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รั้งที่เติมน้ํามัน หามใชโทรศัพทเมื่ออยูที่จุด

มใชโทรศัพท เมื่ออยูใกลกับน้ํามันเชื้อเพลิง

ยูใกลกับจุดที่มีการระเบิด 

อหามตางๆ  อยาใชโทรศัพทในที่ที่มีการระเบิด

ูกตอง ใหใชโทรศัพทโดยถือที่ตัวโทรศัพท

คูมือผูใช อยาจับเสาอากาศโดยไมจําเปน

การรับรอง เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้น

มของเครื่องนี้ได

ะแบตเตอรี่ เลือกใชแตอุปกรณเสริม

รับการรับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับ

รถใชงานรวมกันได

งคุณไมไดกันน้ํา ควรเก็บไวในที่แหง 
ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภยั
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปน

การผิดกฎหมายได โปรดอานคูมือผูใชฉบับสมบูรณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย า หามเปดโทรศัพทในสถานที่หาม

ใช หรือเมื่ออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเปนอันดับแรก 

ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอืน่ใด เมื่อคุณ

ขับขี่ยานพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คุณควรคํานึงถึงคือ

ความปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน อปุกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจาก

สัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ

เครื่องได

ปดโทรศัพทขณะที่อยูในโรงพยาบาล โปรดปฏิบัติตาม

ขอหามตางๆ  ควรปดเครื่องเมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย

ปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน โปรดปฏิบัติตามขอหาม

ตางๆ  อุปกรณไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบิน

ได

ปดโทรศัพททุกค

เติมน้ํามัน และหา

หรือสารเคมี

ปดโทรศัพทเมื่ออ

โปรดปฏิบัติตามข

เกิดขึ้น 

การใชงานอยางถ

ตามที่อธิบายไวใน

การบริการที่ผาน

ที่จะติดตั้งหรือซอ

อุปกรณเสริมแล

และแบตเตอรี่ที่ได

อุปกรณที่ไมสามา

กันน้ํา โทรศัพทขอ
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ทของคุณ

นี้ไดรับการรับรองใหใชกับเครือขายระบบ 

TS 2100  โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติม

รโทรศัพทของคุณ

ครื่องนี้ โปรดเคารพตอสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น 

อกฎหมาย 

รปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดและเคารพ

ะสิทธิทางกฎหมายของผูอืน่ รวมถึงเรื่องของ

งกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง 

ดเครื่อง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจ

หรืออนัตราย

ของคุณสนับสนุนคุณสมบัติทั่วๆ ไปของ

int และ Excel (Microsoft Office 2000, XP และ 

ไฟลในทุกรูปแบบ
ทําสําเนาสํารอง คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลาย

ลักษณอักษรขอมูลสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ

การตอกับอุปกรณอื่นๆ เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณ

ชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมือของอุปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษาขอมูล

โดยละเอยีดเกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอโทรศัพทเขากับ

อปุกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

การโทรฉุกเฉิน โปรดตรวจสอบดูวาไดเปดใชงานฟงกชันโทรศัพท

แลวและอยูในบริเวณพื้นที่ใหบริการ กดปุมจบการทํางานหลายๆ 

ครั้งตามที่ตองการเพื่อลบหนาจอและยอนกลับไปที่หนาจอเริ่มตน 

ปอนหมายเลขฉุกเฉิน แลวกดปุมโทรออก แจงตําแหนงที่คุณอยู 

อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพ

อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับ

EGSM 850/900/1800/1900 และ UM

เกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูใหบริกา

ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเ

และไมกระทําการใดที่เปนการละเมิดต

เมื่อถายหรือใชภาพหรือวิดโีอคลิป คว

ธรรมเนียมปฏิบัติ ความเปนสวนตัวแล

ลิขสิทธิ์

 คําเตอืน: คุณตองเปดเครื่อ

ยกเวนนาฬิกาปลุก  หามเป

กอใหเกิดสัญญาณรบกวน

แอปพลิเคชัน Quickoffice ในอปุกรณ

โปรแกรม Microsoft Word, PowerPo

2003) แตไมสามารถดูหรือปรับเปลี่ยน
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ตอรี่และอุปกรณชารจ

อโทรศัพทจากเครื่องชารจทุกครั้งกอนถอด

ชารจกอนที่จะใชกับเครื่องโทรศัพท อปุกรณ

พลังงานมาจากเครื่องชารจ DC-4, AC-3 หรือ 

CP-8, ACP-12, LCH-8, LCH-9 หรือ LCH-12 

ร CA-44

ใชกับโทรศัพทเครื่องนี้ คือรุน BL-5B

ตเตอรี่ อปุกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับ

สามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณ

กนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรือ

โมฆะไป

ุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง สามารถสอบถาม

องการถอดสายไฟออกจากอปุกรณเสริม ใหจับ

ฟ

i

บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย

คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริ่มใชงานโทรศัพท 

คุณสมบัติสวนใหญในโทรศัพทเครื่องนี้ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของคุณสมบัติเครือ

ขายไรสาย บริการเสริมของระบบเครือขายดังกลาวอาจไมมีในบางเครือขาย หรือ

คุณอาจตองติดตอกับผูใหบริการโทรศัพทเพื่อสมัครขอใชบริการกอน จึงจะสามารถ

ใชบริการเสริมของระบบเครือขายได  ผูใหบริการโทรศัพทของคุณอาจใหคําแนะนํา

เพิ่มเติมสําหรับการใชงานบริการดังกลาว รวมถึงอธิบายคาใชจายในการใชบริการ 

ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงานบริการเสริมจาก

ระบบเครือขาย  ตัวอยางเชน ในบางเครือขายอาจจะไมรองรับตัวอกัษรของทุกภาษา 

และการบริการทั้งหมด

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยาง

ในเครื่องของคุณ   ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง 

เครื่องของคุณอาจไดรับการตั้งคาบางอยางไวเปนพิเศษแลว โดยการตั้งคารวมถึง

การเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลําดับเมนู และไอคอนตางๆ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่ม

เติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทของคุณรองรับโปรโตคอล WAP 2.0  (HTTP และ SSL) ที่ทํางานในโปร

โตคอล  TCP/IP คุณสมบัติบางอยางของเครื่องตองไดรับการสนับสนุนจากระบบ

เครือขาย สําหรับเทคโนโลยีที่ใชงานสําหรับคุณสมบัตินั้นๆ เชน MMS, การเบราส, 

อีเมล และการดาวนโหลดขอมูลโดยใชเบราเซอรหรือผาน MMS 

หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด 

โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ ซึ่งอาจเปนผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ 

หรือผูจําหนายรายอื่นๆ

อุปกรณเสรมิ แบตเ

ใหปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมต

แบตเตอรี่

ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณ

นี้ไดรับการออกแบบมาใหใชเมื่อรับ

AC-4 และจากเครื่องชารจ AC-1, A

เมื่อไดใชกับเครื่องชารจอะแด็ปเตอ

แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบมาให

 คําเตือน: เลือกใชแตแบ

การรับรองโดย Nokia วา

ประเภทอื่นนอกเหนือจา

รับรองสําหรับเครื่องเปน

หากตองการทราบแหลงจําหนายอ

จากตัวแทนจําหนายของคุณ หากต

ที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไ

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 
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ภัณฑและบริการของโนเกียจากเว็บไซตนั้น 

คา โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนยที่ติดตอ

.com/customerservice

ดตรวจสอบจากศูนยบริการโนเกียที่อยูใกล

pair

ือ้หาจากโทรศัพทเครือ่ง

ื่อ จากอุปกรณโนเกียที่ใชรวมกันไดไปยัง

เชื่อมตอ Bluetooth หรืออินฟราเรด  ชนิดของ

รุนของโทรศัพท  หากอุปกรณอื่นสนับสนุนการ

ขอมูลระหวางอุปกรณอื่นและโทรศัพท 

คุณคัดลอก แกไข โอน หรือสงตอภาพ เพลง 

ทรศัพทอื่น เมื่อเปดใชโทรศัพท Nokia N80 ที่

ะถูกนํามาใชโดยอัตโนมัติ

ก กด  และเลือก เครื่องมือ > ถายโอน  

อน และตองการเริ่มตนการโอนยายใหม ใหเลือก 

 ใหเลือก ทําตอ

N
ok

ia
 N

80
 ข
อง

ค ุณ
Nokia N80 ของคณุ
หมายเลขรุน: Nokia N80-1

ในที่นี้จะเรียกวา Nokia N80

ปริมาณ: 97.4 ซีซี

น้ําหนัก: 134 กรัม

ความสูง: 95.4 มม.

น้ําหนัก (สูงสุด): 50 มม.

ความหนา (สูงสุด) 23.4 มม. (26 มม. เมื่อมีกลอง)

การตั้งคา 
โดยปกติแลว โทรศัพท Nokia N80 มีการตั้งคา MMS, GPRS การสตรีมและ

อินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ ที่ถูกกําหนดคาลงในโทรศัพทใหโดยอัตโนมัติ แตทั้งนี้ตองขึ้น

อยูกับขอมูลของผูใหบริการหรือผูใหบริการเครือขายของคุณ  ผูใหบริการอาจตั้งคา

เหลานี้ไวในโทรศัพทแลว หรือคุณอาจไดรับการตั้งคาจากผูใหบริการในรูปของ

ขอความตัวอักษรแบบพิเศษ

ขอมูลการสนับสนุนและการติดตอของโนเกยี
คลิกเขามาดูที่ www.nokia-asia.com/N80/support หรือเว็บไซตโนเกียในพื้นที่ของ

คุณหากตองการขอมูลลาสุดเกี่ยวกับคูมือเลมนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม การดาวนโหลด

และบริการที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑโนเกียของคุณ

คุณจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับการใชผลิต

หากคุณตองการติดตอศูนยบริการลูก

ไดสะดวกของโนเกียไดที่ www.nokia

สําหรับบริการดานการดูแลรักษา โปร

บานไดจาก www.nokia-asia.com/re

การโอนเน
อื่น

คุณสามารถโอนยายเนื้อหา เชน รายช

โทรศัพท Nokia N80 ของคุณผานการ

เนื้อหาที่สามารถโอนยายจะขึ้นอยูกับ

ซินโครไนส คุณยังสามารถซินโครไนซ

Nokia N80

การคุมครองลิขสิทธิ์อาจปองกันไมให

(รวมถึงแบบเสียง) และเนื้อหาอื่นๆ

คุณสามารถใสซิมการดของคุณลงในโ

ยังไมไดใชซิมการด รูปแบบออฟไลนจ

การโอนเนื้อหา

1 ในการใชแอปพลิเคชั่นเปนครั้งแร

หากคุณเคยใชแอปพลิเคชั่นมาก

ถายโอนขอมูล ในหนาจอขอมูล

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 
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ๆ
SM

ย UMTS (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

นหนึ่งหรือหลายขอความซึ่งอยูในแฟมขอมูล 

ฝากขอความระยะไกล

อมูล ถาดออก 

กเขา เปน เงียบ และ แบบเสียงเตือนขอความ, 

บบเสียงเตือนอีเมล เปน ปด

ล็อค

ํามาใช (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

รศัพทจะถูกโอนไปที่เบอรอื่น หากคุณมีสาย

ระบบเครือขาย) เครื่องหมายของสายแรกคือ 

ตอเขากับโทรศัพทแลว

มกันไดดวย Bluetooth หายไป

ูกเชื่อมตอกับโทรศัพทแลว

ูกเชื่อมตอกับโทรศัพทแลว
2 เลือกวาคุณตองการใชการเชื่อมตอ Bluetooth หรืออินฟราเรดเพื่อโอนยาย

ขอมูล อุปกรณทั้งสองตองสนับสนุนการเชื่อมตอในชนิดที่เลือก

3 หากคุณเลือกการเชื่อมตอ Bluetooth:

ในการทําใหโทรศัพท Nokia N80 ใชการเชื่อมตอ Bluetooth คนหาอุปกรณ 

ใหเลือก ทําตอ เลือกโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่งของคุณจากรายการ เครื่องจะขอ

ใหคุณปอนรหัสในเครื่อง Nokia N80 ปอน (1-16 หลัก) แลวเลือก ตกลง จาก

นั้นปอนรหัสเดียวกันนั้นในเครื่องโทรศัพทอกีเครื่องหนึ่ง และเลือก ตกลง ตอน

นี้โทรศัพททั้งสองเครื่องจะจับคูกัน โปรดดูที่ “การจับคูอุปกรณ” ในหนา 66

สําหรับโทรศัพทบางรุน แอปพลิเคชัน ถายโอน จะถูกสงไปใหกับอปุกรณนั้นใน

รูปของขอความ ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน ถายโอน บนอุปกรณนั้น ใหเปด

ขอความ และทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

หากคุณเลือกอินฟราเรด ใหเชื่อมตอโทรศัพททั้งสองเครื่องเขาดวยกัน โปรดดูที่ 

“การเชื่อมตอดวยอนิฟราเรด” ในหนา 67

4 จากเครื่องโทรศัพท Nokia N80 ใหเลือกเนื้อหาที่คุณตองการคัดลอกจาก

โทรศัพทอีกเครื่อง

เนื้อหาจะถูกคัดลอกจากหนวยความจําของอุปกรณอื่นมาไวที่ตําแหนงที่ตรงกันใน

โทรศัพท Nokia N80 ของคุณ เวลาที่ใชคัดลอกจะขึ้นอยูกับจํานวนขอมูลที่โอนยาย 

และคุณสามารถยกเลิกการคัดลอกและดําเนินการตอในภายหลังได

หากอุปกรณอื่นสนับสนุนการซิงโครไนส คุณสามารถทําใหขอมูลในอปุกรณทั้งสอง

เปนขอมูลลาสุดอยูเสมอได  ในการเริ่มตนซิงโครไนสกับอปุกรณ Nokia ที่ใชรวมกันได 

ใหเลือก โทรศัพท เลื่อนไปที่อุปกรณ และเลือก ตัวเลือก > ซิงโครไนส  ทําตาม

คําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

ในการดูบันทึกการโอนยายกอนหนานี้ เลือก บันทึกการถายโอน

เครือ่งหมายที่สําคัญ
 กําลังใชโทรศัพทในเครือขาย G

 กําลังใชโทรศัพทในเครือขา

 คุณมีขอความที่ยังไมไดอา

ถาดเขา ใน ขอความ

 คุณมีอีเมลใหมอยูในศูนยรับ

 มีขอความรอสงอยูในแฟมข

 คุณมีสายที่ไมไดรับ

 แสดงขึ้นหากตั้ง ชนิดเสียงเรีย

เสียงเตือนขอความทันใจ และ แ

 ปุมกดของโทรศัพทจะถูก

 นาฬิกาปลุกยังเดินอยู

 สายโทรศัพทสายที่สองจะถูกน

 ทุกสายที่โทรเขามาที่โท

โทรศัพทสองสาย (บริการเสริมจาก

 และสายที่สองคือ 

 ชุดหูฟงที่ใชรวมกันไดถูกเชื่อม

 การเชื่อมตอกับชุดหูฟงที่ใชรว

 เครื่องชวยฟงที่ใชรวมกันไดถ

 เท็กซโฟน ที่ใชรวมกันไดถ

สายขอมูลกําลังทํางาน 

N
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นขึ้นลง หรือกด  (ปลดล็อค) และเลือก 

 ปรากฏขึ้น

ไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่ง

งและลําโพง
ง 

ง

งในระยะที่ไมหางจากเครื่องมากนัก โดยไม

ศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง เนื่องจาก

ัวเลือก > ใชงานลําโพง

 ใชงานชุดหูฟง

เวลาปลุกใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งปลุก 

ือในการหยุดเสียงปลุก 5 นาที ใหเลือก 

N
ok

ia
 N

80
 ข
อง

ค ุณ
 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 ไรสายพรอมสําหรับการ

ใชงาน โปรดดูที่ “LAN ไรสาย” ในหนา 81

 การเชื่อมตอ LAN ไรสายกําลังทํางานอยูในเครือขายที่ใชการเขารหัส

 การเชื่อมตอ LAN ไรสายกําลังทํางานอยูในเครือขายที่ไมไดใชการเขารหัส

 เปดการเชื่อมตอ Bluetooth ไว

 กําลังโอนยายขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth

 การเชื่อมตอ USB กําลังทํางาน

 การเชื่อมตออินฟราเรดกําลังทํางาน หากเครื่องหมายกะพริบ แสดงวา 

โทรศัพทกําลังพยายามตอเขากับโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่งหรือการเชื่อมตอนั้นหายไป

แลว

การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด)
ในการล็อคปุม ใหปดปุมกดแบบเลื่อนขึ้นลงกอน และเลือก ใช เมื่อคําถาม ล็อค

ปุมกด? ปรากฏขึ้น ในการล็อคปุมเมื่อปดปุมกดแบบเลื่อนขึ้นลง ใหกดปุมเปดปด

เครื่อง และเลือก ล็อคปุมกด

ในการปลดล็อค ใหเปดปุมกดแบบเลื่อ

ตกลง เมื่อคําถาม ปลดลอ็คปุมกด?

เมื่อล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออก

กําหนดไวในเครื่องได 

การควบคุมระดับเสีย
หากตองการปรับเพิ่มหรือลดระดับเสีย

ขณะสนทนาหรือฟงเสียงอยางใดอยา

หนึ่งอยู ใหกดปุม  หรือ  

 ลําโพงในตัวชวยใหคุณพูดและฟงเสีย

จําเปนตองถือโทรศัพทไวใกลๆ หู

 คําเตอืน: โปรดอยาถือโทร

เสียงจะดังมาก 

ในการใชลําโพงขณะที่ใชสาย เลือก ต

ในการปดลําโพง ใหเลือก ตัวเลือก >

นาฬิกา

กด  และเลือก นาฬิกา ในการตั้ง

เมื่อเปดใชเสียงปลุก   จะปรากฏ

ในการปดเสียงปลุก ใหเลือก หยุด หร

เลื่อนปลกุ

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 
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มืองที่เลือกไวดวย ตรวจดูวาเวลาถูกตองและ

อ 

ร

ุณ

ง

อ

พ 

ในพื้นที่แบบไรสาย (LAN ไรสาย) เมื่อใช LAN 

ัพทของคุณเขากับอนิเทอรเน็ตและอุปกรณ

รับขอมูลเกี่ยวกับการใชโทรศัพทของคุณใน

ยโฮม” ในหนา 5

N ไรสาย ตรวจสอบกับเจาหนาที่ในทองที่ของ
หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น 

หากคุณเลือก หยุด โทรศัพทจะถามวาคุณตองการเรียกใชโทรศัพทในกรณีที่ตอง

การโทรออกหรือรับสายเรียกเขาหรือไม เลือก ไม เพื่อปดโทรศัพทหรือ ใช เพื่อ

โทรออกและรับสายเรียกเขา หามเลือก ใช เมื่อใชโทรศัพทไรสาย เพราะอาจเปน

การรบกวนการทํางานหรือเปนอนัตรายได

ในการยกเลิกการใชนาฬิกาปลุก ใหเลือก นาฬิกา > ตัวเลือก > ลบการปลุก

การตั้งคานาฬิกา

ในการเปลี่ยนการตั้งคานาฬิกา ใหเลือก นาฬิกา > ตัวเลือก > การตั้งคา

ในการเปลี่ยนเวลาหรือวันที่ ใหเลือก เวลา หรือ วันที่

ในการเปลี่ยนนาฬิกาที่แสดงในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก ชนิดนาฬิกา > 

อะนาล็อก หรือ ดิจิตัล

ในการอนญาตใหระบบเครือขายโทรศัพทไรสายอัปเดตขอมูลเวลา วันที่ และเขต

เวลาในเครื่องโทรศัพทของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก อัพเดต

เวลาอัตโนมตัิ > เปด

ในการเปลี่ยนเสียงปลุก ใหเลือก เสียงนาฬิกาปลุก

นาฬิกาบอกเวลาทัว่โลก

ในการเปดหนาจอนาฬิกาบอกเวลาทั่วโลก ใหเปด นาฬิกา และกด  คุณ

สามารถดูเวลาของเมืองตางๆ รอบโลกไดในหนาจอเมนูนาฬิกาบอกเวลาทั่วโลก 

ในการเพิ่มเมืองตางๆ ลงในรายการ ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มเมือง คุณสามารถ

เพิ่มชื่อเมืองลงในรายการไดมากถึง 15 ชื่อ

ในการตั้งเมืองปจจุบันของคุณ ใหเลื่อนไปที่เมือง และเลือก ตวัเลือก > เมืองปจจุบัน 

ชื่อเมืองดังกลาวจะปรากฏขึ้นในหนาจอหลักเมนูนาฬิกา และเวลาในเครื่อง

โทรศัพทของคุณจะเปลี่ยนไปตามเ

สอดคลองกับเขตเวลา

ชุดหูฟง
ตอชุดหูฟงที่ใชรวมกันไดเขากับขั้วต

Pop-PortTM ของโทรศัพทของคุณ

 คําเตือน: เมื่อคุณใชชุด

หูฟง ความสามารถในกา

ไดยินเสียงรายลอมของค

อาจลดลง หามใชชุดหูฟ

ในสถานที่ๆ ที่อาจมีผลต

ความปลอดภัยของคุณ 

สายคลองคอ
ใชเชือกรอยสายรัดเชนที่แสดงในภา

กอนรัดใหแนน

LAN ไรสาย
โทรศัพทของคุณสนับสนุนเครือขาย

ไรสาย คุณจะสามารถเชื่อมตอโทรศ

ที่ใชรวมกันไดที่มี LAN ไรสาย สําห

เครือขายในพื้นที่ โปรดดูที่ “เครือขา

บางประเทศ เชน ฝรั่งเศสหามใช LA

คุณหากตองการขอมูลเพิ่มเติม
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ใชสายสนทนาหรือเมื่อใชขอมูลแพคเก็ต คุณ

ไรสายไดเพียงจุดเดียวในแตละครั้ง แตแอป

 LAN ไรสายเดียวกัน

ยังสามารถใช LAN ไรสาย (หากมี) โปรด

ภัยที่มีเมื่อสรางและใชการเชื่อมตอ LAN ไรสาย

อกเปนสองโหมด ดังนี้: โครงสรางพื้นฐานและ

รณของคุณจะเชื่อมตอกับอปุกรณที่ใชจุด

อุปกรณที่มีจุดเชื่อมตอแลว คุณจะสามารถ

สู LAN แบบใชสาย

กรณที่ใชรวมกันไดสามารถสงและรับขอมูล

มตออินเทอรเน็ตสําหรับเครือขายเฉพาะกิจ 

ยู Media Access Control (MAC) เฉพาะ

ใหปอน *#62209526# ลงไปในโหมด

แบบ Universal Plug and Play (UPnP) เมื่อ

หรือเราเตอร LAN ไรสาย คุณสามารถสราง

nP ที่ใชรวมกันไดและสนับสนุน LAN ไรสาย

คุณ เครื่องพีซีที่ใชรวมกันได เครื่องพิมพที่ใช

รทัศนที่ใชรวมกันได หรือระบบเสียงหรือ

บไรสายที่ใชรวมกันได

N
ok

ia
 N

80
 ข
อง

ค ุณ
คุณสมบัติที่ใช LAN ไรสายหรือใหคุณสมบัติใดๆ ทํางานอยูโดยไมแสดงผลบนหนา

จอในขณะใชคุณสมบัติอื่น จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและอายุการใช

งานแบตเตอรี่จะลดลง

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 และใชกับแอปพลิ

เคชันที่ตองเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต

การสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต

1 กด  และเลือก เชื่อมตอ > ตวัเชื่อม > เครือขาย WLAN ที่ใชได

2 โทรศัพทจะคนหา LAN ไรสายที่อยูภายในพื้นที่ เลื่อนไปที่เครือขายที่คุณ

ตองการสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต และเลือก ตัวเลือก > ระบุจุดเชื่อมตอ

3 โทรศัพทจะสรางจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตโดยใชการตั้งคาที่ระบบตั้งไว ใน

การดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเหลานี้ โปรดดูที่ “จุดเชื่อมตอ” ในหนา 78

เมื่อแอปพลิเคชันขอใหคุณเลือกจุดเชื่อมตอ ใหเลือกจุดเชื่อมตอที่สรางขึ้นมาหรือ

คนหา LAN ไรสายที่อยูภายในพื้นที่ เลือก เครือขาย WLAN

การเชื่อมตอ LAN ไรสายจะถูกสรางขึ้นเมื่อคุณสรางการเชื่อมตอขอมูลผานทางจุด

เชื่อมตออนิเทอรเน็ต LAN ไรสาย การเชื่อมตอ LAN ไรสายปจจุบันจะยุติลงเมื่อคุณ

ยุติการเชื่อมตอขอมูล ในการยุติการเชื่อมตอ โปรดดูที่ “ตัวจัดการการเชื่อมตอ” 

หนา 68

คุณสามารถใช LAN ไรสายในระหวาง

สามารถเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตอ LAN 

พลิเคชันตางๆ สามารถใชการเชื่อมตอ

เมื่อคุณเรียกใชรูปแบบ ออฟไลน คุณ

ปฏิบัติตามขอกําหนดดานความปลอด

โหมดการทํางานใน LAN ไรสายแบงอ

เฉพาะกิจ

เมื่ออยูในโหมดโครงสรางพื้นฐาน อุปก

เชื่อมตอ LAN ไรสาย เมื่อเชื่อมตอผาน

เขาสูอุปกรณอื่นที่ใชรวมกันไดหรือเขา

ในโหมดการทํางานแบบเฉพาะกิจ อุป

รวมกันไดโดยตรง  ในการสรางจุดเชื่อ

โปรดดูที่ “จุดเชื่อมตอ” ในหนา 78

 เคล็ดลับ! ในการตรวจสอบที่อ

ที่เปนตัวระบุถึงโทรศัพทของคุณ 

สแตนดบาย

เครือขายโฮม
โทรศัพทของคุณสามารถใชรวมกับรูป

ใชอุปกรณที่มีจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย

เครือขายโฮมและเชื่อมตออุปกรณ UP

เขากับเครือขาย เชน Nokia N80 ของ

รวมกันได ระบบเสียงที่ใชรวมกันได โท

โทรทัศนที่ติดตอเครื่องรับมัลติมีเดียแบ

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 
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ภัยทีส่ําคัญ

N ไรสาย ใหเปดใชวิธีการเขารหัสบนอุปกรณที่ใช

น แลวจึงเปดใชวิธีการดังกลาวบนอุปกรณอืน่ที่

เชื่อมตอกับเครือขายโฮมของคุณ โปรดดูที่เอกสาร

ไวเปนความลับและเก็บไวในที่ๆ ปลอดภัยหาง

มตออนิเทอรเน็ต LAN ไรสายใน Nokia N80 

า 78

พาะกิจเพื่อสรางเครือขายโฮมรวมกับอุปกรณอื่น

ใน โหมดความปลอดภัย WLAN เมื่อคุณกําหนด

นี้จะลดความเสี่ยงที่อาจมีบุคคลที่ไมเปนที่ตอง

กรณอื่นพยายามเชื่อมตอกับโทรศัพทและ

มตอจากอุปกรณที่ไมรูจัก

ที่ไมมีการเขารหัส ใหปดไฟล Nokia N80 ที่ใช

ชไฟลสื่อสวนตวใดๆ รวมกับโทรศัพทอกีเครื่องหนึ่ง 

มกัน โปรดูที่ “เครือขายโฮม” ในหนา 22

 miniSD ที่ใชรวมกัน

ัดพื้นที่หนวยความจํา

ขอมูลจากโทรศัพท
หลังจากที่คุณกําหนดคาเครือขายโฮมแลว คุณสามารถคัดลอก ดูหรือเปดไฟลสื่อที่

ใชรวมกันได และพิมพภาพใน คลังภาพ บนอุปกรณอืน่ที่ใชรวมกันไดและเชื่อมตอไว 

เชน ดูภาพที่จัดเก็บไวบน Nokia N80 ของคุณบนโทรทัศนที่ใชรวมกันได โปรดดูที่ 

“เครือขายโฮม” ในหนา 22 และ “การพิมพภาพ” ในหนา 26

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหทําการคัดลอก การโอน การดู การเลนหรือ

การพิมพภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) และเนื้อหาบางสวนได

ในการกําหนดคาเครือขายโฮมใน LAN ไรสายของคุณ กอนอื่นใหสรางและกําหนด

คาจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตของโฮมสําหรับ LAN ไรสายกอน และกําหนดคาอุปกรณ 

บน Nokia N80 ของคุณ ใหกําหนดคาในแอปพลิเคชัน เครือขายโฮม โปรดดูที่ 

“เครือขายโฮม” ในหนา 22 ในการเชื่อมตอเครื่องพีซีที่ใชรวมกันไดเขากับเครือขายโฮม 

คุณตองติดตั้งซอฟตแวร Home Media Server จากแผนซีดีรอมที่มาพรอมกับ Nokia 

N80 ลงบนเครื่องพีซี

หลังจากกําหนดคาที่จําเปนในอุปกรณทั้งหมดที่เชื่อมตอกับเครือขายแลว คุณก็จะ

สามารถเริ่มตนใชเครือขายโฮมได โปรดดูที่ “ดูไฟลสื่อ” ในหนา 23

เครือขายโฮมใชการตั้งคาความปลอดภัยของการเชื่อมตอ LAN ไรสาย ใชคุณสมบัติ

ของเครือขายโฮมในเครือขาย โครงสรางพื้นฐาน ของ LAN ไรสายรวมกับอปุกรณ

ที่มีจุดเชื่อมตอ LAN ไรสายหรือเราเตอร และเปดใชการเขารหัส

 ขอสําคัญ: เปดใชวิธีการเขารหัสที่มีหนึ่งวิธเีสมอเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ของการเชื่อมตอ LAN ไรสายของคุณ การใชการเขารหัสจะชวยลดความ

เสี่ยงของการลักลอบเขาใชขอมูลของคุณ

ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต LAN ไรสายใน Nokia N80 

ของคุณ โปรดดูที่ “จุดเชื่อมตอ” หนา 78

ขอมูลดานความปลอด

เมื่อคุณกําหนดคาเครือขายโฮม LA

จุดเชื่อมตอของคุณหรือเราเตอรกอ

ใชรวมกันไดและคุณตองการนํามา

ประกอบอุปกรณนั้นๆ เก็บรหัสผาน

จากอุปกรณ

ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาจุดเชื่อ

ของคุณ โปรดดูที่ “จุดเชื่อมตอ” หน

หากคุณใชโหมดการทํางานแบบเฉ

ที่ใชรวมกันได ใหเปดวิธีการเขารหัส

คาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต ขั้นตอน

การเขามารวมเครือขายเฉพาะกิจ

โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบหากอปุ

เครือขายโฮม หามยอมรับคําขอเชื่อ

หากคุณใช LAN ไรสายในเครือขาย

รวมกันกับโทรศัพทอื่น หรือไมตองใ

สําหรับวิธีเปลี่ยนการตั้งคาการใชรว

การดหนวยความจํา
คุณสามารถใชการดหนวยความจํา

ไดเปนพื้นที่จัดเก็บพิเศษเพื่อประหย

บนโทรศัพท  คุณยังสามารถสํารอง

มาไวที่การดหนวยความจํา

N
ok

ia
 N

80
 ข
อง

ค ุณ
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คลิก

นวยความ

ยู

กเครื่อง

หกดปุมเปดปด 

ก แอปพลิเคชัน

มจําและกด 'ตกลง' ปรากฏ ใหเปดชองบน

ายออกจากชองใส

ากเปดใชโทรศัพทแลว ใหเลือก ตกลง

หนวยความจําออกหากกําลังประมวลผลขอมูล

อกในระหวางการทํางานอาจทําใหการดหนวย

วามเสียหายได และขอมูลที่บันทึกไวในการด

ารดหนวยความจํา

จํา  คุณสามารถใชการด miniSD ที่ใชรวม

รับสํารองขอมูลไวในหนวยความจําของ

ของโทรศัพทไปไวที่การดหนวยความจําที่

องความจําเครื่อง

วามจําที่ใชรวมกันไดมาไวที่หนวยความจํา

คืนจากการด

N
ok

ia
 N

80
 ข
อง

ค ุณ
ใชเฉพาะการดหนวยความจํา miniSD ที่ใชรวมกันไดกับโทรศัพทนี้ เนื่องจากขนาด

ของการดหนวยความจําอื่นๆ เชน การดประเภท Reduced Size MultiMediaCards 

ไมสามารถใสลงในชองใสการดหนวยความจําได ดังนั้นการดดังกลาวจึงใชไมไดกับ

โทรศัพทรุนนี้ การใชการดหนวยความจําที่ใชรวมกันไมไดจะกอใหเกิดความเสียหาย

กับการดหนวยความจํารวมทั้งตัวเครื่อง และขอมูลที่เก็บไวในการดอาจสูญหาย

ใชเฉพาะการด miniSD ที่ Nokia อนุมัติใหใชรวมกับโทรศัพทรุนนี้  Nokia คํานึงถึง

มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ไดรับการอนุมัติสําหรับการดหนวยความจํา แตการดทุก

แบรนดอาจจะทํางานไดไมเหมาะสมหรือใชรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไมไดอยางสมบูรณ

เก็บการดหนวยความจําทั้งหมดใหพนมือเด็ก

การใสการดหนวยความจํา

1 ในการใสการดหนวยความจํา ใหวาง

นิ้วไวตรงสวนที่เปนรองบากตรงดาน

บนสุดของชองใสการดหนวยความจํา 

และเปดชองนั้นออกมา

2 ใสการดหนวยความจําลงไปในชอง 

ดูใหแนใจวา หนาสัมผัสบนการด

หงายขึ้นและหันไปที่ชองใสการด 

และมุมที่เอยีงของการดหันไปที่ฐาน

ของโทรศัพท

3 ดันการดเขาไปคุณจะไดยินเสียง

เมื่อการดล็อกเขาที่แลว

4 ปดชอง คุณไมสามารถใชการดห

จําหากชองดังกลาวยังเปดคางอ

การดีดการดหนวยความจําออกจา

1 กอนจะดีดการดหนวยความจํา ใ

และเลือก นําการดความจําออ

ทั้งหมดจะถูกปด

2 เมื่อคําวา ถอดการดหนวยควา

การดหนวยความจํา

3 กดการดหนวยความจําลงเพื่อคล

4 นําการดหนวยความจําออกมา ห

 ขอสําคัญ:  หามถอดการด

ในการดอยู การถอดการดอ

ความจํารวมทั้งเครื่องเกิดค

ดังกลาวอาจสูญหาย

เครือ่งมือในก

กด  และเลือก เครื่องมือ > ความ

กันไดเปนพื้นที่จัดเก็บพิเศษ และสําห

โทรศัพท

ในการสํารองขอมูลจากหนวยความจํา

ใชรวมกันได ใหเลือก ตัวเลือก > สําร

ในการเรียกคนืขอมูลจากการดหนวยค

ของโทรศัพท เลือก ตัวเลือก > เรียก
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> คน และหนวยความจําที่คุณตองการคนหา 

ี่ตรงกันชื่อไฟล

ความจํา

โทรศัพท และขนาดหนวยความจําที่ขอมูล

ือก > รายละเอียดหนวยความจํา จํานวน

ใชไดจะปรากฏใน ความจําที่วาง

ย—การเพิ่มพื้นที่หนวยความจํา 

ทราบวาหนวยความจําในโทรศัพทหรือในการด

โทรศัพท ใหโอนขอมูลไปไวที่การดหนวยความจํา

ที่ตองการยาย และเลือก ยายไปโฟลเดอร > 

ที่เครื่องพีซีที่ใชรวมกันได ตัวอยางเชน การใช

ปรดดูที่ “ไฟลสํารอง” ในหนา 22 

 Nokia Phone Browser ที่มีอยูในชุดโปรแกรม 

วยความจําในสวนตางๆ ของโทรศัพทของคุณ

ยความจํา ใหใช ตัวจัดไฟล หรือไปที่แอปพลิเค

มารถลบรายการตางๆ ตอไปนี้

า, ฉบับราง และ สง ใน ขอความ

ยความจําโทรศัพท

สียงที่บันทึกไว
การฟอรแมตการดหนวยความจํา

เมื่อฟอรแมตการดหนวยความจําใหมแลว ขอมูลทั้งหมดในการดจะถูกลบโดยถาวร

การดหนวยความจําบางประเภทอาจผานการฟอรแมตมาแลว ในขณะที่บางประเภท

ตองฟอรแมตกอนการใชงาน โปรดสอบถามจากรานคาผูแทนจําหนายวาตอง

ฟอรแมตการดหนวยความจํากอนใชงานหรือไม

ในการฟอรแมตการดหนวยความจํา ใหเลือก ตัวเลอืก > ฟอรแมตการดความจํา 

เลือก ใช เพื่อยืนยัน

ตัวจัดไฟล

คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท เชน ผูติดตอ ขอความ ภาพ วิดีโอ เสียงเรียกเขา 

บันทึกปฏิทิน เอกสารและแอปพลิเคชันที่ดาวนโหลด ตางใชหนวยความจําเพื่อจัด

เก็บขอมูล พื้นที่หนวยความจําที่เหลือนั้นขึ้นอยูกับปริมาณขอมูลที่จัดเก็บไวแลวใน

หนวยความจําโทรศัพท

คุณสามารถใชการดหนวยความจําที่ใชรวมกันไดเปนพื้นที่จัดเก็บขอมูลเพิ่มเติมได 

เนื่องจากการดหนวยความจําเปนการดที่บันทึกทับขอมูลเดิมได คุณจึงสามารถ

ลบขอมูลเกา และบันทึกขอมูลใหมในการดหนวยความจําได 

ในการเรียกดูไฟลและโฟลเดอรในหนวยความจําของโทรศัพทหรือบนการดหนวย

ความจํา (หากใสไว) ใหกด  และเลือก เครื่องมอื > ตัวจัดไฟล หนาจอหนวย

ความจําของโทรศัพท ( ) จะเปดออก กด  เพื่อเปดหนาจอการดหนวย

ความจํา ( ) หากมี

ในการยายหรือคัดลอกไฟลไปไวที่โฟลเดอร กด  และ  พรอมๆ กันเพื่อ

เลือกไฟล และเลือก ตัวเลือก > ยายไปโฟลเดอร หรือ คัดลอกไปที่โฟลเดอร

ในการคนหาไฟล ใหเลือก ตัวเลือก

และปอนขอความสําหรับใชคนหาท

การดกูารใชพืน้ที่หนวย

ในการดูประเภทขอมูลที่คุณมีอยูใน

ประเภทตางๆ ใชไป ใหเลือก ตวัเล

หนวยความจําวางที่มีอยูและนํามา

หนวยความจําเหลอืนอ

โทรศัพทจะแสดงขอความแจงใหคุณ

หนวยความจําเหลือนอย

ในการเพิ่มพื้นที่หนวยความจําของ

ที่ใชรวมกันได หากคุณมี เลือกไฟล

การดความจํา และโฟลเดอร

คุณยังสามารถโอนยายไฟลสื่อไปไว

ตัวเลือกการโอนยายใน คลังภาพ โ

 เคลด็ลับ!  คุณสามารถใช

Nokia PC Suite เพื่อดูหน

และถายโอนขอมูล

ในการยายขอมูลเพื่อเพิ่มพื้นที่หนว

ชันที่เหมาะสม ตัวอยางเชน คุณสา

• ขอความจากโฟลเดอร ถาดเข

• ขอความอีเมลที่ดึงมาจากหนว

• เว็บเพจที่บันทึกไว

• ไฟลภาพ  ไฟลวิดีโอ หรือไฟลเ

N
ok

ia
 N

80
 ข
อง

ค ุณ

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 
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ที่ปุม  

ิการ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหกด

าร” ในหนา 53

ดสแตนดบาย โปรดดูที่ 

า 75

เลื่อนไปที่ขอมูลนั้น และกด  และ  

นรายการ ใหกดคางไวที่ปุม  ในขณะที่กด 

ือก ใหคลายปุม  กอนคลายปุม 

ในการเลือกตัวอักษรและคําที่ตองการ ใหกด

ียวกัน ใหกด  หรือ  เพื่อไฮไลทขอ

ไวที่คลิปบอรด ขณะที่ยังคงกดคางไวที่ปุม  

วามลงในเอกสาร ใหกดคางไวที่ปุม  

ลงไปตามบริบท เมื่อเปดแอปพเลิเคชันอยู 

จจุบัน ใหเลือก ตัวเลอืก > วิธีใช

การใชงานระหวางวิธีใชกับโปรแกรมที่เปด

คางไวที่ปุม 

เลือก เครื่องมอื > วิธีใช เลือกแอปพลิเคชัน

N
ok

ia
 N

80
 ข
อง

ค ุณ
• ขอมูลการติดตอ

• บันทึกปฏิทิน

• โปรแกรมที่ดาวนโหลด โปรดดูเพิ่มเติมที่ “ตัวจัดการแอปพลิเคชัน” ในหนา 85

• ขอมูลอืน่ๆ ที่คุณไมตองการใชอีกตอไป

ปุมลัดทีม่ีประโยชน
ปุมลัดตางๆ จะชวยใหคุณใชงานโทรศัพทของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด

และโดยเร็ว โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมของฟงกชันตางๆ ตามหัวขอที่เกี่ยวของใน

คูมือผูใชเลมนี้

โหมดสแตนดบาย

• ในการสลับระหวางแอปพลิเคชันที่เปดอยู ใหกดคางไวที่ปุม  และเลือก

แอปพลิเคชัน คางไว หากหนวยความจําในเครื่องเหลือนอย เครื่องอาจจะปด

แอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันเอง โดยเครื่องจะบันทึกขอมูลที่ยังไมไดบันทึก

เอาไว กอนที่จะปดแอปพลิเคชันนั้น

หากปลอยใหแอปพลิเคชันทํางานอยูเปนพื้นหลัง จะสิ้นเปลืองพลังงาน

แบตเตอรี่มาก และลดอายุใชงานของแบตเตอรี่

• ในการเริ่มตนกลองถายรูป ใหกดคางไวที่ปุม จับภาพ เกิน 1 วินาที

• ในการติดตอระบบฝากขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

ใหกดคางไวที่ปุม 

• ในการเปดแอปพลิเคชันมัลติมีเดีย ใหกดหรือกดคางไวที่ปุม  โปรดดูที่ 

“ปุมมัลติมีเดีย” ในหนา 76

• ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกด  และเลือกรูปแบบ

• ในการสลับระหวางรูปแบบ ทั่วไป และ เงียบ ใหกดคางไวที่ปุม  หาก

คุณมีสายโทรศัพท 2 สาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) การกดปุมนี้จะ

สลับระหวางสายโทรศัพท

• ในการเปดรายการเบอรที่โทรออกลาสุด ใหกดปุม  

• ในการใชคําสั่งเสียง ใหกดคางไว

• ในการเริ่มตนการเชื่อมตอกับ บร

คางไวที่ปุม  โปรดดูที่ “บริก

สําหรับปุมลัดอืน่ๆ ที่นํามาใชไดในโหม

“โหมดโหมดสแตนดบายพิเศษ” ในหน

การแกไขขอความและรายชื่อ

• ในการเลือกขอมูลในรายการ ให

พรอมๆ กัน

• ในการเลือกขอมูลหลายๆ อยางใ

 หรือ  ในการยุติการเล

• ในการคัดลอกและวางขอความ: 

คางไวที่ปุม  และในเวลาเด

ความ ในการคัดลอกขอความไป

ใหเลือก คัดลอก ในการเพิ่มขอค

และเลือก วาง

วิธีใช

โทรศัพทของคุณมีวิธีใชที่จะเปลี่ยนแป

หากตองการเขาใชวิธีใชจากหนาจอป

ขณะอานคําแนะนํา คุณสามารถสลับ

อยูแตไมแสดงผลบนหนาจอไดโดยกด

เมื่อตองการเปดวิธีใชจากเมนูหลัก ให

ที่ตองการดูหัวขอวิธีใช

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 
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ตัวแนะนํา

ในคําแนะนํานี้จะมีขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติบางอยางของโทรศัพท ในการเขาสู

ตัวแนะนําในเมนู ใหกด  และเลือก สวนตัว > ตัวแนะนํา และสวนที่คุณตองการดู

N
ok

ia
 N

80
 ข
อง

ค ุณ
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หเปดโหมดรูปภาพโดยการเลือก ตัวเลือก > 

เองรวมอยูในรูปดวย ใหเลือก ตวัเลือก > 

ยาย และทําใหหนวยความจําวาง สําหรับ

นวยความจําที่วาง (เฉพาะกลองหลักเทานั้น)

ับภาพ เมื่อกําลังใชกลองตัวที่สอง ใหกดปุม

าพจะถูกบันทึก 

หกด ตัวเลอืก > ตั้งคารูปภาพ โปรดดูที่ 

ในหนา 13

นขึ้น หากคุณมีการเปลี่ยนแปลงคาการซูม 

ัวเลือก > ตั้งคารูปภาพ > โหมดถายภาพ 

สดงขอมูลดังตอไปนี้

ํา ( ) และ การดหนวยความจํา ( ) (1) 

ภาพที่จะจัดเก็บไดในหนวยความจําที่ยังเหลือ

วยความจํา จํานวนภาพนี้ขึ้นกับคุณภาพของ
กลองถายรปู 
โทรศัพท Nokia N80 มีกลองถายรูปสองกลองดวยกัน กลองที่อยูดานหลังเครื่อง

จะมีความละเอียดสูง (กลองตัวหลัก) สวนกลองที่อยูดานหนาเครื่องจะมีความ

ละเอยีดต่ํากวา (กลองตัวที่สอง) กลองทั้งสองสามารถใชถายภาพนิ่งและบันทึก

วิดีโอได กลองตัวสองที่อยูดานหนาใชโหมดแนวตั้ง สวนกลองตัวหลักที่อยูดาน

หลังใชโหมดแนวนอน

โทรศัพท Nokia N80 สนับสนุนการใชการจับภาพที่มีความละเอียดถึง 2048 x 1536 

พิกเซล แตความละเอียดของภาพที่ปรากฏในคูมือเลมนี้อาจแตกตางไปจากของจริง

ในการใชกลอง ใหกด  และ

เลือก แตงภาพ > กลอง หรือกดปุม

จับภาพคางไว ในตัวจับภาพ คุณ

สามารถดูภาพที่จับแลว ในการสลับ

ระหวางกลอง ใหเลือก ตัวเลือก > 

ใชกลองสอง หรือ ใชกลองหลัก

ภาพและวิดีโอคลิปจะถูกบันทึก

อัตโนมัติในโฟลเดอร ภาพและวิดโีอ 

ที่อยูใน คลังภาพ กลองจะสรางเปน

ภาพแบบ .jpeg วิดีโอคลิปจะถูกบันทึกในรูปแบบไฟล 3GPP ที่มีนามสกุล .3gp 

ตอทาย (โหมดวิดีโอคุณภาพปกติและเพื่อการแบงใช) หรือในรูปแบบไฟล .mp 

(โหมดวิดีโอคุณภาพสูง) โปรดดูที่ “การตั้งคาภาพวิดีโอ” ในหนา 17

คุณสามารถสงภาพและวิดีโอคลิปเปนขอความมัลติมีเดีย การแนบไปพรอมกับ

อีเมล หรือ โดยการเชื่อมตอ Bluetooth ได

การถายภาพ
ในกรณีที่กลองใชอยูใน โหมดวิดโีอ ใ

โหมดรูปภาพ

ในการเลือกกลองตัวที่สอง ใหมีตัวคุณ

ใชกลองสอง

ในการลบไฟลที่คัดลอกมาจากการโอน

ภาพใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ไปยังห

ในการถายรูปในกลองหลัก ใหกดปุมจ

เลื่อน หามเคลื่อนยายอุปกรณกอนที่ภ

ในการปรับแสงและสีกอนจะถายรูป ใ

“การตั้งคาการติดตั้ง ปรับสีและแสง” 

การบันทึกภาพที่ถายไวอาจใชเวลานา

แสง หรือสี

ในการเลือกโหมดถายภาพ ใหเลือกต

โปรดดูที่ “โหมดถายภาพ” ในหนา 14

สัญลักษณตางๆ ของกลองถายรูปจะแ

• สัญลักษณอุปกรณหนวยความจ

แสดงรูปภาพที่ถูกบันทึกไว

• สัญลักษณภาพ (2) แสดงจํานวน

อยูของโทรศัพทหรือของการดหน

ภาพที่เลือกดวย

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 
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หยัดแบตเตอรี่ หากไมมีการกดปุมใดๆ ภายใน

ยภาพตอ ใหกดปุม 

กด  หรือเลือก ตัวเลือก > ลบ

, ทางอเีมล, ทาง Bluetooth หรือ ทางอนิ

ก ตัวเลือก > สง สําหรับรายละเอยีดเพิ่มเติม 

นา 31 และ “การเชื่อมตอ Bluetooth” หนา 64 

ะหวางที่ใชสนทนาอยู

ระหวางมีการใชสายสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > 

ัวเลือก > แกไข โปรดดูที่ “การแกไขภาพ” 

ัวเลือก > พิมพ โปรดดูที่ “การพิมพภาพ” 

อเนือ่ง

านั้น

ยๆ รูปในแบบตอเนื่อง ใหเลือก ตัวเลอืก > ลําดับ

ยภาพ จํานวนของรูปภาพจะถูกจํากัดตามหนวย

ดงในแบบกริดบนจอภาพ ในการดูรูป ใหกด  

โดยใชตัวจับเวลาภายใน
กล
 อง

ถ า
ยร

 ูป • สัญลักษณโหมดถายภาพ (3) แสดงการใชโหมดถายภาพ

• สัญลักษณแฟลช (4) แสดงใน

กรณีที่แฟลชไดตั้งคาเปน 

อัตโนมัติ ( ) ลดจุดแดง

นัยนตา ( ) เปด ( ) 

หรือ ปด ( )

• สัญลักษณความละเอียดของ

ภาพ (5) บงบอกคุณภาพของ

รูปกาพ

• สัญลักษณโหมดลําดับตอเนื่อง 

(6) แสดงวามีการใชงานโหมด

ลําดับตอเนื่อง โปรดดูที่ “การถายภาพในลําดับตอเนื่อง” ในหนา 12

• สัญลักษณตัวจับเวลาภายใน (7) แสดงวามีการใชตัวจับเวลาภายในอยู โปรดดูที่ 

“คุณอยูในภาพ—ตัวจับภาพภายใน” ในหนา 13

ปุมลัดดังตอไปนี้:

• เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเพื่อขยายหรือยอ สัญลักษณการยอ/ขยาย จะปรากฏ

ในบานหนาตางดานขาง เพื่อแสดงระดับการยอ/ขยาย

• เลื่อนไปดานซายเพื่อปอนคาการตั้งคาใน ตั้งคารูปภาพ โปรดดูที่ 

“การตั้งคาการติดตั้ง ปรับสีและแสง” ในหนา 13

ขณะถายภาพ โปรดทราบวา

• ใชมือทั้งสองขางถือกลองใหนิ่ง

• ในการถายภาพหรือบันทึกวิดีโอในสภาพแวดลอมตางๆ กัน ใหใชโหมดถาย

ภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมนั้นๆ

• ภาพที่ซูมจะมีคุณภาพของภาพต่ํากวาภาพที่ไมไดซูม

• กลองถายรูปจะเขาสูโหมดประ

เวลาหนึ่งนาที หากตองการถา

หลังจากที่ถายภาพแลว: 

• หากคุณไมตองการเก็บภาพ ให

• ในการสงภาพ ทางมัลติมีเดีย

ฟราเรด ใหกด  หรือเลือ

โปรดดูที่“การรับสงขอความ” ห

ตัวเลือกนี้ไมสามารถใชไดในร

• ในการสงภาพไปยังกลุมอื่นใน

สงไปยังผูโทร

• ในการแกไขรูปภาพ ใหเลือก ต

ในหนา 15

• ในการพิมพรูปภาพ ใหเลือก ต

ในหนา 26

การถายภาพในลําดบัต

ลําดบัชั้นสูง มีใหใชในกลองหลักเท

ในการตั้งคากลองใหถายรูปไดหลา

ชั้นสูง และเลือกความถี่ของการถา

ความจําที่มีอยู

ในการถายรูป ใหกดปุมจับภาพ 

หลังจากที่คุณถายรูปภาพ จะถูกแส

เพื่อเปดรูป

คุณยังสามารถใชโหมดตอเนื่อง ได
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นัยนตา จะลดความแดงบนนัยนตาในรูป

สีและแสง

ใหมเพื่อเพิ่มความถูกตองมากยิ่งขึ้น หรือ

 ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งคารูปภาพ หรือ 

ัวเลือกตามขั้นตอนตอไปนี้

ที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในขณะที่คุณ

าแสงตามที่กําหนดไวแลวซึ่งไดปรับคาตาม

ๆ

ั้งคาแฟลชจะสอดคลองกับสภาพแสง โปรดดูที่ 

รายการ ตัวเลือกนี้ชวยใหภาพถายที่ไดมีสีสัน

รับเวลาการรับแสงของกลอง

นั้น)—ปรับความชัดของรูปภาพ

องการ

ตองการ

นรูปภาพ

ที่คุณเลือก เพื่อแสดงใหคุณเห็นวาการเปลี่ยน

ีโออยางไร

ีใชอยูในกลองที่ถูกเลือก
ในการยอนกลับไปยังตัวจับภาพโหมดตอเนื่อง ใหกดปุมจับภาพ

คุณอยูในภาพ—ตวัจบัภาพภายใน

ตัวจับเวลาภาพในมีใหใชในกลองหลักเทานั้น

ใชตัวจับเวลาภายในเพื่อทําใหการจับภาพชาลง ดังนั้นคุณจึงสามารถใหมีตัวคุณเอง

อยูในรูป ในการตั้งคาใหตัวจับเวลา-ภายในชาลง ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวจับเวลา

ทํางาน > 2 วินาที, 10 วนิาที หรือ 20 วินาที ในการใชงานการตั้งเวลาถายภาพ 

เลือก ทํางาน สัญลักษณตัวจับเวลาภายใน ( ) จะกระพริบและมีเสียงปบเมื่อ

เวลากําลังเดินอยู กลองจะถายภาพหลังจากผานเวลาที่เลือกไวชาลง 

คุณยังสามารถใชตัวจับเวลาภายในในโหมดตอเนื่องอีกดวย

 เคล็ดลับ! เลือก ตัวเลือก > ตัวจับเวลาทํางาน > 2 วินาที เพื่อชวยให

มือของคุณมั่นคงเมื่อถายรูป

แฟลช

แฟลชมีใหใชในกลองหลักเทานั้น

เมื่อใชแฟลชใหอยูหางจากวัตถุที่ตองการถายในระยะที่เหมาะสม หามใชแฟลชเมื่อ

บุคคลหรือสัตวอยูในระยะใกล และอยาใหมือหรือวัตถุอื่นใดบังแฟลชขณะถายภาพ

กลองถายรูปมีแฟลช LED สําหรับสภาพแสงนอย โดยโหมดแฟลชที่เลือกไดมีดังนี้ 

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

ในการใชแฟลช ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งคารูปภาพ > แฟลช > เปด

ในกรณีที่แฟลชไดตั้งคาเปน ปด หรือ อัตโนมัต ิในขณะที่มีสภาพแสง แฟลชก็ยังคง

ปลอยแสงออกมาต่ําเมื่อมีการจับภาพ การบงบอกนี้เปนหัวขอของรูปภาพที่รูปนั้น

ถูกถายแลว โดยไมมีเอฟเฟกตแฟลชปรากฏในภาพที่ถาย

ในกรณีที่แฟลชตั้งคาเปน ลดจุดแดง

ภาพได

การตั้งคาการตดิตัง้ ปรับ

ในการเปดใชกลองเพื่อปรับสีและแสง

เพิ่มเอฟเฟกตรูปภาพหรือวิดีโอของคุณ

การตั้งคาของวิดีโอ และเลือกจากต

โหมดถายภาพ— เลือกการถายภาพ

กําลังถายรูป โหมดถายภาพจะใชตั้งค

สภาพแวดลอมที่กําหนดของโหมดนั้น

แฟลช (เฉพาะรูปภาพเทานั้น)—การต

“แฟลช” ในหนา 13

สมดุลสีขาว—เลือกแสงที่ถูกตองจาก

สมจริง

คารับแสง (เฉพาะรูปภาพเทานั้น)—ป

โทนสี—เลือกเอฟเฟกตสีจากรายการ

ความชัดรูปภาพ (เฉพาะรูปภาพเทา

ความสวาง—เลือกความสวางที่คุณต

ความคมชัด—เลือกความคมชัดที่คุณ

ความอิ่มตัวสี—ปรับความลึกของสีใ

หนาจอจะเปลี่ยนแปลงตามการตั้งคา

แปลงคาสงผลตอภาพถายหรือภาพวิด

การตั้งคาจะขึ้นอยูกับความผันผวนที่ม
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ลางคืน ( )

นดเอง ( ) แนวตั้ง ( ), แนวนอน ( ), 

ภาพ กีฬา ความละเอียดของรูปภาพจะลดลง

รูปภาพ ใน “การตั้งคาภาพนิ่งของกลองถายรูป” 

) แนวตั้งกลางคนื ( ) และ กําลังเทียน 

ายภาพคือ อัตโนมัต ิคุณสามารถเลือกโหมด

นของโหมดถายภาพ

ของคุณ สําหรับ สภาพแวดลอมที่แนนอน ให

วัเลือก > เปลี่ยน ผูใชกําหนดเองในโหมดภาพ

ของแสงและการตั้งคาของสี ในการคัดลอกการ

ามโหมดการถาย และโหมดถายภาพตาม

ผวนที่มีใชอยูในกลองที่ถูกเลือก

ลองถายรูป

ี 2 ประเภทดวยกัน คือ การตั้งคา ตั้งคารูปภาพ 

ารูปภาพ โปรดดูที่ “การตั้งคาการติดตั้ง 

ะเปลี่ยนกลับเปนคาที่ระบบกําหนดเมื่อคุณ

ะยังคงคาเดิมอยูจนกวาคุณจะเปลี่ยนคานั้น

 ใหเลือก ตวัเลือก > การตั้งคา และทําจาก
กล
 อง

ถ า
ยร

 ูป การตั้งคาการติดตั้งกลองเฉพาะ ในกรณีที่คุณเปลี่ยนการตั้งคาในกลองตัวที่สอง 

กลองหลักจะไมมีการเปลี่ยนแปลง การตั้งคาการติดตั้งจะโอนยายระหวางโหมด

รูปภาพภาพและโหมดวิดีโอ

คาที่ตั้งจะเปลี่ยนกลับเปนคาที่ระบบกําหนดไวเมื่อคุณปดกลองถายรูป หากคุณ

เลือกโหมดถายภาพใหม คาที่ตั้งจะถูกแทนที่ดวยคาของโหมดที่ถายภาพเลือกไว 

โปรดดูที่ “โหมดถายภาพ” ในหนา 14 ในกรณีที่คุณตองเปลี่ยนการตั้งคา คุณ

สามารถเปลี่ยนหลังจากการเลือกโหมดถายภาพแลว

โหมดถายภาพ

โหมดนี้จะชวยใหคุณคนพบคาสีและแสงที่ถูกตองสําหรับสภาวะการถายภาพใน

ขณะนั้น เลือกโหมดถายภาพที่เหมาะสมสําหรับการถายภาพหรือการบันทึกวิดีโอ

จากรายการของโหมดถายภาพ การตั้งคาของแตละโหมดถายภาพจะถูกตั้งให

สอดคลองกับบางแบบ หรือ สภาพแวดลอม 

อุปกรณของคุณมีสวิตชระยะใกลที่อยูดานใตเลนสของกลองหลัก ดวยสวิตชระยะ

ใกลคุณสามารถเลือกการถายรูประยะใกล หรือ รูปภาพของขอความ ในการใช

โหมดระยะใกลเปนคาเริ่มตน หมุนสวิตชในโหมดระยะใกล ( ) ในการสลับใน

โหมดถายภาพระหวาง โหมดระยะใกล และ ขอความเอกสาร เลือก ตัวเลือก > 

ตั้งคารูปภาพ > โหมดถายภาพ

ในการเลือกโหมดถายภาพอืน่ๆ ใหหมุนสวิตชไปยังตําแหนงปกติ ( ) แลวเลือก 

ตัวเลือก > ตั้งคารูปภาพ หรือ การตั้งคาของวิดีโอ > โหมดถายภาพ และโหมด

ถายภาพที่เหมาะสม

โหมดถายวดิีโอ

อัตโนมัต ิ( ) (คาเริ่มตน) และ ก

โหมดถายรูปภาพ

อัตโนมัต ิ( ) (คาเริ่มตน), กําห

กีฬา ( ) (เมื่อคุณใชโหมดถาย

เปน 1280x960 โปรดดูที่ คุณภาพ

หนา 14) แนวนอนกลางคืน (

( )

เมื่อคุณถายรูป คาเริ่มตนในโหมดถ

ถายภาพ กําหนดเอง เปนคาเริ่มต

ในการทําโหมดถายภาพที่เหมาะสม

เลื่อนไปที่ กําหนดเอง และเลือก ต

ถายคุณสามารถปรับความแตกตาง

ตั้งคาโหมดถายภาพอื่นๆ ใหเลือก ต

ตองการ

โหมดถายภาพจะขึ้นอยูกับความผัน

การตัง้คาภาพนิ่งของก

การตั้งคาภาพนิ่งของกลองถายรูปม

และการตั้งคาหลัก ในการปรับ ตั้งค

ปรับสีและแสง” หนา 13 คาที่ตั้งไวจ

ปดกลองถายรูป แตการตั้งคาหลักจ

อีกครั้ง ในการเปลี่ยนการตั้งคาหลัก

ขั้นตอนตอไปนี้:
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 ใชเอฟเฟกต > ครอบตัด ในการคร็อปขนาด

รือเลือกโดยการระบุลักษณะสัดสวนกอนจาก

นด กากบาทจะปรากฏอยูตรงมุมทางดานซาย

ี่คร็อปไว และเลือก ตั้ง เครื่องหมายกากบาท

เลือกพื้นที่ที่ถูกคร็อปอีกครั้ง ในการปรับให

ับ พื้นที่ที่เลือกจะเปนรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งกําหนด

แลว ใหเลือกพื้นที่ทางดานมุมบนซายใหถูก

 ใหใชปุมเลื่อน ในการตรึงพื้นที่ที่เลือก ใหกด 

ปุมเลื่อน ในการเลือกพื้นที่ที่ถูกคร็อป ใหกด 

ภาพ ใหเลือก ตัวเลอืก > ใชเอฟเฟกต > 

ไปยังนัยนตา แลวกด  จะมีวงปรากฏ

ขนาดของนัยนตา โดยการเคลื่อนยายปุมเลื่อน 

 กดปุม  ในการกลับไปที่หนาจอปกติ 

รือหมุนทวนเข็มนาฬิกา ใหกด  หรือ 

 หรือ 

ึ้น, ลง, ซาย หรือ ขวา
คุณภาพรูปภาพ—พิมพ3M - ใหฆ (ความละเอียด 2048 x 1536) พิมพ2M - กลาง 

(ความละเอียด 1600 x 1200) พิมพ1.3M - เล็ก (ความละเอียด 1280 x 960) อีเมล 

0.5M (ความละเอยีด 800 x 600) หรือ MMS 0.3M (ความละเอียด 640 x 480) ยิ่ง

ภาพมีคุณภาพดีขึ้นเทาใด จะยิ่งตองใชหนวยความจําในการจัดเก็บภาพมากขึ้น

เทานั้น ในกรณีที่คุณตองการพิมพภาพ ใหเลือก พิมพ3M - ใหฆ, พิมพ2M - กลาง 

หรือ พิมพ1.3M - 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

ขณะกําลังถายรูป ภาพที่ซูมจะมีคุณภาพของภาพต่ํากวาภาพที่ไมไดซูม ในกรณีที่

คุณตองการจาํกัดการซูมในที่ที่ภาพถูกเลือกใหเก็บรักษาคุณภาพไว ใหเลือก ปด

ชื่อภาพที่ตั้งไว—ระบุชื่อที่ตั้งไวของภาพ

เสียงจับภาพ—ใหเลือกเสียงที่คุณตองการไดยินขณะที่ถายรูป

หนวยความจําที่ใช—ใหเลือกที่จัดเก็บภาพของคุณ

การแกไขภาพ
ในการแกไขรูปภาพหลังจากที่ถาย หรือ ที่เก็บบันทึกไวแลวใน คลังภาพ ใหเลือก 

ตัวเลือก > แกไข 

ใหเลือก ใชเอฟเฟกต เพื่อคร็อปและหมุนภาพ, ปรับความสวาง, สี, ความเขม, 

การบีบอดัขอมูล และความละเอียด รวมถึงใสเอฟเฟกต, ขอความ, ภาพตัดปะ หรือ

กรอบใหกับภาพ

ในการคร็อปภาพ ใหเลือก ตัวเลือก >

ภาพโดยผูใช ใหเลือก ผูใชกําหนด ห

รายการ ในกรณีทีคุณเลือก ผูใชกําห

บนของภาพ ยายปุมเลื่อนไปยังพื้นที่ท

อีกอันหนึ่งจะปรากฏขึ้นที่มุมลางซาย 

เลือกพื้นที่ที่ถูกเลือกกอน ใหเลือก กล

ภาพที่ตองการคร็อป

ในกรณีที่ไดเลือกระบุลักษณะสัดสวน

คร็อป ในการปรับขนาดพื้นที่ที่ถูกเนน

 ในการยายพื้นที่ภายในรูป ใหใช

ในการลดความแดงบนนัยนตาของรูป

การลดจุดแดงนัยนตา ยายกากบาท

บนหนาจอ ใหปรับขนาดวงใหพอดีกับ

ในการลดความแดง ใหกด 

ปุมลัดในโปรแกรมแกไขภาพ มีดังนี้

• ในการดูภาพในโหมดเต็มหนาจอ

ใหกดปุม  อีกครั้ง

• ในการหมุนภาพตามเข็มนาฬิกาห

• ในการซมูเขาหรือออก ใหกดปุม 

• ในการยายภาพที่ถูกซูม ใหเลื่อนข
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วิดีโอจะแสดงขอมูลดังตอไปนี้

จํา 

 

ึก

ที่

ี่

อ (4) ที่มีการใชตัวที่ทําใหภาพสม่ําเสมอ 

ามเคลื่อน

วามชัด (เฉพาะกลองหลักเทานั้น)

งวามีการปดเสียงไมโครโฟน

ดงรูปแบบของวิดีโอคลิป

7) แสดงใหเห็นคุณภาพของวิดีโอวา สูง, ปกติ หรือ 

หรือขยาย สัญลักษณการซูม จะปรากฏในบาน

ดับการซูม

ารตั้งคาใน การตัง้คาของวดิีโอ โปรดดูที่ 

ะแสง” ในหนา 13
กล
 อง

ถ า
ยร

 ูป การบันทกึภาพวิดีโอ
ในกรณีที่กลองอยูใน โหมดรูปภาพ ใหเลือกโหมดวิดีโอโดยการเลือก ตัวเลือก > 

โหมดวิดีโอ 

ในการเลือกกลองตัวที่สอง ใหมีตัวคุณเองรวมอยูในวิดีโอดวย ตัวเลือก > 

ใชกลองสอง

ในการลบสําเนาของไฟลที่โอนมา และทําใหหนวยความจําวางรอวิดีโอคลิปใหม ๆ

ใหเลือก ตวัเลือก > ไปยังหนวยความจําที่วาง (กลองหลักเทานั้น)

1 ในกลองหลัก ใหกดปุมจับภาพ หรือในกลองสอง ใหกดปุม  เพื่อเริ่มบันทึก 

ไอคอนการบันทึก  จะถูกแสดง ไฟ LED จะสวางขึ้น และมีเสียงเตือน 

แสดงวากําลังบันทึกภาพวัตถุหรือบุคคลนั้น โดยไมมีเอฟเฟกตแฟลชปรากฏ

ในวิดีโอที่ถาย

2 ในการหยุดบันทึกชั่วคราวทุกครั้ง ใหเลือก พัก ไอคอนการพัก ( ) จะกะพริบ

อยูบนหนาจอ การบันทึกวิดีโอจะหยุดโดยอัตโนมัติ หากตั้งคาการบันทึกเปน

หยุดชั่วคราว และไมมีการกดปุมอื่นใดในหนึ่งนาที

3 เลือก ทําตอ เพื่อทําการบันทึกตอ 

4 เลือก หยุด เพื่อหยุดการบันทึก วิดีโอคลิปจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ไปใน

โฟลเดอร ภาพและวิดีโอ ของ คลงัภาพ โปรดดูที่ “คลังภาพ” ในหนา 20

ในการปรับแสงและสีกอนการบันทึกวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาของวิดีโอ 

โปรดดูที่ “การตั้งคาการติดตั้ง ปรับสีและแสง” ในหนา 13

ในการเลือกโหมดถายภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาของวิดีโอ > โหมดถาย

ภาพ โปรดดูที่ “โหมดถายภาพ” ในหนา 14

สัญลักษณเกี่ยวกับกลองบันทึกภาพ

• สัญลักษณอุปกรณหนวยความ

( ) และการดหนวยความจํา

( ) (1) จะแสดงในที่ไดบันท

วิดีโอไว

• สัญลักษณความยาวของวิดีโอ

ถายในขณะนี้ (2) แสดงเวลาท

ใชไปและเวลาที่เหลืออยู

• สัญลักษณโหมดถายภาพ (3) 

แสดงการใชโหมดถายภาพ

• สัญลักษณตัวทําภาพสม่ําเสม

และชวยลดการเกิดภาพที่มีคว

ไหวเล็กนอยเพื่อทําใหภาพมีค

• สัญลักษณไมโครโฟน (5) แสด

• สัญลักษณรูปแบบไฟล (6) แส

• สัญลักษณคุณภาพของวิดีโอ (

การแบงใช

ปุมลัดดังตอไปนี้: 

• เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงในการยอ

หนาตางดานขาง เพื่อแสดงระ

• เลื่อนไปดานซายเพื่อปอนคาก

“การตั้งคาการติดตั้ง ปรับสีแล
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กล
 อง

ถ า
ยร

 ูป

17

งการดูวิดีโอบนโทรทัศนหรือคอมพิวเตอรที่ใช

สูง ซึ่งมีความละเอียด CIF (352x288) และ

ิดีโอที่บันทึกเปนรูปแบบ .mp4 ในขอความ

ดูคลิปบนโทรสัพทมือถือ ใหเลือก ปกติ ซึ่งมี

เปนรูปแบบไฟล .3gp ในการสงวิดีโอคลิปผาน 

เอียด เปนรูปแบบไฟล .3gp) วิดีโอคลิปจะถูก

(ความยาวประมาณ 20 วินาที) เพื่อใหคุณ

ความมัลติมีเดียไปยังโทรศัพทเครื่องอื่นที่ใชงาน

เครือขายบางระบบอาจรองรับเฉพาะการสง

0 กิโลไบตเทานั้น  โปรดสอบถามขอมูลเพิ่ม

าร

ลิปที่ถูกบันทึกที่คุณตองการลงอัลบั้มใน 

บั้มที่มีอยู

รกที่วิดีโอคลิปที่ถูกบันทึกที่คุณตองการเพื่อ

ันทึก ใหเลือก ตัวเลือก > เลน เพื่อดูวิดีโอคลิป

ิดีโอคลิป

หนวยความจําที่ตั้งไว: วาจะเปนหนวยความจํา

 (ในกรณีที่ใส)

าพ และสรางไฟลวิดีโอที่ปรับแตงเอง ใหเลื่อน

 แกไข โปรดดูที่ “คลังภาพ” ในหนา 20 คุณ

ด โดยการรวมภาพและการตัดแตงวิดีโอคลิป 

ลี่ยนภาพ  และเอฟเฟกต การเปลี่ยนภาพ
หลังจากบันทึกไฟลวิดีโอแลว

• หากตองการเลนไฟลวิดีโอที่เพิ่งบันทึกเสร็จในทันที ใหเลือก ตวัเลือก > เลน

• ในกรณีที่คุณไมตองการเก็บวิดีโอไว ใหกด  หรือเลือก ตัวเลือก > ลบ

• ในการสงวิดีโอ ทางมัลติมีเดยี, ทางอีเมล, ทาง Bluetooth หรือ ทางอิน

ฟราเรด ใหกด  หรือเลือก ตัวเลือก > สง สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม 

โปรดดูที่ “การรับสงขอความ” หนา 31 และ “การเชื่อมตอ Bluetooth” หนา 64 

ตัวเลือกนี้ไมสามารถใชไดในระหวางที่ใชสนทนาอยู คุณจะสงไฟลวิดีโอที่

บันทึกเปนรูปแบบ .mp4 ในขอความมัลติมีเดียไมได

• เมื่อตองการสงไฟลวิดีโอไปใหผูอื่นในระหวางการใชสายสนทนา เลือก 

ตัวเลือก > สงไปยังผูโทร

• ในการแกไขวิดีโอ ใหเลือกตัวเลือก > แกไข โปรดดูที่ “การตัดตอไฟลวิดีโอ” 

ในหนา 17

การตัง้คาภาพวดิีโอ

การตั้งคาเครื่องบันทึกวิดีโอมี 2 ประเภทดวยกัน คือ การตั้งคา การตัง้คาของวดิีโอ 

และการตั้งคาหลัก ในการปรับ การตั้งคาของวิดีโอ โปรดดูที่ “การตั้งคาการติดตั้ง 

ปรับสีและแสง” หนา 13 คาที่ตั้งไวจะเปลี่ยนกลับเปนคาที่ระบบกําหนดเมื่อคุณปด

กลองถายรูป แตการตั้งคาหลักจะยังคงคาเดิมอยูจนกวาคุณจะเปลี่ยนคานั้นอีกครั้ง 

ในการเปลี่ยนการตั้งคาหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และทําตามขั้นตอน

ตอไปนี้:

การบันทึกเสียง ใหเลือกเปด ถาคุณตองการบันทึกทั้งภาพและเสียง

คุณภาพวิดีโอ การตั้งคุณภาพของวิดีโอคลิปเปน สูง, ปกติ หรือ การแบงใช 

สัญลักษณของคุณภาพจะเปนรูปไอคอนดังตอไปนี้:  (สูง),  (ปกติ) หรือ 

 (การแบงใช) ในกรณีที่คุนเลือก สูง หรือ ปกติ ความยาวในการบันทึกวิดีโอ

จะถูกจํากัดตามขนาดพื้นที่ที่มีใชบนการดหนวยความจําของคุณ (ในกรณีที่ใส) และ

มากกวา 1 ชั่วโมงตอคลิป หากคุณตอ

รวมกันได ใหเลอืกคุณภาพของวิดีโอ 

เปนรูปแบบไฟล .mp4 คุณจะสงไฟลว

มัลติมีเดียไมได ในกรณที่คุณตองการ

ความละเอียด QCIF (176x144) และ

MMS ใหเลือก การแบงใช (ความละ

จํากัดใหมีขนาดไมเกิน 300 กิโลไบต 

สามารถสงไฟลดังกลาวในรูปแบบขอ

รวมกันไดสะดวก อยางไรก็ตาม ระบบ

ขอความมัลติมีเดียที่มีขนาดสูงสุด 10

เติมจากผูใหบริการระบบหรือผูใหบริก

เพิ่มที่อัลบั้ม—ใหเลือกบันทึกวิดีโอค

คลังภาพ เลือก ใช เพื่อเปดรายชื่ออัล

แสดงวดิีโอที่ถายไว—ใหเลือกเฟรมแ

แสดงบนหนาจอหลังจากที่หยุดการบ

ชื่อวิดโีอที่ตั้งไว—ระบุชื่อที่ตั้งไวของว

หนวยความจําที่ใช—ระบุการจัดเก็บ

ของโทรศัพทหรือการดหนวยความจํา

การตัดตอไฟลวิดโีอ
เมื่อตองการตัดตอไฟลวิดีโอใน คลังภ

ไปยังไฟลวิดีโอ แลวเลือก ตัวเลือก >

สามารถสรางวิดีโอคลิปที่กําหนดเองไ

และการเพิ่มรูปภาพ, คลิปเสียง การเป
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สภาพแลว)—ในการยาย ลบ หรือคัดลอกภาพ 

บนหนาจอ และกําหนดฉากหลังหรือเอฟเฟกต

คุณใสคลิปเสียงแลว)—ในการตัด หรือยายคลิป

บ หรือเพื่อทําสําเนาคลิป

พมีสามประเภทดังนี้ : ที่จุดเริ่มตนของวิดีโอ ที่จุด

พระหวางไฟลวิดีโอ คุณเลือกการเปลี่ยนภาพ

นภาพครั้งแรกของวิดีโอ

ร, คลปิเสียง หรือ คลิปเสียงใหม

ยนตรในโหมดเต็มหนาจอหรือแสดงเปนภาพ

นตร หรือตัดไฟลภาพยนตรใหมีขนาดเล็กลง

ลิป ในมุมมองการตัดวิดีโอ ใหเลือก ตวัเลือก > 

ัวอยางของภาพขนาดยอ ใหกด  แลวเลือก 

 ตัวเลือก > ภาพยนตร > จัดเก็บ ในการระบุ 

 การตั้งคา คาที่ระบบกําหนดใหคือหนวยความ

ถระบุ ชื่อวิดีโอที่ตั้งไว, ชื่อภาพหนาจอที่ตั้งไว, 

 ไดอีกดวย

เีมล, ทาง Bluetooth หรือ ทางอินฟราเรด 

ติดตอขอรายละเอียดขนาดขอความมัลติมีเดีย

รือผูใหบริการ หากวิดีโอของคุณมีขนาดใหญเกิน

 สัญลักษณ  จะปรากฏ
กล
 อง

ถ า
ยร

 ูป เปนเอฟเฟกตเกี่ยวกับภาพที่คุณสามารถใสในชวงเริ่มตนและชวงสุดทายของวิดีโอ 

หรือใสในชวงระหวางไฟลวิดีโอได

ในโปรแกรมตัดตอวิดีโอมีชวงเวลา 2 ชวงดังนี้ ชวงเวลาของไฟลวิดีโอและชวงเวลา

ของไฟลเสียง รูปภาพ, ขอความ, และการเปลี่ยนภาพ จะถูกเพิ่มลงในวิดีโอคลิป และ

จะแสดงชวงเวลาของวิดีโอคลิป เมื่อตองการสลับระหวางชวงเวลา ใหเลื่อนขึ้นหรือลง

การตัดตอวดิีโอ เสียง ภาพ ขอความ และการเปลีย่น

ภาพ

เมื่อตองการสรางไฟลวิดีโอที่ปรับแตงเอง ใหทําเครื่องหมายเพื่อเลือกไฟลวิดีโออยาง

นอยหนึ่งไฟล แลวเลือก ตัวเลือก > แกไข

ในการแกไขไฟลวิดีโอ เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

แกไขวดิีโอคลิป:

ตัด—ตัดแตงไฟลวิดีโอในหนาจอตัดไฟลวิดีโอ

เพิ่มเอฟเฟกตสี—แทรกเอฟเฟกตสีลงในวิดีโอคลิป

ใชภาพเคลื่อนไหวชา—ลดความเร็วของไฟลวิดีโอ

เงียบเสียง/เลิกเงียบเสียง—การเงียบเสียงหรือเปดเสียงในวิดีโอคลิปตนฉบับ

ยาย—ยายไฟลวิดีโอไปยังตําแหนงที่เลือก

ลบออก—ลบไฟลวิดีโอจากวิดีโอ

ทําซ้ํา—สรางสําเนาของไฟลวิดีโอที่เลือก

แกไขขอความ (ปรากฏขึ้นตอเมื่อคุณใสขอความแลว)—ในการยาย, ลบ หรือคัด

ลอกขอความ เปลี่ยนสีและสไตลของขอความ กําหนดระยะเวลาที่จะแสดงขอความ

นั้นบนหนาจอ และใสเอฟเฟกตใหกับขอความ

แกไขภาพ (ปรากฏขึ้นตอเมื่อคุณใ

กําหนดระยะเวลาที่จะแสดงภาพนั้น

สีใหกับภาพนั้น

แกไขคลิปเสียง(ปรากฏขึ้นตอเมื่อ

เสียง เพื่อปรับความยาว หรือเพื่อล

แกไขการสงผาน—การเปลี่ยนภา

สิ้นสุดของวิดีโอ และการเปลี่ยนภา

เริ่มตนไดเมื่อมีการใชงานการเปลี่ย

แทรก—วิดีโอคลิป, ภาพ, ตวัอักษ

ภาพยนตร—ใชแสดงตัวอยางภาพ

ขนาดเล็ก, บันทึกหรือสงไฟลภาพย

เพื่อสงเปนขอความมัลติมีเดีย

ในการถายอยางรวดเร็วของวิดีโอค

จับภาพ หรือในมุมมองการแสดงต

จับภาพ

ในการบันทึกวิดีโอของคุณ ใหเลือก

ความจําที่ใช ใหเลือก ตัวเลือก >

จําของโทรศัพท 

ในมุมมอง การตั้งคา คุณยังสามาร

ความละเอียด และ ความจําที่ใช

เลือก สง > ทางมัลติมีเดีย, ทางอ

ในกรณีที่คุณตองการสงวิดีโอ โปรด

สูงสุดที่สงไดจากผูใหบริการระบบห

กวาจะสงเปนขอความมัลติมีเดียได

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 



กล
 อง

ถ า
ยร

 ูป

19
 เคล็ดลับ! 

หากคุณตองการสงไฟลวิดีโอที่มีขนาดมากกวาขนาดสูงสุดของ

ขอความมัลติมีเดียที่ผูใหบริการยอมใหใช คุณอาจเลือกสงไฟลดังกลาวโดย

ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth โปรดดูที่ “สงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth” 

ในหนา 65 คุณยังสามารถโอนยายวิดีโอของคุณลงในเครื่อง

คอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได โดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth อีกดวย หรือโดย

การใช ตัวอานการดหนวยความจํา SD  ที่ใชรวมกันได (อุปกรณเสริม)

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 
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ในโปรแกรมเครื่องเลนเพลง โปรดดูที่ “RealPlayer” 

นหนา 25

รดหนวยความจําที่ใชรวมกันได (ในกรณีที่ใส) หรือ 

และเลือก ตัวเลือก > ยายและคัดลอก > 

ามจํา หรือ คัดลอกไปความจําเครื่อง/ยายไป

จําจะแสดงดวยสัญลักษณ 

คัดลอกไฟลไปยังที่อื่นแลว เชน คัดลอกไปยัง

เลือก > ยอ การเลือก ยอ เพื่อลดความ

ในการเพิ่มพื้นที่วางของหนวยความจํา ใหเลือก

ามจํา โปรดดูที่ “ไฟลสํารอง” ในหนา 22

าพ ลงหนึ่งในโฟลเดอรหลักโดยการใชเบราวเซอร 

แหลงโหลดวิดีโอ, แหลงโหลดแทร็ค หรือ 

าเซอรขึ้นมา และคุณสามารถเลือกบุคมารค
คล
 ังภ

าพ คลงัภาพ

ในการจัดเก็บและจัดวางรูปภาพ, วิดีโอคลิป, คลิปเสียง, รายการการเลน และ สตรีม

มิ่ง ลิงค หรือแบงปนไฟลของคุณกับอุปกรณ Universal Plug and Play (UPnP) อืน่ ๆ 

ที่ใชรวมกันได ผาน LAN ไรสาย ใหกด  และเลือก คลังภาพ ในการเปดคลัง

ภาพจากโปรแกรมประยุกต กลอง ใหเลือก ตัวเลือก > ไปยังคลังภาพ จาก กลอง 

เฉพาะโฟลเดอร ภาพและวิดีโอ ที่มีใช

 เคล็ดลับ! หากตองการสลับจาก คลังภาพ มาที่กลองถายรูป ในแฟมขอมูล 

ภาพและวดิีโอ เลือก ตัวเลือก > ไปที่กลอง

เลือก ภาพและวิดีโอ , แทร็ค , 

คลิปเสียง , ลิงคการสตรีม , 

การนําเสนอ , ไฟลทั้งหมด  

หรือ เครือขายโฮม  และกด  

เพื่อเปด

ตัวเลือกที่เชื่อมกันกับ เครือขายโฮม 

จะไมมีใหใชอยูใน คลังภาพ 

เวนแตจะกําหนดคาการตั้งคา 

เครือขายโฮม แลว

คุณสามารถเรียกดูและเปดแฟมขอมูล 

พรอมทั้งเลือก คัดลอกและยายรายการ

ไปยังแฟมขอมูล คุณยังสามารถสราง

อัลบั้ม และทําเครื่องหมาย, คัดลอก และ เพิ่มรายการลงในอัลบั้มไดอกีดวย โปรดดูที่ 

“อัลบั้ม” ในหนา 22

ในการเปดไฟล ใหกด  โปรดดูที่ “การดูภาพและไฟลวิดีโอ” ในหนา 21 วิดีโอ

คลิป, ไฟลประเภท .ram และ สตรีมมิ่ง ลิงค   เปดและเลนในโปรแกรม RealPlayer 

และคลิปเสียงสามารถเปดและเลน

ในหนา 27 และ “เครื่องเลนเพลง” ใ

ในการคัดลอกหรือยายไฟลไปยังกา

อุปกรณหนวยความจํา ใหเลือกไฟล

คัดลอก

ไปการดความจํา/ยายไปการดคว

ความจําเครื่อง 

ไฟลที่จัดเก็บไวในการดหนวยความ

ในการลดขนาดของไฟล เมื่อคุณได

เครื่องพีซีที่ใชรวมกันได ใหเลือก ตัว

ละเอียดของภาพใหเปน 640x480 

ไฟลและ ตัวเลือก > เพิ่มพื้นที่คว

ในการดาวนโหลดไฟลไปยัง คลังภ

ใหเลือก แหลงโหลดกราฟก หรือ 

แหลงโหลดเสียง เครื่องจะเปดเบร

ของเว็บไซตที่จะดาวนโหลด
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พที่ไดเชื่อมตอกับอปุกรณของคุณที่สามารถ

งในการดหนวยความจําของคุณ (ในกรณีที่ใส) 

พิมพ โปรดดูที่ “การพิมพภาพ” ในหนา 26

> ขยาย หรือ ยอ อัตราสวนการซูมภาพจะ

งจะไมบันทึกอัตราสวนการซูมภาพไวอยาง

กรูปภาพ และ ตัวเลือก > Assign > 

 

น เพอดูรูปและวิดีโอคลิป ในโหมดภาพเต็มจอ 

 เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

lPlayer และเลนวิดีโอคลิป

งสไลดชั่วขณะ

หม

ละ สิ้นสุด ใหกดปุมเลือ ในการเรียกดูรูป ใหกด 

 กอนการเริ่มการแสดงสไลด ใหเลือก ตัว

ลาระหวางสไลด

เลือก ตัวเลือก > สไลดโชว > การตั้งคา 
การดูภาพและไฟลวิดีโอ
รูปภาพและวิดีโอคลิปที่ถูกบันทึกดวยกลองจะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอร ภาพและ

วิดโีอ ใน คลงัภาพ คุณภาพและขนาดของวิดีโอคลิปจะแสดงดวยหนึ่งในไอคอน

ตอไปนี้:

 สามารถสงวิดีโอคลิปผาน MMS หรือแบงใชวิดีโอคลิปนั้น

 สามารถแบงใชวิดีโอคลิป และ

 วิดีโอคลิปใหญเกินไปสําหรับสงหรือแบงใช

รูปภาพและคลิปวิดีโอยังสามารถสงถึงคุณ ในรูปแบบขอความมัลติมีเดียไดอกีดวย 

โดยเปนสิ่งที่แนบไปกับอีเมล หรือผานการเชื่อมตอ Bluetooth 

หรือโดยการใชอินฟราเรด หากตองการใหสามารถดูภาพหรือคลิปวิดีโอที่ไดรับในคลัง

ภาพหรือใน Media Player ได คุณตองบันทึกขอมูลนั้นลงในอปุกรณหนวยควา

มจําหรือในการดหนวยความจําที่ใชรวมกันได (ในกรณีที่ใส)

เปดโฟลเดอร ภาพและวิดโีอ ใน คลังภาพ รายชื่อไฟลภาพและไฟลวิดีโอจะ

ปรากฏขึ้นและเรียงลําดับตามวันที่ และจํานวนไฟลจะแสดงใหเห็นบนหนาจอ ใน

การเรียกดูไฟล ใหเลื่อนขึ้นหรือลง ในการเรียกดูไฟลโดยการวนขึ้นไป ใหกดปุม

เลื่อนขึ้นหรือลงคางไว

ในการเรียกดูไฟลในกลุม ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา ในการเปดไฟล ใหกดปุมเลื่อน

ในการแกไขรูปถายหรือคลิปวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข โปรแกรมแกไขภาพ

หรือโปรแกรมตัดตอวิดีโอจะเปดขึ้น

ในการเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอคลิปลงในอัลบั้มใน คลังภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > 

อัลบั้ม > เพิ่มที่อัลบั้ม โปรดดูที่ “อลับั้ม” ในหนา 22

ในการสรางวิดีโอคลิปที่กําหนดเอง ใหเลือกไฟลวิดีโออยางนอยหนึ่งไฟลใน คลังภาพ 

แลัวเลือก ตัวเลือก > แกไข โปรดดูที่ “การตัดตอไฟลวิดีโอ” ในหนา 17

ในการพิมพรูปของคุณลงในเครื่องพิม

ใชรวมกันได หรือ จัดเก็บรูปเหลานั้นล

เพื่อทําการพิมพ ใหเลือก ตัวเลือก > 

ในการยอ/ขยายรูป ใหเลือก ตัวเลือก

ปรากฏขึ้นที่ดานบนของหนาจอ เครื่อ

ถาวร

ในการใชรูปภาพเปนรูปพื้นหลัง ใหเลือ

ตั้งเปนภาพพื้นหลงั

ในการลบภาพหรือไฟลวิดีโอ ใหกดปุม

การแสดงสไลด
เลือก ตัวเลือก > สไลดโชว > เริ่มต

การแสดงสไลดเริ่มจากไฟลที่เกาที่สุด

• เลน—เพื่อเปดกับโปรแกรม Rea

• หยุดชั่วคราว—เพื่อหยุดการแสด

• ทําตอ—เพื่อเริ่มการแสดงสไลดใ

• สิ้นสุด—เพื่อปดการแสดงสไลด

ในการเรียกใช หยุดชั่วคราว ทําตอ แ

 (กอนหนา) หรือ  (ถัดไป)

ในการปรับจังหวะของการแสดงสไลด

เลือก > สไลดโชว > การตั้งคา > เว

ในการเพิ่มเสียงเพื่อการแสดงสไลด ให

และทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
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ากอุปกรณของคุณเขากับเครื่องพีซีที่ใชรวมกันได 

ลือก > โอน > เริ่ม โปรดดูที่ “LAN ไรสาย” 

กรณ เลือกอุปกรณ และโฟลเดอรที่คุณตองการ

ลงจัดเก็บ หรือ โฟลเดอรแหลงจัดเก็บ ใหเลือก 

ายโฮม

g and Play architecture (UPnP) ที่ใชรวมกันได 

าย หรือเราเตอร LAN ไรสาย คุณสามารถสราง

รณ UPnP ที่ใชรวมกันได โดย LAN ไรสายสนับ

 เครื่องพีซีที่ใชรวมกันได, เครื่องพิมพที่ใชรวมกันได 

โทรทัศน หรือ ระบบเสียง หรือ โทรทัศนที่ติดตั้ง

ันได

ายของ Nokia N80 ในเครือขายโฮม โดยตองมี

อง LAN ไรสายภายพื้นที่ และเชื่อมตอกับอุปกรณ

P และเชื่อมตอเครือขายในพื้นที่เดียวกัน

ไวใน คลังภาพ กับอุปกรณ UPnP อื่นๆ ที่ใชรวม

ารจัดการการตั้งคา เครือขายโฮม ของคุณ ใหกด 

ขายโฮม คุณยังสามารถใชเครือขายโฮมเพื่อ ดู, 
คล
 ังภ

าพ • ดนตรี ใหเลือก เปด หรือ ปด

• แทร็ก เลือกไฟลเพลงจากรายการ

ในการลดหรือเพิ่มระดับเสียง ใหกด  หรือ 

การนําเสนอ
เกี่ยวกับการนําเสนอ 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 ตวัเลือก > อัลบั้ม > ดูอัลบั้ม 

ในการสรางอัลบั้มใหม ใหเลือก ตัวเลือก > อัลบั้มใหม ปอนชื่อของอลับั้ม แลวเลือก 

ตกลง

ในการเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอคลิปลงอัลบั้มใน คลังภาพ เลื่อนไปยังรูปภาพหรือ

วิดิโอคลิป แลวเลือก ตัวเลือก > อัลบั้ม > เพิ่มที่อัลบั้ม หนาจอรายชื่ออัลบั้มจะ

ปรากฏขึ้น เลือกอัลบั้มที่คุณตองการใสภาพหรือวิดีโอคลิป แลวกดปุม 

ในการลบไฟลออกจากอัลบั้ม ใหกดปุม  ไฟลที่ไมไดถูกลบจากโฟลเดอร 

ภาพและวิดีโอ ใน คลังภาพ

ไฟลสํารอง
ในการโอนถายหรือสํารองไฟลสื่อจ

โดยผาน LAN ไรสาย ใหเลือก ตัวเ

ในหนา 4

อุปกรณของคุณจะเริ่มตนคนหาอุป

โอนถายไฟลสื่อ กด ตกลง

ในการเปลี่ยนการตั้งคา อุปกรณแห

ตัวเลือก > โอน > การตั้งคา

เครือข

อุปกรณของคุณกับ Universal Plu

การใชจุดเชื่อมตออุปกรณ LAN ไรส

เครือขายโฮม และเชื่อมตอกับอุปก

สนุนกับเครือขาย เชน Nokia N80,

และระบบเสียงที่ใชรวมกันได หรือ 

เครื่องรับมัลติมีเดียไรสายที่ใชรวมก

โปรดบันทึกการใชฟงกชัน LAN ไรส

การทํางานการติดตั้งการเชื่อมตอข

อื่นๆ ภายในพื้นที่ โดยการเปด UPn

คุณสามารถแบงปนไฟลสื่อที่บันทึก

กันได โดยการใชเครือขายโฮม ในก

 และเลือก เชื่อมตอ > เครือ
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อุปกรณของคุณที่แสดงอุปกรณอื่นๆ ที่ใชรวม

อุปกรณ UPnP อืน่ๆ ที่ใชรวมกันได ในเครือขาย

องการแบงปนได

กรณอื่น หรือเพื่อดูสถานะการแบงปนของ ภาพ

 แบงใชเนื้อหา

กับเครือขายโฮม คุณตองติดตั้งซอฟตแวรจาก 

งคุณ

กรณของคุณ อปุกรณ UPnP อืน่ๆ ที่ใชรวมกัน

ไฟลสื่อที่คุณเลือกไวเพื่อแบงปนใน แบงใช

กรณอื่นเขาถึงไฟลของคุณ ใหตั้งคาปด การ

ื้อหา จะปดในอุปกรณของคุณ คุณยังคง

ก็บไวในอุปกรณเครือขายโฮมอืน่ๆ หาก

ในอุปกรณของคุณ

พลงที่จัดเก็บไวในอปุกรณของคุณ 

เครือขายโฮมอื่นๆ เชน โทรทัศนที่ใชรวมกันได 

รือแทร็คเพลง

 (รูปหรือวิดีโอ) หรือ ือขายบาน
เลน, คัดลอก หรือ พิมพไฟลสื่อที่ใชรวมกันได จาก คลังภาพ ไดอกีดวย โปรดดูที่ 

“ดูไฟลสื่อ” ในหนา 23

การตัง้คาเครอืขายโฮม

ในการแบงปนไฟลสื่อที่บันทึกไวใน คลังภาพ กับอุปกรณ UPnP อื่นๆ ที่ใชรวมกันได 

โดยผาน LAN ไรสาย  อนัดับแรกคุณตองสรางและกําหนดการตั้งคาของจุดเชื่อมตอ

อินเตอรเน็ตภายนพื้นที่ที่ใชระบบ LAN แบบไรสาย และจากนั้นกําหนดการตั้งคา

โปรแกรมประยุกต เครือขายโฮม โปรดดูที่ “LAN ไรสาย” หนา 4 และการตั้งคา LAN 

ไรสายใน “จุดเชื่อมตอ” หนา 78 และ “LAN ไรสาย” หนา 81

ตัวเลือกที่เชื่อมกันกับ เครือขายโฮม จะไมมีใหใชอยูใน คลังภาพ กอนการตั้งคา 

เครือขายโฮม จะถูกกําหนดการตั้งคาไว

การกําหนดการตั้งคา

ในการกําหนดคาโปรแกรมประยุกต เครือขายโฮม ใหเลือก เชื่อมตอ > เครือขาย

โฮม > การตั้งคา และทําตามขั้นตอนตอไปนี้: 

การแบงใชเนื้อหา—อนุญาตหรือปฏิเสธการแบงปนไฟลสื่อกับอุปกรณที่ใชรวมกันได 

หามตั้งคา การแบงใชเนื้อหา กอนที่คุณจะไดตั้งคาอื่นๆ ทั้งหมดเสร็จแลว ในกรณี

ที่คุณตั้งคาใน การแบงใชเนื้อหา อุปกรณ UPnP อื่นๆ ที่ใชรวมกัน คุณสามารถดู

หรือคัดลอกไฟลของคุณในเครือขายโฮม

จุดเชื่อมตอโฮม—เลือกจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตภายในพื้นที่ ในกรณีที่เครือขาย

โฮมของคุณไมไดเปดการตั้งคาระบบปองกันความปลอดภัยบน LAN ไรสาย คุณจะ

ไดรับคําเตือนความปลอดภัย  คุณสามารถดําเนินการตอไปและสลับระบบปองกัน

ความปลอดภัยบน LAN ไรสายทีหลัง หรือยกเลิกการระบุจุดเชื่อมตอ และเปดระบบ

ปองกันความปลอดภัยบน LAN ไรสายกอน โปรดดูที่ LAN ไรสาย ใน “จุดเชื่อมตอ” 

หนา 78

ชื่ออุปกรณของฉัน—ปอนชื่อสําหรับ

กันไดในเครือขายโฮม

ระบุเนื้อหาเพื่อการแบงปน

เมื่อคุณตั้งคา การแบงใชเนื้อหา กับ

โฮมสามารถดูและคัดลอกไฟลที่คุณต

ในการเลือกไฟลสื่อเพื่อแบงปนกับอุป

และวิดีโอ หรืออัลบั้ม เพลง ใหเลือก

ดูไฟลสื่อ

ในการเชื่อมตอเครื่องพีซีที่ใชรวมกันได

ซีดีรอม ที่มาพรอมกับ Nokia N80 ขอ

ในกรณีที่ การแบงใชเนื้อหา เปนอุป

ในเครือขายโฮมสามารถดูหรือคัดลอก

เนื้อหา ในกรณีที่คุณไมตองการใหอุป

แบงใชเนื้อหา แมวา การแบงใชเน

สามารถดูหรือคัดลอกไฟลสื่อที่ถูกจัดเ

อุปกรณอื่นอนุญาตใหใช

การแสดงไฟลสื่อที่ถูกจัดเก็บ

ในการเลือกรูป วิดีโอคลิป และแทร็คเ

และแสดงรายการเหลานั้นในอุปกรณ

ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

1 ใน คลังภาพ ใหเลือกรูป วิดีโอ ห

2 เลือก 

 (เพลง)

ตัวเลือก > แสดงผานเคร
เลนผานเครือขายโฮม
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สื่อจากอปุกรณของคุณไปยังอปุกรณอื่นที่ใชรวม

กันได เลือกไฟลในคลังภาพ และเลือก ตัว

อกไปเครือขายโฮม หรือ ยายไปเครือขายโฮม 

ไว

อุปกรณอื่นมายังโทรศัพทของคุณ เลือกไฟล

> คัดลอกไปโทรศัพท หรือ คัดลอกไปการด

ารแบงใชเนื้อหา เอาไว
คล
 ังภ

าพ 3 เลือกอุปกรณที่ใชรวมกันได ที่ซึ่งไฟลสื่อถูกแสดง จะแสดงรูปทั้งในอุปกรณเครือ

ขายโฮมอื่นๆ และ อุปกรณของคุณ แลววิดีโอคลิปและคลิปเสียงจะเลนไดเฉพาะ

กับอุปกรณอื่นเทานั้น

การแสดงไฟลสื่อถูกที่จัดเก็บไวในอุปกรณอื่น

ในการเลือกไฟลสื่อที่ถูกจัดเก็บไวในอุปกรณเครือขายโฮมอื่นๆ และแสดง

ไฟลสื่อในอุปกรณอื่น เชน โทรทัศนที่ใชรวมกันได ใหทําดังตอไปนี้:

1 ใน คลงัภาพ ใหเลือก เครือขายโฮม อุปกรณของคุณจะเริ่มคนหาอุปกรณอื่นๆ 

ที่ใชรวมกันได ชื่ออุปกรณจะเริ่มปรากฎบนหนาจอ

2 เลือกอุปกรณจากรายการ 

3 เลือกประเภทสื่อที่คุณตองการดูจากอุปกรณอื่น ประเภทไฟลที่ใชไดจะขึ้นอยู

กับคุณลักษณะของอุปกรณอื่นๆ 

4 เลือกรูป วิดีโอคลิป หรือแทร็คเพลงที่คุณตองการดู และเลือก ตัวเลือก > 

แสดงผานเครือขายบาน (รูปและวิดีโอ) หรือ เลนผานเครือขายโฮม (เพลง)

5 เลือกอุปกรณที่ซึ่งไฟลถูกแสดงไว

ในการหยุดการแบงปนไฟลสื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > หยุดการแสดง

ในการพิมพรูปที่บันทึกไว ใน คลังภาพ โดยผาน เครือขายโฮม กับเครื่องพิมพ UPnP 

ที่ใชรวมกันได ใหเลือกตัวเลือกการพิมพใน คลังภาพ โปรดดูที่ “การพิมพภาพ” ใน

หนา 26 การแบงใชเนื้อหา ไมไดมีการเปดไว

ในการคนหาไฟลที่มีเกณฑแตกตางกัน ใหเลือก ตวัเลือก > คนหา ในการจัดเรียง

ประเภทไฟลที่พบ ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเรียงตาม

คัดลอกไฟลสื่อ

ในการคัดลอกหรือการโอนถายไฟล

กันได เชน เครื่องพีซี UPnP ที่ใชรวม

เลือก > ยายและคัดลอก > คัดล

การแบงใชเนื้อหา ไมไดมีการเปด

ในการคัดลอกหรือโอนยายไฟลจาก

ในอุปกรณนั้น แลวเลือก ตัวเลอืก 

ความจํา ทั้งนี้ ไมจําเปนตองเปด ก
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เร็ว 

เริ่มเลนเพลงถัดไปหรือเพลงกอนหนา กด  

ัน ใหเลือก  หรือ ตัวเลอืก > เปดที่ 

ชื่อเพลงไวเปนรายการเพลง ใหเลือก ตัว

ะสรางรายการเพลงรายการใหม หรือเลือก

โหมดเลนตามปกติ เลือก ตัวเลือก > เลนแบบ

ุดเมื่อมาถึงรายการเพลงสุดทายหรือเริ่มตน

เลือก > เลนซ้ํา
แอปพลเิคชนัส ือ

เครือ่งเลนเพลง

กด  และเลือก เครื่องเลน ดวยเครื่องเลนเพลง คุณจะสามารถเลนไฟลเพลง 

และสรางและฟงรายการเพลงได

 คําเตือน: ควรฟงเพลงโดยใชเสียงในระดับปานกลาง การรับฟงเสียงที่ดัง

เกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ โปรดอยา

ถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

การเพิ่มเพลง

เมื่อคุณเปดเครื่องเลนเพลงเปนครั้งแรก เครื่องเลนเพลงจะคนหาไฟลเพลงในหนวย

ความจําของอุปกรณ เพื่อสรางไลบรารีสําหรับเพลง

หลังจากที่คุณเพิ่มหรือนําไฟลเพลงออกจากอุปกรณแลว ใหอัพเดตไลบรารีสําหรับ

เพลงของคุณ เลือก ตัวเลือก > คลังเพลง > ตัวเลือก > อพัเดตคลังเพลง

 เคล็ดลับ!  คุณสามารถโอนไฟลเพลงจากโทรศัพทของคุณไปยังการด

หนวยความจําที่ใชรวมกันได (หากใสไว) โดยใช Nokia Audio Manager 

ที่มีอยูในชุดโปรแกรม Nokia PC Suite

คุณสามารถโอนเพลงจากคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได หรืออปุกรณอื่นที่ใชงาน

รวมกันได ผานทางสายเคเบิล USB หรือการเชื่อมตอ Bluetooth สําหรับรายละเอียด

เกี่ยวกับการเชื่อมตอกับโทรศัพทของคุณ โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ”, หนา .64 ในการ

เปลี่ยนแปลงโหมดการเชื่อมตอ USB ที่ระบบตั้งไว ใหกด  เลือก เชื่อมตอ > 

สายเคเบิลขอมูล และหนึ่งในตัวเลือกใน โหมดสายเคเบิลขอมูล

การเลนเพลง

เมื่อคุณเปดเครื่องเลนเพลง แทร็คหรือ

รายการเพลงที่เคยเลนไปกอนหนานี้จ

ปรากฏขึ้น ในการดูคลังเพลง ใหเลือก

หรือ ตัวเลือก > คลังเพลง และ

รายการเพลงที่ตองการ ในการเริ่มเลน

เพลงในรูปแบบ ใหเลือก ตัวเลือก > 

เมื่อกําลังเลนเพลง หากตองการเปลี่ย

ระหวางเลนและหยุดเลนชั่วคราว ใหก

 หรือ 

ในการหยุดเพลง ใหกด  ในการ

กรอไปขางหนาหรือกรอกลับอยางรวด

ใหกดคางไวที่  หรือ  ในการ

หรือ 

ในการดูรายชื่อเพลงที่เลนอยูในปจจุบ

"กําลังเลนตอนนี้" ในการจัดเก็บราย

เลือก > เพิ่มไปที่รายการแทร็ค แล

รายการเพลงที่จัดเก็บไว

ในการปรับระดับเสียง กด  หรือ 

ในการเลือกระหวางโหมดเลนสุมและ

สุม ในการเลือกวาจะใหเพลงที่เลนหย

ใหมจากรายการเพลงแรก ใหเลือก ตวั
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เลือกภาพที่คุณตองการพิมพ และตัวเลือกพิมพ

ือตัวดูภาพ

โดยใชสายเคเบิลขอมูล USB ที่มาพรอมกับ

ชื่อมตอ Bluetooth หรือการดหนวยความจําที่ใช

ยูในรูปแบบ . jpeg เทานั้น ภาพที่ถายดวยกลอง

 โดยอัตโนมัติ

กับ PictBridge ได ใหเชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล

 รายการเครื่องพิมพที่ใชรวมกันไดและมีอยูจะ

กเครื่องพิมพ เครื่องพิมพจะถูกตั้งเปนเครื่องพิมพ

มกับ PictBridge ไดผานทางสายเคเบิล CA-53 

โดยอัตโนมัติ

ที่ระบบกําหนดได รายชื่อเครื่องพิมพที่มีใหเลือก

หนดไว ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > เครื่อง
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 ัน
ส ื อ  เคล็ดลบั! ในการเปดแอปพลิเคชันคางไวและเปดเพลงคางไวที่ดานหลัง 

ใหกด  สองครั้งเพื่อกลับไปที่โหมดสแตนดบาย ในการกลับไปที่แอป

พลิเคชัน ใหกด  และเลือก เครื่องเลน

ในการเปดบุคมารคบนเว็บของคุณเพื่อดาวนโหลดเพลง ใหเลือก ตัวเลือก > แหลง

โหลดแทร็ค

ในการกลับไปที่โหมดสแตนดบายและเปดเพลงคางไวที่ดานหลัง ใหเลือก ตัวเลือก > 

เลนเพลงในพื้นหลัง

คลังเพลง

ในการดูคลังเพลง ใหเลือก ตัวเลือก > คลงัเพลง 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 ให

เลือกรายการที่ตองการ และ ตัวเลือก > เพิ่มไปที่รายการแทร็ค คุณสามารถ

สรางรายการเพลงใหมหรือเพิ่มลงในรายการเพลงที่มีอยูแลวได

ในการดูรายการเพลง ใหเลือก รายการแทร็ค ในการสรางรายการเพลงรายการใหม 

ใหเลือก ตวัเลือก > รายการแทร็คใหม เมื่อดูรายการเพลงที่คุณสรางขึ้นเอง หรือ

เพิ่มเพลงอื่น ใหเลือก ตวัเลือก > เพิ่มแทร็ค

ในการลบรายการเพลง ใหกด  การลบรายการเพลงจะลบเฉพาะรายการเพลง

เทานั้น ไมไดลบไฟลเพลง

การพิมพภาพ
ในการพิมพภาพดวย พิมพภาพ ให

ในคลังภาพ กลอง ตัวแกไขภาพ หร

ใช พิมพภาพ เพื่อพิมพภาพของคุณ

โทรศัพท LAN ไรสาย (หากมี) การเ

รวมกันได (หากมี)

คุณสามารถพิมพไดเฉพาะภาพที่อ

ถายรูปจะถูกจัดเก็บในรูปแบบ .jpg

ในการพิมพผานเครื่องพิมพที่ใชรวม

กอน แลวจึงเลือกตัวเลือกพิมพ

การเลือกเครือ่งพิมพ

เมื่อคุณใช พิมพภาพ เปนครั้งแรก

ปรากฏหลังจากที่คุณเลือกภาพ เลือ

ที่จะนํามาใชตั้งแตเริ่มแรก

หากคุณเชื่อมตอเครื่องพิมพที่ใชรว

ไวแลว เครื่องพิมพนั้นจะปรากฏขึ้น

หากไมสามารถเลือกใชเครื่องพิมพ

ใชไดจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

ในการเปลี่ยนเครื่องพิมพที่ระบบกํา

พิมพที่ตัง้ไว
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น .3gp, .mp4 หรือ .rm อยางไรก็ดี RealPlyr. 

รูปแบบไฟลแปลงทั้งหมดก็ได ตัวอยางเชน 

หมด แตไฟล .mp4 บางไฟลอาจมีขอมูล

วยเหตุนี้ ไฟลนั้นจะใชกับโทรศัพทเครื่องนี้

นหนวยความจําของโทรศัพท หรือบนการด

ือก ตัวเลือก > เปด และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ไฟลลาสุดที่เลนใน RealPlyr.

ี่จัดเก็บไวใน คลังภาพ

เลนไฟล

ในโหมดภาพเต็มจอ ใหกด  ในการ

อปกติ ใหกดปุมใดก็ได

ใหกดคางไวที่ปุม 

างไวที่ปุม 

ุ ม  จนกวา  จะปรากฏ 

ไวที่ปุม  จนกระทั่งคุณเห็น 

TA

ื่อมตออินเตอรเน็ต (IAP) เปนจุดเชื่อมตอที่

ะใหคุณใชจุดเชื่อมตอ WAP ได

ื่อคุณเปดเครื่องในครั้งแรก
ดตูัวอยางกอนพิมพ

รูปแบบ ดูตัวอยางกอนพิมพ จะเปดออกเฉพาะเมื่อคุณเริ่มตนพิมพภาพในคลังภาพ

ภาพที่เลือกจะปรากฏในรูปแบบที่กําหนดไวลวงหนา ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ให

เลื่อนไปทางซายและขวาเพื่อดูรูปแบบที่มีใหเลือกในเครื่องพิมพที่เลือก หากภาพนั้น

ไมสามารถใสไดในหนึ่งหนา ใหเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อแสดงหนาอื่นๆ

การตัง้คาการพิมพ

ตัวเลือกที่มีใหเลือกจะแตกตางกันขึ้นกับความสามารถของเครื่องพิมพที่คุณเลือก

ในการกําหนดเครื่องพิมพที่ระบบตั้งไว ใหเลือก ตัวเลือก > เครื่องพิมพที่ตั้งไว

ในการเลือกขนาดของกระดาษ ใหเลือก ขนาดกระดาษ และเลือกขนาดกระดาษ

จากรายการ กอนเลือก ตกลง เลือก ยกเลิก เพื่อกลับไปที่รูปแบบกอนหนานี้

RealPlayer

กด  และเลือก แตงภาพ > RealPlyr. ดวย RealPlyr. คุณสามารถเปด

วิดีโอคลิป หรือเรียกขอมูลไฟลสื่อแบบไรสาย คุณสามารถใชลิงคการเรียกขอมูล

ไดเมื่อคุณเบราสเว็บเพจ หรือจัดเก็บขอมูลนั้นในหนวยความจําของโทรศัพทหรือ

ในการดหนวยความจําที่ใชรวมกันได (หากใสไว)

 เคล็ดลับ! คุณยังสามารถดูไฟลวิดีโอหรือเรียกดูขอมูลลิงคในโทรศัพทของ

คุณดวยอปุกรณ UPnP อืน่ที่ใชรวมกันได เชน ทีวีหรือพีซี ผาน LAN ไรสาย 

โปรดดูที่ “ดูไฟลสื่อ” ในหนา 23

RealPlyr. รองรับไฟล ที่มีสวนขยายเป

อาจไมรองรับรูปแบบไฟลทั้งหมดหรอื

RealPlyr. พยายามเปดไฟล .mp4 ทั้ง

ที่ไมสอดคลองตามมาตรฐาน 3GPP ด

ไมได 

การเลนวิดโีอคลิป

1 ในการเลนไฟลมีเดียที่จัดเก็บไวใ

หนวยความจํา (หากใสไว) ใหเล

คลิปลาสุด—เพื่อเปดหนึ่งในหก

คลิปที่บันทึกไว—เพื่อเลนไฟลท

โปรดดูที่ “คลังภาพ” ในหนา 20

2 เลื่อนไปที่ไฟล และกด  เพื่อ

 เคล็ดลับ! ในการดูวิดีโอคลิป

เปลี่ยนกลับมาที่โหมดหนาจ

ปุมลัดขณะเลน:

• ในการเลนเดินหนาอยางรวดเร็ว 

• ในการยอนไฟลมีเดียกลับ ใหกดค

• ในการเงียบเสียง ใหกดคางไวที่ป

ในการเปดเสียงอีกครั้ง ใหกดคาง

การเรยีกขอมูลโดยวิธ ีO

ผูใหบริการสวนใหญจะใหคุณใชจุดเช

ระบบตั้งให ผูใหบริการรายอื่นๆ อาจจ

จุดเชื่อมตออาจไดรับการตั้งคาแลวเม
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ฟเวอรเปนเซิรฟเวอรที่อยูตรงกลางระหวางมีเดีย

ิการบางรายใชเซิรฟเวอรนี้เพื่อเพิ่มการรักษาความ

ารเขาใชเพจเบราเซอรที่มีไฟลเสียงและไฟลวิดีโอ 

ุดเชื่อมตอที่คุณตองการใชเชื่อมตออินเตอรเน็ต 

ayer จะเลิกเชื่อมตอกับเครือขายเมื่อคุณหยุดเลน

ั่วคราว เลือก กําหนดเอง และกด  ปอนเวลา 

ขพอรตต่ําสุดของชวงพอรตของเซิรฟเวอร คาต่ํา

ขพอรตสูงสุดของชวงพอรตของเซิรฟเวอร คาสูง

 เพื่อแกไขคาชวงความถี่สําหรับเครือขายอื่น

และเลือก แตงภาพ > ภาพยนตร ทั้งนี้ ภาพยนตร 

ไขแลว และสามารถบรรจุวิดีโอ ภาพ เพลง และ

างขึ้นโดยอัตโนมัติ ตัวกํากับ หลังจากที่คุณเลือก

 จะใชเพลงและขอความที่ระบบกําหนดไวให

กําหนดเอง คุณสามารถเลือกไฟลวิดีโอและไฟล

มทั้งใสขอความเปดตัวและปดทายดวย คุณ

ยใช MMS
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 ัน
ส ื อ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ 

ใน RealPlyr. คุณสามารถเปดเฉพาะที่อยู URL แบบ rtsp:// HTTP เทานั้น อยางไรก็ดี 

RealPlyr. จะจําแนกลิงค http เปนไฟล .ram

ในการเรียกขอมูลแบบไรสาย ใหเลือกลิงคที่ใชเรียกขอมูลซึ่งจัดเก็บไวใน คลังภาพ 

บนเว็บเพจ หรือที่รับไวในขอความแบบอักษรหรือขอความมัลติมีเดีย เครื่องของคุณ

จะเชื่อมตอกับไซตนั้นและเริ่มตนโหลดขอมูลกอนที่จะเริ่มเรียกขอมูลจริง ขอมูลนั้น

จะไมถูกจัดเก็บไวในอปุกรณของคุณ

การรับการตัง้คา RealPlayer

คุณอาจไดรับการตั้งคา RealPlyr. เปนขอความแบบตัวอักษร จากผูใหบริการหรือ

ผูใหบริการระบบของคุณ โปรดดูที่ “ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 35 สําหรับขอมูล

เพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายหรือผูใหบริการของคุณ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคา RealPlayer

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:

วิดีโอ—เพื่อทําให RealPlyr. เปดไฟลวิดีโอซ้ําโดยอัตโนมัติหลังจากเลนจนจบแลว

การเชื่อมตอ—เพื่อเลือกวาจะใชพร็อกซี่เซิรฟเวอร เปลี่ยนจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งไว 

และตั้งคาะชวงของพอรตที่ใชหรือไม ขณะเชื่อมตอ โปรดติดตอขอรับการตั้งคา

ที่ถูกตองจากผูใหบริการ

การตั้งคาพร็อกซี่:

ใชพร็อกซี่—ในการใชพร็อกซี่เซิรฟเวอร เลือก ใช

แอดเดรสพร็อกซี่เซิรฟเวอร—ปอน IP แอดเดรสของพร็อกซี่เซิรฟเวอร

เลขพอรตพร็อกซี่—ปอนหมายเลขพอรตของพร็อกซี่เซิรฟเวอร

อภธิานศัพท: พร็อกซี่เซิร

เซิรฟเวอรและผูใช ผูใหบร

ปลอดภัยหรือความเร็วในก

การตัง้คาระบบ:

จุดเชื่อมตอที่ตัง้ไว—เลื่อนไปยังจ

และกดปุม 

เวลาออนไลน—ตั้งเวลาที่ RealPl

มีเดียคลิปที่เลนผานลิงคเครือขายช

แลวเลือก ตกลง

พอรต UDP ต่ําสุด—ปอนหมายเล

สุดคือ 1024

พอรต UDP สูงสุด—ปอนหมายเล

สุดคือ 65535

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง

ตัวกํากับ

ในการสรางภาพยนตร ใหกด  

คือไฟลวิดีโอขนาดสั้น ที่ผานการแก

ขอความ muvee สรางดวน ถูกสร

ลักษณะใหกับภาพยนตร ตัวกํากับ

สัมพันธกับสไตลที่เลือก ใน muvee

เพลง ภาพและสไตลของคุณเอง รว

สามารถสงภาพยนตรที่สรางขึ้นนี้โด
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ขั้นตอนตอไปนี้:

ดความยาวของภาพยนตรใหเหมาะสม

ละไฟลวิดีโอที่เลือกทั้งหมดในภาพยนตร

ใหระยะเวลาของภาพยนตรเทากับไฟลเพลง

วามยาวของภาพยนตร

นดเองกอนการบันทึก ในมุมมอง ดูตัวอยาง 

หมโดยใชการตั้งคาสไตลเดิม เลือก ตัวเลือก > 

ือก ตัวเลอืก > ตัวเลือกขั้นสูง > ตัวเลือก > 

ไฟลวิดีโอสวนใดที่คุณตองการรวมหรือ

วในแถบเลื่อนหมายถึงสวนที่ใหรวม สีแดง

ถึงสวนที่ใหโปรแกรมสุมเลือก

ยนตร ใหเลื่อนไปยังสวนที่ตองการ แลวเลือก 

ือก ตัวเลือก > ไมรวม ในการแยกช็อท ให

กสวนวิดีโอคลิป ใหเลื่อนไปที่สวนที่ตองการ

ง

กสวนวิดีโอคลิป ใหเลือก ตวัเลือก > เลือก
เปด ภาพยนตร และกด  หรือ  เพื่อยายมุมมองระหวาง  และ 

 คุณยังสามารถยอนกลับไปมุมมองหลักจากมุมมอง  โดยการเลือก 

เรียบรอย

มุมมอง  ประกอบดวยรายการของวิดีโอคลิปที่คุณสามารถ เลน, สง, เปลี่ยน

ชื่อ และ ลบ

การสรางภาพยนตรแบบรวดเรว็

1 ในมุมมองหลัก ตวักํากับ ใหเลือก muvee สรางดวน

2 เลือกสไตลของภาพยนตรจากรายการสไตล ภาพยนตรที่สรางจะถูกจัดเก็บ

ไวในรายการภาพยนตร ตัวกํากับ โดยเครื่องจะเลนไฟลภาพยนตรนั้นโดย

อตัโนมัติหลังจากจัดเก็บแลว

การสรางภาพยนตรที่ปรับแตงเอง

1 ในหนาจอหลัก ตวักํากับ ใหเลือก muveeกําหนดเอง

2 เลือกคลิปที่คุณตองการรวมลงไปในภาพยนตรของคุณใน วิดีโอ, ภาพ, รูปแบบ 

หรือ ดนตรี

เมื่อคุณเลือกไฟลวิดีโอและภาพแลว และตองการกําหนดลําดับการเลนไฟลนั้น

ในภาพยนตร ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกขั้นสูง ในการเลือกไฟลที่คุณตอง

การยายตําแหนง ใหกด  จากนั้นเลื่อนไปที่ไฟลดานลางที่คุณตองการทํา

เครื่องหมายไฟล และกด 

ในการตัดวิดีโอคลิป ใหเลือก ตัวเลือก > เลอืกเนื้อหา โปรดดูที่ 

“การเลือกขอมูล” ในหนา 29

ใน ขอความ คุณสามารถเพิ่มขอความเปดตัวและปดทายลงในภาพยนตรได

3 เลือก สราง muvee และทําตาม

ขอความมัลติมเีดีย—เพื่อกําหน

สําหรับการสง MMS

เลือกอัตโนมัติ—เพื่อรวมภาพแ

เหมือนกับดนตรี—เพื่อกําหนด

ที่เลือก

ผูใชกําหนดเอง—เพื่อกําหนดค

4 เลือก ตัวเลือก > บันทึก

ในการแสดงตัวอยางภาพยนตรที่กําห

ใหเลือก ตัวเลอืก > เลน

ในการสรางภาพยนตรที่ปรับแตงเองใ

สรางซ้ํา

การเลือกขอมูล

ในการแกไขวิดีโอคลิปที่ถูกเลือก ใหเล

เลือกเนื้อหา คุณสามารถเลือกไดวา

ไมรวมในภาพยนตรของคุณ โดยสีเขีย

หมายถึงสวนที่ไมรวม และสีเทาหมาย

ในการรวมไฟลวิดีโอสวนนั้นๆ ในภาพ

ตัวเลือก > รวม ในการแยกสวนใหเล

เลือก ตัวเลือก > สวนที่ไมรวม

ในการทําให ตัวกํากับ สุมรวมหรือแย

และเลือก ตัวเลือก > เลือกเปนกลา

ในการทําให ตัวกํากับ สุมรวมหรือแย

ทั้งหมดเปนกลาง
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ัน

ล และกด 

ัวเลน Flash และเลื่อนไปที่ไฟลแฟลชและกด

ากตัวเลือกตอไปนี้:

ื่อเลน ในการเพิ่มหรือลดความดังของเสียง 

มื่อเลน

เปลี่ยนการตั้งคา คุณภาพ เปน ปกติ หรือ ต่ํา

ยใชทั้งหนาจอ ในการกลับไปที่หนาจอปกติ 

 ในโหมดเต็มหนาจอ แตคุณยังสามารถใช

ลือกปุมใดปุมหนึ่ง

ดงไฟลในขนาดเดิมหลังจากใชการซูม

ปุมเลื่อนยายไปรอบๆ เมื่อคุณใชการซูม
แอ
ป
พ
ล ิเ
คช

 ัน
ส ื อ การตั้งคา 

เลือก การตั้งคา เพื่อแกไขตัวเลือกตอไปนี้

ความจําที่ใช—เลือกที่จัดเก็บภาพยนตรของคุณ

ความละเอียด—เลือกความละเอยีดของภาพยนตร

ชื่อ muvee ที่ตั้งไว—ตั้งคาชื่อเริ่มตนสําหรับภาพยนตร

ตัวเลน Flash

เมื่อใชตัวเลน Flash คุณจะสามารถดู เลน และสื่อสารกับไฟลแฟลชอื่นที่ใชรวมกัน

ไดที่สรางขึ้นสําหรับอปุกรณเคลื่อนที่

การจัดการไฟลแฟลช

กด  และเลือก แตงภาพ > ตวัเลน Flash และเลื่อนไปทางขวา

ในการเปดโฟลเดอรหรือเลนไฟลแฟลช ใหเลื่อนไปที่โฟลเดอรหรือไฟลนั้น และกด

ปุมเลื่อน

ในการสงไฟลแฟลชไปยังอปุกรณที่ใชรวมกันได ใหเลื่อนไปที่ไฟล และกดปุมโทร

ในการคัดลอกไฟลแฟลชไปไวที่โฟลเดอรอื่น ใหเลือก ตัวเลือก > จัดวาง >

คัดลอกไปที่โฟลเดอร

ในการยายไฟลแฟลชไปไวที่โฟลเดอรอื่น ใหเลือก ตัวเลือก > จัดวาง > ยายไป

โฟลเดอร

ในการสรางโฟลเดอรเพื่อใชจัดการไฟลแฟลชของคุณ เลือก ตัวเลือก > จัดวาง > 

โฟลเดอรใหม

ตัวเลือกที่นํามาใชไดอาจแตกตางก

ในการลบไฟลแฟลช ใหเลื่อนไปที่ไฟ

การเลนไฟลแฟลช

กด  และเลือก แตงภาพ > ต

ปุมเลื่อน

หากทําได ใหเลือก ตวัเลือก และจ

• พัก—เพื่อพักการเลน

• หยุด—เพื่อหยุดเลน

• ความดัง—เพื่อปรับความดังเม

ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

• คุณภาพ—เพื่อเลือกคุณภาพเ

หากไฟลที่เลนสะดุดหรือชา ให

• ภาพเต็มจอ—เพื่อเปดไฟลโด

ใหเลือก ภาพปกติ

แมคุณไมเห็นฟงกชันที่สําคัญๆ

ฟงกชันเหลานั้นไดเมื่อกดปุมเ

• พอดีหนาจอ—เพื่อกลับมาแส

• เปดโหมดเลื่อนภาพ—เพื่อใช
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ี่ไมไดสงจะถูกจดัเก็บไวที่นี่

ทายที่สงไปแลว ยกเวนขอความที่สงดวยการ

ะถูกจัดเก็บไวที่นี่ ในการเปลี่ยนจํานวนขอความ

ถูกจัดเก็บไวที่นี่เปนการชั่วคราว

าดออก เมื่อโทรศัพทของคุณอยูนอกพื้นที่ให

ดใหขอความอีเมลสงออกในครั้งถัดไปที่คุณ

ลได

บบเครือขายสงรายงานผลการสงขอความ

ี่คุณสงใหคุณทราบได (บริการเสริมจากระบบ

รายงานผลการสงขอความมัลติมีเดียที่สงไป

อมูลที่ระบบตั้งไว หากตองการสลับระหวาง

รือที่รูจักกันในชื่อคําสั่ง USSD) เชน คําสั่ง

บเครือขาย ไปใหกับผูใหบริการของคุณ ให

าจอหลักของ ขอความ

กระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถรับ

สภาพอากาศหรือสภาวะการจราจร จาก

หัวขอที่ใหบริการ รวมทั้งหมายเลขที่สัมพันธ

ไดจากผูใหบริการของคุณ ในหนาจอหลักของ 
การรบัสงขอความ

กด  และเลือก ขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใน ขอความ คุณ

สามารถสราง สง รับ ดู แกไข และจัดการขอความตัวอกัษร ขอความมัลติมีเดีย 

ขอความอเีมล และขอความตัวอักษรแบบพิเศษที่มีขอมูล คุณยังสามารถรับขอความ

บริการเว็บ ขอความจากระบบ และสงคําสั่งของบริการ ขอความและขอมูลที่รับ

ผานการเชื่อมตอ Bluetooth หรืออินฟราเรดจะถูกรับไวในแฟมขอมูล ถาดเขา ใน 

ขอความ

ในการสรางขอความใหม ใหเลือก ขอความใหม

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับ

และแสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกัน

ขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจปองกันไมใหคุณคัดลอก แกไข โอน หรือสงตอภาพ

เพลง (รวมถึงแบบเสียง) และเนื้อหาอื่นๆ

ขอความ ประกอบดวยแฟมขอมูลตอไปนี้:

 ถาดเขา—ขอความที่ไดรับ ยกเวนอีเมลและขอความจากระบบจะถูกจัดเก็บ

ไวที่นี่ ขอความอีเมลจะจัดเก็บไวใน ศูนยฝากขอความ

 โฟลเดอรของฉัน—จัดการขอความของคุณไวในแฟมขอมูลตางๆ

 เคล็ดลบั! ในการหลีกเลี่ยงการเขียนขอความที่คุณสงบอยๆ ซ้ําไปซ้ํามา ให

ใชขอความที่อยูในแฟมขอมูลตัวอยางขอความ

 ศูนยฝากขอความ—คุณสามารถเชื่อมตอกับเมลบอกซระยะไกลของคุณ

เพื่อรับขอความอีเมลใหม หรือดูขอความอีเมลที่รับกอนหนานี้แบบออฟไลนก็ได 

โปรดดูที่ “อีเมล” ในหนา 39

 ฉบับราง—ขอความฉบับรางท

 สง—ขอความ 20 ขอความสุด

เชื่อมตอ Bluetooth หรืออินฟราเรด จ

ที่จะจัดเก็บ ดูที่ “อื่นๆอื่นๆ” ในหนา 41

 ถาดออก—ขอความที่รอสงจะ

 ตัวอยาง: ขอความจะอยูในถ

บริการ คุณยังสามารถกําหน

เชื่อมตอกับเมลบอกซระยะไก

 รายงาน—คุณสามารถขอใหระ

ตัวอกัษร รวมทั้งขอความมัลติมีเดียท

เครือขาย) ทั้งนี้ คุณอาจไมสามารถรับ

ยังอีเมลแอดเดรสได

 เคล็ดลับ! เมื่อคุณเปดแฟมข

แฟมขอมูล ใหกด  หรือ 

ในการปอนและสงคําขอรับบริการ (ห

สิทธิก์ารใชสําหรับบริการเสริมจากระบ

เลือก ตัวเลือก > คําสั่งบริการ ในหน

ขอความจากระบบ  (บริการเสริมจา

ขอมูลในหัวขอตางๆ ไดมากมาย เชน 

ผูใหบริการของคุณ หากตองการทราบ

กับหัวขอนั้นๆ สามารถติดตอสอบถาม
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ุม 

เพียง

ะตัว 

คําวา 

ภาษา

รับ N, 

 k, 

หรับ a

ารกด

องแลว ใหกด  เพื่อยืนยัน หรือ  เพื่อ

 ซ้ําไปเรื่อยๆ เพื่อดูคําที่ตรงกันที่พจนานุกรม

เลือก ตัวชวยสะกดคํา > คําที่ตรงกัน

ังคํา แสดงวาคํานั้นไมไดอยูในพจนานุกรม ใน

หเลือก สะกด ปอนคําโดยใชวิธีปอนคําแบบเดิม 

ในขอความจะเพิ่มเขาไปอยูในพจนานุกรมดวย 

เขาไปแทนที่คําที่เคยปอนไวนานที่สุด

ืนยันโดยกดปุม  จากนั้นจึงเขียนสวนหลังตอ 

กด  เพื่อเพิ่มเวนวรรค

ชวยสะกดคําอัตโนมัติ

มัติสําหรับตัวแกไขทุกตัวในโทรศัพท ใหกด  
กา
รร

 ับ
ส ง

ข อ
คว

าม ขอความ เลือก ตัวเลือก > ขอความจากระบบ ในหนาจอหลักคุณสามารถดู

สถานะของหัวขอ หมายเลขหัวขอ ชื่อ และดูวามีเครื่องหมายรูปธง ( ) กํากับ

คุณจะรับขอความแสดงขอมูลของระบบที่ใชงานในระบบเครือขาย UMTS ไมได 

การเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ตอาจทําใหไมสามารถรับขอความแสดงขอมูลของ

ระบบที่ใชงาน

การเขียนขอความ
ABC, abc และ Abc แสดงถึงโหมดตัวอักษรที่เลือกใช 123 คือโหมดตัวเลข

ระบบปอนตวัอักษรแบบปกติ

 จะปรากฏเมื่อคุณเขียนขอความโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ

• กดปุมตัวเลข ( — ) ซ้ําไปเรื่อยๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ตองการปรากฏ 

โดยปุมตัวเลขแตละปุมจะมีตัวอักษรอยูมากกวาที่ระบุไวบนปุมนั้นๆ

• หากตัวอกัษรตัวถัดไปอยูบนปุมเดียวกัน ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏ 

(หรือกด  เพื่อยุติระยะหมดเวลา) และปอนตัวอักษร

• ในการเวนวรรค ใหกดปุม  ในการเลื่อนเคอรเซอรไปยังบรรทัดถัดไป 

ใหกดปุม  สามครั้ง

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

คุณสามารถปอนตัวอักษรไดโดยกดปุมนั้นเพียงครั้งเดียว ระบบชวยสะกดคํา

อัตโนมัติจะอิงอยูกับพจนานุกรมที่อยูในเครื่อง และคุณสามารถเพิ่มคําใหมลงไป 

 จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเขียนขอความโดยใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

1 ในการเรียกใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ใหกด  และเลือก เปดตัว

ชวยสะกดคํา ซึ่งจะทําใหระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติทํางานในโปรแกรมแก

ไขทุกประเภทที่มีอยูในโทรศัพท

2  ในการเขียนคําที่ตองการ กดป

—  กดปุมแตละปุม

หนึ่งครั้ง เพื่อปอนตัวอกัษรทีล

ตัวอยางเชน หากตองการเขียน

"Nokia" เมื่อเลือกพจนานุกรม

อังกฤษแลว ใหกด  สําห

 สําหรับ o,  สําหรับ

 สําหรับ i และ  สํา

คําที่แนะนําจะเปลี่ยนไปตามก

ปุมในแตละครั้ง

3 เมื่อคุณเขียนคําที่ตองการถูกต

เพิ่มเวนวรรค

หากคํานั้นไมถูกตอง ใหกด 

พบทีละคํา หรือกด  และ

หากเครื่องหมาย ? ปรากฏหล

การเพิ่มคําลงในพจนานุกรม ใ

และเลือก ตกลง คําที่แทรกลง

เมื่อพจนานุกรมเต็ม คําใหมจะ

4 เริ่มเขียนคําถัดไป

การเขียนคําประสม

เขียนสวนแรกของคําประสม แลวย

ในการทําใหคําประสมนั้นสมบูรณ 

การปดการทํางานของระบบ

ในการปดระบบชวยสะกดคําอัตโน

และเลือก ตัวชวยสะกดคํา > ปด
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เคาท เครื่องจะแสดงขอความใหคุณกําหนด

กําหนดการตั้งคาอเีมลดวยคําแนะนําที่ได

ผูรับ

ือ

มาย

คน 

ข

ง

ือก 

 ในการแทรกตัวอยางขอความ ใหเลือก 

าร > ตัวอยางขอความ

มัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลือก > ใสรายการ > 

ลิป เมื่อเพิ่มเสียงแลว  จะปรากฏ

ูปแบบ .mp4 ในขอความมัลติมีเดียไมได ใน

็บวิดีโอที่บันทึก โปรดดูที่ “การตั้งคาภาพวิดีโอ” 

ียงหรือวิดีโอสําหรับขอความมัลติมีเดีย เลือก 

รือ วิดีโอคลิป ในการเพิ่มภาพสไลดใหมให

ติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลือก > ดตูัวอยาง
 เคล็ดลับ! ในการเปดหรือปดระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ใหกด  สอง

ครั้งติดกัน

เคล็ดลบัเกี่ยวกับระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

ในการปอนตัวเลขในโหมดตัวอกัษร ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว

ในการสลับระหวางโหมดตัวอักษรและตัวเลข ใหกดคางไวที่ปุม  

ในการสลับระหวางโหมดตัวอักษรแบบตางๆ ใหกดปุม 

หากคุณตองการลบตัวอักษรตัวใด ใหกดปุม  ในการลบตัวอกัษรมากกวาหนึ่ง

ตัว ใหกดคางไวที่ปุม 

เครื่องหมายวรรคตอนที่ใชสวนใหญจะอยูใตปุม 

ในการเปดรายการตัวอักษรพิเศษ ใหกดคางไวที่ปุม 

 เคล็ดลับ! ในการแทรกตัวอักษรแบบพิเศษหลายๆ ตัวพรอมๆ กัน ใหกด 

 เมื่อคุณเลือกตัวอกัษรแตละตัว

การเขียนและสงขอความ
กอนการสรางขอความมัลติมีเดีย หรือเขียนอีเมล คุณตองกําหนดการตั้งคาการ

เชื่อมตอที่ถูกตองใหเรียบรอยกอน โปรดดูที่ “การรับการตั้งคาอีเมลและ MMS” ใน

หนา 34 และ “อีเมล” ในหนา 39

เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของขอความ MMS หากไฟลภาพที่แทรกมีขนาดเกิน

ขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได

1 เลือก ขอความใหม และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ขอความตัวอักษร—เพื่อสงขอความแบบตัวอักษร

ขอความมัลติมีเดีย—เพื่อสงขอความมัลติมีเดีย (MMS)

อีเมล—เพื่อสงอเีมล

ถาคุณยังไมไดกําหนดอีเมลแอค

อีเมลแอคเคาทกอน ในกาเริ่มตน

จากศูนยขอความ ใหเลือก เริ่ม

2 ในชอง ถึง ใหกด  เพื่อเลือก

หรือกลุมจากรายชื่อผูติดตตอ หร

ปอนเบอรโทรศัพทหรืออีเมลแอด

เดรสของผูรับ ในการเพิ่มเครื่องห

เซมิโคลอน (;) ที่ใชคั่นผูรับแตละ

ใหกด  นอกจากนี้ คุณยัง

สามารถคัดลอกและวางหมายเล

หรือแอดเดรสจากคลิปบอรดได 

3 ในชอง หัวขอ ใหปอนชื่อเรื่องขอ

ขอความมัลติมีเดียหรืออีเมล ใน

การเปลี่ยนชองที่มองเห็นได ใหเล

ตัวเลือก > ชองที่อยู

4 ในชองขอความ ใหเขียนขอความ

ตัวเลือก > แทรก หรือ ใสรายก

5 ในการเพิ่มวัตถุสื่อลงในขอความ

รูปภาพ, คลิปเสียง หรือ วิดีโอค

คุณจะสงไฟลวิดีโอที่บันทึกเปนร

การเปลี่ยนรูปแบบของการจัดเก

ในหนา 17 

6 ในการถายภาพใหมหรือบันทึกเส

ใสใหม > รูปภาพ, คลิปเสยีง ห

กับขอความ ใหเลือก หนา

ในการดูลักษณะของขอความมัล
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ละ MMS

แบบตัวอักษร จากผูใหบริการหรือผูใหบริการ

การตั้งคา” ในหนา 35

เอง

> การตั้งคา > การเชื่อมตอ > จุดเชื่อมตอ 

ุดเชื่อมตอของขอความมัลติมีเดีย โปรดดูที่ 

> ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความมัลติ

ะจุดเชื่อมตอที่คุณสรางเปนการเชื่อมตอที่เลือกใช 

ติมีเดีย” ในหนา 38

บกลับ และสงตออีเมลได คุณจําเปนตองดําเนิน

(IAP) ใหถูกตอง โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” ในหนา 78

ใหถูกตอง หากคุณเลือก ศูนยฝากขอความ ใน

ไดตั้งคาบัญชีอีเมลของคุณ เครื่องจะขอใหคุณ

รางการตั้งคาอีเมลดวยคําแนะนําจากศูนย

ูเพิ่มเติมที่ “อีเมล” ในหนา 39

มาอีกบัญชีหนึ่ง ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ใหไวใน

ะจากผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP)
กา
รร

 ับ
ส ง

ข อ
คว

าม 7 ในการเพิ่มสิ่งที่แนบไปกับอเีมล ใหเลือก ตัวเลือก > แทรก > รูปภาพ, 

คลิปเสียง, วิดีโอคลิป หรือ บันทึก สิ่งที่แนบในอีเมลจะมีสัญลักษณ 

 เคล็ดลับ! ในการสงไฟลชนิดอื่นในรูปของสิ่งที่แนบ ใหเปดแอปพลิ

เคชันที่เหมาะสม และเลือก สง > ทางอีเมล หากทําได

8 ในการสงขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > สง หรือกด 

หมายเหตุ: อปุกรณของคุณอาจแจงใหทราบวา ขอความของคุณถูก

สงไปที่เบอรศูนยฝากขอความที่ตั้งโปรแกรมไวในอุปกรณของคุณแลว 

อุปกรณของคุณอาจไมแจงใหทราบวา ปลายทางที่ตองการไดรับ

ขอความของคุณแลวหรือไม สําหรับขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับบริการ

ขอความ โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณ

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกวาความ

ยาวที่กําหนดของขอความเดียว โดยขอความที่ยาวขึ้นจะถูกสงเปนชุดขอความตั้งแต

สองขอความขึ้นไป ผูใหบริการจะคิดคาใชจายตามจริง สําหรับตัวอักษรที่มีเครื่อง

หมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอกัษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา เชน 

จีน จะใชพื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจใหขอความนั้นยาวกวาจํานวนที่จะสงเปนขอความ

เดียวได ในแถบการนาวิเกต คุณสามารถดูสัญลักษณแสดงความยาวของขอความ

ที่นับถอยหลังได เชน 10 (2) หมายความวา คุณยังสามารถปอนตัวอกัษรลงในขอ

ความไดอีก 10 ตัวอกัษร โดยจะสงเปนสองขอความ

ขอความอีเมลจะถูกจัดเก็บไวใน ถาดออก ใหโดยอัตโนมัติกอนสง หากสงขอความ

ไมสําเร็จ อีเมลจะคางอยูใน ถาดออก พรอมสถานะ ลมเหลว 

เคล็ดลบั! คุณสามารถรวมภาพ วิดีโอ เสียงและขอความไวในการนําเสนอ

และสงออกไปในรูปของขอความมัลติมีเดีย เริ่มเขียนขอความมัลติมีเดีย 

และเลือก ตัวเลือก > สรางการนําเสนอ ตัวเลือกจะแสดงเฉพาะเมื่อตั้ง 

โหมดการสราง MMS เปน แนะนํา หรือ อิสระ โปรดดูที่ 

“ขอความมัลติมีเดีย” ในหนา 38

การรบัการตัง้คาอีเมลแ

คุณอาจไดรับการตั้งคาเปนขอความ

ระบบของคุณ โปรดดูที่ “ขอมูลและ

การปอนการตั้งคา MMS ดวยตน

1 กด  และเลือก เครื่องมือ

และกําหนดการตั้งคาสําหรับจ

“การเชื่อมตอ” ในหนา 78

2 กด  และเลือก ขอความ

มีเดีย > จุดเชื่อมตอที่ใช แล

โปรดดูเพิ่มเติมที่ “ขอความมัล

กอนที่คุณจะสามารถรับ สง ดึง ตอ

การดังนี้:

• ตั้งคาจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต 

• กําหนดการตั้งคาอีเมลของคุณ

หนาจอหลัก ขอความ และไม

ตั้งคากอน ในการเริ่มตนการส

ขอความ ใหเลือก เริ่ม โปรดด

คุณตองมีบัญชีอีเมลแยกออก

เมลบอกซระยะไกลของคุณแล
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ัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลือก > ออปเจ็กต

มัลติมีเดียดวย  จะปรากฏ ในการเปด

บบตัวอักษรที่มีขอมูลไดหลากหลายชนิด 

ารตั้งคาจากผูใหบริการเครือขายของคุณ 

งบริษัทในรูปของขอความการกําหนดคา ใน

ก > บันทึกทั้งหมด

 รายชื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกนามบัตร 

บัตรจะไมถูกบันทึก

ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึก

ฏในโหมดสแตนดบายแทนขอมูลเฉพาะของ

> บันทึก

ิญ ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกไปยังปฏิทิน

กไวในรายการบุคมารกบนเว็บ ใหเลือก 

ีที่ขอความมีทั้งการตั้งคาจุดเชื่อมตอและ

เลือก ตวัเลือก > บันทึกทั้งหมด 

ราบวา คุณมีอีเมลใหมกี่ฉบับอยูในศูนยขอ

พิเศษอาจแสดงขอมูลที่ละเอียดขึ้น
ถาดเขา—การรับขอความ

ในแฟมขอมูล ถาดเขา   แสดงวามีขอความแบบตัวอักษรที่ยังไมไดอาน  

มีขอความมัลติมีเดียที่ยังไมไดอาน  ไดรับขอมูลผานอินฟราเรด และ  ได

รับขอมูลผานการเชื่อมตอ Bluetooth

เมื่อคุณไดรับขอความ  และ 1 ขอความใหม ปรากฏในโหมดสแตนดบาย 

เพื่อเปดขอความ เลือก แสดง ในการเปดขอความใน ถาดเขา ใหเลื่อนไปที่ขอความ

และกด 

ในการตอบกลับขอความที่ไดรับ ใหเลือก ตัวเลือก > ตอบ

ในการพิมพขอความแบบตัวอักษรหรือขอความมัลติเมียบนเครื่องพิมพที่ติดตั้ง Basic 

Print Profile (BPP) ซึ่งใชรวมกันไดผานการเชื่อมตอ Bluetooth (เชน HP Deskjet 450 

Mobile Printer หรือ HP Photosmart 8150) ใหเลือก ตัวเลือก > พิมพ

ขอความมัลตมิีเดีย

 ขอสําคัญ: ขอควรระวังในการเปดขอความ ออบเจกตในขอความมัลติ

มีเดียอาจมีซอฟตแวรที่เปนอนัตรายหรืออื่นๆ ที่อาจทําใหโทรศัพทหรือ

เครื่องพีซีของคุณเสียหายได

คุณอาจไดรับการแจงเตือนวามีขอความมัลติมีเดียรออยูในศูนยฝากขอความมัลติ

มีเดีย ในการเริ่มการเชื่อมตอขอมูลแพ็คเกตเพื่อเรียกขอความไปไวที่โทรศัพทของคุณ 

ใหเลือก ตัวเลือก > ดึง

เมื่อคุณเปดขอความมัลติมีเดีย ( ) คุณอาจเห็นภาพและขอความ  จะ

แสดงขึ้นหากรวมเสียงในขอความ หรือ  หากรวมวิดีโอในขอความ ในการเปด

เสียงหรือวิดีโอ ใหเลือกเครื่องหมาย

ในการดูวัตถุสื่อที่รวมอยูในขอความม

หากขอความนั้นรวมการนําเสนอในรูป

การนําเสนอ ใหเลือกเครื่องหมาย

ขอมูลและการตัง้คา

โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความแ

( ):

ขอความกําหนดคา—คุณอาจไดรับก

ผูใหบริการหรือแผนกจัดการขอมูลขอ

การจัดเก็บการตั้งคา ใหเลือก ตัวเลือ

นามบัตร—ในการจัดเก็บขอมูลไวใน

ใบรับรองหรือไฟลเสียงที่แนบกับนาม

แบบเสยีง—ในการจัดเก็บแบบเสียง 

โลโกระบบ—ในการทําใหโลโกปราก

ผูใหบริการเครือขาย ใหเลือก ตวัเลือก

รายการปฏิทิน—ในการจัดเก็บคําเช

ขอความเว็บ—ในการจัดเก็บบุคมาร

ตัวเลือก > เพิ่มเขาบุคมารค ในกรณ

บุคมารค หากตองการบันทึกขอมูล ให

การแจงอีเมล—บันทึกที่แจงใหคุณท

ความระยะไกลของคุณ การแจงเตือน
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ือก > เชื่อมตอ เพื่อเริ่มตนการเชื่อมตอกับ

ในการเปดขอความ ขอความอีเมลอาจมี

หรืออื่นๆ ซึ่งอาจทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพีซี

ขอความระยะไกลอยู ใหเลือก ตัวเลือก > 

กตอไปนี้:

มทั้งหมด

ลเฉพาะที่เลือกไวเทานั้น

มดที่มีอยูในเมลบอกซ

ก ยกเลิก

 คุณจะยังดูขอความนั้นไดแบบออนไลนหรือเลือก 

 เพื่อปดการเชื่อมตอและดูขอความอีเมลแบบ

:

มดออฟไลนหรือออนไลน) ไปไวที่โทรศัพทของคุณ

รศัพทของคุณแลว

และยังไมไดดึงขอความไปไวที่โทรศัพทของคุณ

ว

และขอมูลถูกลบออกจากโทรศัพทแลว

ดปุม  หากยังไมไดดึงขอความอเีมลและ

มวาคุณตองการดึงขอความจากศูนยฝาก
กา
รร

 ับ
ส ง

ข อ
คว

าม ขอความบริการเว็บ

ขอความบริการเว็บ ( ) เปนการแจงขอมูล (เชน หัวขอขาว) และอาจมีลิงคหรือ

ขอความแบบตัวอักษรดวย โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อสอบถามขอมูล

เกี่ยวกับการใชงานและการสมัครเปนสมาชิก

ศูนยฝากขอความ

หากคุณเลือก ศูนยฝากขอความ และยังไมไดตั้งคาบัญชีอีเมล โทรศัพทจะขอใหคุณ

ตั้งคากอน ในการเริ่มตนสรางการตั้งคาอเีมลดวยคําแนะนําของศูนยฝากขอความ 

ใหเลือก เริ่ม โปรดดูเพิ่มเติมที่ “อเีมล” ในหนา 39

เมื่อคุณสรางศูนยฝากขอความศูนยใหม ชื่อที่คุณตั้งใหกับศูนยฝากขอความจะแทน

ที่ ศูนยฝากขอความ ในหนาจอหลัก ขอความ คุณสามารถมีเมลบอกซไดสูงสุด 6 

เมลบอกซ

การเปดศูนยฝากขอความ

เมื่อคุณเปดศูนยฝากขอความ โทรศัพทจะถามวาคุณตองการเชื่อมตอกับศูนยฝาก

ขอความหรือไม (เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ?)

ในการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความของคุณ และเรียกดูขอความหรือสวนหัวของ

อีเมลใหม ใหเลือก ใช เมื่อคุณดูขอความแบบออนไลน คุณจะเชื่อมตอกับศูนย

ฝากขอความระยะไกลไดอยางตอเนื่อง โดยใชการเชื่อมตอขอมูล โปรดดูเพิ่มเติมที่ 

“การเชื่อมตอ” ในหนา 78

ในการดูขอความอีเมลที่ไดรับกอนหนานั้นแบบออฟไลน  ใหเลือก ไม เมื่อคุณดู

ขอความอีเมลแบบออฟไลน โทรศัพทของคุณจะไมเชื่อมตอกับเมลบอกซระยะไกล

การดงึขอความอีเมล

หากคุณออฟไลนอยู ใหเลือก ตวัเล

ศูนยฝากขอความระยะไกล

 ขอสําคัญ:  ขอควรระวัง

ซอฟตแวรที่เปนอันตราย

ของคุณเสียหายได

1 เมื่อคุณยังเชื่อมตอกับศูนยฝาก

ดึงอีเมล และเลือกหนึ่งตัวเลือ

ใหม—เพื่อดึงขอความอีเมลให

ที่เลือก—เพื่อดึงขอความอีเม

ทั้งหมด—เพื่อดึงขอความทั้งห

ในการหยุดดึงขอความ ใหเลือ

2 หลังจากดึงขอความอีเมลแลว

ตัวเลอืก > ตัดการเชื่อมตอ

ออฟไลน

ไอคอนแสดงสถานะของอีเมล

 ยังไมไดดึงอีเมลใหม (โห

 อเีมลใหมถูกดึงมาไวที่โท

 อานขอความอีเมลแลว 

 อีเมลที่อานขอความแล

 อเีมลที่อานสวนหัวแลว 

3 ในการเปดขอความอีเมล ใหก

คุณออฟไลนอยู โทรศัพทจะถา

ขอความหรือไม
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จากเครื่องโทรศัพทกอน ในระหวางการเชื่อม

ลในเมลบอกซระยะไกลจะถูกลบโดยอตัโนมัติ 

ที่ทําเครื่องหมายวาตองการลบจะถูกลบออก

ระยะไกลเทานั้น

รื่องโทรศัพทและเซิรฟเวอร ใหเลื่อนไปยัง

เชื่อมตอครั้งถัดไป ( ) และเลือก ตัวเลือก > 

ับศูนยฝากขอความ

อขอมูลกับศูนยฝากขอความระยะไกล ใหเลือก 

การด
ฟมขอมูลในเครื่องโทรศัพทของคุณกอน จึงจะ

ารดได

ก ตัวเลือก > ขอความซิม

> เลือก หรือ เลือกทั้งหมด เพื่อเลือก

อรายการแฟมขอมูลจะปรากฏขึ้น

มขอมูล และ ตกลง ในการดูขอความ ใหเปด
ในการดูสิ่งที่แนบมากับอเีมล ใหเปดขอความที่มีเครื่องหมายสิ่งที่แนบ  และเลือก 

ตัวเลือก > สิง่ที่แนบ 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 ตวัเลือก > พิมพ

การดึงขอความอีเมลโดยอัตโนมัติ

ในการดึงขอความโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาอีเมล > ดึงหัวขอ

โดยอัตโนมัติ > การดึงหัวขอ > ใชงานเปดเสมอ หรือ เฉพาะในเครือขายบาน 

และกําหนดเวลาและความถี่ในการดึงขอความ

การดึงขอความอเีมลโดยอัตโนมัติจะทําใหคาโทรของคุณเพิ่มขึ้นตามการสงถาย

ขอมูล

การลบขอความอีเมล

ในการลบขอมูลของขอความอีเมลออกจากเครื่องโทรศัพท แตยังคงเก็บอีเมลนั้น

ไวในศูนยฝากขอความระยะไกล ใหเลือก ตวัเลือก > ลบขอความ ใน กําลังลบ

ขอความจาก: ใหเลือก โทรศัพทเทานั้น

เครื่องจะแสดงหัวขออีเมลที่อยูในศูนยฝากขอความระยะไกล ดวยเหตุนี้ ถึงแมวาคุณ

จะลบเนื้อหาของขอความออกไป หัวขออีเมลก็ยังคงปรากฏอยูในเครื่องโทรศัพท

ของคุณ แตหากคุณตองการลบหัวขอดวย คุณตองลบขอความอีเมลออกจากศูนย

ฝากขอความระยะไกลกอน จากนั้นจึงเชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับศูนยฝาก

ขอความระยะไกลอกีครั้งเพื่ออัปเดตสถานะ

ในการลบอีเมลออกจากเครื่องโทรศัพทและศูนยฝากขอความระยะไกล ใหเลือก 

ตัวเลือก > ลบขอความ ใน กําลังลบขอความจาก: ใหเลือก โทรศัพทและ

เซิรฟเวอร

ถาคุณออฟไลนอยู อีเมลจะถูกลบออก

ตอครั้งถัดไปกับเมลบอกซระยะไกล เม

หากคุณใชโปรโตคอล POP3 ขอความ

หลังจากปดการเชื่อมตอกับเมลบอกซ

ในการยกเลิกการลบอีเมลออกจากเค

อีเมลที่เลือกใหลบออกในระหวางการ

ยกเลิกการลบ

การยกเลิกการเชื่อมตอก

เมื่อคุณออนไลน ในการยุติการเชื่อมต

ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

การดูขอความบนซิม
คุณตองคัดลอกขอความซิมมาไวยังแ

สามารถอานขอความดังกลาวในซิมก

1 ในหนาจอหลัก ขอความ ใหเลือ

2 เลือก ตัวเลือก > เลือก/ไมเลือก

ขอความ

3 เลือก ตัวเลือก > คัดลอก หนาจ

4 ในการเริ่มตนคัดลอก ใหเลือกแฟ

แฟมขอมูล
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นี้เฉพาะในกรณีที่คุณแนใจวาศูนยขอความ

ักษรเปนรูปแบบอื่นๆ เหลานี้ได โปรดติดตอผูให

ื่อมตอที่ใชสงขอความแบบตัวอกัษร: เครือขาย 

ขายสนับสนุน โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” ในหนา 78

องการตอบขอความที่จะสงโดยใชเบอรศูนยฝาก

กระบบเครือขาย)

เลือก > การตั้งคา > ขอความมัลติมเีดีย 

าพในขอความมัลติมีเดีย ดั้งเดิม (แสดงเฉพาะ

 แนะนํา หรือ อิสระ), ขนาดเล็ก หรือ ขนาดใหฆ

ลือก แนะนํา โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบหาก

ไมสนับสนุน เลือก จํากัด เครื่องจะไมใหคุณสง

อที่ใชสําหรับการเชื่อมตอที่ตองการกับศูนย

ขอความมัลติมีเดีย ในการรับขอความมัลติ

ในพื้นที่ของคุณ ใหเลือก ออโตในเครือขายบาน 

การแจงเตือนที่ระบุวา มีขอความมัลติมีเดีย

วามมัลติมีเดีย

บเครือขายหลัก การสงและการรับขอความ
กา
รร

 ับ
ส ง

ข อ
คว

าม การตัง้คาการสงขอความ
ปอนขอมูลในชองที่มีคําวา ตองระบุ กํากับหรือมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง ปฏิบัติ

ตามขั้นตอนที่ผูใหบริการแจงใหคุณทราบ คุณอาจเลือกรับขอมูลการตั้งคาจากผูให

บริการในรูปของขอความการกําหนดคา

ผูใหบริการหรือผูใหบริการเครือขายของคุณอาจกําหนดศูนยฝากขอความบางศูนย

หรือทั้งหมดหรือจุดเชื่อมตอไวใหลวงหนาแลว และคุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง 

สราง แกไข หรือยายออกได

ขอความแบบตวัอักษร

กด  และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความตัวอักษร และ

จากตัวเลือกตอไปนี้:

ศูนยรับฝากขอความ—ดูรายการศูนยรับฝากขอความที่มีอยูทั้งหมดที่ถูกกําหนด

ไวแลว

การเขารหัสอกัขระ— ในการใชตัวแปลงอักษระเปนระบบการเขารหัสอีกระบบ

หนึ่งเมื่อทําได ใหเลือก การสนับสนุนที่ลดลง

ศูนยขอความที่ใช—เลือกศูนยฝากขอความที่จะนํามาใชเพื่อนําสงขอความแบบ

ตัวอักษร

การรับรายงาน—เลือกวาจะใหเครือขายสงรายงานการนําสงขอความของคุณหรือ

ไม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

อายุขอความ—เลือกระยะเวลาที่ศูนยรับฝากขอความจะสงขอความใหกับคุณอีก

หากสงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไมสามารถติดตอ

ผูรับไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ขอความจะถูกลบออกจากศูนยรับฝากขอความ

สงขอความเปน—เปลี่ยนตัวเลือก

ของคุณสามารถแปลงขอความตัวอ

บริการระบบ

การเชื่อมตอที่เลือก—เลือกการเช

GSM หรือขอมูลแพคเก็ต หากเครือ

ตอบผานศูนยเดิม—เลือกวาคุณต

ขอความเดิมหรือไม (บริการเสริมจา

ขอความมัลติมีเดีย

กด  และเลือก ขอความ > ตัว

และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ขนาดรูปภาพ—กําหนดขนาดรูปภ

เมื่อตั้ง โหมดการสราง MMS เปน

โหมดการสราง MMS—หากคุณเ

คุณพยายามสงขอความที่ผูรับอาจ

ขอความที่ระบบไมสนับสนุน

จุดเชื่อมตอที่ใช—เลือกจุดเชื่อมต

ขอความมัลติมีเดีย

การดงึมลัติมีเดีย—เลือกวิธีการรับ

มีเดียโดยอัตโนมัติในเครือขายภาย

เมื่ออยูนอกเครือขายบาน คุณจะรับ

ที่คุณสามารถดึงจากศูนยฝากขอค

เมื่อคุณอยูนอกพื้นที่บริการของระบ

มัลติมีเดียจะมีคาใชจายมากขึ้น
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ุณไดรับ ใหเลือก อีเมลขาเขา และจากตัว

ผูใหบริการระบบ

คุณไมปอนขอมูลลงในชองนี้ เครื่องจะแสดง

ายามเชื่อมตอกับเมลบอกซระยะไกลของคุณ 

สหรือชื่อโฮสตของเมลเซิรฟเวอรที่รับอีเมล

ินเทอรเน็ต (IAP) โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” 

รับศูนยฝากขอความ

ดโปรโตคอลอเีมลที่ใชสําหรับศูนยฝากขอความ

ะนํา ตัวเลือกคือ POP3 และ IMAP4 คุณ

ดียวและไมสามารถเปลี่ยนคาที่ตั้งได ในกรณี

เมลบอกซแลว หากคุณใชโปรโตคอล POP3 

อตัโนมัติเมื่อคุณออนไลน ในการดูขอความ

อ และเริ่มเชื่อมตอกับเมลบอกซใหม

ลือกความปลอดภัยที่จะนํามาใชใหเกิดความ

วามระยะไกล

มตอ

 POP3 เทานั้น)—ใชไดกับโปรโตคอล POP3 

เซิรฟเวอรระยะไกล ขณะเชื่อมตอกับเมลบอกซ
หากคุณเลือก การดึงมัลติมีเดีย > อตัโนมัติเสมอ โทรศัพทของคุณจะทําการ

เชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตที่มีอยูใหโดยอัตโนมัติเพื่อดึงขอความทั้งในและนอกเครือ

ขายบานของคุณ

ยอมรับขอความนิรนาม—เลือกวาคุณตองการปฏิเสธขอความจากผูสงนิรนาม

หรือไม

รับโฆษณา—กําหนดวาคุณตองการรับโฆษณาขอความมัลติมีเดียหรือไม

รับรายงาน—หากคุณตองการใหแสดงสถานะของขอความที่สงในไฟลบันทึก 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ทั้งนี้ คุณอาจไมสามารถรับรายงานผลการสง

ขอความมัลติมีเดียที่สงไปยังอีเมลแอดเดรสได

ปฏิเสธการสงรายงาน—เลือกวาคุณตองการปฏิเสธการสงรายงานขอความ

มัลติมีเดียที่ไดรับหรือไม

อายุขอความ—เลือกระยะเวลาที่ศูนยฝากขอความจะสงขอความใหอีกครั้งหาก

สงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไมสามารถติดตอผูรับ

ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ขอความจะถูกลบออกจากศูนยรับฝากขอความ

อีเมล

กด  และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > อีเมล และจากตัวเลือก

ตอไปนี้:

ศูนยฝากขอความ—เลือกเมลบอกซที่จะเปลี่ยนการตั้งคาตอไปนี้ การตั้งคาการ

เชื่อมตอ, การตั้งคาผูใช, การตัง้คาการดึง และ ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ

ศูนยฝากขอความที่ใช— เลือกเมลบอกซที่คุณตองการใชสําหรับสงอเีมล

ในการสรางศูนยฝากขอความศูนยใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ศูนยฝากขอความใหม 

ในหนาจอหลักของศูนยฝากขอความ

การตั้งคาการเชื่อมตอ

ในการแกไขการตั้งคาสําหรับอีเมลที่ค

เลือกตอไปนี้:

ชื่อผูใช—ปอนชื่อผูใชที่คุณไดรับจาก

รหัสผาน—ปอนรหัสผานของคุณ ถา

ขอความใหคุณปอนรหัสผานขณะพย

เซิรฟเวอรรับเมล—ปอน IP แอดเดร

ของคุณ

จุดเชื่อมตอที่ใช—เลือกจุดเชื่อมตออ

ในหนา 78

ชื่อศูนยฝากขอความ—ปอนชื่อสําห

ประเภทศูนยฝากขอความ—กําหน

ระยะไกลของคุณตามที่ผูใหบริการแน

สามารถเลือกการตั้งคานี้ไดเพียงครั้งเ

ที่คุณไดบันทึกหรือออกจากการตั้งคา

เครื่องจะไมอัพเดตขอความอี-เมลโดย

อีเมลลาสุด คุณตองยกเลิกการเชื่อมต

ความปลอดภัย (พอรต)—เลือกตัวเ

ปลอดภัยเมื่อเชื่อมตอกับศูนยฝากขอค

พอรต—ระบุพอรตที่ใชสําหรับการเชื่อ

ล็อกอินแบบรับรอง APOP (สําหรับ

เพื่อเขารหัสการสงรหัสผานไปยังอเีมล
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ที่จะดึง: หัวขอเทานั้น, บางสวน (kB), ขอความ 

วามและสิ่งที่แนบ

ความอีเมลที่จะถูกดึงมาไวที่ศูนยฝากขอความ

รับ IMAP4 เทานั้น)—กําหนดพาธแฟมขอมูลที่

 IMAP4 เทานั้น)—สมัครใชแฟมขอมูลอื่นในศูนย

ูลจากแฟมขอมูลเหลานั้น

รใหโทรศัพทดึงอีเมลใหมโดยอัตโนมัติหรือไม 

ถี่ในการดึงขอความได

ะทําใหคาโทรของคุณเพิ่มขึ้นตามการสงถาย

เลือก > การตั้งคา > ขอความบริการ เลือก

รือไม หากคุณตองการตั้งคาโทรศัพทใหเปด

รือขายเพื่อดึงขอมูลเมื่อคุณไดรับขอความบริการ

ขอความ > อัตโนมัติ
กา
รร

 ับ
ส ง

ข อ
คว

าม ในการแกไขการตั้งคาสําหรับอีเมลที่คุณสง ใหเลือก อีเมลขาออก และจากตัว

เลือกตอไปนี้:

ที่อยูอีเมลของฉัน—ปอนที่อยูอีเมลที่ผูใหบริการเตรียมไวใหกับคุณ ขอความตอบ

กลับขอความของคุณจะถูกสงมาที่แอดเดรสนี้

เซิรฟเวอรสงเมล—ปอน IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสตของเมลเซิรฟเวอรที่สงอีเมลของ

คุณ คุณอาจใชไดเพียงเซิรฟเวอรสําหรับสงขอความออกของผูใหบริการระบบ โปรด

ติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

จุดเชื่อมตอที่ใช—เลือกจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP) โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” 

ในหนา 78

การตั้งคาสําหรับ ชื่อผูใช, รหัสผาน, ความปลอดภัย (พอรต) และ พอรต จะ

คลายกับของ อีเมลขาเขา

การตั้งคาผูใช

ชื่อผูใช—ปอนชื่อของคุณ ชื่อของคุณจะแทนอเีมลแอดเดรสของคุณในโทรศัพทของ

ผูรับ ในกรณีที่เครื่องของผูรับสนับสนุนฟงกชันนี้

สงขอความ—กําหนดวิธีสงอีเมลจากเครื่องโทรศัพท เลือก สงทันที เพื่อใหโทรศัพท

เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความเมื่อคุณเลือก สงขอความ หากคุณเลือก ระหวาง

เชื่อมตอถัดไป อีเมลจะถูกสงเมื่อเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกลในครั้ง

ตอไป

สงสําเนาถึงตัวเอง—เลือกวาคุณตองการบันทึกสําเนาของอี-เมลไวที่ศูนยฝาก

ขอความระยะไกลของคุณหรือไม และจาหนาตามที่กําหนดไวใน ที่อยูอีเมลของฉัน

รวมลายเซ็น—เลือกวาคุณตองการแนบลายเซ็นลงในขอความอีเมลของคุณหรือไม

การแจงอเีมลใหม—เลือกวาคุณตองการรับสัญลักษณ เสียงเตือน หรือบันทึกแสดง

วามีขอความใหมหรือไม เมื่อไดรับขอความใหมในเมลบอกซ

การตั้งคาการดึง

อีเมลที่จะดึง—ระบุสวนของอีเมล

(สําหรับ IMAP4 เทานั้น) หรือ ขอค

จํานวนการดึง—กําหนดจํานวนขอ

พาธของแฟมขอมูล IMAP4 (สําห

จะสมัครขอใชบริการ

การสมัครใชแฟมขอมูล (สําหรับ

ฝากขอความระยะไกล และดึงขอม

ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ

การดงึหัวขอ—เลือกวาคุณตองกา

คุณสามารถกําหนดเวลา และความ

การดึงขอความอีเมลโดยอัตโนมัติจ

ขอมูล

ขอความบริการเว็บ

กด  และเลือก ขอความ > ตัว

วาคุณตองการรับขอความบริการห

เบราเซอรและเริ่มการเชื่อมตอกับเค

โดยอัตโนมัติ ใหเลือก ดาวนโหลด
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แสดงขอมูลของระบบทีใ่ชงาน

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวขอตางๆ และหมายเลขหัวขอที่เกี่ยวของกัน 

โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ กด  และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การ

ตั้งคา > ขอความจากระบบ และจากตัวเลือกตอไปนี้:

การรับ—เลือกวาคุณตองการรับขอความแสดงขอมูลของระบบที่ใชงานหรือไม

ภาษา—เลือกภาษาที่คุณตองการใชรับขอความ: ทั้งหมด, ที่เลือก หรือ อื่นๆ

การตรวจหาหัวขอ—โทรศัพทจะคนหาหมายเลขหัวขอใหม และบันทึกหมาย

เลขใหมโดยไมใสชื่อลงในรายการหัวขอโดยอตัโนมัติ

อื่นๆอื่นๆ

กด  และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > อื่นๆ และจากตัวเลือก

ตอไปนี้:

บันทึกขอความที่สง—เลือกวาคุณตองการบันทึกสําเนาของขอความแบบตัวอักษร 

ขอความมัลติมีเดีย หรืออีเมลที่คุณสงไปไวที่โฟลเดอร สง หรือไม

จํานวนขอความที่บันทึก—กําหนดจํานวนขอความที่สงแลวที่จะถูกจัดเก็บไวใน สง 

ในแตละครั้ง จํานวนขอความที่ระบบจํากัดไว คือ 20 ขอความ เมี่อถึงจํานวนที่ตั้งไว 

เครื่องจะลบขอความที่เคยบันทึกไวกอนหนานานที่สุดออกไป

หนวยความจําที่ใช—หากใสการดที่ใชรวมกันไดลงในโทรศัพท ใหเลือกหนวย

ความจําที่คุณตองการจัดเก็บขอความ: ความจําโทรศัพท หรือ การดความจํา
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กไขรายชื่อผูติดตอ ใหใช Nokia Contacts Editor 

ia PC Suite 

ัตรรายชื่อ  เปดบัตรรายชื่อ และเลือก ตวัเลือก > 

ภาพขนาดเล็กจะปรากฏขึ้น เมื่อมีสายเรียกเขา

ทางเลือกที่รวดเร็ว ในการโทรไปยังหมายเลข

ําหนดปุมการโทรดวนไดแปดหมายเลขโทรศัพท 

รดวน” ในหนา 46

ผูติดตอ ใหเลือกรายชื่อผูติดตอที่คุณตองการสง 

างขอความตวัอักษร, ทางมัลติมเีดีย, ทาง 

ราเรด โปรดดูที่ “การรับสงขอความ” ในหนา 31 

ชื่อมตอ Bluetooth” ในหนา 65

เลือก > เพิ่มไปยังกลุม: (จะแสดงตอเมื่อ

การสรางกลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท” ในหนา 44

นวยความจําที่มีใชทั้งหมด ใน รายชื่อ ใหเลือก 

ูที่เปนคาเริ่มตน

ัพท หรือ ที่อยูที่เปนคาเริ่มตนลงบนบัตรรายชื่อ 

ี่อยูมาก คุณจะสามารถโทรหรือสงขอความไป

นอนของรายชื่อไดโดยงาย เครื่องจะใชหมายเลข

เสียงดวย
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รายช ือ (สมดุโทรศพัท)

กด  และเลือก รายชื่อ ใน รายชื่อ คุณสามารถเพิ่มเสียงเรียกเขาสวนบุคคล หรือ 

รูปภาพขนาดยอลงในบัตรรายชื่อ คุณยังสามารถสรางกลุมรายชื่อไดอีกดวย ซึ่ง

สามารถทําใหคุณสงขอความตัวอักษร หรือ สงอีเมลใหผูรับไดหลายคนพรอมกัน 

โดยคุณสามารถเพิ่มขอมูลสําหรับติดตอที่ไดรับ (นามบัตร) ลงในสมุดโทรศัพทได 

โปรดดูที่ “ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 35 ขอมูลรายชื่อสามารถสงหรือรับได

เฉพาะกับอปุกรณที่ใชรวมกันได

การบันทกึชื่อและเบอรโทรศัพท
1 เลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหม

2 ปอนขอมูลในชองที่ตองการ แลวเลือก เรียบรอย

ในการแกไขบัตรรายชื่อ ใน รายชื่อ เลื่อนไปที่บัตรรายชื่อที่คุณตองการแกไข และ

เลือก ตัวเลือก > แกไข คุณยังสามารถคนหารายชื่อที่ตองการไดดวยการพิมพ

ตัวอักษรแรกของชื่อลงในชองคนหา รายการรายชื่อที่เริ่มตนดวยอักษรตัวนั้นจะ

ปรากฏบนหนาจอ

 เคล็ดลบั! ในการพิมพบัตรรายชื่อบนเครื่องพิมพที่ติดตั้งดวย Basic Print 

Profile (BPP) ซึ่งใชรวมกันไดกับการเชื่อมตอแบบ Bluetooth (เชน 

HP Deskjet 450 Mobile Printer หรือ HP Photosmart 8150) ใหเลือก 

ตัวเลือก > พิมพ

ในการลบบัตรรายชื่อ ใน รายชื่อ เลือกบัตร และกด  ในการลบบัตรรายชื่อ

จํานวนมากพรอมกัน ใหกด  และ  เพื่อทําเครื่องหมายบนรายชื่อ และกด 

 เพื่อลบ

 เคล็ดลับ! ในการเพิ่มและแ

ที่มีอยูในชุดโปรแกรม Nok

ในการแนบรูปภาพขนาดยอลงบนบ

แกไข > ตัวเลือก > เพิ่มภาพยอ 

จากรายชื่อดังกลาว

 เคลด็ลับ! การโทรดวนเปน

ที่ใชโทรบอย คุณสามารถก

โปรดดูที่ “หมายเลขการโท

 เคลด็ลับ! ในการสง ขอมูล

เลือก ตัวเลอืก > สง > ท

Bluetooth หรือ ทางอินฟ

และ “สงขอมูลโดยใชการเ

ในการเพิ่มกลุมรายชื่อ ใหเลือก ตัว

คุณไดสรางกลุมไวแลว) โปรดดูที่ “

ในการดูจํานวนรายชื่อ, กลุม และห

ตัวเลือก > ขอมูลรายชื่อ

เบอรโทรศัพทและทีอ่ย

คุณสามารถกําหนดหมายเลขโทรศ

ในวิธีการนี้ถามีจํานวนรายชื่อหรือท

ยังหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูที่แน

นี้เปนคาเริ่มตนในการโทรออกดวย
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รออก ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อ SIM > 

รากฏขึ้นเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุนเทานั้น

ของคุณในสมุดโทรศัพทที่ถูกเลือก ใหเลือก 

รเพิ่มหมายเลขที่จํากัดรายการการโทรใหม 

ิม โดยที่คุณตองปอนรหัส PIN2 เพื่อที่จะ

อมูลแบบแพ็คเก็ตจะใชไมได ยกเวนเมื่อสง

อขอมูลแบบแพ็คเก็ต ในกรณีนี้ หมายเลข

องผูรับตองรวมอยูในรายการจํากัดเบอร

ตอไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งไวแลวใน

เขาลงในรายชื่อติดตอ
รายชื่อโทรเขาเครื่องของคุณ เครื่องจะสงเสียง

งเบอรโทรศัพทของผูโทรเขาและโทรศัพท

หรือไปที่รายชื่อกลุมและเลือกกลุมรายชื่อ

การแบบเสียงเรียกเขาจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

การกําหนดใหกับรายชื่อติดตอแตละรายชื่อ

สียงไดอีกดวย

เสียงที่ตั้งไว ในรายการแบบเสียง
1 ในสมุดที่อยู ใหเลือกรายชื่อ และกด 

2 เลือก ตัวเลือก > ที่ตั้งไว

3 เลือกคาเริ่มตนที่คุณตองการเพิ่มเบอรโทรศัพทหรือที่อยู กําหนด

4 เลือกเบอรโทรศัพทหรือที่อยูที่คุณตองการกําหนดใหเปนเบอรหลัก

หมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูที่เปนคาเริ่มตนจะขีดเสนใตไวในบัตรรายชื่อ

การคัดลอกรายชื่อ
ในการคัดลอกชื่อและหมายเลขโทรศัพทจากซิมการดลงบนอุปกรณของคุณ ใหกด 

 และเลือก รายชื่อ > ตวัเลือก > รายชื่อ SIM > สมุดรายชื่อ SIM เลือก

ชื่อที่คุณตองการคัดลอกและเลือก ตัวเลือก > คัดลอกไปยังรายชื่อ

ในการคัดลอกรายชื่อในซิมการดของคุณ ใหกด  และเลือก รายชื่อ เลือกชื่อ

ที่คุณตองการคัดลอกและเลือก ตัวเลือก > คัดลอกไปยังรายชื่อซิม หรือ ตัวเลือก > 

คัดลอก > ไปที่สมุดรายชื่อซิม เครื่องจะคัดลอกเฉพาะชองรายชื่อที่

ซิมการดสนับสนุนเทานั้น

 เคล็ดลับ! คุณสามารถซิงโครไนซขอมูลรายชื่อผูติดตอกับเครื่องพีซีที่ใช

งานรวมกันได โดยใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 

รายชื่อ และบริการบรกิารซิมอื่น ๆ

หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด 

โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ ซึ่งอาจเปนผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ 

หรือผูจําหนายรายอื่นๆ

กด  และเลือก รายชื่อ > ตัวเลือก > รายชื่อ SIM > รายชื่อ เพื่อดูชื่อ

และหมายเลขโทรศัพทที่จัดเก็บไวในซิมการด ในสารบบบน SIM การด 

คุณสามารถเพิ่ม แกไข หรือคัดลอกหมายเลขโทรศัพทไปยังรายชื่อ และโทรออก

ในการดูรายการจํากัดหมายเลขการโท

รายชื่อที่จํากัดเบอร การตั้งคานี้จะป

ในการจํากัดการโทรออกจากอปุกรณ

ตัวเลือก > ใชงานจํากัดเบอร ในกา

ใหเลือก ตัวเลอืก > รายชื่อใหมในซ

ใชฟงกชันนี้

เมื่อคุณใช จํากัดเบอร การเชื่อมตอข

ขอความแบบตัวอักษรผานการเชื่อมต

ศูนยขอความและหมายเลขโทรศัพทข

หากใชการจํากัดเบอรอยู คุณยังคงติด

เครื่องของคุณได

การใสแบบเสียงเรยีก
เมื่อบุคคลดังกลาวหรือสมาชิกในกลุม

เรียกเขาตามที่เลือกไว (หากมีการแสด

ของคุณจําแนกเบอรดังกลาวได)

1 กด  เพื่อเปดรายชื่อผูติดตอ 

2 เลือก ตัวเลือก > แบบเสียง ราย

3 เลือกแบบเสียงเรียกเขาที่คุณตอง

หรือกลุมรายชื่อที่เลือกไว

คุณยังสามารถใชวิดีโอคลิปเปนแบบเ

ในการลบแบบเสียงออก ใหเลือก แบบ
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การสรางกลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท
1 ใน รายชื่อ ใหกด  เพื่อเปดรายการกลุม

2 เลือก ตัวเลือก > กลุมใหม 

3 เขียนชื่อสําหรับกลุม หรือใชชื่อที่เปนคาเริ่มตน กลุม และเลือก ตกลง 

4 เปดกลุมและเลือก ตัวเลอืก > เพิ่มสมาชิก

5 เลื่อนไปที่รายชื่อ และกด  เพื่อทําเครื่องหมาย หากตองการเพิ่มสมาชิก

หลายรายในครั้งเดียว ใหทําซ้ําขั้นตอนนี้กับชื่อผูติดตอทั้งหมดที่คุณตองการเพิ่ม

6 เลือก ตกลง เพื่อเพิ่มชื่อผูติดตอใหกับกลุม

ในการเปลี่ยนชื่อกลุม ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อ ปอนชื่อใหม และเลือก ตกลง

การลบสมาชิกออกจากกลุม

1 ในรายชื่อกลุม ใหเปดกลุมที่คุณตองการแกไข

2 เลื่อนไปที่รายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > ลบออกจากกลุม

3 เลือก ใช เพื่อลบชื่อผูติดตอออกจากกลุม

 เคล็ดลบั! ในการตรวจสอบรายชื่อที่อยุในกลุม ใหเลื่อนไปที่รายชื่อ และ

เลือก ตัวเลือก > อยูในกลุม
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ารเสริมจากระบบเครือขาย) กด  คาง

ิมที่ “โอนสาย” ในหนา 83

รโทรศัพทของศูนยขอความเสียง กด  

> ตัวเลือก > เปลีย่นเบอร ปอนหมายเลข 

นั้นเลือก ตกลง

สุด เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม  

ก

อื่น เลือก ตัวเลือก > โทรออกใหม สาย

ิ

ารดึงสายแรกกลับเขารวมประชุมทางโทรศัพท 

ําตามขั้นตอนที่ 2 และเลือก ตัวเลือก > 

ทรศัพทเครื่องนี้สามารถรองรับผูรวมประชุม

ัวคุณ

ผูรวมประชุมคนหนึ่ง เลือก ตัวเลือก > 

ระชุม แลวเลือก สวนตวั โทรศัพทจะพักสาย

วนผูรวมประชุมสายรายอื่นๆ จะยังสามารถ

สายสวนตัวเสร็จแลว ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่ม

รประชุม
การโทรออก

สายสนทนา
 เคล็ดลับ! ในการรปรับเพิ่มหรือลดระดับเสียงในระหวางสนทนา ใหกดปุม  

 หรือ  หากคุณตั้งระดับเสียงเปน เงียบเสียง เลือก เลิกเงียบ กอน

แลวจึงกด  หรือ 

1 เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย ใหปอนเบอรโทรศัพทรวมทั้งรหัสพื้นที่ ในการ

ลบหมายเลข กด  

สําหรับการโทรออกตางประเทศ ใหกด  สองครั้งสําหรับเครื่องหมาย + 

(แทนรหัสการโทรออกตางประเทศ) และปอนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (ไมตอง

ใสเลข 0 นําหนาแลวแตกรณี) ตามดวยเบอรโทรศัพท

2 กด  เพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

3 กด  เพื่อวางสาย (หรือเพื่อยกเลิกการโทรออก)

การกด  จะใชเพื่อวางสายเสมอ แมวาจะมีการใชงานโปรแกรมอื่นอยูก็ตาม

 เคล็ดลับ! หากคุณตองการปดปุมกดแบบสไลดในขณะที่ใชสายแตไมตอง

การวางสาย กด  และปดกดปุมแบบสไลดภายใน 1-2 วินาที คุณ

สามารถปดปุมกดแบบสไลดไดโดยไมจําเปนตองวางสายกอนสายนั้นจะถูก

รับ

ในการโทรออกจาก รายชื่อ กด  และเลือก รายชื่อ เลื่อนไปยังรายชื่อที่ตองการ 

หรือปอนอักษรตัวแรกของชื่อที่ตองการลงในชองสําหรับการคนหา รายชื่อที่ตรงกับ

อักษรที่ปอนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ  ในการโทร กด  เลือกประเภทการโทรเปน 

สายสนทนา 

คุณตองคัดลอกรายชื่อจากซิมการดมาไวที่ รายชื่อ กอนจึงจะสามารถโทรออกใน

ลักษณะได โปรดดูที่ “การคัดลอกรายชื่อ” ในหนา 43

ในการโทรเขาศูนยขอความเสียง (บริก

ไวในโหมดสแตนดบาย โปรดดูเพิ่มเต

 เคล็ดลับ! ในการเปลี่ยนเบอ

และเลือก เครื่องมือ > เสียง

(ที่ไดรับจากผูใหบริการ) จาก

ในการโทรไปยังหมายเลขที่โทรออกลา

เลื่อนไปที่เบอร และกด 

การประชุมสาย

1 โทรออกไปยังผูรวมประชุมรายแร

2 ในการโทรไปยังผูรวมประชุมราย

แรกจะถูกพักสายไวโดยอัตโนมัต

3 เมื่อมีผูรับสายใหมแลว เมื่อตองก

ใหเลือก ตัวเลือก > ประชุม

ในการเพิ่มคนใหมเขาสูสาย ใหท

ประชุม > เพิ่มในการประชุม โ

สายไดมากที่สุด 6 สาย รวมทั้งต

ในการสนทนาเปนการสวนตัวกับ

ประชุม > สวนตัว เลือกผูรวมป

การประชุมในเครื่องของคุณไว ส

สนทนาตอไปได หลังจากสนทนา

ในการประชุม เพื่อกลับเขาสูกา
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โพงจะเริ่มทํางาน ใหถือโทรศัพทหางจากตัวเล็ก

โหมดสแตนดบายที่ใชอยู ใหกดคางไวที่ปุมเลือก

นรวมกันไดที่มีปุมชุดหูฟง ใหกดปุมชุดหูฟงคางไว 

ง

ะคําวา พูดตอนนี้ จะปรากฏ พูดชื่อหรือชื่อเลน

เจน

ี่สรางไวแลวของรายชื่อที่จดจําไดในภาษาใน

ะหมายเลขโทรศัพท หลังจากนั้นอกีประมาณ 2.5 

มายเลขนั้น

ตอง ใหเลือก ถัดไป เพื่อดูรายชื่ออื่นที่ตรงกัน หรือ 

สียง

บันทึกไวหลายหมายเลข เครื่องจะเลือกหมายเลข

หากไมไดตั้งคาดังกลาวไว เครื่องจะเลือกหมาย

 มือถือ (บาน), มือถือ (ที่ทํางาน), โทรศัพท, 

าน)

อ
ริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณจะเห็นวิดิโอ

ละผูรับสาย ภาพวิดีโอสดหรือภาพวิดีโอที่ถายไว

สดงใหแกคูสนทนาทางวิดีโอปลายสายดู 

ตองมี USIM การดและอยูภายในบริเวณพื้นที่

S  โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ 

ละการเปนสมาชิกของบริการสนทนาทางวิดีโอ
กา
รโ
ท
รอ

อก ในการถอนผูรวมประชุม ใหเลือก ตัวเลือก > ประชุม > ถอนผูรวมสาย เลื่อน

ไปที่ผูรวมประชุม และเลือก ถอน 

4 ในการจบการประชุมสาย ใหกดปุม 

หมายเลขการโทรดวน

ในการเปดใชการโทรดวน กด  และเลือก เครื่องมือ > การตั้งคา > โทร > การ

โทรดวน > เปด

ในการกําหนดเบอรโทรศัพทใหกับปุมโทรดวนปุมใดปุมหนึ่ง ( — ) กด  

และเลือก เครื่องมือ > โทรดวน เลื่อนไปที่ปุมที่คุณตองการกําหนดเบอรโทรศัพทให 

และเลือก ตัวเลือก > กําหนด  จะถูกสํารองไวใหกับศูนยขอความเสียง 

ในการโทรเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมโทรดวนที่ตองการและ 

การโทรออกดวยเสยีง

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูง การสั่งงานดวยเสียงขั้นสูงนี้ไม

ขึ้นกับเสียงของผูพูด ดังนั้น ผูใชไมตองบันทึกรายการเสียงไวลวงหนา โทรศัพทจะ

สรางรายการเสียงใหกับรายการตางๆ ในรายชื่อแทน แลวเปรียบเทียบรายการเสียง

ที่เปลงออกมากับรายการเสียงที่สรางไวแลว การจดจําเสียงในโทรศัพทจะปรับ

เปลี่ยนตามเสียงของผูใชหลัก เพื่อใหจดจําการสั่งงานดวยเสียงไดดียิ่งขึ้น

รายการเสียงสําหรับรายชื่อคือชื่อหรือชื่อเลนที่จัดเก็บไวบนบัตรรายชื่อ ในการฟง

รายการเสียงสังเคราะห ใหเปดบัตรรายชื่อ และเลือก ตวัเลือก > เลนรายการเสียง

การโทรออกโดยใชรายการเสยีง

 หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิดปญหาขึ้นได ถา

คุณอยูในที่ที่มีเสียงดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัย

การโทรออกโดยใชเสียงเพียงอยางเดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม

เมื่อคุณใชการโทรออกดวยเสียง ลํา

นอยเมื่อคุณพูดรายการเสียง

1 ในการเริ่มตนโทรดวยเสียง ใน

ขวา หากคุณใชชุดหูฟงที่ใชงา

เพื่อเริ่มการโทรออกโดยใชเสีย

2 คุณจะไดยินเสียงโทนสั้นๆ แล

ตามที่บันทึกอยูในรายชื่อใหชัด

3 โทรศัพทจะเลนรายการเสียงท

เครื่องที่เลือก และแสดงชื่อแล

วินาที เครื่องจะโทรออกไปยังห

หากรายชื่อที่เครื่องจดจําไมถูก

หยุด เพื่อยกเลิกการโทรดวยเ

หากรายชื่อนั้นมีหมายเลขโทรศัพท

ที่ระบบกําหนด หากมีการตั้งคาไว 

เลขแรกที่ใชไดตามลําดับนี้ มือถือ,

โทรศัพท (บาน) และ โทร. (ที่ทําง

การสนทนาทางวิดีโ
เมื่อคุณทําการสนทนาทางวิดีโอ (บ

สองทางตามเวลาจริงระหวางคุณแ

โดยใชกลองถายรูปในโทรศัพทจะแ

ในการสนทนาทางวิดีโอ คุณจําเปน

ครอบคลุมของระบบเครือขาย UMT

เพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับบริการแ
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อยแลว คุณจะเห็นภาพวิดีโอสองกรอบ และ

าจปฏิเสธการสงวิดีโอ ( ) ซึ่งในกรณีนี้

นิ่งหรือกราฟกบริเวณพื้นหลังที่เปนสีเทาแทน

วิดีโอหรือการฟงแตเสียง ใหเลือก ใชงาน/

ยีง หรือ การสงวดิีโอและเสียง

ย หรือ ยอ สัญลักษณการซูมจะปรากฏขึ้นดาน

ี่สงบนหนาจอ ใหเลือก เปลี่ยนลําดับภาพ

ปุม 

บเครือขาย) เพื่อสงภาพวิดีโอสดหรือไฟลวิดีโอ

รศัพทเคลื่อนที่เครื่องอื่นที่ใชงานรวมกันไดใน

ยเชิญผูรับใหดูภาพวิดีโอสดหรือไฟลวิดีโอที่คุณ

ิ่มตนโดยอตัโนมัติ เมื่อผูรับตอบรับคําเชิญ

มดูวิดีโอ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชชุด

นวิดีโอ เมื่อกําลังใชสายสนทนาอยู เลือก ตัว

 คลิป

 หยุด และการแบงปนวิดีโอจะสิ้นสุดหาก

ีโอ

MTS แตความสามารถในการใช รวมดูวิดโีอ 

รือขาย UMTS ติดตอผูใหบริการหากตองการ
ทั้งนี้ คุณสามารถสนทนาทางวิดีโอไดระหวางคุณกับคูสนทนาอีกฝายเทานั้น โดย

สามารถใชการสนทนาทางวิดีโอไดกับโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชงานรวมกันไดหรือไคล

เอนต ISDN แตคุณจะไมสามารถใชงานฟงกชันการสนทนาทางวิดีโอได หากมีการ

ใชสายสนทนา สายสนทนาทางวิดีโออื่น หรือสายขอมูลอื่นอยู

ไอคอน: 

 คุณไมไดรับภาพวิดีโอ (เนื่องจากผูรับไมไดสงภาพวิดีโอ หรือระบบเครือขาย

ไมไดสงวิดีโอนั้น) 

 คุณปฏิเสธการสงภาพวิดีโอจากเครื่องโทรศัพทของคุณ ในการสงเปนภาพนิ่ง

แทน โปรดดูที่ “ตั้งคาการโทร” ในหนา 77

แมวาคุณจะปฏิเสธการสงภาพวิดีโอในระหวางสายสนทนาทางวิดีโอ คุณยังคงตอง

เสียคาใชจายเปนสายสนทนาทางวิดีโอ โปรดตรวจสอบราคาบริการกับผูใหบริการ

ระบบเครือขาย หรือผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ

1 ในการเริ่มการสนทนาทางวิดีโอ 

ใหปอนหมายเลขโทรศัพทใน

โหมดสแตนดบาย หรือเลือก 

รายชื่อ และเพิ่มรายชื่อ

2 เลือก ตัวเลือก > โทร > สาย

วิดโีอ

การเริ่มตอสายอาจตองใชเวลาสักครู 

กําลังรอภาพวดิีโอ จะปรากฏ ใน

กรณีที่ตอสายไมได (เปนตนวา ระบบ

เครือขายไมรองรับฟงกชันการสนทนา

ทางวิดีโอ หรือเครื่องปลายสายไม

สามารถใชงานรวมกันได) เครื่องจะ

แสดงขอความใหคุณเลือกวาตองการใชสายโทรออกตามปกติหรือสงขอความแทน

หากตอสายสนทนาทางวิดีโอไดเรียบร

ไดยินเสียงออกจากลําโพง  ผูรับสายอ

คุณจะไดยินแตเสียง และอาจเห็นภาพ

ในการเปลี่ยนแปลงระหวางการแสดง

ไมใชงาน > การสงวิดีโอ, การสงเส

ในการซูมภาพของคุณเอง เลือก ขยา

บนสุดของจอแสดงผล

ในการเปลี่ยนตําแหนงของภาพวิดีโอท

ในการจบการสนทนาทางวิดีโอ ใหกด

การแบงปนวิดโีอ
ใช รวมดูวิดโีอ (บริการเสริมจากระบ

จากโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณไปยังโท

ระหวางการสนทนา ซึ่งทําไดงายๆ โด

ตองการแบงปน การแบงปนภาพจะเร

ลําโพงจะเริ่มทํางานเมื่อคุณใชงาน รว

หูฟงเพื่อสนทนาตอไดขณะที่คุณแบงป

เลือก > รวมดูวดิีโอ > ภาพสด หรือ

ในการสิ้นสุดการแบงปนวิดีโอ ใหเลือก

วางสายสนทนาอีกดวย 

ขอกําหนดการแบงปนวดิ

กอน รวมดวูิดีโอ คุณตองเชื่อมตอ U

ของคุณจะขึ้นอยูกับคามพรอมของเค
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P จากผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ และบันทึก

บบหรือผูใหบริการอาจสงการตั้งคาใหคุณในแบบ 

อรที่จําเปนก็ได

ับ คุณสามารถปอนแอดเดรสนั้นในบัตรรายชื่อ

ักของโทรศัพท แลวเปดรายชื่อ (หรือสรางรายชื่อ

ก > เพิ่มรายละเอยีด > SIP หรือ มมุมองรวม 

ริการเครือขาย) ปอน SIP แอดเดรสในรูปแบบ 

มารถใช IP แอดเดรสแทนชื่อโดเมนได)

รายชื่อ คุณยังสามารถใชเบอรโทรศัพทของผูรับ

ศเอาไว เชน +358 เพื่อการแบงปนวิดีโอ หาก

 ไมไดรวมรหัสประเทศ คุณสามารถปอนหมาย

ิญ

ทําตามขั้นตอนตอไปนี้

อตกลงสําหรับคุณในการใชเครือขาย UMTS

มตอ UMTS ของโทรศัพทถูกตองแลว สําหรับ

เชื่อมตอ” ในหนา 78

ะไฟลวิดโีอ

งติดตั้ง รวมดูวิดีโอ และกําหนดคาที่จําเปน

องผูรับ คุณและผูรับตองลงทะเบียนขอใช

ด 

ก ตัวเลือก > รวมดูวิดีโอ > ภาพสด หรือ คลิป

ีโอคลิปจะเปดออก เลือกวิดีโอคลิปที่คุณตองการ

ําเชิญ
กา
รโ
ท
รอ

อก ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ และความพรอมของเครือขาย และคาบริการที่เกี่ยว

ของกับการใชบริการนี้

ในการใช รวมดูวิดีโอ คุณตอง:

• ตรวจดูใหแนใจวามีการตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคลใหกับโทรศัพทของคุณ

แลว โปรดดูที่ “การตั้งคา” ในหนา 48

• ตรวจดูใหแนใจวาคุณมีการเชื่อมตอ UMTS ที่ใชงานอยู และอยูภายในพื้นที่ของ

เครือขาย UMTS โปรดดูที่ “การตั้งคา” ในหนา 48 หากคุณเริ่มตนเซสชันการ

แบงปนขณะที่คุณอยูในพื้นที่ครอบคลุมของระบบเครือขาย UMTS และเกิดการ

สงมอบขามเครือขายไปยัง GSM เซสชันการแบงปนจะถูกยกเลิกแตคุณยัง

สนทนาตอได คุณไมสามารถเริ่มตน รวมดูวิดีโอ ไดหากคุณไมไดอยูภายใน

พื้นที่ใหบริการของเครือขาย UMTS (เชน เครือขาย GSM)

• ตรวจดูใหแนใจวาทั้งผูสงและผูรับไดลงทะเบียนเขาสูเครือขาย UMTS แลว หาก

คุณเชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งใหเขาสูเซสชันการแบงปน และเครื่องของผูรับ

ปดอยู  ผูรับไมไดอยูในพื้นที่ครอบคลุมของระบบเครือขาย UMTS  ไมไดติดตั้ง 

รวมดูวิดีโอ ไว หรือไมไดตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคลไว ผูรับจะไมทราบ

วาคุณไดสงคําเชิญมาให อยางไรก็ตาม คุณจะไดรับขอความแสดงขอผิดพลาด

ซึ่งแสดงวาผูรับไมสามารถรับคําเชิญได

การตั้งคา 

การตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคล

การเชื่อมตอระหวางบุคคลเรียกในอีกชื่อหนึ่งวาการเชื่อมตอ Session Initiation 

Protocol (SIP) การตั้งคารูปแบบ SIP ตองไดรับการกําหนดคาในโทรศัพทของคุณ

กอนจึงจะสามารถใช รวมดูวดิีโอ ได การตั้งคารูปแบบ SIP ชวยใหคุณสามารถเริ่ม

เชื่อมตอระหวางบุคคลในแบบสดไปยังโทรศัพทเครื่องอืน่ที่ใชงานรวมกันได นอกจาก

นี้ คุณยังตองตั้งคารูปแบบ SIP เพื่อใชรับเซสชันการแบงปนดวย

โปรดสอบถามการตั้งคารูปแบบ SI

ไวในโทรศัพทของคุณ ผูใหบริการระ

OTA หรือในแบบรายการพารามิเต

หากคุณทราบ SIP แอดเดรสของผูร

ของคุณได เปด รายชื่อ จากเมนูหล

ใหมใหกับบุคคลนั้น) เลือก ตัวเลือ

(ตัวเลือกที่ถูกตองจะขึ้นอยูกับผูใหบ

username@domainname (คุณสา

หากคุณไมทราบ SIP แอดเดรสของ

ที่จัดเก็บไวแลว ซึ่งไดรวมรหัสประเท

เบอรโทรศัพทที่จัดเก็บไวใน รายชื่อ

เลขที่รวมรหัสประเทศเมื่อสงการเช

การตัง้คาการเชื่อมตอ UMTS

ในการตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS ให

• ติดตอผูใหบริการเพื่อกําหนดข

• ตรวจดูใหแนใจวาตั้งคาจุดเชื่อ

ความชวยเหลือ โปรดดูที่ “การ

การแบงปนวิดโีอสดแล

ในการรับเซสชันการแบงปน ผูรับตอ

บนอุปกรณเคลื่อนที่ที่ใชรวมกันไดข

บริการนี้ คุณจึงจะเริ่มการแบงปนไ

1 ในขณะที่ใชสายสนทนา ใหเลือ

หากคุณเลือก คลิป รายชื่อวิด

แบงปน และ ตัวเลือก > สงค
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ธไมรับสาย
ุมกดแบบสไลด

เขา ใหเลือก เงียบ 

 หากคุณเรียกใชฟงกช  ัน การตั้งคาการ

 การปฏิเสธสายเรียกเขาคือการโอนสายดวย

3

ารถสงขอความแจงผูที่โทรเขามาถึงเหตุผล

ลือก > สงขอความตวัอักษร คุณสามารถ

ดตัวเลือกนี้และเขียนขอความตัวอักษรมาตฐาน 

รับสายสนทนาทางวดิีโอ

 จะปรากฏขึ้น 

ดเสียงเรียกเขาใหกับสายสนทนาทางวิดีโอได 

หสงภาพวิดีโอใหผูโทร? ปรากฏบนหนาจอ 

ช

ิดีโอ การสงการสนทนาทางวิดีโอก็จะไมเปด

ียงของผูโทร หนาจอสีเทาจะปรากฏแทนภาพ

าพนิ่งที่จับดวยกลองที่อยูในโทรศัพท โปรด

ิดีโอ หนา 77

ปุม 
2 หากผูรับมีแอดเดรส SIP หลายแอดเดรสอยูในรายการรายชื่อ ใหเลือกแอดเดรส 

SIP ที่คุณตองการสงคําเชิญไปให

หากไมสามารถใช SIP แอดเดรสของผูรับได ใหปอน SIP แอดเดรส 

หากคุณไมทราบ SIP แอดเดรสของรายชื่อ ใหปอนเบอรโทรศัพทของผูรับ โดย

รวมรหัสประเทศ หากยังไมไดจัดเก็บไวใน รายชื่อ

3 การแบงปนภาพจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ เมื่อผูรับตอบรับคําเชิญ

4 เลือก พัก เพื่อหยุดเซสชันการแบงปนชั่วคราว เลือก ทําตอ เพื่อกลับมาแบง

ปนตอ หากคุณแบงปนวิดีโอคลิป ในการกรอกลับและเดินหนาอยางรวด

เร็วภายในคลิป ใหเลื่อนซายหรือขวา

5 ในการสิ้นสุดการแบงปนวิดีโอ ใหเลือก หยุด และการแบงปนวิดีโอจะสิ้นสุด

หากวางสายสนทนาอีกดวย

การตกลงรบัคําเชิญ

เมื่อมีผูอื่นสงคําเชิญการแบงปนใหกับคุณ ขอความคําเชิญจะปรากฏขึ้นโดยแสดง

ชื่อหรือ SIP แอดเดรสของผูสง หากไมไดตั้งโทรศัพทของคุณเปน เงียบ โทรศัพทจะ

ดังขึ้นเมื่อคุณไดรับคําเชิญ

หากผูอืน่สงคําเชิญการแบงปนใหแกคุณ และคุณปดเครื่องโทรศัพท หรือคุณไมได

อยูในพื้นที่ครอบคลุมของเครือขาย UMTS คุณจะไมทราบวาคุณไดรับคําเชิญ

เมื่อคุณไดรับคําเชิญ คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

ยอมรับ—เพื่อใชงานเซสชันการแบงปน

ปฏิเสธ—เพื่อปฏิเสธคําเชิญ ผูสงจะไดรับขอความแจงวาคุณปฏิเสธคําเชิญนั้น นอก

จากนี้ คุณยังสามารถกดปุมจบการทํางานเพื่อปฏิเสธเซสชันการแบงปนและวาง

สายได

ในการสิ้นสุดการแบงปนวิดีโอ ใหเลือก หยุด และการแบงปนวิดีโอจะสิ้นสุดหาก

วางสายสนทนาอีกดวย

การรบัสายหรือปฏิเส
ในการรับสาย ใหกด  หรือเปดป

ในการปดเสียงเรียกเขาเมื่อมีสายเรียก

หากคุณไมตองการรับสาย ใหกดปุม 

โอนสาย > หากไมวาง เพื่อโอนสาย

เชนกัน โปรดดูที่ “โอนสาย” ในหนา 8

ขณะที่ปฏิเสธสายเรียกเขา คุณยังสาม

ที่คุณไมสามารถรับสายได เลือก ตัวเ

แกไขขอความกอนสงได ในการกําหน

โปรดดูที่ “ตั้งคาการโทร” หนา 77

การรับสายหรอืปฏเิสธไม

เมื่อการสายสนทนาทางวิดีโอมาถึง 

 เคล็ดลับ! คุณสามารถกําหน

กด  และเลือก รูปแบบ

กด  เพื่อรับสายดังกลาว ยอมใ

ในการเริ่มตนสงภาพวิดีโอสด เลือก ใ

หากคุณไมไดเปดใชการสนทนาทางว

ทํางานดวย และคุณจะไดยินเฉพาะเส

วิดีโอ ในการแทนที่หนาจอสีเทาดวยภ

ดูที่ “ตั้งคาการโทร”, รูปภาพในสายว

ในการจบการสนทนาทางวิดีโอ ใหกด
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ละเปลี่ยนไปรับสายเรียกซอน

 UMTS เทานั้น)—เพื่อสงรูปภาพหรือวิดีโอที่

ูรับสายปลายทาง คุณสามารถแกไขขอความ

 เพื่อสงไฟลไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได 

ียงเรียกเขาแบบ DTMF (เชน รหัสผาน) ปอน

รนั้นใน รายชื่อ ในการปอนตัวอักษรรอ (w) หรือ

 ซ้ําไปเรื่อยๆ เลือก ตกลง เพื่อสงโทน 

โทน DTMF ไปไวที่ชอง เบอรโทร หรือ DTMF 

างการสนทนาทางวิดีโอ

ทางวิดีโอเพื่อแสดงตัวเลือกตอไปนี้ ใชงาน หรือ 

) ใชงานหูฟงโทรศัพท (หากติดตั้งชุดหูฟง

ตอ Bluetooth) หรือ ใชงานแฮนดฟรี (เมื่อ

กับการเชื่อมตอ Bluetooth) ใชงานลําโพง, 

บายที่ใชอยู, ใชกลองหลกั/ใชกลองรอง, 

ะ วิธีใช
กา
รโ
ท
รอ

อก สายเรียกซอน (บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย)

คุณสามารถรับสายในขณะที่กําลังสนทนากับอีกสายหนึ่งไดหากคุณเรียกใช สาย

เรียกซอน ใน เครื่องมือ > การตั้งคา > โทร > สายเรียกซอน

 เคล็ดลบั! ในการเปลี่ยนเสียงโทรศัพทใหสอดคลองตามสถานการณและ

สภาพแวดลอมตางๆ (อาทิเชน เมื่อคุณตองการตั้งคาโทรศัพทเปนไมมีเสียง) 

โปรดดูที่ “รูปแบบ—แบบเสียง” ในหนา 73

ในการรับสายเรียกซอน ใหกดปุม  สายแรกจะถูกพักสายไว

ในการสลับระหวางสายสนทนาสองสาย ใหเลือก สลับ ในการเชื่อมสายเรียกเขา

หรือสายที่พักไวเขากับสายที่สนทนาอยู และวางสายของคุณเองจากสายทั้งสอง เลือก 

ตัวเลือก > โอน ในการวางสายที่สนทนาอยู ใหกด  หรือปดปุมกดแบบสไลด 

สายแรกยังคงเปนสายสนทนาอยู ในการวางทั้งสองสาย เลือก ตัวเลือก > วางสาย

ทั้งหมด

ตัวเลอืกทีส่ามารถใชไดระหวางที่กําลังใชสายสนทนา

ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใชไดขณะสนทนา คือ บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย เลือก ตัวเลือก ขณะสนทนาเพื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้ 

เงียบเสียง หรือ เลิกเงียบ, รับสาย, ปฏิเสธ, สลับ, พักสาย หรือ เลิกพักสาย, 

ใชงานหูฟงโทรศัพท, ใชงานลําโพง หรือ ใชงานแฮนดฟรี (หากติดตั้งชุดหูฟง

ที่ใชงานรวมกันไดผานการเชื่อมตอ Bluetooth), วางสายที่ใชอยู หรือ วางสาย

ทั้งหมด, โทรออกใหม, ประชุม, โอน และ เปดการสแตนดบายที่ใชอยู เลือก

จากตัวเลือกตอไปนี้:

แทนที่—เพื่อวางสายที่สนทนาอยูแ

สง MMS (เฉพาะในเครือขายระบบ

แนบไปในขอความมัลติมีเดียไปยังผ

และเปลี่ยนชื่อผูรับกอนสงได กด 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

สง DTMF—เพื่อสงตัวอักษรแทนเส

ตัวอักษร DTMF หรือคนหาตัวอักษ

ตัวอักษรหยุดชั่วคราว (p) ใหกด 

 เคลด็ลับ! คุณสามารถสง

ในบัตรรายชื่อ 

ตวัเลือกตางๆ ในระหว

เลือก ตัวเลือก ระหวางการสนทนา

ไมใชงาน (วิดีโอ เสียง หรือทั้งสอง

ที่ใชงานรวมกันไดรวมกับการเชื่อม

ติดตั้งชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันไดรวม

วางสายที่ใชอยู, เปดการสแตนด

เปลี่ยนลําดับภาพ, ขยาย/ยอ แล

ตัวเลือกที่นํามาใชไดจะแตกตางกัน
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ะรับในระหวางการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต 

> ขอมูลแพคเก็ต ตัวอยางเชน คุณอาจจะ

มูลแบบแพ็คเก็ต ตามจํานวนขอมูลที่สงและรับ

ารทกุรายการ

การ

ดย

ทึก 

ไป 

ชื่อมตอสําหรับรายการติดตอสื่อสารแตละ

ไฟลบันทึกทั่วไปเพื่อดูประเภทขอมูลเพียง

หมจากขอมูลไฟลบันทึกไดอีกดวย

อความที่สงแลว กด  และเลือก ขอความ > 

ษรที่แบงสงออกไปมากกวาหนึ่งครั้ง และการ

รวบรวมไวเปนรายการติดตอสื่อสารเพียงราย
บันทึก

ในการจัดการกับเบอรโทรศัพทของสายสนทนาที่ไมไดรับ ที่ไดรับและที่โทรออก ใหกด 

 และเลือก สวนตัว > บันทึก > เบอรโทรลาสุด เครื่องจะบันทึกเบอรที่ไมได

รับสายและที่รับสาย ก็ตอเมื่อระบบเครือขายใชงานฟงกชันไดหลายฟงกชัน โดยที่

เครื่องตองเปดอยู และอยูในพื้นที่บริการ

ในการลบรายการเบอรโทรลาสุดทั้งหมด เลือก ตัวเลือก > ลางเบอรโทรลาสุด 

ในหนาจอหลักของเบอรโทรลาสุด ในการลบขอมูลการใชรายการใด ใหเปดขอมูล

การใชที่ตองการลบ แลวเลือก ตัวเลือก > ลบรายการ ในการลบรายการแตละ

รายการในขอมูลการใช ใหเปดขอมูลการใช เลื่อนไปยังรายการที่ตองการ แลวกดปุม 

เวลาการโทร 

ในการควบคมระยะเวลาโดยประมาณของสายเรียกเขาและสายโทรออก กด  

และเลือก สวนตวั > บันทึก > เวลาการโทร

ในการตั้งใหเครื่องแสดงตัวนับการโทรในขณะที่กําลังโทร เลือก สวนตวั > บันทึก > 

ตัวเลือก > การตั้งคา > แสดงเวลาการโทร > ใช หรือ ไม

 หมายเหตุ: ระยะเวลาการใชสายจริงที่แสดงในใบเรียกเก็บคาบริการ

จากผูใหบริการอาจแตกตางกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย 

การปดเศษ และปจจัยอื่นๆ

ในการลางตัวจับเวลาการโทร เลือก ตัวเลือก > ลางตัวจับเวลา โดยที่คุณตอง

ปอนรหัสล็อคดวย โปรดดูที่ “โทรศัพทและซิม” ในหนา 81

ขอมูลแพคเก็ต

ในการตรวจสอบจํานวนขอมูลที่สงแล

กด  และเลือก สวนตวั > บันทึก

ตองชําระคาบริการในการเชื่อมตอขอ

การดูรายการติดตอสื่อส

ไอคอนใน บันทึก:

สายเรียกเขา

 สายโทรออก 

 รายการติดตอสื่อสารที่พ

ลาดการติดตอ

ในการจัดการกับสายสนทนาทุกสาย 

ขอความแบบตัวอักษรหรือขอมูลและ

เชื่อมตอ LAN ไรสายที่ลงทะเบียนใชโ

โทรศัพท กด  เลือก สวนตัว > บัน

และเลื่อนไปทางขวาเพื่อเปดบันทึกทั่ว

คุณสามารถเรียกดูชื่อผูสงหรือผูรับ 

เบอรโทรศัพท ชื่อผูใหบริการ หรือจุดเ

รายการได และยังสามารถกรองขอมูล

ประเภทเดียวและสรางรายชื่อติดตอใ

 เคล็ดลับ! ในการดูรายการข

สง

รายการยอยตางๆ เชน ขอความตัวอกั

เชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ตจะถูกเก็บ
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อก การเดียว การเชื่อมตอกับเมลบอกซ ศูนยรับสงขอความมัลติมีเดีย หรือเว็บเพจจะ

แสดงไวเปนการเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต

ในการเพิ่มเบอรโทรศัพทที่ไมรูจักจาก บันทึก ไปที่รายชื่อของคุณ เลือก ตัวเลือก > 

เพิ่มไปยังรายชื่อ

ในการกรองบันทึก  เลือก ตัวเลือก > ตัวกรอง และตัวกรอง

ในการลางเนื้อหาของบันทึก ขอมูลการใชสายลาสุด และรายงานการนําสงขอความ

อยางถาวร เลือก ตัวเลอืก > ลางบันทึก เลือก ใช เพื่อยืนยัน ในการยายรายการ

เดียวออกจากบันทึก กด 

ในการตั้ง เวลาเก็บบันทึก เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > เวลาเก็บบันทึก 

รายการในไฟลบันทึกจะเก็บอยูในหนวยความจําโทรศัพทตามระยะเวลาที่ตั้งคาไว 

หลังจากนั้นเครื่องจะลบรายการดังกลาวโดยอัตโนมัติเพื่อทําใหมีหนวยความจําที่

เหลือเพิ่มขึ้น หากคุณเลือก ไมมบีันทึก เครื่องจะลบขอมูลไฟลบันทึก ขอมูลการ

โทรลาสุด และรายงานผลการสงขอความทั้งหมดอยางถาวร 

ในการดูรายละเอียดของรายการติดตอสื่อสารแตละรายการ เมื่ออยูในหนาจอไฟล

บันทึกทั่วไป ใหเลื่อนไปยังรายการที่ตองการ แลวกดปุม 

 เคล็ดลบั! ในหนาจอรายละเอียด คุณสามารถคัดลอกหมายเลขโทรศัพท 

ลงในคลิปบอรดได และวางหมายเลขนั้นในขอความแบบตัวอักษรได เลือก 

ตัวเลือก > คัดลอกเบอร

ตัวนับขอมลูแพ็คเก็ตและตัวจับเวลาการเชื่อมตอ: 

ในการดูจํานวนขอมูลซึ่งวัดเปนกิโมไบต ที่ถูกโอนยายและระยะเวลาที่มีการเชื่อม

ตอขอมูลแพคเก็ต ใหเลื่อนไปที่รายการเขาหรืออกที่แสดงดวยคําวา แพคฯ และเลือก 

ตัวเลือก > ดูรายละเอียด
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รตั้งคา > การเชื่อมตอ > จุดเชื่อมตอ และ

ตอ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําที่ไดรับจากผูให

มตอ” ในหนา 78

เลือก > ตัวจัดการบุคมารค > เพิ่มบุคมารค 

สของเพจที่กําหนดใหกับจุดเชื่อมตอปจจุบัน

างเปนจุดเชื่อมตอที่ตั้งไว ใหเลือก ตวัเลือก > 

บริการ

ดไวแลวสําหรับเว็บไซตที่ไมไดเปนพันธมิตรกับ 

กันใดๆ ตอการใชงานไซตดังกลาว หากคุณ

วรจะยึดถือตามขอควรระวังสําหรับความ

ใดๆ

ับจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งให

เชื่อมตอ
 ปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ แสดงวาการ

เวยอินเตอรเน็ตหรือเซิรฟเวอรอินเตอรเน็ตถูก
บรกิาร

กด  และเลือก บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ผูใหบริการหลายๆ รายไดรักษาเพจที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับอุปกรณเคลื่อน

ที่ที่คุณสามารถดูผานเบราเซอร บริการ เอาไว  โดยเพจเหลานี้จะใช Wireless 

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

หรือ Hypertext Markup Language (HTML)

โปรดสอบถามการใชบริการ ราคา และคาธรรมเนียมตางๆ จากผูใหบริการระบบ

หรือผูใหบริการของคุณ นอกจากนี้ ผูใหบริการจะใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใช

บริการตางๆ แกคุณ

 ปุมลัด: ในการเริ่มตนการเชื่อมตอ ใหกดคางไวที่ปุม  ในโหมด

สแตนดบาย

จดุเชื่อมตอ
ในการเขาสูเพจตางๆ คุณจําเปนตองมีการตั้งคาบริการสําหรับเพจที่คุณตอง

การใช  คุณอาจรับการตั้งคาในรูปขอความแบบอักษรแบบพิเศษจากผูใหบริการ

เครือขายหรือผูใหบริการที่เสนอเพจนั้น โปรดดูที่ “ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา

35 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายหรือผูใหบริการของ

คุณ

 เคล็ดลับ! คุณอาจดูขอมูลการตั้งคาไดที่เว็บไซตของผูใหบริการเครือ

ขายหรือผูใหบริการ

การปอนการตั้งคาดวยตัวเอง

1 กด  เลือก เครื่องมือ > กา

กําหนดการตั้งคาสําหรับจุดเชื่อม

บริการของคุณ โปรดดูที่ “การเชื่อ

2 กด  และเลือก บริการ > ตัว

ปอนชื่อของบุคมารคและแอดเดร

3 ในการกําหนดใหจุดเชื่อมตอที่สร

การตั้งคา > จุดเชื่อมตอ

หนาจอบุคมารค
หนาจอบุคมารกเปดออกเมื่อคุณเปด 

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่โหล

Nokia Nokia จะไมรับรองหรือรับประ

เลือกการเขาใชเว็บไซตเหลานั้น คุณค

ปลอดภัยหรือเนื้อหาที่จะมีตอเว็บไซต

 แสดงเพจเริ่มตนที่กําหนดสําหร

ระบบปองกันของการ
หากเครื่องหมายความปลอดภัย 

สงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและเกต

เขารหัสไว
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 ใหเลือก ตวัเลือก > ตัวเลือกการนําทาง > 

เลือก > จัดเก็บ

าจอบุคมารคขณะเรียกดู ใหกดคางไวที่ปุม  

าเซอร ใหเลือก ตัวเลอืก > กลับไปยังเพจ

หเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเพิ่ม > บันทึกเพจ 

ความจําของโทรศัพทหรือในการดหนวยความจําที่

พจดังกลาวขณะออฟไลนได ในการเขาสูเพจภาย

ื่อเปดหนาจอ เพจที่บันทึกไว 

 ตวัเลือก > ตัวเลือกการนําทาง > ไปยังที่

ือการดําเนินการสําหรับเพจที่เปดไวขณะนั้น เลือก 

มารถปรากฏในเพจเบราเซอรได เชน เสียงเรียก

ไฟลวิดีโอ ในการดาวนโหลดรายการ ใหเลื่อนไป

นโหลดที่กําลังดาวนโหลดอยู หยุดดาวนโหลด

ากชวงที่เรียกดูอยูในปจจุบันจะปรากฏ คุณยัง

รเลือก ตวัเลือก > สิ่งที่ดาวนโหลด 

การที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก เพื่อหยุด

ยกเลิกที่ดาวนโหลดคางไว หรือเปด จัดเก็บ หรือ

ว 
บ
ร ิก

าร อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวาการสงผานขอมูล

ระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (หรือที่ที่จัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) จะ

ปลอดภัย ขึ้นกับผูใหบริการวาจะมีระบบรักษาความปลอดภัยใหกับการสงขอมูล

ระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรที่ใหขอมูลหรือไม

เลือก ตัวเลือก > รายละเอียด > ความปลอดภัย เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการ

เชื่อมตอ สถานะการเขารหัส และขอมูลเกี่ยวกับเซิรฟเวอรและการตรวจสอบความ

ถูกตองของผูใช

คุณจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เชน บริการ

ดานธนาคาร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ โปรดดูที่ 

“การจัดการใบรับรอง” ในหนา 82

การเรียกดู
 ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได และมีการรักษาความปลอด

ภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานั้น

ในการดาวนโหลดเพจ ใหเลือกบุคมารคหรือปอนที่อยูลงในชอง ( )

ในหนาเบราเซอร ลิงคใหมจะปรากฏขึ้นเปนตัวอักษรสีน้ําเงินขีดเสนใต และลิงคที่

คุณเขาเยี่ยมชมกอนหนานี้จะปรากฏเปนสีมวง ภาพที่ทําหนาที่เหมือนเปนลิงคจะ

มีกรอบสีน้ําเงินลอมรอบ

ในการเปดลิงคและเลือก ใหกด 

 ปุมลัด: ใช  เพื่อขามไปที่ทายเพจและ  เพื่อขามไปที่จุดเริ่มตน

ของเพจ

ในการไปยังเพจกอนหนาขณะเรียกดู เลือก กลับ หากคุณไมสามารถใชตัวเลือก กลับ 

ใหเลือก ตวัเลือก > ตัวเลือกการนําทาง > ประวัติ เพื่อดูรายการเพจที่คุณคลิกเขา

มาดูตามลําดับกอนหนาในระหวางที่ทําการเรียกดู

ในการกูเนื้อหาลาสุดจากเซิรฟเวอร

โหลดซ้ํา

ในการจัดเก็บบุคมารค ใหเลือก ตัว

 เคลด็ลับ! ในการเขาใชหน

ในการกลับไปที่หนาจอเบร

ในการจัดเก็บเพจในขณะที่เรียกดู ใ

คุณสามารถจัดเก็บเพจลงในหนวย

ใชรวมกันได (ถาใสไว) และเรียกดูเ

หลัง กด  ในหนาจอบุคมารคเพ

ในการปอนที่อยู URL ใหม ใหเลือก

อยูเว็บ

ในการเปดรายการยอยของคําสั่งหร

ตัวเลือก > ตัวเลือกบริการ

คุณสามารถดาวนโหลดไฟลที่ไมสา

เขา ภาพ โลโกระบบ ลักษณะ และ

ยังลิงค และกดปุม 

เมื่อคุณเริ่มดาวนโหลด รายการดาว

ชั่วคราว หรือดาวนโหลดเสร็จแลวจ

สามารถดูรายการเหลานี้ไดดวยกา

เมื่ออยูในรายการ ใหเลื่อนไปยังราย

ชั่วคราว กลับมาดาวนโหลดตอ หรือ

ลบดาวนโหลดที่ดาวนโหลดเสร็จแล
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ชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช ใน

เลือก > ตัวเลือกเพิ่ม > ลางความจําแคช

ตัวเลือกตอไปนี้:

ั้งไว โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” ในหนา 78 ผูให

อาจตั้งจุดเชื่อมตอบางจุดหรือทั้งหมดไว

ะคุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง สราง แกไข 

องการโหลดภาพขณะเรียกดูหรือไม หากคุณ

ขณะที่เรียกดู ใหเลือก ตวัเลือก > แสดงรูป

อความ

นขอความแสดงไมถูกตอง คุณสามารถเลือก

ชการรวบรวมบุคมารคอัตโนมัติ หากคุณตอง

ตองการแสดงแฟมขอมูลในหนาจอบุคมารค 

ณะเรียกดู: ปุมเลือกเทานั้น หรือ ภาพเต็มจอ

วนโหลดเมื่อคุณเลือก ตัวเลือกการนําทาง > 

รือเมื่อเรียกดู
การดาวนโหลดและการสั่งซื้อรายการ
คุณสามารถดาวนโหลดรายการตางๆ เชน เสียงเรียกเขา ภาพ โลโกระบบ ลักษณะ 

และไฟลวิดีโอได รายการเหลานี้อาจเปนบริการที่ไมตองเสียคาใชจายหรือตองสั่งซื้อ 

เมื่อดาวนโหลดแลว รายการนั้นจะไดรับการจัดการโดยแอปพลิเคชันที่เหมาะสมใน

โทรศัพทของคุณ เชน ภาพถายที่ดาวนโหลดมาจะถูกจัดเก็บไวที่ คลังภาพ

 ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชแอปพลิเคชันและซอฟตแวรอื่นๆ ที่มาจาก

แหลงที่มีการรักษาความปลอดภัยและมีการปองกันจากซอฟตแวรที่เปน

อันตรายเทานั้น

1 ในการดาวนโหลดรายการ ใหเลื่อนไปยังลิงค และกดปุม 

2 เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อสั่งซื้อรายการ เชน "ซื้อ"

3 คุณควรอานขอมูลที่ใหอยางละเอียด

ในการดาวนโหลดตอ เลือก ยอมรับ ในการยกเลิกการดาวนโหลด เลือก ยกเลิก

การสิ้นสุดการเชื่อมตอ
ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอและดูเพจของเบราเซอรแบบออฟไลน ใหเลือก ตัวเลือก > 

ตัวเลือกเพิ่ม > ตัดการเชื่อมตอ หรือในการยุติการเชื่อมตอและปดเบราเซอร 

ใหเลือก ตัวเลือก > ออก

การลบขอมูลในแคช

ขอมูลหรือบริการตางๆ ที่คุณเรียกดูจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคชของ

เครื่องของคุณ

แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคุณพยายามเขาใช

หรือเขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองการรหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใช

แตละครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใ

การลางความจําแคชใหวาง เลือก ตัว

การตั้งคา
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจาก

จุดเชื่อมตอ—เปลี่ยนจุดเชื่อมตอที่ต

บริการหรือผูใหบริการเครือขายของคุณ

ใหกับอุปกรณของคุณลวงหนาแลว แล

หรือยายออกได

โฮมเพจ—เพื่อกําหนดโฮมเพจ

โหลดภาพและเสียง—เลือกวาคุณต

เลือก ไม ในการโหลดภาพในภายหลัง

ภาพ

ขนาดแบบอักษร—เลือกขนาดของข

การเขารหัสที่ตั้งไว—หากตัวอักษรใ

การเขารหัสอืน่ตามภาษานั้นๆ

บุคมารคอัตโนมัติ—เปดใชหรือปดใ

การจัดเก็บบุคมารดอัตโนมัติตอ แตไม

เลือก ซอนแฟมขอมูล

ขนาดจอภาพ—เลือกคาที่จะแสดงข

หนาคนหา—กําหนดเว็บเพจที่ถูกดา

เปดหนาคนหา ในหนาจอบุคมารค ห
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าร ความดงั—หากคุณตองการใหเบราเซอรเลนเสียงที่ฝงอยูบนเว็บเพจ ใหเลือก

ระดับเสียง

การแสดงผล—หากคุณตองการใหเคาโครงของเพจปรากฏใหถูกตองที่สุดเทาที่

จะทําไดเมื่ออยูในโหมด จอภาพเลก็ ใหเลือก โดยคณุภาพ หากคุณไมตองการ

ดาวนโหลดสไตลชีทที่เรียงตอกันภายนอก ใหเลือก โดยความเร็ว

คุกกี้—ใชหรือเลิกใชการรับและการสงคุกกี้

Java/ECMA สคริป—ใชหรือเลิกใชสคริป

แจงเตือนความปลอดภัย—ซอนหรือแสดงการแจงเกี่ยวกับความปลอดภัย

การสงคา DTMF—เลือกวาตองการยืนยันกอนที่โทรศัพทจะสงโทนเสียงแบบ DTMF 

ขณะที่กําลังโทรออกโดยใชเสียงหรือไม โปรดดูเพิ่มเติมที่ 

“ตัวเลือกที่สามารถใชไดระหวางที่กําลังใชสายสนทนา” ในหนา 50
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ั้งคาการเตือน เลือก ปลุก > เปด และปอน 

รนัดหมาย ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มราย

เรียบรอย

ทึก ใหเลือก เงียบ เพื่อปดเสียงเตือนของปฏิทิน 

จอ ในการปดเสียงเตือนของปฏิทิน ใหเลือก 

เลือก เลื่อนปลกุ

รไนซปฏิทินของคุณกับเครื่องพีซีที่ใชรวมกัน

ื่อสรางรายการปฏิทิน ใหตั้งคาตัวเลือก ซิง

 การตั้งคา เพื่อเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มตนของ

ขึ้นเมื่อคุณเปดปฏิทิน

การปฏิทินจะแสดงดวยเครื่องหมายสาม

จอสัปดาห ทั้งบันทึกและวันครบรอบจะถูกตั้ง

วางหนาจอเดือน สัปดาห วัน และมุมมองที่ตั้ง

ลือก > ไปยงัวนัที่ ในการขามไปยังวันนี้ ใหกด 
ปฏทินิ

ใช ปฏิทิน เพื่อชวยเตือนคุณใหทราบถึงนัดหมายและวันครบรอบ และเพื่อติดตาม

งานและบันทึกอื่น ๆ ของคุณ

การสรางรายการปฏิทนิ
 ปุมลัด: ในหนาจอปฏิทินที่ดูแบบ วัน, สัปดาห หรือ เดือน ใหกดปุม ( —

) รายการการนัดหมายจะเปดออก และตัวอกัษรที่คุณปอนจะถูก

เพิ่มลงในชอง หัวขอ ในหนาจอสิ่งที่ตองทํา รายการบันทึกสิ่งที่ตองทํา

จะเปดออก

1 กด  และเลือก ปฏิทิน > 

ตัวเลือก > รายการใหม และทํา

ตามหนึ่งในขั้นตอนตอไปนี้:

การประชุม—เพื่อแจงเตือนคุณเมื่อ

ถึงการนัดหมายตามวันและเวลาที่

ระบุไว

บันทึก—เพื่อเขียนรายการทั่วไป

ในวันนั้น

วันครบรอบ—เพื่อแจงเตือนใหคุณ

ทราบถึงวันเกิดหรือวันพิเศษตาง ๆ 

(เปนรายการที่เกิดขึ้นซ้ําในทุกป)

สิ่งที่ตองทํา—เพื่อแจงเตือนใหคุณ

ทราบถึงงานที่คุณจะตองทําในวันที่กําหนดไว

2 ปอนรายละเอียดในชอง ในการต

เวลาปลุก และ วันที่ปลุก

ในการเพิ่มรายละเอียดสําหรับกา

ละเอียด

3 ในการบันทึกรายการนั้น ใหเลือก

เมื่อปฏิทินทําการเตือนใหทราบถึงบัน

ขอความเตือนจะยังคงปรากฏบนหนา

หยุดในการตั้งเตือนการเลื่อนปลุก ให

 เคล็ดลับ! คุณสามารถซิงโค

ไดโดยใช Nokia PC Suite เม

โครไนเซชัน ตามที่ตองการ

การดูปฏิทิน
 เคล็ดลับ! เลือก ตัวเลือก >

สัปดาหหรือหนาจอที่ปรากฏ

ในการแสดงหนาจอเดือน วันที่ที่มีราย

เหลี่ยมขนาดเล็กที่มุมลางขวา ในหนา

ไวกอนเวลา 8 นาฬิกา ในการสลับระห

ไว ใหกด 

ในการไปยังวันที่แนนอน ใหเลือก ตัวเ
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 ิน ในการสงบันทึกปฏิทินไปยังอุปกรณที่ใชรวมกัน ใหเลือก ตวัเลือก > สง

ในการพิมพรายการปฏิทินไปยังเครื่องพิมพที่ติดตั้ง Basic Print Profile (BPP) และ

ใชรวมกันไดผานการเชื่อมตอ Bluetooth (เชน HP Deskjet 450 Mobile Printer หรือ 

HP Photosmart 8150) ใหเลือก ตัวเลือก > พิมพ

การจดัการรายการปฏิทินของคุณ
การลบรายการที่ผานไปแลวใน ปฏิทิน จะชวยเพิ่มพื้นที่วางในหนวยความจําของ

อุปกรณของคุณ

ในการลบเหตุการณมากกวาหนึ่งเหตุการณพรอมๆ กัน ใหไปที่หนาจอเดือน และเลือก 

ตัวเลือก > ลบรายการ > กอนวันที่ หรือ รายการทั้งหมด

ในการทําเครื่องหมายงานวาเปนงานที่เสร็จแลว ใหเลื่อนไปที่งานในมุมมองที่ตั้งไว 

และเลือก ตัวเลือก > เลือกเปนทําแลว

การตัง้คาปฏิทนิ
ในการแกไข เสยีงปลกุปฏิทิน, มมุมองที่ตั้งไว, สัปดาหเริ่มจาก และ หัวเรื่อง

สัปดาห ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา
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จากเสาอากาศของอุปกรณไรสาย ดังนั้น คุณ

านรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพื่อการใช

 ในการเริ่มคนหาสถานีใหม ใหเลือก  หรือ 

ง ใหเลือก ตัวเลือก > หาคลื่นโดยผูใช

ากอน ใหเลือก  หรือ  เพื่อไปที่

ว หรือกดปุมตัวเลขที่ตรงกันเพื่อเลือกที่ตั้งของ

ือ  ในการฟงวิทยุผานทางลําโพง ใหเลือก 

ะดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยาง

อการไดยินเสียงของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพท

ง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

ตัวเลือก > ไดเรกทอรีสถานี (บริการเสริม

รายการสถานี ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ

ึกไว เลือก ตัวเลือก > สถานี

ะเปดฟงวิทยุ FM ไวเปนพื้นหลัง ใหเลือก 
สวนตวั

Visual Radio

กด  และเลือก สวนตัว > Radio คุณสามารถใชแอปพลิเคชันนี้เพื่อฟงเหมือน

เปนวิทยุ FM ปกติ พรอมทั้งการคนหาคลื่นอัตโนมัติและบันทึกสถานี หรือขอมูลที่

เกี่ยวของกับรายการวิทยุนั้นซึ่งแสดงควบคูกันไปบนหนาจอ หากคุณหมุนคลื่นไป

ที่สถานีที่มีบริการ Visual Radio บริการ Visual Radio จะใชขอมูลแพ็คเก็ต (บริการ

เสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถฟงวิทยุ FM ไดในขณะที่ใชแอปพลิเคชัน

อื่นไปดวย

หากคุณไมมีสิทธิ์เขาใชบริการ Visual Radio ผูใหบริการและสถานีวิทยุในพื้นที่ของ

คุณอาจไมสนับสนุน Visual Radio ทั้งนี้ บริการ Visual Radio ไมสามารถใชได

ในทุกพื้นที่และทุกประเทศ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาไดตามปกติขณะฟงวิทยุ โดยในขณะที่มี

สายสนทนาอยู เครื่องจะปดวิทยุกอน

วิทยุจะเลือกคลื่นความถี่ที่ใชตามขอมูลประเทศที่ไดรับจากระบบเครือขาย หากไมมี

ขอมูลนี้ เครื่องจะขอใหคุณเลือกภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู หรือคุณอาจเลือกภูมิภาค

ในการตั้งคา Visual Radio ก็ได โปรดดูที่ “การตั้งคา” ในหนา 60

การฟงวทิยุ

โปรดสังเกตวาคุณภาพของเสียงวิทยุที่ออกอากาศจะขึ้นอยูกับคลื่นสถานีวิทยุที่

ครอบคลุมในพื้นที่นั้นๆ

วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหาก

ตองตอชุดหูฟงหรืออปุกรณเสริมที่ใชง

งานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม

กด  และเลือก สวนตัว > Radio

 ในการเปลี่ยนความถี่ดวยตัวเอ

หากคุณเคยจัดเก็บสถานีวิทยุเอาไวม

สถานีถัดไปหรือกอนหนาที่ไดจัดเก็บไ

สถานีในหนวยความจํา

ในการปรับระดับเสียง กดปุม  หร

ตัวเลือก > ใชงานลําโพง

 คําเตอืน: ควรฟงเพลงในร

ตอเนื่องอาจเปนอันตรายต

ไวใกลหูระหวางการใชลําโพ

ในการดูสถานีที่มีอยูบนที่ตั้ง ใหเลือก 

จากระบบเครือขาย)

ในการบันทึกสถานีที่กําลังฟงอยูลงใน

สถานี ในการเปดรายการสถานีที่บันท

ในการกลับไปยังโหมดสแตนดบาย แล

ตัวเลือก > เลนเปนพื้นหลัง
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ชในการเชื่อมตอขอมูล คุณไมตองใชจุดเชื่อมตอ

งเปนวิทยุ FM ปกติ

ุณอยูในขณะนี้ การตั้งคานี้จะปรากฏขึ้นตอเมื่อ

ะบบเครือขายขณะแอปพลิเคชันเริ่มตนทํางาน

ิ่มปุมลัด

ี่

 เปด ปฏิทิน,  เปด ถาดเขา และ  เปด 

การสงขอความแบบดวน

ทนา

ริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถ

ความสั้นๆ อยางรวดเร็ว และเขารวมพูดคุยใน

พาะ ผูใหบริการแตละรายไดจัดทําเซิรฟเวอร IM 

ทะเบียนในบริการ IM แลว ผูใหบริการอาจให

กัน

สนทนากับผูใชขอความทันใจตอ รายชื่อสนทนา 

ลนของรายชื่อสนทนาของคุณ กลุมสนทนา 

สนทนาตอกับผูใชขอความทันใจหลายๆ คนหรือ 

ความทันใจกอนหนานี้ที่คุณจัดเก็บไว
ส ว
น
ต ัว การดูขอมูลแบบวชิวล

โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการของคุณ เพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน 

คาบริการ และการเปนสมาชิกบริการนี้

ในการดูเนื้อหาแบบวิชวลของสถานีที่ฟงอยู ใหเลือก  หรือ ตัวเลือก > เริ่ม

บริการเสมือน หากไมไดจัดเก็บ ID บริการเสมือนไวใหกับสถานี ใหปอนลงไป หรือ

เลือก คนคืน เพื่อคนหา ID ในไดเรกทอรีสถานี (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เมื่อสรางการเชื่อมตอกับบริการเสมือนแลว หนาจอจะแสดงเนื้อหาวิชวลปจจุบัน

ในการปรับตั้งคาหนาจอของหนาจอแสดงขอมูลแบบวิชวล ใหเลือก ตัวเลือก > 

การตั้งคาแสดงผล

สถานทีี่บันทกึ

คุณสามารถบันทึกขอมูลสถานีวิทยุไวในวิทยุไดมากถึง 20 สถานี ในการเปดรายการ

สถานี เลือก ตัวเลือก > สถานี

ในการฟงสถานีที่บันทึกไว ใหเลือก ตัวเลือก > สถานี > รับฟง ในการดูเนื้อหา

วิชวลที่มีอยูสําหรับสถานีผานบริการ Visual Radio ใหเลือก ตัวเลือก > สถานี > 

เริ่มบริการเสมือน

ในการเปลี่ยนรายละเอียดของสถานี ใหเลือก ตัวเลอืก > สถานี > แกไข

การตั้งคา 

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:

แบบเสียงเปดเครื่อง—เลือกวาจะใหมีเสียงดังหรือไมเมื่อเริ่มตนแอปพลิเคชัน

บริการเริ่มตนอัตโนมัต—ิเลือก ใช เพื่อใหบริการ Visual Radio เริ่มตนโดย

อัตโนมัติเมื่อคุณเลือกสถานีที่จัดเก็บไวที่เสนอบริการ Visual Radio

จุดเชื่อมตอ—เลือกจุดเชื่อมตอที่ใ

เมื่อตองการใชแอปพลิเคชันนี้เพื่อฟ

ภูมิภาคปจจุบัน—เลือกภูมิภาคที่ค

คุณไมไดอยูในพื้นที่ครอบคลุมของร

ไปที่—เพ

กด  และเลือก สวนตัว > ไปท

ปุมลัดที่ระบบตั้งไวมีดังตอไปนี้: 

สมุดบันทึก

สนทนา—

กด  และเลือก สวนตัว > สน

การสงขอความแบบดวน (บริการเส

สนทนากับอกีฝายหนึ่งไดโดยใชขอ

ฟอรัมตางๆ (กลุม IM) ตามหัวขอเฉ

ที่คุณสามารถล็อกอินได เมื่อคุณลง

บริการคุณสมบัติตางๆ ที่ไมเหมือน

เลือก การสนทนา เพื่อเริ่มตนหรือ

เพื่อสราง แกไข หรือดูสถานะออนไ

เพื่อเริ่มตนการสนทนากับกลุมหรือ

สนทนาที่บันทึก เพื่อดูชวงของขอ
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คําเชิญที่มาจากรายชื่อผูใชขอความทันใจของ

ใจเทานั้น คําเชิญ IM จะถูกสงโดยรายชื่อ IM 

ุม

มเร็วที่ขอความใหมจะปรากฏ

ียงรายชื่อผูใชขอความทันใจของคุณ: เรียง

ไลน

ารเลือกวิธกีารอัพเดตขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู

รือออฟไลนอยู เลือก อัตโนมัติ หรือ โดยผูใช

ชขอความทันใจที่มีสถานะออฟไลนจะแสดง

ขอความทันใจที่คุณสง

วามทันใจที่คุณไดรับ

บเสียงที่จะดังขึ้นเมื่อคุณไดรับขอความทัน

IM

ทนา เลือก ตัวเลือก > คนหา คุณสามารถ

ชิก (ID ผูใช)

นทนา เลือก ตัวเลือก > รายชื่อขอความ

คุณสามารถคนหาตาม ชื่อผูใช, ID ผูใช, 
รบัการตั้งคา IM

คุณตองบันทึกการตั้งคาเพื่อเขาใชบริการที่คุณตองการใช โดยจะไดรับการตั้งคา

เปนขอความตัวอักษรแบบพิเศษจากผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการที่นําเสนอ

บริการ IM นั้น โปรดดูที่ “ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 35 คุณยังสามารถพิมพ

การตั้งคาดวยตัวเอง โปรดดูที่ “การตั้งคาเซิรฟเวอรขอความทันใจ” ในหนา 62

การเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร IM

1 ในการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรขอความทันใจที่ใช เปด สนทนา และเลือก ตัว

เลือก > ล็อกอิน ในการเปลี่ยนแปลงเซิรฟเวอรขอความทันใจที่ใช และบันทึก

เซิรฟเวอรขอความทันใจใหม โปรดดูที่ “การตั้งคาเซิรฟเวอรขอความทันใจ” 

ในหนา 62

2 พิมพ ID ผูใชและรหัสผานของคุณ และกด  เพื่อล็อกเขา คุณจะไดรับขอมูล 

ID ผูใชและรหัสผานจากเซิรฟเวอรขอความทันจากผูใหบริการของคุณ

3 ในการล็อกออก เลือก ตัวเลือก > ล็อกเอาท

การแกไขการตัง้คา IM

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > การตัง้คาขอความทันใจ และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ใชชื่อสกรีน (ปรากฏขึ้นตอเมื่อเซิรฟเวอรนั้นสนับสนุนกลุม IM )—ในการปอนชื่อเลน 

เลือก ใช

แสดงสถานะของฉัน—ในการอนุญาตใหผูใชรายอื่นเห็นคุณเมื่อคุณออนไลน 

ใหเลือก แสดงกับทุกคน

ยอมรับขอความจาก—ในการอนุญาตขอความจากทุกคน เลือก ทั้งหมด

ยอมรับคําเชิญจาก—ในการอนุญาต

คุณเทานั้น เลือก รายชื่อขอความทัน

ที่ตองการใหคุณเขารวมสนทนาในกล

ความเร็วเลื่อนขอความ—เลือกควา

เรียงรายชื่อสนทนา—เลือกวิธกีารเร

ตามตัวอกัษร หรือ ตามสถานะออน

โหลดซ้ําสถานะโดยอัตโนมัต—ิในก

ใชขอความทันใจของคุณวาออนไลนห

รายชื่อออฟไลน—เลือกวารายชื่อผูใ

ในรายชื่อผูใชขอความทันใจหรือไม

สีขอความของตนเอง—เลือกสีใหกับ

สีขอความที่ไดรับ—เลือกสีของขอค

แบบเสยีงเตอืนสนทนา—เปลี่ยนแบ

ใจใหม

การคนหากลุมและผูใช 

ในการคนหากลุม ในหนาจอ กลุมสน

คนหาตาม ชื่อกลุม, หัวขอ และ สมา

ในการคนหาผูใช ในหนาจอ รายชื่อส

ทันใจใหม > คนหาจากเซิรฟเวอร 

เบอรโทรศัพท และ ที่อยูอีเมล
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นทนา

การสนทนาของแตละบุคคล ที่คุณกําลังสนทนา

ดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณออกจากการสนทนา 

เขารวม และกดปุม 

ความและกดปุม 

ไมปดการสนทนานั้น ใหเลือก กลับ ในการ

 จบการสนทนา

ือก ตัวเลือก > การสนทนาใหม

วในรายชื่อขอความทันใจของคุณ เลือก ตัว

ขอความที่เขามาใหม เลือก ตัวเลือก > ตั้งเปด

ารถรับขอความได

ารถดึงรายชื่อผูสนทนานั้นออกมาจากเซิรฟเวอร 

ในรายชื่อ เมื่อคุณล็อกอินเขาสูเซิรฟเวอร รายชื่อ

เรียกขอมูลจากเซิรฟเวอรโดยอตัโนมัติ

ความทันใจ

รตั้งคาเซิรฟเวอร คุณจะไดรับการตั้งคาเปน

หบริการระบบหรือผูใหบริการที่นําเสนอบริการ
ส ว
น
ต ัว เขารวมกลุมขอความทันใจ

หนาจอ กลุมสนทนา จะแสดงรายการกลุมขอความทันใจที่คุณไดจัดเก็บหรือเขา

รวมอยูในปจจุบัน

ในการเขารวมกลุมขอความทันใจที่จัดเก็บ กด 

ในการออกจากกลุมขอความทันใจ เลือก ตวัเลือก > ออกจากกลุม

สนทนา 

หลังจากคุณเขารวมกลุม IM แลว คุณสามารถดูขอความที่สนทนาโตตอบกันในกลุม 

และสงขอความของคุณเอง

ในการสงขอความ เขียนขอความในชองตัวแกไขขอความ และกด 

ในการสงขอความสวนตัวใหกับผูรับ ใหเลือก ตัวเลือก > สงขอความสวนตัว

ในการตอบกลับขอความสวนตัวที่สงถึงคุณ เลือกขอความ แลวเลือก ตัวเลือก > ตอบ

ในการเชิญรายชื่อ IM ที่กําลังออนไลนใหเขารวมกลุม IM เลือก ตัวเลือก > สงคําเชิฆ

ในการปดกั้นไมรับขอความจากผูรวมเฉพาะ ใหเลือก ตัวเลือก > ตวัเลือกการปดกั้น

การบันทึกการสนทนา

ในการบันทึกขอความที่ใชแลกเปลี่ยนในระหวางการสนทนาหรือในขณะที่คุณเขารวม

กลุมขอความทันใจ เลือก ตัวเลือก > บันทึกการสนทนา ในการหยุดบันทึก เลือก 

ตัวเลือก > หยุดการบันทึก ในการดูการสนทนาที่บันทึกไว ในหนาจอหลัก เลือก 

สนทนาที่บันทึก

การดแูละการเริ่มตนส

การสนทนา เพื่อดูรายชื่อผูเขารวม

อยูดวย การสนทนาที่ดําเนินอยูจะป

สนทนา

ในการดูการสนทนา ใหเลื่อนไปที่ผู

ในการเริ่มสนทนาตอไป ใหเขียนขอ

ในการกลับไปที่รายการสนทนาโดย

ปดการสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก >

ในการเริ่มตนการสนทนาใหม ใหเล

ในการจัดเก็บผูเขารวมการสนทนาไ

เลือก > เพิ่มไปยังรายชื่อสนทนา

ในการสงคําตอบโดยอตัโนมัติใหกับ

ตอบกลับอัตโนมัต ิคุณจะยังสาม

รายชือ่ IM

ในหนาจอ รายชื่อสนทนา คุณสาม

หรือเพิ่มรายชื่อผูสนทนาคนใหมลง

ผูสนทนาที่ใชในครั้งกอนหนาจะถูก

การตัง้คาเซิรฟเวอรขอ

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > กา

ขอความตัวอักษรแบบพิเศษจากผูใ
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สนทนานั้น คุณจะไดรับ ID ผูใชและรหัสผานจากผูใหบริการของคุณ เมื่อคุณสมัคร

ขอใชบริการ หากคุณไมทราบ ID ผูใชหรือรหัสผาน โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

เซิรฟเวอรสนทนา—ดูรายชื่อเซิรฟเวอรขอความทันใจทั้งหมดที่กําหนดไว

เซิรฟเวอรที่ตัง้ไว—เปลี่ยนเซิรฟเวอรขอคามทันใจที่คุณตองการเชื่อมตอ

ประเภทล็อกอินสนทนา—ในการล็อกอนิโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มตน สนทนา เลือก 

ใชเมื่อเริ่มแอปพลิเคชั่น

ในการเพิ่มเซิรฟเวอรอันใหมลงในรายการเซิรฟเวอรขอความทันใจของคุณ เลือก 

เซิรฟเวอรสนทนา > ตัวเลอืก > เซิรฟเวอรใหม ปอนการตั้งคาตอไปนี้:

ชื่อเซิรฟเวอร—ชื่อของเซิรฟเวอรการสนทนา

จุดเชื่อมตอที่ใช—จุดเชื่อมตอที่คุณตองการใชกับเซิรฟเวอร

ที่อยูเว็บ—ที่อยู URL ของเซิรฟเวอรขอความทันใจ

ID ผูใช—ID ผูใชของคุณ

รหัสผาน—พิมพรหัสผานล็อกอินของคุณ

เกมส
กด  และเลือก สวนตัว และเกมส หากคุณตองการดูคําแนะนําเกี่ยวกับวิธี

เลนเกมส เลือก ตวัเลือก > วิธีใช

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 



64

รงกับบริการหรือฟงกชนั และกําหนดวิธีการ

อยางเชน รูปแบบแฮนดฟรีจะนํามาใชระหวาง

รณเคลื่อนที่  สําหรับอปุกรณที่ใชรวมกันได 

ูปแบบเดียวกัน

โลยี Bluetooth ในบางพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับ

ของคุณ

h หรือใหคุณสมบัติใดๆ ทํางานอยูโดยไมแสดง

ื่น จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและ

มตอ Bluetooth ไมได โปรดดูที่ “ความปลอดภัย” 

กับการล็อคเครื่อง

uetooth เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชันเปนครั้งแรก

ง  หลังจากคุณเปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth แลว 

ศัพท เปน เห็นไดทั้งหมด  ผูใชรายอื่นที่ใช

โทรศัพทของคุณและชื่อที่คุณตั้งให

การเชื่อมตอแบบไรสายกับอปุกรณอื่นที่ใชรวม

 Bluetooth เปน เปด และสรางการเชื่อมตอ
กา
รเ
ช ื อ

ม
ต อ การเช ือมตอ

การเชื่อมตอ Bluetooth

คุณสามารถเชื่อมตอแบบไรสายกับอุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันไดที่มีเทคโนโลยีไรสาย 

Bluetooth อปุกรณที่ใชงานรวมกันไดประกอบดวยโทรศัพทเคลื่อนที่, คอมพิวเตอร 

และอุปกรณเสริมตางๆ เชน ชุดหูฟง และชุดอุปกรณในรถยนต คุณสามารถใช

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth เพื่อสงภาพ ไฟลวิดีโอ เพลง และไฟลเสียง รวมทั้งบันทึก 

เพื่อเชื่อมตอแบบไรสายกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได (เชน เพื่อโอนไฟล) 

หรือเพื่อเชื่อมตอกับเครื่องพิมพที่ใชงานรวมกันไดสําหรับพิมพภาพโดยใช  พิมพภาพ 

โปรดดูที่ “การพิมพภาพ” ในหนา 26

เนื่องจากอปุกรณที่ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth จะติดตอสื่อสารกันโดยใชคลื่น

วิทยุ เครื่องของคุณและอุปกรณอกีเครื่องหนึ่งจึงไมจําเปนตองอยูที่เดียวกันในระยะ

การมองเห็นไดโดยตรง โดยที่คุณเพียงวางอุปกรณทั้งสองเครื่องใหอยูหางกันไมเกิน

 10 เมตร (33 ฟุต) แมวาอาจจะมีสัญญาณรบกวนจากสิ่งกีดขวางอื่นๆ เชน ผนังหอง

 หรืออุปกรณอเิล็กทรอนิกสอื่นๆ 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 คุณ

ควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อสราง

ความมั่นใจในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจ

สอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพท

รุนนี้ไดหรือไม

อภธิานศัพท: รูปแบบจะต

เชื่อมตออปุกรณตางๆ  ตัว

อปุกรณแฮนดฟรีและอุปก

อปุกรณนั้นตองสนับสนุนร

ทั้งนี้ อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโน

เจาหนาที่ในทองถิ่นหรือผูใหบริการ

คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetoot

ผลบนหนาจอในขณะใชคุณสมบัติอ

อายุการใชงานแบตเตอรี่จะลดลง

เมื่อเครื่องถูกล็อค คุณจะใชการเชื่อ

หนา 81 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว

การตัง้คา 

กด  และเลือก เชื่อมตอ > Bl

เครื่องจะขอใหคุณตั้งชื่อใหกับเครื่อ

และเปลี่ยน การมองเห็นของโทร

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth จะเห็น

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

Bluetooth—เลือก เปด หรือ ปด ใน

กันได กอนอื่นใหตั้งคาการเชื่อมตอ
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โหมดซิมระยะไกลกอน หากล็อคโทรศัพทไว 

ดปุมเปดปด และเลือก ออกจากโหมดซิม

ดภัย

h ใหเลือก Bluetooth > ปด หรือ การมองเห็น

ตอ Bluetooth

ooth ไดพรอมๆ กันหลายๆ จุด ตัวอยางเชน 

ันได คุณยังจะสามารถโอนไฟลไปยังอปุกรณ

tooth

บาย  แสดงวามีการเปดใชการเชื่อมตอ 

ศัพทของคุณพยายามเชื่อมตอกับอีกอุปกรณ

แสดงวา กําลังมีการรับสงขอมูลโดยใชการ

โดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเปด 

ละเลือก ตวัเลือก > สง > ทาง Bluetooth

ึ่งคุณตองการสง เชน หากตองการสงภาพไป

 ใหเปด คลังภาพ
การมองเห็นของโทรศัพท—ในการอนุญาตใหอุปกรณอื่นที่ใชเทคโนโลยี 

Bluetooth มองเห็นโทรศัพทของคุณ ใหเลือก เห็นไดทั้งหมด ในการซอนโทรศัพท

จากอปุกรณอื่น ใหเลือก ซอน

ชื่อของโทรศัพท—แกไขชื่อโทรศัพทของคุณ

โหมด SIM ระยะไกล—ในการเปดใชอุปกรณอื่น เชน อุปกรณเพิ่มพิเศษของชุด

โทรศัพทในรถยนตที่ใชรวมกันได ใหใชซิมการดในโทรศัพทของคุณเพื่อเชื่อมตอกับ

เครือขาย เลือก เปด

โหมดซิมระยะไกล

ในการใชโหมดซิมระยะไกลกับอุปกรณเพิ่มพิเศษของชุดโทรศัพทในรถยนตที่ใชรวม

กันได ใหเปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth กอน และเปดใชโหมดซิมระยะไกลดวย

โทรศัพทของคุณ กอนจะเรียกใชโหมดได อุปกรณทั้งสองตองถูกจับคูกันกอนและ

การจับคูจะเริ่มตนจากอีกอุปกรณหนึ่ง เมื่อจับคูกัน ใหใชรหัสยืนยัน 16 หลัก และ

ตั้งอีกอปุกรณหนึ่งเปนไดรับอนุญาต โปรดดูที่ “การจับคูอุปกรณ” ในหนา 66 เรียก

ใชโหมดซิมระยะไกลจากอีกอุปกรณหนึ่ง

เมื่อเปดใชโหมดซิมระยะไกลบน Nokia N80 ของคุณ คําวา ซิมระยะไกล จะปรากฏ

ในโหมดสแตนดบาย การเชื่อมตอกับเครือขายไรสายจะถูกปด และแสดงดวย  

ในพื้นที่แสดงเครื่องหมายความแรงของสัญญาณ และคุณไมสามารถใชบริการ

หรือคุณสมบัติตางๆ ของซิมการดที่ตองอยูภายในพื้นที่ครอบคลุมของระบบเซลลูลาร 

อยางไรก็ดี การเชื่อมตอ LAN ไรสายยังคงใชการไดอยูในระหวางใชโหมดซิม

ระยะไกล

เมื่ออปุกรณไรสายอยูในโหมดซิมระยะไกล คุณจะสามารถใชไดแตเพียงอุปกรณเพิ่ม

พิเศษที่เชื่อมตอกับอุปกรณที่ใชรวมกันได เชน ชุดโทรศัพทในรถยนต เพื่อทําการโทร

ออกหรือรับสายเรียกเขา  อุปกรณไรสายของคุณจะไมทําการโทรออก ยกเวน

หมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่อง ในขณะที่อยูในโหมดนี้ ในการโทรออก

จากอุปกรณของคุณ คุณตองออกจาก

ใหปอนรหัสปลดล็อคกอน

ในการออกจากโหมดซิมระยะไกล ใหก

ระยะไกล

เคล็ดลับการรักษาความปลอ

เมื่อคุณไมไดใชการเชื่อมตอ Bluetoot

ของโทรศัพท > ซอน

หามจับคูกับอุปกรณที่ไมรูจัก

สงขอมูลโดยใชการเชื่อม

คุณสามารถเปดใชการเชื่อมตอ Bluet

หากคุณเชื่อมตอกับชุดหูฟงที่ใชรวมก

อื่นที่ใชรวมกันไดพรอมๆ กันดวย

สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Blue

• เมื่อ  ปรากฏในโหมดสแตนด

Bluetooth

• เมื่อ  กะพริบ แสดงวาโทร

หนึ่ง

• เมื่อ  แสดงอยางตอเนื่อง 

เชื่อมตอ Bluetooth

 เคล็ดลับ! ในการสงขอความ

สมุดบันทึก เขียนขอความ แ

1 เปดแอปพลิเคชันที่เก็บรายการซ

ยังอุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันได
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 เมื่อทําการคนหาอุปกรณ 

ที่ไดรับอนุญาตหรือไมไดรับอนุญาต ใหเลื่อน

กตอไปนี้:

มตอระหวางโทรศัพทของคุณแลอุปกรณเครื่องนี้

ีขอมูล และไมจําเปนตองมีการตอบรับหรือการ

ี้กับอปุกรณสวนตัวของคุณเอง เชน ชุดหูฟงหรือ

คุณ หรืออุปกรณอื่นของผูที่คุณไววางใจ  

บนหนาจออุปกรณที่ถูกจับคู

อการเชื่อมตอจากอุปกรณนี้ตองไดรับการ

ังอุปกรณ และเลือก ตัวเลือก > ลบ หากคุณ

ก ตัวเลอืก > ลบทั้งหมด

ชื่อมตอกับอุปกรณและลบการจับคูกับอุปกรณนั้น

ี และการเชื่อมตอกับอุปกรณนั้นก็จะยุติลง

รเชื่อมตอ Bluetooth

ตอ Bluetooth สัญญาณเสียงจะดังขึ้น และเครื่อง

ามหรือไม หากคุณยอมรับ  จะปรากฏขึ้น 

แฟมขอมูล ถาดเขา ใน ขอความ ขอความที่รับ

งไวดวย  โปรดดูที่ “ถาดเขา—

uetooth

หเลือก Bluetooth > ปด
กา
รเ
ช ื อ

ม
ต อ 2 เลือกรายการ และ ตัวเลือก > สง > ทาง Bluetooth อปุกรณที่ใชเทคโนโลยี

  Bluetooth และอยูภายในพื้นที่จะเริ่มปรากฏบนหนาจอ

ไอคอนอุปกรณ:  คอมพิวเตอร  โทรศัพท  อุปกรณเสียงหรือวิดีโอ

และ  อุปกรณอื่น

ในการหยุดคนหากลางคัน ใหเลือก หยุด

3 เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ

4 หากอุปกรณอีกเครื่องหนึ่งตองการจับคูกอนสงขอมูล เสียงสัญญาณจะดังขึ้น 

และเครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน โปรดดูที่ “การจับคูอุปกรณ” ในหนา 66

5 เมื่อสรางการเชื่อมตอไดแลว คําวา กําลังสงขอมูล จะปรากฏ

แฟมขอมูล สง ใน ขอความ ไมไดจัดเก็บขอมูลที่สงที่ใชการเชื่อมตอ  Bluetooth

 เคล็ดลบั!  ในขณะคนหาอุปกรณ อุปกรณบางอยางอาจแสดงแอดเดรส

เฉพาะเทานั้น (แอดเดรสอุปกรณ) ในการคนหาแอดเดรสเฉพาะของโทรศัพท 

ใหปอนรหัส *#2820# ในโหมดสแตนดบาย

การจับคูอุปกรณ

ในการเปดหนาจออุปกรณที่ถูกจับคู ( ) ในหนาจอหลักของแอปพลิเคชั่น 

Bluetooth ใหกด 

กอนการจับคู ใหสรางรหัสผานของคุณเอง (1 - 16 หลัก) และตกลงกับเจาของ

อุปกรณอกีเครื่องไวใหใชรหัสเดียวกัน อุปกรณที่ไมมีอินเทอรเฟซผูใชจะมีรหัส

ผานที่โรงงานตั้งมาไว รหัสผานดังกลาวจะใชเพียงครั้งเดียวเทานั้น

ในการจับคูกับอุปกรณ ใหเลือก ตวัเลือก > อุปกรณที่จับคูใหม  อุปกรณที่ใช

เทคโนโลยี Bluetooth และอยูภายในพื้นที่จะเริ่มปรากฏบนหนาจอ  เลือกอุปกรณ

และพิมพรหัสผาน  ตองปอนรหัสผานตัวเดียวกันนี้บนอีกอุปกรณหนึ่งดวย หลัง

จากจับคูแลว อุปกรณจะถูกจัดเก็บไวในหนาจออุปกรณที่จับคู

อุปกรณที่ถูกจับคูจะแสดงดวย 

เมื่อตองการกําหนดใหเปนอปุกรณ

ไปยังอุปกรณ และเลือกจากตัวเลือ

ตั้งเปนผานการอนุฆาต—การเชื่อ

สามารถทําไดทันทีโดยคุณไมตองม

ใหสิทธิ์แยกตางหาก ใหใชสถานะน

คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดของ

แสดงถึงอุปกรณที่ผานการอนุญาต

ตั้งเปนไมผานการอนุฆาต—คําข

ยอมรับจากคณุทุกครั้ง

ในการยกเลิกการจับคู ใหเลื่อนไปย

ตองการยกเลิกการจับคูทั้งหมด เลือ

 เคลด็ลับ! หากคุณกําลังเ

การจับคูจะถูกลบออกทันท

การรบัขอมูลโดยใชกา

เมื่อคุณไดรับขอมูลโดยใชการเชื่อม

จะถามวาคุณตองการยอมรับขอคว

และรายการนั้นจะถูกนํามาวางไวใน

ผานการเชื่อมตอ Bluetooth จะแสด

การรับขอความ” ในหนา 35

การปดการเชื่อมตอ Bl

ในการปดการเชื่อมตอ Bluetooth ใ
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งวายังมีการเชื่อมตออินฟราเรดอยู และ

ละรับขอมูลผานพอรตอินฟราเรดแลว

ขอมูล

เคเบิลขอมูล ใน โหมดสายเคเบิลขอมูล 

ิลขอมูล USB เพื่อสิ่งใด: Media player, PC 

ge print ในการทําใหโทรศัพทถามถึง

ี่เชื่อมตอสายเคเบิล ใหเลือก ถามเมื่อเชื่อมตอ

ีซี
การเชื่อมตอคอมพิวเตอรและแอปพลิเคชัน

เมื่อใช Nokia PC Suite คุณจะสามารถโอน

พิวเตอรที่ใชรวมกันได เปนตน

พื่อซิงโครไนสกับโทรศัพทของคุณ

เด็มเพื่อตอเขากับอินเทอรเน็ตผาน

็ม
การเชื่อมตอดวยอินฟราเรด

ดวยอนิฟราเรด คุณสามารถถายโอนขอมูล เชน นามบัตร บันทึกปฏิทิน และไฟลสื่อ

ผานอุปกรณที่ใชรวมกันได

ระวังไมใหลําแสง IR (อินฟราเรด) เขาตาผูอื่น หรือรบกวนการทํางานของอุปกรณ IR 

อื่น อุปกรณนี้เปนผลิตภัณฑเลเซอร Class 1

การสงและการรับขอมูลโดยใชอินฟราเรด

1 ดูใหแนใจวา พอรตอินฟราเรดของอุปกรณที่ใชสงและรับขอมูลชี้เขาหากัน และ

ไมไดวางสิ่งของไวระหวางอปุกรณทั้งสอง ระยะหางที่แนะนําสําหรับอุปกรณ

ทั้งสองคือไมเกิน 1 เมตร (3 ฟุต)

2 ผูใชอุปกรณที่ใชรับขอมูลไดเปดใชการทํางานของพอรตอินฟราเรด

ในการเปดการทํางานของพอรตอินฟราเรดของอุปกรณของคุณเพื่อรับขอมูล

ผานอินฟราเรด ใหกด  และเลือก เชื่อมตอ > อินฟราเรด

3 ผูใชอุปกรณที่ใชสงขอมูลเลือกฟงกชันอินฟราเรดที่ตองการเพื่อเริ่มตนถายโอน

ขอมูล

ในการสงขอมูลผานอินฟราเรด ใหคนหาไฟลที่ตองการในแอปพลิเคชั่นหรือ

ตัวจัดการไฟล และเลือก ตัวเลอืก > สง > ทางอินฟราเรด

หากการถายโอนขอมูลไมไดเริ่มตนภายใน 1 นาทีหลังจากเรียกใชพอรตอินฟราเรด

แลว การเชื่อมตอจะถูกยกเลิก และตองเริ่มตนอีกครั้ง

รายการทั้งหมดที่รับผานอินฟราเรดจะถูกนํามาวางไวในแฟมขอมูล ถาดเขา ใน 

ขอความ ขอความอินฟราเรดใหมจะแสดงดวย 

เมื่อ  กะพริบ แสดงวาอุปกรณของคุณพยายามเชื่อมตอกับอุปกรณอื่นหรือ

การเชื่อมตออาจจะหลุด

เมื่อ  แสดงอยางตอเนื่อง แสด

อุปกรณของคุณพรอมสําหรับการสงแ

สายเคเบิล

กด  และเลือก เชื่อมตอ > สาย

ใหเลือกวาจะใชการเชื่อมตอสายเคเบ

Suite, การถายโอนขอมูล หรือ Ima

วัตถุประสงคของการเชื่อมตอทุกครั้งท

การเชื่อมตอเครือ่งพ
คุณสามารถใชอปุกรณของคุณรวมกับ

การสื่อสารแบบตางๆ ที่ใชรวมกันได  

ภาพระหวางอุปกรณของคุณและคอม

ทําการเชื่อมตอจากเครื่องพีซีทุกครั้ง เ

โมเด็ม

คุณสามารถใชอปุกรณของคุณเปนโม

คอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได

กด  และเลือก เชื่อมตอ > โมเด
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ารเชื่อมตอ

เชื่อม ในการดูสถานะของการเชื่อมตอขอมูล

M และ UMTS และ LAN ไรสาย ใหเลือก การ

สายที่มีอยูภายในพื้นที่ ใหเลือก เครือขาย WLAN 

ะเห็นการเชื่อมตอขอมูลที่เปดไว: สายขอมูล ( ) 

รือ ) และการเชื่อมตอ LAN ไรสาย ( )

ารใชสายจริงที่แสดงในใบเรียกเก็บคาบริการจาก

กันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย การ

ือก > ตดัการเชื่อมตอ ในการปดการเชื่อมตอ

> ตัดการเชื่อมตอทั้งหมด

อ ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียด ราย

งการเชื่อมตอ

รายการ LAN ไรสายภายในพื้นที่ โหมดเครือขาย 

ิจ) และเครื่องหมายความแรงของสัญญาณ  

ารเขารหัส และ  หากอุปกรณของคุณมี
กา
รเ
ช ื อ

ม
ต อ กอนใชโทรศัพทเปนโมเด็ม คุณตองทําดังตอไปนี้:

• ติดตั้งซอฟตแวรการสื่อสารขอมูลที่เหมาะสมลงบนคอมพิวเตอร

• สมัครรับบริการเครือขายที่เหมาะสมจากผูใหบริการหรือผูใหบริการ

อินเทอรเน็ตของคุณ

• ติดตั้งไดรเวอรที่เหมาะสมบนคอมพิวเตอร  คุณตองติดตั้งไดรเวอรสําหรับ

การเชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล USB และคุณอาจจําเปนตองติดตั้งหรือ

อพัเดตไดรเวอรสําหรับ Bluetooth หรืออนิฟราเรด

ในการเชื่อมตออุปกรณของคุณเขากับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดผานทางอินฟราเรด 

ใหกดปุมเลื่อน  ดูใหแนใจวา พอรตอินฟราเรดของโทรศัพทและคอมพิวเตอรหัน

หนาเขาหากัน และคุณไมไดวางสิ่งของไวระหวางอปุกรณทั้งสอง  โปรดดูที่ 

“การเชื่อมตอดวยอนิฟราเรด”, หนา 67

ในการเชื่อมตออุปกรณของคุณเขากับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดโดยใชการเชื่อมตอ 

Bluetooth ใหเริ่มตนการเชื่อมตอจากคอมพิวเตอร  ในการเปดใชการเชื่อมตอ 

Bluetooth ในโทรศัพทของคุณ กด  และเลือก เชื่อมตอ > Bluetooth และ 

Bluetooth > เปด โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ Bluetooth”, หนา 64

ในการเชื่อมตออุปกรณของคุณกับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดผานทางสายเคเบิล

ขอมูล USB ใหเริ่มตนการเชื่อมตอจากคอมพิวเตอร

โปรดทราบวา คุณอาจไมสามารถใชคุณสมบัติการสื่อสารบางคุณสมบัติได เมื่อคุณ

ใชโทรศัพทเปนโมเด็ม  คุณไมสามารถโทรออกฉุกเฉินเมื่อใชโทรศัพทเปนโมเด็ม ใน

โทรออกฉุกเฉิน คุณตองยุติการเชื่อมตอกอน

ดูขอมูลโดยละเอียดไดจากคูมือผูใชสําหรับ Nokia PC Suite

 เคล็ดลบั! เมื่อใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite เปนครั้งแรกเพื่อเชื่อมตอ

โทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดและเพื่อใชชุดโปรแกรม 

Nokia PC Suite ใหใชวิซารดเริ่มการติดตอที่มีใหเลือกใชในชุดโปรแกรมนี้

ตัวจัดการก

กด  และเลือก เชื่อมตอ > ตัว

หรือยุติการเชื่อมตอในเครือขาย GS

เชื่อมตอที่ใช ในการคนหา LAN ไร

ที่ใชได

การเชื่อมตอขอมูล

ในหนาจอการเชื่อมตอที่ใชอยู คุณจ

การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต (  ห

 หมายเหตุ: ระยะเวลาก

ผูใหบริการอาจแตกตาง

ปดเศษ และปจจัยอื่นๆ

ในการยุติการเชื่อมตอ เลือก ตัวเล

ที่เปดอยูทั้งหมด ใหเลือก ตัวเลือก

ในการดูรายละเอียดของการเชื่อมต

ละเอียดที่แสดงจะขึ้นอยูกับชนิดขอ

LAN ไรสาย

หนาจอ LAN ไรสายที่มีอยูจะแสดง

(โครงสรางพื้นฐาน หรือ เฉพาะก

จะแสดงขึ้นสําหรับเครือขายพรอมก

การเชื่อมตอที่ใชอยูในเครือขาย
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ุปกรณ

มูลการกําหนดคาสําหรับอุปกรณของคุณ 

จัดการกับรูปแบบเซิรฟเวอรที่มีอยู ใหกด , 

 และเลื่อนไปทางขวา ตัวเลือกที่นํามาใชได

บบเซิรฟเวอรและการตั้งคาอืน่ๆ จากผูให

ละแผนกที่จัดการดานขอมูล  ขอมูลการ

คาการเชื่อมตอและการตั้งคาอื่นๆ ที่ใชโดย

 ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

เซิรฟเวอรและรับขอมูลการกําหนดคาสําหรับ

ูปแบบเซิรฟเวอร

รูปแบบ

ของรูปแบบ

ปที่รูปแบบ และกด 

อร

ากผูใหบริการ 

รการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน

ื่อระบุเซิรฟเวอรการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
ในการดูรายละเอยีดของเครือขาย ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียด

ในการสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในเครือขาย ใหเลือก ตัวเลือก > ระบุจุดเชื่อม

ตอ

การซิงโครไนส

กด  และเลือก เชื่อมตอ > ซิงค ซิงค จะชวยใหคุณซิงโครไนซบันทึกยอ 

ปฏิทินหรือรายชื่อของคุณเขากับแอปพลิเคชันปฏิทินและรายชื่อที่ใชรวมกันได 

บนคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได หรือในอินเตอรเน็ต คุณยังสามารถสรางหรือ

แกไขการตั้งคาการซิงโครไนซ

แอปพลิเคชั่นการซิงโครไนสใชเทคโนโลยี SyncML เพื่อทําการซิงโครไนส สําหรับ

ขอมูลความเขากันไดกับเทคโนโลยี SyncML โปรดติดตอผูจําหนายแอปพลิเคชั่นที่

คุณตองการซิงโครไนสขอมูลในอุปกรณของคุณ

คุณอาจไดรับการตั้งคาการซิงโครไนสเปนขอความตัวอกัษรแบบพิเศษ โปรดดูที่ 

“ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 35

การซิงโครไนสขอมูล

ในหนาจอหลัก ซิงค คุณจะเห็นรูปแบบการซิงโครไนสแบบตางๆ 

1 เลือกรูปแบบการซิงโครไนส และ ตัวเลือก > ซิงโครไนส สถานะของการซิง

โครไนซจะแสดงบนหนาจอ

ในการยกเลิกการซิงโครไนสกอนเสร็จสิ้น เลือก ยกเลิก

2 คุณจะไดรับการแจงเมื่อการซิงโครไนสเสร็จสมบูรณแลว เลือก ใช เพื่อดูไฟล

ล็อกขอมูลที่แสดงสถานะการซิงโครไนส และจํานวนรายการที่ถูกเพิ่ม ปรับปรุง 

ลบหรือยกเลิก (ไมมีการซิงโครไนส) ในอุปกรณของคุณหรือบนเซิรฟเวอร

ตัวจัดการอ

ในการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรและรับขอ

สรางรูปแบบเซิรฟเวอรใหม หรือดูและ

และเลือก เชื่อมตอ. > ตัว จ.ก. อุป.

อาจแตกตางกัน

คุณอาจไดรับขอมูลการกาํหนดคารูปแ

บริการเครือขาย ผูใหบริการของคุณ แ

กําหนดคาเหลานี้ ประกอบดวยการตั้ง

แอปพลิเคชันตางๆ ในโทรศัพทของคุณ

เลื่อนไปที่รูปแบบเซิรฟเวอร และเลือก

เริ่มการกําหนดคา—เพื่อเชื่อมตอกับ

โทรศัพทของคุณ

รูปแบบเซิรฟเวอรใหม—เพื่อสรางร

แกไขรูปแบบ—เพื่อเปลี่ยนการตั้งคา

ดูบันทึก—เพื่อดูบันทึกการกําหนดคา

ในการลบรูปแบบเซิรฟเวอร ใหเลื่อนไ

การตั้งคารปูแบบเซิรฟเว

โปรดติดตอขอรับการตั้งคาที่ถูกตองจ

ชื่อเซิรฟเวอร—ปอนชื่อของเซิรฟเวอ

ID เซิรฟเวอร—ปอน ID ที่ไมซ้ํากันเพ
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ยังมีกําลังพอ หรือตออุปกรณชารจกอนเริ่มทํา

ใหเลือกจุดเชื่อมตอ  โทรศัพทจะเริ่มดาวนโหลด

ียดการอัพเดตจะปรากฏ  เลือก ยอมรับ เพื่อ

รือ ยกเลิก เพื่อยกเลิกการดาวนโหลด  การ

คุณสามารถใชโทรศัพทในระหวางการดาวนโหลด

ตั้งโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร คุณจะไมสามารถ

รโทรออกฉุกเฉิน จนกวาการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ

รั้ง  ดังนั้น คุณควรสํารองขอมูลไวกอนทําการ

 หรือ ไมใช เพื่อติดตั้งโปรแกรมอพัเดตใน

ตั้งอัพเดต  การอัพเดตอาจใชเวลาหลายนาที

ต  โทรศัพทจะอัพเดตซอฟตแวร กอนปดและ

ารอัพเดตเสร็จสมบูรณ ใหเลือก ตกลง ในการสง

ิรฟเวอร ใหเลือกจุดเชื่อมตอ

ดติดตอผูใหบริการเครือขายหรือผูใหบริการ

สําหรับการอัพเดตซอฟตแวรใหเลือก ตัวเลือก > 

ัน
กา
รเ
ช ื อ

ม
ต อ รหัสผานเซิรฟเวอร—ปอนรหัสผานเพื่อระบุเครื่องของคุณใหกับเซิรฟเวอร

จุดเชื่อมตอ—เลือกจุดเชื่อมตอที่จะใชเมื่อเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร

แอดเดรสของโฮสต—ปอนแอดเดรส URL ของเซิรฟเวอร

พอรต—ปอนหมายเลขพอรตของเซิรฟเวอร

ชื่อผูใช และ รหัสผาน—ปอนชื่อผูใชและรหัสผานของคุณ

อนุฆาตการกําหนดคา—ในการอนุญาตใหรับขอมูลการกําหนดคาจากเซิรฟเวอร 

ใหเลือก ใช

รับทุกคําขอโดยอัตโนมัต—ิในการทําใหโทรศัพทขอคํายืนยันจากคุณกอน

ยอมรับการกําหนดคาจากเซิรฟเวอร เลือก ไมใช

การตรวจสอบเครือขาย—เลือกหากใชการตรวจสอบความถูกตองของเครือขาย

ชื่อผูใชเครือขาย และ รหัสเครือขาย—พิมพชื่อผูใชและรหัสผานเครือขาย

ของคุณเพื่อระบุโทรศัพทใหกับเซิรฟเวอร  ตัวเลือกเหลานี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อ

ใชการตรวจสอบความถูกตองของเครือขาย

การอัพเดตซอฟตแวร

หมายเหตุ: คุณอาจจะไมสามารถใชฟงกชันนี้ในโทรศัพทของคุณ โปรด

ติดตอผูใหบริการหากตองการขอมูลเพิ่มเติม

ในการดูหรืออัพเดตเวอรชันปจจุบันของซอฟตแวรของโทรศัพท หรือตรวจสอบวันที่

ของการอัพเดตครั้งกอน กด  และเลือก เชื่อมตอ > ตัวจัดการอุปฯ

ในการตรวจสอบวามีการอัพเดตซอฟตแวรอยูหรือไม ใหเลือก ตัวเลือก > 

ตรวจสอบการอัพเดต

ดูใหแนใจวา แบตเตอรี่ของโทรศัพท

การอัพเดต  ในการเริ่มการอัพเดต 

ขอมูลของโทรศัพท

เมื่อดาวนโหลดขอมูลแลว รายละเอ

ยอมรับดาวนโหลดของชุดอัพเดตห

ดาวนโหลดอาจใชเวลาหลายนาที  

หมายเหตุ: หากคุณติด

ใชโทรศัพท แมกระทั่งกา

ปดและเปดโทรศัพทอีกค

ติดตั้งโปรแกรมอัพเดต

เลือก ใช เพื่อติดตั้งโปรแกรมอัพเดต

ภายหลังดวยการใช ตัวเลือก > ติด

เลือก ยอมรับ เพื่อยอมรับการอัพเด

เปดเครื่องขึ้นมาใหม  ในการทําใหก

สถานะการอัพเดตซอฟตแวรไปที่เซ

หากเกิดปญหาในขณะที่ติดตั้ง โปร

ของคุณ

ในการดูการตั้งคารูปแบบเซิรฟเวอร

การตัง้คา

ตัวเลือกที่นํามาใชไดอาจแตกตางก
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ละอัตราแลกเปลี่ยน

ก > อัตราแลกเปลี่ยน กอนการแปลงสกุลเงิน 

ัตราแลกเปลี่ยน อตัราสําหรับสกุลเงินหลักคือ 1 

สกุลเงินหลัก คุณตองปอนอัตราแลกเปลี่ยน

ัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดไวกอนทั้งหมดออก

ือก ออฟฟศ > สมุดบันทึก คุณสามารถ

กันได และสามารถจัดเก็บไฟลขอความตัว

 สมุดบันทึก

ตั้ง Basic Print Profile (BPP) และใชรวมกัน

P Deskjet 450 Mobile Printer หรือ 

ือก > พิมพ
ออฟฟศ

เครื่องคิดเลข

ในการบวก ลบ คุณ หาร และคํานวณรากที่สองและเปอรเซ็นต ใหกด  และเลือก 

ออฟฟศ > คิดเลข

 หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากัดในดานความถูกตองและไดรับการ

ออกแบบมาสําหรับการคํานวณอยางงาย

ตวัแปลง

ในการแปลงหนวยวัดจากหนวยหนึ่งไปเปนอีกหนวยหนึ่ง ใหกด  และเลือก 

ออฟฟศ > ตัวแปลง

ตัวแปลง อาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิดพลาดในการปดเศษ

1 ในชอง ประเภท ใหเลือกหนวยวัดที่คุณตองการใช

2 ในชอง หนวย ใหเลือกจากหนวยที่คุณตองการแปลง ในชอง หนวย ชองถัดไป 

ใหเลือกหนวยที่คุณ ตองการแปลงมาไว

3 ในชอง มูลคา ใหปอนคาที่คุณตองการแปลง ชอง มูลคา อกีชองหนึ่งจะเปลี่ยน

มาแสดงคาที่แปลงแลวโดยอัตโนมัติ

การตั้งคาสกุลเงนิหลักแ

เลือก ประเภท > สกุลเงิน > ตวัเลือ

คุณตองเลือกสกุลเงินหลัก และปอนอ

เสมอ

 หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยน

ใหมเนื่องจากเครื่องจะลบอ

บันทกึ

ในการเขียนบันทึก ใหกด  และเล

สงบันทึกไปยังอปุกรณอื่นที่ใชงานรวม

อักษรทั่วไป (รูปแบบ .txt) ที่ไดรับลงใน

ในการพิมพบันทึกบนเครื่องพิมพที่ติด

ไดผานการเชื่อมตอ Bluetooth (เชน H

HP Photosmart 8150) ใหเลือก ตัวเล
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 ิศ เครื่องบันทกึ

ในการบันทึกวอยซเมมโม ใหกด  และเลือก ออฟฟศ > บันทึก ในการบันทึก

การสนทนาทางโทรศัพท ใหเปด บันทึก ในระหวางที่สนทนา ทั้งสองฝายจะไดยิน

เสียงโทนทุกๆ 5 วินาทีในขณะที่บันทึกเสียง
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บบเสียง

งกริ่ง และแบบเสียงอื่นสําหรับเหตุการณ

หกด  และเลือก เครื่องมือ > รูปแบบ

โหมดสแตนดบาย เลื่อนไปที่รูปแบบที่คุณตอง

ือก เครื่องมือ > รูปแบบ เลื่อนไปยังรูปแบบ

 ปรับตั้งคา เลื่อนไปที่การตั้งคาที่คุณตองการ

เลือก แบบเสียงที่จัดเก็บไวในการดหนวย

 คุณสามารถเลื่อนไปตามรายการแบบ

นตัดสินใจเลือกแบบเสียงนั้น  ในการหยุดเสียง 

ลดโทน (บริการของเครือขาย) จะเปดรายการ

รคที่ตองการและเริ่มทําการเชื่อมตอไปยังเว็บ

เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง ใหเลือก ตัวเลือก > 

 เปด ตองจัดเก็บชื่อผูโทรไวใน รายชื่อ

ลือก > สรางใหม
การปรบัโทรศพัทของคณุใหเหมาะกบัความตองการ
• ในการใชหนาจอแสดงผลในโหมดสแตนดบายเพื่อเขาใชงานแอปพลิเคชันที่

คุณใชเปนประจําไดอยางรวดเร็ว โปรดดูที่ “โหมดโหมดสแตนดบายพิเศษ” 

ในหนา 75

• ในการเปลี่ยนภาพพื้นหลังหรือภาพ

พักหนาจอขณะอยูในโหมดสแตนด

บายนั้น โปรดดูที่ 

“การเปลี่ยนแปลงลักษณะของ 

โทรศัพท” ในหนา 74

• ในการเลือกกําหนดแบบเสียงกริ่ง

โปรดดูที่ “รูปแบบ—แบบเสียง” ใน

หนา 73 และ “เพิ่มแบบเสียงกริ่ง

สําหรับรายชื่อ” ในหนา 58

• ในการเปลี่ยนปุมลัดที่กําหนดใหกับ

การกดปุมเลื่อนและปุมเลือกซายและ

ขวาตางๆ ในโหมดสแตนดบาย 

โปรดดูที่ “โหมดพรอมทํางาน” ในหนา 77 

• ในการเปลี่ยนนาฬิกาที่แสดงในโหมดสแตนดบาย ใหกด  และเลือก 

นาฬิกา > ตัวเลือก > การตั้งคา > ชนิดนาฬิกา > อะนาล็อก หรือ ดิจิตัล

• ในการเปลี่ยนขอความตอนรับเปนภาพหรือภาพเคลื่อนไหว ใหกด  และเลือก 

เครื่องมือ > การตั้งคา > โทรศัพท > ทั่วไป > โลโกหรือขอความตอนรับ

• ในการเปลี่ยนหนาจอเมนูหลัก ในเมนูหลัก ใหเลือก ตวัเลือก > เปลี่ยน

มุมมอง > กริด หรือ รายการ

• ในการจัดเมนูหลักใหม ในเมนูหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > ยาย, ยายไปโฟลเดอร 

หรือ โฟลเดอรใหม คุณสามารถยายโปรแกรมที่ไมคอยไดใชงานไปไวใน

แฟมขอมูล แลวนําโปรแกรมที่คุณใชงานอยูเปนประจํามาไวในเมนูหลักได

รูปแบบ—แ

ในการตั้งคาและเลือกกําหนดแบบเสีย

ตางๆ สภาพแวดลอมหรือกลุมผูโทร ใ

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกด  ใน

การใชงาน และเลือก ตกลง

ในการแกไขรูปแบบ ใหกด  และเล

ที่ตองการแกไข และเลือก ตัวเลือก >

เปลี่ยนแปลง และกด  เพื่อเปดตัว

ความจําจะแสดงดวยสัญลักษณ 

เสียงและหยุดฟงเสียงแตละแบบไดกอ

ใหกดปุมใดก็ไดที่ตองการ

เมื่อคุณเลือกแบบเสียง การดาวนโห

บุคมารค โดยคุณสามารถเลือกบุคมา

เพจเพื่อดาวนโหลดแบบเสียงนั้นได 

หากคุณตองการใหชื่อของผูโทรดังขึ้น

ปรับตั้งคา และตั้ง พูดชื่อผูโทร เปน

ในการสรางรูปแบบใหม ใหเลือก ตัวเ

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 



74

นแปลงลักษณะของ

เชน ภาพพื้นหลังและไอคอน ใหกด  และเลือก 

งานอยูจะมีเครื่องหมาย  ใน ลักษณะ คุณ

 จากลักษณะอื่นเขาดวยกัน หรือเลือกภาพจาก 

 ลักษณะที่เก็บไวในการดหนวยความจํา (หาก

 ลักษณะในการดหนวยความจําจะใชไมได 

ในเครื่อง หากคุณตองการใชลักษณะที่บันทึกไว

ีการดหนวยความจํา ใหบันทึกลักษณะนั้นใน

ะดาวนโหลดลักษณะเพิ่มเติม ใหเลือก แหลง

ะบบเครือขาย)

ังลักษณะที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ใช 

ใชลักษณะนั้น ใหเลือก ตัวเลือก > ดูตัวอยาง

ักษณะ และเลือก ตัวเลือก > แกไข เพื่อเปลี่ยน

คา ประหยัดพลงังาน

มาเปนการตั้งคาดั้งเดิม ใหเลือก ตัวเลือก > 

กไขลักษณะ
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คุณสามารถใชรูปแบบ ออฟไลน เพื่อใชโทรศัพทไดโดยไมตองเชื่อมตอกับเครือ

ขายไรสาย เมื่อคุณเปดใชรูปแบบ ออฟไลน การเชื่อมตอกับเครือขายไรสายจะถูกปด 

ซึ่งแสดงดวยเครื่องหมาย  ในพื้นที่แสดงความแรงของสัญญาณ เครื่องโทรศัพท

จะปดกั้นสัญญาณ RF ไรสายทั้งหมดที่สงมาและที่ออกจากเครื่องไว หากคุณสง

ขอความ ขอความดังกลาวจะถูกเก็บไวในถาดออกเพื่อรอสงภายหลัง

 คําเตือน: ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออกหรือรับสาย ยกเวน

การโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินบางหมายเลข หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตอง

อยูภายในบริเวณพื้นที่ครอบคลุมของระบบ ในการโทรติดตอ คุณตองใช

ฟงกชันโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อคโทรศัพทไว ให

ปอนรหัสปลดล็อค

เมื่อคุณไดเปดใชรูปแบบ ออฟไลน แลว คุณยังสามารถใช LAN ไรสาย (หากมี) เชน 

เพื่ออานอีเมลหรือเรียกดูบนอินเทอรเน็ตได โปรดปฏิบัติตามขอกําหนดดานความ

ปลอดภัยที่มีเมื่อสรางและใชการเชื่อมตอ LAN ไรสาย โปรดดูที่ “LAN ไรสาย” 

ในหนา 4

ในการออกจากรูปแบบ ออฟไลน ใหกดปุมเปด/ปดเครื่อง และเลือกรูปแบบอืน่

อุปกรณจะกลับมาใชการโอนยายขอมูลแบบไรสายอกีครั้ง (หากมีความแรงของ

สัญญาณเพียงพอ) หากเปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth กอนเขาสูรูปแบบ 

ออฟไลน การเชื่อมตอดวย Bluetooth จะถูกปด กอนจะถูกเปดขึ้นมาใหมโดย

อัตโนมัติอีกครั้งหลังจากออกจากรูปแบบ ออฟไลน โปรดดูที่ “การตั้งคา” ในหนา 82

การเปลี่ย
โทรศัพท

ในการเปลี่ยนลักษณะของหนาจอ 

เครื่องมือ > ลักษณะ ลักษณะที่ใช

สามารถจัดกลุมองคประกอบตางๆ

คลังภาพ เพื่อปรับตั้งลักษณะตอไป

ใสไว) จะแสดงดวยสัญลักษณ 

หากไมไดใสการดหนวยความจํานั้น

ในการดหนวยความจําโดยไมตองม

หนวยความจําของโทรศัพทกอน

ในการเปดการเชื่อมตอเบราเซอรแล

ดาวนโหลดธีม (บริการเสริมจากร

ในการเรียกใชลักษณะ ใหเลื่อนไปย

ในการดูตัวอยางลักษณะกอนเรียก

ในการแกไขลักษณะ ใหเลื่อนไปที่ล

การตั้งคา ภาพพื้นหลงั และการตั้ง

ในการเรียกคืนลักษณะที่เลือกกลับ

เรียกคืนลักษณะดั้งเดิม เมื่อคุณแ
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75
โหมดโหมดสแตนดบายพิเศษ 
คุณสามารถใชหนาจอแสดงผลในโหมดสแตนดบายเพื่อเขาใชงานแอปพลิเคชันที่

คุณใชเปนประจําไดอยางรวดเร็ว ระบบจะตั้งคากําหนดใหใชงานโหมดสแตนดบาย

กด  และเลือก เครื่องมือ > การตั้งคา > โทรศัพท > โหมดพรอมทํางาน > 

โหมดสแตนดบายพิเศษ และกด  เพื่อสลับเปดหรือปดโหมดสแตนดบาย

ที่ใชอยู

หนาจอแสดงผลในโหมดสแตนดบายจะ

ปรากฏขึ้นพรอมกับโปรแกรมที่ตั้งไวเปน

คาเริ่มตนทางดานบนของหนาจอ สวน

ปฏิทิน สิ่งที่ตองทํา และเหตุการณของ

ผูใชจะแสดงรายการอยูทางดานลาง

เลื่อนไปยังโปรแกรมหรือเหตุการณที่ตอง

การ และกดปุม 

เมื่อตั้งโหมดสแตนดบายที่ใชอยูเปน ใช

งาน คุณจะไมสามารถใชปุมลัดบนปุม

เลื่อนมาตรฐานที่มีอยูในโหมดสแตนด

บายได

ในการเปลี่ยนปุมลัดของแอปพลิเคชันที่ระบบตั้งไว ใหกด  เลือก เครื่องมือ > 

การตั้งคา > โทรศัพท > โหมดพรอมทํางาน > แอปฯโหมดสแตนดบายที่ใช 

และกด 

ปุมลัดบางปุมอาจไดรับการกําหนดไวแบบถาวร ซึ่งคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
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าษาของขอความที่ปรากฏบนหนาจอในเครื่อง

ะเวลา และตัวคั่นอื่นๆ ที่ใชในการคํานวณ เปนตน 

ยูบนซิมการดของคุณ หลังจากที่คุณเปลี่ยน

ศัพทจะปดและเปดขึ้นมาใหม

าในโทรศัพท หรือ ภาษาที่ใชเขียน จะมี

องคุณ และการเปลี่ยนแปลงยังจะมีผลตอไป

านี้อีกครั้ง

าในที่นี้จะมีผลกับตัวอกัษรและตัวอกัษรพิเศษ

นานุกรมสําหรับระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

กดคําอัตโนมัติเปน เปด หรือ ปด สําหรับตัว

สําหรับระบบชวยสะกดคําอัตโนมัตินี้มีใหเฉพาะ

วามตอนรับหรือโลโกจะแสดงชั่วขณะหนึ่งทุก

ว เพื่อใหภาพที่ระบบตั้งไว ขอความ เพื่อเขียน

พ เพื่อเลือกภาพจาก คลังภาพ
เค
ร ื อ

งม
 ือ เคร ืองมอื

ปุมมัลติมีเดีย
ในการเปดปุมลัดที่กําหนดใหกับปุมมัลติมีเดีย ใหกด  คางไว ในการเปดราย

การแอปพลิเคชันของมัลติมีเดีย ใหกด  ในการเปดแอปพลิเคชันที่ตองการ ให

ใชปุมเลื่อน ในการออกจากรายการโดยไมเลือกแอปพลิเคชัน ใหกด 

ในการเปลี่ยนแปลงปุมลัด กด  และเลื่อนลง ในการเปลี่ยนปุมลัดที่ระบบตั้งไว 

เลือก ปุมมัลตมิีเดีย ในการเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันที่แสดงเมื่อคุณกด  เลือก 

ดานบน, ซาย, กลาง และ ขวา และแอปพลิเคชัน

ปุมลัดบางปุมอาจไดรับการกําหนดไวแบบถาวร ซึ่งคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

การตัง้คา

ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคา กด  และเลือก เครื่องมือ > การตั้งคา ในการ

เปดกลุมการตั้งคา กด  เลื่อนไปที่การตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยนแปลง และกดปุม 

ผูใหบริการเครือขายหรือผูใหบริการของคุณอาจกําหนดการตั้งคาบางคาใหกับ

อุปกรณของคุณไวแลวลวงหนา และคุณอาจจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคา

เหลานั้น

โทรศพัท

ทั่วไป

ภาษาในโทรศัพท— การเปลี่ยนภ

โทรศัพท จะมีผลตอรูปแบบวันที่แล

อัตโนมัต ิเลือกภาษาตามขอมูลที่อ

ภาษาของขอความที่จะปรากฏ โทร

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาของ ภาษ

ผลตอทุกแอปพลิเคชั่นในโทรศัพทข

จนกวาคุณจะเปลี่ยนการตั้งคาเหล

ภาษาที่ใชเขียน—การเปลี่ยนภาษ

ที่มีอยูขณะเขียนขอความและใชพจ

ตัวชวยสะกดคํา—ตั้งระบบชวยสะ

แกไขทุกตัวในโทรศัพท พจนานุกรม

ในบางภาษาเทานั้น

โลโกหรือขอความตอนรับ—ขอค

ครั้งที่คุณเปดโทรศัพท เลือก ที่ตัง้ไ

บันทึกขอความตอนรับ หรือ รูปภา
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ไมเพื่อประหยัดแบตเตอรี่หลังจากเรียกใช

ี เมื่อปดหนาจอแลว ไฟ LED จะกะพริบเพื่อ

ยู

าหลังจากที่ไฟดานหลังของหนาจอถูกปด

ถกําหนดหมายเลขโทรศัพทที่จะใหปรากฏ (ใช) 

ําลังโทรติดตอ หรืออาจใหผูใหบริการเครือขาย

รดังกลาว (ตัง้จากเครือขาย) (บริการเสริม

ารสายเรียกซอน (บริการเสริมจากระบบ

ามีสายเรียกเขาสายใหมขณะที่คุณกําลังใช

ันนี้เปนเปด (ทํางาน) หรือปด (ยกเลิก) หรือ

 (ตรวจสอบสถานะ)

สงขอความตัวอักษรไปใหกับผูโทรเพื่อแจงถึง

ูที่ “การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย” ในหนา 49

ี่จะสงในขอความตัวอักษร เมื่อคุณปฏิเสธ

สงวิดีโอในระหวางที่มีการสนทนาทางวิดีโอ 

ฏแทน

ทรศัพทของคุณจะพยายามตอสายใหถึง 10 

ในการหยุดการเรียกซ้ําอตัโนมัติ ใหกดปุม 
ตั้งคาเดิมของเครื่อง— คุณสามารถกําหนดการตั้งคาบางอยางใหกลับไปเปนคา

เดิมได ทั้งนี้ คุณจําเปนตองมีรหัสล็อค โปรดดูที่ “ความปลอดภัย”, “โทรศัพทและซิม” 

ในหนา 81 หลังจากรีเซ็ต เครื่องจะใชเวลาในการเปดเครื่องนานกวาปกติ การตั้งคา

ดังกลาวจะไมมีผลกับเอกสารและไฟลตางๆ

โหมดพรอมทํางาน

โหมดสแตนดบายพิเศษ—ใชปุมลัดไปยังแอปพลิเคชันในโหมดสแตนดบาย โปรด

ดูที่ “โหมดโหมดสแตนดบายพิเศษ” ในหนา 75

ปุมเลอืกทางซาย—กําหนดปุมลัดใหกับปุมเลือกทางซาย ( ) ในโหมด

สแตนดบาย

ปุมเลอืกทางขวา—กําหนดปุมลัดใหกับปุมเลือกทางขวา ( ) ในโหมดสแตนด

บาย

แอปฯโหมดสแตนดบายที่ใช—เพื่อเลือกปุมลัดแอปพลิเคชันที่คุณตองการให

ปรากฏในโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู คุณจะใชการตั้งคานี้ไดเฉพาะเมื่อเปด 

โหมดสแตนดบายพิเศษ 

คุณยังสามารถกําหนดปุมลัดของปุมกดสําหรับการกดปุมเลื่อนที่แตกตางกัน ปุมลัด

บนปุมเลื่อนจะใชงานไมได หากมีการใชงานโหมดสแตนดบาย

โลโกระบบ—คุณสามารถดูการตั้งคานี้ได ตอเมื่อคุณไดรับและบันทึกโลโกระบบไว 

เลือก ปด หากคุณไมตองการใหโลโกปรากฏ

จอภาพ

เซนเซอรแสง—ปรับระดับความสวางพื้นฐานของหนาจอใหสวางขึ้นหรือเขมลง 

อยางไรก็ดี ในบริเวณที่สวางมากๆ ความสวางของหนาจอจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ

หมดเวลาประหยัดพลังงาน—เลือกระยะหมดเวลาหลังจากเรียกใชการประหยัด

พลังงาน

โหมดพัก—เลือกวาจะปดหนาจอหรือ

ตัวเลือกประหยัดพลังงานได 20 วินาท

แสดงใหทราบวา โทรศัพทยังทํางานอ

เวลาแสงสวาง—เลือกระยะหมด-เวล

ตั้งคาการโทร

สง ID ผูโทรเขาของฉัน—คณุสามาร

หรือซอนจาก (ไม) ตอคูสนทนาที่คุณก

กําหนดใหหากคุณไดสมัครขอใชบริกา

จากระบบเครือขาย)

สายเรียกซอน—หากคุณเปดใชบริก

เครือขาย) ระบบจะแจงใหคุณทราบว

สายสนทนาสายแรกอยู กําหนดฟงกช

ตรวจสอบวาฟงกชันนี้เปดใชอยูหรือไม

ไมรับสายดวย SMS—เลือก ใช เพื่อ

สาเหตุที่คุณไมสามารถรับสาย โปรดด

ตัวอักษรขอความ—เขียนขอความท

ไมรับสาย

รูปภาพในสายวิดีโอ—หากไมมีการ

คุณสามารถเลือกภาพนิ่งที่จะใหปราก

เรียกซ้ําอัตโนมตัิ—เลือก เปด และโ

ครั้งหากการตอสายครั้งแรกไมสําเร็จ 
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อ

ชื่อมตอ

ูลแบบแพคเก็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

คุณกําลังใชโทรศัพทในระบบ GSM และ UMTS 

ตอขอมูลหลายครั้งทํางานในเวลาเดียวกันได 

ารเชื่อมตอขอมูลรวมกันได ในเครือขาย UMTS 

นระหวางสนทนา

 LAN ไรสาย โปรดดูที่ “LAN ไรสาย” ในหนา 4 

หนึ่งไดในแตละครั้งเทานั้น

จุดเชื่อมตอ คุณสามารถกําหนดชนิดตางๆ ของ

ขอความมัลติมีเดีย

ันเว็บ เพื่อใชดูเพจ WML หรือ XHTML

 เพื่อสงและรับอีเมลและเชื่อมตอกับอนิเทอรเน็ต

คุณวาตองใชจุดเชื่อมตอประเภทใดสําหรับการ

ตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ เพื่อดูขอมูล

ชิกบริการเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต

ในรูปของขอความจากผูใหบริการ โปรดดูที่ 

ูใหบริการเครือขายหรือผูใหบริการของคุณอาจ

มดใหกับอุปกรณของคุณไวแลวลวงหนา และ

 สราง แกไขหรือยายออกได  แสดงวาจุด
เค
ร ื อ

งม
 ือ สรุปหลังโทรออก—ใชการตั้งคานี้เมื่อคุณตองการใหโทรศัพทแสดงระยะเวลาใช

สายลาสุดโดยประมาณ

การโทรดวน—เลือก เปด และคุณจะสามารถโทรตามเบอรที่กําหนดใหกับการ

โทรดวน (  - ) ไดดวยการกดปุมนั้นคางไว โปรดดูเพิ่มเติมที่ 

“หมายเลขการโทรดวน” ในหนา 46

รับไดทุกปุม—เลือก เปด และคุณจะสามารถรับสายเรียกเขาไดดวยการกดปุมกด

สั้นๆ ยกเวน , ,  และ 

สายที่ใช—การตั้งคานี้ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะปรากฏหากซิมการด

รองรับหมายเลขที่ขอรับบริการไว 2 หมายเลข นั่นคือโทรศัพท 2 สาย ใหเลือกวา

คุณตองการใชสายใดเพื่อโทรออกและสงขอความตัวอักษร อยางไรก็ดี คุณจะ

สามารถรับสายเรียกเขาจากทั้งสองสายได ไมวาจะเลือกสายใดไวก็ตาม หากคุณ

เลือก สาย 2 และไมไดสมัครขอรับบริการกับบริการเครือขายนี้ คุณจะไมสามารถ

โทรออก เมื่อสาย 2 ถูกเลือก  จะปรากฏในโหมดสแตนดบาย

 เคล็ดลบั! 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

จุดเชื่อมตอไดดังนี้:

• จุดเชื่อมตอ MMS ใชสงและรับ

• จุดเชื่อมตอสําหรับแอปพลิเคช

• จุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต (IAP)

กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการของ

เขาใชบริการที่คุณตองการ โปรดติด

เกี่ยวกับการใชงานและการเปนสมา

จุดเชื่อมตอ

คุณอาจไดรับการตั้งคาจุดเชื่อมตอ

“ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 35 ผ

กําหนดจุดเชื่อมตอบางจุดหรือทั้งห

คุณอาจจะไมสามารถเปลี่ยนแปลง

เชื่อมตอนั้นมีการปองกันเอาไว
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ชในการเชื่อมตอขอมูล และใหไวโดยผูให

รอง

อดเดรสของศูนยการรับสงขอความมัลติมีเดีย

ั้งคาของคุณ

ื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตอไปนี้:

ะเภท Internet Protocol ที่ตองการใชดังนี้ 

 การตั้งคาอื่นจะขึ้นกับประเภทเครือขายที่เลือก

 เทานั้น)—พิมพที่อยู IP ของโทรศัพทของคุณ 

หลัก: พิมพที่อยู IP ของเซิรฟเวอร DNS หลัก 

ของเซิรฟเวอร DNS รอง โปรดติดตอสอบถาม

เดรสเหลานั้น

ยูใหกับพร็อกซี่เซิรฟเวอร

เลขพอรตพร็อกซี่

คุณทราบ

วยตัวเอง หรือ คนหาชื่อเครือขาย หากคุณ

ขาย WLAN และ โหมดความปลอดภัย 

ของอุปกรณสําหรับจุดเชื่อมตอ

ชื่อเครือขายหรือไม

าะกิจ เพื่อสรางเครือขายเฉพาะกิจที่จะ

ยตรง ไมจําเปนตองใชอปุกรณจุดเชื่อมตอ 
 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 โดยคุณสามารถใชชองการ

ตั้งคาไดเพียงบางชองเทานั้น พิมพขอมูลลงในชองทุกที่มีคําวา ตองระบุ หรือมี

เครื่องหมายดอกจัน ทั้งนี้สามารถปลอยชองอื่นๆ ใหวางไวได เวนแตคุณจะไดรับ

คําแนะนําอื่นๆ จากผูใหบริการของคุณ

ในการใชการเชื่อมตอขอมูลนั้น ผูใหบริการระบบเครือขายจะตองสนับสนุนคุณ

สมบัติของฟงกชันดังกลาว และในกรณีที่จําเปน ผูใหบริการระบบเครือขายตอง

เปดใชงานฟงกชันนี้ในซิมการดของคุณดวย

ขอมูลแบบแพคเก็ต

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผูใหบริการแจงใหคุณทราบ

ชื่อจุดเชื่อมตอ—คุณจะไดขอมูลชื่อจุดเชื่อมตอจากผูใหบริการเครือขายหรือผูให

บริการของคุณ

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— เลือกปร

การตั้งคา IPv4 หรือ การตั้งคา IPv6

ที่อยู IP ของโทรศัพท (สําหรับ IPv4

เซิรฟเวอร DNS—ใน เซิรฟเวอรชื่อ

ใน เซิรฟเวอรชื่อรอง: พิมพที่อยู IP 

ผูใหบริการอินเตอรเน็ตเพื่อขอรับแอด

ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร—กําหนดที่อ

เลขพอรตของพร็อกซี่—พิมพหมาย

LAN ไรสาย

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผูใหบริการแจงให

ชื่อเครือขาย WLAN—เลือก ปอนด

เลือกเครือขายที่มีอยูแลว โหมดเครือ

WLAN จะถูกกําหนดไดจากการตั้งคา

สถานะเครือขาย—เลือกวาจะแสดง

โหมดเครือขาย WLAN—เลือก เฉพ

อนุญาตใหโทรศัพทสงและรับขอมูลโด

LAN ไรสาย
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 และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ศัพท (ที่อยู IP ของอปุกรณของคณุ) ซับเน็ตมาสค 

เกตเวย) และ เซิรฟเวอร DNS—พิมพที่อยู IP 

ปรดติดตอสอบถามผูใหบริการ

S—เลือก อัตโนมตัิ, มาตรฐาน หรือ ผูใชกําหนด

ิจ เทานั้น)—ในการพิมพหมายเลขสถานี (1-11) 

ยูสําหรับพร็อกซี่เซิรฟเวอร

ายเลขพอรตพร็อกซี่

ลกับจุดเชื่อมตอทั้งหมดที่ใชการเชื่อมตอขอมูล

ือก เมื่อวาง และคุณอยูภายในเครือขายที่

ัพทจะลงทะเบียนกับเครือขายขอมูลแบบแพคเก็ต 

เก็ตที่ใชอยู (เชน เพื่อสงและรับอีเมล) จะ

มีพื้นที่ครอบคลุมสําหรับขอมูลแบบแพคเก็ต 

ตอขอมูลแบบแพ็คเกตเปนระยะๆ หากคุณเลือก 

มตอขอมูลแพ็คเก็ต ก็ตอเมื่อคุณเปดใชแอป

ารเทานั้น

เชื่อมตอในการใชเครื่องโทรศัพทเปนโมเด็ม

รของคุณ
เค
ร ื อ

งม
 ือ โหมดความปลอดภัย WLAN—เลือกการเขารหัสที่ใช: WEP, 802.1x (ไมใชสําหรับ

เครือขายเฉพาะกิจ) หรือ WPA/WPA2 (ไมใชสําหรับเครือขายเฉพาะกิจ) หากคุณ

เลือก เปดเครือขาย ก็ไมจําเปนตองใชการเขารหัส ฟงกชั่น WEP, 802.1x และ WPA 

สามารถนํามาใชไดเฉพาะเมื่อเครือขายสนับสนุนเทานั้น

ตั้งคาความปลอดภยั WLAN—พิมพการตั้งคาสําหรับโหมดความปลอดภัยที่เลือก:

การตั้งคาความปลอดภัยสําหรับ WEP:

คีย WEP ที่ใช—เลือกหมายเลขคียของ WEP คุณสามารถสรางคีย WEP ไดไมเกิน 4 

คีย ตองพิมพการตั้งคาชุดเดียวกันลงบนอุปกรณจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย

ประเภทการตรวจสอบ—เลือก เปด หรือ แบงใช สําหรับประเภทการตรวจสอบ

ความถูกตองระหวางโทรศัพทของคุณและอุปกรณจุดเชื่อมตอ 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—เลือกวิธกีารตรวจสอบความถูกตอง: EAP เพื่อใชปลั๊กอินของ 

extensible authentication protocol (EAP) หรือ คียแบงใช เพื่อใชรหัสผาน 

ทําการตั้งคาที่เหมาะสม:

การตั้งคาปลั๊กอิน EAP (สําหรับ EAP เทานั้น)—พิมพการตั้งคาตามที่ผูให

บริการของคุณแนะนํา

คียแบงใช (สําหรับ คียแบงใช เทานั้น)—พิมพรหัสผาน ตองพิมพรหัสตัวเดียว

กันบนอปุกรณจุดเชื่อมตอ 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 ซับเน็ต) เกตเวยที่ตั้งไว (

ของเซิรฟเวอร DNS หลักและรอง โ

อินเตอรเน็ตเพื่อขอรับที่อยูเหลานั้น

การตัง้คา IPv6 > เซิรฟเวอร DN

สถานีเฉพาะกิจ (สําหรับ เฉพาะก

ดวยตัวเอง เลือก กําหนดเอง

ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร—พิมพที่อ

เลขพอรตของพร็อกซี่—พิมพหม

ขอมูลแพคเก็ต

การตั้งคาขอมูลแบบแพ็คเก็ต จะมีผ

แบบแพ็คเก็ต

การเชื่อมตอ GPRS—หากคุณเล

สนันสนุนขอมูลแบบแพคเก็ต โทรศ

การเริ่มการเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็ค

สามารถทําไดเร็วยิ่งขึ้นดวย หากไม

โทรศัพทจะพยายามสรางการเชื่อม

เมื่อตองการ โทรศัพทจะใชการเชื่อ

พลิเคชันหรือเริ่มดําเนินการที่ตองก

จุดเชื่อมตอ—จําเปนตองใชชื่อจุด

ขอมูลแพ็คเก็ตกับเครื่องคอมพิวเตอ

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 
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ัย

รื่องจะถามรหัสทุกครั้งที่คุณเปดโทรศัพท 

l Identification Number) อาจใชไมไดกับ

นศัพทของรหัส PIN และรหัสล็อค” ในหนา 82

—คุณสามารถเปลี่ยนรหัสล็อค รหัส PIN 

เลขจาก 0 ถึง 9 หากคุณลืมรหัสเหลานี้ 

okia Care Center โปรดดูที่ 

็อค” ในหนา 82

นกับหมายเลขฉุกเฉินเพื่อปองกันการโทรไปยัง

ั้งระยะล็อคอัตโนมัติ ระยะหมดเวลาหลังจาก

ปดระยะล็อคอัตโนมัติ ใหเลือก ไมมี

ล็อค

อกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่ง

ทดวยตนเอง ใหกดปุม  หนาจอรายการ

คโทรศัพท

ําหนดใหโทรศัพทถามรหัสล็อค เมื่อมีการใสซิม

ัพทของคุณได โทรศัพทจะเก็บรายการซิมการด
LAN ไรสาย

แสดงสถานะ—เลือกวา  จะแสดงหรือไมเมื่อสามารถใช LAN ไรสาย

สแกนหาเครือขาย—หากคุณตั้ง แสดงสถานะ เปน ใช ใหเลือกวาจะใหโทรศัพท

คนหา LAN ไรสายที่นํามาใชไดบอยเพียงใด และปรับปรุงตัวบงชี้

ในการดูการตั้งคาขั้นสูง เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง ไมแนะนําใหเปลี่ยน

แปลงการตั้งคาขั้นสูงของ LAN ไรสาย

การกําหนดคา

คุณอาจไดรับการตั้งคาเซิรฟเวอรที่ผานการรับรองจากผูใหบริการเครือขายหรือผูให

บริการในรูปของขอความการกําหนดคา หรือการตั้งคาดังกลาวอาจถูกจัดเก็บไว

บนการด (U)SIM ของคุณ คุณสามารถจัดเก็บการตั้งคาเหลานี้ไวในโทรศัพทของคุณ 

ดูหรือแกไขการตั้งคาดังกลาวใน การกําหนดคา

การตั้งคา SIP

คุณจําเปนตองใชการตั้งคา SIP (Session Initiation Protocol) สําหรับบริการเครือ

ขายเฉพาะที่ใช SIP เชน การแบงปนวิดีโอ คุณอาจไดรับการตั้งคาเปนขอความ

แบบตัวอกัษรพิเศษจากผูใหบริการหรือผูใหบริการระบบของคุณ คุณสามารถดู ลบ 

หรือสรางรูปแบบการตั้งคาเหลานี้ใน การตั้งคา SIP

วนัทีแ่ละเวลา

โปรดดูที่ “การตั้งคานาฬิกา” ในหนา 4 และการตั้งคาภาษาใน “ทั่วไป” หนา 76

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

หมายเลขฉุกเฉินโดยไมตั้งใจ

ระยะล็อคอตัโนมัติ—คุณสามารถต

ที่โทรศัพทถูกล็อคโดยอัตโนมัติ ในการ

ในการปลดล็อคโทรศัพท ใหปอนรหัส

เมื่อล็อคโทรศัพทไว คุณสามารถโทรอ

กําหนดไวในเครื่องได

 เคล็ดลับ! ในการล็อคโทรศัพ

คําสั่งจะปรากฏขึ้น เลือก ล็อ

ล็อคหากเปลี่ยนซิม—คุณสามารถก

การดที่ไมเคยใชมากอนในเครื่องโทรศ

ที่รับรูวาเปนการดของเจาของเครื่อง

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 
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ey) และรหัส PUK2 —รหัสเหลานี้ (ตัวเลข 8 หลัก) 

PIN2 ซึง่ถูกบล็อคไวตามลําดับ หากไมไดรับรหัส

อผูใหบริการซิมการดที่โทรศัพทของคุณใชอยู

8 หลัก) ใชในการเปลี่ยนแปลงรหัส UPIN ที่ถูก

ม USIM การด โปรดติดตอผูใหบริการ USIM 

เรื่องความปลอดภัย แตใชเพื่อตรวจสอบแหลง

รอง คุณจะเห็นรายการใบรับรองที่ไดรับอนุญาต

เพื่อดูรายการใบรับรองสวนตัว หากมี

กตองการเชื่อมตอกับธนาคารแบบออนไลนหรือ

ื่อดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการถายโอน

การลดความเสี่ยงจากไวรัสหรือซอฟตแวรที่ให

ารใชซอฟตแวร เมื่อดาวนโหลดและติดตั้ง

ใบรับรองจะชวยใหความเสี่ยงที่เกี่ยวของในการ

รติดตั้งซอฟตแวรลดนอยลงอยางเห็นไดชัด แต

งถูกตองเพื่อใหไดรับประโยชนจากการรักษาความ

พเพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมิไดใหการปองกัน

ใด หากแตเปนที่การจัดการใบรับรองตางหาก

 ที่ถูกตอง หรือนาเชื่อถือ เพื่อความปลอดภัยที่

ายุการใชงานจํากัด หาก ใบรับรองหมดอาย ุ

ตอง ปรากฏแมวาใบรับรองนั้นควรจะถูกตอง 

ลาปจจุบันในโทรศัพทของคุณวา ถูกตองแลว
เค
ร ื อ

งม
 ือ กลุมผูใชเฉพาะ—คุณสามารถกําหนดกลุมผูใชเฉพาะซึ่งคุณสามารถโทรออกเพื่อ

ติดตอไดและใหผูใชเหลานั้นสามารถโทรเขาหาคุณได (บริการเสริมจากระบบเครือ

ขาย)

เมื่อการโทรจํากัดอยูที่เฉพาะกลุม การโทรไปยังเบอรฉุกเฉินที่ตั้งไวในเครื่องของคุณ

ยังคงทําได

ยืนยนับริการซิม—คุณสามารถกําหนดใหโทรศัพทแสดงขอความยืนยัน เมื่อคุณใช

บริการจากซิมการด (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

อภิธานศัพทของรหัส PIN และรหัสลอ็ค

หากคุณลืมรหัสเหลานี้ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหรือ Nokia Care Center

รหัส PIN (Personal Identification Number) — ใชรหัสนี้สําหรับปองกันการใชซิม

การดของคุณโดยไมไดรับอนุญาต รหัส PIN (ตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก) มักใหมาพรอม

กับซิมการด หลังจากพิมพรหัส PIN ไมถูกตองสามครั้งติดตอกัน รหัสจะถูกบล็อค 

และคุณตองพิมพรหัส PUK เพื่อปลดล็อค

รหัส UPIN—รหัสนี้อาจมาพรอมกับการด USIM การด USIM คือเวอรชั่นที่พัฒนา

ขึ้นมาอีกขั้นของซิมการด และสนับสนุนเฉพาะในโทรศัพทมือถือ UMTS

รหัส PIN2—รหัสชนิดนี้ (ตัวเลข 4 - 8 หลัก) จะไดมาพรอมกับซิมการดบางอัน โดย

คุณตองใชรหัสนี้ในการเขาใชฟงกชันบางอยางภายในโทรศัพทของคุณ

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

ล็อคเครื่องโทรศัพท เพื่อไมใหใชเครื่องโดยไมไดรับอนุญาต รหัสล็อคที่กําหนดใหจาก

โรงงาน คือ 12345 เพื่อปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต ควรเปลี่ยนรหัส

ล็อคที่ใหมา คุณควรรักษารหัสใหมไวเปนความลับ และเก็บไวในที่ปลอดภัยแยก

จากตัวเครื่อง หากคุณลืมรหัส โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหรือ 

Nokia Care Center

รหัส PUK (Personal Unblocking K

ใชในการเปลี่ยนรหัส PIN หรือรหัส 

เหลานี้มาพรอมซิมการด โปรดติดต

รหัส UPUK—Tรหัสชนิดนี้ (ตัวเลข 

บล็อคไว หากไมไดรับรหัสนี้มาพรอ

การดที่โทรศัพทของคุณใชอยู

การจัดการใบรับรอง

ใบรับรองแบบดิจิตอลไมรับประกัน

ที่มาของซอฟตแวร

ในหนาจอหลักของการจัดการใบรับ

และไดจัดเก็บไวในเครื่อง กด  

คุณควรใชใบรับรองแบบดิจิตอลหา

ไซตอื่นๆ หรือเซิรฟเวอรระยะไกล เพ

ขอมูลที่เปนความลับ และหากตอง

โทษอื่นๆ และเพื่อใหแนใจในสิทธิ์ก

ซอฟตแวร

 ขอสําคัญ: แมวาการใช

เชื่อมตอระยะไกลและกา

คุณควรใชใบรับรองอยา

ปลอดภัยที่มีประสิทธิภา

ความปลอดภัยแตอยาง

ที่ตองมีใบรับรองของแท

เพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมีอ

หรือ ใบรับรองยังไมถูก

ใหตรวจสอบวันที่และเว
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รองสามารถใหการรับรองแหลงที่มาของ

ร Symbian ใหมได

สามารถใชรับรองเซิรฟเวอรตางๆ

ใบรับรองสามารถใหการรับรองแหลงที่มา

ด

ามเชื่อถือ เพื่อเปลี่ยนแปลงคา

อดภัย (หากมี) ใน ชุดความปลอดภัย ให

ลื่อน หากตองการดูขอมูลโดยละเอยีดเกี่ยวกับ

ูลที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > 

ยเรียกเขาไปยังระบบฝากขอความเสียงของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

ัวเลือกการโอนสายที่ตองการ เมื่อตองการโอน

ุณปฏิเสธที่จะรับสายเรียกเขา ใหเลือก หากไม

ือปด (ยกเลิก) หรือตรวจสอบวาไดเปดใชตัว

)

ายตัวเลือกใหทํางานพรอมกันได เมื่อโอนทุก

สแตนดบาย

ามารถเปดใชในเวลาเดียวกันได
การดูรายละเอียดของใบรับรอง—การตรวจสอบวาเปนใบรับรองของแท

คุณสามารถมั่นใจไดวาเซิรฟเวอรนั้นถูกตอง ก็ตอเมื่อมีการตรวจสอบลายเซ็น และ

ระยะเวลาที่ใบรับรองเซิรฟเวอรนั้นมีผลบังคับใชแลวเทานั้น

คุณจะไดรับขอความแจงบนหนาจอโทรศัพท หากเซิรฟเวอรนั้นไมใชของแท หรือใน

กรณีที่คุณไมมีใบรับรองความปลอดภัยที่ถูกตองในเครื่องของคุณ

หากตองการตรวจสอบรายละเอยีดของใบรับรอง ใหเลื่อนไปที่ใบรับรองนั้นและเลือก 

ตัวเลือก > รายละเอียดใบรับรอง เมื่อคุณเปดดูรายละเอียดของใบรับรอง ระบบ

จะตรวจสอบระยะเวลาที่มีผลบังคับใชของใบรับรอง และขอความตอไปนี้ขอความ

ใดขอความหนึ่งอาจปรากฏขึ้นบนหนาจอ:

• ใบรับรองไมผานความเชื่อถือ—คุณไมไดตั้งคาแอปพลิเคชันใดเพื่อใชใบ

รับรองนี้ โปรดดูที่ “การเปลี่ยนการตั้งคาความนาเชื่อถือ” ในหนา 83

• ใบรับรองหมดอายุ—ใบรับรองที่เลือกนั้นหมดอายุตามระยะเวลาที่มีผล

บังคับใชแลว

• ใบรับรองยังไมถูกตอง—ใบรับรองที่เลือกไวนั้นยังไมสามารถใชได เพราะ

ยังไมถึงระยะเวลาที่มีผลบังคับใช

• ใบรับรองเสียหาย—ไมสามารถใชใบรับรองนั้นได โปรดติดตอผูที่ออกใบ

รับรองนั้น

การเปลี่ยนการตั้งคาความนาเชื่อถือ

กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถ

เชื่อถือขอมูลของเจาของใบรับรองนี้ได และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปน

ของเจาของที่อยูในรายชื่อ

เลื่อนไปที่ใบรับรองการอนุญาต และเลือก ตัวเลือก > การตัง้คาความเชื่อถือ 

รายการแอปพลิเคชันที่สามารถใชใบรับรองที่เลือกไวจะปรากฏขึ้นที่หนาจอ ทั้งนี้

ตองขึ้นอยูกับใบรับรองนั้นดวย ตัวอยางเชน:

• การตดิตั้ง Symbian: ใช—ใบรับ

แอปพลิเคชันของระบบปฏิบัติกา

• อินเทอรเน็ต: ใช—ใบรับรองนั้น

• การตดิตั้งแอปพลิเคชั่น: ใช—

ของแอปพลิเคชัน Java TM ใหมไ

เลือก ตัวเลือก > แกไขการตั้งคาคว

โมดูลความปลอดภยั

หากตองการดหูรือแกไขโมดูลความปล

เลือ่นไปที่โมดูลที่ตองการ และกดปุมเ

โมดูลความปลอดภัย ใหเลื่อนไปที่โมด

รายละเอียดความปลอดภยั

โอนสาย

โอนสายจะชวยใหคุณสามารถโอนสา

หรือเบอรโทรศัพทอื่นได หากตองการ

เลือกวาจะโอนสายใด พรอมทั้งเลือกต

สายสนทนาเมื่อคุณใชสาย หรือเมื่อค

วาง ตั้งตัวเลือกเปนเปด (ทํางาน) หร

เลือกแลวหรือไม (ตรวจสอบสถานะ

คุณอาจเลือกตัวเลือกการโอนสายหล

สายแลว  จะแสดงในโหมด

การจํากัดการโทรและการโอนสายไมส
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ือกไวสิ้นสุดลง โทรศัพทจะสงเสียงเตือนขอ

บอีกครั้ง ระบบที่เลือกจะตองมีขอตกลงเกี่ยวกับ

ยหลักของคุณ กลาวคือ เปนรายเดียวกับผูที่ให

ี่ยวกับการโทรขามระบบเปนขอตกลงระหวาง

สองรายหรือมากกวา ในการที่จะชวยใหผูใช

บริการระบบใดระบบหนึ่งได

ื่อตั้งคาโทรศัพทใหแสดงคาเมื่อใชในระบบ

บ Microcellular Network (MCN) และเพื่อใช

ิ่มพิเศษ

ไดเชื่อมตอชุดหูฟงที่ใชรวมกันไดแลว และ  

รเชื่อมตอ Bluetooth กับชุดหูฟงหายไป  

ยฟงที่ใชรวมกันไดแลว และ  หมาย

ชรวมกันไดแลว

็กซโฟน, แฮนดฟรี Bluetooth หรือ ชุดติด

องการเรียกใชทุกครั้งที่คุณเชื่อมตออุปกรณ

ัพท โปรดดูที่ "รูปแบบ-ตั้งแบบเสียง" ในหนา 85

ารใหโทรศัพทรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติ

แบบเสียงเปน บี๊พหนึ่งครั้ง หรือ เงียบ การตอบ

ารถใชการตอบรับอัตโนมัติกับ เท็กซโฟน
เค
ร ื อ

งม
 ือ จํากัดการโทร 

จํากัดการโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะชวยใหคุณสามารถจํากัดการ

โทรออกหรือรับสายโทรเขาในเครื่องได ในการเปลี่ยนการตั้งคา คุณตองมีรหัสระบบ

ซึ่งไดรับจากผูใหบริการของคุณ

เลือกตัวเลือกการจํากัดการโทรที่ตองการ และตั้งเปนเปด (ทํางาน) หรือปด (ยกเลิก) 

หรือตรวจสอบวากําลังใชตัวเลือกดังกลาวอยูหรือไม (ตรวจสอบสถานะ) จํากัด

การโทร มีผลตอทุกสาย รวมทั้งสายขอมูล

การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถเปดใชในเวลาเดียวกันได

หากใชการจํากัดการโทรอยู คุณยังคงติดตอไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งไวแลวใน

เครื่องของคุณได

เครอืขาย

โทรศัพทของคุณสามารถสลับการใชงานระหวางระบบเครือขาย GSM และ UMTS 

ไดโดยอัตโนมัติ เครือขาย GSM จะแสดงดวย  ในโหมดสแตนดบาย สวนเครือ

ขาย UMTS จะแสดงดวยสัญลักษณ  

โหมดระบบ (ปรากฏขึ้นเมื่อเปดใหบริการโดยผูใหบริการระบบเทานั้น)—เลือกระบบ

ที่ตองการใช หากคุณเลือก โหมดคู โทรศัพทจะใชระบบเครือขาย GSM หรือ UMTS 

โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพารามิเตอรของเน็ตเวิรกและขอตกลงในการใหบริการ

ขามเครือขายกับผูใหบริการของคุณ โปรดสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมจากผูให

บริการระบบเครือขายของคุณ

การเลือกระบบ—เลือก อัตโนมัต ิเพื่อตั้งใหโทรศัพทคนหาและเลือกหนึ่งในเครือ

ขายที่มี หรือ เลือกเอง เพื่อเลือกเครือขายจากรายการเครือขายที่มีดวยตัวเอง หาก

การเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่เล

ผิดพลาดนี้ และขอใหคุณเลือกระบ

การโทรขามระบบกับระบบเครือขา

บริการซิมการดในเครื่องของคุณ

 อภธิานศัพท: ขอตกลงเก

ผูใหบริการระบบเครือขาย

สามารถใชบริการของผูให

แสดงขอมูลระบบ—เลือก เปด เพ

เครือขายโทรศัพทที่ใชเทคโนโลยีแบ

งานการรับขอมูลโทรศัพท

อุปกรณเพ

ในโหมดสแตนดบาย  แสดงวา

แสดงวา ชุดหูฟงยังไมพรอม หรือกา

หมายความวา ไดเชื่อมตอเครื่องชว

ความวา ไดเชื่อมตอ เท็กซโฟน ที่ใ

เลือก ชุดหูฟง, เครื่องชวยฟง, เท

รถยนต และจากตัวเลือกตอไปนี้:

รูปแบบที่ตั้งไว—ตั้งรูปแบบที่คุณต

เพิ่มพิเศษที่ใชรวมกันไดเขากับโทรศ

ตอบรับอัตโนมัติ—ตั้งวาคุณตองก

หรือไมหลังผานไป 5 วินาที หากตั้ง

รับอัตโนมัติจะไมทํางาน คุณไมสาม
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ยเสียง ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา ใน

ารเสียงและคําสั่งที่จดจําในภาษาในเครื่องที่

การรีเซ็ตขอมูลเสียงที่เครื่องจดจําไว เชน เมื่อ

ลือก ลบการดัดแปลงเสียง

อปพลิเคชัน

ัดการ คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันและ

งประเภท คือ

ลยี Java สําหรับไฟลที่มีสวนขยายเปน .jad หรือ 

 ที่เหมาะสมสําหรับระบบปฏิบัติการ Symbian 

ยายของไฟลเปน .sis โปรดติดตั้งซอฟตแวรที่

ัพท Nokia N80 เทานั้น บริษัทผูผลิตซอฟตแวร

ยเลขรุนอยางเปนทางการ นั่นคอื Nokia N80-1

ไปยังเครื่องโทรศัพทของคุณไดจากคอมพิว

ดในระหวางการเบราส หรือสงถึงคุณเปน

อีเมล หรือโดยการใชการเชื่อมตอ Bluetooth 

 Application Installer ใน Nokia PC Suite 

ของคุณ หากคุณใช Microsoft Windows 

วในการดหนวยความจําที่ใชรวมกันได 
แสงสวาง—ตั้งวาจะใหเปดแสงสวางคางไวหรือปดหลังจากหมดเวลาที่กําหนด  ไม

สามารถใชการตั้าคานี้กับอุปกรณเพิ่มพิเศษทั้งหมด

หากคุณใช เท็กซโฟน คุณตองเรียกใชอุปกรณนี้บนโทรศัพทของคุณ กด  และ

เลือก เครื่องมือ > การตัง้คา > อุปกรณเพิ่มพิเศษ > เท็กซโฟน > ใชเท็กซ

โฟน > ใช

การสั่งงานดวยเสียง

คุณสามารถใชการสั่งงานดวยเสียงเพื่อควบคุมการทํางานของเครื่องได สําหรับ

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูงที่โทรศัพทของคุณรองรับ โปรดดูที่ 

“การโทรออกดวยเสียง” ในหนา 46

ในการเรียกใชการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูงเพื่อเริ่มตนแอปพลิเคชั่นและรูปแบบ คุณ

ตองเปดแอปพลิเคชั่น คําสั่งเสียง  และแฟมขอมูล รูปแบบ กด  และเลือก 

เครื่องมือ > คําสั่งเสียง > รูปแบบ โทรศัพทจะสรางรายการเสียงสําหรับแอป

พลิเคชันและรูปแบบดังกลาว ในการใชการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูง ใหกด  คาง

ไวในโหมดสแตนดบาย และพูดคําสั่งเสียง การสั่งงานดวยเสียงจะเปนชื่อของ

แอปพลิเคชันหรือรูปแบบที่ปรากฏในรายการ

ในการเพิ่มแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ลงในรายการ เลือก ตัวเลือก > แอปพลิเคชั่นใหม 

ในการเพิ่มการสั่งงานดวยเสียงเปนเสียงที่สองที่สามารถนํามาใชเริ่มตนแอปพลิเคชั่น 

เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนคําสั่ง และพิมพคําสั่งเสียงใหมในรูปของขอความ อยา

ใชชื่อที่สั้นมากๆ ตัวยอ และชื่อยอ

ในการฟงรายการเสียงที่ถูกซิงโครไนส เลือก ตัวเลอืก > เลน

ในการเปลี่ยนการตั้งคาการสั่งงานดว

การปดโปรแกรมสรางเสียงที่เลนรายก

เลือก ใหเลือก ซินธีไซเซอร > ปด ใน

มีการเปลี่ยนผูใชโทรศัพทเครื่องนี้ ใหเ

ตัวจัดการแ

กด  และเลือก เครื่องมือ > ตัวจ

ซอฟตแวรลงในโทรศัพทของคุณไดสอ

• แอปพลิเคชั่น J2METM ใชเทคโนโ

.jar ( ) 

• แอปพลิเคชันและซอฟตแวรอื่นๆ

( ) ไฟลการติดตั้งจะมีสวนข

ฅออกแบบเปนพิเศษสําหรับโทรศ

จะอางถึงโทรศัพทรุนนี้โดยใชหมา

คุณอาจทําการถายโอนไฟลการติดตั้ง

เตอรที่ใชงานรวมกันได หรือดาวนโหล

ขอความมัลติมีเดีย เปนสิ่งที่แนบมาใน

หรืออนิฟราเรด คุณสามารถใช Nokia

เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพท

Explorer เพื่อโอนไฟล ใหจัดเก็บไฟลไ

(โลคัลดิสก)
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> ติดตัง้ ในแอปพลิเคชั่นอื่น ใหเลื่อนไปที่ไฟล

ิ่มตนการติดตั้ง

จะแสดงขอมูลความคืบหนาในการติดตั้ง หาก

ายเซ็นแบบดิจิตอลหรือการรับรอง โทรศัพทจะ

ตอ หากคุณแนใจถึงแหลงที่มาและตัวโปรแกรม

หคนหาโปรแกรมนั้นในเมนู แลวกดปุม 

ายและดูขอมูลพิเศษเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น เลือก 

ได

แวรใดและทําไปเมื่อใด เลือก ตัวเลือก > ดูบันทึก

ชวยเหลือเพื่อใหทางศูนยดูวาไดติดตั้งหรือยาย

> สงไฟลบันทึก > ทางขอความตัวอกัษร หรือ 

ีการตั้งคาอเีมลที่ถูกตองแลวเทานั้น)

คุณสามารถรองรับแอปพลิเคชันปองกันไวรัส

การมีแอปพลิเคชันปองกันไวรัสมากกวาหนึ่ง

ระทบตอสมรรถนะและการทํางานของเครื่อง

านได

ละซอฟตแวร

ัวเลือก > ลบ เลือก ใช เพื่อยืนยัน

ะติดตั้งซอฟตแวรนั้นใหมได ตอเมื่อคุณมีชุด

ของชุดซอฟตแวรที่ลบนั้นอยางครบถวน หากคุณ

สามารถเปดเอกสารที่สรางโดยใชซอฟตแวรนั้น
เค
ร ื อ

งม
 ือ การติดตั้งแอปพลเิคชันและซอฟตแวร

 แสดงวานี่คือแอปพลิเคชั่น .sis  แอปพลิเคชั่น Java  แสดงวา

ติดตั้งแอปพลิเคชั่นไดไมสมบูรณ และ  แสดงวา ติดตั้งแอปพลิเคชั่นไวบน

การดหนวยความจําแลว

 ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชงานเฉพาะซอฟตแวรจากแหลงที่มีการรักษา

ความปลอดภัยและมีการปองกันจากซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานั้น

กอนการติดตั้ง ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:

• ในการดูขอมูลตางๆ เชน ประเภทโปรแกรม, เลขที่เวอรชัน และผูจัดจําหนาย

หรือผูผลิตโปรแกรม ใหเลือก ตัวเลือก > ดูรายละเอียด

• ในการแสดงรายละเอียดใบรับรองความปลอดภัยของโปรแกรม ใหเลือก 

ตัวเลือก > ดูใบรับรอง โปรดดูที่ “การจัดการใบรับรอง” ในหนา 82

• หากคุณติดตั้งไฟลที่มีการอปัเดตหรือการแกไขโปรแกรมเดิมที่มีอยู คุณจะเรียก

คืนไดเฉพาะโปรแกรมตนฉบับ หากคุณมีไฟลการติดตั้งตนฉบับหรือขอมูล

สํารองของชุดซอฟตแวรที่ลบออกไปอยางครบถวน ในการเรียกคืนแอปพลิ

เคชันตนฉบับ ใหลบแอปพลิเคชันดังกลาว และติดตั้งแอปพลิเคชันนั้นอกีครั้ง

จากไฟลการติดตั้งตนฉบับ หรือขอมูล-สํารอง

• ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน Java ตองใชไฟล .jar หากไมมีไฟลนี้ เครื่องจะขอให

คุณดาวนโหลด หากไมไดระบุจุดเชื่อมตอไวใหกับโปรแกรม เครื่องจะขอใหคุณ

เลือกกอน หากคุณกําลังดาวนโหลดไฟล .jar คุณอาจตองปอนชื่อผูใชและรหัส

ผานเพื่อเขาใชเซิรฟเวอร คุณสามารถขอรับขอมูลเหลานี้ไดจากผูใหบริการหรือ

ผูผลิตแอปพลิเคชัน

1 ในการคนหาไฟลการติดตั้ง  ใหกด  และเลือก เครื่องมือ > ตัวจัดการ 

หรือคนหาหนวยความจําของโทรศัพทหรือการดหนวยความจําที่ใชรวมกันได

(หากใสไว) ใน ตัวจัดการไฟล หรือเปดขอความใน ขอความ > ถาดเขา ที่มี

ไฟลการติดตั้ง

2 ใน ตัวจัดการ เลือก ตัวเลือก

การติดตั้ง และกด  เพื่อเร

ในระหวางการติดตั้ง โทรศัพท

คุณติดตั้งโปรแกรมโดยไมใชล

แจงเตือน ใหดําเนินการติดตั้ง

นั้น

หากตองการเริ่มโปรแกรมที่ติดตั้ง ใ

ในการเริ่มตนการเชื่อมตอกับเครือข

ตัวเลือก > ไปยังที่อยูเว็บ หากทํา

ในการดูวาติดตั้งหรือยายชุดซอฟต

ในการสงบันทึกการติดตั้งไปยังศูนย

โปรแกรมใดบาง ใหเลือก ตัวเลือก

ทางอีเมล (นํามาใชไดเฉพาะเมื่อม

ขอสําคัญ: โทรศัพทของ

ไดเพียงหนึ่งแอปพลิชัน 

แอปพลิเคชันอาจสงผลก

หรือทําใหเครื่องหยุดทําง

การลบแอปพลิเคชันแ

เลื่อนไปยังชุดซอฟตแวรและเลือก ต

หากคุณทําการลบซอฟตแวร คุณจ

ซอฟตแวรตนฉบับหรือขอมูลสํารอง

ลบชุดซอฟตแวรออก คุณอาจจะไม

ไดอีก
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มโยงกับคียในโทรศัพท

หรือขยายเวลาในการใชไฟลมีเดีย ใหเลือก

นเนื้อหา รหัสเขาใชงานจะไมสามารถอัปเดต

รเว็บ โปรดดูที่ “ขอความบริการเว็บ” ใน

ะของอายุที่ใชงานไดและความสามารถใน

ละกดปุม 
โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชั่นปองกันไวรัสเพียงหนึ่งแอปพลิเคชั่น  การมี

แอปพลิเคชั่นปองกันไวรัสมากกวาหนึ่งแอปพลิเคชั่นอาจมีผลตอสมรรถนะและการ

ทํางานของโทรศัพท หรือทําใหโทรศัพทไมทํางาน

การตัง้คา 

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ตรวจใบรับรองออนไลน—เลือกเพื่อตรวจสอบใบรับรองแบบออนไลนกอน

การติดตั้งโปรแกรม

ที่อยูเว็บที่ตั้งไว—ตั้งคาเริ่มตนของแอดเดรสที่จะใชในการตรวจสอบใบรับรอง

แบบออนไลน

โปรแกรม Java บางชนิดอาจตองใชการโทรติดตอ การสงขอความ หรือการเชื่อมตอ

ระบบเครือขายไปยังจุดเชื่อมตอเพื่อขอดาวนโหลดขอมูลหรือสวนประกอบเพิ่มเติม 

ในหนาจอหลักของ ตัวจัดการ เลื่อนไปที่แอปพลิเคชั่น และเลือก ตัวเลือก > การ

ตั้งคาเปนกลุม เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคาที่เกี่ยวของกับแอปพลิเคชั่นเฉพาะนั้น

สิทธิการใชสําหรับไฟลทีม่ีลิขสิทธิ์
ปองกัน

ในการดูสิทธกิารใชสิทธิทางดิจิตัลที่จัดเก็บไวในโทรศัพทของคุณ กด  และเลือก 

เครื่องมือ > สิทธิการใช และจากตัวเลือกตอไปนี้:

คียที่ใชได—ดูคียที่ถูกเชื่อมตอกับไฟลสื่อหนึ่งหรือหลายไฟลและคียที่ยังไมไดเริ่ม

ตนระยะเวลาที่ใชได

คียที่ใชไมได—ดูคียที่ไมถูกใช ระยะเวลาสําหรับการใชไฟลมีเดียที่อาจเกินกวาที่

กําหนดหรือมีไฟลสื่อที่ถูกปองกันแตยังไมมีสิทธิการใชที่เชื่อมตอ

คียที่ไมถูกใช—ดูคียที่ไมมีไฟลสื่อเชื่อ

หากตองการซื้อเวลาในการใชเพิ่มขึ้น 

รหัสเขาใชงาน และ ตัวเลือก > ใชงา

ได หากไมใชงานการรับขอความบริกา

หนา 36

ในการดูขอมูลโดยละเอียด เชน สถาน

การสงไฟล ใหเลื่อนไปที่สิทธิการใช แ

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 



88

ามดังตอไปนี้ ไมไดระบุจุดเชือ่มตอที่ใชได 
ร 

ง โปรดติดตอขอรับคําแนะนําจากผูใหบริการของคุณ 

ยูบนหนาจอและกลองออก โปรดตรวจสอบชอง
ะอาดดีหรือไม 

ีเพี้ยน หรือจดุที่ภาพขาดหายไปปรากฏขึ้นบน

นี้ จอบางแบบจะมีพกิเซลหรือจุดที่ยังคงปรากฏ
มิใชขอผิดพลาดแตอยางใด

นอุปกรณอื่นบนอุปกรณของฉัน

รตั้งคาบนเครือขายโฮมแลว เปด การแบงใชเนื้อหา 
 UPnP อื่นๆ ที่ใชรวมกันไดแลว

กรองไว และไมมีการเชื่อมตอใดที่ตัวกรองนั้น
บันทึก ในการดูเหตุการณทั้งหมด ใหเลือก  สวนตัว > 
> การสื่อสารทั้งหมด
กา
รแ

ก ไ
ขป

 ัญ
ห
า:

 Q
&A การแกไขปญหา: Q&A

รหัสผาน 

Q: รหัสผานของรหัสล็อค, รหัส PIN หรือ รหัส PUK ของขาพเจาคืออะไร

A: รหัสล็อคที่ระบบตั้งไว คือ 12345 ในกรณีที่คุณลืมหรือทํารหัสล็อคหาย 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหรือ Nokia Care Center ในกรณีที่คุณลืมหรือทํารหัส 
PIN หรือ PUK หรือถาคุณยังไมไดรับรหัส ใหติดตอผูใหบริการระบบเครือขายของ
คุณ สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสผาน ใหติดตอผูใหบริการจดุเชื่อมตอ เชน 
ผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) ผูใหบริการ หรือ ผูใหบริการเครือขาย

แอปพลิเคชันไมตอบสนอง

Q: ขาพเจาจะปดแอปพลิเคชันที่ไมตอบสนองไดอยางไร

A: ใหเปดหนาตางสลับการใชแอปพลิเคชัน โดยการกดปุม  คางไว และเลื่อนไป
ยังแอปพลเิคชัน และกด  เพื่อปดแอปพลิเคชัน

การเชื่อมตอ Bluetooth

Q: เหตุใดจึงคนหาเครื่องของเพื่อนไมพบ

A: ใหตรวจสอบเครื่องทั้ง 2 เครื่องวามีการเปดใชงานอยูรึเปลา
ตรวจสอบวาอุปกรณทั้งสองนั้งอยูหางกันไมเกิน 10 เมตร (33 ฟตุ) 
หรือตรวจสอบวาไมมีกําแพงหรือสิ่งกีดขวางใดๆ กั้นระหวางอุปกรณทั้งสอง
ตรวจดูวาอุปกรณอื่นไมไดอยูในโหมดซอน
ตรวจดูวาอุปกรณทั้งสองสามารถใชรวมกนัได

Q: ทําไมจึงไมสามารถยกเลิกการตอเชื่อมบลูทูธได?

A: หากมีการเชื่อมตออุปกรณอื่นเขากับโทรศัพทของคุณอยู คุณสามารถสิ้นสุด
การเชื่อมตอโดยใชอุปกรณอีกเครื่อง หรือโดยการยกเลิกการเชื่อมตอ Bluetooth เลือก 
เชือ่มตอ > Bluetooth > ปด

บริการเบราเซอร

Q: ควรทําอยางไร หากปรากฏขอคว
ระบุหนึ่งคาในการตั้งคาบริกา

A: ปอนการตั้งคาเบราเซอรที่ถูกตอ

กลองถายรูป 

Q: ทําไมภาพจึงดูเปอน

A: นําเอาฟลมพลาสติกที่ปดคลุมอ
ปองกันเลนสกลองถายภาพวาส

หนาจอ

Q: ทําไมจึงมีจุดสวางลางๆ, จุดที่มสี
หนาจอทุกครั้งที่เปดเครื่อง

A: เปนลักษณะของหนาจอประเภท
อยูหรือหายไป ซึ่งเปนเรื่องปกติ 

เครือขายโฮม (UPnP)

Q: ทําไมถึงไมเห็นไฟลที่ถูกจัดเก็บใ

A: เพื่อใหแนใจวาคุณไดกําหนดกา
ในอุปกรณของคุณ และอุปกรณ

บันทึก

Q: เหตุใดจึงไมมีการบันทึกใดๆ เลย

A: คุณอาจจะเปดใชงานฟงกชันตัว
พิจารณาแลววาควรจัดเก็บไวใน
บันทึก > ตัวเลือก > ตัวกรอง 
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รถรับขอความมัลติมีเดียไดเนื่องจากหนวย

ารใชงานจะปรากฏในขอความแจงขอบกพรอง
บบางขอมูลกอนจะดึงขอความ ในการดู
วามแตกตางของกลุมขอมูลที่ใชไปที่ในหนวย

> ตัวเลือก > รายละเอียดหนวยความจํา

ดงแบบกะทัดรัด แสดงวาเกิดอะไรขึ้น 

จากศูนยขอความมัลติมีเดีย
ีเดียไดระบุไวถูกตองและหมายเลขโทรศัพทหรือ
ม > ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความมัลติมีเดีย

ไดอยางไร หากโทรศัพทเริ่มตอเชือ่มขอมูล

ารเชื่อมตอขอมูล ใหเลือก ขอความ 

ึง—ทําใหบันทึกขอความไวในศูนยขอความ
นภายหลัง เชน หลังจากที่คุณเลือกการตั้งคา 
กรณยังคงตองการสงรายละเอียดการบันทึก
ันที ใหเลือก ดึงทันที
ม > ปฏิเสธขอความ— การปฏเิสธการนํา
จากเปลี่ยนการตั้งคานี้
ะเอียดการบันทึกยอไปยังเครือขาย 
อความมัลติมีเดียที่กําลังจะสงมาหา
ื่อยกเลิกการนําเขาขอความมัลติมีเดียหลังจาก
ตอเชื่อมเขากับระบบเครือขายที่เกี่ยวของกับ
หนวยความจําเหลือนอย

Q: เมื่อหนวยความจําโทรศัพทเหลือนอย ควรดําเนินการอยางไร

A: คุณสามารถลบรายการตางๆ ดังตอไปนี้ไดตามปกติเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาหนวย
ความจําไมเพยีงพอ:

• ขอความจากโฟลเดอร ถาดเขา, ฉบับราง และ สง ใน ขอความ

• ขอความอีเมลที่ดึงมาจากหนวยความจําโทรศัพท

• เพจเบราเซอรที่จดัเก็บไว

• ภาพและภาพถายใน คลังภาพ

หากคุณตองการลบขอมูลรายชื่อผูติดตอ บันทึกปฏิทิน ตัวนับเวลาการโทร ตัวนับคาโทร 
คะแนนการเลนเกมส หรือขอมูลอื่นๆ ใหไปที่แอปพลิเคชนันั้น เพื่อลบขอมูลออก หาก
คุณกําลังลบหลายรายการ และเครื่องแสดงขอความแบบใดแบบหนึ่งดังนี้: หนวยความ
จําไมพอที่จะดําเนินการ ลบบางขอมูลออกกอน หรือ หนวยความจําต่ํา ลบบาง
ขอมลู ใหลองลบรายการใดรายการหนึ่ง (เริ่มจากรายการขนาดเล็กกอน)

Q: ขาพเจาจะจัดเก็บขอมูลกอนที่จะลบไดอยางไร

A: บันทึกขอมูลของคุณดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้

• ใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite เพื่อทําสําเนาขอมูลทั้งหมดสํารองไวในเครื่อง

คอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกันได

• สงรูปภาพไปยังอีเมลแอดเดรสของคุณ และจัดเก็บรูปภาพไวในคอมพิวเตอรของคุณ

• สงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth ไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได

• จัดเก็บขอมูลในการดหนวยความจําที่ใชรวมกันได

การรับสงขอความ

Q: ทําไมขาพเจาจึงไมสามารถเลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพทได

A: บัตรรายชื่อไมมีเบอรโทรศัพทหรืออีเมล-แอดเดรส เพิ่มขอมูลที่ขาดหายไปใหกับ
บัตรรายชื่อใน รายชื่อ

การรับสงขอความมัลติมเีดีย

Q: ควรทําอยางไรเมื่อโทรศัพทไมสามา
ความจําเต็ม

A: จํานวนหนวยความจําที่จําเปนตอก
ดังตอไปนี้: หนวยความจําไมพอล
ชนิดของขอมลูที่คุณมีและดูขนาดค
ความจํา ใหเลือก ตัวจัดการไฟล 

Q: บันทึก กําลังดึงขอความ จะถูกแส

A: อุปกรณกําลังดึงขอความมัลติมีเดีย
ตรวจดูวาการตั้งคาขอความมัลติม
ที่อยูไมมีขอผิดพลาด เลือก ขอควา

Q: ขาพเจาจะสิ้นสุดการตอเชื่อมขอมูล
อยูตลอดเวลาไมรูจบ 

A: ในการหยุดอุปกรณจากการสรางก
และทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้:
เมื่อไดรับขอความ > ระงับการด
มัลติมีเดีย แลวทําการดึงขอความใ
หลังจากเปลี่ยนการตั้งคานี้แลว อุป
ยอไปยังเครือขาย การดึงขอความท
ใหเลือก ดึงทันทีเมือ่ไดรับขอควา
เขาขอความมัลติมีเดียทั้งหมด หลัง
แลว อุปกรณยังคงตองการสงรายล
และศูนยขอความมัลติมีเดียจะลบข
คุณ การรับมัลติมีเดีย > ปด—เพ
เปลี่ยนการตั้งคานี้แลว เครื่องจะไม
การรับสงขอความมัลติมีเดียอีก 

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 
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องคุณ กลับ

มเลย ไอคอนความพรอมใชบริการ WLAN จะไม
ังสามารถสแกนหาเครือขาย WLAN ที่พรอมใชได
าย WLAN ตามปกติ
กา
รแ

ก ไ
ขป

 ัญ
ห
า:

 Q
&A การเชื่อมตอ PC

Q: เพราะเหตุใดจึงมีปญหาในการเชื่อมตอโทรศัพทเขากับเครื่อง PC

A: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC Suite แลว และเปดใช
โปรแกรมนี้ในเครื่องพีซีของคุณ โปรดดูที่คูมือผูใชของชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 
ในแผนซีดีรอม สวนขอมูลเพิ่มเติมของวิธกีารใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 
โปรดดูที่ฟงกชันความชวยเหลือในชุดโปรแกรม Nokia PC Suite หรือไปที่เว็บ
ไซตฝายสนับสนุนที่ www.nokia-asia.com

LAN ไรสาย

Q: ทําไมฉันไมสามารถเห็นจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) ถึงแมวาจุดเชื่อมตอ LAN 
ไรสายอยูในพื้นที่ที่คลอบคลุม

A: อาจจะเปนที่จุดเชื่อมตอ WLAN  ไดใชตัวบงชี้บริการ (SSID) แบบซอนไว คุณ
สามารถเชื่อมตอเครือขายที่ใช SSID แบบซอนไว ในกรณีที่คุณรูวา SSID ถูกตอง 
และไดสรางจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตแบบ WLAN สําหรับเครือขายบนอุปกรณ Nokia 
ของคุณ

Q: ฉันสามารถปดการใช LAN ไรสาย (WLAN) บนอุปกรณ Nokia ของฉันไดหรือไม

A:  WLAN บนโทรศัพท Nokia ของคุณจะปดเมื่อคุณไมไดพยายามเชื่อมตอ หรือไมได
เชื่อมตอกับจุดเชื่อมตออื่น หรือไมไดสแกนหาเครือขายที่พรอมใหบริการ นอกจากนี้
คุณยังสามารถลดการใชแบตเตอรี่ไดดวยการระบุวา โทรศัพท Nokia จะไมสแกนหรือ
สแกนหาเครือขายที่ใชไดคางไวที่ดานหลังใหนอยลง WLAN จะปดตัวเองในระหวาง
การสแกนที่ทําคางไวที่ดานหลัง

ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาการสแกนดานหลัง:

1 กด  และเลือก เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > LAN ไรสาย

2 เปลี่ยนคาของ แสดงสถานะ เปน ไมเลย เพื่อหยุดการสแกนที่ดานหลัง หรือ

เพิ่มระยะเวลาการสแกนที่ดานหลังใน สแกนหาเครือขาย

3 ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข

เมื่อตั้งคา สแกนหาเครือขาย เปน ไ
ปรากฏในโหมดสแตนดบาย แตคุณย
ดวยตัวคุณเอง และเชื่อมตอกับเครือข

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 
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ใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสําหรับการเชือ่มตอเกิด

 การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศที่รอน
อายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง ควรเก็บแบต
°C (59°F และ 77°F) เสมอ การใชแบตเตอรี่ที่รอน
ารถทํางานไดชั่วคราว แมวาแบตเตอรี่นั้นจะมี
รทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิ

อาจเกิดการระเบิดได ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความเสีย
แบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น  
ะไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ขอมลูเก ียวกบัแบตเตอร ี

การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจประจุใหมได แบตเตอรี่ใหม
จะสามารถทํางานไดเต็มประสทิธิภาพหลังจากผานการชารจและคายประจอุยางสมบรูณ 
2-3 รอบ คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะเสื่อม
สภาพลงตามการใชงาน เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่
สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจาก 
Nokia และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก 
Nokia เทานั้น

หากใชแบตเตอรี่สํารองเปนครั้งแรกหรือไมไดใชแบตเตอรี่ติดตอกันเปนเวลานาน อาจ
จําเปนตองตอเครื่องชารจ กอนถอดออกและตอกลับเขาไปใหมเพื่อเริ่มตนชารจแบต
เตอรี่

ถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลว
คางไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเอง
เมื่อเวลาผานไป

ในกรณีที่ไมมีประจุแบตเตอรี่เหลืออยูเลย สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบน
หนาจอเมื่อเวลาผานไปสองสามนาที ซึ่งจะสามารถโทรออกไดหลังจากนั้น

คุณควรใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคที่ระบุเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ที่
ชํารุดเสียหาย

อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน 
เหรียญ คลิป หรือปากกามาสมัผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ 
(มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน 
ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ  

การลัดวงจรขั้วแบตเตอรี่ดังกลาวอาจทํา
ความเสียหายได

การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน
หรือหนาวจัด จะทําใหประสิทธิภาพและ
เตอรี่ไวที่อุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25
หรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสาม
ประจุอยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพกา
ต่ํากวาจุดเยือกแข็ง

หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจาก
หายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน การกําจดั
กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได แล
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ุณไมใชแบตเตอรี่ของแท?
อรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปน
ปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับ
ันตรายและอาจทําให โทรศัพทของคุณมีประสิทธิภาพ
ณเสริมเสียหายได รวมทั้งอาจสงผลตอการรับรอง
ัพท
เกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ Nokia 
k

ข อ
ม

 ูลเ
ก ี ย

วก
 ับ
แบ

ตเ
ตอ

ร ี 

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่
ของ Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบวา
แบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย 
Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปนี้:
การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปน
แบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่ของคุณไมใช
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้ หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืน
แบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา 
การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม

1 เมื่อมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือ
ประสานกัน (Nokia Connecting Hands) 
ในมุมมองหนึ่งและจะเห็นโลโก อุปกรณเสริมของ
แทของ Nokia (Nokia Original Enhancement) 
ในอีกมมุมองหนึ่ง

2 เมื่อคุณขยับแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอรโฮโลแกรมไปทาง
ซาย ขวา ขึ้น และลง คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด 
ในแตละดานตามลําดับ

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของค
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเต
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม โ
การรับรองจากบริษัทผูผลติอาจเปนอ
ดอยลงอีกทั้งยังทําใหเครื่องและอุปกร
หรือการรับประกันอื่นใดที่ใชกับโทรศ
หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิ่มเติม
ไปที่ www.nokia.co.th/batterychec

http://www.nokia.co.th/batterycheck
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HS-34W

HS-36W

HS-26W

MD-1

LPS-4

BHF-3

ําโพง HF-3

HF-6W

CK-7W

CK-10

CR-39

N616

DC-4

ขนาด 128 MB MU-17

ขนาด 256 MB MU-18

ขนาด 512 MB MU-23
อปุกรณเสรมิของแทจาก Nokia

อุปกรณเสริมแบบใหมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนายอยูมากมาย คุณสามารถเลือก
อุปกรณเสริมซึ่งเหมาะกับความตองการในการติดตอสื่อสารของคุณได รายการอุปกรณ
เสริมที่ใชงานรวมกันไดมีดังนี้

ระบบเสียง

ชุดหูฟงแบบแฟชัน่สเตอริโอ HS-3

ชุดหูฟง HS-5

ชุดหูฟงแบบสเตอริโอ HDS-3

ชุดหูฟงแบบ Boom Headset HDB-4

ชุดหูฟงแบบสเตอริโอ HS-20

ชุดหูฟงแบบ Activity Headset HS-8

ชุดหูฟงแบบ Display Headset HS-6

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

ชุดหูฟงไรสายแบบสเตอริโอ

ชุดหูฟงไรสาย

มิวสิคแสตนด

Inductive Loopset

รถยนต

อุปกรณ Headrest Handsfree

อุปกรณชารจแบตเตอรี่ในรถยนตพรอมล

ชุดอุปกรณแฮนดฟรีไรสายในรถยนต

ชุดอุปกรณเสริมรถยนตขั้นสูง

ชุดอุปกรณเสริมรถยนต

Universal holder

ชุดอุปกรณเสริมรถยนตของโทรศัพท

เครื่องชารจโทรศัพทมอืถือ

ขอมูล

หนวยความจําเสริมแบบ miniSD Card 

หนวยความจําเสริมแบบ miniSD Card 

หนวยความจําเสริมแบบ miniSD Card 

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 
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 โดยขึ้นอยูกับซิมการด การตั้งคาระบบและคาที่ใช 

าสนทนา# เวลารอสาย#

ึง 225 นาที 

M)

ึง 160 นาที 

DMA)

จนถึง 220 ชั่วโมง 

(GSM)

จนถึง 240 ชั่วโมง 

(WCDMA)
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แปนพิมพไรสาย SU-8W

ปากกาดิจิตอล SU-1B

พลังงาน

เครื่องชารจขนาดกะทัดรัด AC-3

อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบายไวในสวนถัดไป

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนายบาง ตอไป
นี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏบิัติสําหรับการใชอุปกรณเสริม:

• เก็บอุปกรณเสริมใหพนมือเด็ก

• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึง

ที่สายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ติดตั้งในรถอยาง

สม่ําเสมอ

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับ
การรับรองจากผูผลิตโทรศัพทเทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ 
อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปนโมฆะไป

แบตเตอรี่

# เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงได
รูปแบบที่ใช รวมถึงสภาพแวดลอม

ประเภท
เทคโน

โลยี
เวล

BL-5B Li-Ion

จนถ

(GS

จนถ

(WC
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okia HS-36W

ของ Nokia HS-36W มีฟงกชันแบบแฮนดฟรี

กในโทรศัพทมือถือ

ดวกสบายในการสวมใสดวยการปรับใหเขา

 และเปดรอรับสายไดนาน 110 ชั่วโมง
ชุดหฟูงไรสายของ Nokia HS-26W

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

คุณสมบัติหลัก:  

• รูปแบบคลาสสิคกับเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

• ที่เสียบหูแบบยืดหยุนขนาดพอดีและสะดวกสบายกับหูแตละขาง

• สะดวก, ปุมตอบรับ/จบ ขนาดใหญ

• ตัวควบคุมระดับเสียงแบบสะดวก - ปรับระดับเสียงไดโดยงายจากชดุหูฟง

• การควบคุม: ตอบ/จบ การสนทนา, หมุนซ้ํา, การใชเสียงโทรออก, เงยีบเสียง, 

ควบคุมระดับเสียง, สลับระหวางโหมดโทรศัพทและโหมดแฮนดฟรี 

• เลือกสองสีระหวาง: สีดําและสีขาว

• สนทนาตอเนื่องไดนานถึง 5 ชั่วโมง และเปดรอรับสายไดนาน 150 ชั่วโมง

ชุดหูฟงไรสายของ N

ลืมการดูที่โทรศัพทไดเลย ชุดหูฟงไรสาย
ชวยทําใหคุณสะดวกและงายตอการใช

คุณสมบัติหลัก:  

• ควบคุมแฮนดฟรีไรสายอยางสะดว

• น้ําหนักเบา (เพียง 20 กรัม) และสะ

กับเอียรลูป

• สนทนาตอเนื่องไดนานถึง 6 ชั่วโมง

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 
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เขากับชองจุดบุหรี่ในรถยนต

ทที่ใชงานรวมกันไดของคุณขณะเดินทาง

ง Nokia SU-8W

แปนพมิพไรสายของ Nokia เขียนอีเมล ขอความ
ดอยางรวดเร็วและงายแสนงายดวยแปนพมิพ 
ายของ Nokia มีขนาดเล็ก พับได ดีไซนน้ําหนักเบา 
ปนอุปกรณชวยงานชั้นเยี่ยมสําหรับระบบสํานักงาน

า พับได

ื่อพับเก็บ

และแอปพลิเคชันหลักของโทรศัพทที่ใชงานรวมกันได

ี่ใชงานรวมกันได (เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth)

 3 อยาง: การเปด/ปด, สถานะการเชื่อมตอไรสาย, 
อ ุป
กร

ณ
 เส
ร ิม

ขอ
งแ

ท
 จา

ก 
N

ok
ia ชุดอุปกรณแฮนดฟรไีรสายในรถยนต HF-6W 

ของ Nokia

เดินทางบนทองถนนไดสะดวกดวยชุดอุปกรณไรสายแฮนดฟรีในรถยนตของ Nokia 
อุปกรณขนาดกะทัดรัดชิ้นนี้ใชติดตอสื่อสารกับโทรศัพทที่ใชงานรวมกันไดของคุณ ผาน
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth โดยตองอยูหางกันไมเกิน 10 เมตร โดยมี ”ระบบติดตามเสียง” 
ซึ่งใชไมโครโฟน 4 ตัว เลือกเสียงจาก 19 ทิศทาง เพือ่กําหนดทิศทางที่มาของเสียง และ
ตัดเสียงรบกวนรอบขางที่ไมเกี่ยวของจากบริเวณรอบๆ ติดตั้งไดงาย เพียงเสียบเขากับ
ชองจุดบุหรี่ในรถยนต

คุณสมบัติหลัก:  

• การเชื่อมตอไรสายกับโทรศัพทที่ใชงานรวมกันไดผานทางเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

• เทคโนโลยีติดตามเสียงชวยลดเสียงรบกวนรอบขาง

• รับสายและวางสาย รวมทั้งปรับระดับเสียงไดจากปุมเดียวกัน

• การติดตั้งในขั้นตอนเดียว: เสียบ

• สายมวนเก็บไดเพื่อชารจโทรศัพ

แปนพิมพไรสายขอ

พัฒนาประสิทธิภาพงานของคุณดวย
แบบตัวอักษร หรือบันทึกการประชุมไ
QWERTY เต็มรูปแบบ แปนพิมพไรส
จึงเหมาะที่จะพกพาและใชงาน และเ
ไรสายเคลื่อนที่ของคุณ

คุณสมบัติหลัก:  

• แปนพมิพ QWERTY น้ําหนักเบ

• ปุมเปด/ปด พรอมปดอัตโนมัติเม

• ปุมลัดสําหรับเมนูรับสงขอความ

• การเชื่อมตอไรสายกับโทรศัพทท

• ไฟ LED แสดงสถานะการทํางาน

สถานะแบตเตอรี่

• ใชแบตเตอรี่ AAA 2 กอน

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 



กา
รด

 ูแล
แล

ะบ
ำร

 ุงร
 ักษ

า

97

(เชน รายชื่อและบันทึกของปฏิทิน) ไวเสมอ

ๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการทํางาน ใหปดโทร
งขอมูลที่สําคัญทั้งหมดเอาไว

ท แบตเตอรี่ แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ 
ปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
การดแูลและบาํรงุรกัษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมอืการผลิตที
 ประณีต คุณจงึควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏบิัติ
ตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง

• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง ฝน ไอน้ํา ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแรเปนสาร
ประกอบซึ่งจะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสขึ้นสนิม หากตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอดแบต
เตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวน
ที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจดั เนื่องจากอุณหภมูิสงูจะทําใหอายุการทํางานของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง ทั้งยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวน
ที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมือ่เครื่องกลับคืนสูอุณหภูมปิกติ ความชื้น
จะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจร

ภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได
• อยาใชสารเคม ีน้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาด

เครื่อง
• อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนที่เลื่อนไดของโทรศัพทและ

อาจสงผลตอประสิทธภิาพในการทํางานของโทรศัพท
• ใชผาแหง นุมและสะอาดเพื่อเช็ดทําความสะอาดเลนส (เชน เลนสของกลองถายรูป 

เซ็นเซอรวัดระยะ และเซ็นเซอรวัดแสง)
• ใชเสาอากาศที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศสําหรับเปลี่ยนที่ไดรับการรับรองเทานั้น 

การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทํา
ใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณสื่อสาร
วิทยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

• ทําสํารองขอมูลที่คุณตองการเก็บ 
กอนสงโทรศัพทไปซอม

• หากตองการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะ
ศัพท และแกะแบตเตอรี่ออก สํารอ

คําแนะนําขางตนทั้งหมดใชไดกับโทรศัพ
หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไ
เพื่อขอรับบริการ
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ญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพทมอืถืออาจกอใหเกิด
ุปกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณ
ใหคุณปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเครื่องมือทาง
ปกปองจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม ปด
ายประกาศหามใชโทรศัพทมือถือ เนื่องจากสถาน
กําลังใชอุปกรณที่ไวตอสัญญาณ RF จากภายนอก

งหัวใจแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจาก
 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับ
อมูลตรงกับงานวิจัยจาก Wireless Technology 
งัหวะการเตนของหัวใจควร:

วบคุมจังหวะการเตนของหัวใจเกิน 15.3 เซ็นติเมตร 

เสื้อ
เครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจเพือ่ลด

ิดขึ้น ใหปดโทรศัพททันที และยายไปใชโทรศัพท

าจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได 
ุณควรปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ
ข อ
ม

 ูลเ
พ

 ิ ม
เต

 ิม
เพ

 ื อค
วา
ม
ป
ลอ

ดภ
 ัย ขอมลูเพิ มเตมิเพ ือความปลอดภยั

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บ
อุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

ความปลอดภัยดานสภาพแวดลอม

ปฏบิัติตามกฎระเบียบของสถานที่ตางๆ และปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือเมื่ออาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ใชโทรศัพทในสภาวะการทํางานตามปกติ 
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใชในตําแหนงปกติใกล
กับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 2.2 ซม. (7/8 นิ้ว) เซนติเมตร เมื่อใชซองหนัง
สําหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้
ไมควรมโีลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูในระยะหางจากรางกายตามที่
ระบุไวขางตน

ในการโอนยายไฟลขอมูลหรือขอความ โทรศัพทรุนนี้ตองใชการเชื่อมตอที่มีคุณภาพเขา
กับเครือขาย  ในบางกรณี การโอนยายไฟลขอมูลหรือขอความอาจลาชาจนกวาจะพบ
การเชื่อมตอในลักษณะดังกลาว  โปรดดูใหแนใจวา ไดรักษาระยะหางระหวางอุปกรณ
ตามที่ปรากฏขางตนจนกวาจะทําการโอนยายเสร็จเรียบรอย

สวนตางๆ ของอุปกรณทําจากแมเหล็ก  วัตถุที่เปนแมเหล็กอาจดึงดูดโทรศัพท หามวาง
บัตรเครดิตหรือสื่อที่ใชจัดเก็บอื่นๆ ที่ทําจากแมเหล็กไวใกลๆ กับโทรศัพท เพราะขอมูลที่
อยูภายในอาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย

การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญ
สัญญาณรบกวนตอการทํางานของอ
เพียงพอได หากมีขอสงสัย ขอแนะนํา
การแพทยวาอุปกรณชิ้นนั้นไดรับการ
โทรศัพทเมื่ออยูในสถานพยาบาลที่มีป
พยาบาลหรือโรงพยาบาลแหงนั้นอาจ

เครื่องกระตุนหัวใจ

ผูผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเตนขอ
เครื่องนี้อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6
เครื่องดังกลาว ซึ่งขอแนะนําเหลานี้มีข
Research บุคคลที่ใชเครื่องควบคุมจ

• เก็บโทรศัพทใหหางจากเครื่องค
(6 นิ้ว)

• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปา
• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับ

สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณสงสัยวามีสญัญาณรบกวนเก
บริเวณอื่น

อุปกรณชวยฟง 

อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอ
ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น ค

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 
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น โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมี
ง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ 

รวมถึงโทรศัพทเครื่องนี้ดวยนั้นทํางานโดยใช

ย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน รวมทั้ง

เหตุนี้ จึงไมสามารถรับประกันการ

งใจวาโทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมอื

ิเชน เมือ่เกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในขณะนี้ ตรวจสอบวามีสัญญาณเพียงพอ

การดที่ใชไดลงในโทรศัพทเสียกอน
นเพื่อใหหนาจอวางและพรอมสําหรับการโทรออก 
นงปจจบุันที่คุณอยู ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแตละ

จะตองปดฟงกชันเหลานั้นกอนจึงจะสามารถ
บับนี้หรือสอบถามขอมูลเพิม่เติมจากผูให

ขอมูลตางๆ ที่ถูกตองใหไดมากที่สุด โทรศัพท
พยีงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวาง
ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้งไมถูกตองหรือมกีารปองกัน
,ไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามนัที่ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบ
ควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภยั โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
กับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ที่ติดตั้งไวในรถของคุณ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซมโทรศัพทในรถยนต การติดตั้ง
หรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย 
ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติด
ตั้งและทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับ
โทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตที่มีถุงลมนิรภยั 
โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดตั้ง
อุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพอง
ตัวออก เนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณตางๆ ในบริเวณที่ไมถูกตองแลวถุงลมนิรภยัเกิด
พองตัวขึ้นอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสขึ้นได

คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน 
การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน 
รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และควรปฏบิัติตามปายและคํา
แนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนํา
ใหดับเครื่องยนต การเกิดประกายไฟในพื้นที่เชนนั้นอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหม
ที่อาจทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน 
ใกลเครื่องสูบแกสในสถานีบริการน้ํามัน และควรปฏบิัติตามขอหามเกี่ยวกับการใช
อุปกรณวิทยุในบริเวณคลังน้ํามัน สถานีเก็บน้ํามันและสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคมี หรือ
บริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิดอาจไมไดถูกประกาศให
เห็นเดนชัด พื้นที่ตางๆ เหลานี้ ไดแก ชั้นใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี 

ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เช
หรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออ

การโทรฉุกเฉิน

 ขอสําคัญ: โทรศัพทมือถือ

สัญญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสา

ฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตั้งโปรแกรมเอง ดวย

เชื่อมตอในทุกสภาวะได คุณจึงไมควรวา

สื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจําเปน อาท

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบตัิดังนี้

1 หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้น
หรือไม 
ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิม

2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเป
3 ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแห

พื้นที่จะแตกตางกันไป
4 กดปุมโทรออก

ในกรณีที่คุณกําลังใชฟงกชันอื่นอยู คุณ
โทรฉุกเฉินได โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉ
บริการระบบของคุณ

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองให
มือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเ
สายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง
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รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําระหวางประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึง่ไดรับการออกแบบและไดรับ
การผลิตไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ 
(ICNIRP) ขอจํากัดนี้เปนสวนหนึ่งของคําแนะนําและระดับ RF ที่ไดรับอนุญาต ขอแนะนํา
นี้จัดทําขึ้นโดยหนวยงานทางดานวิทยาศาสตรที่เปนหนวยงานอิสระ ตามระยะเวลาและ
การประเมินผลจากการศึกษาดานวิทยาศาสตร ขอแนะนํานี้ยังรวมถึงระดับความปลอด
ภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

มาตรฐานของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR (อัตราการดูดซึม
เฉพาะ) ขอกําหนดที่กําหนดไวในคําแนะนําระหวางประเทศคือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg); 
การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะสงคลื่น
ความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนําใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ แมวา 
SAR จะวัดที่ระดับพลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคา
สูงสุด เนื่องจากเครื่องไดรับการออกแบบมาใหใชไดหลายระดับพลังงาน และจะใชพลัง
งานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว โดยทั่วไป ยิ่งคุณอยูใกลสถานีสง
สัญญาณเทาใด ก็ยิ่งใชพลังงานของโทรศัพทนอยลงเทานั้น

คา SAR สูงสุดของเครื่องโทรศัพทเครื่องนี้ขณะใชทดสอบกับหู คือ 0.68 W/kg

คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดในการทดสอบและที่รายงานของแตละ
ประเทศและระบบเครือขาย การใชอุปกรณเสริมของโทรศัพทอาจทําใหคา SAR แตก
ตางกัน คุณสามารถดูขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับคา SAR ไดในสวนของขอมูลผลิตภัณฑ ที่ 
www.nokia-asia.com

 คา SAR สําหรับโทรศัพทจะจํากัดอยูที่ 2.0 W/kg ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อ
ผิว ขอจํากัดนี้สอดคลองกับความปลอดภัยที่ใหสําหรับบุคคลทั่วไปและความแตกตางของ
หนวยวัด คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงานของแตละประเทศและ
ระบบเครือขาย สําหรับขอมลู SAR ในพื้นที่อื่น โปรดดูขอมลูผลิตภัณฑที่ 
www.nokia-asia.com
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ภาพพักหนาจอ 77
ภาษา 76
รหัส PIN 82
รหัส UPIN 82
รหัส UPUK 82
รหัสผาน 81
รหัสล็อค 82
เวลาและวันที่ 81

การตั้งคาการเชือ่มตอ 78
การตั้งคาเครื่องชวยฟง 84
การตั้งคาชุดหูฟง 84
การตั้งคาภาษา 76

การตัดตอวิดีโอ

การเพิ่มไฟลเสียง 17
การใสการเปลี่ยนภาพ 17
การใสเอฟเฟกต 17
ไฟลวิดีโอที่ปรับแตงเอง 17

การติดตั้งแอปพลิเคชัน 86
การทํางานของแฮนดฟรี

โปรดดู ลําโพง
การโทร

การตั้งคา 77
การแบงดูวิดีโอ 47
การปฏิเสธ 49
ตางประเทศ 45
ที่ไดรับ 51
ไมไดรับ 51

การโทรฉุกเฉิน vii, 99
การโทรออกดวยเสียง 46
การบํารุงรักษา 97
การเบราสอินเทอรเน็ต 54
การประชุมสาย 45
การปรับตั้งคา 74
การปองกันลิขสิทธิ์

โปรดดู ดูที่สิทธกิารใช
การพมิพ

ขอความตัวอักษร 35
ขอความมัลติมีเดีย 35
บัตรรายชื่อ 42

บันทึก 71
อีเมล 37

การรับสงขอความ 31
ขอความมลัติมีเดีย 33

การสง

บัตรรายชื่อ, นามบัตร 42
ไฟลวิดีโอ 18
ภาพ 12

การสงขอความแบบดวน:

การเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร 61
การสนทนาทางวิดีโอ 46

การปฏิเสธ 49
การรับ 49

การสั่งงานดวยเสียง 85
การสํารองขอมลู 7
การอัพเดตซอฟตแวร 69
การโอนเนื้อหาจากโทรศัพทเครื่องอื่น 1
เกมส 63

ข
ขอความ

ขอความจากระบบ 31, 41
ขอความตัวอักษร 33
ถาดเขา 35
อีเมล 33

ขอความตัวอักษร

การเขียน 33
การจํากัดตัวอักษร 34
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การตั้งคา 38
การรับ 35
การสง 33

ขอความทันใจ

การบันทึกขอความ 62
การปดกั้น 62
การสงขอความทันใจ 62

ขอความมัลติมเีดีย 33
ขอความเสียง 45
ขอมูลฝายสนับสนุน 1
ค
คลังภาพ 20

การแกไขภาพ 21
การนําเสนอ 22
การพมิพภาพ 21
การเรียงลําดับไฟลในอัลบั้ม 22
ไฟลสํารอง 22
สไลดโชว 21

คลิปเสียง 20
คําสัง่ USSD 31
คําสัง่บริการ 31
เครือขายโฮม 5

ความปลอดภัย 6
เครื่องคิดเลข 71
เครื่องเลนเพลง 25
เครื่องเลนวิดีโอ

โปรดดูที่ RealPlayer
เครื่องหมาย 2

แคช, การลบขอมูล 55

ง
เงียบเสียง 27

จ
จอแสดงผล 77
จํากัดเบอร 43
จดุเชื่อมตอ 78

การตั้งคา 78
จดุเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP)

โปรดูที่ จุดเชื่อมตอ
ช
ชดุโปรแกรม PC Suite

การซิงโครไนส 67
การโอนไฟลเพลงไปไวที่การดหนวย

ความจําของคุณ 25
แชต

โปรดดู ขอความทันใจ
ซ
ซอฟตแวร

การติดตั้งแอปพลิเคชัน 86
การโอนไฟลไปยังโทรศัพทของคุณ 85

ซมิการด

การคัดลอกชื่อและหมายเลขโทรศัพทลง

บนโทรศัพท 43
ชื่อและหมายเลขโทรศัพท 43

ต
ตัวจัดการอุปกรณ 69

ตัวจัดการแอปพลิเคชัน 85
ตัวจัดไฟล 8
ตัวแนะนํา 10
ตัวแปลง 71

ท
โทร

เวลา 51

น
นาฬกิา

การตั้งคา 4
ปลุก 3

นาฬกิาปลุก 3
โนเกียแครเซ

บ
บริการ

ดูที่ เว็บ
โปรดดู เว็บ

บริการเสริมของระบบเครือขาย viii
บัตรรายชื่อ

การจัดเก็บโทน DTMF 50
การแทรกรูปภาพ 42
การสง 42

บันทึก 71
การกรอง 52
การลางเนื้อหา 52
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บันทึกการโทร

โปรดดู บันทึก
บุคมารค 53
แบตเตอรี่

การพิสูจนของแท 91
แบบเสียง

การรับในขอความแบบตัวอักษร 35
แบบเสียงสวนบุคคล 43

ใบรับรอง 82

ป
ปฏทิิน

การซิงโครไนซ PC Suite 57
การตั้งคา 58
การสรางรายการ 57

ปุมลัด 9
ปุมมัลติมีเดีย 76
โปรโตคอล

IMAP4 39
IPv4 และ IPv6 79
POP3 39
WAP viii

พ
พจนานุกรม 32

ฟ
ไฟ LED 77
ไฟล Sis 85
ไฟล Svg 22

ไฟลมีเดีย

กรอกลับ 27
เงียบเสยีง 27
เดินหนาอยางรวดเร็ว 27
รูปแบบไฟล 27

ภ
ภาพพืน้หลัง

การใชภาพ 21
การเปลี่ยน 74

ภาพยนตร, ภาพยนตร

quick muvees 28
ภาพยนตรที่กําหนดเอง 28

ม
เมนู, การจัดเรียงใหม 73
โมเด็ม 67

ร
รหัส 81

รหัส PIN 82
รหัส PIN 82
รหัส PIN2 82
รหัส PUK 82
รหัส UPIN 82
รหัส UPUK 82
รหัสรักษาความปลอดภยั 82
รหัสล็อคเครื่อง 82
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 32
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 32

ระยะเวลาการใชงานของไฟลบันทึก 52
รายการเสียง

การโทรออก 46
รายงาน

โปรดดู รายงานการนําสง
รายงานการนําสง

การปฏิเสธ 39
การรับ 38
การลบ 52

รายละเอียดการรับรอง (SAR) 100
รูปแบบ 73
รูปแบบไฟล

.jad 85

.jar 85, 86

.sis 85
RealPlayer 27

ล
ลบหนาจอ

โปรดดูที่ โหมดสแตนดบาย
ลําโพง 3
ลักษณะ 74

ว
วิดีโอคลิป 20
วิทย ุ59
วิทยุเอฟเอ็ม 59
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เว็บ

จุดเชื่อมตอ 78
จุดเชื่อมตอ โปรดดูที่ จุดเชื่อมตอ
เบราเซอร 53

ศ
ศูนยขอความเสียง 45

การเปลี่ยนเบอรโทรศัพท 45
ศูนยฝากขอความ 36

การดึงโดยอัตโนมัติ 37
ศูนยฝากขอความเสียง

การโอนสายไปยังศูนยฝากขอความเสียง 83
ศูนยฝากขอความระยะไกล 36

ส
สมุดโทรศัพท

โปรดดู บัตรรายชื่อ
สาย

การตั้งคาการโอนสาย 83
การโอนสาย 50

สายที่ไมไดรับ 51
สายลาสุด 51
สิทธิ์การใช 87
เสียง

การเงยีบเสียงเรียกเขา 49
การบันทึกเสียง 72
การปรับเสียง 3

ห
หนวยความจํา

การดูการใชพืน้ที่หนวยความจํา 8
การลางหนวยความจํา 8, 51

โหมดซิมระยะไกล 65
โหมดถายภาพ

โหมดถายรูปภาพ 14
โหมดถายวิดีโอ 14

โหมดสแตนดบาย 73
โหมดสแตนดบายที่ใชอยู 75

อ
อินเทอรเน็ต

ดูที่ เว็บ
อีเมล

การดึงจากศูนยฝากขอความ 36
การดึงโดยอัตโนมตัิ 37
การดูสิ่งที่แนบ 37
การตั้งคา 39
การเปด 36

อีเมล 33
การกูคืนอัตโนมัติ 37
การลบขอความ 37
ศูนยฝากขอความระยะไกล 36

อุปกรณชารจ viii
อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia 93
แอปพลิเคชัน

การติดตั้ง 86

แอปพลิเคชัน่

Java 85
แอปพลิเคชนัวิธีใช 10
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โนเกยีแครเซ็นเตอร

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศพัท โทรสาร เวลาทําการ

กรุงเทพฯ

1 ฟวเจอรปารครังสิต ใตดิน หองบีเอฟ 32 ชั้นใตดิน ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 

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

จ.ปทุมธานี 12130

0-2741-6363 0-2958-5851 จันทร - อาทิตย

11:00 น. - 20:30 น.

2 เซ็นทรัลปนเกลา 4 หอง 421 ชั้น 4 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย 

กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363 0-2884-5695 จันทร - ศุกร 

11:00 น. - 20:30 น.

เสาร - อาทิตย

10:30 น. - 20:30 น.

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

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

0-2741-6363 0-2720-1661 จันทร - อาทิตย

10:30 น. - 20:30 น.

4 ศูนยการคาเอสพานาด 3 ศูนยการคาเอสพานาด รัชดาภิเษก ชั้น 3 หองเลขที่ 321-323

99 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363 0-2660-9290 จันทร - อาทิตย 

10:00 น. - 20:30 น.

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

เลขที่ 79/290 ถ.สาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ 10120

0-2741-6363 0-2673-7102 จันทร - ศุกร 

11:00 น. - 20:30 น.

เสาร - อาทิตย 

10:30 น. - 20:30 น.

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

ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

0-2741-6363  0-2626-0436 จันทร - อาทิตย  

10:00 น. - 20:30 น.

โน
เก

 ียแ
คร

 เซ
 ็น
เต
อร
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หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โนเกียแครไลน  สอบถามขอมลูเพิ่มเติมกรุณาติดตอ โนเกีย แครไลน โทร: 02-640-1000

ตางจังหวัด

7 เชียงใหม 

(ตรงขามเชียงใหมแอรพอรตพลาซา)

201/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 0-5320-3321-3 0-5320-1842 จนัทร - เสาร

9:00 น. - 19:00 น.

8 พัทยา 

(ริม ถ.สุขุมวิท กอนถึงแยกพัทยากลาง)

353/43 หมูที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 0-3871-6976-7 0-3871-6978 จนัทร - เสาร

9:00 น. - 19:00 น. 

9 ขอนแกน 

(บริเวณทางออกหางเทสโก โลตัส)

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

อ.เมอืง จ.ขอนแกน 40000

0-4332-5779-

80

0-4332-5781 จนัทร - เสาร

9:00 น. - 19:00 น. 

10 หาดใหญ 

(ปากทางเขาโรงพยาบาลกรุงเทพ)

656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 0-7436-5044-5 0-7436-5046 จนัทร - เสาร

9:00 น. - 19:00 น. 

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ

ขนาด

ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง (สูงสุด) ความหนา (สูงสดุ)

97.4 ซีซี 134 กรัม 95.4 มม. 50 มม. 23.4 มม. (26 มม. เมื่อมีกลอง)

โน
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Nokia Care Online
ไลนของเราไวใหกับคุณ

ิตางๆ ของโทรศัพท การสาธิต

รวจสอบขอมูลลาสุด

เตอร Nokia PC Suite เชื่อมตอ
นขณะที่แอปพลิเคชั่นอื่นๆ ชวยให

ลื่อนที่และอีเมล* 
ี่เครื่องโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

การสาธิตแบบอนิเทอรแอค็ทีฟ
การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออน

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ 

เรียนรูวิธีตั้งคาโทรศพัทของคุณเปนครั้งแรก และคนหาขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับคณุสมบัต
แบบอินเทอรแอ็คทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมือผูใช 
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศพัทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาต
อยางสม่ําเสมอ

ซอฟตแวร 

ใชโทรศัพทของคณุใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและคอมพวิ
โทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคณุสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ใ
ซอฟตแวรนี้ทํางานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

การตั้งคา

ฟงกชั่นเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเค
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชั่นเหลานี้ได จัดสงขอมูลดังกลาวมาท

*ไมมใีนโทรศัพททุกเครื่อง

ซอฟตแวร 

คูมือผูใช

การตั้งคา
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คุนเคยกับฟงกชั่นและ

pcsuite จะชวยใหคุณ

ผลิตภัณฑและบริการอื่นๆ ของ Nokia

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

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

วิธีการซิงโครไนซโทรศพัทเขากับคอมพิวเตอร 
การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดผานซอฟตแวร Nokia PC Suite เฉพาะจาก www.nokia.co.th/
ซิงโครไนซขอมูลที่อยูในปฏิทินและรายชื่อของคณุได 

สถานที่ขอรับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพท

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

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป 

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

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของโนเกีย 
สมัครออนไลน ที่ www.nokia.co.th/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑและโปรโมชั่นลาสุด ลงชื่อ
(การเชื่อมตอของโนเกีย) เพื่อรับขอมูลใหมๆ ประจําเดือนเกี่ยวกับโทรศัพทและเทคโนโลยีลาสุด หรือเลือกลงชื่อที่ “Be The
เพือ่รับพรีวิวรายละเอียดการเปดตัวโทรศัพทรุนใหม หรือสมัครรับขอมูลเกี่ยวกับงานตางๆ ที่กําลังจะจัดขึ้นไดจาก “Promo
(การแจงขาวโปรโมชั่น)

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/contactus

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซอมผลิตภัณฑ โปรดคลิกเขามาที่ www.nokia.co.th/repair 

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดที่ www.nokia.co.th/support

ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 
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