในแบบรายก

หากคุณทราบ SIP แอดเดรสของผูรับ

ของคุณได เปด รายชื่อ จากเมนูหลัก

ใหมใหกับบุคคลนั้น) เลือก ตัวเลือก 

(ตัวเลือกที่ถูกตองจะขึ้นอยูกับผูใหบริก

username@domainname (คุณสาม

หากคุณไมทราบ SIP แอดเดรสของรา

ผูรับที่จัดเก็บไวแลว ซึ่งไดรวมรหัสประ

หากเบอรโทรศัพทที่จัดเก็บไวใน รายช

หมายเลขที่รวมรหัสประเทศเมื่อสงกา
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กับคุณ ขอความคําเชิญจะปรากฏขึ้นโดยแสดง

ไมไดตั้งโทรศัพทของคุณเปน เงียบ โทรศัพท

กคุณ และคุณปดเครื่องโทรศัพท หรือคุณไมได

 UMTS คุณจะไมทราบวาคุณไดรับคําเชิญ

ือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

งปน

ะไดรับขอความแจงวาคุณปฏิเสธคําเชิญนั้น 

การทํางานเพื่อปฏิเสธเซสชันการแบงปนและ

ือก หยุด และการแบงปนวิดีโอจะสิ้นสุดหาก

สธไมรบัสาย
ุมกดแบบสไลด

ียกเขา ใหเลือก เงียบ 

ม  หากคุณเรียกใชฟงกชัน 

วาง เพื่อโอนสาย การปฏิเสธสายเรียกเขาคือ

โอนสาย” ในหนา 90
กา
รโ
ท
รอ

อก

ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

การตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS

ในการตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

• ติดตอผูใหบริการเพื่อกําหนดขอตกลงสําหรับคุณในการใชเครือขาย UMTS

• ตรวจดูใหแนใจวาตั้งคาจุดเชื่อมตอ UMTS ของโทรศัพทถูกตองแลว 

สําหรับความชวยเหลือ โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” ในหนา 84

การแบงปนวิดโีอสดและไฟลวิดโีอ

ในการรับเซสชันการแบงปน ผูรับตองติดตั้ง รวมดูวิดีโอ และกําหนดคาที่จําเปนบน

อุปกรณเคลื่อนที่ที่ใชรวมกันไดของผูรับ คุณและผูรับตองลงทะเบียนขอใชบริการนี้ 

คุณจึงจะเริ่มการแบงปนได 

1 ในขณะที่ใชสายสนทนา ใหเลือก ตัวเลอืก > รวมดูวิดีโอ > ภาพสด หรือ คลิป

หากคุณเลือก คลิป รายชื่อวิดีโอคลิปจะเปดออก เลือกวิดีโอคลิปที่คุณตองการ

แบงปน และ ตวัเลือก > สงคําเชิญ

2 หากผูรับมีแอดเดรส SIP หลายแอดเดรสอยูในรายการรายชื่อ ใหเลือก

แอดเดรส SIP ที่คุณตองการสงคําเชิญไปให

หากไมสามารถใช SIP แอดเดรสของผูรับได ใหปอน SIP แอดเดรส 

หากคุณไมทราบ SIP แอดเดรสของรายชื่อ ใหปอนเบอรโทรศัพทของผูรับ 

โดยรวมรหัสประเทศ หากยังไมไดจัดเก็บไวใน รายชื่อ

3 การแบงปนภาพจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ เมื่อผูรับตอบรับคําเชิญ

4 เลือก พัก เพื่อหยุดเซสชันการแบงปนชั่วคราว เลือก ทําตอ เพื่อกลับมา

แบงปนตอ หากคุณแบงปนวิดีโอคลิป ในการกรอกลับและเดินหนาอยาง

รวดเร็วภายในคลิป ใหเลื่อนซายหรือขวา

5 ในการสิ้นสุดการแบงปนวิดีโอ ใหเลือก หยุด และการแบงปนวิดีโอจะสิ้นสุด

หากวางสายสนทนาอีกดวย

การตกลงรบัคําเชิญ

เมื่อมีผูอืน่สงคําเชิญการแบงปนให

ชื่อหรือ SIP แอดเดรสของผูสง หาก

จะดังขึ้นเมื่อคุณไดรับคําเชิญ

หากผูอื่นสงคําเชิญการแบงปนใหแ

อยูในพื้นที่ครอบคลุมของเครือขาย

เมื่อคุณไดรับคําเชิญ คุณสามารถเล

ยอมรับ—เพื่อใชงานเซสชันการแบ

ปฏิเสธ—เพื่อปฏิเสธคําเชิญ ผูสงจ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดปุมจบ

วางสายได

ในการสิ้นสุดการแบงปนวิดีโอ ใหเล

วางสายสนทนาอกีดวย

การรับสายหรอืปฏิเ
ในการรับสาย กด  หรือเปดป

ในการปดเสียงเรียกเขาเมื่อมีสายเร

หากคุณไมตองการรับสาย ใหกดปุ

การตัง้คาการโอนสาย > หากไม

การโอนสายดวยเชนกัน โปรดดูที่ “
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 สายแรกจะถูกพักสายไว

าย ใหเลือก สลับ ในการเชื่อมสายเรียกเขา

ยู และวางสายของคุณเองจากสายทั้งสอง 

ปจจุบัน กด  หรือปดปุมกดแบบสไลด 

ทั้งสองสาย เลือก ตัวเลือก > วางสายทั้งหมด

ะหวางที่กําลังใชสายสนทนา

ขณะสนทนาเปนบริการเสริมจากระบบ

าเพื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้ 

ฏิเสธ, สลับ พักสาย หรือ เลิกพักสาย  

 หรือ ใชงานแฮนดฟรี (หากติดตั้ง

มตอ Bluetooth) วางสายที่ใชอยู หรือ 

ชุม โอน และ เปดโหมดสแตนดบาย 

ะเปลี่ยนไปรับสายเรียกซอน

MTS เทานั้น)—เพื่อสงรูปภาพหรือวิดีโอที่

ับสายปลายทาง คุณสามารถแกไขขอความ

 เพื่อสงไฟลไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได 

งเรียกเขาแบบ DTMF (เชน รหัสผาน) 

ษรนั้นใน รายชื่อ ในการปอนตัวอักษรรอ (w) 

ซ้ําไปเรื่อยๆ เลือก ตกลง เพื่อสงโทน 

น DTMF ไปไวที่ชอง เบอรโทร หรือ DTMF 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ขณะที่ปฏิเสธสายเรียกเขา คุณยังสามารถสงขอความแจงผูที่โทรเขามาถึงเหตุผล

ที่คุณไมสามารถรับสายได เลือก ตัวเลือก > สงขอความตัวอกัษร คุณสามารถ

แกไขขอความกอนสงได ในการกําหนดตัวเลือกนี้และเขียนขอความตัวอักษร

มาตรฐาน โปรดดูที่ “ตั้งคาการโทร” หนา 83

การรบัสายหรอืปฏิเสธไมรบัสายสนทนาทางวิดโีอ

เมื่อการสายสนทนาทางวิดีโอมาถึง  จะปรากฏขึ้น 

เคล็ดลับ! คุณสามารถกําหนดเสียงเรียกเขาใหกับสายสนทนาทางวิดีโอ

ได กด  และเลือก รูปแบบ

กด  เพื่อรับสายดังกลาว ยอมใหสงภาพวิดีโอใหผูโทร? ปรากฏบนหนาจอ 

ในการเริ่มตนสงภาพวิดีโอสด เลือก ใช

หากคุณไมใชงานการสนทนาทางวิดีโอ การสงวิดีโอจะไมทํางาน และคุณจะไดยิน

เสียงของผูโทร ภาพวิดีโอจะปรากฏเปนหนาจอพื้นสีเทาแทน ในการแทนที่หนาจอ

สีเทาดวยภาพนิ่งที่ถายดวยกลองถายรูปในโทรศัพทของคุณ โปรดดูที่ “ตั้งคาการโทร”, 

รูปภาพในสายวิดีโอ ในหนา 83

ในการจบการสนทนาทางวิดีโอ ใหกดปุม 

สายเรียกซอน (บริการเสรมิจากระบบเครอืขาย)

คุณสามารถรับสายในขณะที่กําลังสนทนากับอีกสายหนึ่งไดหากคุณเรียกใช 

สายเรียกซอน ใน เครื่องมือ > การตั้งคา > โทร > สายเรียกซอน

เคล็ดลับ! ในการเปลี่ยนเสียงโทรศัพทใหสอดคลองตามสถานการณและ

สภาพแวดลอมตางๆ (อาทิเชน เมื่อคุณตองการตั้งคาโทรศัพทเปนไมมีเสียง) 

โปรดดูที่ “รูปแบบ—ตั้งแบบเสียง” ในหนา 79

ในการรับสายเรียกซอน ใหกดปุม 

ในการสลับระหวางสายสนทนาสองส

หรือสายที่พักไวเขากับสายที่สนทนาอ

เลือก ตัวเลือก > โอน ในการวางสาย

สายแรกยังเปนสายที่ใชอยู ในการวาง

ตัวเลือกที่สามารถใชไดร

ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใชได

เครือขาย เลือก ตัวเลือก ขณะสนทน

เงียบเสียง หรือ เลิกเงียบ รับสาย ป

ใชงานหูฟงโทรศัพท ใชงานลําโพง

ชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันไดผานการเชื่อ

วางสายทั้งหมด โทรออกใหม ประ

เลือกจากรายการดังตอไปนี้: 

แทนที่—เพื่อวางสายที่สนทนาอยูแล

สง MMS (เฉพาะในเครือขายระบบ U

แนบไปในขอความมัลติมีเดียไปยังผูร

และเปลี่ยนชื่อผูรับกอนสงได กด 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

สง DTMF—เพื่อสงตัวอกัษรแทนเสีย

ปอนตัวอักษร DTMF หรือคนหาตัวอัก

หรือตัวอักษรหยุดชั่วคราว (p) ใหกด

เคล็ดลับ! คุณสามารถสงโท

ในบัตรรายชื่อ 
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ทรในขณะที่กําลังโทร เลือก สวนตัว > บันทึก > 

าการโทร > ใช หรือ ไม

ารใชสายจริงที่แสดงในใบเรียกเก็บคาบริการ

ตางกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย 

ืน่ๆ

 ตวัเลือก > ลางตัวจับเวลา โดยที่คุณตอง

ทและซิม” ในหนา 87

และรับในระหวางการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต 

ึก > ขอมูลแพคเก็ต ตัวอยางเชน คุณอาจจะ

อมูลแบบแพคเก็ต ตามจํานวนขอมูลที่สงและรับ

สารทุกรายการ

ด

ย 

ะการ

ชโดย

บันทึก 

ทั่วไป 
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ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

ตวัเลือกตางๆ ในระหวางการสนทนาทางวิดีโอ

เลือก ตัวเลือก ระหวางการสนทนาทางวิดีโอเพื่อแสดงตัวเลือกตอไปนี้ ใชงาน หรือ 

ไมใชงาน (วิดีโอ เสียง หรือทั้งสอง) ใชงานหูฟงโทรศัพท (หากติดตั้งชุดหูฟงที่

ใชงานรวมกันไดรวมกับการเชื่อมตอ Bluetooth) หรือ ใชงานแฮนดฟรี 

(เมื่อติดตั้งชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันไดรวมกับการเชื่อมตอ Bluetooth) ใชงานลําโพง, 

วางสายที่ใชอยู, เปดโหมดสแตนดบาย, ใชกลองหลัก/ใชกลองรอง, 

เปลี่ยนลําดับภาพ, ขยาย/ยอ และ วิธีใช

ตัวเลือกที่มีใหอาจแตกตางกันออกไป

บันทึก

ในการจัดการกับเบอรโทรศัพทของสายสนทนาที่ไมไดรับ ที่ไดรับและที่โทรออก ใหกด 

 และเลือก สวนตวั > บันทึก > เบอรโทรลาสุด เครื่องจะบันทึกเบอรที่ไมได

รับสายและที่รับสายก็ตอเมื่อระบบเครือขายใชงานฟงกชันไดหลายฟงกชัน โดยที่

เครื่องตองเปดอยู และอยูในพื้นที่บริการ

ในการลบรายการเบอรโทรลาสุดทั้งหมด เลือก ตัวเลือก > ลางเบอรโทรลาสดุ 

ในหนาจอหลักของเบอรโทรลาสุด ในการลบขอมูลการใชรายการใด ใหเปดขอมูล

การใชที่ตองการลบ แลวเลือก ตัวเลือก > ลบรายการ ในการลบรายการแตละ

รายการในขอมูลการใช ใหเปดขอมูลการใช เลื่อนไปยังรายการที่ตองการ แลว

กดปุม 

เวลาการโทร 

ในการควบคุมระยะเวลาโดยประมาณของสายเรียกเขาและสายโทรออก กด  

และเลือก สวนตัว > บันทึก > เวลาการโทร

ในการตั้งใหเครื่องแสดงตัวนับการโ

ตัวเลือก > การตั้งคา > แสดงเวล

หมายเหตุ: ระยะเวลาก

จากผูใหบริการอาจแตก

การปดเศษ และปจจัยอ

ในการลางตัวจับเวลาการโทร เลือก

ปอนรหัสล็อคดวย โปรดดูที่ “โทรศัพ

ขอมูลแพคเก็ต

ในการตรวจสอบจํานวนขอมูลที่สง

กด  และเลือก สวนตัว > บันท

ตองชําระคาบริการในการเชื่อมตอข

การดรูายการตดิตอสือ่

ไอคอนใน บันทึก:

สายเรียกเขา

 สายโทรออก 

 รายการติดตอสื่อสารที่พลา

การติดตอ

ในการจัดการกับสายสนทนาทุกสา

ขอความแบบตัวอักษรหรือขอมูลแล

เชื่อมตอ LAN ไรสายที่ลงทะเบียนใ

โทรศัพท กด  เลือก สวนตัว > 

และเลื่อนไปทางขวาเพื่อเปดบันทึก

คุณสามารถเรียกดูชื่อผูสงหรือผูรับ
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าการเชื่อมตอ: 

ต ที่ถูกโอนยายและระยะเวลาที่มีการ

ายการเขาหรือออกที่แสดงดวยคําวา แพคฯ 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

เบอรโทรศัพท ชื่อผูใหบริการ หรือจุดเชื่อมตอสําหรับรายการติดตอสื่อสารแตละ

รายการได และยังสามารถกรองขอมูลไฟลบันทึกทั่วไปเพื่อดูประเภทขอมูลเพียง

ประเภทเดียวและสรางรายชื่อติดตอใหมจากขอมูลไฟลบันทึกไดอกีดวย

เคล็ดลับ! ในการดูรายการขอความที่สงแลว กด  และเลือก

ขอความ > สง

รายการยอยตางๆ เชน ขอความตัวอักษรที่แบงสงออกไปมากกวาหนึ่งครั้ง และการ

เชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตจะถูกเก็บรวบรวมไวเปนรายการติดตอสื่อสารเพียง

รายการเดียว การเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ ศูนยรับสงขอความมัลติมีเดีย หรือ

เว็บเพจจะแสดงไวเปนการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต

ในการเพิ่มเบอรโทรศัพทที่ไมรูจักจาก บันทึก ไปที่รายชื่อของคุณ เลือก ตวัเลือก > 

เพิ่มไปยงัรายชื่อ

ในการกรองบันทึก เลือก ตัวเลือก > ตัวกรอง และตัวกรอง

ในการลางเนื้อหาของบันทึก ขอมูลการใชสายลาสุด และรายงานการนําสง

ขอความอยางถาวร เลือก ตัวเลือก > ลางบันทึก เลือก ใช เพื่อยืนยัน ในการยาย

รายการเดียวออกจากบันทึก กด 

ในการตั้ง เวลาเก็บบันทึก เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > เวลาเก็บบันทึก 

รายการในไฟลบันทึกจะเก็บอยูในหนวยความจําโทรศัพทตามระยะเวลาที่ตั้งคาไว 

หลังจากนั้นเครื่องจะลบรายการดังกลาวโดยอัตโนมัติเพื่อทําใหมีหนวยความจําที่

เหลือเพิ่มขึ้น หากคุณเลือก ไมมีบันทึก เครื่องจะลบขอมูลไฟลบันทึก ขอมูลการ

โทรลาสุด และรายงานผลการสงขอความทั้งหมดอยางถาวร

ในการดูรายละเอยีดของรายการติดตอสื่อสารแตละรายการ เมื่ออยูในหนาจอไฟล

บันทึกทั่วไป ใหเลื่อนไปยังรายการที่ตองการ แลวกดปุม 

เคล็ดลับ! ในหนาจอรายละเอียด คุณสามารถคัดลอกหมายเลขโทรศัพท 

ลงในคลิปบอรดได และวางหมายเลขนั้นในขอความแบบตัวอักษรได เลือก 

ตัวเลือก > คัดลอกเบอร

ตัวนับขอมูลแพคเก็ตและตัวจับเวล

ในการดูจํานวนขอมูลซึ่งวัดเปนกิโลไบ

เชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต ใหเลื่อนไปที่ร

และเลือก ตัวเลือก > ดูรายละเอียด
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ารตั้งคา > การเชื่อมตอ > จุดเชื่อมตอ 

ุดเชื่อมตอ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําที่ไดรับจาก

การเชื่อมตอ” ในหนา 84

 ตัวเลือก > ตัวจัดการบุคมารค > เพิ่มบุคมารค 

เดรสของเพจที่กําหนดใหกับจุดเชื่อมตอปจจุบัน

ี่สรางเปนจุดเชื่อมตอที่ตั้งไว ใหเลือก ตัวเลือก > 

ด บริการ

ลิงคที่ติดตั้งไวลวงหนาแลวสําหรับไซต

อาจเขาสูไซตของบริษัทเหลานี้ไดจากโทรศัพท

ใชกิจการในเครือของโนเกีย และโนเกียไม

ตเหลานี้ หากคุณเลือกเขาสูไซตดังกลาว คุณ

วามปลอดภัยหรือเนื้อหาของไซต

หรับจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งให
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เว็บเบราเซอร

บริการ
กด  และเลือก บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ผูใหบริการหลายๆ รายอาจคงรูปแบบเพจที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับอปุกรณ

เคลื่อนที่ที่คุณสามารถดูผานเบราเซอร บริการ เอาไว โดยเพจเหลานี้จะใช Wireless 

Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) 

หรือ Hypertext Markup Language (HTML)

ใหคุณสอบถามการใชบริการ ราคา และคาธรรมเนียมตางๆ ไดจากผูใหบริการ 

ผูใหบริการจะใหคําแนะนําคุณเกี่ยวกับวิธีการใชบริการ

ปุมลัด: ในการเริ่มตนการเชื่อมตอ ใหกดคางไวที่ปุม  ในโหมด

สแตนดบาย

จุดเชื่อมตอ
ในการเขาสูเพจตางๆ คุณจําเปนตองมีการตั้งคาบริการสําหรับเพจที่คุณตองการ

ใช คุณอาจรับการตั้งคาในรูปขอความแบบอักษรแบบพิเศษจากผูใหบริการที่เสนอ

เพจนั้น โปรดดูที่ “ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 38 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด

ติดตอผูใหบริการของคุณ

เคล็ดลับ! คุณอาจดูขอมูลการตั้งคาไดที่เว็บไซตของผูใหบริการเครือขาย

หรือผูใหบริการ

การปอนการตั้งคาดวยตัวเอง

1 กด  เลือก เครื่องมือ > ก

และกําหนดการตั้งคาสําหรับจ

ผูใหบริการของคุณ โปรดดูที่ “

2 กด  และเลือก บริการ >

ปอนชื่อของบุคมารคและแอด

3 ในการกําหนดใหจุดเชื่อมตอท

การตัง้คา > จุดเชื่อมตอ

หนาจอบุคมารค
หนาจอบุคมารคเปดออกเมื่อคุณเป

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคและ

อินเทอรเน็ตจากบริษัทภายนอก คุณ

ของคุณ ไซตของบริษัทภายนอกไม

รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอไซ

ควรใชความระมัดระวังในเรื่องของค

 แสดงเพจเริ่มตนที่กําหนดสํา
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ที่ทายเพจและ  เพื่อขามไปที่จุดเริ่มตน

เลือก กลับ หากคุณไมสามารถใชตัวเลือก กลับ 

ทาง > ประวตัิ เพื่อดูรายการเพจที่คณุคลิก

งที่ทําการเบราส

เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการนําทาง > 

ือก > จัดเก็บเปนบุคมารก

จอบุคมารคขณะเบราส ใหกดคางไวที่ปุม  

ซอร ใหเลือก ตัวเลือก > กลับไปยงัเพจ

ลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเพิ่ม > บันทึกเพจ 

ามจําของโทรศัพทหรือในการดหนวยความจําที่

ดังกลาวขณะออฟไลนได ในการเขาสูเพจ

เพื่อเปดหนาจอ เพจที่บันทึกไว

ัวเลือก > ตัวเลอืกการนําทาง > 

การดําเนินการสําหรับเพจที่เปดไวขณะนั้น 

รถปรากฏในเพจเบราเซอรได เชน 

ะ และไฟลวิดีโอ ในการดาวนโหลดรายการ 

ื่อของการดาวนโหลดที่กําลังทํา ที่หยุดอยู 

ซปจจุบันจะถูกแสดงใหเห็น 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ระบบปองกันของการเชื่อมตอ
หากเครื่องหมายความปลอดภัย  ปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ แสดงวาการ

สงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและเกตเวยอินเตอรเน็ตหรือเซิรฟเวอรอนิเตอรเน็ตถูก

เขารหัสไว

อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวาการสงผานขอมูล

ระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (หรือที่ที่จัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) จะ

ปลอดภัย ขึ้นกับผูใหบริการวาจะมีระบบรักษาความปลอดภัยใหกับการสงขอมูล

ระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรที่ใหขอมูลหรือไม

เลือก ตัวเลือก > รายละเอียด > ความปลอดภัย เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการ

เชื่อมตอ สถานะการเขารหัส และขอมูลเกี่ยวกับเซิรฟเวอรและการตรวจสอบความ

ถูกตองของผูใช

คุณจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เชน บริการดาน

ธนาคาร คุณจะไดรับขอความแจงบนหนาจอโทรศัพท หากเซิรฟเวอรนั้นไมใชของแท 

หรือในกรณีที่คุณไมมีใบรับรองความปลอดภัยที่ถูกตองในเครื่องของคุณ สําหรับ

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ โปรดดูเพิ่มเติมที่ “การจัดการใบรับรอง” 

ในหนา 88

การเรยีกดู
สิ่งสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได และมีการรักษาความ

ปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานั้น

ในการดาวนโหลดเพจ ใหเลือกบุคมารคหรือปอนที่อยูลงในชอง ( )

ในหนาเบราเซอร ลิงคใหมจะปรากฏขึ้นเปนตัวอักษรสีน้ําเงินขีดเสนใต และลิงคที่

คุณเขาเยี่ยมชมกอนหนานี้จะปรากฏเปนสีมวง ภาพที่ทําหนาที่เหมือนเปนลิงคจะ

มีกรอบสีน้ําเงินลอมรอบ

ในการเปดลิงคและเลือก ใหกด 

ปุมลัด: ใช  เพื่อขามไป

ของเพจ

ในการไปยังเพจกอนหนาขณะเบราส 

ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัวเลือกการนํา

เขามาดูตามลําดับกอนหนาในระหวา

ในการกูเนื้อหาลาสุดจากเซิรฟเวอร ให

โหลดซ้ํา

ในการจัดเก็บบุคมารค ใหเลือก ตัวเล

เคล็ดลับ! ในการเขาใชหนา

ในการกลับไปที่หนาจอเบราเ

ในการจัดเก็บเพจในขณะที่เบราส ใหเ

คุณสามารถจัดเก็บเพจลงในหนวยคว

ใชรวมกันได (ถาใสไว) และเบราสเพจ

ภายหลัง กด  ในหนาจอบุคมารค

ในการปอนที่อยู URL ใหม ใหเลือก ต

ไปยังที่อยูเว็บ

ในการเปดรายการยอยของคําสั่งหรือ

เลือก ตัวเลือก > ตวัเลือกบริการ

คุณสามารถดาวนโหลดไฟลที่ไมสามา

เสียงเรียกเขา ภาพ โลโกระบบ ลักษณ

ใหเลื่อนไปยังลิงค และกดปุม 

เมื่อคุณเริ่มการดาวนโหลด บัญชีรายช

และที่เสร็จเรียบรอยแลวจากการเบรา
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ูจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคชของเครื่อง

ก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคุณพยายามเขาใชหรือ

รรหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละ

นจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช ในการ

ือก > ตัวเลือกเพิ่ม > ลางความจําแคช

ากตัวเลือกตอไปนี้:

ี่ตั้งไว โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” ในหนา 84 

ของคุณอาจตั้งจุดเชื่อมตอบางจุดหรือทั้งหมด

ว และคุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง สราง 

ตองการโหลดภาพขณะเบราสหรือไม หาก

ายหลังขณะที่เบราส ใหเลือก ตวัเลือก > 

งขอความ

รในขอความแสดงไมถูกตอง คุณสามารถเลือก
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คุณยังสามารถดูรายการเหลานี้ไดดวยการเลือก ตัวเลือก > สิง่ที่ดาวนโหลด 

เมื่ออยูในรายการ ใหเลื่อนไปยังรายการที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก เพื่อหยุด

ชั่วคราว กลับมาดาวนโหลดตอ หรือยกเลิกที่ดาวนโหลดคางไว หรือเปด จัดเก็บ 

หรือลบดาวนโหลดที่ดาวนโหลดเสร็จแลว 

การดาวนโหลดและการสั่งซื้อรายการ
คุณสามารถดาวนโหลดรายการตางๆ เชน เสียงเรียกเขา ภาพ โลโกระบบ ลักษณะ 

และไฟลวิดีโอได รายการเหลานี้อาจเปนบริการที่ไมตองเสียคาใชจายหรือตองสั่งซื้อ 

เมื่อดาวนโหลดแลว รายการนั้นจะไดรับการจัดการโดยแอปพลิเคชั่นที่เหมาะสม

ในโทรศัพทของคุณ เชน ภาพถายที่ดาวนโหลดมาจะถูกจัดเก็บไวที่ คลังภาพ

สิ่งสําคญั: ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรจาก  

แหลงที่นาเชื่อถือเชน แอปพลิเคชั่นที่ Symbian ลงนามรับรองหรือผาน

การทดสอบ Java VerifiedTM 

1 ในการดาวนโหลดรายการ ใหเลื่อนไปยังลิงค และกดปุม 

2 เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อสั่งซื้อรายการ เชน “ซื้อ”

3 คุณควรอานขอมูลที่ใหอยางละเอียด

ในการดาวนโหลดตอ เลือก ยอมรับ ในการยกเลิกการดาวนโหลด เลือก ยกเลกิ

การสิ้นสุดการเชื่อมตอ
ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอและดูเพจของเบราเซอรแบบออฟไลน ใหเลือก ตัวเลือก > 

ตัวเลอืกเพิ่ม > ตัดการเชื่อมตอ หรือในการยุติการเชื่อมตอและปดเบราเซอร 

ใหเลือก ตัวเลือก > ออก

การลบขอมูลในแคช

ขอมูลหรือบริการตางๆ ที่คุณเรียกด

ของคุณ

แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเ

เขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองกา

ครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใชงา

ลางความจําแคชใหวาง เลือก ตัวเล

การตั้งคา
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจ

จุดเชื่อมตอ—เปลี่ยนจุดเชื่อมตอท

ผูใหบริการหรือผูใหบริการเครือขาย

ไวใหกับอุปกรณของคุณลวงหนาแล

แกไข หรือยายออกได

หนาแรก—เพื่อกําหนดโฮมเพจ

โหลดภาพและเสียง—เลือกวาคุณ

คุณเลือก ไม ในการโหลดภาพในภ

แสดงรูปภาพ

ขนาดแบบอักษร—เลือกขนาดขอ

การเขารหัสที่ตั้งไว—หากตัวอกัษ

การเขารหัสอื่นตามภาษานั้นๆ
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บสําหรับโทรศัพทมือถือตามที่กําหนด และใช 

age (XHTML) 

บนเพจ ใช แผนทีย่อ และ ภาพรวมของเพจ 

ลอ็ก บุคมารคเว็บเพจ และดาวนโหลดเนื้อหา 

 ใหใชเบราวเซอร บริการ

า และคาธรรมเนียมกับผูใหบริการของคุณ 

ับวิธกีารใชบริการ

มตออนิเทอรเน็ต โปรดดูที่ “จุดเชื่อมตอ” 

ากรายการหรือจากคอลเลกชันของบุคมารค

ังสามารถพิมพที่อยู URL ของเว็บเพจที่คุณ

 ( ) สัญลักษณ  เพจเริ่มตนที่กําหนด

มารคในขณะที่กําลังเบราสบนอินเทอรเน็ต 

อความลงในบุคมารคของคุณและสงบุคมารค

งิคที่ติดตั้งไวลวงหนาสําหรับไซตบางไซตของ

เหลานี้ไดจากโทรศัพทของคุณ ไซตของบุคคล

ะโนเกียจะไมรับประกันหรือรับผิดชอบตอไซต

ว คุณควรใชความระมัดระวังในเรื่องของ
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

บุคมารคอัตโนมัติ—เปดใชหรือปดใชการรวบรวมบุคมารคอัตโนมัติ หากคุณ

ตองการจัดเก็บบุคมารคอัตโนมัติตอ แตไมตองการแสดงแฟมขอมูลในหนาจอ

บุคมารค เลอืก ซอนแฟมขอมลู

ขนาดจอภาพ—เลือกคาที่จะแสดงขณะเบราส: ปุมเลือกเทานั้น หรือ ภาพเตม็จอ

หนาคนหา—กําหนดเว็บเพจที่ถูกดาวนโหลดเมื่อคุณเลือก ตัวเลอืกการนําทาง > 

เปดหนาคนหา ในหนาจอบุคมารค หรือเมื่อเบราส

ความดัง—หากคุณตองการใหเบราเซอรเลนเสียงที่ฝงอยูบนเว็บเพจ ใหเลอืกระดับ

เสียง

การแสดงผล—หากคุณตองการใหเคาโครงของเพจปรากฏใหถูกตองที่สุดเทาที่จะ

ทําไดเมื่ออยูในโหมด จอภาพเล็ก ใหเลือก โดยคุณภาพ หากคุณไมตองการ

ดาวนโหลดสไตลชีทที่เรียงตอกันภายนอก ใหเลือก โดยความเร็ว

คกุกี้—ใชหรือเลกิใชการรับและการสงคุกกี้

Java/ECMA สคริป—ใชหรือเลิกใชสคริป

แจงเตือนความปลอดภัย—ซอนหรือแสดงการแจงเกี่ยวกับความปลอดภัย

การสงคา DTMF—เลือกวาตองการยืนยันกอนที่โทรศัพทจะสงโทนเสียง

แบบ DTMF ขณะที่กําลังโทรออกโดยใชเสียงหรือไม โปรดดูเพิ่มเติมที่ 

“ตัวเลอืกที่สามารถใชไดระหวางที่กําลงัใชสายสนทนา” ในหนา 53

เว็บ
กด  และเลือก อนิเทอรเน็ต > เว็บ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

คุณสามารถใช เวบ็ เพื่อดูเว็บเพจ hypertext markup language (HTML) บน

อนิเทอรเน็ตในรูปแบบเดิมที่ออกแบบ 

คุณยังสามารถเรียกดูเว็บเพจที่ออกแบ

extensible hypertext markup langu

คุณสามารถใช เว็บ เพื่อยอหรือขยาย

เพื่อนําทางบนเพจ อาน เว็บ ฟดและบ

เปนตน

ในการเขาสูเพจ WAP ของผูใหบริการ

ตรวจสอบความพรอมของบริการ ราค

ผูใหบริการจะใหคําแนะนําคุณเกี่ยวก

ในการใช เวบ็ คุณจําเปนตองมีจุดเชื่อ

ในหนา 84

หนาจอบุคมารค

หนาจอบุคมารคใหคุณเลือกที่อยูเว็บจ

ในโฟลเดอร บุคมารคอตัโนมัติ คุณย

ตองการเพื่อเยี่ยมไดโดยตรงลงในชอง

สําหรับจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งไว

คุณสามารถจัดเก็บที่อยู URL เปนบุค

คุณยังสามารถจัดเก็บที่อยูที่ไดรับในข

ที่จัดเก็บลงในอปุกรณที่ใชรวมกันได

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคหรือล

บุคคลอื่น คุณอาจเขาสูไซตของบริษัท

อื่นที่ไมใชกิจการในเครือของโนเกีย แล

เหลานี้ หากคุณเลือกเขาสูไซตดังกลา

ความปลอดภยัหรือเนื้อหาของไซต
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ุบันเปนบุคมารค ใหเลือก ตัวเลือก > 

วางชวงของการเรียกดูปจจุบัน ใหเลือก 

 ประวัต ิในการแสดงรายการเพจกอนๆ ที่

ี่เพจกอนหนานี้ เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > 

แน็ปช็อทของเพจที่คุณเคยเขาชมในระหวาง

ะมีอยูหาก รายการประวตัิ ไดเปดไวในการ

หนาตางหลายๆ บานโดยอัตโนมัติ เลือก 

ปอพั > ใช

ุบันหากเปดหนาตางไวสองหนาตางหรือ

งคุณ

นเพจปจจุบัน

นหนา

นาตางที่เปดอยูทั้งหมด 

องเพจ กด  อีกครั้งเพื่อขยายและดูขอมูล

ากกําหนดไว)

รือขยายเพจ
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 ็บ
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ในการเปดหนาจอบุคมารคในขณะที่กําลังเบราส ใหกด  หรือเลือก

ตัวเลอืก > บุคมารค

เว็บ ยังสามารถเก็บแทร็คของเว็บเพจที่คุณกําลังทําการเบราส ใน 

บุคมารคอัตโนมัติ ใหคุณสามารถดูรายการเว็บเพจที่เคยเยี่ยมชม

ใน เว็บฟด ใหคุณสามารถดูลิงคที่จัดเก็บในเว็บฟดและบล็อกที่คุณไดลงทะเบียน

ไว สามารถพบเว็บฟดทั่วๆ ไปไดที่เว็บเพจของสํานักขาว เว็บบล็อกสวนบุคคล 

ชุมชนออนไลนที่เสนอหัวขอลาสุด และสรุปบทความ เว็บ สนับสนุนเว็บฟดที่ใช

เทคโนโลยี RSS

การเรียกดู

สิ่งสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได และมีการรักษาความ

ปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวรที่เปนอนัตรายเทานั้น

ในการดาวนโหลดเพจ ใหเลือกบุคมารค และกดปุมเลื่อน คุณยัง

สามารถพิมพที่อยูลงในชอง ( )

เคล็ดลับ! ในการกลับสูโหมดเตรียมพรอมโดยการเปดเบราเซอร

ไวในพื้นหลัง ใหกด  สองครั้ง ในการกลับสูเบราเซอร ใหกด  

คางไว และเลือกเบราเซอรจากรายการ

ในการพิมพที่อยูเว็บใหมที่คุณตองการเยี่ยมชม ใหเลือก 

ตัวเลอืก > ไปยังที่อยูเว็บ

เคล็ดลับ! ในการเขาใชบุคมารคที่จัดเก็บในขณะที่กําลังเบราส 

ใหกด  และเลือกที่บุคมารค

ในการกูเนื้อหาลาสุดของเพจจากเซิรฟเวอร ใหเลือก ตัวเลือก > 

ตัวเลอืกการนําทาง > โหลดซ้ํา

ในการจัดเก็บที่อยูเว็บของหนาปจจ

จัดเก็บเปนบุคมารก

ในการดูเว็บเพจที่คุณเขาไปดูในระห

ตัวเลือก > ตัวเลือกการนําทาง >

เคยดูโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกลับไปท

รายการประวตัิ > เปด

ในการใชประวัติที่มองเห็นไดเพื่อดูส

การเรียกดูปจจุบัน ใหเลือก กลับ (จ

ตั้งคาเบราเซอร)

ในการอนุญาตหรือปองกันการเปด

ตัวเลือก > การตั้งคา > ปดกั้นปอ

ทางลัดแปนพิมพ

• กด  เพื่อปดหนาตางปจจ

มากกวานั้น

• กด  เพื่อเปดบุคมารคขอ

• กด  เพื่อคนหาขอความใ

• กด  เพื่อกลับไปที่เพจกอ

• กด  เพื่อแสดงรายการห

• กด  เพื่อแสดงภาพรวมข

ที่ตองการ

• กด  เพื่อไปที่เว็บเพจอื่น

• กด  เพื่อไปที่โฮมเพจ (ห

• กด  หรือ  เพื่อยอห
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กของเว็บ

ริการที่เชื่อถือได และมีการรักษาความ

ันซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานั้น

นอยางกวางขวางในชุมชนเว็บบล็อก และ

สุดหรือเนื้อหาโดยละเอียดรวมกัน เชน 

เรื่องปกติที่จะพบเว็บฟดบนเว็บ บล็อก

ี่บนเว็บ ในการดาวนโหลดลิงคขาวทางเว็บ

ว และกดปุมเลื่อน

จมีเว็บฟด RSS หรือไม ในการสมัครสมาชิก

> สมัคร หรือคลิกบนลิงค ในการดูเว็บฟดที่ 

ก หัวขอขาวบนเว็บ 

ขอขาวบนเวบ็ > ตัวเลือก > 

ะพิมพขอมูลที่ตองการ ในการแกไขฟดหรือ

ิงคขาว > แกไข

ัวเลือก > ตัวเลอืกเพิ่ม > ตัดการเชื่อมตอ

วบรวมไวเกี่ยวกับการเขาดูเว็บเพจตางๆ ของ

> ลบคุกกี้

เก็บขอมูลเกี่ยวกับการเขาดูเว็บไซตตางๆ ของ

> ลางความจําแคช
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

คนหาขอความ

ในการคนหาคําสําคัญภายในเนื้อหาปจจุบัน ตวัเลือก > ตัวเลือกการนําทาง > 

คนหา

เคล็ดลับ! ในการคนหาคําสําคัญภายในเพจ ใหกด 

แผนที่ยอ

แผนที่ยอ ชวยคุณในการนําทางเว็บเพจที่มีขอมูลจํานวนมาก เมื่อ แผนที่ยอ ได 

ตั้งเปน เปด ในการตั้งคาเบราวเซอร และคุณเลื่อนผานเว็บเพจขนาดใหญ แผนที่ยอ 

เปดและแสดงภาพรวมของเว็บเพจที่คุณเบราส ในการเลื่อนใน แผนที่ยอ กด , 

,  หรือ  เมื่อคุณพบตําแหนงที่ตองการ ใหหยุดการเลื่อนและ แผนที่ยอ 

หายไปและปลอยคุณที่ตําแหนงที่เลือก ในการเปด แผนที่ยอ ใหเลือก ตัวเลือก > 

การตั้งคา > แผนที่ยอ > เปด

ภาพรวมของเพจ

เมื่อคุณเรียกดูเว็บเพจที่ประกอบดวยขอมูลจํานวนมาก คุณสามารถใช ภาพรวมหนา 

เพื่อดูประเภทของขอมูลที่รวมอยูบนเพจ

ในการแสดงภาพรวมเพจของเพจปจจุบัน กด  ในการคนหาจุดที่ตองการบนเพจ 

กด , ,  หรือ  กด  อีกครั้งเพื่อขยายและดูสวนที่ตองการ

ของเพจ

ลิงคขาวทางเวบ็และบล็อ

สิ่งสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบ

ปลอดภัยรวมทั้งการปองก

เว็บฟด คือไฟล xml บนเว็บเพจที่ใชกั

สํานักขาว เพื่อการใชหัวขอรายการลา

ขาวลาสุดในฟอรมของฟดขาว ถือเปน

และวิกิ บล็อกหรือเว็บล็อก คือ ไดอะร

หรือบล็อกบนเว็บ ใหเลื่อนไปที่ลิงคขา

เว็บ จะตรวจหาโดยอัตโนมัติวาเว็บเพ

เว็บฟดบนเว็บเพจ ใหเลือก ตัวเลือก

คุณสมัครไวในหนาจอบุคมารค ใหเลือ

ในการเพิ่มฟดหรือบล็อก ใหเลือก หัว

จัดการลิงคขาว > ลิงคขาวใหม แล

บล็อก ใหเลือก ตวัเลือก > จัดการล

การยุติการเชื่อมตอ

ในการยุติการเชื่อมตอกับเว็บ เลือก ต

ในการลบขอมูลที่เซิรฟเวอรเครือขายร

คุณ เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเพิ่ม

ในการลางหนวยความจําชั่วคราวที่จัด

คุณ เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเพิ่ม
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ชสคริป

รือแสดงการแจงเกี่ยวกับความปลอดภัย

ั้นการเปดปอปอัพตางๆ อัตโนมัติในขณะที่
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การตัง้คา

เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา และจากตัวเลือกตอไปนี้:

จุดเชื่อมตอ—เปลี่ยนจุดเชื่อมตอที่ตั้งไว โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” ในหนา 84 

ผูใหบริการของคุณอาจตั้งจุดเชื่อมตอบางจุดหรือทั้งหมดไวใหกับอุปกรณของคุณ

ลวงหนาแลว คุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง สราง แกไข หรือยายออกได

หนาแรก—เพื่อกําหนดโฮมเพจ

โหลดภาพและเสยีง—เลือกวาคุณตองการโหลดภาพขณะเบราสหรือไม หาก

คุณเลือก ไม ในการโหลดภาพในภายหลังขณะที่เบราส ใหเลือก ตวัเลือก > 

แสดงรูปภาพ

การเขารหัสที่ตั้งไว—หากตัวอกัษรในขอความแสดงไมถูกตอง คุณสามารถเลือก

การเขารหัสอื่นตามภาษานั้นๆ

บุคมารคอัตโนมัติ—เปดใชหรือปดใชการรวบรวมบุคมารคอตัโนมัติ หากคุณ

ตองการจัดเก็บบุคมารคอัตโนมัติตอ แตไมตองการแสดงแฟมขอมูลในหนาจอ

บุคมารค เลือก ซอนแฟมขอมูล

ขนาดจอภาพ—เลือกคาที่จะแสดงขณะเบราส: ปุมเลอืกเทานั้น หรือ ภาพเต็มจอ

แผนที่ยอ—ตั้ง แผนที่ยอ เปดหรือปด โปรดดูที่ “แผนที่ยอ” ในหนา 61

รายการประวัติ—ตั้ง รายการประวัต ิเปด หากคุณตองการกลับไปยังหนาจอ

กอนหนานี้ใหกด กลับ

ความดัง—หากคุณตองการใหเบราเซอรเลนเสียงที่ฝงอยูบนเว็บเพจ ใหเลือก

ระดับเสียง

คุกกี้—ใชหรือเลิกใชการรับและการสงคุกกี้

Java/ECMA สคริป—ใชหรือเลิกใ

แจงเตอืนความปลอดภัย—ซอนห

ปดกั้นปอปอพั—อนุญาตหรือปดก

กําลังเรียกดู
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ั้งคาการเตือน เลือก ปลุก > เปด และปอน 

รนัดหมาย ใหเลือก ตัวเลือก > 

 เรียบรอย

ทึก ใหเลือก เงียบ เพื่อปดเสียงเตือนของปฏิทิน 

จอ ในการปดเสียงเตือนของปฏิทิน ใหเลือก 

เลือก เลื่อนปลุก

รไนซปฏิทินของคุณกับเครื่องพีซีที่ใชรวมกัน

ื่อสรางรายการปฏิทิน ใหตั้งคาตัวเลือก 

าร

 การตัง้คา เพื่อเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มตนของ

ขึ้นเมื่อคุณเปดปฏิทิน

การปฏิทินจะแสดงดวยเครื่องหมาย

หนาจอสัปดาห ทั้งบันทึกและวันครบรอบจะ

ับระหวางหนาจอเดือน สัปดาห วัน และ

ลือก > ไปยงัวนัที่ ในการขามไปยังวันนี้ 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ปฏิทิน

ใช ปฏิทิน เพื่อชวยเตือนคุณใหทราบถึงนัดหมายและวันครบรอบ และเพื่อติดตาม

งานและบันทึกอื่น ๆ ของคุณ

การสรางรายการปฏิทนิ
ปุมลัด: ในหนาจอปฏิทินที่ดูแบบวัน สัปดาห หรือ เดือน ใหกดปุม 

( — ) รายการการนัดหมายจะเปดออก และตัวอกัษรที่คุณปอน

จะถูกเพิ่มลงในชอง หัวขอ ในหนาจอสิ่งที่ตองทํา รายการบันทึกสิ่งที่ตอง

ทําจะเปดออก

1 กด  และเลือก ปฏิทิน > 

ตัวเลือก > รายการใหม 

และทําตามหนึ่งในขั้นตอนตอไปนี้:

การประชุม—เพื่อแจงเตือนคุณ

เมื่อถึงการนัดหมายตามวันและเวลา

ที่ระบุไว

บันทึก—เพื่อเขียนรายการทั่วไป

ในวันนั้น

วันครบรอบ—เพื่อแจงเตือนใหคุณ

ทราบถึงวันเกิดหรือวันพิเศษตาง ๆ 

(เปนรายการที่เกิดขึ้นซ้ําในทุกป)

สิ่งที่ตองทํา—เพื่อแจงเตือนใหคุณ

ทราบถึงงานที่คุณจะตองทําในวันที่กําหนดไว

2 ปอนรายละเอียดในชอง ในการต

เวลาปลุก และ วันที่ปลุก

ในการเพิ่มรายละเอียดสําหรับกา

เพิ่มรายละเอียด

3 ในการบันทึกรายการนั้น ใหเลือก

เมื่อปฏิทินทําการเตือนใหทราบถึงบัน

ขอความเตือนจะยังคงปรากฏบนหนา

หยุด ในการตั้งเตือนการเลื่อนปลุก ให

เคล็ดลับ! คุณสามารถซิงโค

ไดโดยใช Nokia PC Suite เม

ซิงโครไนเซชัน ตามที่ตองก

การแสดงผลปฏิทิน
เคล็ดลับ! เลือก ตัวเลือก >

สัปดาหหรือหนาจอที่ปรากฏ

ในการแสดงหนาจอเดือน วันที่ที่มีราย

สามเหลี่ยมขนาดเล็กที่มุมลางขวา ใน

ถูกตั้งไวกอนเวลา 8 นาฬิกา ในการสล

มุมมองที่ตั้งไว ใหกด 

ในการไปยังวันที่แนนอน ใหเลือก ตัวเ

ใหกด
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ในการสงบันทึกปฏิทินไปยังอปุกรณที่ใชรวมกัน ใหเลือก ตัวเลือก > สง

ในการพิมพรายการปฏิทินไปยังเครื่องพิมพที่ติดตั้ง Basic Print Profile (BPP) 

และใชรวมกันไดผานการเชื่อมตอ Bluetooth (เชน HP Deskjet 450 Mobile Printer 

หรือ HP Photosmart 8150) ใหเลือก ตัวเลือก > พิมพ

การจัดการรายการปฏิทินของคุณ
การลบรายการที่ผานไปแลวใน ปฏิทิน จะชวยเพิ่มพื้นที่วางในหนวยความจํา

ของอุปกรณของคุณ

ในการลบเหตุการณมากกวาหนึ่งเหตุการณพรอมๆ กัน ใหไปที่หนาจอเดือน 

และเลือก ตวัเลือก > ลบรายการ > กอนวันที่ หรือ รายการทั้งหมด

ในการทําเครื่องหมายงานวาเปนงานที่เสร็จแลว ใหเลื่อนไปที่งานในมุมมองที่ตั้งไว 

และเลือก ตวัเลือก > เลือกเปนทําแลว

การตั้งคาปฏิทิน
ในการแกไข เสียงปลุกปฏิทิน, มุมมองที่ตั้งไว สัปดาหเริ่มจาก และ 

หัวเรื่องสปัดาห เลือก ตวัเลือก > การตั้งคา
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จากเสาอากาศของอุปกรณไรสาย ดังนั้น 

ี่ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพื่อ

ในการเริ่มคนหาสถานีใหม ใหเลือก  หรือ 

ง ใหเลือก ตัวเลือก > หาคลื่นโดยผูใช

ากอน ใหเลือก  หรือ  เพื่อไปที่

ว หรือกดปุมตัวเลขที่ตรงกันเพื่อเลือกที่ตั้งของ

ือ  ในการฟงวิทยุผานทางลําโพง ใหเลือก 

ะดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงที่ดังเกินไป

รายตอการไดยินเสียงของคุณ หามถืออุปกรณ

ําโพง เพราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกินไป

ตัวเลือก > ไดเรกทอรีสถานี 

รายการสถานี ใหเลือก ตัวเลือก > 

นีที่บันทึกไว เลือก ตัวเลือก > สถานี

ะเปดฟงวิทยุ FM ไวเปนพื้นหลัง ใหเลือก 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

สวนตวั

Visual Radio

กด  และเลือก สวนตัว > Radio คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่นเปนเหมือนกับ

วิทยุ FM ปกติ พรอมทั้งการคนหาคลื่นอตัโนมัติและบันทึกสถานี หรือพรอมกับ

ขอมูลที่เกี่ยวของกับรายการวิทยุนั้นซึ่งแสดงควบคูกันไปบนหนาจอ หากคุณหมุน

คลื่นไปที่สถานีที่มีบริการ Visual Radio บริการ Visual Radio จะใชขอมูลแพ็คเก็ต 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถฟงวิทยุ FM ไดในขณะที่ใช

แอปพลิเคชั่นอื่นไปดวย

หากคุณไมมีสิทธิ์เขาใชบริการ Visual Radio ผูใหบริการและสถานีวิทยุในพื้นที่ของ

คุณอาจไมสนับสนุน Visual Radio 

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาไดตามปกติขณะฟงวิทยุ โดยในขณะที่มี

สายสนทนาอยู เครื่องจะปดวิทยุกอน

วิทยุจะเลือกคลื่นความถี่ที่ใชตามขอมูลประเทศที่ไดรับจากระบบเครือขาย หากไมมี

ขอมูลนี้ เครื่องจะขอใหคุณเลือกภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู หรือคุณอาจเลือกภูมิภาคใน

การตั้งคา Visual Radio ก็ได โปรดดูที่ “การตั้งคา” ในหนา 66

การฟงวทิยุ

โปรดสังเกตวาคุณภาพของเสียงวิทยุที่ออกอากาศจะขึ้นอยูกับคลื่นสถานีวิทยุที่

ครอบคลุมในพื้นที่นั้นๆ

วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหาก

คุณตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมท

การใชงานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม

กด  และเลือก สวนตัว > Radio 

 ในการเปลี่ยนความถี่ดวยตัวเอ

หากคุณเคยจัดเก็บสถานีวิทยุเอาไวม

สถานีถัดไปหรือกอนหนาที่ไดจัดเก็บไ

สถานีในหนวยความจํา

ในการปรับระดับเสียง กดปุม  หร

ตัวเลือก > ใชงานลําโพง

คําเตือน: ควรฟงเพลงในร

อยางตอเนื่องอาจเปนอันต

ไวใกลกับหูเมื่อคุณเปดใชล

ในการดูสถานีที่มีอยูบนที่ตั้ง ใหเลือก

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการบันทึกสถานีที่กําลังฟงอยูลงใน

จัดเก็บสถานี ในการเปดรายการสถา

ในการกลับไปยังโหมดสแตนดบาย แล

ตัวเลือก > เลนเปนพื้นหลัง
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ช เพื่อใหบริการ Visual Radio เริ่มตนโดย

็บไวที่เสนอบริการวิชวล

ชในการเชื่อมตอขอมูล คุณไมตองใชจุดเชื่อมตอ

งเปนวิทยุ FM ปกติ

ุณอยูในขณะนี้ การตั้งคานี้จะปรากฏขึ้นตอเมื่อ

ะบบเครือขายขณะแอปพลิเคชั่นเริ่มตนทํางาน

ิ่มปุมลัด

ี่

 เปด ปฏิทิน,  เปด ถาดเขา และ  

การสงขอความแบบดวน

ทนา

ริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถ

ความสั้นๆ อยางรวดเร็ว และเขารวมพูดคุยใน

พาะ ผูใหบริการแตละรายไดจัดทําเซิรฟเวอร IM 

ทะเบียนในบริการ IM แลว ผูใหบริการอาจให

กัน

สนทนากับผูใชขอความทันใจตอ รายชื่อสนทนา 

ลนของรายชื่อสนทนาของคุณ กลุมสนทนา 
ส ว
น
ต ัว
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การดขูอมูลแบบวชิวล

โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการของคุณ เพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน 

คาบริการ และการเปนสมาชิกบริการนี้ 

ในการดูเนื้อหาแบบวิชวลของสถานีที่ฟงอยู ใหเลือก  หรือ ตวัเลือก > 

เริ่มบริการเสมือน หากไมไดจัดเก็บ ID บริการ

เสมือนไวใหกับสถานี ใหปอนลงไป หรือเลือก คนคืน เพื่อคนหา ID ในไดเรกทอรี

สถานี (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เมื่อสรางการเชื่อมตอกับบริการเสมือนแลว หนาจอจะแสดงเนื้อหาวิชวลปจจุบัน

ในการปรับตั้งคาหนาจอของหนาจอแสดงขอมูลแบบวิชวล ใหเลือก ตัวเลือก > 

การตั้งคาแสดงผล

สถานทีี่บันทกึ

คุณสามารถบันทึกขอมูลสถานีวิทยุไวในวิทยุไดมากถึง 20 สถานี ในการเปด

รายการสถานี เลือก ตัวเลือก > สถานี

ในการฟงสถานีที่บันทึกไว ใหเลือก ตัวเลือก > สถานี > รับฟง ในการดูเนื้อหา

วิชวลที่มีอยูสําหรับสถานีผานบริการ Visual Radio ใหเลือก ตัวเลือก > สถานี > 

เริ่มบริการเสมือน

ในการเปลี่ยนรายละเอียดของสถานี ใหเลือก ตัวเลือก > สถานี > แกไข

การตัง้คา

เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา และจากตัวเลือกตอไปนี้:

แบบเสียงตอนเปด—เลือกวาจะใหมีเสียงดังหรือไมเมื่อเริ่มตนแอปพลิเคชั่น

บริการเริ่มตนอตัโนมัติ—เลือก ใ

อัตโนมัติเมื่อคุณเลือกสถานที่จัดเก

จุดเชื่อมตอ—เลือกจุดเชื่อมตอที่ใ

เมื่อตองการใชแอปพลิเคชั่นนี้เพื่อฟ

ภูมิภาคปจจุบัน—เลือกภูมิภาคที่ค

คุณไมไดอยูในพื้นที่ครอบคลุมของร

ไปที่—เพ

กด  และเลือก สวนตัว > ไปท

ปุมลัดที่ระบบตั้งไวมีดังตอไปนี้: 

เปด สมุดบันทึก

สนทนา—

กด  และเลือก สวนตัว > สน

การสงขอความแบบดวน (บริการเส

สนทนากับอกีฝายหนึ่งไดโดยใชขอ

ฟอรัมตางๆ (กลุม IM) ตามหัวขอเฉ

ที่คุณสามารถล็อกอินได เมื่อคุณลง

บริการคุณสมบัติตางๆ ที่ไมเหมือน

เลือก การสนทนา เพื่อเริ่มตนหรือ

เพื่อสราง แกไข หรือดูสถานะออนไ
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าตขอความจากทุกคน เลือก ทั้งหมด

คําเชิญที่มาจากรายชื่อผูใชขอความทันใจ

ทันใจเทานั้น คําเชิญ IM จะถูกสงโดยรายชื่อ 

กลุม

มเร็วที่ขอความใหมจะปรากฏ

ียงรายชื่อผูใชขอความทันใจของคุณ: 

ออนไลน

รอัพเดตขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อผูใชขอความ

อยู เลือก อตัโนมัติ หรือ โดยผูใช

ชขอความทันใจที่มีสถานะออฟไลนจะแสดง

ขอความทันใจที่คุณสง

วามทันใจที่คุณไดรับ

บเสยีงที่จะดังขึ้นเมื่อคุณไดรับขอความ

IM

ทนา เลอืก ตัวเลือก > คนหา คุณสามารถ

ชิก (ID ผูใช)

นทนา เลอืก ตัวเลือก > รายชื่อใหม > 

หาตาม ชื่อผูใช, ID ผูใช, เบอรโทรศัพท และ 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

เพื่อเริ่มตนการสนทนากับกลุมหรือสนทนาตอกับผูใชขอความทันใจหลายๆ คน

หรือ สนทนาที่บันทึก เพื่อดูชวงของขอความทันใจกอนหนานี้ที่คุณจัดเก็บไว

รับการตั้งคา IM

คุณตองบันทึกการตั้งคาเพื่อเขาใชบริการที่คุณตองการใช โดยจะไดรับการตั้งคา

เปนขอความตวัอกัษรแบบพิเศษจากผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการทีน่าํเสนอบรกิาร 

IM นั้น โปรดดูที่ “ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 38 คุณยังสามารถพิมพการตั้งคา

ดวยตัวเอง โปรดดูที่ “การตั้งคาเซิรฟเวอรขอความทันใจ” ในหนา 69

การเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร IM

1 ในการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรขอความทันใจที่ใช เปด สนทนา และเลอืก 

ตวัเลือก > ล็อกอิน ในการเปลี่ยนแปลงเซิรฟเวอรขอความทันใจที่ใช และ

บันทึกเซิรฟเวอรขอความทันใจใหม โปรดดูที่ “การตั้งคาเซิรฟเวอรขอความทันใจ” 

ในหนา 69

2 พิมพ ID ผูใชและรหัสผานของคุณ และกด  เพื่อลอ็กเขา คุณจะไดรับขอมูล 

ID ผูใชและรหัสผานจากเซิรฟเวอรขอความทันใจจากผูใหบริการของคุณ

3 ในการล็อกออก เลือก ตัวเลอืก > ล็อกเอาท

การแกไขการตั้งคา IM

เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา > การตั้งคาขอความทันใจ และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ใชชื่อสกรีน (ปรากฏขึ้นตอเมื่อเซิรฟเวอรนั้นสนับสนุนกลุม IM )—ในการปอนชื่อเลน 

เลือก ใช

แสดงสถานะของฉัน—ในการอนุญาตใหผูใชรายอื่นมองเห็นคุณหากคุณออนไลน 

เลือก แสดงกับทุกคน

ยอมรับขอความจาก—ในการอนุญ

ยอมรับคําเชิญจาก—ในการอนุญาต

ของคุณเทานั้น เลอืก รายชื่อขอความ

IM ที่ตองการใหคุณเขารวมสนทนาใน

ความเร็วเลื่อนขอความ—เลือกควา

เรียงรายชื่อสนทนา—เลือกวิธีการเร

เรียงตามตัวอักษร หรือ ตามสถานะ

โหลดซ้ําสถานะ—ในการเลือกวิธีกา

ทันใจของคุณวาออนไลนหรือออฟไลน

รายชื่อออฟไลน—เลือกวารายชื่อผูใ

ในรายชื่อผูใชขอความทันใจหรือไม

สีขอความของตนเอง—เลือกสีใหกับ

สีขอความที่ไดรับ—เลือกสขีองขอค

แบบเสียงเตือนสนทนา—เปลีย่นแบ

ทันใจใหม

การคนหากลุมและผูใช 

ในการคนหากลุม ในหนาจอ กลุมสน

คนหาตาม ชื่อกลุม, หัวขอ และ สมา

ในการคนหาผูใช ในหนาจอ รายชื่อส

คนหาจากเซิรฟเวอร คุณสามารถคน

ที่อยูอเีมล



68

นทนา

การสนทนาของแตละบุคคลที่คุณกําลังสนทนา

ดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณออกจากการสนทนา 

เขารวม และกด 

ความและกดปุม

ไมปดการสนทนานั้น ใหเลือก กลับ 

ลือก > จบการสนทนา

ือก ตัวเลือก > การสนทนาใหม

วในรายชื่อขอความทันใจของคุณ เลือก 

นา

ขอความที่เขามาใหม เลือก ตัวเลือก > 

ยังสามารถรับขอความได

ารถดึงรายชื่อผูสนทนานั้นออกมาจากเซิรฟเวอร 

ในรายชื่อ เมื่อคุณล็อกอินเขาสูเซิรฟเวอร 

าจะถูกเรียกขอมูลจากเซิรฟเวอรโดยอัตโนมัติ
ส ว
น
ต ัว

ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

เขารวมกลุมขอความทนัใจ

หนาจอ กลุมสนทนา จะแสดงรายการกลุมขอความทันใจที่คุณไดจัดเก็บหรือ

เขารวมอยูในปจจุบัน

ในการเขารวมกลุมขอความทันใจที่จัดเก็บ กด 

ในการออกจากกลุมขอความทันใจ เลือก ตัวเลือก > ออกจากกลุม

ขอความทนัใจ

หลังจากคุณเขารวมกลุม IM แลว คุณสามารถดูขอความที่สนทนาโตตอบกันใน

กลุม และสงขอความของคุณเอง

ในการสงขอความ เขียนขอความในชองตัวแกไขขอความ และกด 

ในการสงขอความสวนตัวใหกับผูรับ ใหเลือก ตัวเลือก > สงขอความสวนตัว

ในการตอบกลับขอความสวนตัวที่สงถึงคุณ เลือกขอความ แลวเลือก ตัวเลอืก > 

ตอบ

ในการเชิญรายชื่อ IM ที่กําลังออนไลนใหเขารวมกลุม IM เลือก ตัวเลือก > 

สงคําเชิญ

ในการปดกั้นการรับขอความจากผูประชุมเฉพาะราย ใหเลือก ตัวเลือก > 

ตัวเลอืกการปดกั้น

การบันทึกการสนทนา

ในการบันทึกขอความที่ใชแลกเปลี่ยนในระหวางการสนทนาหรือในขณะที่คุณเขา

รวมกลุมขอความทันใจ เลือก ตัวเลือก > บนัทึกการสนทนา ในการหยุดบันทึก 

เลือก ตัวเลือก > หยุดการบันทึก ในการดูการสนทนาที่บันทึกไว ในหนาจอหลัก 

เลือก สนทนาที่บันทึก

การดแูละการเริ่มตนส

การสนทนา เพื่อดูรายชื่อผูเขารวม

อยูดวย การสนทนาที่ดําเนินอยูจะป

สนทนา

ในการดูการสนทนา ใหเลื่อนไปที่ผู

ในการเริ่มสนทนาตอไป ใหเขียนขอ

ในการกลับไปที่รายการสนทนาโดย

ในการปดการสนทนา ใหเลือก ตัวเ

ในการเริ่มตนการสนทนาใหม ใหเล

ในการจัดเก็บผูเขารวมการสนทนาไ

ตัวเลือก > เพิ่มไปยังรายชื่อสนท

ในการสงคําตอบโดยอตัโนมัติใหกับ

ตั้งเปดตอบกลับอัตโนมัต ิคุณจะ

รายชือ่ IM

ในหนาจอ รายชื่อสนทนา คุณสาม

หรือเพิ่มรายชื่อผูสนทนาคนใหมลง

รายชื่อผูสนทนาที่ใชในครั้งกอนหน
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การตัง้คาเซิรฟเวอรขอความทันใจ

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > การตัง้คาเซิรฟเวอร คุณจะไดรับการตั้งคาเปน

ขอความตัวอักษรแบบพิเศษจากผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการที่นําเสนอบริการ

สนทนานั้น คุณจะไดรับ ID ผูใชและรหัสผานจากผูใหบริการของคุณ เมื่อคุณสมัคร

ขอใชบริการ หากคุณไมทราบ ID ผูใชหรือรหัสผาน โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

เซิรฟเวอรสนทนา—ดูรายชื่อเซิรฟเวอรขอความทันใจทั้งหมดที่กําหนดไว

เซิรฟเวอรที่ตัง้ไว—เปลี่ยนเซิรฟเวอรขอความทันใจที่คุณตองการเชื่อมตอ

ประเภทล็อกอินสนทนา—ในการล็อกอนิโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มตน สนทนา 

เลือก ใชเมื่อเริ่มแอปพลิเคชั่น

ในการเพิ่มเซิรฟเวอรอันใหมลงในรายการเซิรฟเวอรขอความทันใจของคุณ 

เลือก เซิรฟเวอรสนทนา > ตัวเลือก > เซิรฟเวอรใหม ปอนการตั้งคาตอไปนี้:

ชื่อเซิรฟเวอร—ชื่อของเซิรฟเวอรการสนทนา

จุดเชื่อมตอที่ใช—จุดเชื่อมตอที่คุณตองการใชกับเซิรฟเวอร

ที่อยูเว็บ—ที่อยู URL ของเซิรฟเวอรขอความทันใจ

ID ผูใช—ID ผูใชของคุณ

รหัสผาน—พิมพรหัสผานล็อกอินของคุณ

เกมส
กด  และเลือก สวนตัว และเกมส หากคุณตองการดูคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีเลน

เกมส เลือก ตัวเลอืก > วิธีใช
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ะสัมพันธกับบริการหรือฟงกชันใชงาน และ

ันจะเชื่อมตอกันอยางไร เชน รูปแบบแฮนดฟรี

ณแฮนดฟรีและอุปกรณเคลื่อนที่ อปุกรณที่จะ

ับสนุนรูปแบบเดียวกัน

เทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับ

ของคุณ

etooth หรือใหคุณสมบัติบางอยางทํางานโดย

มบัติอืน่อยู จะทําใหสิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้น

รี่

มตอ Bluetooth ไมได โปรดดูที่ “ความปลอดภัย” 

กับการล็อคเครื่อง

uetooth เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นเปนครั้งแรก 

ทคุณ หลังจากที่คุณเปดการเชื่อมตอ Bluetooth 

ศัพท เปน เห็นไดทั้งหมด แลว ผูใชรายอื่นที่

th จะมองเห็นโทรศัพทของคุณและชื่อนี้

การเชื่อมตอแบบไรสายกับอปุกรณอื่นที่ใช

ตอ Bluetooth เปน เปด และสรางการเชื่อมตอ
กา
รเ
ช ื อ

ม
ต อ

ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

การเชื่อมตอ

การเชื่อมตอ Bluetooth

คุณสามารถเชื่อมตอแบบไรสายกับอปุกรณอื่นที่ใชงานรวมกันไดที่มีเทคโนโลยี

ไรสาย Bluetooth อุปกรณที่ใชงานรวมกันไดประกอบดวยโทรศัพทเคลื่อนที่ 

คอมพิวเตอร และอุปกรณเสริมตางๆ เชน ชุดหูฟง และชุดอุปกรณในรถยนต คุณ

สามารถใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth เพื่อสงภาพ ไฟลวิดีโอ เพลง และไฟลเสียง 

รวมทั้งบันทึก เพื่อเชื่อมตอแบบไรสายกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได (เชน 

เพื่อโอนไฟล) หรือเพื่อเชื่อมตอกับเครื่องพิมพที่ใชงานรวมกันไดสําหรับพิมพภาพ

โดยใช พิมพภาพ โปรดดูที่ “การพิมพภาพ” ในหนา 28

เนื่องจากอุปกรณที่ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth จะติดตอสื่อสารกันโดยใช

คลื่นวิทยุ เครื่องของคุณและอุปกรณอีกเครื่องหนึ่งจึงไมจําเปนตองอยูที่เดียวกัน

ในระยะการมองเห็นไดโดยตรง โดยที่คุณเพียงวางอุปกรณทั้งสองเครื่องใหอยูหาง

กันไมเกิน 10 เมตร (32 ฟุต) แมวาอาจจะมีสัญญาณรบกวนจากสิ่งกีดขวางอื่นๆ 

เชน ผนังหอง หรืออปุกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ก็ตาม

โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 1.2 ซึ่งสนับสนุน

รูปแบบตอไปนี้ รูปแบบการพิมพทั่วไป  รูปแบบการเขาใชทั่วไป รูปแบบพอรต

อนุกรม รูปแบบการติดตอเน็ตเวิรกแบบ Dial-up รูปแบบชุดหูฟง  รูปแบบแฮนดฟรี 

รูปแบบการแลกเปลี่ยนออบเจกตทั่วไป  รูปแบบ Push ออบเจกต รูปแบบการโอน

ไฟล รูปแบบภาพทั่วไป  รูปแบบการเขาสูซิม และรูปแบบอุปกรณโตตอบบุคคล 

คุณควรใชเฉพาะอปุกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อ

สรางความมั่นใจในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรด

ตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอืน่ๆ เพื่อดูวาอปุกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพท

รุนนี้ไดหรือไม

อภิธานศัพท: รูปแบบจ

กําหนดวาอุปกรณที่ตางก

ถูกนํามาใชระหวางอปุกร

ใชงานรวมกันได ตองสน

ในบางพื้นที่อาจมีขอจํากัดในการใช

เจาหนาที่ในทองถิ่นหรือผูใหบริการ

คุณสมบัติตางๆ ที่ใชเทคโนโลยี Blu

ไมแสดงผลบนหนาจอขณะใชคุณส

และลดอายุการใชงานของแบตเตอ

เมื่อเครื่องถูกล็อค คุณจะใชการเชื่อ

หนา 87 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว

การตัง้คา

กด  และเลือก เชื่อมตอ > Bl

เครื่องจะขอใหกําหนดชื่อของโทรศัพ

และเปลี่ยน การมองเห็นของโทร

ใชโทรศัพทผานเทคโนโลยี Bluetoo

เลือกจากรายการดังตอไปนี้:

Bluetooth—เลือก เปด หรือ ปด ใน

รวมกันได กอนอืน่ใหตั้งคาการเชื่อม
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น หากเครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสเพื่อ

หกดปุมเปดปด และเลือก 

ดภัย

h ใหเลือก Bluetooth > ปด หรือ 

ตอ Bluetooth

 หลายรูปแบบในแตละครั้งได ตัวอยางเชน 

ันได ในเวลาเดียวกัน คุณยังสามารถโอน

ด

tooth

บาย แสดงวามีการเปดใชการเชื่อมตอ 

ศัพทของคุณพยายามเชื่อมตอกับอีก

แสดงวา กําลังมีการรับสงขอมูลโดยใชการ

โดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเปด

ละเลือก ตัวเลือก > สง > ทาง Bluetooth
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

การมองเห็นของโทรศัพท—ในการอนุญาตใหโทรศัพทของคุณถูกพบโดย

อุปกรณอื่นผานเทคโนโลยี Bluetooth เลือก เห็นไดทั้งหมด เมื่อตองการซอนเครื่อง

โทรศัพทจากอุปกรณเครื่องอื่น ใหเลือก ซอน

ชื่อของโทรศัพท—แกไขชื่อโทรศัพทของคุณ

โหมด SIM ระยะไกล—ในการเปดใชอุปกรณอื่น เชน อุปกรณเพิ่มพิเศษของชุด

โทรศัพทในรถยนตที่ใชรวมกันได ใหใชซิมการดในโทรศัพทของคุณเพื่อเชื่อมตอกับ

เครือขาย เลือก เปด

โหมด SIM ระยะไกล

ในการใชโหมดซิมระยะไกลกับอุปกรณเพิ่มพิเศษของชุดโทรศัพทในรถยนตที่ใช

รวมกันได ใหเปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth กอน และเปดใชโหมดซิมระยะไกลดวย

โทรศัพทของคุณ กอนจะเรียกใชโหมดได อุปกรณทั้งสองตองถูกจับคูกันกอนและ

การจับคูจะเริ่มตนจากอีกอุปกรณหนึ่ง เมื่อจับคูกัน ใหใชรหัสยืนยัน 16 หลัก และ

ตั้งอีกอปุกรณหนึ่งเปนไดรับอนุญาต โปรดดูที่ “การจับคูอุปกรณ” ในหนา 72 เรียก

ใชโหมดซิมระยะไกลจากอีกอุปกรณหนึ่ง

เมื่อเปดใชโหมดซิมระยะไกลบน Nokia N80 ของคุณ คําวา ซิมระยะไกล จะ

ปรากฏในโหมดสแตนดบาย การเชื่อมตอกับเครือขายไรสายจะถูกปด และแสดงดวย 

 ในพื้นที่แสดงเครื่องหมายความแรงของสัญญาณ และคุณไมสามารถใช

บริการหรือคุณสมบัติตางๆ ของซิมการดที่ตองอยูภายในพื้นที่ครอบคลุมของระบบ

เซลลูลาร อยางไรก็ดี การเชื่อมตอ LAN ไรสายยังคงใชการไดอยูในระหวางใชโหมด

ซิมระยะไกล

เมื่อโทรศัพทไรสายอยูในโหมด SIM ระยะไกล คุณจะสามารถใชอุปกรณเสริมที่

เชื่อมตอที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น เชน ชุดอุปกรณในรถยนต เพื่อโทรออกหรือรับสาย 

อุปกรณไรสายของคุณจะไมโทรออกสายใดเลย ยกเวนหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้ง

โปรแกรมไวในอุปกรณ ในขณะที่อยูในโหมดนี้ ในการโทรออกจากอุปกรณของคุณ 

คุณตองออกจากโหมดซิมระยะไกลกอ

ปลดล็อคกอน

ในการออกจากโหมด SIM ระยะไกล ใ

ออกจากโหมดซิมระยะไกล

เคล็ดลับการรักษาความปลอ

เมื่อคุณไมไดใชการเชื่อมตอ Bluetoot

การมองเห็นของโทรศัพท > ซอน

หามจับคูกับอุปกรณที่ไมรูจัก

สงขอมูลโดยใชการเชื่อม

คุณสามารถใชการเชื่อมตอ Bluetooth

ขณะคุณเชื่อมตอกับชุดหูฟงที่ใชรวมก

ไฟลไปยังอุปกรณอืน่ที่ใชงานรวมกันไ

สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Blue

• เมื่อ  ปรากฏในโหมดสแตนด

Bluetooth

• เมื่อ  กะพริบ แสดงวาโทร

อุปกรณหนึ่ง

• เมื่อ  แสดงอยางตอเนื่อง 

เชื่อมตอ Bluetooth

เคล็ดลับ! ในการสงขอความ

สมุดบันทึก เขียนขอความ แ
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 เมื่อทําการคนหาอุปกรณ 

ที่ไดรับอนุญาตหรือไมไดรับอนุญาต ใหเลื่อนไป

อไปนี้:

มตอระหวางโทรศัพทของคุณและอุปกรณ

มตองมีขอมูล และไมจําเปนตองมีการตอบรับ

ถานะนี้กับอุปกรณสวนตัวของคุณเอง เชน 

มกันไดของคุณ หรืออุปกรณอื่นของผูที่คุณ

นการอนุญาตบนหนาจออุปกรณที่ถูกจับคู

อการเชื่อมตอจากอปุกรณนี้ตองไดรับการ

ังอุปกรณ และเลือก ตัวเลือก > ลบ หากคุณ

ก ตัวเลอืก > ลบทั้งหมด

ื่อมตอกับอุปกรณอยูในขณะนี้ และลบการจับคู

ับคูจะถูกลบออกในทันที และการเชื่อมตอกับ

รเชื่อมตอ Bluetooth

ตอ Bluetooth สัญญาณเสียงจะดังขึ้น 

มรับขอความหรือไม หากคุณยอมรับ  

นํามาวางไวในแฟมขอมูล ถาดเขา ใน ขอความ 

tooth จะแสดงไวดวย  โปรดดูที่ “ถาดเขา—
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ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

1 เปดแอปพลิเคชั่นที่เก็บรายการซึ่งคุณตองการสง เชน หากตองการสงภาพไป

ยังอุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันได ใหเปด คลังภาพ

2 เลือกรายการ และ ตัวเลือก > สง > ทาง Bluetooth อปุกรณที่มีเทคโนโลยี 

Bluetooth ไรสายและอยูภายในพื้นที่จะเริ่มตนปรากฏบนหนาจอ

ไอคอนอุปกรณ:  คอมพิวเตอร  โทรศัพท  อุปกรณเสียงหรือ

วิดีโอและ  อุปกรณอื่น

ในการหยุดคนหากลางคัน ใหเลือก หยุด

3 เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ

4 หากอุปกรณอีกเครื่องหนึ่งตองการจับคูกอนสงขอมูล เสียงสัญญาณจะดังขึ้น 

และเครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน โปรดดูที่ “การจับคูอุปกรณ” ในหนา 72

5 เมื่อสรางการเชื่อมตอไดแลว คําวา กําลงัสงขอมูล จะปรากฏ

แฟมขอมูล สง ใน ขอความ ไมไดจัดเก็บขอมูลที่สงที่ใชการเชื่อมตอ Bluetooth

เคล็ดลับ!  ในขณะคนหาอุปกรณ อุปกรณบางอยางอาจแสดงแอดเดรส

เฉพาะเทานั้น (แอดเดรสอุปกรณ) ในการคนหาแอดเดรสเฉพาะของโทรศัพท 

ใหปอนรหัส *#2820# ในโหมดสแตนดบาย

การจบัคูอุปกรณ

ในการเปดหนาจออุปกรณที่ถูกจับคู ( ) ในหนาจอหลักของแอปพลิเคชั่น 

Bluetooth ใหกด 

กอนการจับคู ใหสรางรหัสผานของคุณเอง (1 - 16 หลัก) และตกลงกับเจาของ

อุปกรณอีกเครื่องไวใหใชรหัสเดียวกัน อุปกรณที่ไมมีอินเทอรเฟซผูใชจะมีรหัสผาน

ที่โรงงานตั้งมาไว รหัสผานดังกลาวจะใชเพียงครั้งเดียวเทานั้น

ในการจับคูอุปกรณ ใหเลือก ตัวเลือก > อุปกรณที่จับคูใหม อปุกรณที่มีเทคโนโลยี 

Bluetooth ไรสายและอยูภายในพื้นที่จะเริ่มตนปรากฏบนหนาจอ เลือกอุปกรณ 

แลวปอนรหัสผาน คุณตองปอนรหัสผานเดียวกันนี้กับอุปกรณอกีเครื่องดวย หลัง

การจับคู อุปกรณนั้นจะถูกบันทึกไวในหนาจออุปกรณที่จับคูแลว

อุปกรณที่ถูกจับคูจะแสดงดวย 

เมื่อตองการกําหนดใหเปนอปุกรณ

ยังอุปกรณ และเลือกจากตัวเลือกต

ตั้งเปนผานการอนุญาต—การเชื่อ

เครื่องนี้สามารถทําไดทันทีโดยคุณไ

หรือการใหสิทธิ์แยกตางหาก ใหใชส

ชุดหูฟงหรือคอมพิวเตอรที่ใชงานรว

ไววางใจ  แสดงถึงอุปกรณที่ผา

ตั้งเปนไมผานการอนุญาต—คําข

ยอมรับจากคุณทุกครั้ง

ในการยกเลิกการจับคู ใหเลื่อนไปย

ตองการยกเลิกการจับคูทั้งหมด เลือ

เคล็ดลับ! หากคุณกําลังเช

กับอุปกรณดังกลาว การจ

อุปกรณก็จะสิ้นสุด

การรบัขอมูลโดยใชกา

เมื่อคุณไดรับขอมูลโดยใชการเชื่อม

และเครื่องจะถามวาคุณตองการยอ

จะปรากฏขึ้น และรายการนั้นจะถูก

ขอความที่รับผานการเชื่อมตอ Blue

การรับขอความ” ในหนา 38
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ของคุณพยายามเชื่อมตอกับอุปกรณอื่นหรือ

งวายังมีการเชื่อมตออินฟราเรดอยู และ

ละรับขอมูลผานพอรตอินฟราเรดแลว

ขอมูล

เคเบิลขอมูล ใน โหมดสายเคเบิลขอมูล 

ิลขอมูล USB เพื่อสิ่งใด: เครื่องเลนสื่อ, 

ถายโอนขอมูล ในการทําใหโทรศัพทถามถึง

ที่เชื่อมตอสายเคเบิล ใหเลือก 

ีซี
ปพลิเคชั่นการสื่อสารดานขอมูลและการ

วยชุดโปรแกรม Nokia PC Suite คุณ

ของคุณและเครื่องพีซีที่ใชรวมกันได

ื่อซิงโครไนซกับโทรศัพทของคุณ
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

การปดการเชื่อมตอ Bluetooth

ในการปดการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก Bluetooth > ปด

การเชื่อมตอดวยอินฟราเรด

ดวยอนิฟราเรด คุณสามารถถายโอนขอมูล เชน นามบัตร บันทึก ปฏิทิน และไฟลสื่อ

ผานอุปกรณที่ใชรวมกันได

ระวังไมใหลําแสง IR (อินฟราเรด) เขาตาผูอื่น หรือรบกวนการทํางานของอุปกรณ IR 

อื่น อุปกรณนี้เปนผลิตภัณฑเลเซอร Class 1

การสงและการรับขอมูลโดยใชอินฟราเรด

1 ดูใหแนใจวา พอรตอนิฟราเรดของอุปกรณที่ใชสงและรับขอมูลชี้เขาหากัน 

และไมไดวางสิ่งของไวระหวางอุปกรณทั้งสอง ระยะหางที่แนะนําสําหรับ

อปุกรณทั้งสองคือไมเกิน 1 เมตร (3 ฟุต)

2 ผูใชอปุกรณที่ใชรับขอมูลไดเปดใชการทํางานของพอรตอินฟราเรด

ในการเปดการทํางานของพอรตอินฟราเรดของอุปกรณของคุณเพื่อรับขอมูล

ผานอินฟราเรด ใหกด  และเลือก เชื่อมตอ > อินฟราเรด

3 ผูใชอปุกรณที่ใชสงขอมูลเลือกฟงกชันอินฟราเรดที่ตองการเพื่อเริ่มตนถายโอน

ขอมูล ในการสงขอมูลผานอินฟราเรด ใหคนหาไฟลที่ตองการในแอปพลิเคชั่น

หรือตัวจัดการไฟล และเลือก ตัวเลือก > สง > ทางอินฟราเรด

หากการถายโอนขอมูลไมไดเริ่มตนภายใน 1 นาทีหลังจากเรียกใชพอรตอินฟราเรด

แลว การเชื่อมตอจะถูกยกเลิก และตองเริ่มตนอีกครั้ง

รายการทั้งหมดที่รับผานอินฟราเรดจะถูกนํามาวางไวในแฟมขอมูล ถาดเขา ใน 

ขอความ ขอความอินฟราเรดใหมจะแสดงดวย 

เมื่อ  กะพริบ แสดงวาอุปกรณ

การเชื่อมตออาจจะหลุด

เมื่อ  แสดงอยางตอเนื่อง แสด

อุปกรณของคุณพรอมสําหรับการสงแ

สายเคเบิล

กด  และเลือก เชื่อมตอ > สาย

ใหเลือกวาจะใชการเชื่อมตอสายเคเบ

PC Suite, ถายโอนขอมูล หรือ การ

วัตถุประสงคของการเชื่อมตอ ทุกครั้ง

ถามเมื่อเชื่อมตอ

การเชื่อมตอเครือ่งพ
คุณสามารถใชเครื่องโทรศัพทนี้กับแอ

เชื่อมตอกับเครื่องพีซีที่ใชรวมกันได ด

สามารถโอนยายภาพระหวางโทรศัพท

ทําการเชื่อมตอจากเครื่องพีซีทุกครั้งเพ
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รม Nokia PC Suite เปนครั้งแรกเพื่อเชื่อมตอ

ิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดและเพื่อใชชุดโปรแกรม 

รดเริ่มการติดตั้งที่มีใหเลือกใชในชุดโปรแกรมนี้

ารเชื่อมตอ

เชื่อม ในการดูสถานะของการเชื่อมตอขอมูล

M และ UMTS และ LAN ไรสาย ใหเลือก 

N ไรสายที่มีอยูภายในพื้นที่ ใหเลือก เครือขาย 

ะเห็นการเชื่อมตอขอมูลที่เปดไว: 

แพคเก็ต ( หรือ ) และการเชื่อมตอ LAN 

ารใชสายจริงที่แสดงในใบเรียกเก็บคาบริการ

ตางกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย 

ืน่ๆ

ือก > ตดัการเชื่อมตอ ในการปดการเชื่อมตอที่

 ตัดการเชื่อมตอทั้งหมด

อ ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียด 

ิดของการเชื่อมตอ
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ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

โมเดม็

คุณสามารถใชโทรศัพทเปนโมเด็มเพื่อเชื่อมตออินเทอรเน็ตเขากับคอมพิวเตอร

ที่ใชรวมกันได 

กด  และเลือก เชื่อมตอ > โมเด็ม 

กอนที่จะใชโทรศัพทเปนโมเด็ม คุณตองทําสิ่งตางๆ ตอไปนี้:

• ติดตั้งซอฟตแวรการสื่อสารขอมูลที่เหมาะสมบนคอมพิวเตอร

• สมัครเพื่อขอรับบริการเสริมที่เหมาะสมของระบบเครือขายจากผูให

บริการหรือผูใหบริการอินเทอรเน็ต

• ติดตั้งไดรเวอรที่เหมาะสมบนคอมพิวเตอร คุณตองติดตั้งไดรเวอรสําหรับการ

เชื่อมตอผานสายเคเบิลขอมูล USB และคุณอาจจําเปนตองติดตั้งหรือปรับปรุง

ไดรเวอรการเชือ่มตอ Bluetooth หรือไดรเวอรอินฟราเรด

ในการเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดผานอินฟราเรด ใหกดปุม

เลื่อน ดูใหแนใจวา พอรตอินฟราเรดของโทรศัพทและคอมพิวเตอรชี้เขาหากัน 

และไมไดวางสิ่งของไวระหวางอุปกรณทั้งสอง โปรดดูที่ “การเชื่อมตอดวยอินฟราเรด” 

ในหนา 73

ในการเชื่อมตอโทรศัพทกับคอมพิวเตอรผานการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเริ่มตนการ

เชื่อมตอจากคอมพิวเตอร ในการเปดการเชื่อมตอ Bluetooth ในอุปกรณของคุณ 

ใหเลือก  และเลือก เชื่อมตอ > Bluetooth และ Bluetooth > เปด โปรดดูที่ 

“การเชื่อมตอ Bluetooth” ในหนา 70

ในการเชื่อมตอโทรศัพทกับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดโดยการใชสายเคเบิลขอมูล 

USB ใหเริ่มตนการเชื่อมตอจากคอมพิวเตอร 

ดูคําแนะนําในการติดตั้งโดยละเอียดไดจากคูมือผูใชของ Nokia PC Suite

เคล็ดลับ! เมื่อใชชุดโปรแก

โทรศัพทของคุณกับคอมพ

Nokia PC Suite ใหใชวิซา

ตัวจัดการก

กด  และเลือก เชื่อมตอ > ตัว

หรือยุติการเชื่อมตอในเครือขาย GS

การเชื่อมตอที่ใช ในการคนหา LA

WLAN ที่ใชได

การเชื่อมตอขอมูล

ในหนาจอการเชื่อมตอที่ใชอยู คุณจ

สายขอมูล ( ) การเชื่อมตอขอมูล

ไรสาย ( )

หมายเหตุ: ระยะเวลาก

จากผูใหบริการอาจแตก

การปดเศษ และปจจัยอ

ในการยุติการเชื่อมตอ เลือก ตัวเล

เปดอยูทั้งหมด ใหเลือก ตัวเลอืก >

ในการดูรายละเอียดของการเชื่อมต

รายละเอียดที่แสดงจะขึ้นอยูกับชน



กา
รเ
ช ื อ

ม
ต อ

75

บการซิงโครไนซแบบตางๆ

 ตัวเลือก > ซิงโครไนส สถานะของการ

เสร็จสิ้น เลือก ยกเลิก

รไนซเสร็จสมบูรณแลว เลือก ใช เพื่อดูไฟล

ครไนซ และจํานวนรายการที่ถูกเพิ่ม ปรับปรุง 

ซ) ในอุปกรณของคุณหรือบนเซิรฟเวอร

ุปกรณ

รตั้งกําหนดคาสําหรับอุปกรณของคุณ หรือ

ม หรือดูและจัดการรูปแบบเซิรฟเวอรที่มีอยู 

.อุป. และเลื่อนไปทางขวา

รตั้งกําหนดคาที่แตกตางกันจากผูใหบริการ 

ั้งกําหนดคาเหลานี้อาจรวมถึงการตั้งคา

พลิเคชั่นที่แตกตางกันในอุปกรณของคุณ 

 ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

เซิรฟเวอรและรับการตั้งกําหนดคาสําหรับ
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

LAN ไรสาย

หนาจอ LAN ไรสายที่มีอยูจะแสดงรายการ LAN ไรสายภายในพื้นที่ โหมดเครือขาย 

(โครงสรางพื้นฐาน หรือ เฉพาะกิจ) และเครื่องหมายความแรงของสัญญาณ  

จะแสดงขึ้นสําหรับเครือขายพรอมการเขารหัส และ  หากอุปกรณของคุณมี

การเชื่อมตอที่ใชอยูในเครือขาย

ในการดูรายละเอยีดของเครือขาย ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียด

ในการสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในเครือขาย ใหเลือก ตัวเลือก > 

ระบุจุดเชื่อมตอ

การซิงโครไนซ

กด  และเลือก เชื่อมตอ > ซิงค เพื่อชวยใหคุณซิงโครไนซบันทึก ปฏิทิน 

หรือรายชื่อผูติดตอของคุณกับแอปพลิเคชั่นรายชื่อและปฏิทินตางๆ ที่ใชรวมกันได

บนคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได หรือในอินเตอรเน็ต คุณยังสามารถสรางหรือแกไข

การตั้งคาการซิงโครไนซ

แอปพลิเคชั่นการซิงโครไนซใชเทคโนโลยี SyncML เพื่อทําการซิงโครไนซ สําหรับ

ขอมูลความเขากันไดกับเทคโนโลยี SyncML โปรดติดตอผูจําหนายแอปพลิเคชั่นที่

คุณตองการซิงโครไนซขอมูลในอุปกรณของคุณ

คุณอาจไดรับการตั้งคาการซิงโครไนซเปนขอความตัวอักษรแบบพิเศษ โปรดดูที่ 

“ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 38

การซิงโครไนซขอมูล

ในหนาจอหลัก ซิงค คุณจะเห็นรูปแบ

1 เลือกรูปแบบการซิงโครไนซ และ

ซิงโครไนซจะแสดงบนหนาจอ

ในการยกเลิกการซิงโครไนซกอน

2 คุณจะไดรับการแจงเมื่อการซิงโค

ล็อกขอมูลที่แสดงสถานะการซิงโ

ลบหรือยกเลิก (ไมมีการซิงโครไน

ตัวจัดการอ

รูปแบบเซิรฟเวอร

ในการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรและรับกา

หากตองการสรางรูปแบบเซิรฟเวอรให

ใหกด  เลือก เชื่อมตอ > ตัวจ.ก

คุณอาจไดรับรูปแบบเซิรฟเวอรและกา

หรือฝายจัดการขอมูลของบริษัท การต

การเชื่อมตอและคาอื่นๆ ที่ใชโดยแอป

เลื่อนไปที่รูปแบบเซิรฟเวอร และเลือก

เริ่มการกําหนดคา—เพื่อเชื่อมตอกับ

โทรศัพทของคุณ
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แวรปจจุบันของอุปกรณ หรือตรวจสอบวันที่ที่

กระบบเครือขาย) ใหกด  และเลือก 

ปรุงซอฟตแวรหรือไม เลือก ตัวเลือก > 

ื่อมตออินเทอรเน็ตเมื่อเครื่องขอใหเลือก

วกับโปรแกรมจะปรากฏขึ้น เลือก ยอมรับ 

มปรับปรุงหรือ ยกเลิก เพื่อยกเลิกการดาวนโหลด 

ุณสามารถใชโทรศัพทในระหวางการดาวนโหลด

วรอาจเกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมาก

 โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาบริการ

คุณ

ยังมีไฟเพียงพอ หรือเชื่อมตอเครื่อง

ั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟตแวร คุณจะไมสามารถ

รโทรออกฉุกเฉิน จนกวาจะติดตั้งเสร็จและ

 ตองแนใจวาไดสํารองขอมูลไวแลวกอนยอมรับ

ปรุง

ช และ ยอมรับ เพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง หรือ 

ายหลังโดยใช ตัวเลือก >ติดตั้งอัพเดต   

รศัพทจะปรับปรุงซอฟตแวรและเริ่มทํางานอกีครั้ง 

ณ เลือก ตกลง เลือกจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต

ะการปรับปรุงซอฟตแวรไปที่เซิรฟเวอร

ที่ใชสําหรับการปรับปรุงซอฟตแวร เลือก 
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รูปแบบเซิรฟเวอรใหม—เพื่อสรางรูปแบบเซิรฟเวอร

แกไขรูปแบบ—เพื่อเปลี่ยนการตั้งคารูปแบบ

ดูบันทึก—เพื่อดูบันทึกการกําหนดคาของรูปแบบ

ในการลบรูปแบบเซิรฟเวอร ใหเลื่อนรูปแบบเซิรฟเวอรนั้น และกด  

การตั้งคารูปแบบเซิรฟเวอร

โปรดติดตอขอรับการตั้งคาที่ถูกตองจากผูใหบริการ 

ชื่อเซิรฟเวอร—ปอนชื่อของเซิรฟเวอรการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน

ID เซิรฟเวอร—ปอน ID ที่ไมซ้ํากันเพื่อระบุเซิรฟเวอรการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน

รหัสผานเซิรฟเวอร—ปอนรหัสผานเพื่อระบุเครื่องของคุณใหกับเซิรฟเวอร

จุดเชื่อมตอ—เลือกจุดเชื่อมตอที่จะใชเมื่อเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร

แอดเดรสของโฮสต—ปอนแอดเดรส URL ของเซิรฟเวอร

พอรต—ปอนหมายเลขพอรตของเซิรฟเวอร

ชื่อผูใช และ รหัสผาน—ปอนชื่อผูใชและรหัสผานของคุณ

อนุญาตการกําหนดคา—ในการรับการตั้งคาคอนฟเกอเรชันจากเซิรฟเวอร 

ใหเลือก ใช

รับทุกคําขอโดยอัตโนมัติ—หากคุณตองการใหโทรศัพทขอคาํยืนยันกอนรับ

คาคอนฟเกอเรชันจากเซิรฟเวอร  ใหเลือก ไม

การตรวจสอบเครือขาย—เลือกหากใชการตรวจสอบความถูกตองของเครือขาย

การปรับปรุงซอฟตแวร

ในการดูหรือปรับปรุงเวอรชันซอฟต

ปรับปรุงกอนหนานี้ (บริการเสริมจา

เชื่อมตอ > ตัวจ.ก.อุป.

ในการตรวจสอบวามีโปรแกรมปรับ

ตรวจสอบการอัพเดต เลือกจุดเช

หากมีโปรแกรมปรับปรุง ขอมูลเกี่ย

เพื่อยอมรับการดาวนโหลดโปรแกร

ดาวนโหลดอาจใชเวลาหลายนาที ค

การดาวนโหลดการปรับปรุงซอฟตแ

ผานระบบเครือขายของผูใหบริการ

การสงขอมูลไดจากผูใหบริการของ

ดูใหแนใจวาแบตเตอรี่ของโทรศัพท

ชารจกอนเริ่มตนการปรับปรุง

คําเตือน: หากคุณติดต

ใชโทรศัพท แมแตกับกา

รีสตารทโทรศัพทอกีครั้ง

การติดตั้งโปรแกรมปรับ

เมื่อดาวนโหลดเสร็จแลว ใหเลือก ใ

ไม เพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงในภ

การติดตั้งอาจใชเวลาหลายนาที โท

ในการทําการปรับปรุงใหเสร็จสมบูร

เมื่อเครื่องถาม โทรศัพทจะสงสถาน

ในการดูการตั้งคารูปแบบเซิรฟเวอร

ตัวเลือก > การตั้งคา
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ละอัตราแลกเปลี่ยน

ก > อัตราแลกเปลี่ยน กอนการแปลงสกุลเงิน 

ตัราแลกเปลี่ยน อัตราสําหรับสกุลเงินหลักคือ 1 

สกุลเงินพื้นฐาน คุณตองปอนอัตรา

ตั้งคาอตัราแลกเปลี่ยนกอนหนาถูกลบไปแลว 

ละเลือก ออฟฟศ > สมุดบันทึก 

ที่ใชงานรวมกันได และสามารถจัดเก็บไฟล

 ที่ไดรับลงใน สมุดบันทึก

ตั้ง Basic Print Profile (BPP) และใชรวมกัน

P Deskjet 450 Mobile Printer หรือ HP 

> พิมพ
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ออฟฟศ

เครื่องคิดเลข

ในการบวก ลบ คูณ หาร และคํานวณรากที่สองและเปอรเซ็นต ใหกด  และ

เลือก ออฟฟศ > คิดเลข

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากัดในดานความถูกตองและไดรับ

การออกแบบมาสําหรับการคํานวณอยางงาย

ตวัแปลง

ในการแปลงหนวยวัดจากหนวยหนึ่งไปเปนอีกหนวยหนึ่ง ใหกด  และเลือก 

ออฟฟศ > ตัวแปลง

ตัวแปลง อาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิดพลาดในการปดเศษ

1 ในชอง ประเภท ใหเลือกหนวยวัดที่คุณตองการใช

2 ในชอง หนวย ใหเลือกจากหนวยที่คุณตองการแปลง ในชอง หนวย ชองถัดไป 

ใหเลือกหนวยที่คุณตองการแปลงมาไว

3 ในชอง มูลคา ใหปอนคาที่คุณตองการแปลง ชอง มูลคา อีกชองหนึ่งจะ

เปลี่ยนมาแสดงคาที่แปลงแลวโดยอัตโนมัติ

การตั้งคาสกุลเงนิหลักแ

เลือก ประเภท > สกุลเงิน > ตัวเลือ

คุณตองเลือกสกุลเงินหลัก และปอนอ

เสมอ

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนใหม เพราะการ

สมุดบันทึก

ในการเขียนสมุดบันทึก ใหกด  แ

คุณสามารถสงบันทึกไปยังอุปกรณอืน่

ขอความตัวอกัษรทั่วไป (รูปแบบ .txt)

ในการพิมพบันทึกบนเครื่องพิมพที่ติด

ไดผานการเชื่อมตอ Bluetooth (เชน H

Photosmart 8150) ใหเลือก ตัวเลอืก
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เครือ่งบันทึก

ในการบันทึกวอยซเมมโม ใหกด  และเลือก ออฟฟศ > บันทึก ในการบันทึก

การสนทนาทางโทรศัพท ใหเปด บันทึก ในระหวางที่สนทนา ทั้งสองฝายจะไดยิน

เสียงโทนทุกๆ 5 วินาทีในขณะที่บันทึกเสียง
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ร
ยไดใชงานไปไวในแฟมขอมูล แลวนํา

จํามาไวในเมนูหลักได

ั้งแบบเสียง

า เสียงเตือนขอความเขา และเสียงประเภท

ใชงานประเภทตางๆ หรือกลุมผูโทร ใหกด  

โหมดสแตนดบาย เลื่อนไปที่รูปแบบที่คุณ

ือก เครื่องมือ > รูปแบบ เลื่อนไปยังรูปแบบ
 ปรับตั้งคา เลื่อนไปที่การตั้งคาที่คุณตองการ
เลือก แบบเสียงที่จัดเก็บไวในการดหนวย

 คุณสามารถเลื่อนไปตามรายการแบบเสียง
สินใจเลือกแบบเสียงนั้น ในการหยุดเสียง 

ลดโทน (บริการของเครือขาย) จะเปดรายการ
รคที่ตองการและเริ่มทําการเชื่อมตอไปยังเว็บ

เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง ใหเลือก ตัวเลือก > 
 เปด ตองจัดเก็บชื่อผูโทรไวใน รายชื่อ

ลือก > สรางใหม
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

การปรับโทรศัพทของคุณใหเหมาะกับความตองกา
• ในการใชหนาจอแสดงผลในโหมดสแตนดบายเพื่อเขาใชงานแอปพลิเคชั่นที่

คุณใชเปนประจําไดอยางรวดเร็ว โปรดดูที่ “โหมดสแตนดบายพิเศษ” 

ในหนา 81

• ในการเปลี่ยนภาพพื้นหลังของโหมด

สแตนดบายหรือสิ่งที่จะปรากฏใน

ภาพพักหนาจอ โปรดดูที่ 

“การเปลี่ยนแปลงลักษณะของ 

โทรศัพท” ในหนา 80 

• ในการปรับแตงแบบเสียงเรียกเขา 

โปรดดูที่ “รูปแบบ—ตั้งแบบเสียง” 

ในหนา 79 และ 

“การใสแบบเสียงเรียกเขาลงในรายชื่

อติดตอ” หนา 46

• ในการเปลี่ยนปุมลัดที่กําหนดใหกับ

การกดปุมเลื่อนและปุมเลือกซายและ

ขวาตางๆ ในโหมดสแตนดบาย โปรดดูที่ “โหมดพรอมทํางาน” ในหนา 83 

• ในการเปลี่ยนนาฬิกาที่แสดงในโหมดสแตนดบาย ใหกด  และเลือก 

นาฬิกา > ตัวเลือก > การตั้งคา > ชนิดนาฬิกา > อะนาล็อก หรือ ดิจิตัล

• ในการเปลี่ยนขอความตอนรับเปนภาพหรือภาพเคลื่อนไหว ใหกด  และเลือก 

เครื่องมือ > การตั้งคา > โทรศัพท > ทั่วไป > โลโกหรือขอความตอนรับ

• ในการเปลี่ยนหนาจอเมนูหลัก ในเมนูหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > 

เปลี่ยนมุมมอง > กริด หรือ รายการ

• ในการจัดเมนูหลักใหม ในเมนูหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > ยาย, ยายไปโฟลเดอร 

หรือ โฟลเดอรใหม 

คุณสามารถยายโปรแกรมที่ไมคอ

โปรแกรมที่คุณใชงานอยูเปนประ

รูปแบบ—ต

ในการตั้งคาและปรับแตงเสียงเรียกเข

อื่นที่กําหนดใหเหตุการณ สภาวะการ

และเลือก เครื่องมอื > รูปแบบ

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกด  ใน
ตองการใชงาน และเลือก ตกลง

ในการแกไขรูปแบบ ใหกด  และเล
ที่ตองการแกไข และเลือก ตัวเลือก >
เปลี่ยนแปลง และกด  เพื่อเปดตัว
ความจําจะแสดงดวยสัญลักษณ 
และหยุดฟงเสียงแตละแบบไดกอนตัด
ใหกดปุมใดก็ไดที่ตองการ

เมื่อคุณเลือกแบบเสียง การดาวนโห
บุคมารค โดยคุณสามารถเลือกบุคมา
เพจเพื่อดาวนโหลดแบบเสียงนั้นได

หากคุณตองการใหชื่อของผูโทรดังขึ้น
ปรับตั้งคา และตั้ง พูดชื่อผูโทร เปน

ในการสรางรูปแบบใหม ใหเลือก ตัวเ
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นแปลงลักษณะของ

เชน ภาพพื้นหลังและไอคอน ใหกด  และเลือก 

งานอยูจะมีเครื่องหมาย  ใน ลักษณะ 

างๆ จากลักษณะอืน่เขาดวยกัน หรือเลือกภาพ

ตอไป ลักษณะที่เก็บไวในการดหนวยความจํา 

  ลักษณะในการดหนวยความจําจะใช

จํานั้นในเครื่อง หากคุณตองการใชลักษณะที่

ไมตองมีการดหนวยความจํา ใหบันทึกลักษณะ

อน

ะดาวนโหลดลักษณะเพิ่มเติม ใหเลือก 

จากระบบเครือขาย)

ังลักษณะที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ใช 

ใชลักษณะนั้น ใหเลือก ตัวเลือก > ดูตัวอยาง

ักษณะ และเลือก ตัวเลือก > แกไข เพื่อเปลี่ยน

คา ประหยัดพลงังาน

มาเปนการตั้งคาดั้งเดิม ใหเลือก ตัวเลือก > 

กไขลักษณะ
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รปูแบบออฟไลน

คุณสามารถใชรูปแบบ ออฟไลน เพื่อใชโทรศัพทไดโดยไมตองเชื่อมตอกับเครือขาย

ไรสาย เมื่อคุณเปดใชรูปแบบ ออฟไลน การเชื่อมตอกับเครือขายไรสายจะถูกปด 

ซึ่งแสดงดวยเครื่องหมาย  ในพื้นที่แสดงความแรงของสัญญาณ เครื่อง

โทรศัพทจะปดกั้นสัญญาณ RF ไรสายทั้งหมดที่สงมาและที่ออกจากเครื่องไว หาก

คุณสงขอความ ขอความดังกลาวจะถูกเก็บไวในถาดออกเพื่อรอสงภายหลัง

คําเตือน: ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออกหรือรับสาย 

หรือใชคุณสมบัติอืน่ๆ ที่ตองอยูในพื้นที่ใหบริการเครือขายเซลลูลาร 

คุณอาจโทรติดตอเบอรโทรฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้งโปรแกรมไวใน

เครื่องของคุณไวลวงหนาแลว ในการโทรติดตอ คุณตองใชฟงกชัน

โทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอน

รหัสปลดล็อค

เมื่อคุณไดเปดใชรูปแบบ ออฟไลน แลว คุณยังสามารถใช LAN ไรสาย (หากมี) เชน 

เพื่ออานอเีมลหรือเรียกดูบนอินเทอรเน็ตได โปรดปฏิบัติตามขอกําหนดดานความ

ปลอดภัยที่มีเมื่อสรางและใชการเชื่อมตอ LAN ไรสาย โปรดดูที่ “LAN ไรสาย” 

ในหนา 5

ในการออกจากรูปแบบ ออฟไลน ใหกดปุมเปดปด และเลือกรูปแบบอื่น โทรศัพท

จะสงสัญญาณไรสายไดตามเดิม (หากมีความแรงของสัญญาณเพียงพอ) หากเปด

ใชการเชื่อมตอ Bluetooth กอนเขาสูรูปแบบ ออฟไลน การเชื่อมตอนี้จะถูกปด 

การเชื่อมตอ Bluetooth จะถูกเปดใชอีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อออกจากรูปแบบ 

ออฟไลน โปรดดูที่ “การตั้งคา” ในหนา 70

การเปลี่ย
โทรศัพท

ในการเปลี่ยนลักษณะของหนาจอ 

เครื่องมือ > ลักษณะ ลักษณะที่ใช

คุณสามารถจัดกลุมองคประกอบต

จาก คลงัภาพ เพื่อปรับตั้งลักษณะ

(หากใสไว) จะแสดงดวยสัญลักษณ

ไมได หากไมไดใสการดหนวยความ

บันทึกไวในการดหนวยความจําโดย

นั้นในหนวยความจําของโทรศัพทก

ในการเปดการเชื่อมตอเบราเซอรแล

แหลงดาวนโหลดธีม (บริการเสริม

ในการเรียกใชลักษณะ ใหเลื่อนไปย

ในการดูตัวอยางลักษณะกอนเรียก

ในการแกไขลักษณะ ใหเลื่อนไปที่ล

การตั้งคา ภาพพื้นหลงั และการตั้ง

ในการเรียกคืนลักษณะที่เลือกกลับ

เรียกคืนลักษณะดั้งเดิม เมื่อคุณแ
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โหมดสแตนดบายพิเศษ
คุณสามารถใชหนาจอแสดงผลในโหมดสแตนดบายเพื่อเขาใชงานแอปพลิเคชั่น

ที่คุณใชเปนประจําไดอยางรวดเร็ว ระบบจะตั้งคากําหนดใหใชงานโหมดสแตนดบาย

กด  และเลือก เครื่องมือ > การตั้งคา > โทรศัพท > โหมดพรอมทํางาน > 

โหมดสแตนดบายพิเศษ และกด  เพื่อสลับเปดหรือปดโหมดสแตนดบาย

ที่ใชอยู

หนาจอแสดงผลในโหมดสแตนดบายจะ

ปรากฏขึ้นพรอมกับโปรแกรมที่ตั้งไวเปน

คาเริ่มตนทางดานบนของหนาจอ สวน

ปฏิทิน สิ่งที่ตองทํา และเหตุการณของ

ผูใชจะแสดงรายการอยูทางดานลาง

เลื่อนไปยังโปรแกรมหรือเหตุการณที่

ตองการ และกดปุม 

เมื่อตั้งโหมดสแตนดบายที่ใชอยูเปน ใชงาน 

คุณจะไมสามารถใชปุมลัดบน

ปุมเลื่อนมาตรฐานที่มีอยูในโหมด

สแตนดบายได

ในการเปลี่ยนปุมลัดของแอปพลิเคชั่นที่ระบบตั้งไว ใหกด  เลือก เครื่องมือ > 

การตั้งคา > โทรศัพท > โหมดพรอมทํางาน > แอปฯโหมดสแตนดบายที่ใช 

และกด 

ปุมลัดบางปุมอาจไดรับการกําหนดไวแบบถาวร ซึ่งคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
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ษาของขอความที่ปรากฏบนหนาจอในเครื่อง

ะเวลา และตัวคั่นอื่นๆ ที่ใชในการคํานวณ เปนตน 

ยูบนซิมการดของคุณ หลังจากที่คุณเปลี่ยน

ศัพทจะปดและเปดขึ้นมาใหม

าในโทรศัพท หรือ ภาษาที่ใชเขียน จะมีผล

คุณ และการเปลี่ยนแปลงยังจะมีผลตอไปจน

ีกครั้ง

าในที่นี้จะมีผลกับตัวอกัษรและตัวอกัษรพิเศษ

นานุกรมสําหรับระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

กดคําอัตโนมัติเปน เปด หรือ ปด สําหรับ

รมสําหรับระบบชวยสะกดคําอัตโนมัตินี้มีให

วามตอนรับหรือโลโกจะแสดงชั่วขณะหนึ่ง

ั้งไว เพื่อใหภาพที่ระบบตั้งไว ขอความ เพื่อ

ูปภาพ เพื่อเลือกภาพจาก คลังภาพ

ถกําหนดการตั้งคาบางอยางใหกลับไปเปน

ัสล็อค โปรดดูที่ “ความปลอดภัย”, 
เค
ร ื อ

งม
 ือ

ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

เครื่องมือ

ปุมมัลติมีเดยี
ในการเปดปุมลัดที่กําหนดใหกับปุมมัลติมีเดีย ใหกด  คางไว ในการเปด

รายการแอปพลิเคชั่นของมัลติมีเดีย ใหกด  ในการเปดแอปพลิเคชั่นที่ตองการ 

ใหใชปุมเลื่อน ในการออกจากรายการโดยไมเลือกแอปพลิเคชั่น กด 

ในการเปลี่ยนแปลงปุมลัด กด  และเลื่อนลง ในการเปลี่ยนปุมลัดที่ระบบตั้งไว 

เลือก ปุมมัลติมเีดีย ในการเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชั่นที่แสดงเมื่อคุณกด  

เลือก ดานบน ซาย กลาง และ ขวา และแอปพลิเคชั่น

ปุมลัดบางปุมอาจไดรับการกําหนดไวแบบถาวร ซึ่งคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

การตั้งคา

ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคา กด  และเลือก เครื่องมือ > การตั้งคา 

ในการเปดกลุมการตั้งคา กด  เลื่อนไปที่การตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยนแปลง 

และกดปุม 

ผูใหบริการเครือขายหรือผูใหบริการของคุณอาจกําหนดการตั้งคาบางคาใหกับ

อุปกรณของคุณไวแลวลวงหนา และคุณอาจจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคา

เหลานั้น

โทรศพัท

ทั่วไป

ภาษาในโทรศัพท—การเปลี่ยนภา

โทรศัพท จะมีผลตอรูปแบบวันที่แล

อัตโนมัต ิเลือกภาษาตามขอมูลที่อ

ภาษาของขอความที่จะปรากฏ โทร

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาของ ภาษ

ตอทุกแอปพลิเคชั่นในโทรศัพทของ

กวาคุณจะเปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้อ

ภาษาที่ใชเขียน—การเปลี่ยนภาษ

ที่มีอยูขณะเขียนขอความและใชพจ

ตัวชวยสะกดคํา—ตั้งระบบชวยสะ

ตัวแกไขทุกตัวในโทรศัพท พจนานุก

เฉพาะในบางภาษาเทานั้น

โลโกหรือขอความตอนรับ—ขอค

ทุกครั้งที่คุณเปดโทรศัพท เลือก ที่ต

เขียนบันทึกขอความตอนรับ หรือ ร

ตั้งคาเดมิของเครื่อง—คุณสามาร

คาเดิมได ทั้งนี้ คุณจําเปนตองมีรห
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ไมเพื่อประหยัดแบตเตอรี่หลังจากเรียกใช

เมื่อปดหนาจอแลว ไฟ LED จะกะพริบเพื่อ

ยู

าหลังจากที่ไฟดานหลังของหนาจอถูกปด

รถกําหนดหมายเลขโทรศัพทที่จะใหปรากฏ

ี่คุณกําลังโทรติดตอ หรืออาจใหผูใหบริการ

อใชบริการดังกลาว (ตั้งจากเครือขาย) 

ารสายเรียกซอน (บริการเสริมจากระบบ

ามีสายเรียกเขาสายใหมขณะที่คุณกําลังใช

ันนี้เปนเปด (ทํางาน) หรือปด (ยกเลิก) หรือ

 (ตรวจสอบสถานะ)

สงขอความตัวอักษรไปใหกับผูโทรเพื่อแจงถึง

ูที่ “การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย” 

ี่จะสงในขอความตัวอักษร เมื่อคุณปฏิเสธไม

สงวิดีโอในระหวางที่มีการสนทนาทางวิดีโอ 

ฏแทน
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

“โทรศัพทและซิม” ในหนา 88 หลังจากรีเซ็ต เครื่องจะใชเวลาในการเปดเครื่องนาน

กวาปกติ การตั้งคาดังกลาวจะไมมีผลกับเอกสารและไฟลตางๆ

โหมดพรอมทํางาน

โหมดสแตนดบายพิเศษ—ใชปุมลัดไปยังแอปพลิเคชั่นในโหมดสแตนดบาย 

โปรดดูที่ “โหมดสแตนดบายพิเศษ” ในหนา 81

ปุมเลอืกทางซาย—กําหนดปุมลัดใหกับปุมเลือกทางซาย ( ) ในโหมด

สแตนดบาย

ปุมเลอืกทางขวา—กําหนดปุมลัดใหกับปุมเลือกทางขวา ( ) ในโหมด

สแตนดบาย

แอปฯโหมดสแตนดบายที่ใช—เพื่อเลือกปุมลัดแอปพลิเคชั่นที่คุณตองการให

ปรากฏในโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู คุณจะใชการตั้งคานี้ไดเฉพาะเมื่อเปด 

โหมดสแตนดบายพิเศษ

คุณยังสามารถกําหนดปุมลัดของปุมกดสําหรับการกดปุมเลื่อนที่แตกตางกัน 

ปุมลัดบนปุมเลื่อนจะใชงานไมได หากมีการใชงานโหมดสแตนดบาย

ี้ไดตอเมื่อคุณไดรับและบันท

ไว เลือก ปด หากคุณไมตองการใหโลโกปรากฏ

จอภาพ

อยางไรก็ดี ในบริเวณที่สวางมากๆ ความสวางของหนาจอจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ

พลังงาน

โหมดพัก—เลือกวาจะปดหนาจอหรือ

ตัวเลือกประหยัดพลังงานได 20 นาที 

แสดงใหทราบวา โทรศัพทยังทํางานอ

เวลาแสงสวาง—เลือกระยะหมดเวล

ตั้งคาการโทร

สง ID ผูโทรเขาของฉัน—คุณสามา

(ใช) หรือซอนจาก (ไม) ตอคูสนทนาท

เครือขายกําหนดใหหากคุณไดสมัครข

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

สายเรียกซอน—หากคุณเปดใชบริก

เครือขาย) ระบบจะแจงใหคุณทราบว

สายสนทนาสายแรกอยู กําหนดฟงกช

ตรวจสอบวาฟงกชันนี้เปดใชอยูหรือไม

ไมรับสายดวย SMS—เลือก ใช เพื่อ

สาเหตุที่คุณไมสามารถรับสาย โปรดด

ในหนา 52

ตัวอักษรขอความ—เขียนขอความท

รับสาย

รูปภาพในสายวิดีโอ—หากไมมีการ

คุณสามารถเลือกภาพนิ่งที่จะใหปราก
หมดเวลาประหยัดพลังงาน—เลือกระยะหมดเวลาหลังจากเรียกใชก ารประหยัด

โลโกระบบ—คุณสามารถดูการตัง้ คาน

เซ็นเซอรวัดแสง—ปรับระดับความสวางพ้ืนฐานของหนาจอใหสวางขึ้นหรือเขมลง 

ึกโลโกระบบ
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อ

ชื่อมตอ

ูลแบบแพคเก็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

คุณกําลังใชโทรศัพทในระบบ GSM และ UMTS 

ตอขอมูลหลายครั้งทํางานในเวลาเดียวกันได 

ารเชื่อมตอขอมูลรวมกันได ในเครือขาย UMTS 

นระหวางสนทนา

 LAN ไรสาย โปรดดูที่ “LAN ไรสาย” ในหนา 5 

หนึ่งไดในแตละครั้งเทานั้น

จุดเชื่อมตอ คุณสามารถกําหนดชนิดตางๆ 

ขอความมัลติมีเดีย

ั่นเว็บ เพื่อใชดูเพจ WML หรือ XHTML

 เพื่อสงและรับอเีมลและเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต

คุณวาตองใชจุดเชื่อมตอประเภทใดสําหรับ

ดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ เพื่อดู

นสมาชิกบริการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต

ในรูปของขอความจากผูใหบริการ โปรดดูที่ 

ูใหบริการหรือผูใหบริการเครือขายของคุณ

ดไวใหกับอุปกรณของคุณลวงหนาแลว และ

าง แกไข หรือยายออกได  แสดงวาจุด
เค
ร ื อ

งม
 ือ

ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

เรียกซ้ําอัตโนมัติ—เลือก เปด และโทรศัพทของคุณจะพยายามตอสายใหถึง 10 

ครั้งหากการตอสายครั้งแรกไมสําเร็จ ในการหยุดการเรียกซ้ําอัตโนมัติ ใหกดปุม 

สรุปหลงัโทรออก—ใชการตั้งคานี้เมื่อคุณตองการใหโทรศัพทแสดงระยะเวลาใช

สายลาสุดโดยประมาณ

การโทรดวน—เลือก เปด และคุณจะสามารถโทรตามเบอรที่กําหนดใหกับการ

โทรดวน (  — ) ไดดวยการกดปุมนั้นคางไว โปรดดูเพิ่มเติมที่ 

“หมายเลขการโทรดวน” ในหนา 49

รับไดทุกปุม—เลือก เปด และคุณจะสามารถรับสายเรียกเขาไดดวยการกดปุม

กดสั้นๆ ยกเวน , ,  และ 

สายที่ใช—การตั้งคานี้ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะปรากฏหากซิมการด

รองรับหมายเลขที่ขอรับบริการไว 2 หมายเลข นั่นคือโทรศัพท 2 สาย ใหเลือกวา

คุณตองการใชสายใดเพื่อโทรออกและสงขอความตัวอักษร อยางไรก็ดี คุณจะ

สามารถรับสายเรียกเขาจากทั้งสองสายได ไมวาจะเลือกสายใดไวก็ตาม 

หากคุณเลือก สาย 2 และไมไดสมัครขอรับบริการกับบริการเครือขายนี้ 

คุณจะไมสามารถโทรออก เมื่อสาย 2 ถูกเลือก  จะปรากฏในโหมดสแตนดบาย

เคล็ดลับ! ในการสลับระหวางสายตาง ใหกด  คางไวในโหมด

สแตนดบาย

การเปลี่ยนสาย—ในการปองกันการเลือกสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

เลือก ไมใชงาน หากซิมการดของคุณสนับสนุน ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคานี้ 

คุณตองใชรหัส PIN2

การเชื่อมต

การเชื่อมตอขอมูลและจดุเ

โทรศัพทสนับสนุนการเชื่อมตอขอม

เชน GPRS ในเครือขาย GSM หาก

คุณจะสามารถกําหนดใหการเชื่อม

โดยที่จุดเชื่อมตอตางๆ สามารถใชก

การเชื่อมตอขอมูลยังคงทํางานอยูใ

คุณยังสามารถใชการเชื่อมตอขอมูล

ใชการเชื่อมตอหนึ่งใน LAN ไรสาย

ในการเชื่อมตอขอมูล คุณจะตองใช

ของจุดเชื่อมตอไดดังนี้:

• จุดเชื่อมตอ MMS ใชสงและรับ

• จุดเชื่อมตอสําหรับแอปพลิเคช

• จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP)

กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการของ

การเขาใชบริการที่คุณตองการ โปร

ขอมูลเกี่ยวกับการใชงานและการเป

จุดเชื่อมตอ

คุณอาจไดรับการตั้งคาจุดเชื่อมตอ

“ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 38 ผ

อาจตั้งจุดเชื่อมตอบางจุดหรือทั้งหม

คุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง สร

เชื่อมตอนั้นมีการปองกันเอาไว
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ชในการเชื่อมตอขอมูล และใหไวโดยผูให

รอง

อดเดรสของศูนยการรับสงขอความมัลติมีเดีย

ั้งคาของคุณ

ื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตอไปนี้:

เภท Internet Protocol ที่ตองการใชดังนี้ 

 การตั้งคาอื่นจะขึ้นกับประเภทเครือขายที่เลือก

 เทานั้น)—พิมพที่อยู IP ของโทรศัพทของคุณ 

หลกั: พิมพที่อยู IP ของเซิรฟเวอร DNS หลัก ใน 

เซิรฟเวอร DNS รอง โปรดติดตอสอบถาม

เดรสเหลานั้น

ยูใหกับพร็อกซี่เซิรฟเวอร

เลขพอรตพร็อกซี่

คุณทราบ

วยตัวเอง หรือ คนหาชื่อเครือขาย 

ดเครือขาย WLAN และ ความปลอดภัย 

ของอุปกรณสําหรับจุดเชื่อมตอ

ชื่อเครือขายหรือไม

าะกิจ เพื่อสรางเครือขายเฉพาะกิจที่จะ

ยตรง ไมจําเปนตองใชอปุกรณจุดเชื่อมตอ 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

 แสดงถึงจุดเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต  คือจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย

เคล็ดลับ! ในการสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตใน LAN ไรสหาย ใหกด  

และเลือก เชื่อมตอ > ตัวเชื่อม > เครือขาย WLAN ที่ใชได > ตัวเลือก > 

ระบุจุดเชื่อมตอ

ในการสรางจุดเชื่อมตอจุดใหม เลือก ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอใหม ในการแกไข

การตั้งคาของจุดเชื่อมตอ เลือก ตัวเลือก > แกไข ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผูใหบริการ

แจงใหคุณทราบ

ชื่อการเชื่อมตอ—พิมพชื่อบรรยายสําหรับการเชื่อมตอ

บริการเสริม—เลือกชนิดของการเชื่อมตอขอมูล

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาคุณเลือกการตอเชื่อมขอมูลแบบใดไว โดยคุณสามารถใชชอง

การตั้งคาไดเพียงบางชองเทานั้น ปอนขอมูลในชองที่มีคําวา ตองระบุ กํากับหรือ

มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง ทั้งนี้สามารถปลอยชองอืน่ๆ ใหวางไวได เวนแตคุณจะ

ไดรับคําแนะนําอื่นๆ จากผูใหบริการของคุณ

ในการใชการเชื่อมตอขอมูลนั้น ผูใหบริการระบบเครือขายจะตองสนับสนุน

คุณสมบัติของฟงกชันดังกลาว และในกรณีที่จําเปน ผูใหบริการระบบเครือขาย

ตองเปดใชงานฟงกชันนี้ในซิมการดของคุณดวย

ขอมูลแบบแพคเก็ต

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผูใหบริการแจงใหคุณทราบ

ชื่อจุดเชื่อมตอ—คุณจะไดขอมูลชื่อจุดเชื่อมตอจากผูใหบริการเครือขายหรือ

ผูใหบริการของคุณ

ชื่อผูใช—ชื่อผูใชอาจจําเปนในการเชื่อมตอขอมูล โดยทั่วไปคุณสามารถขอรับชื่อ

ผูใชไดจากผูใหบริการ

แจงใหใสรหัสผาน—หากคุณตองปอนรหัสผานใหมทุกครั้งที่คุณล็อกเขาเซิรฟเวอร 

หรือหากคุณไมตองการบันทึกรหัสผานของคุณในโทรศัพท เลือก ใช

รหัสผาน—รหัสผานอาจจําเปนตองใ

บริการ

การตรวจสอบ—เลือก ปกต ิหรือ รับ

โฮมเพจ—ใหปอนเว็บแอดเดรสหรือแ

อยางใดอยางหนึ่ง โดยขึ้นอยูกับการต

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง เพ

ประเภทระบบเครือขาย—เลือกประ

การตั้งคา IPv4 หรือ การตั้งคา IPv6

ที่อยู IP ของโทรศัพท (สําหรับ IPv4

เซิรฟเวอร DNS—ใน เซิรฟเวอรชื่อ

เซิรฟเวอรชื่อรอง: พิมพที่อยู IP ของ

ผูใหบริการอินเตอรเน็ตเพื่อขอรับแอด

ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร—กําหนดที่อ

เลขพอรตของพร็อกซี่—พิมพหมาย

LAN ไรสาย

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผูใหบริการแจงให

ชื่อเครือขาย WLAN—เลือก ปอนด

หากคุณเลือกเครือขายที่มีอยูแลว โหม

WLAN จะถูกกําหนดไดจากการตั้งคา

สถานะเครือขาย—เลือกวาจะแสดง

โหมดเครือขาย WLAN—เลือก เฉพ

อนุญาตใหโทรศัพทสงและรับขอมูลโด

LAN ไรสาย
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 และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ศัพท (ที่อยู IP ของโทรศัพท), ซับเน็ตมาสค 

ไว (เกตเวย) และ เซิรฟเวอร DNS—พิมพที่อยู 

ง โปรดติดตอสอบถามผูใหบริการอนิเตอรเน็ต

S—เลือก อัตโนมตัิ, มาตรฐาน หรือ ผูใชกําหนด

ิจ เทานั้น)—ในการพิมพหมายเลขสถานี (1-11) 

ยูสําหรับพร็อกซี่เซิรฟเวอร

ายเลขพอรตพร็อกซี่

ลกับจุดเชื่อมตอทั้งหมดที่ใชการเชื่อมตอขอมูล

ือก เมื่อวาง และคุณอยูภายในเครือขายที่

ัพทจะลงทะเบียนกับเครือขายขอมูลแบบแพคเก็ต 

เก็ตที่ใชอยู (เชน เพื่อสงและรับอีเมล) จะ

มีพื้นที่ครอบคลุมสําหรับขอมูลแบบแพคเก็ต 

ตอขอมูลแบบแพคเก็ตเปนระยะๆ หากคุณเลือก 

มตอขอมูลแพคเก็ต ก็ตอเมื่อคุณเปดใช

องการเทานั้น

เชื่อมตอในการใชเครื่องโทรศัพทเปน

พิวเตอรของคุณ
เค
ร ื อ

งม
 ือ

ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

ความปลอดภัย WLAN—เลือกการเขารหัสที่ใช: WEP, 802.1x (ไมใชสําหรับ

เครือขายเฉพาะกิจ) หรือ WPA/WPA2 (ไมใชสําหรับเครือขายเฉพาะกิจ) หากคุณ

เลือก เปดเครือขาย ก็ไมจําเปนตองใชการเขารหัส ฟงกชั่น WEP, 802.1x และ 

WPA สามารถนํามาใชไดเฉพาะเมื่อเครือขายสนับสนุนเทานั้น

ตั้งคาความปลอดภัย WLAN—พิมพการตั้งคาสําหรับโหมดความปลอดภัยที่เลือก

การตั้งคาความปลอดภัยสําหรับ WEP:

คีย WEP ที่ใช—เลือกหมายเลขคียของ WEP คุณสามารถสรางคีย WEP ไดไมเกิน 

4 คีย ตองพิมพการตั้งคาชุดเดียวกันลงบนอปุกรณจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย

ประเภทการตรวจสอบ—เลือก เปด หรือ แบงใช สําหรับประเภทการตรวจสอบ

ความถูกตองระหวางโทรศัพทของคุณและอปุกรณจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย

การตั้งคาคีย WEP—พิมพ การเขารหัส WEP (ความยาวของคีย), รูปแบบคีย 

WEP (ASCII หรือ ฐานสิบหก) และ รหัสคีย WEP (ขอมูลคีย WEP ในรูปแบบ

ที่เลือก)

การตั้งคาความปลอดภัยสําหรับ 802.1x และ WPA/WPA2:

โหมด WPA—เลือกวิธีการตรวจสอบความถูกตอง: EAP เพื่อใชปลั๊กอินของ 

extensible authentication protocol (EAP) หรือ คียแบงใช เพื่อใชรหัสผาน 

ทําการตั้งคาที่เหมาะสม:

การตั้งคาปลั๊กอิน EAP (สําหรับ EAP เทานั้น)—พิมพการตั้งคาตามที่ผูให

บริการของคุณแนะนํา

คียแบงใช (สําหรับ คียแบงใช เทานั้น)—พิมพรหัสผาน ตองพิมพรหัสตัวเดียวกัน

บนอุปกรณจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย

เขารหัส TKIP (สําหรับ WPA/WPA2 เทานั้น)—เลือกวาจะใช Temporal Key 

Integrity Protocol (TKIP) หรือไม

โฮมเพจ—กําหนดโฮมเพจ

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง

การตัง้คา IPv4: ที่อยู IP ของโทร

(ที่อยู IP ของซับเน็ต), เกตเวยที่ตั้ง

IP ของเซิรฟเวอร DNS หลักและรอ

เพื่อขอรับที่อยูเหลานั้น

การตัง้คา IPv6 > เซิรฟเวอร DN

สถานีเฉพาะกิจ (สําหรับ เฉพาะก

ดวยตัวเอง เลือก กําหนดเอง

ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร—พิมพที่อ

เลขพอรตของพร็อกซี่—พิมพหม

ขอมูลแพคเก็ต

การตั้งคาขอมูลแบบแพคเก็ต จะมีผ

แบบแพคเก็ต

การเชื่อมตอ GPRS—หากคุณเล

สนับสนุนขอมูลแบบแพคเก็ต โทรศ

การเริ่มการเชื่อมตอขอมูลแบบแพค

สามารถทําไดเร็วยิ่งขึ้นดวย หากไม

โทรศัพทจะพยายามสรางการเชื่อม

เมื่อตองการ โทรศัพทจะใชการเชื่อ

แอปพลิเคชั่นหรือเริ่มดําเนินการที่ต

จุดเชื่อมตอ—จําเปนตองใชชื่อจุด

โมเด็มขอมูลแพคเก็ตกับเครื่องคอม
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ัย

รื่องจะถามรหัสทุกครั้งที่คุณเปดโทรศัพท 

l Identification Number) อาจใชไมไดกับ

นศัพทของรหัส PIN และรหัสล็อค” ในหนา 88

—คุณสามารถเปลี่ยนรหัสล็อค รหัส PIN 

เลขจาก 0 ถึง 9 หากคุณลืมรหัสเหลานี้ 

okia Care Center โปรดดูที่ 

็อค” ในหนา 88

นกับหมายเลขฉุกเฉินเพื่อปองกันการโทร

ั้งระยะล็อคอัตโนมัติ ระยะหมดเวลาหลังจาก

ปดระยะล็อคอัตโนมัติ ใหเลือก ไมมี

ล็อค

ปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่ง

ทดวยตนเอง ใหกดปุม  หนาจอ

ลือก ล็อคโทรศัพท

ําหนดใหโทรศัพทถามรหัสล็อค เมื่อมีการ

งโทรศัพทของคุณได โทรศัพทจะเก็บรายการ

เครื่อง
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

LAN ไรสาย

แสดงสถานะ—เลือกวา  จะแสดงหรือไมเมื่อสามารถใช LAN ไรสาย

สแกนหาเครือขาย—หากคุณตั้ง แสดงสถานะ เปน ใช ใหเลือกวาจะให

โทรศัพทคนหา LAN ไรสายที่นํามาใชไดบอยเพียงใด และปรับปรุงตัวบงชี้

ในการดูการตั้งคาขั้นสูง เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง ไมแนะนําให

เปลี่ยนแปลงการตั้งคาขั้นสูงของ LAN ไรสาย

การกําหนดคา

คุณอาจไดรับการตั้งคาเซิรฟเวอรที่ผานการรับรองจากผูใหบริการเครือขายหรือ

ผูใหบริการในรูปของขอความการกําหนดคา หรือการตั้งคาดังกลาวอาจถูกจัดเก็บ

ไวบนการด (U)SIM ของคุณ คุณสามารถจัดเก็บการตั้งคาเหลานี้ไวในโทรศัพท

ของคุณ ดูหรือแกไขการตั้งคาดังกลาวใน การกําหนดคา

การตั้งคา SIP

คุณจําเปนตองใชการตั้งคา SIP (Session Initiation Protocol) สําหรับบริการ

เครือขายเฉพาะที่ใช SIP เชน การแบงปนวิดีโอ คุณอาจไดรับการตั้งคาเปนขอความ

แบบตัวอกัษรพิเศษจากผูใหบริการหรือผูใหบริการระบบของคุณ คุณสามารถดู ลบ 

หรือสรางรูปแบบการตั้งคาเหลานี้ใน การตั้งคา SIP

วนัทีแ่ละเวลา

โปรดดูที่ “การตั้งคานาฬิกา” ในหนา 4 และการตั้งคาภาษาใน “ทั่วไป” หนา 82

ความปลอดภ

โทรศัพทและซิม

คําขอรหัส PIN—เมื่อมีการใชงาน เค

การเลิกใชการถามรหัส PIN (Persona

ซิมการดบางประเภท โปรดดูที่ “อภิธา

รหัส PIN, รหัส PIN2 และ รหัสล็อค

และรหัส PIN2 รหัสเหลานี้อาจรวมตัว

โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหรือ N

“อภิธานศัพทของรหัส PIN และรหัสล

กรุณาหลีกเลี่ยงการใชรหัสผานที่เหมือ

ไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยไมตั้งใจ

ระยะล็อคอตัโนมัติ—คุณสามารถต

ที่โทรศัพทถูกล็อคโดยอัตโนมัติ ในการ

ในการปลดล็อคโทรศัพท ใหปอนรหัส

เมื่อล็อคโทรศัพทไว คุณอาจโทรออกไ

กําหนดไวในเครื่องได

เคล็ดลับ! ในการล็อคโทรศัพ

รายการคําสั่งจะปรากฏขึ้น เ

ล็อคหากเปลี่ยนซิม—คุณสามารถก

ใสซิมการดที่ไมเคยใชมากอนในเครื่อ

ซิมการดที่รับรูวาเปนการดของเจาของ
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Key) และรหัส PUK2—รหัสเหลานี้ (ตัวเลข 

รือรหัส PIN2 ซึ่งถูกบล็อคไวตามลําดับ 

การด โปรดติดตอผูใหบริการซิมการด

 หลัก) ใชในการเปลี่ยนแปลงรหัส UPIN ที่ถูก

ม USIM การด โปรดติดตอผูใหบริการ USIM 

เรื่องความปลอดภัย แตใชเพื่อตรวจสอบแหลง

รอง คุณจะเห็นรายการใบรับรองที่ไดรับ

ด  เพื่อดูรายการใบรับรองสวนตัว หากมี

กตองการเชื่อมตอกับธนาคารแบบออนไลน

ล เพื่อดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการถาย

องการลดความเสี่ยงจากไวรัสหรือซอฟตแวรที่

ธิ์การใชซอฟตแวร เมื่อดาวนโหลดและติดตั้ง
เค
ร ื อ
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 ือ

ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

กลุมผูใชเฉพาะ—คุณสามารถกําหนดกลุมผูใชเฉพาะซึ่งคุณสามารถโทรออกเพื่อ

ติดตอไดและใหผูใชเหลานั้นสามารถโทรเขาหาคุณได (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย)

เมื่อการโทรจํากัดอยูที่เฉพาะกลุม การโทรไปยังเบอรฉุกเฉินที่ตั้งไวในเครื่องของ

คุณยังคงทําได

ยืนยันบริการซิม—คุณสามารถกําหนดใหโทรศัพทแสดงขอความยืนยัน เมื่อคุณ

ใชบริการจากซิมการด (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

อภิธานศัพทของรหัส PIN และรหัสล็อค

หากคุณลืมรหัสเหลานี้ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหรือ Nokia Care Center

รหัส PIN (Personal Identification Number)—ใชรหัสนี้สําหรับปองกันการใช

ซิมการดของคุณโดยไมไดรับอนุญาต รหัส PIN (ตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก) มักใหมา

พรอมกับซิมการด หลังจากพิมพรหัส PIN ไมถูกตองสามครั้งติดตอกัน รหัสจะถูก

บล็อค และคุณตองพิมพรหัส PUK เพื่อปลดล็อค

รหัส UPIN—รหัสนี้อาจมาพรอมกับการด USIM การด USIM คือเวอรชั่นที่พัฒนา

ขึ้นมาอกีขั้นของซิมการด และสนับสนุนเฉพาะในโทรศัพทมือถือ UMTS

รหัส PIN2—รหัสชนิดนี้ (ตัวเลข 4 - 8 หลัก) จะไดมาพรอมกับซิมการดบางอนั 

โดยคุณตองใชรหัสนี้ในการเขาใชฟงกชันบางอยางภายในโทรศัพทของคุณ

รหัสล็อค (หรือที่รูจักกันในชื่อรหัสโทรศัพท)—รหัสนี้ (ตัวเลข 5 หลัก) สามารถใช

เพื่อล็อคเครื่องโทรศัพท เพื่อไมใหใชเครื่องโดยไมไดรับอนุญาต รหัสล็อคที่กําหนด

ใหจากโรงงาน คือ 12345 เพื่อปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต 

ควรเปลี่ยนรหัสล็อคที่ใหมา คุณควรรักษารหัสใหมไวเปนความลับ และเก็บไวใน

ที่ปลอดภัยแยกจากตัวเครื่อง หากคุณลืมรหัส โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหรือ 

Nokia Care Center

รหัส PUK (Personal Unblocking 

8 หลัก) ใชในการเปลี่ยนรหัส PIN ห

หากไมไดรับรหัสเหลานี้มาพรอมซิม

ที่โทรศัพทของคุณใชอยู

รหัส UPUK—รหัสชนิดนี้ (ตัวเลข 8

บล็อคไว หากไมไดรับรหัสนี้มาพรอ

การดที่โทรศัพทของคุณใชอยู

การจัดการใบรับรอง

ใบรับรองแบบดิจิตอลไมรับประกัน

ที่มาของซอฟตแวร

ในหนาจอหลักของการจัดการใบรับ

อนุญาตและไดจัดเก็บไวในเครื่อง ก

คุณควรใชใบรับรองแบบดิจิตอลหา

หรือไซตอื่นๆ หรือเซิรฟเวอรระยะไก

โอนขอมูลที่เปนความลับ และหากต

ใหโทษอืน่ๆ และเพื่อใหแนใจในสิท

ซอฟตแวร
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ใชใบรับรองนั้นได โปรดติดตอผูที่ออก

ือ

ง คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถ

 และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปน

ลอืก ตัวเลือก > การตั้งคาความเชื่อถือ 

ับรองที่เลือกไวจะปรากฏขึ้นที่หนาจอ ทั้งนี้

างเชน:

รองสามารถใหการรับรองแหลงที่มาของ

ร Symbian ใหมได

สามารถใชรับรองเซิรฟเวอรตางๆ

ใบรับรองสามารถใหการรับรองแหลงที่มา



ามเชื่อถือ เพื่อเปลี่ยนแปลงคา

ัย (หากมี) ใน ชุดความปลอดภัย เลื่อนไป

น ในการดูขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับโมดูล

มปลอดภยั และเลือก ตวัเลือก > 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

สิ่งสําคัญ: แมวาการใชใบรับรองจะชวยใหความเสี่ยงที่เกี่ยวของใน

การเชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้งซอฟตแวรลดนอยลงอยางเห็นไดชัด 

แตคุณควรใชใบรับรองอยางถูกตองเพื่อใหไดรับประโยชนจากการ

รักษาความปลอดภยัที่มีประสทิธิภาพเพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมิไดให

การปองกันความปลอดภยัแตอยางใด หากแตเปนที่การจัดการใบ

รับรองตางหากที่ตองมีใบรับรองของแท ที่ถูกตอง หรือนาเชื่อถือ เพื่อ

ความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมีอายุการใชงานจํากัด 

หาก ใบรับรองหมดอาย ุหรือ ใบรับรองยังไมถูกตอง ปรากฏแมวา

ใบรับรองนั้นควรจะถูกตอง ใหตรวจสอบวันที่และเวลาปจจุบันใน

โทรศัพทของคุณวา ถูกตองแลว

การดูรายละเอยีดของใบรับรอง—การตรวจสอบวาเปนใบรับรองของแท

คุณสามารถมั่นใจไดวาเซิรฟเวอรนั้นถูกตอง ก็ตอเมื่อมีการตรวจสอบลายเซ็น 

และระยะเวลาที่ใบรับรองเซิรฟเวอรนั้นมีผลบังคับใชแลวเทานั้น

คุณจะไดรับขอความแจงบนหนาจอโทรศัพท หากเซิรฟเวอรนั้นไมใชของแท หรือใน

กรณีที่คุณไมมีใบรับรองความปลอดภัยที่ถูกตองในเครื่องของคุณ

หากตองการตรวจสอบรายละเอียดของใบรับรอง ใหเลื่อนไปที่ใบรับรองนั้นและ

เลือก ตัวเลอืก > รายละเอียดใบรับรอง เมื่อคุณเปดดูรายละเอียดของใบรับรอง 

ระบบจะตรวจสอบระยะเวลาที่มีผลบังคับใชของใบรับรอง และขอความตอไปนี้

ขอความใดขอความหนึ่งอาจปรากฏขึ้นบนหนาจอ:

• ใบรับรองไมผานความเชื่อถือ—คุณไมไดตั้งคาแอปพลเิคชั่นใดเพื่อใช

ใบรับรองนี้ โปรดดูที่ “การเปลีย่นการตั้งคาความนาเชื่อถือ” ในหนา 89

• ใบรับรองหมดอายุ—ใบรับรองที่เลอืกนั้นหมดอายุตามระยะเวลาที่มีผล

บังคับใชแลว

• ใบรับรองยังไมถูกตอง—ใบรับรองที่เลือกไวนั้นยังไมสามารถใชได เพราะ

ยังไมถึงระยะเวลาที่มีผลบังคับใช

• ใบรับรองเสียหาย—ไมสามารถ

ใบรับรองนั้น

การเปลี่ยนการตั้งคาความนาเชื่อถ

กอนที่จะเปลีย่นแปลงคาของใบรับรอ

เชื่อถือขอมูลของเจาของใบรับรองนี้ได

ของเจาของที่อยูในรายชื่อ

เลื่อนไปที่ใบรับรองการอนุญาต และเ

รายการแอปพลเิคชั่นที่สามารถใชใบร

ตองขึ้นอยูกับใบรับรองนั้นดวย ตัวอย

• การติดตั้ง Symbian: ใช—ใบรับ

แอปพลเิคชั่นของระบบปฏบิัติกา

• อินเทอรเน็ต: ใช—ใบรับรองนั้น

• การติดตั้งแอปพลิเคชั่น: ใช—

ของแอปพลเิคชั่น JavaTM ใหมได

เลือก ตวัเลือก > แกไขการตั้งคาคว

โหมดความปลอดภัย

ในการดูหรือแกไขโมดูลความปลอดภ

ที่โมดูลความปลอดภัย และกดปุมเลื่อ

ความปลอดภยั ใหเลือ่นไปที่โมดูลควา

รายละเอียดความปลอดภัย
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ชงานระหวางระบบเครือขาย GSM และ UMTS 

แสดงดวย  ในโหมดสแตนดบาย สวน

ักษณ  

บริการโดยผูใหบริการระบบเทานั้น)—เลือก

มดคู โทรศัพทจะใชระบบเครือขาย GSM หรือ 

พารามิเตอรของเน็ตเวิรกและขอตกลงในการ

ารของคุณ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ุณ

ิ เพื่อตั้งใหโทรศัพทคนหาและเลือกหนึ่งใน

ือกเครือขายจากรายการเครือขายที่มีดวยตัวเอง 

ที่เลือกไวสิ้นสุดลง โทรศัพทจะสงเสียงเตือน

ะบบอีกครั้ง ระบบที่เลือกจะตองมีขอตกลง

เครือขายหลักของคุณ กลาวคือ เปนรายเดียว

องคุณ

ี่ยวกับการโทรขามระบบเปนขอตกลงระหวาง

สองรายหรือมากกวา ในการที่จะชวยใหผูใช

บริการระบบใดระบบหนึ่งได

ื่อตั้งคาโทรศัพทใหแสดงคาเมื่อใชในระบบ

บ Microcellular Network (MCN) และเพื่อใช
เค
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ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

โอนสาย

โอนสาย จะชวยใหคุณสามารถโอนสายเรียกเขาไปยังระบบฝากขอความเสียงของ

คุณหรือเบอรโทรศัพทอื่นได หากตองการรายละเอยีดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

เลือกวาจะโอนสายใด พรอมทั้งเลือกตัวเลือกการโอนสายที่ตองการ เมื่อตองการ

โอนสายสนทนาเมื่อคุณใชสาย หรือเมื่อคุณปฏิเสธที่จะรับสายเรียกเขา ใหเลือก 

หากไมวาง ตั้งตัวเลือกเปนเปด (ทํางาน) หรือปด (ยกเลิก) หรือตรวจสอบวาได

เปดใชตัวเลือกแลวหรือไม (ตรวจสอบสถานะ)

คุณอาจเลือกตัวเลือกการโอนสายหลายตัวเลือกใหทํางานพรอมกันได เมื่อโอน

ทุกสายแลว  จะแสดงในโหมดสแตนดบาย

การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถเปดใชในเวลาเดียวกันได

จํากัดการโทร 

จํากัดการโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะชวยใหคุณสามารถจํากัดการ

โทรออกหรือรับสายโทรเขาในเครื่องได ในการเปลี่ยนการตั้งคา คุณตองมีรหัสระบบ

ซึ่งไดรับจากผูใหบริการของคุณ

เลือกตัวเลือกการจํากัดการโทรที่ตองการ และตั้งเปนเปด (ทํางาน) หรือปด 

(ยกเลิก) หรือตรวจสอบวากําลังใชตัวเลือกดังกลาวอยูหรือไม (ตรวจสอบสถานะ) 

จํากัดการโทร มีผลตอทุกสาย รวมทั้งสายขอมูล

การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถเปดใชในเวลาเดียวกันได

เมื่อสายถูกจํากัดไว คุณอาจยังติดตอไปยังเบอรฉุกเฉินทางการบางเบอรได

เครือขาย

โทรศัพทของคุณสามารถสลับการใ

ไดโดยอัตโนมัติ เครือขาย GSM จะ

เครือขาย UMTS จะแสดงดวยสัญล

โหมดระบบ (ปรากฏขึ้นเมื่อเปดให

ระบบที่ตองการใช หากคุณเลือก โห

UMTS โดยอตัโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ใหบริการขามเครือขายกับผูใหบริก

จากผูใหบริการระบบเครือขายของค

การเลอืกระบบ—เลือก อัตโนมตั

เครือขายที่มี หรือ เลือกเอง เพื่อเล

หากการเชื่อมตอกับระบบเครือขาย

ขอผิดพลาดนี้ และขอใหคุณเลือกร

เกี่ยวกับการโทรขามระบบกับระบบ

กับผูที่ใหบริการซิมการดในเครื่องข

อภิธานศัพท: ขอตกลงเก

ผูใหบริการระบบเครือขาย

สามารถใชบริการของผูให

แสดงขอมูลระบบ—เลือก เปด เพ

เครือขายโทรศัพทที่ใชเทคโนโลยีแบ

งานการรับขอมูลโทรศัพท
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ดวยเสียง

ื่อควบคุมการทํางานของเครื่องได สําหรับ

เสียงขั้นสูงที่โทรศัพทของคุณรองรับ โปรดดูที่ 

สูงเพื่อเริ่มตนแอปพลิเคชั่นและรูปแบบ คุณ

ะแฟมขอมูล รูปแบบ กด  และเลือก 

โทรศัพทจะสรางรายการเสียงสําหรับ

การใชการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูง ใหกด  

สั่งเสียง การสั่งงานดวยเสียงจะเปนชื่อ

ในรายการ

ยการ เลือก ตัวเลือก > แอปพลเิคชั่นใหม 

ียงที่สองที่สามารถนํามาใชเริ่มตนแอปพลิเคชั่น 

พิมพคําสั่งเสียงใหมในรูปของขอความ อยา

 เลือก ตวัเลือก > เลน

ยเสียง ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา 

ยการเสียงและคําสั่งที่จดจําในภาษาในเครื่อง

ในการรีเซ็ตขอมูลเสียงที่เครื่องจดจําไว เชน 

ี้ ใหเลือก ลบการดัดแปลงเสียง
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

อุปกรณเพิ่มพิเศษ

ในโหมดสแตนดบาย  แสดงวามีชุดหูฟงเชื่อมตออยู และ  ชุดหูฟงยังไมวาง 

หรือการเชื่อมตอกับชุดหูฟงผาน Bluetooth ขาดหายไป   แสดงวามีเครื่อง

ชวยฟงเชื่อมตออยูและ  หมายถึง เท็กซโฟน เชื่อมตออยู

เลือก ชุดหูฟง, เครื่องชวยฟง, เท็กซโฟน, แฮนดฟรี Bluetooth หรือ 

แทนชารจและลําโพง และจากตัวเลือกตอไปนี้:

รูปแบบที่ตั้งไว—เพื่อกําหนดรูปแบบที่คุณตองการใชในแตละครั้งที่คุณเชื่อมตอ

อุปกรณเสริมกับโทรศัพทของคุณ โปรดดูที่ “รูปแบบ—ตั้งแบบเสียง” ในหนา 79 

ตอบรับอัตโนมัต—ิตั้งวาคุณตองการใหโทรศัพทรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติ

หรือไมหลังผานไป 5 วินาที หากตั้งแบบเสียงเปน บี๊พหนึ่งครั้ง หรือ เงียบ การ

ตอบรับอตัโนมัติจะไมทํางาน คุณไมสามารถใชการตอบรับอัตโนมัติกับ เท็กซโฟน

แสงสวาง—ตั้งวาจะใหเปดแสงสวางคางไวหรือปดหลังจากหมดเวลาที่กําหนด 

ไมสามารถใชการตั้งคานี้กับอปุกรณเพิ่มพิเศษทั้งหมด

หากคุณใช เท็กซโฟน คุณตองเรียกใชอุปกรณนี้บนโทรศัพทของคุณ กด  

และเลือก เครื่องมือ > การตั้งคา > อุปกรณเพิ่มพิเศษ > เท็กซโฟน > 

ใชเท็กซโฟน > ใช

การสั่งงาน

คุณสามารถใชการสั่งงานดวยเสียงเพ

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งงานดวย

“การโทรออกดวยเสียง” ในหนา 49

ในการเรียกใชการสั่งงานดวยเสียงขั้น

ตองเปดแอปพลิเคชั่น คําสั่งเสียง แล

เครื่องมือ > คําสั่งเสียง > รูปแบบ 

แอปพลิเคชั่นและรูปแบบดังกลาว ใน

คางไวในโหมดสแตนดบาย และพูดคํา

ของแอปพลิเคชั่นหรือรูปแบบที่ปรากฏ

ในการเพิ่มแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ลงในรา

ในการเพิ่มการสั่งงานดวยเสียงเปนเส

เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนคําสั่ง และ

ใชชื่อที่สั้นมากๆ ตัวยอ และชื่อยอ

ในการฟงรายการเสียงที่ถูกซิงโครไนส

ในการเปลี่ยนการตั้งคาการสั่งงานดว

ในการปดโปรแกรมสรางเสียงที่เลนรา

ที่เลือก ใหเลือก ซินธีไซเซอร > ปด 

เมื่อมีการเปลี่ยนผูใชโทรศัพทเครื่องน



92

อนตอไปนี้:

ภทโปรแกรม เลขที่เวอรชัน และผูจัดจําหนาย

ัวเลือก > ดูรายละเอียด

รองความปลอดภัยของโปรแกรม ใหเลือก 

ดูที่ “การจัดการใบรับรอง” ในหนา 88

ดตหรือการแกไขโปรแกรมเดิมที่มีอยู คุณจะเรียก

 หากคุณมีไฟลการติดตั้งตนฉบับหรือขอมูล

อกไปอยางครบถวน ในการเรียกคืนแอปพลิเคชั่น

ังกลาว และติดตั้งแอปพลิเคชั่นนั้นอกีครั้งจาก

มูลสํารอง

a ตองใชไฟล .jar หากไมมีไฟลนี้ เครื่องจะขอ

ะบุจุดเชื่อมตอไวใหกับโปรแกรม เครื่องจะขอให

าวนโหลดไฟล .jar คุณอาจตองปอนชื่อผูใช

อร คุณสามารถขอรับขอมูลเหลานี้ไดจากผูให

  และเลือก เครื่องมือ > ตัวจัดการ 

ําของโทรศัพทหรือการดหนวยความจํา (หากใสไว) 

มใน ขอความ > ถาดเขา ที่มีไฟลการติดตั้ง

 ตัวเลือก ในแอปพลิเคชั่นอื่น ใหเลื่อนไปที่ไฟล

ิ่มตนการติดตั้ง

จะแสดงขอมูลความคืบหนาในการติดตั้ง หาก

ายเซ็นแบบดิจิตอลหรือการรับรอง โทรศัพทจะ

ตอ หากคุณแนใจถึงแหลงที่มาและตัวโปรแกรมนั้น

หคนหาโปรแกรมนั้นในเมนู แลวกดปุม 

ายและดูขอมูลพิเศษเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น เลือก 

ได
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ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

ตัวจดัการแอปพลิเคชั่น

กด  และเลือก เครื่องมือ > ตัวจัดการ คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นและ

ซอฟตแวรลงในโทรศัพทของคุณไดสองประเภท คือ:

• แอปพลิเคชั่น J2METM ใชเทคโนโลยี Java สําหรับไฟลที่มีสวนขยายเปน .jad 

หรือ .jar ( ) 

• แอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรอื่นๆ ที่เหมาะสมสําหรับระบบปฏิบัติการ Symbian 

( ) ไฟลการติดตั้งจะมีสวนขยายของไฟลเปน .sis โปรดติดตั้งซอฟตแวร

ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับโทรศัพท Nokia N80 เทานั้น บริษัทผูผลิตซอฟตแวร

จะอางถึงโทรศัพทรุนนี้โดยใชหมายเลขรุนอยางเปนทางการ นั่นคือ 

Nokia N80-1

คณุอาจทาํการถายโอนไฟลการตดิตัง้ไปยังเครื่องโทรศพัทของคณุไดจากคอมพวิเตอร 

ที่ใชงานรวมกันได หรือดาวนโหลดในระหวางการเบราส หรือสงถึงคุณเปนขอความ

มัลติมีเดีย เปนสิ่งที่แนบมาในอีเมล หรือโดยการใชการเชื่อมตอ Bluetooth หรือ

อินฟราเรด คุณสามารถใช Nokia Application Installer ใน Nokia PC Suite เพื่อ

ติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพทของคุณ หากคุณใช Microsoft Windows Explorer 

เพื่อโอนไฟล ใหจัดเก็บไฟลไวในการดหนวยความจําที่ใชรวมกันได (โลคัลดิสก)

การตดิตัง้แอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร

 แสดงวานี่คือแอปพลิเคชั่น .sis  แอปพลิเคชั่น Java  แสดงวา

ติดตั้งแอปพลิเคชั่นไดไมสมบูรณ และ  แสดงวา ติดตั้งแอปพลิเคชั่นไวบน

การดหนวยความจําแลว

สิ่งสําคัญ: ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรจากแหลง

ที่นาเชื่อถือ เชน แอปพลิเคชั่นที่ Symbian ลงนามรับรองหรือผานการ

ทดสอบ Java VerifiedTM

กอนการติดตั้ง ควรปฏิบัติตามขั้นต

• ในการดูขอมูลตางๆ เชน ประเ

หรือผูผลิตโปรแกรม ใหเลือก ต

• ในการแสดงรายละเอียดใบรับ

ตัวเลอืก > ดูใบรับรอง โปรด

• หากคุณติดตั้งไฟลที่มีการอัปเ

คืนไดเฉพาะโปรแกรมตนฉบับ

สํารองของชุดซอฟตแวรที่ลบอ

ตนฉบับ ใหลบแอปพลิเคชั่นด

ไฟลการติดตั้งตนฉบับ หรือขอ

• ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Jav

ใหคุณดาวนโหลด หากไมไดร

คุณเลือกกอน หากคุณกําลังด

และรหัสผานเพื่อเขาใชเซิรฟเว

บริการหรือผูผลิตแอปพลิเคชั่น

1 ในการคนหาไฟลการติดตั้ง กด

หรือเลือกคนหาที่หนวยความจ

ใน ตัวจัดไฟล หรือเปดขอควา

2 ใน ตัวจัดการ เลือก ติดตั้ง >

การติดตั้ง และกด  เพื่อเร

ในระหวางการติดตั้ง โทรศัพท

คุณติดตั้งโปรแกรมโดยไมใชล

แจงเตือน ใหดําเนินการติดตั้ง

หากตองการเริ่มโปรแกรมที่ติดตั้ง ใ

ในการเริ่มตนการเชื่อมตอกับเครือข

ตัวเลือก > ไปยังที่อยูเว็บ หากทํา
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ตัวเลือกตอไปนี้:

ตรวจสอบใบรับรองแบบออนไลนกอนการ

อดเดรสที่จะใชในการตรวจสอบใบรับรอง

ารโทรติดตอ การสงขอความ หรือการ

ตอเพื่อขอดาวนโหลดขอมูลหรือสวนประกอบ

ร เลื่อนไปที่แอปพลิเคชั่น และเลือก ตัวเลือก > 

การตั้งคาที่เกี่ยวของกับแอปพลิเคชั่นเฉพาะนั้น

สําหรบัไฟลที่มีลิขสิทธิ์

ัดเก็บไวในโทรศัพทของคุณ กด  และเลือก 

เลือกตอไปนี้:

สื่อหนึ่งหรือหลายไฟลและคียที่ยังไมได

วลาสําหรับการใชไฟลมีเดียที่อาจเกินกวา

ยังไมมีสิทธิการใชที่เชื่อมตอ

มโยงกับคียในโทรศัพท

ยายเวลาในการใชไฟลมีเดีย ใหเลือกสิทธิ์การ

หัสเขาใชงานจะไมสามารถอัปเดตได หาก

รดดูที่ “ขอความบริการเว็บ” ในหนา 39
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ในการดูวาติดตั้งหรือยายชุดซอฟตแวรใดและทําไปเมื่อใด เลือก ตัวเลือก > ดูบันทึก

ในการสงบันทึกการติดตั้งไปยังศูนยชวยเหลือเพื่อใหทางศูนยดูวาไดติดตั้งหรือยาย

โปรแกรมใดบาง ใหเลือก ตัวเลือก > สงไฟลบันทึก > ทางขอความตวัอักษร หรือ 

ทางอีเมล (นํามาใชไดเฉพาะเมื่อมีการตั้งคาอีเมลที่ถูกตองแลวเทานั้น)

สิ่งสําคัญ: โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชั่นปองกันไวรัส

เพียงหนึ่งแอปพลิเคชั่น การมีแอปพลิเคชั่นปองกันไวรัสมากกวาหนึ่ง

แอปพลิเคชั่นอาจมีผลตอสมรรถนะและการทํางานของโทรศัพท 

หรือทําใหโทรศัพทไมทํางาน 

หลังจากที่คุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในการดหนวยความจําที่ใชรวมกันไดแลว 

ไฟลการติดตั้ง (.sis) ยังคงอยูในหนวยความจําของโทรศัพท ไฟลอาจใชหนวย

ความจําเปนจํานวนมาก และปองกันไมใหคุณจัดเก็บไฟลอื่น หากตองการรักษา

พื้นที่หนวยความจําไวใหพอเพียง ใหใชชุดซอฟตแวร Nokia PC Suite สํารองขอมูล

ของไฟลการติดตั้งลงบนคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได กอนใชตัวจัดการไฟลยายไฟล

การติดตั้งออกจากหนวยความจําของโทรศัพท โปรดดูที่ “ตัวจัดการไฟล” ในหนา 8 

หากไฟล .sis เปนสิ่งที่แนบมากับขอความ ใหลบขอความออกจากถาดรับขอความ

การลบแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร

เลื่อนไปยังชุดซอฟตแวรและเลือก ตัวเลอืก > ลบ เลือก ใช เพื่อยืนยัน

หากคุณทําการลบซอฟตแวร คุณจะติดตั้งซอฟตแวรนั้นใหมไดตอเมื่อคุณมีชุด

ซอฟตแวรตนฉบับหรือขอมูลสํารองของชุดซอฟตแวรที่ลบนั้นอยางครบถวน 

หากคุณลบชุดซอฟตแวรออก คุณอาจจะไมสามารถเปดเอกสารที่สรางโดยใช

ซอฟตแวรนั้นไดอีก

หากมีชุดซอฟตแวรอกีชุดหนึ่งที่ตองขึ้นอยูกับชุดซอฟตแวรที่คุณลบออกไป นั่น

หมายความวาชุดซอฟตแวรอีกชุดหนึ่งนั้นจะไมสามารถใชงานได ดูรายละเอียด

จากเอกสารอางอิงเกี่ยวกับชุดซอฟตแวรที่ติดตั้งไว

การตั้งคา

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจาก

ตรวจใบรับรองออนไลน—เลือกเพื่อ

ติดตั้งโปรแกรม

ที่อยูเวบ็ที่ตั้งไว—ตั้งคาเริ่มตนของแ

แบบออนไลน

โปรแกรม Java บางชนิดอาจตองใชก

เชื่อมตอระบบเครือขายไปยังจุดเชื่อม

เพิ่มเติม ในหนาจอหลักของ ตัวจัดกา

การตั้งคาเปนกลุม เพื่อเปลี่ยนแปลง

สิทธิการใช
ปองกัน

ในการดูสิทธิ์การใชสิทธิ์ทางดิจิตัลที่จ

เครื่องมือ > สิทธิการใช และจากตัว

คียที่ใชได—ดูคียที่ถูกเชื่อมตอกับไฟล

เริ่มตนระยะเวลาที่ใชได

คียที่ใชไมได—ดูคียที่ไมถูกใช ระยะเ

ที่กําหนดหรือมีไฟลสื่อที่ถูกปองกันแต

คียที่ไมถูกใช—ดูคียที่ไมมีไฟลสื่อเชื่อ

ในการซื้อเวลาในการใชเพิ่มขึ้น หรือข

ใช และ ตัวเลือก > รับสิทธิการใช ร

ไมใชงานการรับขอความบริการเว็บ โป
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ในการดูขอมูลโดยละเอียด เชน สถานะของอายุที่ใชงานไดและความสามารถใน

การสงไฟล ใหเลื่อนไปที่สิทธิการใช และกดปุม 
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วามดังตอไปนี้ ไมไดระบุจุดเชื่อมตอที่ใชได 
าร? 

อง โปรดติดตอขอรับคําแนะนําจากผูให

อยูบนหนาจอและกลองออก โปรดตรวจสอบ
พวาสะอาดดีหรือไม 

ีสีเพีย้น หรือจุดที่ภาพขาดหายไปปรากฏขึ้นบน

ทนี้ จอบางแบบจะมีพิกเซลหรือจุดที่ยังคง
รื่องปกติ มิใชขอผิดพลาดแตอยางใด

ในอุปกรณอื่นบนอุปกรณของฉัน?

ารตั้งคาบนเครือขายโฮมแลว เปด 
ของคุณ และอุปกรณ UPnP อื่นๆ 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

การแกไขปญหา ถามและตอบ
รหัสผาน

คําถาม: รหัสผานของรหัสล็อค รหัส PIN หรือ รหัส PUK ของขาพเจาคืออะไร?

คําตอบ: รหัสล็อคที่ระบบตั้งไว คือ 12345 ในกรณีที่คุณลืมหรือทํารหัสล็อคหาย 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหรือ Nokia Care Center 
ในกรณีที่คุณลืมหรือทํารหัส PIN หรือ PUK หรือถาคุณยังไมไดรับรหัส 
ใหติดตอผูใหบริการระบบเครือขายของคุณสําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสผาน 
ใหติดตอผูใหบริการจุดเชือ่มตอ เชน ผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) ผูใหบริการ 
หรือ ผูใหบริการเครือขาย

แอปพลิเคชั่นไมตอบสนอง

คําถาม: ขาพเจาจะปดแอปพลิเคชั่นที่ไมตอบสนองไดอยางไร?

คําตอบ: ใหเปดหนาตางสลับการใชแอปพลิเคชั่น โดยการกดปุม  คางไว 
และเลื่อนไปยังแอปพลิเคชั่น และกด  เพื่อปดแอปพลิเคชั่น

การเชือ่มตอ Bluetooth

คําถาม: เหตุใดจงึคนหาเครื่องของเพื่อนไมพบ?

คําตอบ: ใหตรวจสอบเครื่องทั้ง 2 เครื่องวามีการเปดใชงานอยูรึเปลา ตรวจสอบวา
อุปกรณทั้งสองนั้นอยูหางกันไมเกิน 10 เมตร (33 ฟตุ) 
หรือตรวจสอบวาไมมีกําแพงหรือสิ่งกีดขวางใดๆ กั้นระหวางอุปกรณทั้งสอง 
ตรวจดูวาอุปกรณอื่นไมไดอยูในโหมดซอน
ตรวจดูวาอุปกรณทั้งสองสามารถใชรวมกันได

คําถาม: ทําไมจึงไมสามารถยกเลกิการตอเชื่อม Bluetooth ได?

คําตอบ: หากมีการเชื่อมตออุปกรณอื่นเขากับโทรศัพทของคุณอยู คุณสามารถสิ้นสุด
การเชื่อมตอโดยใชอุปกรณอีกเครื่อง หรือโดยการยกเลิกการเชื่อมตอ Bluetooth 
เลือก เชื่อมตอ > Bluetooth > ปด

บริการเบราเซอร

คําถาม: ควรทําอยางไร หากปรากฏขอค
ระบุหนึ่งคาในการตั้งคาบริก

คําตอบ: ปอนการตั้งคาเบราเซอรที่ถูกต
บริการของคุณ 

กลองถายรูป

คําถาม: ทําไมภาพจึงดูเปอน

คําตอบ: นําเอาฟลมพลาสติกที่ปดคลุม
ชองปองกันเลนสกลองถายภา

หนาจอ

คําถาม: ทําไมจึงมีจุดสวางลางๆ จุดที่ม
หนาจอทุกครั้งที่เปดเครื่อง?

คําตอบ: เปนลักษณะของหนาจอประเภ
ปรากฏอยูหรือหายไป ซึ่งเปนเ

เครือขายโฮม (UPnP)

คําถาม: ทําไมถึงไมเห็นไฟลที่ถูกจัดเก็บ

คําตอบ: เพื่อใหแนใจวาคุณไดกําหนดก
การแบงใชเนื้อหา ในอุปกรณ
ที่ใชรวมกันไดแลว
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ลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพทได?

ทหรืออีเมลแอดเดรส เพิ่มขอมูลที่ขาดหายไปใหกับ

มสามารถรับขอความมัลติมีเดียไดเนื่องจาก

ปนตอการใชงานจะปรากฏในขอความแจง
ยความจําไมพอลบบางขอมลูกอนจะดึงขอความ 
มีและดูขนาดความแตกตางของกลุมขอมูลที่ใชไปที่
ัวจัดการไฟล > ตัวเลือก > 
ํา

ะถูกแสดงแบบกะทัดรัด แสดงวาเกิดอะไรขึ้น?

ติมีเดียจากศูนยขอความมัลติมีเดีย ตรวจดูวา
ียไดระบุไวถูกตองและหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูไมมี

 > ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความมลัติมีเดีย

มขอมลูไดอยางไร หากโทรศัพทเริ่มตอเชื่อมขอมูล

สรางการเชื่อมตอขอมูล ใหเลือก ขอความ 
นี้:
ับการดึง—ทําใหบันทึกขอความไวในศูนย
การดึงขอความในภายหลัง เชน 
า หลังจากเปลี่ยนการตั้งคานี้แลว 
ยละเอียดการบันทึกยอไปยังเครือขาย 
ก ดึงทันที

สธขอความ—การปฏเิสธการนําเขา
หลังจากเปลี่ยนการตั้งคานี้แลว 
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บันทึก

คําถาม: เหตุใดจึงไมมีการบันทึกใดๆ เลย?

คําตอบ: คุณอาจจะเปดใชงานฟงกชันตัวกรองไว และไมมีการเชือ่มตอใดที่ตัวกรอง
นั้นพิจารณาแลววาควรจัดเก็บไวในบันทึก ในการดูเหตุการณทั้งหมด ใหเลือก  
สวนตัว > บันทึก > ตัวเลือก > ตัวกรอง > การสื่อสารทั้งหมด

หนวยความจําเหลือนอย

คําถาม: เมื่อหนวยความจําโทรศัพทเหลือนอย ควรดําเนินการอยางไร?

คําตอบ: คุณสามารถลบรายการตางๆ ดังตอไปนี้ไดตามปกติเพื่อหลีกเลีย่งปญหา
หนวยความจําไมเพียงพอ:

• ขอความจากโฟลเดอร ถาดเขา ฉบับราง และ สง ใน ขอความ

• ขอความอีเมลที่ดึงมาจากหนวยความจําโทรศัพท

• เพจเบราเซอรที่จัดเก็บไว

• ภาพและภาพถายใน คลังภาพ

หากคุณตองการลบขอมลูรายชื่อผูติดตอ บันทึกปฏิทิน ตัวนับเวลาการโทร ตัวนับคาโทร 
คะแนนการเลนเกมส หรือขอมูลอื่นๆ ใหไปที่แอปพลิเคชั่นนั้น เพื่อลบขอมูลออก 
หากคุณกําลังลบหลายรายการ และเครื่องแสดงขอความแบบใดแบบหนึ่งดังนี้: 
หนวยความจําไมพอที่จะดําเนินการ ลบบางขอมูลออกกอน หรือ หนวยความจําต่ํา 
ลบบางขอมูล ใหลองลบรายการใดรายการหนึ่ง (เริ่มจากรายการขนาดเล็กกอน)

คําถาม: ขาพเจาจะจัดเก็บขอมูลกอนที่จะลบไดอยางไร?

คําตอบ: บันทึกขอมูลของคุณดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้:

• ใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite เพือ่ทําสําเนาขอมูลทั้งหมดสํารองไวในเครื่อง

คอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกันได

• สงรูปภาพไปยังอีเมลแอดเดรสของคุณ และจัดเก็บรูปภาพไวในคอมพิวเตอรของคุณ

• สงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth ไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกนัได

• จัดเก็บขอมลูในการดหนวยความจําที่ใชรวมกันได

การรับสงขอความ

คําถาม: ทําไมขาพเจาจึงไมสามารถเ

คําตอบ: บัตรรายชื่อไมมีเบอรโทรศัพ
บัตรรายชื่อใน รายชือ่

การรับสงขอความมัลติมีเดีย

คําถาม: ควรทําอยางไรเมื่อโทรศัพทไ
หนวยความจําเต็ม?

คําตอบ: จํานวนหนวยความจําที่จําเ
ขอบกพรองดังตอไปนี้: หนว
ในการดูชนิดของขอมลูที่คุณ
ในหนวยความจํา ใหเลือก ต
รายละเอียดหนวยความจ

คําถาม: บันทึก กําลังดึงขอความ จ

คําตอบ: อุปกรณกําลังดึงขอความมัล
การตั้งคาขอความมัลติมีเด
ขอผิดพลาด เลือก ขอความ

คําถาม: ขาพเจาจะสิ้นสุดการตอเชื่อ
อยูตลอดเวลาไมรูจบ? 

คําตอบ: ในการหยุดอุปกรณจากการ
และทําตามขั้นตอนดังตอไป
เมื่อไดรับขอความ > ระง
ขอความมัลติมีเดีย แลวทํา
หลังจากที่คุณเลอืกการตั้งค
อุปกรณยังคงตองการสงรา
การดึงขอความทันที ใหเลือ

เมือ่ไดรับขอความ > ปฏิเ
ขอความมัลติมีเดียทั้งหมด 

ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 
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ารตั้งคา > การเชื่อมตอ > LAN ไรสาย

ไมตอง เพื่อหยุดการสแกนที่ทําไวดานหลงั 

ําคางไวดานหลังใน สแกนหาเครือขาย

คุณ เรียบรอย

อง ไอคอนสถานะของ WLAN จะไมปรากฏใน
มารถสแกนหาเครือขาย WLAN ที่นํามาใชได
LAN ไดตามปกติ
อุปกรณยังคงตองการสงรายละเอียดการบันทึกยอไปยังเครือขาย 
และศูนยขอความมัลติมีเดียจะลบขอความมัลติมีเดียที่กําลัง
จะสงมาหาคุณ 
การรับมลัติมีเดีย > ปด—เพื่อยกเลิกการนําเขา
ขอความมัลติมีเดีย หลังจากเปลี่ยนการตั้งคานี้แลว เครื่องจะไมเชื่อมตอเขา
กับระบบเครือขายที่เกี่ยวของกับการรับสงขอความมัลติมีเดียอีก 

การเชือ่มตอกบัเครื่องคอมพิวเตอร

คําถาม: เพราะเหตุใดจึงมีปญหาในการเชือ่มตอโทรศัพทเขากับเครื่องคอมพวิเตอร?

คําตอบ: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC Suite แลว และเปด
ใชโปรแกรมนี้ในเครื่องพซีีของคุณ โปรดดูที่คูมือผูใชของชุดโปรแกรม Nokia 
PC Suite ในแผนซีดีรอม สวนขอมูลเพิ่มเติมของวิธีการใชชุดโปรแกรม Nokia 
PC Suite โปรดดูที่ฟงกชันความชวยเหลือในชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 
หรือไปที่เว็บไซตฝายสนับสนุนที่ www.nokia.co.th

LAN ไรสาย

คําถาม: ทําไมฉันไมสามารถเห็นจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) ถึงแมวาจุดเชื่อมตอ 
LAN ไรสายอยูในพื้นที่ที่ครอบคลุม?

คําตอบ: อาจจะเปนที่จุดเชื่อมตอ WLAN ไดใชตัวบงชี้บริการ (SSID) แบบซอนไว 
คุณสามารถเชือ่มตอเครือขายที่ใช SSID แบบซอนไว ในกรณีที่คุณรูวา SSID 
ถูกตอง และไดสรางจุดเชือ่มตออินเตอรเน็ตแบบ WLAN 
สําหรับเครือขายบนอุปกรณ Nokia ของคุณ

คําถาม: ฉันสามารถปดการใช LAN ไรสาย (WLAN) บนอุปกรณ Nokia ของฉันไดหรือไม?

คําตอบ: WLAN บนโทรศัพทโนเกียของคุณจะปดเมื่อคุณไมไดพยายามทําการเชื่อมตอ 
หรือไมไดเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตออื่นอยู หรือไมไดสแกนหาเครือขายที่นํามาใชได 
และเพื่อลดการสิ้นเปลืองของแบตเตอรี่ คุณสามารถกําหนดโทรศัพทโนเกีย
ไมใหสแกน หรือสแกนหาเครือขายที่นํามาใชไดคางไวดานหลังนอยครั้ง
กวาเดิม WLAN จะปดในระหวางที่ทําการสแกนคางไวดานหลัง

ในการเปลี่ยนการตั้งคาการสแกนไวที่ดานหลัง:

1 กด  และเลือก เครื่องมอื > ก

2 เปลี่ยนคาของ แสดงสถานะ เปน 

หรือเพิ่มชวงเวลาของการสแกนที่ท

3 ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ

เมื่อ สแกนหาเครือขาย ถูกตั้งเปน ไมต
โหมดสแตนดบาย อยางไรก็ดี คุณยังสา
ดวยตัวเอง และเชือ่มตอกับเครือขาย W

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 
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อาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานได
ุอยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธภิาพการทํางาน
ภูมติ่ํากวาจุดเยือกแข็ง

ากอาจเกิดการระเบิดได ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความ
กําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น 
และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน

รือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา 
ิวหนังหรือดวงตา ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ใหลาง
พบแพทย

รตรวจสอบแบตเตอรี่

ุกครั้ง เพือ่ความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบ
ของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทน
ั้น มองหาโลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia บน
ฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปนี้:

วนสมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาว
ต หากคณุมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อวาแบตเตอรี่ของคุณ
ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่จุดบริการหรือ
ตที่ใกลที่สุดเพือ่ขอความชวยเหลือ จุดบริการหรือ
ตจะตรวจสอบวาแบตเตอรี่ดังกลาวเปนแบตเตอรี่
อบได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ซึ่งคุณซือ้มา
ข อ
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ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจประจุใหมได คุณสามารถ
ชารจแบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช
งาน เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลงกวาปกติ ให
เปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจากโนเกียเทานั้น และชารจ
แบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจากโนเกียเทานั้น

หากใชแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนเปนครั้งแรก หรอืหากไมไดใชแบตเตอรี่นั้นเปนเวลานาน คุณ
อาจจําเปนตองตอสายอุปกรณชารจ แลวถอดสาย แลวจึงตอสายอีกครั้งเพือ่เริ่มชารจ
แบตเตอรี่ 

ใหถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบและเครื่องเมื่อไมไดใชงาน ไมควรทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจ
เต็มแลวไวในเครื่องชารจ เนื่องจากการชารจมากเกินไปจะทําใหแบตเตอรี่มีอายุใชงานสั้น
ลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจอุอกเองเมื่อเวลาผานไป

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาสองสามนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะ
ปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได

ใชแบตเตอรี่ใหตรงตามวัตถุประสงคเทานั้น ไมควรใชเครื่องชารจหรือแบตเตอรี่อื่นที่อาจ
เปนอันตราย

อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมือ่มีวัตถุประเภทโลหะ 
เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ 
(มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน 
ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ การลดัวงจรขั้ว
แบตเตอรี่ดังกลาวอาจทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสําหรับการเชื่อมตอเกิดความเสียหายได

การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศที่รอน
หรือหนาวจัด จะทําใหประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง ควรเก็บ
แบตเตอรี่ไวที่อุณหภมูิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) เสมอ 

การใชแบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกินไป
ชั่วคราว แมวาแบตเตอรี่นั้นจะมีประจ
ของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณห

หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจ
เสียหายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน การ
กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได 

หามถอดชิน้สวนหรือแยกสวนเซลลห
ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผ
ผิวหนังหรือตาดวยน้ําทันที หรือรีบไป

คําแนะนําสําหรับกา
ของ Nokia
โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ท
วาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของแท
จําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทาน
กลองบรรจุ และตรวจสอบสติ๊กเกอรโ

การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถ
จะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็น
ไมใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia คุณ
ตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญา
ตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญา
ของแทหรือไม หากไมสามารถตรวจส
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ือไม โดยทํา

atterycheck

ัส 20 หลัก เชน 12345678919876543210 

กเวนอินเดีย ใหปอนรหัส 20 หลัก เชน 

งไปที่ +61 427151515

า "Battery" แลวตามดวยรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก 

3210 และสงไปที่ 5555

ประเทศและระหวางประเทศ

รหัสของแทหรือไม

ไมใชของแท?

รี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปน
ดอยาใชแบตเตอรี่นั้น ใหนําแบตเตอรี่ไปยังจุด
รับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือ 
บริษัทผูผลิต อาจเปนอันตรายและอาจทําให
ําใหเครื่องและอุปกรณเสริมเสียหายได รวมทั้ง
ันอื่นใดที่ใชกับโทรศัพทในการคนหาขอมูล
okia โปรดไปที่ www.nokia.co.th/batterycheck
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม

1 เมือ่มองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือ

ประสานกัน (Nokia Connecting Hands) ใน

มุมมองหนึ่ง และจะเห็นโลโกอุปกรณเสริมของ

แทของ Nokia (Nokia Original Enhancement) 

ในอีกมุมมองหนึ่ง

2 เมือ่คุณหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอร

โฮโลแกรมไปดานซาย ขวา ลาง และบน 

คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแตละ

ดานตามลําดับ

3 ขูดแถบสีดําที่ดานขางของสติ๊กเกอรออก คุณจะ

พบรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก เชน 123456789198

76543210 ใหหมุนแบตเตอรี่เพือ่ใหตัวเลขไม

กลับหัว ใหอานรหัส 20 หลักนี้โดยเริ่มอานจาก

แถวบนตอดวยแถวลาง

4 ตรวจสอบรหัส 20 ตัววาถูกตองหร

ตามขั้นตอนที่ www.nokia.co.th/b

ในการสรางขอความแบบอักษร ปอนรห
และสงไปที่ +44 7786 200276

ในการเขียนขอความแบบอักษร,

• สําหรับประเทศแถบเอเชยีแปซิฟกย

12345678919876543210 และส

• เฉพาะประเทศอินเดีย ใหปอนคําว

เชน Battery 1234567891987654

โดยจะคิดคาใชจายตามการใหบริการใน

คุณควรไดรับขอความแจงวารหัสนั้นเปน

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณ

หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอ
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม โปร
บริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ได
การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรองจาก
โทรศัพทของคุณดอยประสิทธิภาพและท
อาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประก
เพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ N

www.nokia.co.th/batterycheck
www.nokia.co.th/batterycheck


10

HS-36W

HS-26W

MD-1

LPS-4

BHF-3

มลําโพง HF-3

HF-6W

CK-7W

CK-10

CR-39

N616

DC-4

rd ขนาด 128 MB MU-17

rd ขนาด 256 MB MU-18

rd ขนาด 512 MB MU-23
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อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

อุปกรณเสริมแบบใหมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนายอยูมากมาย คุณสามารถเลือก
อุปกรณเสริมซึ่งเหมาะกับความตองการในการติดตอสื่อสารของคุณได รายการอุปกรณ
เสริมที่ใชงานรวมกันไดมีดังนี้:

ระบบเสียง

ชุดหูฟงแบบแฟชั่นสเตอริโอ HS-3

ชุดหูฟง HS-5

ชุดหูฟงแบบสเตอริโอ HDS-3

ชุดหูฟงแบบ Boom Headset HDB-4

ชุดหูฟงแบบสเตอริโอ HS-20

ชุดหูฟงแบบ Activity Headset HS-8

Audio adapter AD-15

ชุดหูฟงไรสายแบบเหน็บได HS-21W

ชุดหูฟง Boom แบบไรสาย HS-4W

ชุดหูฟงไรสาย HDW-3

ชุดหูฟงไรสาย HS-11W

ชุดหูฟงที่มีหนาจอแสดงภาพแบบไรสาย HS-13W

ชุดหูฟงไรสายแบบสเตอริโอ HS-12W

ชุดหูฟงไรสายแบบสเตอริโอ HS-34W

ชุดหูฟงไรสายแบบสเตอริโอ

ชุดหูฟงไรสาย

มิวสิคแสตนด

Inductive Loopset

รถยนต

อุปกรณ Headrest Handsfree

อุปกรณชารจแบตเตอรี่ในรถยนตพรอ

ชุดอุปกรณแฮนดฟรีไรสายในรถยนต

ชุดอุปกรณเสริมรถยนตขั้นสูง

ชุดอุปกรณเสริมรถยนต

Universal holder

ชุดอุปกรณเสริมรถยนตของโทรศัพท

เครื่องชารจโทรศัพทมือถือ

ขอมูล

หนวยความจําเสริมแบบ miniSD Ca

หนวยความจําเสริมแบบ miniSD Ca

หนวยความจําเสริมแบบ miniSD Ca
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ยขึ้นอยูกับซิมการด การตั้งคาระบบและคาที่ใช 

นทนา# เวลารอสาย#

25 นาที 

60 นาที 

A)

จนถึง 220 ชั่วโมง 

(GSM)

จนถึง 240 ชั่วโมง 

(WCDMA)
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

การรับสงขอความ

แปนพิมพไรสาย SU-8W

ปากกาดิจิตอล SU-1B

พลังงาน

เครื่องชารจขนาดกะทัดรัด AC-3

อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบายไวในสวนถัดไป

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนายบาง ตอไปนี้
เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณเสริม:

• เก็บอุปกรณเสริมใหพนมือเด็ก

• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึง

ที่สายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ติดตั้งในรถอยาง

สม่ําเสมอ

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองจาก
ผูผลิตโทรศัพทเทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปน
อันตรายและทําใหการรับประกนัหรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปนโมฆะไป

แบตเตอรี่

# เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงได โด
รูปแบบที่ใช รวมถึงสภาพแวดลอม

ประเภท เทคโนโลยี เวลาส

BL-5B Li-Ion

จนถึง 2

(GSM)

จนถึง 1

(WCDM
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Nokia HS-36W

ายของ Nokia HS-36W มีฟงกชันแบบแฮนดฟรี
ช

ดวกในโทรศัพทมือถือ

สะดวกสบายในการสวมใสดวยการปรับใหเขา

มง และเปดรอรับสายไดนาน 110 ชั่วโมง
อ ุป
กร

ณ
 เส
ร ิม

ขอ
งแ

ท
 จา

ก 
N

ok
ia

2 ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

ชุดหูฟงไรสายของ Nokia HS-26W

งายตอการใช อเนกประสงค และสวยงาม: ชุดหูฟงไรสายของ Nokia HS-26W เปน
ทางเลือกการแกปญหาสําหรับคนที่ตองการใชใหคุมคาของเงนิ  

คุณสมบัติหลัก:  

• รูปแบบคลาสสิคกับเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

• ที่เสียบหูแบบยืดหยุนขนาดพอดีและสะดวกสบายกับหูแตละขาง

• สะดวก ปุมตอบรับ/จบขนาดใหญ

• ตัวควบคุมระดับเสียงแบบสะดวก - ปรับระดับเสยีงไดโดยงายจากชุดหูฟง

• การควบคุม: ตอบ/จบการสนทนา หมนุซ้ํา  การใชเสียงโทรออก  เงียบเสียง 

ควบคุมระดับเสียง สลับระหวางโหมดโทรศัพทและโหมดแฮนดฟรี 

• เลือกสองสีระหวาง: สีดําและสีขาว

• สนทนาตอเนื่องไดนานถึง 5 ชั่วโมง และเปดรอรับสายไดนาน 150 ชั่วโมง

ชุดหูฟงไรสายของ 

ลืมการดูที่โทรศัพทไดเลย ชุดหูฟงไรส
ชวยทําใหคุณสะดวกและงายตอการใ

คุณสมบัติหลัก:  

• ควบคุมแฮนดฟรีไรสายอยางสะ

• น้ําหนักเบา (เพยีง 20 กรัม) และ

กับเอียรลูป

• สนทนาตอเนื่องไดนานถึง 6 ชั่วโ
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 Nokia SU-8W

นพิมพไรสายของ Nokia เขียนอีเมล ขอความ
ยางรวดเร็วและงายแสนงายดวยแปนพิมพ 
ของ Nokia มีขนาดเล็ก พับได ดีไซนน้ําหนักเบา 
อุปกรณชวยงานชั้นเยี่ยมสําหรับระบบสํานักงาน

ับได

พบัเก็บ

ะแอปพลิเคชั นหลักของโทรศัพทที ใชงานรวมกันได

งานรวมกันได (เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth)

 อยาง: การเปด/ปด  สถานะการเชื่อมตอไรสาย  
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ชุดอุปกรณแฮนดฟรีไรสายในรถยนต HF-6W 
ของ Nokia

เดินทางบนทองถนนไดสะดวกดวยชุดอุปกรณไรสายแฮนดฟรีในรถยนตของ Nokia 
อุปกรณขนาดกะทัดรัดชิ้นนี้ใชติดตอสื่อสารกับโทรศัพทที่ใชงานรวมกันไดของคุณ ผาน
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth โดยตองอยูหางกันไมเกิน 10 เมตร โดยมี “ระบบติดตามเสียง” 
ซึ่งใชไมโครโฟน 4 ตัว เลือกเสียงจาก 19 ทิศทาง เพื่อกําหนดทิศทางที่มาของเสียง และ
ตัดเสียงรบกวนรอบขางที่ไมเกี่ยวของจากบรเิวณรอบๆ ติดตั้งไดงาย เพยีงเสียบเขากับ
ชองจุดบุหรี่ในรถยนต

คุณสมบัติหลัก:  

• การเชือ่มตอไรสายกบัโทรศัพททีใ่ชงานรวมกันไดผานทางเทคโนโลยไีรสาย Bluetooth

• เทคโนโลยีติดตามเสียงชวยลดเสียงรบกวนรอบขาง

• รับสายและวางสาย รวมทั้งปรับระดับเสียงไดจากปุมเดียวกัน

• การติดตั้งในขั้นตอนเดียว: เสียบเขากับชองจุดบุหรี่ในรถยนต

• สายมวนเก็บไดเพื่อชารจโทรศัพทที่ใชงานรวมกันไดของคุณขณะเดินทาง

แปนพิมพไรสายของ

พัฒนาประสิทธิภาพงานของคุณดวยแป
แบบตัวอักษร หรือบันทึกการประชุมไดอ
QWERTY เต็มรูปแบบ แปนพมิพไรสาย
จึงเหมาะที่จะพกพาและใชงาน และเปน
ไรสายเคลื่อนที่ของคุณ

คุณสมบัติหลกั:  

• แปนพิมพ QWERTY น้ําหนักเบา พ

• ปุมเปด/ปด พรอมปดอัตโนมัติเมื่อ

• ปุ มลดัสําหรับเมนูรับสงขอความแล

• การเชื่อมตอไรสายกับโทรศัพทที่ใช

• ไฟ LED แสดงสถานะการทํางาน 3

สถานะแบตเตอรี่

• ใชแบตเตอรี่ AAA 2 กอน
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จเขาไปอุดตันในชิ้นสวนที่เลื่อนไดของโทรศัพทและ
รทํางานของโทรศัพท
ามสะอาดเลนส เชน เลนสของกลองถายรูป 
นเซอรแสง
รือเสาอากาศสําหรับเปลี่ยนที่ไดรับการรับรองเทานั้น 
ับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจ
 และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณสื่อสาร

็บไว เชน รายชื่อและบันทึกในปฏิทิน กอนสงโทรศัพท

ยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการทํางาน ใหปด
 สํารองขอมูลที่สําคัญทั้งหมดเอาไว

ศัพท แบตเตอรี่ แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ 
ําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
กา
รด

 ูแล
แล

ะบ
ำร

 ุงร
 ักษ

า

4 ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

การดแูลและบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตที่
ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏบิัติ
ตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง

• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง ฝน ไอน้ํา ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแรเปนสาร
ประกอบซึ่งจะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสขึ้นสนิม หากตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอด
แบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวน
ที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมสิูงจะทําใหอายุการทํางานของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง ทั้งยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวน
ที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสูอุณหภูมิปกติ ความชื้น
จะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสยีหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจร

ภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได
• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาด

เครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอา
อาจสงผลตอประสิทธิภาพในกา

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําคว
พรอกซมิิตี้เซนเซอร และเลนสเซ

• ใชเสาอากาศที่ติดมากับเครื่องห
การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการร
ทําใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย
วิทยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• ทําสําเนาขอมูลที่คุณตองการเก

ของคุณเขาศูนยบริการเสมอ
• หากตองการรีเซ็ตอุปกรณเปนระ

โทรศัพท และแกะแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําขางตนทั้งหมดใชไดกับโทร
หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหน
เพื่อขอรับบริการ
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คุณปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเครื่องมอืทาง
ปองจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม ปด
ยประกาศหามใชโทรศัพทมือถือ เนื่องจากสถาน
ลังใชอุปกรณที่ไวตอสัญญาณ RF จากภายนอก

ัวใจแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจาก
ิ้ว) เพือ่หลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับ
มูลตรงกับงานวิจยัจาก Wireless Technology 
เตนของหัวใจควรปฏบิัติดังนี้:

คุมจังหวะการเตนของหัวใจเกิน 15.3 เซนติเมตร 

ื้อ
รื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจเพื่อลด

ิตอุปกรณเทียม

ึ้น ใหปดโทรศัพททันที และยายไปใชโทรศัพท

กอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได 
ควรปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภยั

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีชิน้สวนอุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บ
อุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

ความปลอดภยัดานสภาพแวดลอม

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ตางๆ และปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือเมื่ออาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ใชโทรศัพทในสภาวะการทํางานตามปกติ 
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมือ่ใชในตําแหนงปกติใกล
กับหู หรือเมือ่อยูหางจากรางกายอยางนอย 2.2 ซม. (7/8 นิ้ว) เซนติเมตร เมื่อใชซองหนัง
สําหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศพัทเพื่อการพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้
ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูในระยะหางจากรางกายตามที่
ระบุไวขางตน

โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคุณภาพเพื่อสงขอความหรือ
ไฟลขอมลู ในบางกรณี จึงอาจมีการหนวงการสงขอความหรือไฟลขอมูลไวจนกวาจะ
เชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏบิัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับ
ระยะหางระหวางเครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ

สวนตางๆ ของอุปกรณทําจากแมเหล็ก วัตถุที่เปนแมเหล็กอาจดึงดูดโทรศัพท หามวาง
บัตรเครดิตหรือสื่อที่ใชจัดเก็บอื่นๆ ที่ทําจากแมเหล็กไวใกลๆ กับโทรศัพท เพราะขอมลูที่
อยูภายในอาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย

การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุ รวมทั้งโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณ

เพียงพอได หากมีขอสงสัย ขอแนะนําให
การแพทยวาอุปกรณชิ้นนั้นไดรับการปก
โทรศัพทเมื่ออยูในสถานพยาบาลที่มปีา
พยาบาลหรือโรงพยาบาลแหงนั้นอาจกํา

เครื่องกระตุนหัวใจ

ผูผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของห
เครื่องนี้อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 น
เครื่องดังกลาว ซึง่ขอแนะนําเหลานี้มีขอ
Research ผูใชเครื่องควบคุมจังหวะการ

• เก็บโทรศัพทใหหางจากเครื่องควบ
(6 นิ้ว) เมื่อเปดโทรศัพทเคลื่อนท

• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเส
• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับเค

สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
• อานและทําตามคําแนะนําจากผูผล

หากคุณสงสัยวามีสัญญาณรบกวนเกิดข
บริเวณอื่น

อุปกรณชวยฟง 

อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอาจ
ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณ
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 (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มสีารเคมี
ออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ 

รวมถึงโทรศัพทเครื่องนี้ดวยนั้นทํางานโดยใช

ขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน รวมทั้ง

แกรมเอง ดวยเหตุนี้ จึงไมสามารถรับประกันการ

ุณจึงไมควรวางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือ

มจําเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ี้:

ขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวามีสัญญาณเพียงพอ

ซมิการดที่ใชไดลงในโทรศัพทเสียกอน
เปนเพื่อใหหนาจอวางและพรอมสําหรับการโทรออก 
แหนงปจจุบันที่คุณอยู ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแตละ

ุณจะตองปดฟงกชันเหลานั้นกอนจึงจะสามารถ
ชฉบับนี้หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูให

งใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตองใหไดมากที่สุด โทรศัพท
รเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหต ุอยาเพิง่วาง
ข อ
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ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้งไมถูกตองหรือมีการปองกัน
ไมเพียงพอ เชน ระบบฉดีน้ํามันที่ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบ
ควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภยั โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
กับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ที่ติดตั้งไวในรถของคุณ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซมโทรศัพทในรถยนต การติดตั้ง
หรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย 
ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการ
ติดตั้งและทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับ
โทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตที่มีถุงลมนิรภัย 
โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดตั้ง
อุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพอง
ตัวออก เนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณตางๆ ในบริเวณที่ไมถูกตองแลวถุงลมนิรภัยเกิด
พองตัวขึ้นอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสขึ้นได

คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน 
การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน 
รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และควรปฏิบัติตามปายและ
คําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด 
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มกีารแนะนํา
ใหดับเครื่องยนต การเกิดประกายไฟในพื้นที่เชนนั้นอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหม
ที่อาจทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน 
ใกลเครื่องสูบแกสในสถานีบริการน้ํามนั และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใช
อุปกรณวิทยุในบริเวณคลังน้ํามนั สถานีเก็บน้ํามนัและสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคมี หรือ
บริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิดอาจไมไดถูกประกาศให
เห็นเดนชัด พืน้ที่ตางๆ เหลานี้ ไดแก ชั้นใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี 

ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว
หรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละ

การโทรฉุกเฉิน

ขอสําคัญ: โทรศัพทมือถือ

สัญญาณวิทยุ ระบบเครือ

ฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตั้งโปร

เชื่อมตอในทุกสภาวะได ค

สื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยา

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังน

1 หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปด
หรือไม 
ในบางเครือขาย คุณอาจตองใส

2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จํา
3 ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตํา

พื้นที่จะแตกตางกันไป
4 กดปุมโทรออก

ในกรณีที่คุณกําลังใชฟงกชันอื่นอยู ค
โทรฉุกเฉินได โปรดศึกษาจากคูมือผูใ
บริการระบบของคุณ

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตอ
มือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสา
สายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง
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รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําระหวางประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบและได
รับการผลิตไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ 
(ICNIRP) ขอจํากัดนี้เปนสวนหนึ่งของคําแนะนําและระดับ RF ที่ไดรับอนุญาต ขอแนะนํา
นี้จัดทําขึ้นโดยหนวยงานทางดานวิทยาศาสตรที่เปนหนวยงานอิสระ ตามระยะเวลา
และการประเมนิผลจากการศึกษาดานวิทยาศาสตร ขอแนะนํานี้ยังรวมถึงระดับความ
ปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

มาตรฐานของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR (Specific 
Absorption Rate) ขอกําหนดที่กําหนดไวในคําแนะนําระหวางประเทศคือ 2.0 วัตต/
กิโลกรัม (W/kg) การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึ่ง
เครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสงูสุดที่แนะนําใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่
ทําการทดสอบ แมวา SAR จะวัดที่ระดับพลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใช
โทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่องไดรับการออกแบบมาใหใชไดหลายระดับ
พลังงาน และจะใชพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว โดยทั่วไป 
ยิ่งคุณอยูใกลสถานีสงสัญญาณเทาใด ก็ยิ่งใชพลังงานของโทรศัพทนอยลงเทานั้นคา SAR 
สูงสุดของเครื่องโทรศัพทเครื่องนี้ขณะใชทดสอบกับหู คือ 0.68 W/kg

การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR แตกตางกันไปโดย
ขึ้นอยูกับขอกําหนดในการทดสอบและที่รายงานของแตละประเทศและระบบ
เครือขาย การใชอุปกรณเสริมของโทรศัพทอาจทําใหคา SAR แตกตางกัน 
คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคา SAR ไดในสวนของขอมูลผลิตภณัฑที่ 
www.nokia.co.th

http://www.nokia.co.th
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การสํารองขอมูล 8
การโอนเนื้อหาจากโทรศัพทเครื่องอื่น 1
ข
ขอความทันใจ 66

การเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร 67
การบันทึกขอความ 68
การปดกั้น 68
การสงขอความทันใจ 68

ขอความมัลติมีเดีย 36
ขอความเสียง 48

ค
คลังภาพ 20

การนําเสนอ 22
การเรียงลําดับไฟลในอัลบั้ม 22
ไฟลสํารอง 22

คลิปเสียง 20
คําสั่ง USSD 34
คําสั่งบริการ 34

เครือขา

ค

เครื่องเล

เครื่องเล

โ

เครื่องห

แคช, ก

จ
จํากัดเบ

จุดเชื่อม

ก

จุดเชื่อม

โ

ช
ชุดโปรแ

ก

ก

ก

ข

ซ
ซอฟตแ

ก

ซิมการด

ก

ข
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 การจัดเรียงใหม 79
็ม 74

87
รหัส PIN 88
รหัส PIN2 88
รหัสความปลอดภยั 88
รหัสล็อค

PIN 88
UPIN 88
UPUK 88
วามปลอดภัย

โปรดดู รหัสล็อค
็อค 88
เวลาการใชงานของไฟลบันทึก 55
ารเสียง 91
การโทรออก 49
ะเอียดการรับรอง (SAR) 107
บ 79
บไฟล

.jad 92

.jar 91, 92

.sis 92
RealPlayer 29
0 ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท 46

ต
ตัวจัดการอุปกรณ 75
ตัวจัดการไฟล 8
ท
โทร

การตั้งคา 83
การตั้งคาการโอนสาย 90
การโอนสาย 53
ตางประเทศ 48
แบงปนวิดีโอ 51
เวลา 54

โทรดวน 49

น
นาฬิกา 4

การตั้งคา 4
ปลกุ 4

บ
บริการ

โปรดดูที่ เว็บ
บัตรรายชื่อ 45

การจัดเก็บโทน DTMF 53
การแทรกรูปภาพ 45
การสง 45

บันทึก

การกรอง 55
การลางเนื้อหา 55

บันทึกการโทร

โปรดดู บันทึก
บุคมารค 56
แบบเสียง

การรับในขอความแบบตัวอักษร 38
แบบเสียงสวนบุคคล 46

ใบรับรอง 88

ป
ปฏิทิน

การซิงโครไนซ PC Suite 63
การสรางรายการ 63

ปลุก

นาฬกิาปลุก 4
ปุมลัด 9
ฟ
ไฟล Sis 91
ไฟล Svg 22
ไฟลมีเดีย

mute sound 29
กรอกลับ 29
เดินหนาอยางรวดเร็ว 29
รูปแบบไฟล 29

ภ
ภาพยนตร, ภาพยนตร

ภาพยนตรที่กําหนดเอง 31
มูวี่เร็ว 31

ม
เมนู,

โมเด

ร
รหัส 

รหัส 

รหัส 

รหัส 

รหัสค

รหัสล

ระยะ

รายก

รายล

รูปแบ

รูปแบ
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ิเคชัน่

ava 92
ารติดตั้ง 92
ิเคชนัวิธีใช 10

รี

ปรดดู ลําโพง
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ล
ลบหนาจอ

โปรดดูที่ โหมดสแตนดบาย
ลักษณะ 80
ลําโพง 3
เลื่อนปลุก 4
ว
วันที่ 4
วิดีโอคลิป 20
วิทย ุ65
วิทยุเอฟเอ็ม 65
เว็บ

จุดเชื่อมตอ โปรดดูที่ จุดเชื่อมตอ
บล็อก 61
เบราเซอร 56, 59
ฟด 61

เวลา 4
ศ
ศูนยขอความเสียง 48

การเปลี่ยนเบอรโทรศัพท 48
การโอนสายไปยังศูนยฝากขอความเสียง 90

ศูนยฝากขอความ 39
การดึงโดยอัตโนมัติ 40

ศูนยฝากขอความระยะไกล 39

ส
สนทนา

โปรดดูที่ การสงขอความแบบดวน

สมุดโทรศัพท

โปรดดู บัตรรายชื่อ
สทิธิก์ารใช 93
เสียง

การเงียบเสียงเรียกเขา 52
การบันทึกเสียง 78

ห
หนวยความจํา

การดูการใชพืน้ที่หนวยความจํา 8
การลางหนวยความจํา 8, 54

โหมด SIM ระยะไกล 71
โหมดถายภาพ

โหมดถายรูปภาพ 14
โหมดถายวิดีโอ 14

โหมดสแตนดบาย 79
โหมดสแตนดบายที่ใชอยู 81

อ
อินเทอรเน็ต

โปรดดูที่ เว็บ
อีเมล 36

การดึงจากศูนยฝากขอความ 39
การดึงโดยอัตโนมตัิ 40
การดูสิ่งที่แนบ 40
การเปด 39
ศูนยฝากขอความระยะไกล 39

อีเมล 42
อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia 100

แอปพล

J

ก

แอปพล

ฮ
แฮนดฟ

โ
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รศพัท โทรสาร เวลาทําการ

741-6363 0-2958-5851 จันทร - อาทิตย

11:00 น. - 20:30 น.

741-6363 0-2884-5695 จันทร - ศุกร 

11:00 น. - 20:30 น.

เสาร - อาทิตย

10:30 น. - 20:30 น.

741-6363 0-2720-1661 จันทร - อาทิตย

10:30 น. - 20:30 น.

741-6363 0-2660-9290 จันทร - อาทิตย 

10:00 น. - 20:30 น.

741-6363 0-2673-7102 จันทร - ศุกร 

11:00 น. - 20:30 น.

เสาร - อาทิตย 

10:30 น. - 20:30 น.

741-6363  0-2626-0436 จันทร - อาทิตย  

10:00 น. - 20:30 น.
2 ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โท

กรุงเทพฯ

1 ฟวเจอรปารครังสิต ใตดิน หองบีเอฟ 32 ชั้นใตดิน ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 

เลขที่ 161 หมูที่ 2 ถ.พหลโยธนิ ต.ประชาธิปตย อ.ธัญญบุรี 

จ.ปทุมธานี 12130

0-2

2 เซ็นทรัลปนเกลา 4 หอง 421 ชั้น 4 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย 

กรุงเทพฯ 10700

0-2

3 ซคีอนสแควร G เลขที่ 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร 904 หมู 6 ถ. ศรีนครินทร 

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

0-2

4 ศูนยการคาเอสพานาด 3 ศูนยการคาเอสพานาด รัชดาภเิษก ชั้น 3 หองเลขที่ 321-323

99 ถ.รัชดาภเิษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2

5 เซ็นทรัลพระราม 3 6 หองเลขที่ 636/2,637/1,637/2 ชั้น 6 

เลขที่ 79/290 ถ.สาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ 10120

0-2

6 มาบุญครองเซ็นเตอร 2 เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร 

ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

0-2
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ีย แครไลน โทร: 02-640-1000

20-3321-3 0-5320-1842 จันทร - เสาร

9:00 น. - 19:00 น.

71-6976-7 0-3871-6978 จันทร - เสาร

9:00 น. - 19:00 น. 

32-5779- 0-4332-5781 จันทร - เสาร

9:00 น. - 19:00 น. 

36-5044-5 0-7436-5046 จันทร - เสาร

9:00 น. - 19:00 น. 

ุด) ความหนา (สูงสุด)

23.4 มม.

ศัพท โทรสาร เวลาทําการ
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โนเกียแครไลน  สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ โนเก

ตางจังหวัด

7 เชียงใหม 

(ตรงขามเชียงใหมแอรพอรตพลาซา)

201/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 0-53

8 พัทยา 

(ริม ถ.สุขุมวิท กอนถึงแยกพัทยากลาง)

353/43 หมูที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 0-38

9 ขอนแกน 

(บริเวณทางออกหางเทสโก โลตัส)

1 356/1 อาคาร ซีพี แลนด ชั้น 1 หมู 12 ถนน มิตรภาพ ต.เมืองเกา 

อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

0-43

80

10 หาดใหญ 

(ปากทางเขาโรงพยาบาลกรุงเทพ)

656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 0-74

ขนาด

ปรมิาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง (สงูส

97.4 ซีซี 134 กรัม 95.4 มม. 50 มม.

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทร



Nokia Care Online
ไลนของเราไวใหกับคุณ

ิตางๆ ของโทรศัพท การสาธิต

รวจสอบขอมูลลาสุด

เตอร Nokia PC Suite เชื่อมตอ
นขณะที่แอปพลิเคชั่นอื่นๆ ชวยให

ลื่อนที่และอีเมล* 
ี่เครื่องโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ
การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออน

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ 

เรียนรูวิธีตั้งคาโทรศัพทของคุณเปนครั้งแรก และคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัต
แบบอินเทอรแอ็คทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมือผูใช 
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาต
อยางสม่ําเสมอ

ซอฟตแวร 

ใชโทรศัพทของคุณใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและคอมพิว
โทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคุณสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ใ
ซอฟตแวรนี้ทํางานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

การตั้งคา

ฟงกชั่นเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเค
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชั่นเหลานี้ได จัดสงขอมูลดังกลาวมาท

*ไมมีในโทรศัพททุกเครื่อง

ซอฟตแวร 

คูมือผูใช

การตั้งคา

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 



คุนเคยกับฟงกชั่นและ

pcsuite จะชวยใหคุณ

ผลิตภณัฑและบริการอื่นๆ ของ Nokia

ที่ “Nokia Connections” 
 First To Know” (เปนคนแรกที่รูจัก) 
ional Communication” 
วิธีการใชโทรศัพท

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

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

สถานที่ขอรับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพท

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

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป 

ดูที่สวน FAQ (คําถามที่พบบอย) ของ www.nokia.co.th/faq เพื่อดูคําตอบสําหรับคําถามเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ รวมทั้ง

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของโนเกีย 
สมคัรออนไลน ที่ www.nokia.co.th/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑและโปรโมชั่นลาสุด ลงชื่อ
(การเชื่อมตอของโนเกีย) เพื่อรับขอมลูใหมๆ  ประจําเดือนเกี่ยวกับโทรศัพทและเทคโนโลยีลาสุด หรือเลือกลงชื่อที่ “Be The
เพือ่รับพรีวิวรายละเอียดการเปดตัวโทรศัพทรุนใหม หรือสมัครรับขอมูลเกี่ยวกับงานตางๆ ที่กําลังจะจัดขึ้นไดจาก “Promot
(การแจงขาวโปรโมชั่น)

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/contactus

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซอมผลิตภัณฑ โปรดคลิกเขามาที่ www.nokia.co.th/repair 

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดที่ www.nokia.co.th/support

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

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