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สวัสดีผูใชทุกทาน
หมายเลขรุน: Nokia N81-3 ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา Nokia N81

โทรศัพทมือถือ Nokia N81 คือความบันเทิงที่คุณสามารถพกพาไปไดทุกที่!

สนุกไปกับเสียงดนตรีและเกมสคุณภาพสูงที่รวมอยูในโทรศัพทรูปทรงล้ําสมัย พรอมจอสีสันสดใสขนาด 2.4 นิ้ว ปุมสําหรับเลนไฟลมีเดียและเกมสตางๆ โดยเฉพาะ 

คุณภาพเสียงที่โดดเดน

ดวย Nokia N81 คุณสามารถเพลิดเพลินกับเพลงโปรดของคุณไดทุกที่ที่คุณไป Nokia Music Store* มีเพลงใหคุณเลือกฟงและซื้อไดมากกวาลานเพลงในแบบ Over-The-Air 

โดยใช N81 และเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดของคุณที่บาน หรือถาคุณเบื่อหนายกับสายหูฟงที่ยุงเหยิง คุณก็สามารถใชชุดหูฟงสเตอริโอแบบ Bluetooth 

กับโทรศัพทของคุณได

สัมผัสประสบการณเกมสบนมือถือคุณภาพสูงดวยปุมที่ออกแบบมาสําหรับเลนเกมสโดยเฉพาะ และเพลิดเพลินไปกับภาพกราฟกที่สวยงาม 

ที่จะทําใหคุณสนุกในแบบที่ไมเคยเปนมากอน

เมนูมัลติมีเดียใหคุณเขาใชงานไดโดยตรงและชวยในการเขาดูเนื้อหาไดอยางรวดเร็วและงายดาย สัมผัสกับระบบปุมกดเรืองแสงอัจฉริยะ  ที่จะสวางขึ้นเฉพาะ

ในยามที่คุณตองการ

ความสนุกไดเริ่มตนขึ้นแลว!

*หากตองการตรวจสอบวาในประเทศของคุณสามารถใชงาน Nokia Music Store ไดหรือไม โปรดไปที่ music.nokia.com

music.nokia.com
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ภัยหามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถ
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

เพื่อความปลอดภัยของคุณ
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอนัตราย

หรือเปนการผิดกฎหมายได โปรดอานคูมือผูใชฉบับสมบูรณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย หามเปดโทรศัพทในสถานที่

หามใชโทรศัพทไรสาย หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิดสัญญาณ

รบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ

เปนอันดับแรก ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือ

จับสิ่งอื่นใด ซึ่งรบกวนการขับขี่ยานพาหนะของคุณ 

สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คุณควรคํานึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ 

คือ ความปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน อปุกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบ

จากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน

ของเครื่องได

ปดโทรศัพทขณะที่อยูในโรงพยาบาล โปรดปฏิบัติตาม

ขอหามตางๆ ควรปดเครื่องเมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย

ปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 

โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได

ปดโทรศัพทขณะเตมิน้ํามัน หามใชโทรศัพทเมื่ออยูที่จุดเติมน้ํามัน 

และหามใชโทรศัพท เมื่ออยูใกลกับน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

ปดโทรศัพทเมื่ออย

โปรดปฏิบัติตามขอห

กําลังมีการระเบิด

การใชงานอยางถูก

ใหใชโทรศัพทโดยถือ

อยาจับเสาอากาศโด

การบริการที่ผานก

เฉพาะผูที่ผานการรับ

ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแ

แบตเตอรี่ที่ผานการร

อุปกรณที่ไมสามารถ

กันน้ํา โทรศัพทของ

ทําสําเนาสํารอง ค

สําคัญทั้งหมดที่จัดเก

การเชื่อมตอกับอุป

อุปกรณชนิดอื่นๆ กร

เกี่ยวกับความปลอด

ใชงานรวมกันได
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ครื่องกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง 

เปดเครื่อง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจ

วนหรืออันตราย

ุณสมบัติทั่วๆ ไปที่ใชกันใน Microsoft Word, 

ft Office 97, 2000 และ XP) แตไมสามารถดู

ยสนทนาทางวิดีโอ หรือเชื่อมตอขอมูลความเร็วสูง 

วนใหญแลวสภาพนี้เปนสภาพปกติ หากคุณ

ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับ

ลิงคของเว็บไซตอนิเทอรเน็ตจากบริษัทภายนอก

ขาสูไซตของบริษัทเหลานี้ไดจากโทรศัพทของคุณ 

การในเครือของ Nokia และ Nokia ไมรับประกัน

นี้ หากคุณเลือกเขาใชเว็บไซตดังกลาว 

องความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต

แตกตางจากภาพที่ปรากฎในหนาจอของโทรศัพท

บเครือขาย

ารเครือขายเพื่อใชงานโทรศัพท คุณสมบัติหลายๆ 

ิพิเศษของเครือขาย คุณสมบัติเหลานี้ไมสามารถ

อื่นๆ อาจตองการใหคุณติดตอขอใชบริการ

ชบริการเสริมจากระบบเครือขายได 

ะอธิบายถึงคาบริการที่เรียกเก็บ ในบางเครือขาย 

รใชงานบริการเสริมของระบบเครือขาย 
ii ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

การโทรฉุกเฉิน โปรดตรวจสอบดูวาไดเปดใชงานฟงกชันโทรศัพท

แลวและอยูในบริเวณพื้นที่ใหบริการ กดปุมวางสายหลายๆ ครั้ง

ตามที่ตองการเพื่อลบหนาจอและยอนกลับไปยังโหมดสแตนดบาย 

กดหมายเลขฉุกเฉิน จากนั้นกดปุมโทรออก แจงตําแหนงที่คุณอยู 

อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับอนุญาตใหวาง

ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ

อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับนี้ไดรับการรับรองใหใชกับเครือขายระบบ 

(E)GSM 850, 900, 1800 และ 1900 และ UMTS 2100 โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอกฎหมายและ

จารีตประเพณีทองถิ่นทั้งหมด ความเปนสวนตัว สิทธิสวนบุคคลของผูอื่น และลิขสิทธิ์ 

และไมกระทําการใดที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย 

การปองกันลิขสิทธิ์อาจปองกันไมใหมีการคัดลอก แกไข โอนยายหรือสงตอภาพ เพลง 

(รวมถึงเสียงเรียกเขา) และเนื้อหาอื่นๆ 

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและการเชื่อมตอวิธีอื่น 

โทรศัพทของคุณเสี่ยงตอไวรัส ขอความและแอปพลิเคชั่นอนัตราย และเนื้อหาที่มี

อันตรายอื่นๆ เชนเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร ดังนั้น จึงควรใชความระมัดระวังและ

เปดขอความ ยอมรับคําขอเชื่อมตอ ดาวนโหลดเนื้อหา และยอมรับการติดตั้งเฉพาะ

จากแหลงที่เชื่อถือไดเทานั้น ในการเพิ่มความปลอดภัยใหกับโทรศัพทของคุณ 

ใหพิจารณาการติดตั้ง การใชและการอัพเดตซอฟตแวรปองกันไวรัส ไฟรวอลลและ

ซอฟตแวรอื่นๆ ที่เกี่ยวของลงบนโทรศัพทของคุณและคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอ

อยูอยางสม่ําเสมอ

คําเตือน: คุณตองเปดเ

ยกเวนนาฬิกาปลุก หาม

กอใหเกิดสัญญาณรบก

แอปพลิเคชั่นสํานักงานสนับสนุนค

PowerPoint และ Excel (Microso

หรือแกไขไฟลไดทุกรูปแบบ

เมื่อใชงานเปนเวลานาน เชน ใชสา

คุณจะรูสึกไดวาเครื่องรอนขึ้น โดยส

สังเกตเห็นวาเครื่องทํางานผิดปกติ 

การรับรองใกลบานคุณ

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคและ

ติดตั้งไวลวงหนาแลว คุณสามารถเ

เว็บไซตของบริษัทภายนอกไมใชกิจ

หรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลา

คุณควรใชความระมัดระวังในเรื่องข

รูปภาพที่ปรากฎในคูมือฉบับนี้อาจ

ของคุณ

บริการเสรมิจากระบ

คุณตองสมัครใชบริการกับผูใหบริก

คุณสมบัติตองใชรวมกับคุณสมบัต

ใชงานไดกับทุกเครือขาย เครือขาย

จากผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใ

ผูใหบริการสามารถใหคําแนะนําแล

อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอกา
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รณเสริมที่ไดรับการรับรอง สามารถสอบถาม

การถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม 

ายไฟ
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ตัวอยางเชน ระบบเครือขายบางระบบอาจไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษา

หรือรองรับบริการทั้งหมด

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยาง

ในเครื่องของคุณได ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูของ

โทรศัพท โทรศัพทของคุณอาจมีการกําหนดคาพิเศษ เชน เปลี่ยนแปลงชื่อเมนู 

ลําดับของเมนู และไอคอน โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม 

โทรศัพทของคุณรองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทํางานในโปรโตคอล 

TCP/IP คุณสมบัติบางอยางของโทรศัพทรุนนี้ เชน MMS การเบราสอนิเทอรเน็ต 

และอีเมล ตองไดรับการสนับสนุนจากระบบเครือขายในดานเทคโนโลยี

อุปกรณเสรมิ แบตเตอรี่ และอุปกรณชารจ

ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอปุกรณชารจทุกครั้ง

กอนถอดแบตเตอรี่

ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับเครื่องโทรศัพท 

โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชกับอุปกรณชารจ AC-3, AC-4 หรือ AC-5 

และกับอุปกรณชารจ AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 หรือ LCH-12 

เมื่อใชกับอะแดปเตอรอุปกรณชารจ CA-44

แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบมาใหใชกับโทรศัพทเครื่องนี้ คือรุน BP-6MT

คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่

ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น 

การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและ

ทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะ

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปก

จากตัวแทนจําหนายของคุณ หากตอง

ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่ส
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การสนบัสนุน

วิธีใช 
เมื่อเปดแอปพลิเคชั่นอยู หากตองการเรียกดูวิธีใชจากหนาจอปจจุบัน ใหเลือก 

ตัวเลอืก > วธิีใช

ขณะอานคําแนะนํา คุณสามารถสลับการใชงานระหวางวิธีใชกับโปรแกรมที่เปดอยู

ในพื้นหลังไดโดยกดปุม  คางไว

ในการเปดวิธีใชจากเมนูหลัก ใหเลือก เครื่องมือ > ยทูิลิตี > วธิีใช 

เลือกแอปพลิเคชั่นที่ตองการดูหัวขอวิธีใช

การเริม่ตนใชงาน
โปรดศึกษาปุมและสวนประกอบของโทรศัพท คําแนะนําในการตั้งคาโทรศัพท 

และขอมูลสําคัญอื่นๆ จากคูมือเริ่มตนใชงาน

แอปพลิเคชั่นเพิ่มเติม
มีแอปพลิเคชั่นหลากหลายประเภทที่จัดเตรียมไวโดย Nokia และบริษัทพัฒนา

ซอฟตแวรอื่นๆ เพื่อชวยใหคุณใช Nokia N81 ไดอยางคุมคามากยิ่งขึ้น 

แอปพลิเคชั่นเหลานี้มีคูมืออธิบายการใชงานอยูในหนาสนับสนุนของผลิตภัณฑ 

Nokia N81ที่ www.nokia.co.th/N81/support หรือที่เว็บไซต Nokia ในพื้นที่ของคุณ

การสนบัสนนุและขอมูลการติดตั้งของ Nokia
โปรดตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม คูมือผูใชฉบับลาสุด ดาวนโหลดตางๆ และบริการตางๆ 

ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑของ Nokia ที่ www.nokia.co.th/N81/support หรือเว็บไซต 

Nokia ในพื้นที่ของคุณ

หากคุณตองการติดตอศูนยบริการลูกคา โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนย Nokia 

ในพื้นที่ของคุณที่ www.nokia.com/customerservice 

สําหรับบริการดานการบํารุงรักษา โปรดตรวจสอบศูนยบริการของ Nokia 

ที่อยูใกลบานของคุณไดจาก www.nokia.co.th/repair

http://www.nokia.co.th/N81/support
http://www.nokia.co.th/N81/support
http://www.nokia.com/customerservice
http://www.nokia.co.th/repair
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ุปกรณอื่น
ายโอนขอมูล เชน รายชื่อ 

ท Nokia สองเครื่องที่ใชรวมกันได

สามารถถายโอนขอมูลจากโทรศัพท Nokia 

81 ของคุณ

ึ้นอยูกับรุนของโทรศัพทตนทางที่ตองการ

ใหคุณทราบหากโทรศัพทอีกเครื่อง

โดยไมตองใสซิมการด หากไมสามารถเปด

 คุณสามารถใสซิมการดของคุณใน

ท Nokia N81 ที่ยังไมไดใสซิมการด 

โนมัติ

เครื่องหนึ่งครั้งแรก ใน Nokia N81 ของคุณ 

ิเคชั่นตอนรับ หรือกด  และเลือก

81 คนหาอุปกรณอืน่ที่ใชการเชื่อมตอ 

ุณยังไมไดตั้งชื่อ Nokia N81 ของคุณ 

ที่ระบบตั้งไว หรือตั้งชื่อใหมที่คุณตองการ
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

Nokia N81 ของคุณ

การตอนรบั
เมื่อคุณเปดโทรศัพทครั้งแรก ขอความ ยินดีตอนรับ จะปรากฎขึ้น 

เลือกจากรายการดังตอไปนี้:

ตัวชวยตั้งคา—เพื่อกําหนดคาตางๆ เชน อเีมล

สลบั—เพื่อโอนยายขอมูลตางๆ เชน รายการรายชื่อ บันทึกปฏิทิน จากโทรศัพท Nokia 

ที่ใชรวมกันได โปรดดูที่ “การโอนเนื้อหาจากอุปกรณอื่น” ในหนา 1 

การสาธิต—เพื่อดูการสาธิตการใชงานโทรศัพทของคุณ

หากตองการเรียกใช ยินดีตอนรับ ในภายหลัง กด  และเลือก เครื่องมือ > 

ยูทิลิตี > ยินดีตอนรับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขาใชแอปพลิเคชั่นแตละตัวได

จากไอคอนของแอปพลิเคชั่นนั้นในเมนู

การตั้งคา
โดยปกติโทรศัพทของคุณจะมีการตั้งคา MMS, GPRS การสตรีมและอนิเทอรเน็ต

เคลื่อนที่ไวใหในโทรศัพทแลว ตามขอมูลของผูใหบริการเครือขายของคุณ คุณอาจ

มีขอมูลการตั้งคาจากผูใหบริการอยูในโทรศัพทแลว หรือคุณสามารถเลือก

รับการตั้งคาในรูปของขอความตัวอักษรแบบพิเศษจากผูใหบริการได

ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาทั่วไปในโทรศัพท เชน ภาษา โหมดสแตนดบาย 

และการตั้งคาสําหรับหนาจอ โปรดดูที่ “โทรศัพท” ในหนา 91

การโอนเนื้อหาจากอ
ดวยแอปพลิเคชั่น สลับ คุณสามารถถ

และรายการในปฏิทิน ระหวางโทรศัพ

โดยใชการเชื่อมตอแบบ Bluetooth

เมื่อใชแอปพลิเคชั่นนี้เปนครั้งแรก คุณ

อีกเครื่องที่ใชรวมกันไดมายัง Nokia N

ชนิดของขอมูลที่สามารถถายโอนไดข

ถายโอนขอมูลออกมา โทรศัพทจะแจง

ไมสามารถใชรวมกันได

คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่น สลับ ได

โทรศัพทอกีเครื่องไดโดยไมใสซิมการด

โทรศัพทเครื่องนั้นได เมื่อเปดใชโทรศัพ

รูปแบบออฟไลนจะถูกนํามาใชโดยอตั

การถายโอนเนื้อหา

1 ในการดึงเนื้อหาจากโทรศัพทอีก

เลือก สลบัโทรศัพท ในแอปพล

เครื่องมือ > ยูทิลิต ี> สลับ

2 หากตองการใหโทรศัพท Nokia N

Bluetooth ใหเลือก ทําตอ หากค

โทรศัพทจะขอใหคุณตั้งชื่อ ใชชื่อ
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ารนั้นๆ ก็จะไดรับการซิงโครไนซลงใน

รื่อง หรือจากโทรศัพทอกีเครื่องลงใน

ีกครั้ง

สามารถจัดเก็บทางลัดพรอมกับการตั้งคานั้น

รถถายโอนขอมูลในลักษณะเดียวกันนี้ไดอีกครั้ง

ปยังทางลัดนั้น และเลือก ตัวเลือก > 

งหรือเปลี่ยนชื่อของทางลัดนั้นได เปนตน

หลังการถายโอนขอมูลทุกครั้ง หากตองการดู

นานี้ ใหเลื่อนไปยังทางลัดที่ตองการใน

 ดูบันทึก

ยโอน

กไขในทั้งสองเครื่อง โทรศัพทจะพยายาม

มัติ หากไมสามารถทําได จะเกิดความขัดแยง

รวจสอบทีละเครื่อง, สําคัฆเหนือโทรศัพทนี้ 

แกไขความขัดแยงนั้น หากตองการ

ก > วิธีใช

SM

ย UMTS (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

นหนึ่งหรือหลายขอความซึ่งอยูในแฟมขอมูล 
N
ok

ia
 N

81
 ข
อง

ค ุณ

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

3 สําหรับโทรศัพทบางรุน แอปพลิเคชั่น สลับ จะถูกสงไปใหกับโทรศัพท

เครื่องนั้นในรูปของขอความ ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น สลบั บนโทรศัพท

เครื่องนั้น ใหเปดขอความ และทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

4 เลือกโทรศัพทตนทางที่คุณตองการถายโอนขอมูลออกมาจากรายการที่ปรากฎ 

เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสใน Nokia N81 ใหคุณปอนรหัส (1-16 หลัก) 

แลวเลือก ตกลง จากนั้นปอนรหัสเดียวกันนั้นลงในโทรศัพทอกีเครื่องหนึ่ง 

และเลือก ตกลง ตอนนี้โทรศัพททั้งสองเครื่องจะจับคูกัน โปรดดูที่ 

“การจับคูอุปกรณ” ในหนา 54

5 เลือกขอมูลที่คุณตองการถายโอน เมื่อการถายโอนขอมูลเริ่มตน 

คุณสามารถยกเลิกและกลับมาทําตอในภายหลังได

การซิงโครไนซ ดงึ หรือสงขอมูล

หลังจากการถายโอนขอมูลครั้งแรก คุณสามารถเลือกตัวเลือกตอไปนี้

เพื่อถายโอนขอมูลใหมได โดยจะขึ้นอยูกับรุนของโทรศัพทอีกเครื่อง: 

 เพื่อซิงโครไนซขอมูลระหวาง Nokia N81 ของคุณกับโทรศัพทอีกเครื่อง 

หากโทรศัพทเครื่องนั้นสนับสนุนการซิงโครไนซ การซิงโครไนซเปนการถายโอน

ขอมูลสองทาง หากรายการใดในเครื่องหนึ่งถูกลบ รายการนั้นในอีกเครื่อง

ก็จะถูกลบดวย คุณไมสามารถกูคืนรายการที่ถูกลบไปแลวไดโดยการซิงโครไนซ

 เพื่อดึงขอมูลจากโทรศัพทอีกเครื่องมายัง Nokia N81 ของคุณ เมื่อดึงขอมูล 

ขอมูลจะไดรับการถายโอนจากโทรศัพทอกีเครื่องมายัง Nokia N81 ของคุณ 

เครื่องอาจขอใหคุณเก็บหรือลบขอมูลที่อยูในเครื่องตนทาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรุนของ

โทรศัพทเครื่องนั้น

 เพื่อสงขอมูลจาก Nokia N81 ของคุณไปยังโทรศัพทอีกเครื่อง

หาก สลับโทรศัพท ไมสามารถถายโอนขอมูลรายการใดได เนื่องมาจากรุนของ

โทรศัพทอีกเครื่อง คุณสามารถเพิ่มรายการนั้นลงในแฟมขอมูล โฟลเดอรNokia ที่ 

C:\Data\Nokia หรือ E:\Data\Nokia และถายโอนขอมูลจากที่อยูนี้ได เมื่อคุณเลือก

แฟมขอมูลที่ตองการถายโอน รายก

แฟมขอมูลเดียวกันในโทรศัพทอกีเค

Nokia N81 ของคุณ

ใชทางลัดเพื่อถายโอนขอมูลซ้ําอ

หลังจากถายโอนขอมูลเสร็จสิ้น คุณ

ลงในหนาจอหลักเพื่อที่คุณจะสามา

ในภายหลัง

หากตองการแกไขทางลัด ใหเลื่อนไ

การตัง้คาทางลัด คุณสามารถสรา

บันทึกการถายโอนขอมูลจะปรากฎ

แฟมบันทึกการถายโอนขอมูลกอนห

หนาจอหลัก และเลือก ตัวเลอืก >

จัดการกบัความขัดแยงในการถา

หากรายการที่ตองการถายโอนถูกแ

ผสานการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยอัตโน

ในการถายโอนขอมูลขึ้น ใหเลือก ต

หรือ สําคฆัเหนือโทรศัพทอื่น เพื่อ

คําแนะนําเพิ่มเติม ใหเลือก ตัวเลือ

สัญลักษณทีส่ําคัญ
 กําลังใชโทรศัพทในเครือขาย G

 กําลังใชโทรศัพทในเครือขา

 คุณมีขอความที่ยังไมไดอา

ถาดเขา ใน ขอความ
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พคเก็ตแบบ UMTS  แสดงวาการเชื่อมตอ

ีการเชื่อมตอนั้นอยูและสามารถใชได

รือขาย LAN ไรสาย และมีเครือขาย LAN 

ไรสาย” ในหนา 51

 ไรสายในเครือขายที่ใชการเขารหัส

รสายในเครือขายที่ไมไดใชการเขารหัส

รเชื่อมตอ Bluetooth เมื่อสัญลักษณดังกลาว

ยามเชื่อมตอกับอีกอุปกรณหนึ่งอยู

B

, , , ) 

) ในการเปดใชการทํางานของปุม Navi™ 

ือ > การตั้งคา > ทั่วไป  > วงกลมNavi > 

นคลังภาพและเครื่องเลนเพลง 

วดเร็ว เพียงเลื่อนนิ้วของคุณไปรอบๆ 

ทวนเข็มนาฬิกา

สามารถใชปุมหมายเลข,  และ  

แอปพลิเคชั่นตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 

ด  เพื่อเปด ขอความ
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

 คุณมีอีเมลใหมอยูในศูนยฝากขอความระยะไกล

 มีขอความรอสงอยูในแฟมขอมูล ถาดออก

 คุณมีสายที่ไมไดรับ

 จะปรากฎเมื่อตั้ง ชนิดเสียงเรียกเขา เปน เงียบ และตั้ง 

แบบเสียงเตือนขอความ และ แบบเสียงเตือนอีเมล เปน ปด

 ปุมกดของโทรศัพทจะถูกล็อค

 นาฬิกาปลุกยังเดินอยู

 กําลังใชสายโทรศัพทสายที่สอง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

 ทุกสายที่โทรเขามาที่โทรศัพทจะถูกโอนไปที่เบอรอื่น หากคุณมีสาย

โทรศัพทสองสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะมีตัวเลขแสดงถึง

สายโทรศัพทที่กําลังใชอยู

 ชุดหูฟงที่ใชรวมกันไดไดถูกเชื่อมตอกับโทรศัพท  แสดงวาการเชื่อมตอนั้น

ไดสิ้นสุดลงแลว

 เครื่องชวยฟงที่ใชรวมกันไดไดถูกเชื่อมตอกับโทรศัพท

 เท็กซโฟน ที่ใชรวมกันไดไดถูกเชื่อมตอกับโทรศัพท

 สายขอมูลกําลังทํางาน 

 แสดงวากําลังใชงานการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตแบบ GPRS อยู  แสดงวา

การเชื่อมตอดังกลาวถูกพักไว และ  แสดงวามีการเชื่อมตอนั้นอยูและสามารถใชได

 กําลังใชงานการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตในเครือขายที่สนับสนุน EDGE  

แสดงวาการเชื่อมตอดังกลาวถูกพักไวและ  แสดงวามีการเชื่อมตอนั้นอยูและ

สามารถใชได ไอคอนเหลานี้แสดงวา มีระบบ EDGE ในเครือขายที่ใชอยู แตไมจําเปน

ตองหมายความวาโทรศัพทของคุณกําลังใช EDGE ในการถายโอนขอมูลอยู

 กําลังใชงานการเชื่อมตอขอมูลแ

ดังกลาวถูกพักไว และ  แสดงวาม

 คุณไดตั้งใหโทรศัพทสแกนหาเค

ไรสายที่พรอมใชงาน โปรดดูที่ “LAN 

 กําลังใชงานการเชื่อมตอ LAN

 กําลังใชงานการเชื่อมตอ LAN ไ

 เปดการเชื่อมตอ Bluetooth ไว

 กําลังถายโอนขอมูลโดยใชกา

กะพริบ แสดงวาโทรศัพทของคุณพยา

 กําลังใชงานการเชื่อมตอ US

ปุมเลื่อน Navi™
ตอจากนี้ไปจะเรียกวาปุมเลื่อน

ใชปุมเลื่อนเพื่อเลื่อนไปมาในเมนู (

และเพื่อเลือกรายการที่ตองการ (

เพิ่มเติม กด  และเลือก เครื่องม

วงกลมNavi > เปด

ใชปุม Navi เพื่อเรียกดูรายการตางๆ ใ

และเลื่อนดูในเมนูมัลติมีเดียไดอยางร

ขอบของปุมเลื่อนตามเข็มนาฬิกาหรือ

เคล็ดลับ! เมื่ออยูในเมนู คุณ

แทนปุมเลื่อน เพื่อเรียกใชงาน

ตัวอยางเชน ในเมนูหลัก ใหก
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ียงและลําโพง
ณะสนทนาหรือฟงเสียงอยางใดอยางหนึ่งอยู 

ทนาและฟงเสียงในระยะที่ไมหางจากเครื่อง

ทไวใกลๆ หู

ทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชฟงกชัน

งจากเสียงจะดังมาก 

าอยู เลือก ตัวเลือก > ใชงานลําโพง 

เลือก > ใชงานชุดหูฟง

ที่

บ 

งคุณ 

ญาณ

ายใหกับ

ไฟใดๆ 

งใดๆ เขากับโทรศัพท นอกเหนือจากอุปกรณที่

นกับชองเสียบ Nokia AV ได ใหระมัดระวัง
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ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

เมนูมัลติมีเดีย
ดวยเมนูมัลติมีเดีย คุณจะสามารถเขาถึง

เนื้อหามัลติมีเดีย เกมส รายชื่อบุคคล

ที่สําคัญที่สุดของคุณ และบุคมารค

อินเทอรเน็ตและสถานที่ลาสุดไดอยาง

รวดเร็วและงายดาย ลองใชเมนู

มัลติมีเดียเพื่อเรียกดูภาพหรือฟงเพลง 

เปนตน

เมื่อตองการเปดหรือปดเมนูมัลติมีเดีย 

ใหกด  ในการเรียกดูแผน 

คุณสามารถใชไดทั้งปุมเลื่อนหรือปุม Navi 

ก็ได เมื่อตองการกลับไปยัง

เมนูมัลติมีเดียจากหนาจอแอปพลิเคชั่นที่

ใชงานอยู ใหกด 

หากตองการเปลี่ยนตําแหนงการจัดวางแผนรายการ ใหเลือก ตัวเลอืก > 

จัดเรียงแผน

ไฟ LED ของตัวประหยัดพลังงาน
เครื่องจะดับหนาจอเพื่อประหยัดแบตเตอรี่หลังจากเริ่มใชงานภาพพักหนาจอ 

ไฟ LED จะกะพริบเพื่อบอกใหทราบวาโทรศัพทยังเปดอยู แตอยูในโหมดพัก

หากตองการปดไฟ LED โปรดดูที่ “โหมดพัก” ในหนา 87

การควบคุมระดับเส
ในการปรับเพิ่มหรือลดระดับเสียง ข

ใหกดปุมระดับเสียง 

ลําโพงในตัวชวยใหคุณสามารถสน

มากนัก โดยไมจําเปนตองถือโทรศัพ

คําเตือน: โปรดอยาถือโ

เปดเสียงออกลําโพง เนื่อ

หากตองการใชลําโพงขณะที่สนทน

หากตองการปดลําโพง ใหเลือก ตัว

ชุดหูฟง
คุณสามารถตอชุดหูฟงหรือเฮดโฟน

สามารถใชรวมกันไดโดยใชชองเสีย

Nokia AV (3.5 มม.) ในโทรศัพทขอ

คุณอาจจําเปนตองเลือกโหมดของ

สายสัญญาณ

อยาตอโทรศัพทกับอปุกรณที่สงสัญ

ขาออก เพราะอาจสรางความเสียห

โทรศัพทได อยาเชื่อมตอแหลงจาย

เขากับชองเสียบ Nokia AV

เมื่อตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟ

ผานการรับรองจาก Nokia วาใชงา

เรื่องระดับความดังของเสียงเปนพิเ
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อยูในเบื้องหลังที่คุณไมไดใชงานแลว 

คชั่นจากรายการ และกด 

เครื่องรับสัญญาณ Bluetooth GPS ภายนอก 

จจุบันของคุณในแผนที่ คุณสามารถเบราส

หาที่อยูและสถานที่ที่สนใจตางๆ และวางแผน

ิเศษเพิ่มเติมได เชน คูมือนําเที่ยวของเมืองนั้น 

วยเสียง 

ปพลิเคชั่นดังกลาว โปรดดูที่ 

ที่เว็บไซต Nokia ในพื้นที่ของคุณ

รือขาย) คือ รานคาที่จําหนายเนื้อหา

บนโทรศัพทของคุณได คุณสามารถเบราส 

ชน แอปพลิเคชั่นและไฟลสื่อ จากอินเทอรเน็ต

ามแคตตาล็อกและแฟมขอมูล

 บางรายการอาจมีการเรียกเก็บคาใชจาย 

การเหลานั้นไดกอนโดยไมเสียคาใชจาย
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

คําเตือน: เมื่อใชชุดหูฟง ความสามารถในการไดยินเสียงภายนอก

ของคุณอาจลดลง หามใชชุดหูฟงในสถานที่ๆ ที่อาจมีผลตอ

ความปลอดภัยของคุณ

หากตองการไดคุณภาพเสียงสูงสุด ใหสวมแผนครอบหูฟงที่ใหมาเขากับชุดหูฟง

หากตองการใชชุดหูฟงหรือเฮดโฟนที่มีรีโมทคอนโทรล เชน Nokia Audio Adapter 

AD-54 ใหตอรีโมทคอนโทรลเขากับชองเสียบของโทรศัพท แลวจึงตอชุดหูฟง

หรือเฮดโฟนเขากับรีโมทคอนโทรล

ชุดหูฟงบางชุดไมมีไมโครโฟนใหมาดวย เมื่อตองการสนทนาโทรศัพท 

ใหใชชุดหูฟงนั้นกับรีโมทคอนโทรล หรือไมโครโฟนของเครื่อง

Nokia Audio Adapter AD-54 มีปุมควบคุมเสียงมัลติมีเดีย ที่ใชสําหรับปรับเสียง

ขณะเลนเพลงหรือวิดีโอเพียงอยางเดียว

เมื่อใชอุปกรณเสริมของชุดหูฟงบางตวั เชน Nokia Audio Adapter AD-54 

และตองการปรับเสียงระหวางสนทนา ใหใชปุมปรับระดับเสียงในโทรศัพท

ยืดอายุแบตเตอรี่
คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพทที่ใชการเชื่อมตอ Bluetooth, LAN ไรสาย และการ

เชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต หรือการใหคุณสมบัติเหลานั้นทํางานโดยไมแสดงผล

บนหนาจอขณะใชคุณสมบัติอื่นอยู จะทําใหสิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้นและ

ลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

หากตองการใหโทรศัพทของคุณใชงานไดนานขึ้น ใหปดการเชื่อมตอ Bluetooth 

เมื่อไมไดใช นอกจากนี้ ควรตั้ง การเชื่อมตอ GPRS เปน เมื่อตองการ 

เพื่อใหโทรศัพทใชการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตเฉพาะเมื่อใชงานแอปพลิเคชั่น

ที่ตองใชการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต ดู “ขอมูลแพคเก็ต” ในหนา 95 

เมื่อตองการปดแอปพลิเคชั่นที่ทํางาน

ใหกดคางไวที่ปุม  เลือกแอปพลิเ

แผนที่ 
กด  และเลือก แผนที่ เมื่อใชงาน

พรอมกับ แผนที่ คุณจะเห็นตําแหนงป

แผนที่ของเมืองและประเทศตางๆ คน

เสนทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได

นอกจากนี้ คุณยังสามารถซื้อบริการพ

และบริการบอกเสนทางการเดินทางด

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอ

www.nokia.co.th/N81/support หรือ

ดาวนโหลด! 
ดาวนโหลด (บริการเสริมจากระบบเค

สําหรับโทรศัพทที่คุณสามารถนํามาใช

ดาวนโหลด และติดตั้งรายการตางๆ เ

มาไวที่โทรศัพทของคุณได 

กด  และเลือก ดาวนโหลด 

รายการตางๆ จะถูกจําแนกประเภทต

ซึ่งผูใหบริการแตละรายจัดเตรียมไวให

แตโดยปกติคุณสามารถดูตัวอยางราย

http://www.nokia.co.th/N81/support
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ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

การอัพเดตซอฟตแวร
Nokia อาจมีการอัพเดตซอฟตแวร ซึ่งอาจเปนการนําเสนอคุณสมบัติใหมๆ 

พัฒนาฟงกชันเดิมที่มีอยูแลว หรือปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานใหดียิ่งขึ้น 

คุณสามารถขอรับการอัพเดตเหลานี้ผานทางแอปพลิเคชั่น Nokia Software Updater 

PC ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพท คุณจําเปนตองใชแอปพลิเคชั่น Nokia 

Software Updater และคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดที่ใชระบบปฏิบัติการ Microsoft 

Windows 2000 หรือ XP จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบบรอดแบนด 

และสายเคเบิลขอมูลที่ใชรวมกันไดเพื่อตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร

คุณสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมและดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Nokia Software 

Updater ไดที่ www.nokia.co.th/softwareupdate หรือเว็บไซต Nokia 

ในพื้นที่ของคุณ

หากเครือขายของคุณสนับสนุนการอัพเดตซอฟตแวรผานสัญญาณแบบ over-the-

air คุณอาจสามารถแจงขอรับการอพัเดตผานโทรศัพทของคุณได โปรดดูที่ 

“ตัวจัดการอุปกรณ”, “การอพัเดตซอฟตแวร” ในหนา 56

เคล็ดลับ! หากตองการตรวจสอบเวอรชันของซอฟตแวรของโทรศัพท กด 

*#0000# ในโหมดสแตนดบาย

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

 

หกด 

บสุม ( ) ใหเลือก ตัวเลือก > สับเปลี่ยน 

ุกเพลง ( ) หรือปดการเลนซ้ํา ใหเลือก 

ปลี่ยนและเลนซ้ําจะปด

สียง

 ใหเลือก ตัวเลือก > อีควอไลเซอร

สเตอริโอ หรือปรับปรุงเสียงเบส ใหเลือก 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

เพลง

เครื่องเลนเพลง 
เครื่องเลนเพลง สนับสนุนรูปแบบไฟลตางๆ เชน .aac, .aac+, .eaac+, .mp3, .wav 

และ .wma เครื่องเลนเพลง จะไมสนับสนุนคุณสมบัติทั้งหมดของรูปแบบไฟล 

หรือรูปแบบไฟลทุกประเภท 

คุณสามารถใชเครื่องเลนเพลงฟงเอพิโซดตางๆ ของพอดแคสต พอดแคสตคือ 

วิธีการนําเสนอเสียงและเนื้อหาของวิดีโอผานอินเทอรเน็ตโดยใชเทคโนโลยี RSS หรือ 

ATOM เพื่อเลนบนอุปกรณเคลื่อนที่และบนคอมพิวเตอร

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การฟงดวยเสียงดังอยาง

ตอเนื่องอาจสงผลเสียตอการไดยิน หามถืออุปกรณไวใกลกับหู

เมื่อคุณเปดใชลําโพง เพราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกินไป

ในการเพิ่มเพลงในโทรศัพท โปรดดูที่ “การโอนเพลง” ในหนา 9

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุมครองดานลิขสิทธิ ์โปรดดูที่ 

“การจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล” ในหนา 71

การเลนเพลงหรือเอพิโซดของพอดแคสต

เคล็ดลับ! ในการเปดลําดับชั้นเครื่องเลนเพลงของเมนูมัลติมีเดีย ใหกด 

 โปรดดูที่ “เมนูมัลติมีเดีย” ในหนา 4

1 กด  และเลือก เพลง > เครื่องเลน

2 เลือก เพลง หรือ พอดแคสต

3 เลือกหมวดหมูเพื่อสํารวจเพลงหรือเอพิโซดของพอดแคสตที่คุณตองการฟง

4 ในการเลนไฟลหรือรายการไฟลที่เลือกไว ใหกด 

ในการหยุดเลนชั่วคราว ใหกด 

ถาตองการเริ่มเลนใหม ใหกด 

อีกครั้ง ในการหยุดเลน ใหกด 

ในการกรอไปขางหนาหรือ

กรอกลับอยางรวดเร็ว ใหกด 

 คางไว

ในการไปยังเพลงถัดไป ใหกด 

ในการกลับไปยังจุดเริ่มตนของเพลง ใ

 ในการขามไปยัง

เพลงกอนหนา ใหกด  

อีกครั้งภายใน 2 

วินาทีหลังจากที่เพลงหรือพอดแคสต

เริ่มเลน

ในการสลับการเปดหรือปดการเลนแบ

ในการเลนซ้ําเพลงปจจุบัน ( ) ท

ตัวเลือก > เลนซ้ํา

หากคุณเลนพอดแคสต โหมดการสับเ

ในการปรับระดับเสียง ใหใชปุมระดับเ

ในการแกไขแบบเสียงในการเลนเพลง

ในการแกไขภาพความสมดุลและภาพ

ตัวเลือก > การตั้งคาเสยีง
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ชื่อศิลปน ใหกด  

 

เลือก เรียบรอย 

ะดูรายการเพลง ใหเลือก ตวัเลือก > เพิ่มเพลง

เภท และผูเรียบเรียงไปไวที่รายการเพลง

เลือกเพลงที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลอืก > 

ายการเลนแลว หรือ รายการเลนใหม

ง ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ การลบนี้ไมไดเปนการ

งการลบออกจากรายการเลนเทานั้น

รเพลง ใหเลื่อนไปยังเพลงที่ ตองการยาย แลวเลือก 

ลือกนําเพลงไปวางไวตรงตําแหนงใหม 

ี่มีอยูในโทรศัพท

ากที่คุณอพัเดตการเลือกเพลงในเครื่องแลว 

านะดังนี้ ไมเคยเลน เลนบางสวน และเลนทั้งหมด

ื่องจะเลนเพลงจากจุดที่เลนครั้งลาสุด

เลนทั้งหมด เครื่องจะเริ่มเลนจากตอนตน
เพ
ลง

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

ในการดูภาพในระหวางการเลน ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงภาพจังหวะ

หากตองการกลับมาที่โหมดสแตนดบายและออกจากเครื่องเลนที่กําลังเลนคางอยูใน

พื้นหลัง ใหกดปุมจบการทํางาน หรือสลับไปที่แอปพลิเคชั่นอื่นที่เปดอยู และกด  

คางไว

เมนเูพลง

หากตองการเลือกเพลงเพิ่มเติมเพื่อเลนในหนาจอ กําลังเลน ใหเลือก เพลง

เมนูเพลงจะแสดงเพลงที่มีอยูในโทรศัพท ทุกเพลง แสดงรายชื่อเพลงทั้งหมด 

ในการดูเพลงที่เรียงลําดับไว ใหเลือก อัลบั้ม, ศิลปน, ประเภท หรือ ผูเรียบเรียง 

ในการดูรายการเพลง ใหเลือก รายการเลน

หากตองการรีเฟรชไลบรารีหลังจากที่คุณอัพเดตโทรศัพทของคุณนอกเครื่องเลนเพลง

แลว ใหเลือก ตัวเลือก > รีเฟรช

รายการเพลง

ในการดูและจัดการรายการเพลง ในเมนูเพลง ใหเลือก รายการเลน รายการเพลง

ตอไปนี้จะปรากฏขึ้นโดยอตัโนมัติ แทร็คเลนบอย, เลนเมื่อเร็วๆ นี้ และ 

เพิ่มเมื่อเร็วๆ นี้

ในการดูรายละเอียดของรายการเพลง ใหเลือก ตัวเลือก > ขอมูลรายการเลน

การสรางรายการเพลง

1 เลือก ตัวเลือก > สรางรายการเลน

2 ปอนชื่อรายการเพลง และเลือก ตกลง

3 เลือก ใช เพื่อเพิ่มเพลงตอนนี้ หรือ ไม เพื่อเพิ่มเพลงภายหลัง

4 หากคุณเลือก ใช ใหเลือกศิลปนเพื่อคนหาเพลงที่คุณตองการ

รวมเขาไวในรายการเพลง กด  เพื่อเพิ่มเพลง 

ในการแสดงรายการเพลงไวใต

ในการซอนรายการเพลงใหกด

5 เมื่อคุณไดทําการเลือกแลว ให

ในการเพิ่มเพลงอื่นในภายหลัง ขณ

ในการเพิ่มเพลง อัลบั้ม ศิลปน ประ

จากหนาจอตางๆ ของเมนูเพลง ให

เพิ่มไปที่รายการเลน > จัดเก็บร

ในการลบเพลงออกจากรายการเพล

ลบเพลงออกจากเครื่อง แตเปนเพีย

ในการจัดลําดับเพลงใหมในรายกา

ตัวเลือก > จัดลําดบัใหม ในการเ

ใหใชปุมเลื่อน

พอดแคสต

เมนูพอดแคสตจะแสดงพอดแคสตท

ในการรีเฟรชคอลเล็คชันเพลงหลังจ

ใหเลือก ตัวเลือก > รีเฟรช

เอพิโซดพอดแคสตมีสถานะสามสถ

หากมีการเลนเอพิโซดบางสวน เคร

ในครั้งตอไปที่เลน 

หากไมเคยเลนเอพิโซดมากอนหรือ
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รโอนเพลง:

dows XP (หรือที่สูงกวา)

Player รุนที่ใชรวมกันได 

ดเกี่ยวกับ Windows Media Player 

81 ของเว็บไซต Nokia

รือที่สูงกวา

ร

งไดสามวิธี นั่นคือ:

พิวเตอรที่ใชรวมกันไดโดยเทียบไดกับ

คุณสามารถโอนไฟลขอมูลใดๆ ได 

 USB ที่ใชงานรวมกันไดหรือการเชื่อมตอ 

 USB ใหเลือก การถายโอนขอมูล 

ows Media Player ใหตอสายเคเบิล USB 

ื่องเลนสื่อ เปนวิธีการเชื่อมตอ

r ใน Nokia Nseries PC Suite ใหตอสายเคเบิล 

ก PC Suite เปนวิธีการเชื่อมตอ

ดใหญและ Media player เฉพาะ

งโทรศัพทไดเทานั้น

 USB ที่เปนคาเริ่มตน กด  และเลือก 

ด USB

รถายโอนขอมูล หรือ PC Suite 

ังจากที่คุณไดอัพเดตการเลือกเพลงใน

ลงใน เมนูเพลง ใหเลือก ตัวเลือก > รีเฟรช
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

เครือขายโฮมกับเครือ่งเลนเพลง

ดวยรูปแบบ UPnP และเครือขายในพื้นที่แบบไรสาย (WLAN) คุณสามารถสราง

เครือขายโฮมของอุปกรณที่ใชงานรวมกันได เครือขายโฮมจะชวยใหคุณสามารถ

เลนเนื้อหาที่จัดเก็บไวใน Nokia N81 แบบระยะไกลในโทรศัพทที่ใชงานรวมกันได 

และคุณสามารถคัดลอกไฟลจาก Nokia N81 ไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได

ซึ่งเปดใช UPnP สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “เครือขายโฮม” ในหนา 57 และ 

“เครือขายโฮมที่มีคลังภาพ” ในหนา 35

การเลนเพลงหรือพอดแคสตระยะไกล

1 กด  และเลือก เพลง > เครื่องเลน

2 เลือกเพลงหรือพอดแคสต 

3 เลือกหมวดหมูในเมนูตอไปนี้เพื่อสํารวจเพลงหรือเอพิโซดพอดแคสตที่คุณ

ตองการฟง

4 เลือกเพลงหรือพอดแคสตที่คุณตองการฟง และเลือก ตัวเลือก > เลน > 

เลนผานเครือขายโฮม

5 เลือกอุปกรณที่เลนไฟล

การคัดลอกเพลงหรือพอดแคสตแบบไรสาย

ในการคัดลอกหรือการโอนถายไฟลสื่อจากโทรศัพทของคุณไปยังอุปกรณอื่นที่

ใชรวมกันได เชน คอมพิวเตอรที่รองรับการใช UPnP เลือกไฟลและ ตวัเลือก > 

คัดลอกไปเครือขายโฮม หรือ ยายไปเครือขายโฮม ทั้งนี้คุณไมจําเปนตอง

เปดการใชเนื้อหารวมกันไว

การโอนเพลง

คุณสามารถโอนเพลงจากคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได หรืออปุกรณอื่นๆ 

ที่ใชงานรวมกันได โดยใชสายเคเบิล USB ที่ใชงานรวมกันไดหรือการเชื่อมตอ 

Bluetooth สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ Bluetooth” ในหนา 53

ขอกําหนดของคอมพิวเตอรสําหรับกา

• ระบบปฏิบัติการ Microsoft Win

• แอปพลิเคชั่น Windows Media 

คุณสามารถขอขอมูลโดยละเอีย

ที่ใชรวมกันไดจากหัวขอ Nokia N

• Nokia Nseries PC Suite 1.6 ห

การโอนเพลงจากคอมพิวเตอ

คุณสามารถใชวิธีตางๆ ในการโอนเพล

• ในการดูโทรศัพทของคุณบนคอม

การดหนวยความจําภายนอก ซึ่ง

ใหทําการเชื่อมตอดวยสายเคเบิล

Bluetooth หากคุณใชสายเคเบิล

เปนวิธีการเชื่อมตอ

• ในการซิงโครไนซเพลงดวย Wind

ที่ใชงานรวมกันได และเลือก เคร

• ในการใช Nokia Music Manage

USB ที่ใชงานรวมกันได และเลือ

สามารถใชโหมดพื้นที่การจัดเก็บขนา

กับไฟลที่อยูในการดหนวยความจําขอ

หากตองการเปลี่ยนโหมดการเชื่อมตอ

เครื่องมือ > เชื่อมตอ > USB > โหม

หากคุณโอนเพลงโดยใชโหมดโอน กา

คุณตองรีเฟรชคลังเพลงในโทรศัพทหล

เครื่องของคุณแลว ในการรีเฟรชคลังเพ
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ลเริ่มตนที่กําหนดไวใน Windows Media Player 

ของคุณ และคลิก Set up Sync. 

ยในกลองกาเครื่องหมาย Sync this device 

c this device automatically และคุณเชื่อมตอ

ทรศัพทของคุณจะอัพเดตโดยอัตโนมัติตาม

s Media Player

ังเพลงทั้งหมดของคอมพิวเตอรจะถูกเลือกสําหรับ

ลงในคอมพิวเตอรอาจมีไฟลมากกวาซึ่งพอดี

ิ่มเติมในวิธีใช Windows Media Player

ซิงโครไนซกับรายการเพลงใน

ิมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถคนหา เบราส 

รศัพทของคุณได ในการซื้อเพลง คุณตอง

ia Music Store ในประเทศของคุณ โปรดเขาไปที่ 

re คุณตองมีจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต

รับรายละเอยีดเพิ่มเติม โปรดดู “จุดเชื่อมตอ” 
เพ
ลง
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ทั้ง Windows Media Player และ Nokia Music Manager ใน Nokia Nseries PC 

Suite ไดรับการออกแบบมาเพื่อใชโอนไฟลเพลงไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการโอนเพลงโดยใช Nokia Music Manager โปรดดูคูมือผูใช 

Nokia Nseries PC Suite 

การโอนเพลงดวย Windows Media Player

ฟงกชันการซิงโครไนซเพลงอาจแตกตางกันระหวางเวอรชันตางๆ ของแอปพลิเคชั่น 

Windows Media Player สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมือและวิธีใช Windows 

Media Player ที่เกี่ยวของ

การซิงโครไนซดวยตนเอง

หลังจากเชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได Windows 

Media Player จะเลือกการซิงโครไนซดวยตนเองหากมีหนวยความจําวางเพียงพอ

ในโทรศัพท เมื่อใชการซิงโครไนซดวยตนเอง คุณสามารถเลือกเพลงและรายการเพลง

ที่คุณตองการยาย คัดลอก หรือลบออก

ในครั้งแรกที่คุณเชื่อมตอโทรศัพท คุณตองพิมพชื่อที่นํามาใชเปนชื่อโทรศัพทลงใน 

Windows Media Player

ในการโอนการเลือกดวยตนเอง ใหทําดังนี้:

1 หลังจากเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ Windows Media Player แลว ใหเลือก

โทรศัพทของคุณในบานหนาตางการนําทาง หากมีอปุกรณมากกวา

หนึ่งรายการเชื่อมตออยู

2 ลากเพลงหรืออัลบั้มไปที่บานหนาตางรายการสําหรับการซิงโครไนซ 

ในการลบเพลงหรืออัลบั้ม ใหเลือกเพลงในรายการ และคลิก Remove from list

3 ตรวจสอบวาในบานหนาตางรายการมีไฟลที่คุณตองการซิงโครไนซ 

และมีหนวยความจําวางเพียงพอในอปุกรณ คลิก Start Sync. 

เพื่อเริ่มตนการซิงโครไนซ

การซิงโครไนซอัตโนมัติ

ในการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกโอนไฟ

ใหคลิกลูกศรใต Sync เลือกอุปกรณ

ลบเครื่องหมายหรือเลือกเครื่องหมา

automatically 

หากเลือกกลองกาเครื่องหมาย Syn

โทรศัพทของคุณแลว คลังเพลงในโ

รายการเพลงที่คุณเลือกใน Window

หากไมไดเลือกรายการเพลงใด คล

การซิงโครไนซ โปรดทราบวาคลังเพ

กับโทรศัพทของคุณ โปรดดูขอมูลเพ

รายการเพลงในเครื่องของคุณจะไม

Windows Media Player

Nokia Music Store 
ใน Nokia Music Store (บริการเสร

และซื้อเพลงเพื่อดาวนโหลดลงในโท

ลงทะเบียนใชบริการนี้กอน

ในการตรวจสอบการใหบริการ Nok

music.nokia.com

ในการเขาใชงาน Nokia Music Sto

ที่ใชงานไดในโทรศัพทของคุณ สําห

ในหนา 93

music.nokia.com
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 Radio ผูใหบริการและสถานีวิทยุในพื้นที่

o

เพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน คาบริการ 

ขาไดตามปกติขณะฟงวิทยุ 

ะปดวิทยุกอน

ี่ออกอากาศจะขึ้นอยูกับคลื่นสถานีวิทยุที่

จากเสาอากาศของอุปกรณไรสาย ดังนั้น 

ี่ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพื่อ

นการเริ่มคนหาสถานีใหม ใหเลือก  หรือ 

 คางไว ในการเปลี่ยนความถี่ดวยตัวเอง 



นานี้ ในการไปที่สถานีวิทยุที่จัดเก็บไวถัดไป

 หรือกดคียมีเดีย  หรือ 

เสียง 

 ตัวเลือก > ใชงานลําโพง 

ะดับเสียงปกติ การฟงดวยเสียงดัง

ียตอการไดยิน โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู

จากเสียงจะดังมาก
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

หากตองการเปด Nokia Music Store ใหกด  และเลือก เพลง > รานคาเพลง 

ในหนาหลัก ใหเลือก Help เพื่อดูคําแนะนําเพิ่มเติม

เคล็ดลับ! หากตองการคนหาเพลงเพิ่มเติมในหมวดหมูตางๆ ของเมนูเพลง 

ใหเลือก ตัวเลือก > คนหาในรานคาเพลง ในเครื่องเลนเพลง

การตัง้คา Music Store

เครื่องอาจจะขอใหคุณปอนการตั้งคาตอไปนี้:

จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว— เลือกจุดเชื่อมตอเพื่อใชเมื่อจะเชื่อมตอกับรานคาเพลง

ในรานคาเพลง คุณสามารถแกไขการตั้งคาไดโดยเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

คุณสามารถเขาใชงาน Nokia Music Store ไดจากคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดที่ 

music.nokia.com ในหนาหลักใหเลือก Help เพื่อดูคําแนะนําเพิ่มเติม 

วิทยุ 
กด  และเลือก เพลง > Radio 

เมื่อคุณเปด Visual Radio ในครั้งแรก ตัวชวยจะชวยคุณจัดเก็บสถานีวิทยุในพื้นที่

คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่นเปนเหมือนกับวิทยุ FM ปกติ พรอมทั้งการคนหา

คลื่นอัตโนมัติและจัดเก็บสถานี หรือพรอมกับขอมูลที่เกี่ยวของกับรายการวิทยุนั้น

ซึ่งแสดงควบคูกันไปบนหนาจอ หากคุณหมุนคลื่นไปที่สถานีที่มีบริการ Visual Radio 

บริการ Visual Radio จะใชขอมูลแพ็คเก็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

คุณสามารถฟงวิทยุ FM ไดในขณะที่ใชแอปพลิเคชั่นอื่นไปดวย

คุณสามารถดูรายการลาสุดของสถานีทั้งหมดที่มีบริการ Visual Radio ไดที่ 

http://www.visualradio.com 

หากคุณไมมีสิทธิ์เขาใชบริการ Visual

ของคุณอาจไมสนับสนุน Visual Radi

โปรดติดตอผูใหบริการระบบของคุณ 

และการเปนสมาชิกบริการนี้ 

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเ

โดยในขณะที่มีสายสนทนาอยู เครื่องจ

การฟงวิทยุ

โปรดสังเกตวาคุณภาพของเสียงวิทยุท

ครอบคลุมในพื้นที่นั้นๆ

วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหาก

คุณตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมท

การใชงานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม

กด  และเลือก เพลง > Radio ใ

 หรือคียมีเดีย  หรือ 

ใหเลือก ตัวเลอืก > หาคลื่นโดยผูใช

หากคุณมีสถานีวิทยุที่จัดเก็บไวกอนห

หรือกอนหนา ใหเลือก  หรือ 

ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับ

ในการฟงวิทยุผานทางลําโพง ใหเลือก

คําเตือน: ควรฟงเพลงในร

อยางตอเนื่องอาจสงผลเส

ระหวางการใชลําโพง เนื่อง

music.nokia.com
http://www.visualradio.com
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ากตัวเลือกตอไปนี้:

หมีเสียงดังเมื่อเริ่มใชงานแอปพลิเคชั่นหรือไม

ช เพื่อใหบริการ Visual Radio 

านที่จัดเก็บไวซึ่งมีบริการ Visual Radio

ชในการเชื่อมตอขอมูล Visual Radio 

รใชแอปพลิเคชั่นนี้เพื่อฟงเปนวิทยุ FM ปกติ

ุณอยูในขณะนี้ การตั้งคานี้จะปรากฏขึ้นตอเมื่อ

ะบบเครือขายขณะแอปพลิเคชั่นเริ่มตนทํางาน

sting คุณจะสามารถคนหา ตรวจหา 

พอดแคสต ผาน OTA ตลอดจนเลน จัดการ 

มกันกับโทรศัพทของคุณ

ด  และเลือก เพลง > พอดแคสต

าการเชื่อมตอและการดาวนโหลด

สาย (WLAN) ตรวจสอบกับผูใหบริการ

และคาธรรมเนียมการบริการขอมูลกอนใชการ

ราแฟลต (flat rate) ชวยใหโอนยายขอมูล

นรายเดือนได
เพ
ลง
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ในการดูสถานีที่มีอยูตามสถานที่ตั้ง ใหเลือก ตัวเลือก > ไดเรกทอรีสถานี 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการบันทึกสถานีที่กําลังฟงอยูลงในรายการสถานี ใหเลือก ตัวเลือก > 

จัดเก็บสถานี ในการเปดรายการสถานีที่บันทึกไว ใหเลือก ตัวเลือก > สถานี

ในการกลับไปยังโหมดสแตนดบาย และออกจากวิทยุ FM ที่กําลังเลนคางอยู

ในพื้นหลัง ใหเลือก ตัวเลือก > เลนเปนพื้นหลัง

การดเูนือ้หาแบบวิชวล

ในการดูเนื้อหาแบบวิชวลของสถานีที่ฟงอยู ใหเลือก  หรือ ตวัเลือก > 

เริ่มบริการเสมือน หากไมไดจัดเก็บ ID บริการแบบวิชวลไวสําหรับสถานี 

ใหปอนลงไป หรือ เลือก คนคืน เพื่อคนหา ID ในไดเรกทอรีสถานี 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

เมื่อสรางการเชื่อมตอกับบริการแบบวิชวลแลว หนาจอจะแสดงเนื้อหา

แบบวิชวลปจจุบัน

สถานีที่จดัเก็บไว

ในการเปดรายการสถานีที่จัดเก็บไว ใหเลือก ตัวเลือก > สถานี

ในการฟงสถานีที่จัดเก็บไว ใหเลือก ตัวเลอืก > สถานี > รับฟง 

ในการดูเนื้อหาแบบวิชวลที่มีอยูสําหรับสถานีผานบริการ Visual Radio ใหเลือก 

ตัวเลอืก > สถานี > เริ่มบริการเสมือน 

ในการเปลี่ยนรายละเอียดของสถานี ใหเลือก ตัวเลือก > สถานี > แกไข

การตัง้คา

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจ

แบบเสียงตอนเปด—เลือกวาจะใ

บริการเริ่มตนอัตโนมัติ—เลือก ใ

เริ่มตนโดยอตัโนมัติเมื่อคุณเลือกสถ

จุดเชื่อมตอ—เลือกจุดเชื่อมตอที่ใ

คุณไมตองใชจุดเชื่อมตอเมื่อตองกา

ภูมิภาคปจจุบัน—เลือกภูมิภาคที่ค

คุณไมไดอยูในพื้นที่ครอบคลุมของร

Nokia Podcasting 
เมื่อใชแอปพลิเคชั่น Nokia Podca

สมัครขอรับบริการ และดาวนโหลด

และใชพอดแคสตเสียงและวิดีโอรว

ในการเปด Nokia Podcasting ใหก

การตัง้คา

กอนใช Nokia Podcasting ใหตั้งค

วิธีการเชื่อมตอที่แนะนําคือ LAN ไร

หากตองการขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข

เชื่อมตออื่น ตัวอยาง เชน ขอมูลอัต

จํานวนมากโดยเสียคาธรรมเนียมเป
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ทําหากดาวนโหลดมีขนาดใหญกวา

สตอัตโนมัติอาจเกี่ยวของกับการสงขอมูล

หบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติม

ผูใหบริการของคุณ

ไว ใหเลือก ตัวเลือก > เรียกคืนคาที่ตั้งไว 

ไดดวยคําสําคัญหรือชื่อเรื่อง

สตที่คุณตั้งไวใน พอดแคสต > ตัวเลือก > 

ริการคนหา

ือก เพลง > พอดแคสต > คนหา 

แคสตและคําสําคัญในคําอธิบาย แตไมใชใน

ไป เชน ฟุตบอลหรือฮิพฮอพมักใหผลลัพธ

ิลปนที่เฉพาะ

ที่เลือกไวอยางนอยหนึ่งชอง และเพิ่มลง

มัคร และยังสามารถเพิ่มพอดแคสตลง

พอดแคสต 

ตัวเลือก > คนหาใหม 

 ตัวเลือก > เปดเว็บเพจ 

ก ตัวเลือก > คําอธิบาย 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

หากตองการคนหา LAN ไรสายที่ใชไดในพื้นที่ กด  และเลือก เครื่องมือ > 

เชื่อมตอ > ตวัเชื่อม > เครือขาย WLAN ที่ใชได 

ในการสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในเครือขาย ใหเลือก ตัวเลือก > ระบุจุดเชื่อมตอ

การตั้งคาการเชื่อมตอ

ในการแกไขการตั้งคาการเชื่อมตอ ใหกด  และเลือก เพลง > พอดแคสต > 

ตัวเลือก > การตั้งคา > การเชื่อมตอ กําหนดตัวเลือกตอไปนี้:

จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว—เลือกจุดเชื่อมตอเพื่อกําหนดการเชื่อมตอของคุณ

กับอนิเทอรเน็ต

URL บริการคนหา—กําหนดบริการคนหาพอดแคสตที่จะใชใน คนหา

การตั้งคาดาวนโหลด

ในการแกไขการตั้งคาดาวนโหลด ใหกด  และเลือก เพลง > พอดแคสต > 

ตัวเลือก > การตั้งคา > ดาวนโหลด กําหนดตัวเลือกตอไปนี้:

จัดเก็บไปที่—กําหนดตําแหนงที่คุณตองการจัดเก็บพอดแคสตของคุณ เพื่อการใช

งานพื้นที่จัดเก็บอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ขอแนะนําใหใชการดหนวยความจํา

ชวงการอัพเดต—กําหนดความถี่ในการอัพเดตพอดแคสต

วันที่อัพเดตถัดไป—กําหนดวันที่สําหรับการอพัเดตอัตโนมัติครั้งตอไป

เวลาอัพเดตถัดไป—กําหนดเวลาสําหรับการอัพเดตอัตโนมัติครั้งตอไป 

การอัพเดตอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อไดเลือกจุดเชื่อมตอเริ่มตนที่กําหนดไว และ 

Nokia Podcasting กําลังทํางานอยู หาก Nokia Podcasting ไมไดทํางาน 

การอัพเดตอัตโนมัติจะไมเริ่มตนขึ้น

ขีดจํากัดดาวนโหลด (%)—กําหนดขนาดของหนวยความจําที่จะใชสําหรับ

การดาวนโหลดพอดแคสต

หากเกินขีดจํากัด—กําหนดสิ่งที่ตอง

ขนาดของดาวนโหลดที่จํากัด

การตั้งคาแอปพลิเคชั่นเพื่อดึงพอดแค

จํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใ

เกี่ยวกับคาบริการการสงขอมูลไดจาก

ในการกลับสูการตั้งคาเริ่มตนที่กําหนด

ในหนาจอ การตัง้คา

การคนหา

การคนหาชวยใหคุณคนหาพอดแคสต

เสิรชเอ็นจินจะใชบริการคนหาพอดแค

การตั้งคา > การเชื่อมตอ > URL บ

ในการคนหาพอดแคสตใหกด  เล

และปอนคําสําคัญที่ตองการ

เคล็ดลับ! คนหาชื่อเรื่องพอด

เอพิโซดที่กําหนดไว หัวขอทั่ว

การคนหาที่ดีกวาชื่อทีมหรือศ

ในการสมัครขอรับบริการชองสัญญาณ

ใน พอดแคสตใหเลือก ตัวเลือก > ส

ในพอดแคสตของคุณไดดวยการเลือก

ในการเริ่มตนการคนหาใหม ใหเลือก 

ในการไปที่เว็บไซตพอดแคสต ใหเลือก

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการดูรายละเอียดพอดแคสต ใหเลือ
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ขอความมัลติมีเดียหรือใชการเชื่อมตอ Bluetooth 

 สง

pml ที่สงผานการเชื่อมตอ Bluetooth 

ไดรับแลว ใน ไดเรกทอรี่ เปด ไดรับแลว 

พิ่มลงใน พอดแคสต ของคุณ

คสตแลว จาก ไดเรกทอรี่, คนหา 

ารถจัดการ ดาวนโหลด และเลนเอพิโซดใน 

ับบริการ ใหเลือก พอดแคสต > พอดแคสต 

ดคือไฟลสื่อเฉพาะของพอดแคสต) 

ื่อเอพิโซด ในการดาวนโหลด 

ทําเครื่องหมายเลือกไวตอ ใหเลือก ตัวเลือก > 

ป คุณสามารถดาวนโหลดเอพิโซด

หวางดาวนโหลดหรือเมื่อดาวนโหลดมา

> ตัวเลือก > เลนตัวอยาง

ลดเรียบรอยแลวไดในแฟมขอมูล พอดแคสต 

ลงแลว

ไป
เพ
ลง
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ในการสงพอดแคสตที่เลือกไวอยางนอยหนึ่งรายการไปยังอปุกรณอื่นที่

ใชงานรวมกันได ใหเลือก ตัวเลือก > สง

ตัวเลือกที่มีใหอาจแตกตางกันออกไป

ไดเรกทอรี

ไดเรกทอรีจะชวยคุณคนหาเอพิโซดใหมของพอดแคสตที่จะสมัครขอรับบริการ

ในการเปดไดเรกทอรี ใหกด  และเลือก เพลง > พอดแคสต > ไดเรกทอรี่

เนื้อหาของไดเรกทอรีเปลี่ยนแปลงไป เลือกแฟมขอมูลไดเรกทอรีที่ตองการอัพเดต 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เมื่อสีของแฟมขอมูลเปลี่ยน ใหกดปุมเลื่อน

อีกครั้งเพื่อเปดแฟมขอมูลนั้น

ไดเรกทอรีสามารถรวมพอดแคสตชั้นนําที่ปรากฏตามความนิยมหรือแฟมขอมูล

ที่กําหนดลักษณะไว 

ในการเปดหัวขอแฟมขอมูลที่ตองการ ใหกดปุมเลื่อน รายการพอดแคสตจะปรากฏ

ในการสมัครขอรับบริการพอดแคสต ใหเลือกชื่อ และกดปุมเลื่อน 

เมื่อคุณสมัครขอรับบริการเอพิโซดของพอดแคสตแลว คุณจะสามารถดาวนโหลด 

จัดการ และเลนเอพิโซดเหลานั้นในพอดแคสตได

ในการเพิ่มไดเรกทอรีหรือแฟมขอมูลใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ใหม > 

ไดเรกทอรี่เวบ็ หรือ โฟลเดอร ปอนชื่อ URL ของ .opml (Outline Processor 

Markup Language) และเลือก เรียบรอย

ในการแกไขแฟมขอมูล เว็บลิงค หรือไดเรกทอรีที่เลือก ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข

ในการนําเขาไฟล .opml ที่จัดเก็บไวในโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลอืก > นําเขาไฟล 

OPML เลือกตําแหนงของไฟล และนําเขาไฟลนั้น

ในการสงแฟมขอมูลไดเรกทอรีเปน

ใหเลือกแฟมขอมูลและ ตัวเลือก >

เมื่อคุณไดรับขอความพรอมไฟล .o

ใหเปดไฟลเพื่อจัดเก็บไฟลนั้นไวใน 

เพื่อสมัครรับบริการลิงคตางๆ เพื่อเ

การดาวนโหลด

เมื่อคุณไดสมัครขอรับบริการพอดแ

หรือดวยการปอน URL คุณจะสาม

พอดแคสต

ในการดูพอดแคสตที่คุณสมัครขอร

ในการดูชื่อเอพิโซดแตละชื่อ (เอพิโซ

ใหเลือกชื่อพอดแคสต 

ในการเริ่มตนดาวนโหลด ใหเลือกช

หรือดาวนโหลดเอพิโซดที่เลือกหรือ

ดาวนโหลด หรือ ดาวนโหลดตอไ

หลายเอพิโซดพรอมกันได

ในการเลนพอดแคสตบางสวนในระ

บางสวนแลว ใหเลือก พอดแคสต 

คุณสามารถดูพอดแคสตที่ดาวนโห

ซึ่งจะแสดงรายการเมื่อรีเฟรชคลังเพ

ตัวเลือกที่มีใหอาจแตกตางกันออก
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เสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก ตัวเลือก > 

ับผูสรางไดดวยการแสดงความคิดเห็น

เพื่อดําเนินการดังกลาว ใหเลือก ตัวเลือก > 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

การเลนและการจัดการพอดแคสต

ในการแสดงเอพิโซดที่มีอยูจากพอดแคสตที่เลือกไว ใหเลือก ตัวเลือก > เปด 

ในแตละเอพิโซด คุณจะพบขอมูลรูปแบบไฟล ขนาดของไฟล และเวลาอัพโหลด

เมื่อดาวนโหลดพอดแคสตเรียบรอยแลว ในการเลนเอพิโซดทั้งหมด ใหเลือก 

พอดแคสต > ตัวเลือก > เลน หรือกด  และเลือก เพลง > เครื่องเลนเพลง > 

พอดแคสต

ในการอัพเดตพอดแคสตที่เลือกไว หรือพอดแคสตที่ทําเครื่องหมายเลือกไว

สําหรับเอพิโซดใหม ใหเลือก ตัวเลือก > อัพเดต

ในการหยุดอัพเดตพอดแคสตที่เลือกไว หรือพอดแคสตที่ทําเครื่องหมายเลือกไว 

ใหเลือก ตัวเลือก > หยุดอัพเดต 

ในการเพิ่มพอดแคสตใหมโดยปอน URL ของพอดแคสต ใหเลือก ตัวเลอืก > 

พอดแคสตใหม

หากคุณไมไดระบุจุดเชื่อมตอใดไว หรือเครื่องขอใหคุณปอนชื่อผูใชและรหัสผาน

ในขณะที่เชื่อมตอขอมูลแพ็คเกต โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ในการแกไข URL ของพอดแคสตที่เลือกไว ใหเลือก ตวัเลือก > แกไข

ในการลบพอดแคสตที่ดาวนโหลดหรือพอดแคสตที่ทําเครื่องหมายเลือกจากโทรศัพท 

ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ

ในการสงพอดแคสตที่เลือก หรือพอดแคสตที่ทําเครื่องหมายเลือกไวไปยังอุปกรณอื่น

ที่ใชงานรวมกันไดเปนไฟล .opml ในขอความมัลติมีเดีย หรือใชการเชื่อมตอ 

Bluetooth ใหเลือก ตวัเลือก > สง

ในการอัพเดต ลบ และสงกลุมพอดแคสตที่เลือกในครั้งเดียวกัน ใหเลือก ตัวเลือก > 

เลือก/ไมเลือก ทําเครื่องหมายเลือกพอดแคสตที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก 

เพื่อเลือกการดําเนินการที่ตองการ

ในการเปดเว็บไซตพอดแคสต (บริการ

เปดเว็บเพจ

พอดแคสตบางอยางสามารถโตตอบก

หรือโหวต ในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต

ดูขอคดิเห็น
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เกมส
Nokia N81 ของคุณสามารถเลนเกมสในระบบ N-Gage™ ได ดวยระบบ N-Gage 

คุณสามารถดาวนโหลดและเลนเกมสแบบผูเลนหลายคนคุณภาพสูงได

โทรศัพทของคุณจะมีแอปพลิเคชั่นตัวใดตัวหนึ่งตอไปนี้:

• แอปพลิเคชั่น Discover N-Gage—แอปพลิเคชั่นตัวอยางนี้จะชวยใหคุณไดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับระบบเกมสของ N-Gage ที่กําลังจะออกสูตลาด สามารถ

ทดลองเลนเกมสตัวอยางได และสามารถดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่น

N-Gage ตัวเต็มไดเมื่อวางตลาด

• แอปพลิเคชั่น N-Gage—แอปพลิเคชั่นตัวเต็มซึ่งจะชวยใหคุณสามารถ

สัมผัสประสบการณ N-Gage ไดอยางสมบูรณแบบแทนที่แอปพลิเคชั่น 

Discover N-Gage ในเมนู คุณสามารถหาเกมสใหมๆ ทดลองเลนและซื้อเกมส 

พบปะผูเลนคนอืน่ ดูผลคะแนน ติดตามเหตุการณตางๆ พูดคุย และอื่นๆ 

อีกมากมาย คุณสมบัติบางอยางอาจไมมีใหเลือกขณะทําการติดตั้ง

ซอฟตแวรลงในโทรศัพทของคุณ โปรดตรวจสอบที่ www.n-gage.com 

สําหรับการอัพเดตซอฟตแวร

กด  และเลือก เกมส เพื่อเริ่มใชงาน

เพื่อสัมผัสประสบการณ N-Gage ที่สมบูรณแบบ โทรศัพทของคุณควรสามารถ

เชื่อมตอกับอนิเทอรเน็ตได ไมวาจะผานทางเครือขายเซลลูลารหรือ LAN ไรสาย 

โปรดติดตอขอรายละเอยีดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการขอมูลจากผูใหบริการของคุณ 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.n-gage.com

http://www.n-gage.com
http://www.n-gage.com
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ปดบัตรรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > 

ออกดวยเสียง” ในหนา 80

ัตรที่คุณตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > 

ร, ทางมัลติมเีดีย, ทางอีเมล, หรือ ทาง 

ม” ในหนา 20 และ 

th” ในหนา 54

ายชื่อออกทางเครื่องพิมพที่มี Basic Print 

ื่อมตอแบบ Bluetooth ซึ่งสามารถใชรวมกันได 

le Printer หรือ HP Photosmart 8150) ใหเลือก 

เลือก > เพิ่มไปยังกลุม (แสดงเฉพาะเมื่อคุณ

กลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท” ในหนา 19

หเลื่อนไปที่รายชื่อ และเลือก ตัวเลอืก > 

กบัตรที่ตองการ และ กด 

ีเ่ปนคาเริ่มตน

 หรือที่อยูที่เปนคาเริ่มตนลงบนบัตรรายชื่อ 

ูจํานวนมาก 

ยังหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูที่แนนอนของ

ขนี้เปนคาเริ่มตนในการโทรออกดวยเสียงดวย
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

รายชือ่ (สมุดโทรศัพท) 
กด  และเลือก รายชื่อ ใน รายชื่อ คุณสามารถจัดเก็บและอัพเดต

ขอมูลรายชื่อได คุณสามารถเพิ่มเสียงเรียกเขาสวนบุคคลหรือรูปภาพขนาดยอ

ลงในบัตรรายชื่อ คุณยังสามารถสรางกลุมรายชื่อไดอกีดวย ซึ่งสามารถทําให

คุณสงขอความตัวอักษร หรือสงอีเมลใหผูรับไดหลายคนพรอมกัน โดยคุณสามารถ

เพิ่มขอมูลสําหรับติดตอที่ไดรับ (นามบัตร) ลงในสมุดโทรศัพทได 

คุณสามารถสงหรือรับขอมูลผูติดตอไดเฉพาะระหวางเครื่องที่ทํางานรวมกัน

ไดเทานั้น

ในการดูจํานวนรายชื่อ กลุม และหนวยความจําที่มีใชทั้งหมด ใน รายชื่อ ใหเลือก 

ตัวเลือก > ขอมูลรายชื่อ

การจัดเก็บและการแกไขชื่อและเบอรโทรศัพท
1 เลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหม

2 ปอนขอมูลในชองที่ตองการ แลวเลือก เรียบรอย

ในการแกไขบัตรรายชื่อ ใน รายชื่อ เลื่อนไปที่บัตรรายชื่อที่คุณตองการแกไข และเลือก 

ตัวเลือก > แกไข คุณยังสามารถคนหารายชื่อที่ตองการ

ไดดวยการพิมพอกัษรตัวแรกของชื่อลงในชองคนหา รายการรายชื่อที่

เริ่มตนดวยตัวอักษรนั้นจะปรากฏบนหนาจอ

เคล็ดลับ! คุณสามารถใช Nokia Contacts Editor ที่มีอยูในชุดโปรแกรม 

Nokia Nseries PC Suite เพื่อเพิ่มและแกไขบัตรรายชื่อได 

ในการแนบรูปภาพขนาดยอลงบนบัตรรายชื่อ ใหเปดบัตรรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > 

แกไข > ตัวเลือก > เพิ่มภาพยอ ภาพขนาดเล็กจะปรากฏขึ้น 

เมื่อมีสายเรียกเขาจากชื่อดังกลาว

ในการฟงรายการเสียงสังเคราะห ใหเ

เลนรายการเสียง โปรดดูที่ “การโทร

ในการสงขอมูลรายชื่อ ใหเลือกนามบ

สงนามบัตร > ทางขอความตวัอักษ

Bluetooth โปรดดูที่ “การรับสงขอควา

“สงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetoo

เคล็ดลับ! ในการพิมพบัตรร

Profile (BPP) และสามารถเช

(เชน HP Deskjet 450 Mobi

ตัวเลือก > พิมพ

ในการเพิ่มรายชื่อลงในกลุม เลือก ตัว

ไดสรางกลุมแลว) โปรดดูที่ “การสราง

ในการตรวจสอบรายชื่อที่อยุในกลุม ใ

อยูในกลุม

ในการลบบัตรรายชื่อ ใน รายชื่อ เลือ

เบอรโทรศพัทและที่อยูท

คุณสามารถกําหนดหมายเลขโทรศัพท

ในวิธีการนี้ถามีจํานวนรายชื่อหรือที่อย

คุณจะสามารถโทรหรือสงขอความไป

รายชื่อไดโดยงาย เครื่องจะใชหมายเล

1 ใน รายชื่อ ใหเลือกชื่อที่ตองการ



1

 

รโทรออก ใหเลือก ตวัเลือก > รายชื่อ SIM > 

ะปรากฏขึ้นเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุนเทานั้น

ทของคุณไปยังหมายเลขโทรศัพทที่เลือกไว 

บอร คุณจําเปนตองใชรหัส PIN2 เพื่อเปดและปด

สําหรับการจํากัดเบอร ติดตอผูใหบริการของคุณ

ยเลขที่จํากัดรายการการโทรใหม ใหเลือก 

ที่คุณตองปอนรหัส PIN2 เพื่อที่จะใชฟงกชันนี้

มตอขอมูลแบบแพคเก็ตจะไมสามารถใชได 

ักษรผานการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต ในกรณีนี้ 

ขโทรศัพทของผูรับจะตอง

ติดตอไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งไวแลว

ลงในรายชื่อติดตอ
หกับรายชื่อหรือกลุมรายชื่อใด ใหปฏิบัติดังตอไปนี้:

รือไปที่รายชื่อกลุมและเลือกกลุมรายชื่อ

ขา รายการเสียงเรียกเขาจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

ารกําหนดใหกับรายชื่อหรือกลุมรายชื่อที่เลือกไว 

นแบบเสียงไดอีกดวย

ลุมรายชื่อโทรเขาเครื่องของคุณ เครื่องจะสง

ีการสงหมายเลขโทรศัพทของผูโทรเขามาพรอมกัน

ดังกลาว)

ือก แบบเสียงที่ตั้งไว จากรายการเสียงเรียกเขา
8 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 
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 ) 2 เลือก ตัวเลือก > ที่ตั้งไว

3 เลือกคาเริ่มตนที่คุณตองการเพิ่มเบอรโทรศัพทหรือที่อยู และเลือก กําหนด

4 เลือกเบอรโทรศัพทหรือที่อยูที่คุณตองการกําหนดใหเปนเบอรหลัก

หมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูที่เปนคาเริ่มตนจะขีดเสนใตไวในบัตรรายชื่อ

การคัดลอกรายชื่อ
ในการคัดลอกชื่อและหมายเลขโทรศัพทจากซิมการดไปยังโทรศัพทของคุณ ใหกด 

 และเลือก รายชื่อ > ตัวเลือก > รายชื่อ SIM > รายชื่อซิม 

เลือกชื่อที่ตองการคัดลอก และเลือก ตัวเลือก > คัดลอกไปยังรายชื่อ

หากตองการคัดลอกรายชื่อจากโทรศัพทไปยังซิมการด ใน รายชื่อ 

เลือกชื่อที่ตองการคัดลอก และเลือก ตัวเลือก > คัดลอกไปยังรายชื่อซิม หรือ 

ตัวเลอืก > คัดลอก > ไปที่สมุดรายชื่อซิม เครื่องจะคัดลอกเฉพาะชองขอมูล

ของรายชื่อที่ซิมการดสนับสนุนเทานั้น

เคล็ดลับ! คุณสามารถซิงโครไนซขอมูลรายชื่อกับเครื่องพีซี

ที่ใชงานรวมกันได โดยใชชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC Suite

รายชื่อซิม และบรกิารซิมอื่นๆ

หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด 

โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ ซึ่งอาจเปนผูใหบริการ หรือผูจําหนายรายอื่นๆ

กด  และเลือก รายชื่อ > ตัวเลือก > รายชื่อ SIM > รายชื่อซิม 

เพื่อดูชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่จัดเก็บไวในซิมการด ในสมุดรายชื่อ SIM 

คุณสามารถเพิ่ม, แกไข หรือคัดลอกหมายเลขโทรศัพทไปยังรายชื่อ 

และคุณยังสามารถใชโทรได

ในการดูรายการจํากัดหมายเลขกา

รายชื่อที่จํากัดเบอร การตั้งคานี้จ

ในการจํากัดการโทรออกจากโทรศัพ

ใหเลือก ตัวเลือก > ใชงานจํากัดเ

ใชงานจํากัดเบอร หรือแกไขรายชื่อ

หากคุณยังไมมีรหัส ในการเพิ่มหมา

ตัวเลือก > รายชื่อใหมในซิม โดย

เมื่อคุณใชงาน จํากัดเบอร การเชื่อ

ยกเวนเมื่อคุณสงขอความแบบตัวอ

หมายเลขศูนยขอความและหมายเล

รวมอยูในรายการจํากัดเบอรดวย

หากใชการจํากัดเบอรอยู คุณยังคง

ในเครื่องของคุณได

การใสเสียงเรยีกเขา
หากตองการกําหนดเสียงเรียกเขาใ

1 กด  เพื่อเปดบัตรรายชื่อห

2 เลือก ตัวเลือก > เสียงเรียกเ

3 เลือกเสียงเรียกเขาที่คุณตองก

คุณยังสามารถใชวิดีโอคลิปเป

เมื่อบุคคลดังกลาวหรือสมาชิกในก

เสียงเรียกเขาตามที่เลือกไว (หากม

และโทรศัพทของคุณรูจักหมายเลข

หากตองการลบเสียงเรียกเขา ใหเล
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การสรางกลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท
1 ใน รายชื่อ ใหกด  เพื่อเปดรายการกลุม

2 เลือก ตัวเลือก > กลุมใหม 

3 เขียนชื่อสําหรับกลุม หรือใชชื่อที่เปนคาเริ่มตน และเลือก ตกลง 

4 เปดกลุมและเลือก ตัวเลอืก > เพิ่มสมาชิก

5 เลื่อนไปที่รายชื่อ และกด  เพื่อทําเครื่องหมายกํากับ หากตองการเพิ่ม

สมาชิกหลายรายในครั้งเดียว ใหทําซ้ําขั้นตอนนี้กับชื่อผูติดตอทั้งหมด

ที่คุณตองการเพิ่ม

6 เลือก ตกลง เพื่อเพิ่มชื่อผูติดตอใหกับกลุม

ในการเปลี่ยนชื่อกลุม ใหเลือก ตวัเลือก > เปลี่ยนชื่อ ปอนชื่อใหม และเลือก ตกลง

การลบสมาชิกออกจากกลุม

1 ในรายชื่อกลุม ใหเปดกลุมรายชื่อที่คุณตองการแกไข

2 เลื่อนไปที่รายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > ลบออกจากกลุม

3 เลือก ใช เพื่อลบชื่อผูติดตอออกจากกลุม
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ะถูกจัดเก็บไวชั่วคราวในถาดออก เชน 

รอบคลุมของระบบเครือขาย

หระบบเครือขายสงรายงานผลการสงขอความ

ที่คุณสงใหคุณทราบได (บริการเสริม

(หรือที่รูจักกันในชื่อคําสั่ง USSD) เชน 

จากระบบเครือขาย ไปใหกับผูใหบริการของคุณ 

ในหนาตางหลักของ ขอความ

ากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถ

ภาพอากาศหรือสภาพการจราจร 

รทราบหัวขอที่ใหบริการ รวมทั้งหมายเลข

ตอสอบถามไดจากผูใหบริการของคุณ 

ือก ตัวเลือก > ขอความจากระบบ

บบนเครือขาย UMTS ได การเชื่อมตอ

ความจากระบบ

ตัวอักษรที่เลือกใช 123 คือโหมดตัวเลข

ละตัวเลข ใหกด  คางไว 

บบตางๆ ใหกด 

 ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว
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การรับสงขอความ 
กด  และเลือก ขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ขอสําคัญ: ขอควรระวังในการเปดขอความ ขอความอีเมลอาจมี

ซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรืออื่นๆ ซึ่งอาจทําใหโทรศัพทหรือคอมพิวเตอร

ของคุณเสียหายได 

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและแสดงขอความ

มัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

ในการสรางขอความใหม ใหเลือก ขอความใหม

ขอความ ประกอบดวยแฟมขอมูลตอไปนี้:

 ถาดเขา—ขอความที่ไดรับ ยกเวนอีเมลและขอความจากระบบจะถูกจัดเก็บ

ไวที่นี่ ขอความอีเมลจะจัดเก็บไวใน ศูนยฝากขอความ

 โฟลเดอรของฉัน—จัดการขอความของคุณไวในแฟมขอมูลตางๆ

เคล็ดลับ! ในการหลีกเลี่ยงการเขยีนขอความที่คุณสงบอยๆ ซ้ําไปซ้ํามา 

ใหใชขอความที่อยูในแฟมขอมูลตัวอยางขอความ คุณสามารถสรางและ

จัดเก็บแมแบบของคุณเอง

 ศูนยฝากขอความ—คุณสามารถเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกล

ของคุณเพื่อรับขอความอีเมลใหม หรือดูขอความอีเมลที่รับกอนหนานี้แบบออฟไลน 

โปรดดูที่ “อีเมล” ในหนา 26 

 ฉบบัราง—ขอความฉบับรางที่ไมไดสงจะถูกจัดเก็บไวที่นี่

 สง—ขอความลาสุดที่สงไปแลว ยกเวนขอความที่สงดวยการเชื่อมตอ 

Bluetooth จะถูกจัดเก็บไวที่นี่ ในการเปลี่ยนจํานวนขอความที่จะจัดเก็บ โปรดดูที่ 

“การตั้งคา อื่นๆ” ในหนา 28

 ถาดออก—ขอความที่รอสงจ

เมื่อโทรศัพทของคุณไมอยูในพื้นที่ค

 รายงาน— คุณสามารถขอใ

ตัวอักษร รวมทั้งขอความมัลติมีเดีย

จากระบบเครือขาย)

ในการปอนและสงคําขอรับบริการ 

คําสั่งสิทธิ์การใชสําหรับบริการเสริม

ใหเลือก ตัวเลือก > คําสั่งบริการ 

ขอความจากระบบ (บริการเสริมจ

รับขอความในหัวขอตางๆ ได เชน ส

จากผูใหบริการของคุณ หากตองกา

ที่สัมพันธกับหัวขอนั้นๆ สามารถติด

ในหนาจอหลักของ ขอความ ใหเล

คุณไมสามารถรับขอความจากระบ

ขอมูลแพคเก็ตอาจปดกั้นการรับขอ

การเขียนขอความ
ABC, abc และ Abc แสดงถึงโหมด

ในการสลับระหวางโหมดตัวอักษรแ

ในการสลับระหวางโหมดตัวอักษรแ

ในการปอนตัวเลขในโหมดตัวอักษร
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าร > 

ลือก 

สียง 

งหรอื

เลือก 

ติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลือก > ดตูัวอยาง

หเลือก ตัวเลือก > แทรก > รูปภาพ, 

หรือ อื่นๆ สําหรับประเภทไฟลอืน่ 

 

อืก > สง หรือกดปุมโทรออก

อาจแสดงใหทราบวา ขอความของคุณถูกสง

วามที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่องของคุณแลว 

งใหทราบวาปลายทางไดรับขอความ

รวจสอบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ

บริการของคุณ

วามตัวอักษรที่มีความยาวมากกวาความยาว

ามที่ยาวกวาจะถูกสงเปนชุดขอความตั้งแต

คาใชจายตามนั้น สําหรับตัวอักษรที่มี
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

 จะแสดงเมื่อคุณเขียนขอความโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติและ 

 เมื่อใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมติ

เมื่อใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ คุณสามารถปอนตัวอักษรไดโดยการ

กดปุมครั้งเดียว ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติจะใชพจนานุกรมในเครื่องซึ่ง

คุณสามารถเพิ่มคําใหมเขาไปได

ในการเปดหรือปดระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ ใหกดสองครั้ง  ติดกัน

การเขียนและสงขอความ
กอนการสรางขอความมัลติมีเดีย หรือเขียนอีเมล คุณตองกําหนดการตั้งคา

การเชื่อมตอที่ถูกตองใหเรียบรอยกอน โปรดดูที่ “การตั้งคาอีเมล” ในหนา 23 และ 

“อีเมล” ในหนา 26

เครือขายไรสายอาจจะจํากัดขนาดของขอความ MMS หากไฟลภาพที่แทรกมี

ขนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง 

MMS ได

1 เลือก ขอความใหม และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ขอความตัวอักษร—เพื่อสงขอความตัวอักษร

ขอความมัลติมีเดีย—เพื่อสงขอความมัลติมีเดีย (MMS)

ขอความคลิปเสียง—เพื่อสงขอความเสียง (ขอความมัลติมีเดียที่มีคลิปเสียง)

อีเมล—เพื่อสงอีเมล 

2 ในชอง ถึง ใหกด  เพื่อเลือกผูรับหรือกลุมจากรายชื่อ หรือปอนหมายเลข

โทรศัพทหรือที่อยูอีเมลของผูรับ ในการเพิ่มเครื่องหมายอัฒภาค (;) ที่ใชคั่นผูรับ

แตละคน ใหกด  นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกและวางหมายเลขหรือ

ที่อยูจากคลิปบอรดได

3 ในชอง หัวขอ ใหปอนชื่อเรื่องของขอความมัลติมีเดียหรืออีเมล 

ในการเปลี่ยนชองที่ปรากฏ ใหเลือก ตัวเลือก > ชองที่อยู

4 ในชองขอความ ใหเขียนขอความ

ในการแทรกแมแบบ ใหเลือก 

ตัวเลือก > แทรก หรือ ใสรายก

ตัวอยางขอความ

5 ในการเพิ่มมีเดียออบเจ็กตลงใน

ขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเ

> ใสรายการ > รูปภาพ, คลปิเ

หรือ วิดีโอคลปิ

6 ในการถายภาพใหมหรือบนัทึกเสยี

วิดีโอสําหรับขอความมัลติมีเดีย 

ตัวเลือก > ใสใหม > รูปภาพ, 

คลิปเสียง หรือ วิดีโอคลิป 

ในการเพิ่มภาพสไลดใหม

ใหกับขอความ ใหเลือก สไลด

ในการดูลักษณะของขอความมัล

7 ในการเพิ่มสิ่งที่แนบไปกับอีเมล ใ

คลิปเสียง, วิดโีอคลิป, บันทึก 

สิ่งที่แนบในอีเมลจะมีสัญลักษณ

8 ในการสงขอความ ใหเลือก ตัวเล

หมายเหตุ: อุปกรณของคุณ

ไปที่หมายเลขศูนยฝากขอค

อุปกรณของคุณอาจไมแสด

ของคุณแลว คุณสามารถต

การสงขอความไดจากผูให

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอค

ที่กําหนดของขอความเดียว โดยขอคว

สองขอความขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิด
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วามมัลติมีเดียรออยูในศูนยฝากขอความ

อมูลแพคเก็ตเพื่อเรียกขอความไปไวที่

 > ดึง

) คุณอาจเห็นภาพและขอความ  

ความ หรือ  หากมีวิดีโอรวมอยูในขอความ 

ัญลักษณ

ขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลือก > 

มัลติมีเดียรวมอยูดวย  จะปรากฏ 

ลักษณ

ประเภทตางๆ ที่ประกอบดวยขอมูล เชน นามบัตร 

ารปฏิทิน และการแจงเตือนอีเมล คุณอาจไดรับ

จัดการขอมูลของบริษัทในรูปของขอความ

เลือก ตัวเลือก และตัวเลือกที่เกี่ยวของ

ูล (เชน หัวขอขาว) และอาจมีลิงคหรือขอความ

บริการของคุณเพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ
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เครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอกัษรจากภาษาที่เลือก

บางภาษาจะใชพื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจทําใหขอความนั้นยาวกวาจํานวนที่จะสงเปน

ขอความเดียวได 

คุณอาจไมสามารถสงวิดีโอคลิปที่จัดเก็บไวในรูปแบบ .mp4 หรือที่มีขนาดเกินกวา

ขนาดที่จํากัดของเครือขายไรสายในขอความมัลติมีเดีย

เคล็ดลับ! คุณสามารถรวมภาพ วิดีโอ เสียง และขอความไวในการนําเสนอ

และสงออกไปในรูปของขอความมัลติมีเดีย เริ่มสรางขอความมัลติมีเดีย 

และเลือก ตัวเลือก > สรางการนําเสนอ ตัวเลือกจะแสดงเฉพาะเมื่อตั้งคา 

โหมดการสราง MMS เปน แนะนํา หรือ อิสระ โปรดดูที่ 

“ขอความมัลติมีเดีย” ในหนา 25

ถาดเขา—รับขอความ 
ในแฟมขอมูล ถาดเขา  แสดงวามีขอความแบบตัวอักษรที่ยังไมไดอาน  

มีขอความมัลติมีเดียที่ยังไมไดอาน  มีขอความเสียงที่ยังไมไดอาน และ  

มีขอมูลที่ไดรับผานการเชื่อมตอ Bluetooth

เมื่อคุณไดรับขอความ  และขอความ 1 ขอความใหม 

จะปรากฏในโหมดสแตนดบาย ในการเปดขอความ ใหเลือก แสดง 

ในการเปดขอความใน ถาดเขา ใหเลื่อนไปที่ขอความและกด  

ในการตอบกลับขอความที่ไดรับ ใหเลือก ตัวเลือก > ตอบ

ขอความมัลตมิีเดีย

ขอสําคัญ: ควรระมัดระวังในการเปดขอความ ภายในขอความ

มัลติมีเดียอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรืออื่นๆ ที่อาจทําใหโทรศัพท

หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได 

คุณอาจไดรับการแจงเตือนวามีขอค

มัลติมีเดีย ในการเริ่มการเชื่อมตอข

โทรศัพทของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก

เมื่อคุณเปดขอความมัลติมีเดีย (

จะแสดงขึ้นหากมีเสียงรวมอยูในขอ

ในการเปดเสียงหรือวิดีโอ ใหเลือกส

ในการดูมีเดียออบเจ็กตที่รวมอยูใน

ออปเจ็กต

หากขอความนั้นมีการนําเสนอในรูป

ในการเปดการนําเสนอ ใหเลือกสัญ

ขอมูลและการตั้งคา

โทรศัพทของคุณอาจไดรับขอความ

แบบเสียงเรียกเขา โลโกระบบ รายก

การตั้งคาจากผูใหบริการ หรือแผนก

การตั้งกําหนดคา

ในการจัดเก็บขอมูลจากขอความ ให

ขอความบริการเว็บ

ขอความบริการเว็บคือการแจงขอม

แบบตัวอักษรดวย โปรด ติดตอผูให

การใชงานและการสมัครเปนสมาช
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ก ขอความใหม > อีเมล 

 ตัวเลือก > สรางขอความ > อีเมล 

ี่ “การเขียนและสงขอความ” ในหนา 21

ก > เชื่อมตอ 

ความระยะไกล

เพียงตัวเลือกเดียว หากตองการปดการเชื่อมตอ 

 หากตองการเปดขอความอีเมล ใหกดปุมเลื่อน 

อความระยะไกลอยู ใหเลือก ตัวเลือก > 

หนึ่งตอไปนี้:

ทั้งหมด

ฉพาะที่ทําเครื่องหมายเลือกไวเทานั้น

ดที่มีอยูจากศูนยฝากขอความ

ยกเลิก

 และดูขอความอีเมลแบบออฟไลน ใหเลือก 

 หากยังไมไดดึงขอความอีเมล

ถามวาคุณตองการดึงขอความ

ความ และเลือกชองสิ่งที่แนบซึ่ง

บนั้นมีสัญลักษณเปนสีทึบ 

ัพท ใหเลือก ตัวเลือก > ดึง
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ศูนยฝากขอความ 

การตัง้คาอีเมล

เคล็ดลับ! ใช ตัวชวยตั้งคา เพื่อกําหนดการตั้งคาศูนยฝากขอความของคุณ 

กด  และเลือก เครื่องมือ > ยูทิลิตี > ตัวชวย

ในการใชอีเมล คุณตองมีจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP) ที่ใชงานไดในโทรศัพท 

และกําหนดการตั้งคาอีเมลใหถูกตอง โปรดดูที่ “จุดเชื่อมตอ” ในหนา 93

หากคุณเลือก ศูนยฝากขอความ ในหนาจอหลัก ขอความ และไมไดตั้งคาบัญชี

อีเมลของคุณไว เครื่องจะขอใหคุณตั้งคากอน ในการเริ่มตนสรางการตั้งคาอีเมลตาม

คําแนะนําของศูนยฝากขอความ ใหเลือก เริ่ม โปรดดูเพิ่มเติมที่ “อีเมล” ในหนา 26

คุณตองมีบัญชีอีเมลแยกออกมาอีกบัญชีหนึ่ง ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุไวใน

ศูนยฝากขอความระยะไกลและจากผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP)

เมื่อคุณสรางศูนยฝากขอความขึ้นใหม ชื่อที่คุณตั้งใหกับศูนยฝากขอความจะแทนที่ 

ศูนยฝากขอความ ในหนาจอหลัก ขอความ คุณสามารถมีศูนยฝากขอความ

ไดสูงสุด 6 ศูนย

การเปดศนูยฝากขอความ

เมื่อคุณเปดศูนยฝากขอความ โทรศัพทจะถามวาคุณตองการเชื่อมตอกับ

ศูนยฝากขอความหรือไม (เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ?)

ในการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความของคุณ และดึงหัวขอหรือขอความของอเีมลใหม 

ใหเลือก ใช เมื่อคุณดูขอความแบบออนไลน คุณจะเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ

ระยะไกลอยางตอเนื่อง โดยใชการเชื่อมตอขอมูล

ในการดูขอความอีเมลที่ดึงมากอนหนานั้นแบบออฟไลน ใหเลือก ไม

ในการสรางขอความอีเมลใหม ใหเลือ

ในหนาจอหลักการรับสงขอความ หรือ

ในศูนยฝากขอความของคุณ โปรดดูท

การดึงขอความอีเมล

หากคุณออฟไลนอยู ใหเลือก ตัวเลือ

เพื่อเริ่มตนการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอ

เลือก ตัวเลอืก > ดึงอีเมล และเลือก

ใหเลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

1 เมื่อคุณยังเชื่อมตอกับศูนยฝากข

ดึงอีเมล และตัวเลือกใดตัวเลือก

ใหม—เพื่อดึงขอความอีเมลใหม

ที่เลือก—เพื่อดึงขอความอีเมลเ

ทั้งหมด—เพื่อดึงขอความทั้งหม

ในการหยุดดึงขอความ ใหเลือก 

2 หากคุณตองการปดการเชื่อมตอ

ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

3 ในการเปดขอความอีเมล ใหกด 

และคุณออฟไลนอยู โทรศัพทจะ

จากศูนยฝากขอความหรือไม

ในการ ดูสิ่งที่แนบมากับอีเมล เปดขอ

แสดงสัญลักษณเปน  หากสิ่งที่แน

แสดงวายังไมไดดึงขอมูลไปไวในโทรศ



2

กับศนูยฝากขอความ

มตอขอมูลกับศูนยฝากขอความระยะไกล ใหเลือก 

ามจดหมาย ขอความมัลติมีเดีย 

 และเลือก ตัวเลือก > ฟง 

มิการด
แฟมขอมูลในเครื่องโทรศัพทของคุณกอน 

ในซิมการดได

ือก ตัวเลือก > ขอความซิม

ือก > เลือก หรือ เลือกทั้งหมด 

ามตางๆ 

ยการแฟมขอมูลจะปรากฏขึ้น

แฟมขอมูลและ ตกลง ในการดูขอความ 

อความ
ตองระบุ กํากับหรือมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง 

ะบุไว คุณอาจเลือกรับขอมูลการตั้งคาจาก

ั้งกําหนดคา
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การดึงขอความอีเมลโดยอัตโนมัติ

ในการดึงขอความโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาอีเมล > 

ดึงหัวขอโดยอัตโนมัต ิหากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ” 

ในหนา 27

การตั้งคาแอปพลิเคชั่นเพื่อดึงอีเมลโดยอตัโนมัติอาจเกี่ยวของกับการสงขอมูล

จํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ

คาบริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

การลบขอความอีเมล

ในการลบเนื้อหาของขอความอีเมลออกจากเครื่องโทรศัพท แตยังคงเก็บอเีมล

นั้นไวในศูนยฝากขอความระยะไกล ใหเลือก ตัวเลือก > ลบขอความ ใน 

กําลังลบขอความจาก: จาก โทรศัพทเทานั้น

เครื่องจะแสดงหัวขออีเมลที่อยูในศูนยฝากขอความระยะไกล ดวยเหตุนี้ 

ถึงแมวาคุณจะลบเนื้อหาของขอความออกไป หัวขออีเมลก็ยังคงปรากฏอยูใน

โทรศัพทของคุณ แตหากคุณตองการลบหัวขอดวย คุณตองลบขอความอีเมล

ออกจากศูนยฝากขอความระยะไกลกอน จากนั้นจึงเชื่อมตอโทรศัพทของคุณ

เขากับศูนยฝากขอความระยะไกลอีกครั้งเพื่ออัพเดตสถานะ

ในการลบอีเมลออกจากเครื่องโทรศัพทและศูนยฝากขอความระยะไกล ใหเลือก 

ตัวเลอืก > ลบขอความ ใน กําลังลบขอความจาก: เลือก 

โทรศัพทและเซิรฟเวอร

ในการยกเลิกการลบอีเมลออกจากเซิรฟเวอร ใหเลื่อนไปยังอเีมลที่ทําเครื่องหมาย

เลือกใหลบออกในระหวางการเชื่อมตอครั้งถัดไป ( ) และเลือก ตวัเลือก > 

ยกเลิกการลบ

การยกเลิกการเชื่อมตอ

เมื่อคุณออนไลน ในการยุติการเชื่อ

ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

การฟงขอความ
คุณสามารถฟงขอความเสียง ขอคว

และขอความตัวอกัษรใน ถาดเขา

ในการฟงขอความ ใหเลือกขอความ

การดูขอความบนซ
คุณตองคัดลอกขอความซิมมาไวยัง

จึงจะสามารถอานขอความดังกลาว

1 ในหนาจอหลัก ขอความ ใหเล

2 เลือก ตัวเลือก > เลือก/ไมเล

เพื่อทําเครื่องหมายเลือกขอคว

3 เลือก ตัวเลือก > คัดลอก รา

4 ในการเริ่มตนคัดลอก ใหเลือก

ใหเปดแฟมขอมูล

การตั้งคาการรับสงข
กรอกขอมูลในชองที่มีเครื่องหมาย 

ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ผูใหบริการร

ผูใหบริการในรูปของขอความการต
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อืก > การตั้งคา > ขอความมัลติมีเดีย 

ในขอความมัลติมีเดีย

ก แนะนํา โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบ

องผูรับอาจไมสนับสนุน หากคุณเลือก จํากัด 

ไมสนับสนุน ในการรวมเนื้อหาดังกลาวไวใน

 ใหเลือก อสิระ

ี่จะใชเปนการเชื่อมตอที่ตองการ

อความที่คุณตองการ ในการรับขอความ

เครือขายหลัก ใหเลือก 

ื้นที่บริการเสริมจากระบบเครือขายหลัก 

ที่จะดึงในศูนยขอความมัลติมีเดีย

เครือขายหลัก การสงและรับขอความ

ัตโนมัติเสมอ โทรศัพทของคุณจะทําการ

อตัโนมัติเพื่อดึงขอความที่อยูทั้งในและ

ายหลัก

ุณตองการปฏิเสธขอความจาก

ับโฆษณาขอความมัลติมีเดียหรือไม

แสดงสถานะของขอความที่สงในบันทึกหรือไม 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ผูใหบริการของคุณอาจกําหนดศูนยขอความหรือจุดเชื่อมตอทั้งหมดหรือบางสวน

ไวใหลวงหนาแลว และคุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง สราง แกไข หรือลบออกได

ขอความตวัอักษร

กด  และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความตัวอักษร 

และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ศูนยรับฝากขอความ—ดูรายการศูนยขอความตัวอักษรที่มีอยูทั้งหมด

ซึ่งถูกกําหนดไว

การเขารหัสอักขระ—ในการใชตัวแปลงอักษรเปนระบบการเขารหัสอีก

ระบบหนึ่งเมื่อทําได ใหเลือก การสนับสนุนที่ลดลง

ศูนยขอความที่ใช—เลือกศูนยขอความที่จะนํามาใชเพื่อนําสงขอความตัวอักษร

การรับรายงาน—เลือกวาจะใหเครือขายสงรายงานการนําสงขอความ

ของคุณหรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

อายุขอความ—เลือกระยะเวลาที่ศูนยขอความจะสงขอความใหอีกครั้ง

หากสงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไมสามารถสง

ขอความภายในระยะเวลาที่กําหนด ขอความจะถูกลบออกจากศูนยขอความ

สงขอความเปน—ติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อสอบถามวาศูนยขอมูลสามารถ

แปลงขอความตัวอักษรเปนรูปแบบอื่นๆ ไดหรือไม

การเชื่อมตอที่เลือก—เลือกการเชื่อมตอที่จะใช

ตอบผานศูนยเดิม—เลือกวาคุณตองการสงขอความตอบกลับโดยใช

หมายเลขศูนยขอความตัวอักษรเดิมหรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ขอความมัลติมีเดยี

กด  และเลือก ขอความ > ตัวเล

และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ขนาดรูปภาพ—กําหนดขนาดรูปภาพ

โหมดการสราง MMS—หากคุณเลือ

หากคุณพยายามสงขอความที่เครื่องข

เครื่องจะไมใหคุณสงขอความที่ระบบ

ขอความของคุณโดยไมมีการแจงเตือน

จุดเชื่อมตอที่ใช—เลือกจุดเชื่อมตอท

การดึงมัลติมีเดยี—เลือกวิธีการรับข

อัตโนมัติในพื้นที่บริการเสริมจากระบบ

ออโตในเครือขายบาน เมื่ออยูนอกพ

คุณจะไดรับการแจงเตือนวามีขอความ

เมื่ออยูนอกพื้นที่บริการเสริมจากระบบ

มัลติมีเดียอาจมีคาใชจายเพิ่มขึ้น

หากคุณเลือก การดึงมัลติมีเดยี > อ

เชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตที่ใชงานอยูโดย

นอกพื้นที่บริการเสริมจากระบบเครือข

ยอมรับขอความนิรนาม—เลือกวาค

ผูสงนิรนามหรือไม

รับโฆษณา—กําหนดวาคุณตองการร

รับรายงาน—เลือกวาคุณตองการให

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
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รือชื่อโฮสตของเมล

ออินเทอรเน็ต (IAP) โปรดดูที่ “จุดเชื่อมตอ” 

หรับศูนยฝากขอความ

นดโปรโตคอลอีเมลที่ใชสําหรับศูนยฝาก

หบริการแนะนํา ตัวเลือกคอื POP3 และ IMAP4 

ัวเลือกความปลอดภัยที่จะนํามาใชใหเกิด

ฝากขอความระยะไกล

เชื่อมตอ

รับ POP3 เทานั้น)—ใชไดกับโปรโตคอล POP3 

ิรฟเวอรอีเมลระยะไกล ขณะเชื่อมตอกับ

ี่คุณสง ใหเลือก อีเมลขาออก 

ลที่ไดรับจากผูใหบริการ

รือชื่อโฮสตของเมลเซิรฟเวอรที่สงอเีมลของคุณ 

รสําหรับสงขอความออกของผูใหบริการระบบ 

รับขอมูลเพิ่มเติม

น, จุดเชื่อมตอที่ใช, ความปลอดภัย (พอรต) 
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ปฏิเสธการสงรายงาน—เลือกวาคุณตองการปฏิเสธการสงรายงาน

การนําสงขอความที่ไดรับหรือไม

อายุขอความ—เลือกระยะเวลาที่ศูนยขอความจะสงขอความใหอีกครั้ง

หากสงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

หากไมสามารถสงขอความภายในระยะเวลาที่กําหนด ขอความจะ

ถูกลบออกจากศูนยขอความ

อีเมล

กด  และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > อีเมล

ในการเลือกศูนยฝากขอความที่คุณตองการใชสงอีเมล ใหเลือก 

ศูนยฝากขอความที่ใช และศูนยฝากขอความ

ในการลบศูนยฝากขอความและขอความจากโทรศัพท ใหเลื่อนไปที่ศูนยฝาก

ขอความและขอความ และกด 

ในการสรางศูนยฝากขอความใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ศูนยฝากขอความใหม

เลือก ศูนยฝากขอความ และศูนยฝากขอความเพื่อเปลี่ยนการตั้งคาตอไปนี้  

การตั้งคาการเชื่อมตอ, การตั้งคาผูใช, การตัง้คาการดึง และ 

ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ

การตั้งคาการเชื่อมตอ

ในการแกไขการตั้งคาสําหรับอเีมลที่คุณไดรับ ใหเลือก อีเมลขาเขา 

และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ชื่อผูใช—ปอนชื่อผูใชที่ไดรับจากผูใหบริการ

รหัสผาน—ปอนรหัสผานของคุณ ถาคุณไมปอนขอมูลลงในชองนี้ 

เครื่องจะแสดงขอความใหคุณปอนรหัสผานขณะพยายามเชื่อมตอกับศูนยฝาก

ขอความระยะไกลของคุณ

เซิรฟเวอรรับเมล—ปอนที่อยู IP ห

จุดเชื่อมตอที่ใช—เลือกจุดเชื่อมต

ในหนา 93

ชื่อศูนยฝากขอความ—ปอนชื่อสํา

ประเภทศูนยฝากขอความ—กําห

ขอความระยะไกลของคุณตามที่ผูใ

ไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคานี้ได

ความปลอดภัย (พอรต)—เลือกต

ความปลอดภัยเมื่อเชื่อมตอกับศูนย

พอรต—ระบุพอรตที่ใชสําหรับการ

ล็อกอินแบบรับรอง APOP (สําห

เพื่อเขารหัสการสงรหัสผานไปยังเซ

ศูนยฝากขอความ

ในการแกไขการตั้งคาสําหรับอีเมลท

และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ที่อยูอีเมลของฉัน—ปอนที่อยูอีเม

เซิรฟเวอรสงเมล—ปอนที่อยู IP ห

คุณอาจสามารถใชไดเพียงเซิรฟเวอ

โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําห

การตั้งคาสําหรับ ชื่อผูใช, รหัสผา

และ พอรต จะคลายกับของ อีเมล
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อไปยังโทรศัพทของคุณอัตโนมัติเมื่อคุณ

ยะไกล ใหเลือก รับและอัพเดตอัตโนมัติ หรือ 

ความอีเมลใหมจากศูนยฝากขอความ

ลือก เปดใชงาน หรือ เฉพาะเครือขายบาน 

วาม

ล และ การดงึอเีมล พรอมกันได

ิอาจเกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมาก

รดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาบริการ

อืก > การตั้งคา > ขอความบริการ 

รหรือไม หากคุณตองการตั้งคาโทรศัพท

ับเครือขายเพื่อดึงขอมูลเมื่อคุณไดรับ

 ดาวนโหลดขอความ > อัตโนมตัิ

บที่ใชงาน

ขอตางๆ และหมายเลขหัวขอที่เกี่ยวของกัน 

 และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > 

ะจากตัวเลือกตอไปนี้:

วามแสดงขอมูลของระบบที่ใชงานหรือไม

ับขอความดังนี้ ทั้งหมด, ที่เลือก หรือ อืน่ๆ
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

การตั้งคาผูใช

ชื่อผูใช—ปอนชื่อของคุณ ชื่อของคุณจะแทนที่ที่อยูอีเมลของคุณในโทรศัพทของผูรับ 

ในกรณีที่เครื่องของผูรับสนับสนุนฟงกชันนี้

สงขอความ—กําหนดวิธีสงอีเมลจากเครื่องโทรศัพท เลือก สงทันที 

เพื่อใหโทรศัพทเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความเมื่อคุณเลือก สงขอความ หากคุณเลือก 

ระหวางเชื่อมตอถัดไป อีเมลจะถูกสงเมื่อมีการเชื่อมตอ

กับศูนยฝากขอความระยะไกล

สงสําเนาถึงตัวเอง—เลือกวาตองการสงสําเนาอเีมลไปยังศูนยฝากขอความ

ของคุณหรือไม

รวมลายเซ็น—เลือกวาคุณตองการแนบลายเซ็นลงในขอความอเีมลของคุณหรือไม

การแจงอีเมลใหม—เลือกวาคุณตองการรับสัญลักษณเตือนอีเมลใหม (เสียงเตือน 

บันทึก และสัญลักษณเมล) เมื่อไดรับขอความใหมหรือไม

การตั้งคาการดึง

อีเมลที่จะดึง—กําหนดสวนของอเีมลที่จะดึง หัวขอเทานั้น, การจํากัดขนาด 

(POP3) หรือ ขอความและสิ่งที่แนบ (POP3)

จํานวนการดึง—กําหนดจํานวนขอความอีเมลใหมที่จะดึงมาไวที่ศูนยฝากขอความ

พาธของแฟมขอมูล IMAP4 (สําหรับ IMAP4 เทานั้น)—กําหนดพาธแฟมขอมูล

ที่จะสมัครขอรับบริการ

การสมัครใชแฟมขอมูล (สําหรับ IMAP4 เทานั้น)—สมัครใชแฟมขอมูลอื่นใน

ศูนยฝากขอความระยะไกล และดึงขอมูลจากแฟมขอมูลเหลานั้น

ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ

การแจงเตือนอีเมล—ในการดึงหัวข

ไดรับอีเมลใหมในศูนยฝากขอความระ

เฉพาะเครือขายบาน

การดึงอีเมล—ในการดึงหัวขอของขอ

ระยะไกลตามระยะเวลาที่กําหนด ใหเ

กําหนดเวลาและความถี่ในการดึงขอค

ไมสามารถใชงาน การแจงเตือนอีเม

การตั้งคาโทรศัพทใหดึงอีเมลอตัโนมัต

ผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โป

การสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

ขอความบรกิารเวบ็

กด  และเลือก ขอความ > ตัวเล

เลือกวาคุณตองการรับขอความบริกา

ใหเปดเบราเซอรและเริ่มการเชื่อมตอก

ขอความบริการโดยอัตโนมัติ ใหเลือก

การแสดงขอมูลของระบ

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัว

โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ กด 

การตั้งคา > ขอความจากระบบ แล

การรับ—เลือกวาคุณตองการรับขอค

ภาษา—เลือกภาษาที่คุณตองการใชร
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การตรวจหาหัวขอ—เลือกวาจะใหโทรศัพทคนหาหมายเลขหัวขอใหม 

และจัดเก็บหมายเลขใหมโดยไมใสชื่อลงในรายการหัวขอโดยอัตโนมัติหรือไม

การตัง้คา อื่นๆ 

กด  และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > อื่นๆ 

และจากตัวเลือกตอไปนี้:

บันทึกขอความที่สง—เลือกวาคุณตองการจัดเก็บสําเนาขอความตัวอักษร 

ขอความมัลติมีเดีย หรืออี-เมลที่คุณสงไปยังแฟมขอมูล สง หรือไม

จํานวนขอความที่บนัทึก—กําหนดจํานวนขอความที่สงซึ่งจัดเก็บไวในแฟมขอมูล 

สง ในแตละครั้ง เมื่อถึงขีดจํากัดแลว ขอความเกาที่สุดจะถูกลบออก

หนวยความจําที่ใช—เลือกหนวยความจําที่คุณตองการใชจัดเก็บขอความ

ของคุณดังนี้ ความจําโทรศัพท หรือ ความจําขนาดใหฆ
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องจะจัดเก็บไวในแฟมขอมูล ภาพและวิดโีอ 

ละวิดีโอคลิปไดในรูปแบบขอความมัลติมีเดีย 

เชื่อมตอ Bluetooth หากตองการการดูภาพ

ือใน Real player คุณตองจัดเก็บภาพหรือ

ยชื่อไฟลภาพและไฟลวิดีโอจะปรากฏขึ้น

ะปรากฏ 

ภาพ ใหกดปุมเกมสติดกับหนาจอ 

พไวอยางถาวร

ายหรือขวา เลือก ตัวเลือก > หมุน > ซาย หรือ 

หเลือก ตัวเลือก > แกไข โปรแกรมแกไขภาพ

รดดู “การตัดตอคลิปวิดีโอ” ในหนา 32 โปรดดู 

เลือกคลิปวิดีโอในคลังภาพ และเลือก ตัวเลือก 

ีโอ” ในหนา 32 

พที่ใชรวมกันได หรือจัดเก็บไวเพื่อทําการพิมพ 

ารพิมพภาพ” ในหนา 34 คุณยัง

ายหลังลงในตะกราพิมพใน คลังภาพ โปรดดู 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

คลังภาพ 
ในการจัดเก็บและจัดวางรูปภาพ, คลิปวิดีโอ, คลิปเสียง, รายการการเลน และสตรีมมิ่ง 

ลิงค หรือแบงปนไฟลของคุณกับอุปกรณ UPnP อื่นๆ ที่ใชรวมกันได ผาน LAN ไรสาย 

ใหกด  และเลือก คลังภาพ

เคล็ดลับ! ในการเปดลําดับชั้นรูปภาพของเมนูมัลติมีเดีย กด  โปรดดู 

“เมนูมัลติมีเดีย” ในหนา 4

การดูและการเรียกดูไฟล
เลือก ภาพและวิดีโอ , แทร็ค, , Lifeblog , คลิปเสยีง , 

ลิงคการสตรีม , การนําเสนอ  หรือ ไฟลทั้งหมด  และกด  

เพื่อเปด เนื้อหาในแฟมขอมูล ภาพและวดิีโอ จะแสดงในโหมดแนวนอน

คุณสามารถเรียกดูและเปดแฟมขอมูล พรอมทั้งเลือก คัดลอก และยายรายการไปยัง

แฟมขอมูลไดอีกดวย คุณยังสามารถสรางอัลบั้ม และทําเครื่องหมาย คัดลอก 

และเพิ่มรายการลงในอลับั้มไดอีกดวย

ในการเปดไฟล ใหกด  คลิปวิดีโอ ไฟลประเภท .ram และสตรีมมิ่งลิงคจะถูก

เปดออกและเลนใน RealPlayer และเพลงและคลิปเสียงสามารถเปดและเลนใน 

เครื่องเลน โปรดดู “RealPlayer” ในหนา 65 และ “เครื่องเลนเพลง” ในหนา 7

หากตองการดาวนโหลดภาพหรือวิดีโอ ในแฟมขอมูล ภาพและวิดีโอ 

ใหเลือกไอคอนดาวนโหลด ในการเปดเบราเซอร คุณสามารถเลือกบุคมารค

ที่คุณตองการใชดาวนโหลดรายการ

ภาพและคลิปวิดโีอ

รูปภาพและวิดีโอคลิปที่บันทึกดวยกล

ใน คลังภาพ คุณสามารถรับรูปภาพแ

เปนสิ่งที่แนบไปกับอเีมล หรือผานการ

หรือวิดีโอคลิปที่ไดรับใน คลังภาพ หร

วิดีโอคลิปนั้นกอน

เลือก คลงัภาพ > ภาพและวดิีโอ รา

และเรียงลําดับตามวันที่ จํานวนไฟลจ

เมื่อเปดรูปภาพ หากตองการขยายรูป

เครื่องจะไมบันทึกอตัราสวนการซูมภา

ในการหมุนรูปภาพที่ถูกเลือกไปทางซ

ขวา

ในการแกไขคลิปวิดีโอหรือภาพถาย ใ

หรือโปรแกรมตัดตอวิดีโอจะเปดขึ้น โป

“แกไขภาพ” ในหนา 31 

ในการสรางวิดีโอคลิปที่กําหนดเอง ให

> แกไข โปรดดูที่ “การตัดตอคลิปวิด

ในการพิมพรูปของคุณลงในเครื่องพิม

ใหเลือก ตัวเลอืก > พิมพ โปรดดู “ก

สามารถติดปายชื่อภาพเพื่อพิมพในภ

“ตะกราพิมพ” ในหนา 30
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ือก

ออกจากตะกราพิมพ โปรดดู “ตะกราพิมพ” 

ุณ

ลือก

ันตามหนาจอที่คุณอยู

กราพิมพ และพิมพภาพเหลานั้นภายหลัง

รือตามรานรับบริการอัดรูป หากมี โปรดดูที่ 

ีปายชื่อจะแสดงดวย  ในแฟมขอมูล 

ในภายหลัง ใหเลือกภาพ และ 

งมือที่ใชงานอยู

ิมพ เลือก ดูตะกราพิมพ จากแถบเครื่องมือ

มขอมูล ภาพและวิดโีอ (ใชไดเฉพาะเมื่อคุณ
คล
 ังภ

าพ
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ในการเพิ่มรูปภาพหรือคลิปวิดีโอลงในอัลบั้มในคลังภาพ เลือก ตัวเลอืก > อลับั้ม > 

เพิ่มที่อัลบั้ม

ในการใชรูปภาพเปนภาพพื้นหลัง เลือกรูปภาพนั้นและเลือก ตัวเลือก > ใชรูปภาพ 

> ตั้งเปนภาพพื้นหลัง

ในการลบรูปภาพหรือคลิปวิดีโอ จากแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู เลือก ลบ โปรดดู 

“แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู” ในหนา 30

ในการเปลี่ยนจาก คลังภาพ เปนกลองถายรูป กดปุมถายภาพ

แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู

ในแฟมขอมูล ภาพและวิดีโอ คุณสามารถใชแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูเปนปุมลัด

เพื่อเลือกงานตางๆ ใชแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูไดเฉพาะเมื่อคุณไดเลือกภาพ

หรือวิดีโอคลิปแลว 

ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู ใหเลื่อนขึ้นหรือลงไปที่รายการตางๆ และเลือกรายการ

ที่ตองการดวยการกดปุมเลื่อน ตัวเลือกที่นํามาใชไดจะแตกตางกันตามหนาจอ

ที่คุณอยู และขึ้นอยูกับวาคุณไดเลือกภาพหรือคลิปวิดีโอแลวหรือไม 

คุณยังสามารถระบุวา จะใหมองเห็นแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูบนหนาจอ

ตลอดเวลาหรือไม หรือมองเห็นเฉพาะเมื่อกดปุม

หากคุณตองการเห็นแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูบนหนาจอ ใหเลือก ตัวเลือก > 

แสดงไอคอน

หากคุณตองการมองเห็นแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูเฉพาะในขณะที่คุณตองการใชแถ

บเครื่องมือเทานั้น ใหเลือก ตัวเลือก > ซอนไอคอน ในการใชงานแถบเครื่องมือ

ที่ใชงาน กด 

เลือกจากรายการดังตอไปนี้:

 เพื่อเลนคลิปวิดีโอที่เลือก

 เพื่อสงภาพหรือคลิปวิดีโอที่เล

 /  เพื่อเพิ่มหรือยายภาพ

ในหนา 30 

 เพื่อดูภาพในตะกราพิมพ

 เพื่อเริ่มแสดงสไลดภาพของค

 เพื่อลบภาพหรือคลิปวิดีโอที่เ

 เพื่อพิมพภาพที่ดู

ตัวเลือกที่นํามาใชไดอาจแตกตางก

ตะกราพิมพ
คุณสามารถติดปายชื่อภาพไวในตะ

ผานเครื่องพิมพที่ใชงานรวมกันได ห

“การพิมพภาพ” ในหนา 34 ภาพที่ม

ภาพและวิดโีอ และอัลบั้ม

หากตองการติดปายชื่อภาพไวพิมพ

เพิ่มไวตะกราพิมพ จากแถบเครื่อ

หากตองการดูภาพที่อยูในตะกราพ

ที่ใชงานอยู หรือเลือก  จากแฟ

ไดเพิ่มภาพลงในตะกราพิมพแลว)
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ก > ใชเอฟเฟกต > ครอบตัด 

 ใหเลือก ผูใชกําหนด หรือเลือกโดยการระบุ

รณีที่คุณเลือก ผูใชกําหนด กากบาทจะปรากฏ

ปุมเลื่อนไปยังพื้นที่ที่คร็อปไว และเลือก ตั้ง 

ากฏขึ้นที่มุมลางขวา เลือกพื้นที่ที่ถูกครอบตัด

 ใหเลือก กลับ พื้นที่ที่เลือกจะเปนรูปสี่เหลี่ยม 

รื่องไดกําหนดไวแลว ใหเลือกจุดมุมบนซาย

 ในการปรับขนาดพื้นที่ที่ถูกเนน ใหใชปุมเลื่อน 

การยายพื้นที่ภายในรูป ใหใชปุมเลื่อน 

 

ือก ตัวเลือก > ใชเอฟเฟกต > 

ไปยังนัยนตา แลวกด  

ดวงใหพอดีกับขนาดของนัยนตา 

ง ใหกด 

 กดปุม  

ติ ใหกดปุม  อีกครั้ง

หรือหมุนทวนเข็มนาฬิกา ใหกด  หรือ 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

หากตองการยายภาพออกจากตะกราพิมพ ใหเลือกภาพที่อยูในแฟมขอมูล 

ภาพและวดิีโอ หรือในอัลบั้ม และ ลบออกจากตะกราพิมพ จากแถบเครื่อง

มือที่ใชอยู

อัลบั้ม
คุณสามารถใชอัลบั้มเพื่อจัดการภาพและวิดีโอคลิปไดอยางสะดวกสบาย 

หากตองการดูรายการอัลบั้ม เลือก ภาพและวิดโีอ > ตัวเลอืก > อัลบั้ม > ดูอัลบั้ม 

ในการเพิ่มรูปภาพหรือคลิปวิดีโอลงอัลบั้มในคลังภาพ ใหเลื่อนไปยังรูปภาพหรือ

วิดีโออคลิป แลวเลือก ตัวเลือก > อัลบั้ม > เพิ่มที่อัลบั้ม หนาจอรายชื่ออัลบั้ม

จะปรากฏขึ้น เลือกอัลบั้มที่คุณตองการใสภาพหรือคลิปวิดีโอ คุณสามารถสราง

อัลบั้มใหมไดดวย

หากตองการลบไฟลออกจากอลับั้ม ใหกดปุม  ไฟลจะไมลบจากแฟมขอมูล 

ภาพและวดิีโอ ใน คลังภาพ

ในการสรางอัลบั้มใหม ในหนาจอรายการอัลบั้ม ใหเลือก ตัวเลือก > อัลบั้มใหม

แกไขภาพ
ในการแกไขรูปภาพหลังจากที่ถาย หรือหลังจากจัดเก็บไวใน คลังภาพ เลือก ตัวเลือก 

> แกไข 

เลือก ตัวเลือก > ใชเอฟเฟกต เพื่อเปดแบบตารางที่คุณสามารถเลือกตัวเลือก

แกไขแบบตางๆ ที่แสดงดวยไอคอนขนาดเล็ก คุณสามารถครอบตัดและหมุนภาพ 

ปรับความสวาง สี ความเขม และความละเอียด รวมถึงใสเอฟเฟกต ขอความ 

ภาพตัดปะ หรือกรอบใหกับภาพ

การครอบตดัภาพ

ในการครอบตัดภาพ ใหเลือก ตัวเลือ

ในการครอบตัดขนาดภาพดวยตนเอง

ลักษณะสัดสวนกอนจากรายการ ในก

อยูตรงมุมทางดานซายบนของภาพ ใช

เครื่องหมายกากบาทอกีอันหนึ่งจะปร

อีกครั้ง ในการปรับพื้นที่ที่ถูกเลือกกอน

ซึ่งกําหนดภาพที่ตองการครอบตัดภาพ

ในกรณีที่ไดเลือกสัดสวนของภาพที่เค

ของพื้นที่ภาพที่ตองการใหถูกครอบตัด

ในการตรึงพื้นที่ที่เลือก ใหกด  ใน

ในการเลือกพื้นที่ที่ถูกครอบตัด ใหกด

การลดจดุตาแดง

ในการลดจุดตาแดงของรูปภาพ ใหเล

การลดจุดแดงนัยนตา ยายกากบาท

จะมีวงปรากฏบนหนาจอ ใหปรับขนา

โดยการใชปุมเลื่อน ในการลดความแด

ปุมลัดที่มีประโยชน

ปุมลัดในโปรแกรมแกไขภาพ มีดังนี้:

• ในการดูภาพในโหมดเต็มหนาจอ

หากตองการกลับไปที่หนาจอปก

• ในการหมุนภาพตามเข็มนาฬิกา
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จุดสิ้นสุดของคลิปวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > แกไข > 

ตองการเพิ่ม และเลือก ตกลง หลังจากนั้น 

ม: การเริ่มตน หรือ สิ้นสุด

จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดเพื่อแยกบางสวน

าพและวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > แกไข > ตัด

น ใหเลือก ตัวเลือก > เลน

ิปที่จะรวมอยูในคลิปวิดีโอที่กําหนดเอง 

สําหรับสวนเหลานั้น ใหเลื่อนไปที่จุดที่ตองการ

เริ่มตน หรือ จุดสิน้สุด ในการแกไขจุดเริ่มตน

ื่อนไปที่สวนที่ตองการ และกดปุมเลื่อน หลังจากนั้น 

หนาหรือขางหลังบนเสนแบงเวลา

ลือก > ลบออก > เครื่องหมายทั้งหมด

ก ตัวเลือก > เลนสวนที่เลือก 

นซายหรือขวา

 ในการเลนคลิปตอ เลือก ตัวเลือก > เลน 

ิดีโอ เลือก กลับ

กลับไปที่ คลังภาพ เลือก เรียบรอย

ะสง

เลือก > สง > ทางมัลติมีเดีย, ทางอีเมล, ทาง 

รดติดตอขอรายละเอียดขนาดขอความ

ารของคุณ
คล
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• ในการซูมเขาหรือออก ใหกดปุม  หรือ 

• ในการยายภาพที่ถูกซูม ใหเลื่อนขึ้น ลง ซาย หรือขวา

การตัดตอคลิปวิดีโอ
ในการแกไขคลิปวิดีโอใน คลังภาพ และสรางคลิปวิดีโอแบบกําหนดเอง 

ใหเลื่อนไปที่คลิปวิดีโอ และเลือก ตัวเลือก > แกไข > รวม, เปลี่ยนเสียง, 

เพิ่มตัวอักษร หรือ ตดั โปรดดูที่ “คลังภาพ” ในหนา 29

โปรแกรมแกไขวิดีโอสนับสนุนไฟลในรูปแบบ .3gp และ .mp4 และไฟลเสียง

ในรูปแบบ .aac, .amr, .mp3 และ .wav โปรแกรมแกไขวิดีโอจะ

ไมสนับสนุนคุณสมบัติทั้งหมดของรูปแบบไฟล หรือความหลากหลายทั้ง

หมดของรูปแบบไฟล

วิดีโอคลิปที่กําหนดเองจะจัดเก็บโดยอตัโนมัติไวใน ภาพและวิดีโอ ที่อยูใน 

คลังภาพ คลิปจะถูกบันทึกในการดหนวยความจํา

การเพิ่มภาพ วิดโีอ เสียง และขอความ

คุณสามารถเพิ่มภาพ คลิปวิดีโอ และขอความลงในคลิปวิดีโอที่เลือกไวใน คลังภาพ 

เพื่อสรางคลิปวิดีโอที่กําหนดเอง

หากตองการรวมภาพหรือวิดีโอคลิปเขากับวิดีโอคลิปที่เลือก ในแฟมขอมูล 

ภาพและวิดโีอ ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข > รวม > ภาพ หรือ วิดีโอคลิป 

เลือกไฟลที่ตองการ

ในการเพิ่มคลิปเสียงใหม และแทนที่คลิปเสียงดั้งเดิมในคลิปวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > 

แกไข > เปลี่ยนเสียง และคลิปเสียง

ในการเพิ่มขอความที่จุดเริ่มตนหรือ

เพิ่มตัวอักษร พิมพขอความที่คุณ

ใหเลือกที่ๆ คุณตองการเพิ่มขอควา

การตดัคลิปวิดโีอ

คุณสามารถตัดวิดีโอคลิป และเพิ่ม

ออกจากวิดีโอคลิป ในแฟมขอมูล ภ

ในการเลนคลิปวิดีโอที่เลือกตั้งแตต

ในการเลือกสวนตางๆ ของวิดีโอคล

และกําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด

บนวิดีโอ และเลือก ตัวเลอืก > จุด

หรือจุดสิ้นสุดของสวนที่เลือก ใหเล

คุณสามารถยายสวนที่เลือกไปขาง

ในการลบทุกสวนที่เลือก เลือก ตัวเ

ในการดูภาพตัวอยางคลิปวิดีโอ เลือ

ในการยายบนเสนแบงเวลา ใหเลื่อ

ในการหยุดเลนคลิปวิดีโอ เลือก พัก

ในการยอนกลับไปที่หนาจอตัดตอว

ในการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง และ

การตดัตอคลิปวดิีโอแล

หากตองการสงวิดีโอคลิป เลือก ตัว

Bluetooth หรือ ประกาศลงเว็บ โป

มัลติมีเดียสูงสุดที่สงไดจากผูใหบริก
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านี้) หรือ  (ถัดไป) (ใชตัวเลือกนี้ได

 กอนเริ่มการแสดงสไลด ใหเลือก ตัวเลือก > 

างสไลด

ากสไลดหนึ่งไปอีกสไลดหนึ่ง 

ูมออกในภาพ เลือก ซูมและกวาด

ใหเลือก ตัวเลอืก > สไลดโชว > การตั้งคา 

ังของเสียง ใหใชปุมปรับระดับเสียง

VG (scalable vector graphics) เชน 

รักษาภาพที่ปรากฏ เมื่อพิมพหรือดูดวย

ตางกัน

ลือก การนําเสนอ เลื่อนไปที่รูปภาพ และเลือก 

 เลือก ตัวเลือก > หยุดชั่วคราว

หกด 

นาฬิกา หรือทวนเข็มนาฬิกา กด  หรือ 

ด  หรือ 

พปกติ ใหกด 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

หากคุณตองการสงไฟลวิดีโอที่มีขนาดมากกวาขนาดสูงสุดของขอความมัลติมีเดีย

ที่ผูใหบริการยอมใหใช คุณอาจเลือกสงไฟลดังกลาวโดยใชเทคโนโลยีไรสาย 

Bluetooth โปรดดูที่ “สงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth” ในหนา 54 

คุณสามารถถายโอนขอมูลวิดีโอของคุณไปยังเครื่องคอมพิวเตอรที่ทํางานรวมกันได

โดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth หรือ สายขอมูล USB ที่ทํางานรวมกันได

คุณสามารถตัดคลิปวิดีโอเพื่อสงไปในขอความมัลติมีเดียได ในหนาจอหลัก

ตัวแกไขวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > ภาพยนตร > แกไขสําหรับ MMS 

ระยะเวลาและขนาดของคลิปวิดีโอจะปรากฏบนหนาจอแสดงผล ในการแกไขขนาด

ของคลิป เลื่อนไปทางซายหรือขวา เมื่อไดคลิปที่มีขนาดที่เหมาะสมในการสงแลว 

เลือก ตัวเลือก > สงทางมัลติมีเดีย

ถาคลิปวิดีโอของคุณอยูในรูปแบบ .mp4 คุณจะไมสามารถสงในขอความ

มัลติมีเดียได ในการเปลี่ยนรูปแบบไฟลของคลิป เลื่อนไปที่คลิปใน คลังภาพ 

และเลือก ตัวเลือก > แกไข > ตวัเลือก > การตั้งคา > ความละเอียด > ใชไดกับ 

MMS กลับสูหนาจอหลักตัวแกไขวิดีโอ เลือก ตัวเลอืก > ภาพยนตร > จัดเก็บ 

และพิมพชื่อใหกับคลิป คลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกในรูปแบบ .3gpp และสามารถสงใน

ขอความมัลติมีเดียได รูปแบบไฟลของคลิปวิดีโอดั้งเดิมจะไมเปลี่ยน

การแสดงสไลด
ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู เลือก เริ่มตนสไลดโชว ( ) เพื่อดูการแสดงสไลด

ของภาพแบบเต็มหนาจอ การแสดงสไลดเริ่มจากไฟลที่เลือก เลือกจากรายการ

ดังตอไปนี้:

หยุดชั่วคราว—เพื่อหยุดการแสดงสไลดชั่วขณะ

ทําตอ—เพื่อเริ่มการแสดงสไลดใหม หากพักไว

สิ้นสุด—เพื่อปดการแสดงสไลด

ในการเรียกดูภาพ กด  (กอนหน

เฉพาะเมื่อ ซูมและกวาด ถูกปด)

ในการปรับจังหวะของการแสดงสไลด

สไลดโชว > การตั้งคา > เวลาระหว

ในการทําใหการแสดงสไลดไมสะดุดจ

และปลอยใหคลังภาพสุมซูมเขาและซ

ในการเพิ่มเสียงลงในการแสดงสไลด 

และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ดนตรี—เลือก เปด หรือ ปด

เพลง—เลือกไฟลเพลงจากรายการ

หากตองการลดหรือเพิ่มระดับความด

การนําเสนอ
ดวยการนําเสนอ คุณสามารถดูไฟล S

การตูนและแผนที่ รูปภาพ SVG ยังคง

ขนาดหนาจอและความละเอียดที่แตก

ในการดูภาพเวกเตอรที่ปรับขนาดได เ

ตัวเลือก > เลน หากตองการหยุดเลน

ในการขยาย ใหกด  ในการยอ ใ

ในการหมุนรูปภาพ 90 องศาตามเข็ม

 ในการหมุนรูปภาพ 45 องศา ก

ในการสลับระหวางภาพเต็มจอกับภา
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ี่ถูกเลือกจะปรากฏโดยใชรูปแบบ

แปลงรูปแบบ กด  หรือ  

ิมพที่เลือก หากภาพไมพอดีในหนาเดียว กด  

ึ้นกับความสามารถของเครื่องพิมพที่คุณเลือก

ั้งไว ใหเลือก ตัวเลือก > เครื่องพิมพที่ตั้งไว

ลือก ขนาดกระดาษ และเลือกขนาดกระดาษ

 ยกเลิก เพื่อกลับไปที่รูปแบบกอนหนานี้

คุณจะสามารถสั่งพิมพภาพของคุณ

รง หรือไปที่รานคาที่คุณสามารถไปรับ

รถสั่งซื้อผลิตภัณฑอื่นๆ พรอมภาพที่เลือกไว เชน 

าที่จัดจําหนายจะขึ้นอยูกับผูใหบริการ

ิดตั้งไฟลการกําหนดคาบริการการพิมพ

สามารถขอรับไฟลดังกลาวไดจาก

พออนไลน

ลิเคชั่น โปรดดูที่ www.nokia.co.th/N81/support 
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การพิมพภาพ
ในการพิมพภาพ ดวย พิมพภาพ ใหเลือกภาพที่คุณตองการพิมพ 

และตัวเลือกพิมพในคลังภาพ กลอง ตัวแกไขภาพ หรือตัวดูภาพ

ใช พิมพภาพ เพื่อพิมพภาพของคุณโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB, LAN ไรสาย 

ที่ใชรวมกันได หรือการเชื่อมตอ Bluetooth

คุณสามารถพิมพเฉพาะภาพที่อยูในรูปแบบไฟล .jpeg 

ภาพที่ถายดวยกลองถายรูปจะถูกจัดเก็บในรูปแบบ .jpeg โดยอัตโนมัติ

ในการพิมพภาพไปยังเครื่องพิมพที่ทํางานรวมกันไดดวย PictBridge 

คุณตองเชื่อมตอสายสงขอมูลกอน จึงจะสามารถเลือกตัวเลือกการพิมพได 

และตรวจสอบโหมดสายสงขอมูลวาถูกตั้งคาไวที่ พิมพภาพ หรือ ถามเมื่อเชื่อมตอ 

โปรดดูที่ “USB” ในหนา 56

การเลือกเครือ่งพิมพ

เมื่อคุณใช พิมพภาพ เปนครั้งแรก รายชื่อเครื่องพิมพที่ใชงานไดจะปรากฏขึ้น

เมื่อคุณเลือกภาพแลว เลือกเครื่องพิมพ เครื่องพิมพนั้นจะถูกกําหนดเปน

เครื่องพิมพที่ระบบกําหนด

หากคุณเชื่อมตอเครื่องพิมพที่ใชรวมกับ PictBridge โดยใชการเชื่อมตอ

สายสงขอมูลที่ทํางานรวมกันไดของ Nokia เครื่องพิมพนั้นจะปรากฏขึ้นโดยอตัโนมัติ

หากไมสามารถเลือกใชเครื่องพิมพที่ระบบกําหนดได รายชื่อเครื่องพิมพ

ที่มีใหเลือกใชไดจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

ในการเปลี่ยนเครื่องพิมพที่ระบบกําหนดไว ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > 

เครื่องพิมพที่ตั้งไว

ภาพตวัอยางกอนพิมพ

หลังจากเลือกเครื่องพิมพ รูปภาพท

ที่กําหนดไวลวงหนา ในการเปลี่ยน

เพื่อดูรูปแบบที่มีใหเลือกในเครื่องพ

หรือ  เพื่อแสดงเพจอื่นๆ

การตัง้คาพิมพ

ตัวเลือกที่มีใหเลือกจะแตกตางกันข

ในการกําหนดเครื่องพิมพที่ระบบต

ในการเลือกขนาดของกระดาษ ใหเ

จากรายการ แลวเลือก ตกลง เลือก

พิมพออนไลน
ดวยแอปพลิเคชั่น พิมพออนไลน 

แบบออนไลนไปที่บานของคุณโดยต

ภาพนั้นไดในภายหลัง คุณยังสามา

แกวน้ําหรือแผนรองเมาส โดยสินค

ในการใช พิมพออนไลน คณุตองต

อยางนอยหนึ่งไฟลไวบนเครื่อง คุณ

ผูใหบริการการพิมพที่สนับสนุน พิม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพ

หรือที่เว็บไซต Nokia ในพื้นที่ของค

http://www.nokia.co.th/N81/support
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เก็บในอุปกรณของคุณ

ียงที่จัดเก็บไวในอุปกรณของคุณ 

ๆ เชน โทรทัศนที่ใชรวมกันได 

 หรือคลิปเสียง

ือขายโฮม

ไฟลสื่อถูกแสดง จะแสดงรูปทั้งใน

ุปกรณของคุณ แลวคลิปวิดีโอและคลิปเสียง

านั้น

 โดยผาน โฮมมีเดีย กับเครื่องพิมพ UPnP 

พใน คลังภาพ โปรดดูที่ “การพิมพภาพ” 

ีการเปดไว

 ใหเลือก ตัวเลอืก > คนหา 

ือก ตัวเลือก > การจัดเรียง

จากอุปกรณของคุณไปยังอุปกรณอืน่ที่ใช

วมกันได เลือกไฟลใน คลงัภาพ และ ตัวเลือก 

รือขายโฮม หรือ ยายไปเครือขายโฮม 



จากอุปกรณอืน่มายังโทรศัพทของคุณ 

เลือก > คัดลอกไป > ความจําโทรศัพท หรือ 

หา ไมจําเปนตองเปดไว
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

การใชรวมกันแบบออนไลน
ดวยแอปพลิเคชั่น แบงดอูอนไลน คุณสามารถแบงปนภาพและคลิปวิดีโอ

ของคุณในอัลบั้มออนไลน เว็บล็อก หรือในบริการการแบงปนออนไลนอื่นที่ทํางาน

รวมกันไดบนเว็บ คุณสามารถอพัโหลดเนื้อหา จัดเก็บโพสตที่ยังไมเรียบรอย

เปนดราฟตและทําตอในภายหลัง และดูเนื้อหาของอัลบั้ม ชนิดของเนื้อหาที่ไดรับการ

สนับสนุนอาจแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับผูใหบริการ

ในการใช แบงดูออนไลน คุณตองสมัครเพื่อขอรับบริการจากผูใหบริการ

การใชภาพรวมกันแบบออนไลนกอน และสรางบัญชีใหม คุณสามารถสมัครเพื่อ

ขอรับบริการบนเว็บเพจของผูใหบริการไดตลอดเวลาที่ตองการ โปรดติดตอ

ผูใหบริการของคุณหากตองการรายละเอียดการสมัครขอรับบริการ สําหรับขอมูล

เพิ่มเตมิเกี่ยวกับผูใหบริการที่ทํางานรวมกันได โปรดดูหนาการสนับสนุนผลิตภัณฑที่ 

www.nokia.co.th/N81/support หรือเว็บไซต Nokia ในพื้นที่ของคุณ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น โปรดดูที่ www.nokia.co.th/N81/support 

หรือเว็บไซต Nokia ในพื้นที่ของคุณ

เครือขายโฮมที่มีคลังภาพ
ดวยสถาปตยกรรม UPnP และเครือขายไรสายในทองถิ่น (WLAN) คุณสามารถสราง

เครือขายโฮมของอุปกรณที่ทํางานรวมกันได เครือขายโฮมจะชวยใหคุณสามารถ

ดูเนื้อหาที่จัดเก็บไวใน Nokia N81 แบบระยะไกลในโทรศัพทที่ใชงานรวมกันได 

คุณสามารถคัดลอกไฟลระหวาง Nokia N81 กับอุปกรณที่ใชงานรวมกันไดซึ่งเปดใช 

UPnP สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “เครือขายโฮม” ในหนา 57 และ 

“เครือขายโฮมกับเครื่องเลนเพลง” ในหนา 9

การแสดงไฟลสื่อทีถู่กจัด

ในการเลือกรูป, คลิปวิดีโอ และคลิปเส

และแสดงอุปกรณในเครือขายโฮมอื่น

ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

1 ใน คลังภาพ เลือกรูป, คลิปวิดีโอ

2 เลือก ตัวเลือก > แสดงผานเคร

3 เลือกอุปกรณที่ใชรวมกันได ที่ซึ่ง

อุปกรณเครือขายโฮมอื่นๆ และ อ

จะเลนไดเฉพาะกับอุปกรณอื่นเท

ในการพิมพรูปที่บันทึกไวใน คลังภาพ

ที่ใชรวมกันได ใหเลือกตัวเลือกการพิม

ในหนา 34 การแบงใชเนื้อหา ไมไดม

ในการคนหาไฟลที่มีเกณฑแตกตางกัน

ในการจัดเรียงประเภทไฟลที่พบ ใหเล

คัดลอกไฟลสื่อ

ในการคัดลอกหรือการโอนถายไฟลสื่อ

รวมกันได เชน เครื่องพีซี UPnP ที่ใชร

> ยายและคัดลอก > คัดลอกไปเค

การแบงใชเนื้อหา ไมไดมีการเปดไว

หากตองการคัดลอกหรือโอนยายไฟล

เลือกไฟลในอุปกรณนั้น และเลือก ตัว

ความจําขนาดใหฆ การแบงใชเนื้อ

http://www.nokia.co.th/N81/support
http://www.nokia.co.th/N81/support
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อไปนี้:

 ใหกด 

รูปอยูใน 

ัก ใหกด 

วา

ระดับเสียงของโทรศัพท

าพ ใหใชปุมเลื่อนเพื่อเลื่อนไปที่รายการ

ูที่ “การปรับแสงและสี” ในหนา 39 

นานขึ้น หากคุณมีการเปลี่ยนการตั้งคาซูม แสง 

ลือก ตัวเลือก > ใชกลองสอง ในการถายภาพ 

ใหกด  หรือ 

ชแอปพลิเคชั่นอืน่ ใหกด  

ูป ใหกด  คางไว

ภาพนิ่ง

แสดงรายการตอไปนี้:

ุบัน
กล
 อง

ถ า
ยร

 ูป

6 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

กลองถายรูป
โทรศัพท Nokia N81 มีกลองถายรูปสองตัวดวยกันคือ กลองความละเอียดสูง

ที่อยูดานหลังเครื่อง (กลองตัวหลักในโหมดแนวนอน) และกลองความละเอียดต่ํา

ที่ดานหนาเครื่อง (กลองตัวรองในโหมดแนวตั้ง) คุณสามารถใชกลองทั้งสองตัว

เพื่อถายภาพนิ่งและบันทึกวิดีโอ

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการถายภาพความละเอยีด 1600x1200 พิกเซล 

โดยใชกลองตัวหลัก แตความละเอียดภาพในเอกสารนี้อาจแตกตางจากของจริง

ภาพและวิดีโอคลิปจะไดรับการจัดเก็บอัตโนมัติลงในแฟมขอมูล ภาพและวดิีโอ 

ซึ่งอยูใน คลงัภาพ กลองจะสรางเปนภาพแบบ .jpeg วิดีโอคลิปจะไดรับการบันทึก

ไวในรูปแบบไฟล MPEG-4 ที่มีนามสกุลเปน .mp4 หรือในรูปแบบไฟล 3GPP 

ที่มีนามสกุลเปน .3gp  (คุณภาพ การแบงใช) โปรดดูที่ “การตั้งคาภาพวิดีโอ” 

ในหนา 42

คุณสามารถสงภาพและวิดีโอคลิปเปนขอความมัลติมีเดีย โดยแนบไปพรอมกับอีเมล 

หรือใชการเชื่อมตอ Bluetooth หรือการเชื่อมตอ LAN ไรสายได คุณยังสามารถ

อัพโหลดภาพและวิดีโอคลิปดังกลาวมาไวที่อลับั้มออนไลนของคุณซึ่งใชงาน

รวมกันได โปรดดูที่ “การใชรวมกันแบบออนไลน” ในหนา 35

การถายภาพ
ขณะถายภาพ โปรดทราบวา:

• ควรใชมือทั้งสองขางถือกลองใหนิ่ง

• ภาพที่ซูมจะมีคุณภาพของภาพต่ํากวาภาพที่ไมไดซูม

• กลองถายรูปจะเขาสูโหมดประหยัดแบตเตอรี่ หากไมมีการกดปุมใดๆ 

ภายในเวลาหนึ่งนาที ในการถายภาพตอ ใหกดปุม 

ในการถายภาพ ใหทําตามขั้นตอนต

1 ในการเปดใชงานกลองตัวหลัก

 คางไว หากกลองถาย

โหมดวิดโีอ ใหเลือก 

สลับไปโหมดรูปภาพ 

จากแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู

2 ในการถายภาพในกลองตัวหล

 หามขยับโทรศัพทจนก

จะบันทึกภาพ 

ในการซูมเขาหรือออก ใหใชปุมปรับ

ในการปรับแสงและสีกอนจะถายภ

บนแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู โปรดด

การบันทึกภาพที่ถายไวอาจใชเวลา

หรือสี

ในการเปดใชงานกลองตัวหนา ใหเ

ใหกด  ในการซูมเขาหรือออก 

ในการเปดกลองถายรูปทิ้งไว และใ

ในการกลับมาที่หนาจอกลองถายร

เครื่องหมายกลองถาย

ชองดูภาพของกลองถายภาพนิ่งจะ

1 สัญลักษณโหมดถายภาพปจจ



กล
 อง

ถ า
ยร

 ูป

37

เครื่องมือที่ใชงานอยู 

นั้น)

อตัโนมัติ (ภาพเทานั้น) โปรดดูที่ 

ัวจับเวลา” ในหนา 40

ทานั้น) โปรดดูที่ 

า 40

าพ (ภาพเทานั้น)

สง (ภาพเทานั้น)

เทานั้น)

โหมดภาพ

จุบันของการตั้งคา

มดถายภาพและหนาจอที่คุณอยู

อยูใน “หลังจากถายรูป” ในหนา 38, 

ะ “แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู” ในหนา 30 ใน 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

2 แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู โปรดดูที่ “แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู” ในหนา 37

3 สัญลกัษณแสดงระดบัประจุ

แบตเตอรี่ 

4 สัญลกัษณความละเอยีดของ

ภาพแสดงวาคุณภาพของ

ภาพเปน พิมพ 2M - 

ใหฆ, พิมพ 1M - กลาง 

หรือ MMS 0.3M - เล็ก

5 ตวันับภาพแสดงจาํนวนภาพ

โดยประมาณที่คุณ

สามารถถายไดโดย

ใชการตั้งคาคุณภาพภาพปจจุบัน และหนวยความจําที่ใช 

(ตัวนับจะไมปรากฏในระหวางการถายภาพ)

6 สัญลักษณหนวยความจําเครื่อง ( ) และการดหนวยความจํา ( ) 

แสดงตําแหนงที่จัดเก็บรูปภาพไว

แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู

แถบเครื่องมือที่ใชงานอยูจะมีปุมลัดไปยังรายการและการตั้งคาตางๆ 

กอนและหลังการถายรูปหรือบันทึกวิดีโอ เลื่อนไปที่รายการ และเลือกโดยกด  

คุณสามารถกําหนดการมองเห็นแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูบนหนาจอได

หากตองการมองเห็นแถบเครื่องมือที่ใชบนหนาจอกอนและหลังจากถายภาพหรือ

บันทึกวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงไอคอน หากตองการมองเห็นแถบเครื่องมือ

เฉพาะเมื่อคุณตองการใชงานเทานั้น ใหเลือก ตัวเลือก > ซอนไอคอน 

เฉพาะสัญลักษณโหมดถายภาพและสัญลักษณแสดงระดับแบตเตอรี่เทานั้นที่

จะแสดงบนหนาจอ ในการ เปดใชแถบเครื่องมือ ใหกด  แถบเครื่องมือจะ

ปรากฏใหเห็นเปนเวลา 5 วินาที

กอนถายภาพหรือบันทึกวิดีโอ ในแถบ

ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

 เพื่อเลอืกฉาก

 เพื่อเลือกโหมดแฟลช (ภาพเทา

 เพื่อใชงานการตั้งเวลาถายภาพ

“การถายภาพโดยมีคุณอยูในภาพ—ต

 เพื่อใชงานโหมดตอเนื่อง (ภาพเ

“การถายภาพในลําดับตอเนื่อง” ในหน

 เพื่อเลือกเอฟเฟกตสี

 เพื่อแสดงหรือซอนกรอบชองดูภ

 เพื่อปรับสมดุลสีขาว

 เพื่อปรับการชดเชยการเปดรับแ

 เพื่อปรับความไวของแสง (ภาพ

 เพื่อสลับระหวางโหมดวิดีโอและ

ไอคอนจะเปลี่ยนแปลงตามสถานะปจ

ตัวเลือกที่ใชไดอาจแตกตางกันตามโห

โปรดดูตัวเลือกแถบเครื่องมือที่ใชงาน

“หลังจากบันทึกวิดีโอ” ในหนา 42 แล

คลังภาพ
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ที่กําหนดไวเมื่อคุณปดกลองถายรูป  

ูจนกวาคุณจะเปลี่ยนคานั้นใหม

ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา 

ฆ (ความละเอียด 1600x1200), พิมพ 1M - กลาง 

MS 0.3M - เล็ก (ความละเอียด 640x480) 

พ 2M - ใหฆ หรือ พิมพ 1M - กลาง 

MS 0.3M - เล็ก

กลองตัวหลัก

รจัดเก็บภาพไวในอัลบั้มเฉพาะในคลังภาพหรือไม 

ที่มีอยูจะเปดขึ้น

ณีที่คุณตองการดูภาพหลังจากที่ถายแลว หรือ ปด 

ี

นดไวเริ่มตนของภาพที่ถายไว

ลักเทานั้น)—เปด (ตอเนื่อง) เพื่ออนุญาตให

ละเกิดความตอเนื่องระหวางการซูมแบบดิจิตอล

) เพื่ออนุญาตใหหยุดเพิ่มการซูมชั่วคราว ณ 

อลแบบขยาย และ ปด เพื่อจํากัดการซูม

ุณตองการไดยินขณะที่ถายรูป

็บภาพของคุณ

ช เพื่อกลับไปที่คาของการตั้งคา
กล
 อง

ถ า
ยร

 ูป

8 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

หลังจากถายรปู

หลังจากที่คุณถายรูปแลว ใหเลือกตัวเลือกตอไปนี้จากแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู 

(ใชไดหากตั้งคา แสดงภาพที่จับ เปน เปด ในการตั้งคากลองถายภาพนิ่ง):

• หากคุณไมตองการเก็บภาพไว ใหเลือก ลบ

• ในการสงภาพ ใหกดปุมโทร หรือเลือก สง สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ 

“การรับสงขอความ” ในหนา 20, “การเชื่อมตอ Bluetooth” ในหนา 53 และ 

“การใชรวมกันแบบออนไลน” ในหนา 35 

ตัวเลือกนี้ไมสามารถใชไดในระหวางที่ใชสายสนทนาอยู 

คุณยังสามารถสงภาพไปที่ผูรับสายไดในขณะที่สนทนาอยู เลือก สงไปยงัผูโทร 

(ใชไดเฉพาะในระหวางที่สนทนาอยู)

• หากตองการติดปายชื่อภาพและวางลงในตะกราพิมพเพื่อพิมพในภายหลัง 

เลือก เพิ่มตะกราพิมพ

• หากตองการสงภาพไปยังอัลบั้มออนไลนที่ใชงานรวมกันได  ใหเลือก 

ประกาศลง (ใชไดเฉพาะเมื่อคุณไดตั้งคาบัญชีสําหรับอัลบั้มออน

ไลนที่ใชงานรวมกันได โปรดดูที่ “การใชรวมกันแบบออนไลน” ในหนา 35)

ในการใชรูปภาพเปน ภาพพื้นหลังในโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู ใหเลือก

ตัวเลอืก > ตั้งเปนภาพพื้นหลัง

ในการกําหนดภาพเปนภาพเมื่อมีสายสําหรับรายชื่อ ใหเลือก ตัวเลอืก > 

ตั้งเปนภาพโทรเขารายชื่อ

การตัง้คาภาพนิ่งของกลองถายรปู

การตั้งคาภาพนิ่งของกลองถายรูปมี 2 ประเภทดวยกันคือ การตั้งคาแถบเครื่องมือ

ที่ใชงานอยูและการตั้งคาหลัก ในการตั้งคาแถบเครื่องมือที่ใชงาน 

โปรดดูที่ “การปรับแสงและสี” หนา 39 การตั้งคาแถบเครื่องมือ

ที่ใชอยูจะเปลี่ยนกลับเปนคาเริ่มตน

แตการตั้งคาหลักจะยังคงคาเดิมอย

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาหลัก 

และจากตัวเลือกตอไปนี้:

คุณภาพรูปภาพ—พิมพ 2M - ให

(ความละเอียด 1152x864) หรือ M

หากตองการพิมพภาพ ใหเลือก พิม

ในการสงภาพผาน MMS ใหเลือก M

ใชความละเอียดเหลานี้ไดเฉพาะใน

เพิ่มที่อัลบั้ม—เลือกวาคุณตองกา

ถาคุณเลือก ใช รายการของอัลบั้ม

แสดงภาพที่จับ—เลือก เปด ในกร

ถาคุณตองการถายภาพตอในทันท

ชื่อภาพที่ตั้งไว—กําหนดชื่อที่กําห

ซูมดจิิตอลแบบขยาย (กลองตัวห

เพิ่มการซูมทีละขั้นเพื่อไมใหสะดุดแ

และดิจิตอลแบบขยาย เปด (พักไว

จุดที่มีการซูมแบบดิจิตอลและดิจิต

และเก็บความละเอยีดของภาพไว

เสียงจับภาพ—เลือกแบบเสียงที่ค

หนวยความจําที่ใช—เลือกที่จัดเก

เรียกคืนการตัง้คากลอง—เลือก ใ

กลองถายรูปที่กําหนดไวเริ่มตน
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มไวแสงสําหรับสภาพแสงที่นอย 

คมชัดหรือมืดเกินไป ความไวแสงที่เพิ่มขึ้น

ง

ที่คุณเลือก เพื่อแสดงใหคุณเห็นวา

หรือภาพวิดีโออยางไร

กลองที่เลือก

ี่กําหนดไวเมื่อคุณปดกลองถายรูป

ะแสงจะถูกแทนที่ดวยฉากที่เลือก โปรดดูที่ 

การตั้งคาหลังจากเลือกฉากแลวหากจําเปน

ละแสงที่ถูกตองสําหรับสภาวะ

หรับแตละฉากจะถูกตั้งตามลักษณะหรือ

ากตัวเลือกตอไปนี้:

างคืน ( )

ดเอง ( ), แนวตั้ง ( ), แนวนอน 

ั้งกลางคืน ( )

ไวคือ อัตโนมัติ
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

แฟลช

แฟลชมีใหใชในกลองหลักเทานั้น

เมื่อใชแฟลชใหอยูหางจากวัตถุที่ตองการถายในระยะที่เหมาะสม หามใชแฟลช

เมื่อบุคคลหรือสัตวอยูในระยะใกล และอยาใหมือหรือวัตถุอืน่ใดบังแฟลช

ขณะถายภาพ

กลองถายรูปมีแฟลช LED สําหรับสภาพแสงนอย ใชโหมด แฟลชตอไปนี้

ไดกับกลองถายภาพนิ่ง อัตโนมัติ ( ), ลดจุดตาแดง ( ), เปด ( ) และ 

ปด ( ) 

ในการเปลี่ยนโหมดแฟลช ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู เลือกโหมดแฟลชที่ตองการ

การปรบัแสงและสี

เพื่อใหสีและแสงของภาพถายสมจริง หรือเพิ่มเอฟเฟกตใหกับภาพหรือวิดีโอของคุณ 

ใหใชปุมเลื่อนเพื่อเลื่อนดูรายการในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู และเลือกจาก

ตัวเลือกตอไปนี้:

สมดุลสีขาว—เลือกสภาพแสงที่ถูกตองจากรายการ ตัวเลือกนี้ชวยใหภาพถาย

ที่ไดมีสีสันสมจริง

ชดเชยคารับแสง (ภาพเทานั้น)—หากคุณจะถายรูปวัตถุสีเขมโดยมีพื้นหลัง

ที่สวางมาก เชน หิมะ ใหปรับคารับแสงเปน +1 หรือ +2 เพื่อชดเชยความสวาง

ของพื้นหลัง และสําหรับการถายรูปวัตถุสีสวางโดยมีพื้นหลังสีเขม ใหใชคารับแสงเปน 

-1 หรือ -2 

โหมดแฟลช—เลือกโหมดแฟลชที่ตองการ โปรดดูที่ “แฟลช” ในหนา 39

โทนสี—เลือกเอฟเฟกตสีจากรายการ

ความไวแสง (ภาพเทานั้น)—เพิ่มควา

เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาพที่ไม

อาจทําใหความละเอียดของภาพลดล

หนาจอจะเปลี่ยนแปลงตามการตั้งคา

การเปลี่ยนแปลงคาสงผลตอภาพถาย

การตั้งคาที่มีอยูซึ่งใชไดขึ้นจะขึ้นอยูกับ

คาที่ตั้งจะเปลี่ยนกลับเปนคาเริ่มตนท

หากคุณเลือกฉากใหม การตั้งคาสีแล

“ฉาก” ในหนา 39 คุณสามารถเปลี่ยน

ฉาก

ฉากจะชวยใหคุณคนพบการตั้งคาสีแ

การถายภาพในขณะนั้น การตั้งคาสํา

สภาพแวดลอมเฉพาะ

ใชฉากไดเฉพาะในกลองตัวหลัก

ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู ใหเลือกจ

ฉากวิดีโอ

อัตโนมัติ ( ) (คาเริ่มตน) และ กล

ฉากของภาพ

อัตโนมัติ ( ) (คาเริ่มตน), กําหน

( ), กลางคืน ( ) และ แนวต

เมื่อคุณถายภาพ ฉากเริ่มตนที่กําหนด
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ื่องมือที่ใชงานอยู ใหเลือก โหมดตอเนื่อง > 

ุณอยูในภาพ—ตัวจับเวลา
านั้น

ชาลง ดังนั้นคุณจึงสามารถถายภาพโดยใหมี

นวงเวลาของตัวจับเวลา ในแถบเครื่องมือ

 2 วินาที, 10 วินาที หรือ 20 วินาที 

 ใหเลือก ทํางาน โทรศัพทจะสงเสียงดังบี๊ป

ะถายภาพหลังจากผานชวงการหนวงเวลา

งมือที่ใชงานอยู ใหเลือก ตัวจับเวลา > ปด

ือที่ใชงานอยู ใหเลือก ตวัจับเวลา > 2 วินาที 

งเมื่อถายรูป

พ

มาะสม 

าพสามโหมด (พิมพ 2M - ใหฆ, พิมพ 1M - กลาง 

คาแบบ สูง เพื่อใหแนใจวาคุณจะไดภาพที่

ี้ โปรดทราบวา อยางไรก็ตาม ภาพที่มีคุณภาพ

มากกวาดวยเชนกัน สําหรับสิ่งที่แนบมากับ MMS 
กล
 อง

ถ า
ยร

 ูป
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ในการกําหนดฉากที่เหมาะสมสําหรับสภาพแวดลอมบางอยาง ใหเลื่อนไปที่ 

กําหนดเอง และเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน เมื่ออยูในฉากที่ผูใชกําหนด 

คุณสามารถปรับการตั้งคาแสงและสีแบบตางๆ ในการคัดลอกการตั้งคาของฉากอื่น 

ใหเลือก ตามโหมดฉาก และฉากที่ตองการ

การถายภาพในลําดับตอเนือ่ง
โหมดตอเนื่องมีใหใชในกลองตัวหลักเทานั้น

ในการตั้งกลองใหถายภาพหกภาพหรือมากกวานี้ตามลําดับ 

(หากมีหนวยความจําพอ) ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู ใหเลือก โหมดตอเนื่อง > 

เปนชุด เพื่อถายภาพหกภาพ หรือชวงเวลาสําหรับการถายภาพ จํานวนภาพที่

ถายไดจะขึ้นอยูกับหนวยความจําที่เหลืออยู

ในการถายภาพหกภาพ ใหกด  หากตองการหยุด ถายภาพ ใหกด ยกเลิก 

ในการถายภาพมากกวาหกภาพ ใหกด  คางไว ในการหยุดถายภาพ 

ใหปลอยปุมดังกลาว จํานวนภาพที่ถายไดจะขึ้นอยูกับหนวยความจําที่เหลือ

ในการใชชวงเวลาระหวางการถายภาพ ใหเลือก โหมดตอเนื่อง และชวงเวลา 

ในการเริ่มถายภาพ ใหกด  ในการหยุดถายภาพกอนหมดเวลา ใหกด  

อีกครั้ง

เมื่อคุณถายภาพแลว ภาพจะแสดงในแบบกริดบนจอภาพ ในการดูภาพ ใหกด  

เพื่อเปดภาพนั้น หากคุณใชระยะเวลาในการถายภาพ ภาพสุดทายที่ถาย

จะแสดงบนหนาจอ

คุณยังสามารถใชโหมดตอเนื่องไดโดยใชตัวจับเวลาภายใน เมื่อใชตัวจับเวลาภายใน 

คุณจะถายภาพไดสูงสุดหกภาพ

ในการกลับไปที่ชองมองภาพโหมดตอเนื่อง ใหกด 

ในการปดโหมดตอเนื่อง ในแถบเคร

ถายภาพเดียว

การถายภาพโดยมีค
ตัวจับเวลามีใหใชในกลองตัวหลักเท

ใชตัวจับเวลาเพื่อทําใหการถายภาพ

ตัวคุณเองอยูในรูป ในการตั้งระยะห

ที่ใชงานอยู ใหเลือก ตัวจับเวลา >

ในการเปดใชงานตัวจับเวลาภายใน

เมื่อตัวจับเวลากําลังทํางาน กลองจ

ที่เลือกไว 

ในการปด ตวัจับเวลา ในแถบเครื่อ

เคล็ดลับ! ในแถบเครื่องม

เพื่อชวยใหมือของคุณมั่นค

เคล็ดลับการถายภา

คุณภาพของภาพ

ใชคุณภาพของภาพตามความเห

กลองถายรูปมีโหมดคุณภาพของภ

หรือ MMS 0.3M - เล็ก) ใชการตั้ง

มีคุณภาพดีที่สุดจากกลองถายรูปน

ดีกวาจะตองการพื้นที่ในการจัดเก็บ
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องวตัถุ แสงแดดแรงๆ อาจทําใหบุคคล

ของแสงเงาจสูงเกินไป

ที่มีแสงนุมๆ อยูเปนจํานวนมาก เชน 

ปลอดโปรง หรือในวันที่แสงเจิดจาใตรมเงาไม 

หกด  คางไว หากกลองอยูใน 

โหมดวิดีโอ จากแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู 

โหมดแนวตั้ง ใหใชปุมเลื่อนสําหรับการบันทึก 

 และจะมีเสียงดังขึ้น เพื่อแสดงวาการบันทึก

ิดีโอคลิปจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ 

อง คลังภาพ โปรดดูที่ “คลังภาพ” ในหนา 29 

ขึ้นอยูกับหนวยความจําที่เหลืออยู

ลือก พัก ไอคอนการพัก ( ) 

จะหยุดโดยอตัโนมัติ หากตั้งคาการบันทึก

ืน่ใดในหนึ่งนาที เลือก ทําตอ 

ระดับเสียงที่ดานขางโทรศัพท 

ั้ง ใหกด  หรือ 

 ใหใชปุมเลื่อนเพื่อเลื่อนดูรายการใน

ารปรับแสงและสี” ในหนา 39 และ “ฉาก” 

ก ตัวเลือก > ใชกลองสอง
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

และอีเมลอาจตองใชการตั้งคาแบบ MMS 0.3M - เล็ก คุณสามารถกําหนดคุณภาพใน 

ตัวเลือก > การตั้งคา

ฉากหลงั

ใชฉากหลังที่ธรรมดา สําหรับภาพบุคคลหรือภาพคนที่อยูรวมกับคนอื่น 

อยาใหบุคคลนั้นอยูดานหนาฉากหลังที่ยุงเหยิงซับซอน เนื่องจากฉากหลังอาจ

ดึงความสนใจไปจากบุคคลที่อยูในภาพได ควรเคลื่อนยายกลองถายรูป หรือบุคคล 

หากไมสามารถทําตามหลักการนี้ได เลื่อนกลองถายรูปเขาไปใกลสิ่งที่ตองการ

ถายเพื่อใหไดภาพที่ชัดเจนขึ้น

ความลึก

เมื่อถายภาพทิวทัศนและภูมิประเทศตางๆ คุณอาจเพิ่มความลึกใหกับภาพถาย

โดยวางวัตถุเปนฉากหนาของทิวทัศนนั้น หากวางวัตถุที่เปนฉากหนานี้ใกลกับ

กลองถายรูปมากเกินไป วัตถุนั้นอาจเบลอได

สภาพแสง

การเปลี่ยนแหลงกําเนิดแสง ปริมาณแสง และทิศทางของแสงอาจเปลี่ยน

อารมณความรูสึกที่ไดจากภาพ ขอมูลตอไปนี้เปนขอกําหนดทั่วไปบางประการ

เกี่ยวกับสภาพแสง:

• แหลงกําเนิดแสงอยูดานหลังวัตถุ ไมควรวางวัตถุที่จะถายไวดานหนา

แหลงกําเนิดแสงที่สวางจามาก หากแหลงกําเนิดแสงอยูดานหลังของวัตถุ

หรือปรากฏใหเห็นบนหนาจอ ภาพที่ไดอาจมีความเขมนอยลง

อาจมืดเกินไป และอาจมีผลกระทบที่คุณไมตองการจากแสงนี้

• แสงไฟอยูดานขางของวัตถุ แสงที่สาดเขาดานขางแรงๆ อาจทําใหเกิด

เอฟเฟกตไดดี แตบางขณะอาจมากเกินไป ทําใหภาพมีความเปรียบตาง

มากเกินไป 

• แหลงกําเนิดแสงอยูดานหนาข

ในภาพตองหรี่ตา ความแตกตาง

• แสงดีที่สุด พบไดในสถานการณ

ในวันที่มีเมฆแตทองฟาบางสวน

การบันทึกวิดีโอ
1 ในการเปดใชงานกลองตัวหลัก ใ

โหมดรูปภาพ ใหเลือก สลับไป

2 กด  เพื่อเริ่มการบันทึก ใน

ไอคอนบันทึก  จะปรากฏขึ้น

ไดเริ่มขึ้นแลว 

3 เลือก หยุด เพื่อหยุดการบันทึก ว

ในแฟมขอมูล ภาพและวิดีโอ ข

ความยาวสูงสุดของวิดีโอคลิปจะ

ในการหยุดบันทึกชั่วคราวทุกครั้ง ใหเ

จะกะพริบบนหนาจอ การบนัทึกวิดีโอ

เปนหยุดชั่วคราว และไมมีการกดปุมอ

เพื่อทําการบันทึกตอ

ในการยอหรือขยายวัตถุ ใหกดปุมปรับ

ในการยอหรือขยายวัตถุในโหมดแนวต

ในการปรับแสงและสีกอนบันทึกวิดีโอ

แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู โปรดดูที่ “ก

ในหนา 39

ในการเปดใชงานกลองตัวหนา ใหเลือ
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กตัวเลือกตอไปนี้จากแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู 

ที่ถายไว เปน เปด ในการตั้งคาวิดีโอ):

ึกเสร็จในทันที ใหเลือก เลน

 เลือก ลบ

วามมัลติมีเดีย อีเมล หรือการเชื่อมตอ Bluetooth 

ง สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ 

0, “การเชื่อมตอ Bluetooth” ในหนา 53 และ 

ในหนา 35 ตัวเลือกนี้ไมสามารถใชไดใน

สามารถสงวิดีโอคลิปที่จัดเก็บไวในรูปแบบ .mp4 

ูรับสายไดในขณะที่สนทนาอยู เลือก 

ังอลับั้มออนไลนที่ใชงานรวมกันได ใหเลือก 

ุณกําหนดบัญชีสําหรับอัลบั้มออนไลน

ารใชรวมกันแบบออนไลน” ในหนา 35)

ะเภทดวยกันคือ ตั้งคาวิดีโอ และการตั้งคาหลัก 

ีโอ โปรดดูที่ “การปรับแสงและสี” ในหนา 39 

ตนที่กําหนดไวเมื่อคุณปดกลองถายรูป 

ูจนกวาคุณจะเปลี่ยนคานั้นใหม 

ก ตัวเลือก > การตั้งคา 
กล
 อง

ถ า
ยร

 ูป
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สัญลกัษณการถายวดิีโอ

ชองมองภาพวิดีโอจะแสดงตัวเลือกตอไปนี้:

1 สัญลกัษณโหมดถายภาพ

ปจจุบัน 

2 สัญลักษณเปดใชโหมด

ปดเสียง

3 แถบเครื องมือที ใชงานอยู 

ซึ่งคุณสามารถเลื่อนดู

กอนบันทึกเพื่อเลือก

รายการและการตั้งคา

ตางๆ (แถบเครื่องมือ 

จะไมปรากฏในระหวาง

การบันทึก) โปรดดูที่ “แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู” ในหนา 37

4 สัญลักษณแสดงระดับประจุแบตเตอรี่

5 สัญลักษณคุณภาพของวิดีโอแสดงใหเห็นคุณภาพของวิดีโอวา สูง, ปกต ิหรือ 

การแบงใช

6 ประเภทไฟลวิดีโอคลิป

7 เวลาบันทึกวิดีโอที่ใชไดทั้งหมด ขณะบันทึก 

สัญลักษณแสดงความยาวของวิดีโอ

ปจจุบันยังจะแสดงเวลาที่ใชไปและเวลาที่เหลือ

8 สัญลักษณหนวยความจําเครื่อง ( ) และการดหนวยความจํา ( ) 

แสดงตําแหนงที่จัดเก็บวิดีโอ

หากตองการแสดงสัญลักษณชองมองภาพทั้งหมด ใหเลือก ตัวเลือก > 

แสดงไอคอน เลือก ซอนไอคอน เพื่อแสดงเฉพาะสัญลักษณสถานะของวิดีโอ 

และในระหวางการบันทึก จะแสดงเวลาบันทึกที่มีอยู แถบซูมเมื่อใชการซูม 

และปุมเลือก

หลังจากบันทกึวิดีโอ

เมื่อคุณบันทึกวิดีโอคลิปแลว ใหเลือ

(ใชไดเฉพาะเมื่อตั้งคา แสดงวิดีโอ

• ในการเลนวิดีโอคลิปที่เพิ่งบันท

• หากคุณไมตองการเก็บวิดีโอไว

• ในการสงวิดีโอคลิปโดยใชขอค

ใหกดปุมโทรออก หรือเลือก ส

“การรับสงขอความ” ในหนา 2

“การใชรวมกันแบบออนไลน” 

ระหวางที่ใชสนทนาอยู คุณไม

ในขอความมัลติมีเดียได 

คุณสามารถสงวิดีโอคลิปไปที่ผ

สงไปยังผูโทร

• ในการอัพโหลดวิดีโอคลิปไปย

ประกาศลง (ใชไดเฉพาะเมื่อค

ที่ใชงานรวมกันได โปรดดูที่ “ก

การตัง้คาภาพวิดโีอ

การตั้งคาเครื่องบันทึกวิดีโอมี 2 ปร

ในการปรับการตั้งคาของ ตั้งคาวิด

คาที่ตั้งไวจะเปลี่ยนกลับเปนคาเริ่ม

แตการตั้งคาหลักจะยังคงคาเดิมอย

ในการเปลี่ยนการตั้งคาหลัก ใหเลือ

และทําตามขั้นตอนตอไปนี้
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คุณภาพวิดีโอ—ตั้งคุณภาพของวิดีโอคลิปเปน สูง (คุณภาพที่ดีที่สุดสําหรับการ

ใชในระยะยาวและการเลนซ้ําบนโทรทัศนหรือคอมพิวเตอรและชุดหูฟงที่ใชงาน

รวมกันได) ปกติ (คุณภาพมาตรฐานสําหรับการเลนซ้ําผานชุดหูฟงของคุณ) หรือ 

การแบงใช (วิดีโอคลิปจะมีขนาดจํากัดเพื่อสงผานขอความมัลติมีเดีย) 

หากคุณตองการดูวิดีโอบนโทรทัศนหรือคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได ใหเลือก สูง 

ซึ่งมีความละเอียด QVGA (320x240) และเปนรูปแบบไฟล .mp4 

ในการสงวิดีโอคลิปผาน MMS ใหเลือก การแบงใช (ความละเอยีด QCIF 

เปนรูปแบบไฟล .3gp) วิดีโอคลิปที่บันทึกโดยใช การแบงใช จะถูกจํากัดใหมีขนาด

ไมเกิน 300 กิโลไบต (ความยาวประมาณ 20 วินาที) เพื่อใหคุณสามารถสงไฟล

ดังกลาวในรูปแบบขอความมัลติมีเดียไปยังโทรศัพทเครื่องอื่นที่ใชงานรวมกัน

ไดสะดวก

การบันทึกเสียง—เลือก เงียบเสียง หากคุณไมตองการบันทึกเสียง

เพิ่มที่อัลบั้ม—เลือกวาจะบันทึกวิดีโอคลิปที่บันทึกไวซึ่งคุณตองการลงอัลบั้มใน 

คลงัภาพ หรือไม เลือก ใช เพื่อเปดรายการอัลบั้มที่มีอยู

แสดงวิดีโอที่ถายไว—เลือกวาจะแสดงเฟรมแรกของวิดีโอคลิปที่บันทึกไวซึ่ง

คุณตองการบนหนาจอหลังจากที่หยุดการบันทึกหรือไม เลือก เลน จากแถบเครื่องมือ

ที่ใชงานอยู (กลองตัวหลัก) หรือ ตัวเลือก > เลน (กลองตัวรอง) เพื่อดูวิดีโอคลิป

ชื่อวิดีโอที่ตั้งไว—กําหนดชื่อเริ่มตนสําหรับวิดีโอคลิปที่ถายไว

หนวยความจําที่ใช—กําหนดการจัดเก็บหนวยความจําเริ่มตนที่กําหนดไว

เรียกคืนการตั้งคากลอง—เลือก ใช เพื่อกลับไปที่คาเริ่มตนที่กําหนดไว

ของการตั้งคากลองถายรูป
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เว็บเพจที่จัดเก็บไวเปนบุคมารค

บราส ใหกด  และเลือกบุคมารค

กเซิรฟเวอร ใหเลือก ตัวเลือก > 

ุบันเปนบุคมารค ใหเลือก ตัวเลือก > 

ปช็อตของเพจตางๆ ที่คุณเขาไปชมในระหวาง

ลับ (จะใชไดหากตั้งคาเปด รายการประวัต ิ

ุบันไมใชเพจแรกที่คุณเขาไปเยี่ยมชม) 

านี้ ใหเลือกเพจ

ือก ตัวเลอืก > เครื่องมือ > บันทึกเพจ 

ายหลังขณะออฟไลนได นอกจากนี้ คุณยัง

นแฟมขอมูลได ในการเขาสูเพจตางๆ 

 บุคมารค > เพจที่จัดเก็บไว

ือการดําเนินการสําหรับเพจที่เปดไวขณะนั้น 

าร (หากเว็บเพจสนับสนุน) 

งคุณ

ในเพจปจจุบัน

นหนา

นาตางที่เปดอยูทั้งหมด 

ันหากเปดหนาตางไวสองหนาตางหรือมากกวานั้น
เว
 ็บ
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เว็บ 
กด  และเลือก เว็บ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ปุมลัด: ในการเริ่มใชงานเบราเซอร เว็บ ใหกด  คางไวใน

โหมดสแตนดบาย

คุณสามารถใช เว็บ ดูเว็บเพจ hypertext markup language (HTML) 

บนอินเทอรเน็ตในรูปแบบเดิมที่ออกแบบ และยังสามารถเบราสเว็บเพจที่ใช 

extensible hypertext markup language (XHTML) หรือ wireless markup 

language (WML) ตลอดจนเว็บเพจที่ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับ

โทรศัพทเคลื่อนที่ 

คุณสามารถใช เว็บ ยอและขยายเพจ ใช แผนที่ยอ และภาพรวมของเพจสํารวจ

เพจตางๆ อานลิงคขาวและบล็อก ทําบุคมารคเว็บเพจ และดาวนโหลดเนื้อหา 

โปรดตรวจสอบความพรอมของบริการ ราคา และคาธรรมเนียมกับผูใหบริการ

ของคุณ ผูใหบริการจะใหคําแนะนําคุณเกี่ยวกับวิธีการใชบริการตางๆ 

ในการใชเบราเซอรของ เว็บ คุณตองมีจุดเชื่อมตอเพื่อเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต 

โปรดดูที่ “จุดเชื่อมตอ” ในหนา 93 

การเบราสเว็บ
ในการเบราสเว็บเพจในหนาจอบุคมารค ใหเลือกบุคมารค หรือปอนที่อยูลงในชอง 

( ) จากนั้น กด 

ในการเปดลิงคและเลือก ใหกด 

ในการปอนที่อยูเว็บเพจใหมที่คุณตองการเขาไปชม ใหเลือก ตัวเลือก > 

ไปยังที่อยูเว็บ

เคล็ดลับ! ในการเขาไปชม

ในหนาจอบุคมารค ขณะเ

ในการเรียกเนื้อหาลาสุดของเพจจา

ตัวเลือกการนําทาง > โหลดซ้ํา

ในการจัดเก็บที่อยูเว็บของเพจปจจ

จัดเก็บเปนบุคมารค

ในการใช Visual history เพื่อดูสแน

เซสชันการเบราสปจจุบัน ใหเลือก ก

ในการตั้งคาเบราเซอร และเพจปจจ

ในการไปยังเพจที่เขาไปชมกอนหน

ในการจัดเก็บเพจขณะเบราส ใหเล

คุณสามารถจัดเก็บเพจและเบราสภ

สามารถจัดกลุมเพจที่จัดเก็บไวลงใ

ที่คุณจัดเก็บไว ใหเลือก ตัวเลือก >

ในการเปดรายการยอยของคําสั่งหร

ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกบริก

ปุมลัดขณะเบราส

• กด  เพื่อเปดบุคมารคขอ

• กด  เพื่อคนหาคําสําคัญ

• กด  เพื่อกลับไปที่เพจกอ

• กด  เพื่อแสดงรายการห

• กด  เพื่อปดหนาตางปจจุบ
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ั่งซื้อรายการ

 เชน แบบเสียงเรียกเขา ภาพ โลโกระบบ 

ลานี้อาจเปนบริการที่ไมตองเสียคาใชจาย

ยการนั้นจะไดรับการจัดการโดย

องคุณ เชน ภาพถายที่ดาวนโหลด

ชเฉพาะแอปพลิเคชั่นหรือซอฟตแวร

 เชน แอปพลิเคชั่นที่ Symbian 

ทดสอบ Java VerifiedTM

กลิงค

ื้อรายการ (เชน “ซื้อ”)

ียด

 ใหเลือก ยอมรับ ในการยกเลิกการดาวนโหลด 

ังดาวนโหลดอยูหรือดาวนโหลดเสร็จแลว

ากฏขึ้น ในการดูรายการ ใหเลือก ตัวเลือก > 

หเลื่อนไปยังรายการที่ตองการ และเลือก 

ี่กําลังดําเนินการ หรือเปด จัดเก็บ 

ี่มีขอมูลจํานวนมาก เมื่อตั้งคาเปดใชงาน 

คุณเลื่อนดูในเว็บเพจขนาดใหญ แผนที่ยอ 

็บเพจที่คุณเบราส ในการเลื่อนไปมาใน 
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• กด  เพื่อแสดงภาพรวมของเพจในหนาปจจุบัน กด  

อกีครั้งเพื่อขยายและดูเฉพาะสวนของเพจที่ตองการ

• กด  เพื่อปอนที่อยูเว็บใหม

• กด  เพื่อไปที่เพจเริ่มตน

• กด  หรือ  เมื่อตองการยอหรือขยายเพจ

การคนหาขอความ

ในการคนหาคําสําคัญภายในเว็บเพจปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลือก > คนหา > ตวัอักษร 

แลวปอนคําสําคัญ หากตองการไปยังคําที่ตรงกันกอนหนา ใหกด  

หากตองการไปยังคําที่ตรงกันถัดไป ใหกด 

เคล็ดลับ! คุณสามารถคนหาคําสําคัญภายในเพจโดยกด 

แถบเครื่องมือเบราเซอร

คุณสามารถใชแถบเครื่องมือเลือกคุณสมบัติตางๆ ที่ใชเปนประจําในเบราเซอรได 

ในการเปดแถบเครื่องมือ ใหกด  คางไวบนที่วางในเว็บเพจ 

ในการเลื่อนไปมาภายในแถบเครื่องมือ ใหกด  หรือ  

ในการเลือกคุณสมบัติที่ตองการ กด 

ในแถบเครื่องมือ ใหเลือกจากรายการตอไปนี้:

• ลิงคที่ใชบอย เพื่อดูรายการที่อยูเว็บที่เขาชมบอย

• ภาพรวมเพจ เพื่อดูภาพรวมของเว็บเพจปจจุบัน

• คนหา เพื่อคนหาคําสําคัญภายในเพจปจจุบัน

• โหลดซ้ํา เพื่อรีเฟรชเพจ

• สมคัรใชบริการขอมลูขาว (หากมี) เพื่อดูรายการลิงคขาวที่มี

อยูในเว็บเพจปจจุบัน และสมัครสมาชิกลิงคขาวทางเว็บ

การดาวนโหลดและการส

คุณสามารถดาวนโหลดรายการตางๆ

ลักษณะ และวิดีโอคลิปได รายการเห

หรือตองสั่งซื้อ เมื่อดาวนโหลดแลว รา

แอปพลิเคชั่นที่เหมาะสมในโทรศัพทข

มาจะถูกจัดเก็บไวใน คลังภาพ

ขอสําคญั: ควรติดตั้งและใ

จากแหลงที่เชื่อถือไดเทานั้น

ลงนามรับรองหรือผานการ

1 ในการดาวนโหลดรายการ ใหเลือ

2 เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อสั่งซ

3 คุณควรอานขอมูลที่ใหอยางละเอ

ในการดําเนินการดาวนโหลดตอ

เลือก ยกเลิก

เมื่อคุณเริ่มดาวนโหลด รายการที่กําล

จากเซสชันการเบราสในขณะนั้นจะปร

สิ่งที่ดาวนโหลด เมื่ออยูในรายการ ใ

ตัวเลือก เพื่อยกเลิกการดาวนโหลดท

หรือลบรายการดาวนโหลดที่เสร็จแลว

แผนทีย่อ

แผนที่ยอ ชวยใหคุณเลื่อนดูเว็บเพจท

แผนที่ยอ ในการตั้งคาเบราเซอร และ

จะเปดขึ้นมาและแสดงภาพรวมของเว
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ารเชื่อมตอ
 ปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ 

รศัพทและเกตเวยอินเทอรเน็ตหรือ

ัยไมไดแสดงวาการสงผานขอมูล

 (หรือที่ที่จัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) 

มีระบบรักษาความปลอดภัยใหกับการ

อรที่ใหขอมูลหรือไม

อดภัยกับบริการบางประเภท เชน 

ความแจงบนหนาจอโทรศัพท หากเซิรฟเวอรนั้น

ีใบรับรองความปลอดภัยที่ถูกตอง

เติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ โปรดดูที่ 

ําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรอง

ารถเลือกที่อยูเว็บจากรายการ 

บุคมารคอัตโนมัต ิและคุณยังสามารถปอนที่อยู 

งในชอง ( ) ไดโดยตรง

รับจุดเชื่อมตอที่กําหนดเปนคาเริ่มตน

ุคมารคขณะเบราสบนอินเทอรเน็ตได 

นขอความตางๆ ลงในบุคมารคของคุณ 

ย 

ราส ใหกด  หรือเลือก ตัวเลือก > บุคมารค
เว
 ็บ
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แผนที่ยอ ใหกด , ,  หรือ  เมื่อคุณหาตําแหนงที่ตองการพบแลว 

ใหหยุดเลื่อน แผนที่ยอ จะหายไป แลวตําแหนงที่คุณเลือกไวจะปรากฏขึ้น 

ในการตั้งคาเปด แผนที่ยอ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > ทั่วไป > แผนที่ยอ > 

เปด

ภาพรวมของเพจ

เมื่อคุณเบราสเว็บเพจที่มีขอมูลจํานวนมาก คุณสามารถใชภาพรวมของเพจ

เพื่อดูประเภทของขอมูลที่รวมอยูบนเพจ

ในการแสดงภาพรวมของเพจในหนาปจจุบัน ใหกด  

ในการหาจุดที่ตองการในเพจ ใหกด , ,  หรือ  กด  

อีกครั้งเพื่อขยายและดูเฉพาะสวนของเพจที่ตองการ 

ลิงคขาวทางเว็บและบล็อกของเวบ็

ลิงคขาวทางเว็บ คือไฟล xml ในเว็บเพจที่ชุมชนเว็บล็อกและองคกรขาวใชในการ

แลกเปลี่ยนหัวขอขาวหรือเนื้อหาขาวลาสุด เชน ขาวลาสุดในรูปแบบลิงคขาว 

บล็อกหรือเว็บล็อก คือ บันทึกประจําวันบนเว็บ ลิงคขาวทางเว็บสวนใหญใช

เทคโนโลยี RSS และ ATOM ถือเปนเรื่องปกติที่จะพบลิงคขาวทางเว็บในหนาเว็บ 

บล็อก และ Wiki

เบราเซอรของ เว็บ จะตรวจสอบโดยอัตโนมัติวาในเว็บเพจมีลิงคขาวทางเว็บหรือไม 

ในการสมัครเปนสมาชิกลิงคขาวทางเว็บ ใหเลือก ตัวเลือก > สมัคร 

ในการดูลิงคขาวทางเว็บที่คุณสมัคร ในหนาจอบุคมารค ใหเลือก หัวขอขาวบนเว็บ

ในการอัพเดตลิงคขาวทางเว็บ เลือกลิงค และเลือกที่ ตัวเลือก > รีเฟรช

ในการกําหนดวิธีการอัพเดตลิงคขาวทางเว็บ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > 

ลิงคขาว โปรดดูที่ “การตั้งคา” ในหนา 47

ระบบปองกนัของก
ถาสัญลักษณความปลอดภัย 

แสดงวาการสงผานขอมูลระหวางโท

เซิรฟเวอรถูกเขารหัสไว

อยางไรก็ตาม ไอคอนความปลอดภ

ระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรขอมูล

จะปลอดภัย ขึ้นกับผูใหบริการวาจะ

สงขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเว

คุณจําเปนตองใชใบรับรองความปล

บริการดานธนาคาร คุณจะไดรับขอ

ไมใชของแท หรือในกรณีที่คุณไมม

ในเครื่องของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่ม

“การจัดการใบรับรอง” ในหนา 89 ส

และรายละเอียดใบรับรอง

หนาจอบุคมารค
หนาจอบุคมารคจะชวยใหคุณสาม

หรือจากชุดบุคมารคในแฟมขอมูล 

URL ของเว็บเพจที่คุณตองการชมล

 แสดงเพจเริ่มตนที่กําหนดสําห

คุณสามารถจัดเก็บที่อยู URL เปนบ

และยังสามารถจัดเก็บที่อยูที่ไดรับใ

และสงบุคมารคที่จัดเก็บไวไดอีกดว

ในการเปดหนาจอบุคมารคขณะเบ



เว
 ็บ
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ขอมูลไวชั่วคราว หากคุณพยายามเขาดู

ชรหัสผาน ใหลบแคชของเครื่อง

รที่คุณเขาใชงานจะถูกจัดเก็บไว

ในแคช ใหเลือก ตัวเลือก > ลบขอมลูสวนตัว 

ตัวเลือกตอไปนี้:

ที่ตั้งไวเปนคาเริ่มตน โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” 

หนดจุดเชื่อมตอบางสวนหรือทั้งหมด

าจไมสามารถเปลี่ยนแปลง สราง แกไข 

ี่ยอ โปรดดูที่ “แผนที่ยอ” ในหนา 45

องการเลือก กลบั เพื่อดูรายการเพจตางๆ 

าสปจจุบัน ใหตั้งคาเปด รายการประวัต ิ

ือแสดงการแจงเกี่ยวกับความปลอดภัย 

คริปต

หลดภาพหรือออบเจ็กตอื่นขณะเบราสหรือไม 

รโหลดภาพหรือออบเจ็กตภายหลังขณะเบราส 

ลดรูปภาพ
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ในการแกไขรายละเอยีดของบุคมารค เชน ชื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > 

ตัวจัดการบุคมารค > แกไข

ในหนาจอบุคมารค คุณยังสามารถปอนแฟมขอมูลเบราเซอรอื่นๆ ไดดวย 

เบราเซอรของ เวบ็ ยังใหคุณจัดเก็บเว็บเพจตางๆ ในขณะเบราสได ในแฟมขอมูล 

หนาที่บันทึกไว คุณสามารถดูเนื้อหาของเพจที่จัดเก็บไวแบบออฟไลน

และเบราเซอรของ เว็บ ยังติดตามเว็บเพจที่คุณชมในระหวางการเบราสดวย 

ในแฟมขอมูล บุคมารคอัตโนมตัิ คุณสามารถดูรายการเว็บเพจที่ชม

ใน ลิงคขาวทางเว็บ คุณสามารถดูลิงคตางๆ ไปยังลิงคขาวทางเว็บและบล็อก

ของเว็บที่จัดเก็บไวซึ่งคุณสมัครสมาชิก ลิงคขาวทางเว็บพบไดทั่วไปในเว็บเพจ

ขององคกรขาวที่สําคัญ เว็บล็อกสวนบุคคล ชุมชนออนไลนซึ่งนําเสนอหัวขอขาวลาสุด 

ตลอดจนสรุปบทความ ลิงคขาวทางเว็บตางๆ ใชเทคโนโลยี RSS และ ATOM 

การสิ้นสุดการเชื่อมตอ
ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอและดูเพจของเบราเซอรแบบออฟไลน ใหเลือก ตัวเลือก > 

เครื่องมือ > ตัดการเชื่อมตอ หรือหากตองการยุติการเชื่อมตอและปดเบราเซอร 

ใหเลือก ตัวเลือก > ออก

การกดปุมจบการทํางานไมไดสิ้นสุดการเชื่อมตอ แตเปนการนําเบราเซอร

ไปไวเปนพื้นหลัง

ในการลบขอมูลที่เซิรฟเวอรเครือขายรวบรวมไวเกี่ยวกับการเขาดูเว็บเพจตางๆ 

ของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > ลบขอมูลสวนตัว > ลบคุกกี้

การลบขอมูลในแคช

ขอมูลหรือบริการตางๆ ที่คุณเรียกดูจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช

ของเครื่องของคุณ

แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บ

หรือเขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองใ

หลังการใชแตละครั้ง ขอมูลหรือบริกา

ในหนวยความจําแคช ในการลบขอมูล

> ลางความจําแคช

การตั้งคา
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจาก

การตั้งคาทั่วไป

จุดเชื่อมตอ—เพื่อเปลี่ยนจุดเชื่อมตอ

ในหนา 93 ผูใหบริการของคุณอาจกํา

ไวใหในเครื่องลวงหนาแลว และคุณอ

หรือลบคาดังกลาวได

หนาแรก—เพื่อกําหนดโฮมเพจ

แผนที่ยอ—ตั้งคาเปดหรือปด แผนท

รายการประวัติ—ขณะเบราส หากต

ที่คุณเขาชมในระหวางเซสชันการเบร

แจงเตือนความปลอดภัย—ซอนหร

Java/ECMA สคริป—ใชหรือเลิกใชส

การตั้งคาเพจ

โหลดเนื้อหา—เลือกวาคุณตองการโ

หากคุณเลือก ตัวอักษรเทานั้น ในกา

ใหเลือก ตัวเลอืก > เครื่องมือ > โห
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ือกนี้หากตั้งคาเปด อัพเดตอตัโนมัติ)—

ารอัพเดตอตัโนมัติ 
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ขนาดจอภาพ—เลือกระหวางหนาจอ ภาพเต็มจอ และหนาจอปกติดวยรายการ 

ตัวเลอืก 

การเขารหัสที่ตัง้ไว—หากตัวอักษรในขอความแสดงไมถูกตอง คุณสามารถเลือก

การเขารหัสอื่นไดตามภาษาของเพจปจจุบัน 

ขนาดแบบอักษร—กําหนดขนาดตัวอักษรที่ใชในเว็บเพจ 

ปดกั้นปอปอัพ—อนุญาตหรือปดกั้นปอปอัปตางๆ ที่เปดขึ้นอัตโนมัติขณะเบราส

โหลดซ้ําอัตโนมัติ—หากคุณตองการรีเฟรชเว็บเพจอัตโนมัติขณะเบราส ใหเลือก 

เปด

การตั้งคาความเปนสวนตัว

บุคมารคอตัโนมัติ—เปดใชหรือปดใชการรวบรวมบุคมารคอตัโนมัติ 

หากคุณตองการจัดเก็บที่อยูของเว็บเพจที่เขาชมลงในแฟมขอมูล บุคมารคอัตโนมตัิ 

แตตองการใหซอนแฟมขอมูลดังกลาวจากหนาจอบุคมารค ใหเลือก 

ซอนแฟมขอมูล

จัดเก็บขอมูลแบบฟอรม—หากคุณไมตองการใหขอมูลที่คุณปอนในรูปแบบตางๆ

บนเว็บเพจไดรับการจัดเก็บและใชเมื่อคุณเขาสูเพจนี้ในครั้งตอไป ใหเลือก ปด

คุกกี้—ใชหรือเลิกใชการรับและการสงคุกกี้ 

การตั้งคาลิงคขาวทางเว็บ

อัพเดตอัตโนมัติ—ตั้งคาวาคุณตองการใหอัพเดตลิงคขาวทางเว็บอัตโนมัติหรือไม 

ตลอดจนความถี่ในการอัพเดตลิงคขาวดังกลาว และการเชื่อมตอที่ใช 

การตั้งคาแอปพลิเคชั่นเพื่อเรียกลิงคขาวทางเว็บอัตโนมัติอาจเชื่อมโยงกับ

การสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการของคุณ 

โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาบริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของ

คุณ

จุดตออัพเดตอัตโนมัติ (จะมีตัวเล

เพื่อเปลี่ยนจุดเชื่อมตอที่ใชสําหรับก



49

เค
ร ือ

งม
 ือ

 

ฯ ที่คุณไมตองการใชงานแลว

ดหนวยความจํา 
ิต ี> ความจํา

โทรศัพทไปยังการดหนวยความจําที่ใช

ือก > สํารองความจําเครื่อง โทรศัพทจะ

ไมมีพื้นที่วางเพียงพอสําหรับการสราง

วามจําที่ใชงานรวมกันไดมาไวที่หนวย

ก > เรียกคืนจากหนวยความจํา

รั้ง ขอมูลทั้งหมดในการดจะหายไปอยาง

การฟอรแมตมากอนแลว ในขณะที่บาง

สอบถามขอมูลจากผูจําหนายวาคุณจําเปนตอง

ใชงานหรือไม

หเลือก ตัวเลือก > ฟอรแมตหนวยความจํา 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

เครื่องมือ

ตัวจดัการไฟล 
ในการเบราสไฟลและแฟมขอมูล กด  และเลือก เครื่องมือ > ตัวจัดไฟล 

หนาจอหนวยความจําของโทรศัพท ( ) จะเปดขึ้น กด  

เพื่อเปดหนาจอของการดหนวยความจํา ( )

ในการคนหาไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > คน และเลือกหนวยความจําที่ตองการคนหา 

ปอนขอความที่ตรงกับชื่อของไฟล

ในการดูประเภทขอมูลที่คุณมีอยูในโทรศัพท และขนาดหนวยความจําที่ขอมูล

ประเภทตางๆ ใชไป ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดหนวยความจํา 

จํานวนหนวยความจําที่เหลืออยูและสามารถนํามาใชไดจะปรากฏใน ความจําที่วาง

หนวยความจําเหลือนอย—การเพิ่มพื้นที่หนวยความจํา 

คุณสมบัติหลายประการของโทรศัพทใชหนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูล 

เครื่องจะแจงเตือนหากหนวยความจําเหลือนอย

หากตองการเพิ่มพื้นที่วางใหกับหนวยความจํา ใหโอนขอมูลไปยังเครื่อง

คอมพิวเตอรที่สามารถใชรวมกันได

หากตองการลบขอมูลเพื่อเพิ่มพื้นที่วางใหหนวยความจํา ใหใช ตัวจัดการไฟล 

เพื่อลบไฟลที่คุณไมตองการแลว หรือใชแอปพลิเคชั่นอื่นที่เหมาะสม ตัวอยางเชน 

คุณสามารถลบรายการตางๆ ตอไปนี้:

• ขอความที่อยูในแฟมขอมูลใน ขอความ และอีเมลที่รับมาจากศูนยฝากขอความ

• เว็บเพจที่บันทึกไว

• ขอมูลติดตอ

• บันทึกปฏิทิน

• แอปพลิเคชั่นใน ตัวจัดการแอป

เครื่องมือสําหรับการ
กด  และเลือก เครื่องมือ > ยูทิล

ในการสํารองขอมูลจากหนวยความจํา

งานรวมกันได (หากมี) ใหเลือก ตัวเล

แจงใหทราบหากการดหนวยความจํา

ขอมูลสํารอง

ในการเรียกคืนขอมูลจากการดหนวยค

ความจําของโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือ

เมื่อฟอรแมตการดหนวยความจําอีกค

ถาวร การดหนวยความจําบางตัวไดรับ

ตัวอาจตองฟอรแมตกอนใชงาน โปรด

ฟอรแมตการดหนวยความจํากอนการ

ในการฟอรแมตการดหนวยความจํา ใ

เลือก ใช เพื่อยืนยัน
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0 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

การสั่งงานดวยเสียง 
คุณสามารถใชการสั่งงานดวยเสียงเพื่อควบคุมการทํางานของเครื่องได 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูงที่โทรศัพทของคุณรองรับ 

โปรดดูที่ “การโทรออกดวยเสียง” ในหนา 80

ในการเรียกใชการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูงเพื่อเริ่มตนแอปพลิเคชั่นและรูปแบบตางๆ 

คุณตองเปดแอปพลิเคชั่น คําสั่งเสียง และแฟมขอมูล รูปแบบ กด  และเลือก 

เครื่องมือ > ยูทิลิตี > คําสั่งเสียง > รูปแบบ 

โทรศัพทจะสรางรายการเสียงสําหรับแอปพลิเคชั่นและรูปแบบดังกลาว 

ในการใชการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูง ใหกดปุมเลือกดานขวาคางไวใน

โหมดสแตนดบาย และพูดคําสั่งเสียง คําสั่งเสียงจะถูกใชเปนชื่อของแอปพลิเคชั่น

หรือรูปแบบที่ปรากฏในรายการ

ในการเพิ่มแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ลงในรายการ เลือก ตัวเลือก > แอปพลิเคชั่นใหม 

ในการเพิ่มคําสั่งเสียงที่สองที่สามารถนํามาใชเริ่มตนแอปพลิเคชั่นได เลือก ตัวเลือก 

> เปลี่ยนคําสั่ง และปอนคําสั่งเสียงใหมในรูปของขอความ หลีกเลี่ยงการใชชื่อ

ที่สั้นมากๆ ตัวยอ หรือชื่อยอ

หากตองการฟงรายการเสียงที่สังเคราะหขึ้นมา เลือก ตัวเลือก > เลน

ในการเปลี่ยนการตั้งคาการสั่งงานดวยเสียง ใหเลือก ตวัเลือก > การตั้งคา 

ในการปดโปรแกรมสรางเสียงสังเคราะหที่ใชสําหรับเลนรายการเสียงและคําสั่งเสียง

ที่จดจําไวในภาษาของเครื่องที่เลือกไว ใหเลือก ซินธีไซเซอร > ปด 

ในการรีเซ็ตขอมูลเสียงที่เครื่องจดจําไว เชน เมื่อมีการเปลี่ยนผูใชโทรศัพทเครื่องนี้ 

ใหเลือก ลบการดัดแปลงเสียง
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งจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต (IAP) ใน LAN ไรสาย 

ําเปนตองทําการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต 

นา 52

ารหัสหนึ่งวิธีที่มีอยูเสมอเพื่อเพิ่ม

มตอ LAN ไรสายของคุณ การใชการเขารหัส

ารเขาใชขอมูลของคุณโดยไมไดรับอนุญาต 

ึ้นเมื่อคุณสรางการเชื่อมตอขอมูล

 ไรสาย การเชื่อมตอ LAN ไรสายปจจุบัน

ายที่ใชการเชื่อมตอนั้น หากตองการยุติ

ี่ “ตัวจัดการการเชื่อมตอ” ในหนา 55

ใชสายสนทนาหรือเมื่อใชขอมูลแพคเก็ต 

AN ไรสายไดเพียงจุดเดียวในแตละครั้ง 

ชื่อมตออินเทอรเน็ตเดียวกัน

ลน คุณยังคงสามารถใชงาน LAN ไรสายได 

ความปลอดภัยที่มีเมื่อสรางและใชการเชื่อมตอ 

ี่อยู Media Access Control (MAC) 

ทของคุณ ใหปอน *#62209526# 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

การเชือ่มตอ

LAN ไรสาย
โทรศัพทของคุณสนับสนุนเครือขายในพื้นที่แบบไรสาย (LAN ไรสาย) ดวย LAN ไรสาย 

คุณจะสามารถเชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับอินเทอรเน็ตและอุปกรณอื่นที่

ใชรวมกันไดและมี LAN ไรสาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชงานโทรศัพท

ของคุณรวมกับอุปกรณ UPnP ที่ใชงานรวมกันไดอืน่ๆ ผานทาง LAN ไรสาย โปรดด ู

“เครือขายโฮมที่มีคลังภาพ” ในหนา 35 และ “เครือขายโฮมกับเครื่องเลนเพลง” 

ในหนา 9

ในการใช LAN ไรสาย จะตองมีการใหบริการ LAN ไรสายในพื้นที่ และโทรศัพท

ของคุณจะตองเชื่อมตอเขากับ LAN ไรสายนั้น

บางประเทศ เชน ฝรั่งเศส มีขอจํากัดในการใช LAN ไรสาย โปรดตรวจสอบ

จากเจาหนาที่ในทองที่ของคณุสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติที่ใช LAN ไรสายหรือใหคุณสมบัติใดๆ ทํางานอยูโดยไมแสดงผล

บนหนาจอในขณะใชคุณสมบัติอื่น จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและอายุ

การใชงานแบตเตอรี่จะลดลง

โทรศัพทของคุณสนับสนุนคุณสมบัติที่ใช LAN ไรสายตอไปนี้:

• IEEE 802.11b/g มาตรฐาน

• ทํางานที่ความถี่ 2.4 GHz

• วิธีการเขารหัสแบบ Wired equivalent privacy (WEP) พรอมคียสูงสุด 128 บิต 

จุดเชื่อมตอแบบปองกัน Wi-Fi (WPA) และ 802.1x ใชฟงกชันเหลานี้ได

เฉพาะเมื่อเครือขายสนับสนุน

การเชือ่มตอ LAN ไรสาย

ในการใช LAN ไรสาย คุณจะตองสรา

ใชจุดเชื่อมตอสําหรับแอปพลิเคชั่นที่จ

โปรดดู “จุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย” ในห

ขอสําคัญ: เปดใชวิธีการเข

ความปลอดภัยของการเชื่อ

จะชวยลดความเสี่ยงของก

การเชื่อมตอ LAN ไรสายจะถูกสรางข

ผานทางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต LAN

จะยุติลง เมื่อคุณปดแอปพลิเคชั่นสุดท

การเชื่อมตอทั้งหมดพรอมกัน โปรดดูท

คุณสามารถใช LAN ไรสายในระหวาง

คุณสามารถเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตอ L

แตแอปพลิเคชั่นตางๆ สามารถใชจุดเ

เมื่อโทรศัพทของคุณใชรูปแบบ ออฟไ

(ถามี) โปรดปฏิบัติตามขอกําหนดดาน

LAN ไรสาย

เคล็ดลับ! ในการตรวจสอบท

เฉพาะที่เปนตัวระบุถึงโทรศัพ

ลงไปในโหมดสแตนดบาย
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  พื้นที่ กด  และเลือก เครื่องมือ > WLAN

ไปนี้:

รอง LAN ไรสาย ในรายการของเครือขายที่พบ 

ในครั้งตอไปที่แอปพลิเคชั่นคนหา LAN ไรสาย

องเครือขายที่ปรากฏในรายการ 

ยละเอียดการเชื่อมตอจะปรากฏ

น LAN ไรสาย

ละเอยีดของ IAP ที่มีอยู

 IAP

งออกเปนสองโหมด ดังนี้: 

นจะอนุญาตใหมีการสื่อสารสองชนิด: 

ผานอุปกรณที่ใชจุดเชื่อมตอ LAN ไรสายหรือ

 แบบมีสายผานอปุกรณที่มีจุดเชื่อมตอ LAN 

โทรศัพทจะสามารถสงและรับขอมูลรวมกับ

การสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตสําหรับ

มตอ” ในหนา 93
2 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

กา
รเ
ช ือ

ม
ต อ ตวัชวยสราง WLAN 

ตัวชวยสราง WLAN ชวยใหคุณเชื่อมตอกับ LAN ไรสายและจัดการกับการเชื่อมตอ 

LAN ไรสายของคุณ

ตัวชวยสราง WLAN แสดงสถานะของการเชื่อมตอ LAN ไรสายของคุณในโหมด

สแตนดบายที่ใชงานอยู ในการดูตัวเลือกที่พรอมนํามาใช ใหเลื่อนไปที่แถวที่

แสดงสถานะ และกด 

หากผลลัพธของการคนหาพบ LAN ไรสาย เและ พบเครือขาย WLAN ปรากฏขึ้น 

หากตองการสราง IAP โดยอตัโนมตัิและเปดเบราเซอรโดยใช IAP นี้ ใหเลือกสถานะ 

เริ่มตนการเรียกดูเวบ็ และเครือขาย

หากคุณเลือกเครือขาย LAN ไรสายที่มีการรับรอง เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน

ที่เกี่ยวของ ในการเชื่อมตอกับเครือขายที่ถูกซอนไว คุณตองพิมพชื่อเครือขาย

ที่ถูกตอง (ตัวบงชี้บริการ, SSID) กอน หากตองการสรางจุดเชื่อมตอใหมสําหรับ 

WLAN ที่ถูกซอน เลือก WLAN ใหม หลังจากใสขอมูลที่จําเปน การทดสอบ

การเชื่อมตอจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

ถาคุณเชื่อมตอกับ LAN ไรสาย ชื่อของ IAP จะปรากฏขึ้น ในการเริ่มตนเว็บ

เบราเซอรที่ใช IAP นี้ ใหเลือกสถานะและตัวเลือก เรียกดูเว็บตอไป 

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอใน LAN ไรสาย ใหเลือกสถานะและ ตัดการเชื่อมตอ 

WLAN

หากการสแกน LAN ไรสายปดและคุณไมไดเชื่อมตอกับ LAN ไรสาย คําวา 

การสแกน WLAN ปด จะปรากฏ ในการตั้งคาการสแกนและคนหาเครือขาย LAN 

ไรสายที่ใชได เลื่อนไปยังแถวที่แสดงสถานะ และกด 

ในการเริ่มตนคาหา LAN ไรสายที่มีอยู ใหเลือกสถานะและ คนหา WLAN 

ในการตั้งคาใหปดการสแกน LAN ไรสาย ใหเลือกสถานะและ การสแกน WLAN ปด

ในการเขาสูตัวชวยสราง WLAN ในเมนู ใหกด  และ เลือก เครื่องมือ > WLAN

จุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย

ในการคนหา LAN ไรสายที่ใชไดใน

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอ

ตัวกรองเครือขาย WLAN—เพื่อก

เครือขายที่ถูกเลือกจะถูกกรองออก

รายละเอียด—เพื่อดูรายละเอียดข

ถาคุณเลือกการเชื่อมตอปจจุบัน รา

ระบุจุดเชื่อมตอ—เพื่อสราง IAP ใ

แกไขจุดเชื่อมตอ—เพื่อแกไขราย

คุณสามารถใช ตัวเชื่อม เพื่อสราง

โหมดปฏิบัติการ

โหมดการทํางานใน LAN ไรสายแบ

โครงสรางพื้นฐานและเฉพาะกิจ

การทํางานในโหมดโครงสรางพื้นฐา

เชื่อมตอโทรศัพทไรสายเขาดวยกัน

เชื่อมตออุปกรณไรสายเขากับ LAN

แบบไรสาย

ในโหมดการทํางานแบบเฉพาะกิจ 

โทรศัพทอีกเครื่องหนึ่งไดโดยตรง ใน

เครือขายเฉพาะกิจ โปรดดู “จุดเชื่อ
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อ Bluetooth ไมได โปรดดู 

ําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการล็อคเครื่อง

etooth เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นเปนครั้งแรก 

คุณ

ับอุปกรณอื่นที่ใชรวมกันได 

th เปน เปด และสรางการเชื่อมตอ 

ลือก ปด

อนุญาตใหโทรศัพทของคุณถูกพบ

tooth เลือก เห็นไดทั้งหมด หากตองการ

นการมองเห็นจากแสดงเปนซอนหลังผาน

มื่อตองการซอนโทรศัพทของคุณจาก

กฏในอุปกรณอื่นที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth 

อปุกรณอื่น เชน อุปกรณเพิ่มพิเศษของ

หใชซิมการดในโทรศัพทของคุณเพื่อ

ตองการขอมูลเพิ่มเติม 

55
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การเชื่อมตอ Bluetooth
คุณสามารถเชื่อมตอแบบไรสายกับอุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันไดที่มีการเชื่อมตอ 

Bluetooth อุปกรณที่ใชงานรวมกันไดประกอบดวยโทรศัพทเคลื่อนที่ คอมพิวเตอร 

และอุปกรณเสริมตางๆ เชน ชุดหูฟง และชุดอุปกรณในรถยนต คุณสามารถใช

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth เพื่อสงภาพ ไฟลวิดีโอ เพลง และไฟลเสียง รวมทั้งบันทึก 

เพื่อเชื่อมตอแบบไรสายกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได (เชน เพื่อโอนไฟล) 

หรือเพื่อเชื่อมตอกับเครื่องพิมพที่ใชงานรวมกันไดสําหรับพิมพภาพโดยใช พิมพภาพ 

โปรดดู “การพิมพภาพ” ในหนา 34

โดยที่คุณเพียงวางอปุกรณทั้งสองเครื่องใหอยูหางกันไมเกิน 10 เมตร (33 ฟุต) 

แมวาอาจจะมีสัญญาณรบกวนจากสิ่งกีดขวางอื่นๆ เชน ผนังหอง 

หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ก็ตาม

โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 

ซึ่งรองรับรูปแบบตอไปนี้: รูปแบบ Advanced Audio Distribution, รูปแบบ Basic 

Imaging, รูปแบบ Dial-up Networking, รูปแบบ File Transfer, รูปแบบ Generic 

Object Exchange, รูปแบบ Generic Access, รูปแบบ Hands-Free, รูปแบบ 

Headset, รูปแบบ Object Push และ รูปแบบ Serial Port คุณควรใชเฉพาะ

อุปกรณเสริมสําหรับรุนที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อสรางความมั่นใจ

ในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับการเชื่อมตอ Bluetooth โปรดตรวจสอบกับ

บริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม

ในบางพื้นที่อาจมีขอจํากัดในการใชการเชื่อมตอ Bluetooth โปรดตรวจสอบกับ

เจาหนาที่ในทองถิ่นหรือผูใหบริการของคุณ

คุณสมบัติที่ใชการเชื่อมตอ Bluetooth หรือใหคุณสมบัติใดๆ ทํางานอยูโดย

ไมแสดงผลบนหนาจอในขณะใชคุณสมบัติอืน่ จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่

มากขึ้นและอายุการใชงานแบตเตอรี่ลดลง 

เมื่อเครื่องถูกล็อค คุณจะใชการเชื่อมต

“โทรศัพทและซิมการด” ในหนา 88 ส

การตั้งคา

กด  และเลือก เครื่องมือ > Blu

เครื่องจะขอใหกําหนดชื่อของโทรศัพท

เลือกจากรายการดังตอไปนี้:

Bluetooth—เพื่อเชื่อมตอแบบไรสายก

กอนอืน่ใหตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetoo

ในการปดการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเ

การมองเห็นของโทรศัพท—ในการ

โดยอปุกรณอื่นผานการเชื่อมตอ Blue

ตั้งคาเวลาที่จะเปลี่ยนความสามารถใ

ชวงเวลาที่ระบุ เลือก ระบุชวงเวลา เ

อุปกรณเครื่องอื่น ใหเลือก ซอน

ชื่อของโทรศัพท—แกไขรายชื่อที่ปรา

ไรสาย

โหมด SIM ระยะไกล—ในการเปดใช

ชุดโทรศัพทในรถยนตที่ใชรวมกันได ใ

เชื่อมตอกับเครือขาย เลือก เปด หาก

โปรดดู “โหมด SIM ระยะไกล” ในหนา



5

 

มตอ

การจับคูกอนสงขอมูล เสียงสัญญาณจะดังขึ้น 

ัสผาน โปรดดู “การจับคูอุปกรณ” ในหนา 54

ําวา กําลังสงขอมูล จะปรากฏ

ปุกรณ อุปกรณบางอยางอาจแสดงแอดเดรส

ุปกรณ) ในการคนหาแอดเดรสเฉพาะของโทรศัพท 

หมดสแตนดบาย

กันไดและดูอุปกรณของคูของคุณ 

luetooth กด 

คุณเอง (1 - 16 หลัก) และตกลงกับเจาของ

ัน อุปกรณที่ไมมอินเตอรเฟซผูใช

ผานดังกลาวจะใชเพียงครั้งเดียวเทานั้น

ัวเลือก > อุปกรณที่จับคูใหม 

tooth ที่อยูภายในพื้นที่ครอบคลุมจะเริ่ม

น คุณตองปอนรหัสผานเดียวกันนี้

กรณจะเชื่อมตอกับอุปกรณของคุณโดยอตัโนมัติ

ื่อนไปยังอุปกรณเพิ่มพิเศษ และเลือก ตัวเลือก > 

 เมื่อทําการคนหาอุปกรณ 
4 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 
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ต อ เคล็ดลบัการรกัษาความปลอดภัย

เมื่อคุณไมไดใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก Bluetooth > ปด หรือ 

การมองเห็นของโทรศัพท > ซอน ในกรณีนี้ คุณควรกําหนดวา

ใครจะสามารถคนหาโทรศัพทของคุณโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth 

และทําการเชื่อมตอ

หามจับคูหรือยอมรับคําขอเชื่อมตอจากอุปกรณที่ไมรูจัก ดวยวิธีนี้ 

คุณจะสามารถปองกันโทรศัพทของคุณจากเนื้อหาที่เปนอันตรายไดดียิ่งขึ้น

สงขอมูลโดยใชการเชือ่มตอ Bluetooth

คุณสามารถใชการเชื่อมตอ Bluetooth หลายรูปแบบในแตละครั้งได ตัวอยางเชน 

ขณะคุณเชื่อมตอกับชุดหูฟงที่ใชรวมกันได ในเวลาเดียวกัน คุณยังสามารถโอน

ไฟลไปยังอปุกรณอื่นที่ใชงานรวมกันได

สําหรับสัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Bluetooth โปรดดู “สัญลักษณที่สําคัญ” 

ในหนา 2

เคล็ดลับ! ในการสงขอความโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเปด 

สมุดบันทึก เขียนขอความ และเลือก ตัวเลือก > สง > ทาง Bluetooth

1 เปดแอปพลิเคชั่นที่เก็บรายการซึ่งคุณตองการสง เชน หากตองการสงภาพ

ไปยังอุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันได ใหเปด คลังภาพ

2 เลือกรายการ และ ตัวเลือก > สง > ทาง Bluetooth อปุกรณที่มีการเชื่อมตอ 

Bluetooth ที่อยูภายในพื้นที่ครอบคลุมจะเริ่มปรากฏบนหนาจอ

ไอคอนอุปกรณ:  คอมพิวเตอร  โทรศัพท  

อุปกรณเสียงหรือวิดีโอและ  อุปกรณอื่นๆ

ในการหยุดคนหากลางคัน ใหเลือก หยุด

3 เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อ

4 หากอุปกรณอีกเครื่องหนึ่งตอง

และเครื่องจะขอใหคุณปอนรห

5 เมื่อสรางการเชื่อมตอไดแลว ค

เคล็ดลับ! ในขณะคนหาอ

เฉพาะเทานั้น (แอดเดรสอ

ใหปอนรหัส *#2820# ในโ

การจับคูอุปกรณ

ในการจับคูกับอุปกรณที่ทํางานรวม

ในหนาจอหลักของแอปพลิเคชั่น B

กอนการจับคู ใหสรางรหัสผานของ

อุปกรณอีกเครื่องไวใหใชรหัสเดียวก

จะมีรหัสผานที่โรงงานตั้งมาไว รหัส

1 ในการจับคูอุปกรณ ใหเลือก ต

อุปกรณพรอมเทคโนโลยี Blue

ปรากฏบนหนาจอ

2 เลือกอุปกรณ แลวปอนรหัสผา

กับอุปกรณอีกเครื่องดวย

อุปกรณเพิ่มพิเศษดานเสียงบางอุป

หลังการจับคู หากไมเปนเชนนั้น เล

เชื่อมตอกับอุปกรณออดิโอ

อุปกรณที่ถูกจับคูจะแสดงดวย 
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ละตั้งอกีอุปกรณหนึ่งเปนไดรับอนุญาต โปรดดู 

โหมดซิมระยะไกลจากอีกอุปกรณหนึ่ง

ัพทของคุณ คําวา ซิมระยะไกล 

ื่อมตอกับเครือขายไรสายจะถูกปด 

ื่องหมายความแรงของสัญญาณ 

มบัติตางๆ ของซิมการดที่ตองอยูภายใน

ะไกล คุณจะสามารถใชไดแตเพียงอปุกรณ

มกันได เชน ชุดโทรศัพทในรถยนต 

า อปุกรณไรสายของคุณจะไมทําการโทรออก 

ไวในเครื่อง ในขณะที่อยูในโหมดนี้ 

ุณตองออกจากโหมดซิมระยะไกลกอน 

ปลดล็อคกอน

หกดปุมเปดปด และเลือก 

อ 

มตอ > ตัวเชื่อม > การเชื่อมตอที่ใช 

เห็นการเชื่อมตอขอมูลที่เปดไว: สายขอมูล 

 การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต ( ) 

.

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

เมื่อตองการกําหนดใหเปนอุปกรณที่ไดรับอนุญาตหรือไมไดรับอนุญาต 

ใหเลื่อนไปยังอุปกรณ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

ตั้งเปนผานการอนุฆาต—การเชื่อมตอระหวางโทรศัพทของคุณและอุปกรณ

เครื่องนี้สามารถทําไดทันทีโดยคุณไมตองมีขอมูล และไมจําเปนตองมีการตอบรับ

หรือการใหสิทธิ์แยกตางหาก ใชสถานะนี้กับอุปกรณสวนตัวของคุณเอง เชน 

ชุดหูฟงหรือคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดของคุณ 

หรืออุปกรณอื่นของผูที่คุณไววางใจ  แสดงถึงอุปกรณที่ผานการอนุญาต

บนหนาจออุปกรณที่ถูกจับคู

ตั้งเปนไมผานการอนุฆาต—คําขอการเชื่อมตอจากอุปกรณนี้ตองไดรับ

การยอมรับจากคุณทุกครั้ง

ในการยกเลิกการจับคู ใหเลื่อนไปยังอปุกรณ และเลือก ตวัเลือก > ลบ 

หากคุณตองการยกเลิกการจับคูทั้งหมด เลือก ตัวเลือก > ลบทั้งหมด

การรบัขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth

เมื่อคุณไดรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth สัญญาณเสียงจะดังขึ้น 

และเครื่องจะถามวาคุณตองการยอมรับขอความหรือไม หากคุณยอมรับ  

จะปรากฏขึ้น และรายการนั้นจะถูกนํามาวางไวในแฟมขอมูล ถาดเขา ใน ขอความ 

ขอความที่รับผานการเชื่อมตอ Bluetooth จะแสดงไวดวย  โปรดดู “ถาดเขา—

รับขอความ” ในหนา 22

โหมด SIM ระยะไกล

ในการใชโหมดซิมระยะไกลกับอุปกรณเพิ่มพิเศษของชุดโทรศัพทในรถยนตที่

ใชรวมกันได ใหเปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth กอน และเปดใชโหมดซิมระยะไกล

ดวยโทรศัพทของคุณ โปรดดู “การตั้งคา” ในหนา 53 กอนจะเรียกใชโหมดได 

อุปกรณทั้งสองตองถูกจับคูกันกอนและการจับคูจะเริ่มตนจากอีกอปุกรณหนึ่ง 

เมื่อจับคูกัน ใหใชรหัสยืนยัน 16 หลัก แ

“การจับคูอุปกรณ” ในหนา 54 เรียกใช

เมื่อเปดใชโหมดซิมระยะไกลบนโทรศ

จะปรากฏในโหมดสแตนดบาย การเช

และแสดงดวย  ในพื้นที่แสดงเคร

และคุณไมสามารถใชบริการหรือคุณส

พื้นที่ครอบคลุมของระบบเซลลูลาร

เมื่ออุปกรณไรสายอยูในโหมดซิมระย

เพิ่มพิเศษที่เชื่อมตอกับอุปกรณที่ใชรว

เพื่อทําการโทรออกหรือรับสายเรียกเข

ยกเวนหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรม

ในการโทรออกจากอุปกรณของคุณ ค

หากเครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสเพื่อ

ในการออกจากโหมด SIM ระยะไกล ใ

ออกจากโหมดซิมทางไกล

ตัวจัดการการเชื่อมต

การเชือ่มตอขอมูล

กด  และเลือก เครื่องมือ > เชื่อ

ในหนาจอการเชื่อมตอที่ใชอยู คุณจะ

( ) สายขอมูลความเร็วสูง ( )

และการเชื่อมตอ LAN ไรสาย ( )
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ดหรือคุณตองการเปลี่ยนโหมดในระหวาง

SB และจากตัวเลือกตอไปนี้:

งดวย Windows Media Player โปรดดู 

ia Player” ในหนา 10

มพิวเตอรของ Nokia เชน Nokia Nseries PC 

 Software Updater

ขอมูลระหวางอุปกรณของคุณ

งพิมพที่ใชรวมกันได โปรดดู “การพิมพภาพ” 

ีซี
อปพลิเคชั่นการสื่อสารดานขอมูลและ

ันได ดวยชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC Suite 

รศัพทของคุณและเครื่องพีซีที่ใชรวมกันได

ั้ง เพื่อซิงโครไนซกับโทรศัพทของคุณ

ุบันของซอฟตแวรของโทรศัพท และตรวจสอบ

าจมีอยู (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

ูทิลิตี > ตัวจ.ก.อุป.
6 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 
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ม
ต อ หมายเหตุ: ระยะเวลาการใชสายจริงที่แสดงในใบเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใหบริการอาจแตกตางกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย 

การปดเศษ และปจจัยอื่นๆ

ในการยุติการเชื่อมตอ เลือก ตวัเลือก > ตัดการเชื่อมตอ 

ในการปดการเชื่อมตอที่เปดอยูทั้งหมด ใหเลือก ตัวเลือก > 

ตัดการเชื่อมตอทั้งหมด

ในการดูรายละเอียดของการเชื่อมตอ ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียด 

รายละเอียดที่แสดงจะขึ้นอยูกับชนิดของการเชื่อมตอ

LAN ไรสาย

ในการคนหา LAN ไรสายที่ใชไดในพื้นที่ กด  และเลือก เครื่องมือ > เชื่อมตอ 

> ตัวเชื่อม > เครือขาย WLAN ที่ใชได

หนาจอ LAN ไรสายที่มีอยูจะแสดงรายการ LAN ไรสายภายในพื้นที่ โหมดเครือขาย 

(โครงสรางพื้นฐาน หรือ เฉพาะกิจ) และเครื่องหมายความแรงของสัญญาณ  

จะแสดงขึ้นสําหรับเครือขายพรอมการเขารหัส และ  หากอุปกรณของคุณ

มีการเชื่อมตอที่ใชอยูในเครือขาย

ในการดูรายละเอียดของเครือขาย ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอยีด

ในการสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในเครือขาย ใหเลือก ตัวเลือก > 

ระบุจุดเชื่อมตอ

USB 
กด  และเลือก เครื่องมือ > เชื่อมตอ > USB

ในการทําใหโทรศัพทถามถึงวัตถุประสงคของการเชื่อมตอทุกครั้งที่เชื่อมตอ

สายเคเบิล ใหเลือก ถามเมื่อเชื่อมตอ > ใช

หาก ถามเมื่อเชื่อมตอ ถูกตั้งเปนป

การเชื่อมตอปจจุบัน เลือก โหมด U

เครื่องเลนสือ่—เพื่อซิงโครไนซเพล

“การโอนเพลงดวย Windows Med

PC Suite—เพื่อใชแอปพลิเคชั่นคอ

Suite, Nokia Lifeblog และ Nokia

การถายโอนขอมลู—เพื่อโอนยาย

และคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได

พิมพภาพ—เพื่อพิมพภาพบนเครื่อ

ในหนา 34

การเชื่อมตอเครื่องพ
คุณสามารถใชเครื่องโทรศัพทนี้กับแ

การเชื่อมตอกับเครื่องพีซีที่ใชรวมก

คุณสามารถโอนยายภาพระหวางโท

ทําการเชื่อมตอจากเครื่องพีซีทุกคร

ตัวจดัการอุปกรณ 

การอัพเดตซอฟตแวร

คุณอาจดูและปรับปรุงเวอรชันปจจ

วันที่ของการปรับปรุงกอนหนานี้ที่อ

กด  และเลือก เครื่องมือ > ย
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ม
ต อ

  ตัวจ.ก.อุป. และกด  

รตั้งคาคอนฟเกอเรชันตางๆ 

ูลของบริษัท การตั้งกําหนดคานี้อาจรวมถึง

ชโดยแอปพลิเคชั่นที่แตกตางกันใน

 ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

เซิรฟเวอรและรับการตั้งกําหนดคา

ูปแบบเซิรฟเวอรใหม

นไปยังรูปแบบเซิรเวอรที่ตองการลบ และกด 

 architecture ได การใชจุดเชื่อมตออปุกรณ 

 คุณสามารถสรางเครือขายโฮม และเชื่อมตอกับ

N ไรสายสนับสนุนกับเครือขาย เชน 

เครื่องพิมพที่ใชรวมกันได และระบบเสียง

เสียง หรือโทรทัศนที่ติดตั้งเครื่องรับ

 N81 ในเครือขายโฮม ตองมีการติดตั้ง

านที่ใชงานได และเชื่อมตอกับอุปกรณอื่นๆ 

ชื่อมตอเครือขายในพื้นที่เดียวกัน
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ในการตรวจสอบวามีโปรแกรมปรับปรุงซอฟตแวรหรือไม เลือก ตัวเลือก > 

ตรวจสอบการอพัเดต เลือกจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเมื่อเครื่องขอใหเลือก

หากมีโปรแกรมปรับปรุง ขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมจะปรากฏขึ้น เลือก ยอมรับ 

เพื่อยอมรับการดาวนโหลดโปรแกรมปรับปรุงหรือ ยกเลกิ เพื่อยกเลิกการดาวนโหลด 

ดาวนโหลดอาจใชเวลาหลายนาที คุณสามารถใชโทรศัพทในระหวางการดาวนโหลด

การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟแวรอาจเกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผาน

ระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาบริการการ

สงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

ตรวจสอบใหแนใจวาแบตเตอรี่โทรศัพทมีพลังงานเพียงพอหรือ เชื่อมตออยูกับ

อุปกรณชารจกอนเริ่มอัพเดต

คําเตือน: หากคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟตแวร คุณจะไมสามารถ

ใชโทรศัพท แมแตกับการโทรออกฉุกเฉิน จนกวาจะติดตั้งเสร็จและ

รีสตารทโทรศัพทอีกครั้ง ตองแนใจวาไดสํารองขอมูลไวแลวกอน

ยอมรับการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง 

เมื่อดาวนโหลดเสร็จแลว ใหเลือก ใช และ ยอมรับ เพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง หรือ 

ไม เพื่อติดตอโปรแกรมปรับปรุงในภายหลังโดยใช ตัวเลือก > ติดตั้งอัพเดต 

การติดตั้งอาจใชเวลาหลายนาที

โทรศัพทจะปรับปรุงซอฟตแวรและเริ่มทํางานอีกครั้ง ในการทําการปรับปรุง

ใหเสร็จสมบูรณ เลือก ตกลง เลือกจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเมื่อเครื่องถาม 

โทรศัพทจะสงสถานะการปรับปรุงซอฟตแวรไปที่เซิรฟเวอร

ในการดูการตั้งคารูปแบบเซิรฟเวอรที่ใชสําหรับการปรับปรุงซอฟตแวร เลือก ตัวเลือก 

> การตั้งคา

รูปแบบเซิรฟเวอร

กด  เลือก เครื่องมือ > ยูทิลิตี >

คุณอาจไดรับรูปแบบเซิรฟเวอรและกา

จากผูใหบริการและแผนกจัดการขอม

การตั้งคาการเชื่อมตอและคาอืน่ๆ ที่ใ

อุปกรณของคุณ

เลื่อนไปที่รูปแบบเซิรฟเวอร และเลือก

เริ่มการกําหนดคา—เพื่อเชื่อมตอกับ

สําหรับอปุกรณของคุณ

รูปแบบเซิรฟเวอรใหม—เพื่อสรางร

หากตองการลบรูปแบบเซิรฟเวอร เลื่อ

เครือขายโฮม 
โทรศัพทของคุณทํางานรวมกับ UPnP

LAN ไรสาย หรือเราเตอร LAN ไรสาย

อุปกรณ UPnP ที่ใชรวมกันได โดย LA

Nokia N81, เครื่องพีซีที่ใชรวมกันได, 

ที่ใชรวมกันได หรือโทรทัศน หรือระบบ

มัลติมีเดียไรสายที่ใชรวมกันได

การใชฟงกชัน LAN ไรสายของ Nokia

การเชื่อมตอของ LAN ไรสายภายในบ

ภายในบาน โดยการเปด UPnP และเ
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พาะกิจเพื่อสรางเครือขายโฮมรวมกับอุปกรณอื่นที่

น ความปลอดภัย WLAN 

อรเน็ต ขั้นตอนนี้จะลดความเสี่ยงที่อาจมี

เครือขายเฉพาะกิจ

กรณอื่นพยายามเชื่อมตอกับโทรศัพทและ

มตอจากอุปกรณที่ไมรูจัก

ที่ไมมีการเขารหัส ใหปดไฟล Nokia N81 

องใชไฟลสื่อสวนตัวใดๆ 

ตองการเปลี่ยนการตั้งคาการแบงปน โปรดดู 

58

PnP อื่นที่ทํางานรวมกันไดผานทาง LAN ไรสาย 

ของจุดเชื่อมตอโฮมอินเทอรเน็ตของคุณ 

โปรดดู “LAN ไรสาย” ในหนา 51 และการตั้งคา 

า 93

นแอปพลิเคชั่นจะไมสามารถใชไดกอนการตั้งคา 

 media เปนครั้งแรก ตัวชวยการติดตั้งจะทํางาน 

e media ของโทรศัพทของคุณ 

หลัง ในหนาจอหลักเครือขายโฮม ใหเลือก 

ฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

ไดเขากับเครือขายโฮม คุณตองติดตั้งซอฟตแวรที่

มกับโทรศัพทของคุณลงบนเครื่องพีซี
8 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 
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ม
ต อ เครือขายโฮมใชการตั้งคาความปลอดภัยของการเชื่อมตอ LAN ไรสาย 

ใชคุณสมบัติของเครือขายโฮมในเครือขาย โครงสรางพื้นฐานของ LAN 

ไรสายรวมกับอปุกรณที่มีจุดเชื่อมตอ LAN ไรสายและเปดใชการเขารหัส

คุณสามารถแบงปนไฟลสื่อที่บันทึกไวใน คลังภาพ กับอุปกรณ UPnP อื่นๆ 

ที่ใชงานรวมกันได โดยการใชเครือขายภายในพื้นที่ หากตองการจัดการการตั้งคา 

เครือขายโฮม ใหกด  และเลือก เครื่องมือ > เชื่อมตอ > โฮมมีเดยี > 

การตั้งคา คุณยังสามารถใชเครือขายภายในพื้นที่เพื่อดู, เลน, คัดลอก 

หรือพิมพไฟลสื่อ

ที่ใชงานรวมกันได จาก คลังภาพ ไดอีกดวย โปรดดูที่ “การดูและแบงปนไฟลสื่อ” 

ในหนา 59

ขอสําคัญ: เปดใชวิธีการเขารหัสหนึ่งวิธีที่มีอยูเสมอเพื่อเพิ่ม

ความปลอดภัยของการเชื่อมตอ LAN ไรสายของคุณ การใชการเขารหัส

จะชวยลดความเสี่ยงของการเขาใชขอมูลของคุณโดยไมไดรับอนุญาต

โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอกับเครือขายในพื้นที่ก็ตอเมื่อคุณยอมรับการรองขอ

การเชื่อมตอจากอุปกรณที่ใชงานรวมกันไดอืน่ หรือใน คลงัภาพ เลือกตัวเลอืกเพื่อดู, 

เลน, พิมพ หรือ คัดลอกไฟลสื่อบนโทรศัพท Nokia N81 ของคุณ

ขอมูลสําคัญดานความปลอดภัย

เมื่อคุณกําหนดคาเครือขายโฮม LAN ไรสาย ใหเปดใชวิธีการเขารหัสบนอุปกรณที่

ใชจุดเชื่อมตอของคุณ แลวจึงเปดใชวิธกีารดังกลาวบนอปุกรณอื่นที่คุณตองการ

นํามาเชื่อมตอกับเครือขายโฮมของคุณ โปรดดูที่เอกสารประกอบอุปกรณนั้นๆ 

เก็บรหัสผานไวเปนความลับและเก็บไวในที่ๆ ปลอดภัยหางจากอุปกรณ

ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต LAN ไรสายในโทรศัพทของคุณ 

โปรดดู “จุดเชื่อมตอ” ในหนา 93

หากคุณใชโหมดการทํางานแบบเฉ

ใชรวมกันได ใหเปดวิธีการเขารหัสใ

เมื่อคุณกําหนดคาจุดเชื่อมตออินเท

บุคคลที่ไมเปนที่ตองการเขามารวม

โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบหากอปุ

เครือขายโฮม หามยอมรับคําขอเชื่อ

หากคุณใช LAN ไรสายในเครือขาย

ที่ใชรวมกันกับโทรศัพทอื่น หรือไมต

รวมกับโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่ง หาก

“การตั้งคา Home media” ในหนา

การตัง้คา Home media

ในการแบงปนไฟลสื่อกับอุปกรณ U

คุณตองสรางและตั้งคา LAN ไรสาย

แลวตั้งคาแอปพลิเคชั่น โฮมมีเดีย 

LAN ไรสายใน “จุดเชื่อมตอ” ในหน

ตัวเลือกที่เกี่ยวกับ เครือขายโฮม ใ

เครือขายโฮม 

เมื่อคุณใชแอปพลิเคชั่นของ Home

และชวยคุณกําหนดการตั้งคา Hom

หากตองการใชตัวชวยติดตั้งในภาย

ตัวเลือก > เรียกใชตัวชวย และป

ในการเชื่อมตอเครื่องพีซีที่ใชรวมกัน

เกี่ยวของจากแผนดีวีดีรอมที่มาพรอ
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 กรณของคุณ อปุกรณ UPnP อืน่ๆ 

ูหรือคัดลอกไฟลสื่อที่คุณเลือกไวเพื่อแบงปนใน 

ารใหอุปกรณอื่นเขาถึงไฟลของคุณ ใหตั้งคาปด 

เนื้อหา จะปดในอุปกรณของคุณ 

ื่อที่ถูกจัดเก็บไวในอปุกรณเครือขายโฮมอื่นๆ 

ครือขายโฮมที่มีคลังภาพ” ในหนา 35 และ 

หนา 9

ียหรือแปนพิมพไรสายอื่นที่ใชรวมกันไดที่

 Interface (HID) เพื่อใชกับอุปกรณของคุณ 

 คุณสามารถใชแปนพิมพเพื่อปอนขอความ

WERTY ที่สมบูรณแบบสําหรับขอความ

th บนอุปกรณ

 เชื่อมตอ > แปนพิมพไรสาย

ิมพ เพื่อเริ่มคนหาอุปกรณที่มีการเชื่อมตอ 

กด  เพื่อเริ่มตนการเชื่อมตอ

 ใหพิมพรหัสผานที่คุณเลือก (1 ถึง 9 หลัก) 

กันลงบนแปนพิมพ

ับแรกคุณอาจจะตองกดปุม Fn
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

การกําหนดคา

ในการกําหนดคาใหแอปพลิเคชั่น Home media เลือก เครื่องมือ > เชื่อมตอ > 

โฮมมีเดีย > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้: 

จุดเชื่อมตอโฮม—เลือก ถามกอน หากคุณตองการใหเครื่องทําการถาม

จุดเชื่อมตอโฮมทุกครั้งที่ทําการเชื่อมตอเครือขายโฮม สรางใหม 

เพื่อกําหนดคาของจุดเชื่อมตอจุดใหมซึ่งจะถูกใชอัตโนมัติเมื่อคุณใช โฮมมีเดีย หรือ 

ไมมี 

ในกรณีที่เครือขายโฮมของคุณไมไดเปดการตั้งคาระบบปองกันความปลอดภัยบน 

LAN ไรสาย คุณจะไดรับคําเตือนความปลอดภัย คุณสามารถดําเนินการตอไป

และสลับระบบปองกันความปลอดภัยบน LAN ไรสายในภายหลัง หรือยกเลิกการ

ระบุจุดเชื่อมตอ และเปดระบบปองกันความปลอดภัยบน LAN ไรสายกอน โปรดดูที่ 

LAN ไรสาย ใน “จุดเชื่อมตอ” ในหนา 93

ชื่ออุปกรณ—ปอนชื่อสําหรับอุปกรณของคุณที่ปรากฏบนอปุกรณอื่นๆ 

ที่ใชรวมกันไดในเครือขายโฮม

การตั้งคาการแบงปนและการระบุเนื้อหา

เลือก เครื่องมือ > เชื่อมตอ > โฮมมีเดีย > แบงใชเนื้อหา

การแบงใชเนื้อหา—อนุญาตหรือปฏิเสธการแบงปนไฟลสื่อกับอุปกรณที่

ใชรวมกันได หามตั้งคา การแบงใชเนื้อหา กอนที่คุณจะตั้งคาอื่นๆ ทั้งหมดเสร็จ 

ถาคุณตั้งคาใชงาน การแบงใชเนื้อหา อปุกรณ UPnP ที่ใชงานรวมกันไดอื่นๆ 

ในเครือขายโฮมสามารถดูและคัดลอกไฟลที่คุณเลือกที่จะแบงปนในแฟมขอมูล 

ภาพและวดิีโอ และ เพลง

ภาพและวดิีโอ และ เพลง—เลือกไฟลสื่อเพื่อแบงปนใหกับอปุกรณอื่น 

หรือดูสถานะการแบงปนของ ภาพและวิดีโอ และ เพลง 

ในการอัพเดตเนื้อหาของแฟมขอมูล เลือก ตัวเลือก > รีเฟรชเนื้อหา

การดูและแบงปนไฟลสื่อ

ในกรณีที่ การแบงใชเนื้อหา เปนอุป

ที่ใชรวมกันในเครือขายโฮมสามารถด

แบงใชเนื้อหา ในกรณีที่คุณไมตองก

การแบงใชเนื้อหา แมวา การแบงใช

คุณยังคงสามารถดูหรือคัดลอกไฟลส

หากอุปกรณอื่นอนุญาตใหใช

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “เ

“เครือขายโฮมกับเครื่องเลนเพลง” ใน

แปนพิมพไรสาย 
ในการติดตั้งแปนพิมพไรสายของโนเก

สนับสนุนรูปแบบ Bluetooth Human

ใหใชแอปพลิเคชั่น แปนพิมพไรสาย

ไดโดยสะดวก พรอมกับใชเคาโครง Q

แบบอักษร อีเมล และรายการปฏิทิน

1 เรียกใชงานการเชื่อมตอ Bluetoo

2 การเปดแปนพิมพ

3 กด  และเลือก เครื่องมือ >

4 เลือก ตัวเลือก > คนหาแปนพ

Bluetooth

5 เลือกแปนพิมพจากรายการ และ

6 ในการจับคูแปนพิมพกับโทรศัพท

ลงบนโทรศัพทและรหัสผานเดียว

ในการพิมพตัวเลขรหัสผาน อันด
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ต อ 7 ถาเครื่องขอขอมูลเคาโครงแปนพิมพ ใหเลือกเคาโครงแปนพิมพ

จากรายการบนอปุกรณของคุณ

8 เมื่อชื่อของแปนพิมพปรากฏขึ้น สถานะของแปนพิมพจะเปลี่ยนเปน 

เชื่อมตอแปนพิมพแลว และไฟสีเขียวบนแปนพิมพจะกะพริบชาๆ 

เพื่อแสดงใหทราบวา แปนพิมพพรอมใชแลว

สําหรับรายละเอียดการทํางานและการดูแลรักษาแปนพิมพ โปรดดูที่คูมือผูใช

การซิงโครไนซ 
ซิงค เพื่อชวยใหคุณซิงโครไนซบันทึก ปฏิทิน ขอความแบบตัวอักษร 

หรือรายชื่อผูติดตอของคุณกับแอปพลิเคชั่นรายชื่อและปฏิทินตางๆ 

ที่ใชรวมกันไดบนคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได หรือในอินเตอรเน็ต

คุณอาจไดรับการตั้งคาการซิงโครไนซเปนขอความแบบพิเศษ โปรดดู 

“ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 22 

ในหนาจอหลัก ซิงค คุณสามารถเห็นรูปแบบการซิงโครไนซที่แตกตางกัน 

รูปแบบการซิงโครไนซประกอบดวยการตั้งคาที่จําเปนเพื่อซิงโครไนซขอมูลในอุปกรณ

ของคุณกับฐานขอมูลระยะไกลบนเซิรฟเวอรหรืออุปกรณที่ใชรวมกันได

1 กด  และเลือก เครื่องมือ > ซิงค 

2 เลือกรูปแบบการซิงโครไนซ และ ตัวเลือก > ซิงโครไนส 

ในการยกเลิกการซิงโครไนซกอนเสร็จสิ้น เลือก ยกเลิก



61

แอ
ป
พ
ล ิเ
คช
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นที่อัพเดตเวลา วันที่ และขอมูลเขตเวลา

ะบบเครือขาย) ใหเลือก แอปพลิเคชั่น > 

ัพเดตตามเวลาเครือขาย > อัพเดตอัตโนมัติ

โลก ใหเลือก นาฬิกา และกด  สองครั้ง 

โลกไดในหนาจอนาฬิกาบอกเวลาทั่วโลก 

หเลือก ตวัเลือก > เพิ่มเมือง 

ไดมากถึง 15 ชื่อ

ลื่อนไปที่เมือง และเลือก ตัวเลือก > 

อหลักของนาฬิกา และเวลาในเครื่องโทรศัพท

ไวดวย ตรวจดูวาเวลาถูกตองและสอดคลอง

 และวันที่ ใหเลือก เครื่องมือ > การตั้งคา > 

ัน ใหเลือก เครื่องมอื > การตั้งคา > ทั่วไป > 

ลาตามตําแหนงที่คุณอาศัยอยูในแงของ

ich Mean Time (GMT) หรือ Universal Time 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

แอปพลิเคชั่น

นาฬิกา 
กด  และเลือก แอปพลิเคชั่น > นาฬิกา ในการดูการปลุกที่ใชอยูใน

ปจจุบันและที่ไมไดใช ใหกด  ในการตั้งเวลาปลุกดวน ใหเลือก ตัวเลือก > 

การตั้งปลุกเร็วครั้งใหม เมื่อเปดใชงานการปลุก  จะปรากฏ

การปลุกดวนจะถูกตั้งคาไวสําหรับอีก 24 ชั่วโมงขางหนา และไมสามารถตั้งคาซ้ําได

ในการปดเสียงนาฬิกาปลุก ใหเลือก หยุด ในการหยุดเสียงปลุกประมาณ 5 นาที 

ใหเลือก เลื่อนปลุก

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น 

หากคุณเลือก หยุด โทรศัพทจะถามวาคุณตองการเรียกใชโทรศัพทในกรณี

ที่ตองการโทรออกหรือรับสายเรียกเขาหรือไม เลือก ไม เพื่อปดโทรศัพท หรือ ใช 

เพื่อโทรออกและรับสายเรียกเขา หามเลือก ใช เมื่อใชโทรศัพทไรสาย เพราะอาจ

เปนการรบกวนการทํางานหรือเปนอนัตรายได

ในการยกเลิกการปลุกครั้งตอไป ใหเลือก แอปพลิเคชั่น > นาฬิกา > ตัวเลือก > 

ลบการปลุก

ในการตั้งการปลุกใหม ใหเลือก แอปพลิเคชั่น > นาฬิกา กด  

และเลือก ตัวเลือก > ตั้งปลุกใหม กําหนดการปลุกซ้ํา หากจําเปน

ในการเปลี่ยนการตั้งคานาฬิกา ใหเลือก แอปพลิเคชั่น > นาฬิกา > ตัวเลือก > 

การตั้งคา กําหนดเวลาและวันที่ กําหนดรูปแบบเวลาและวันที่ ประเภทนาฬิกา 

หรือแบบเสียงปลุก ใน วันทํางาน เลือกวันธรรมดาสําหรับตัวเลือกการปลุกซ้ํา

ในการยอมใหเครือขายโทรศัพทเคลื่อ

ในโทรศัพทของคุณ (บริการเสริมจากร

นาฬิกา > ตัวเลือก > การตั้งคา > อ

นาฬิกาบอกเวลาทัว่โลก

ในการเปดหนาจอนาฬิกาบอกเวลาทั่ว

คุณสามารถดูเวลาของเมืองตางๆ รอบ

ในการเพิ่มเมืองตางๆ ลงในรายการ ใ

คุณสามารถเพิ่มชื่อเมืองลงในรายการ

ในการตั้งคาเมืองปจจุบันของคุณ ใหเ

ตั้งเปนเมืองปจจุบัน 

ชื่อเมืองดังกลาวจะปรากฏขึ้นในหนาจ

ของคุณจะเปลี่ยนไปตามเมืองที่เลือก

กับเขตเวลาที่คุณอยู

วันและเวลา
ในการเปลี่ยนการตั้งคาเวลา เขตเวลา

ทั่วไป > วนัที่และเวลา

เมื่อตองเดินทางไปยังเขตเวลาที่ตางก

วันที่และเวลา > เขตเวลา และเขตเว

ความแตกตางดานเวลาตาม Greenw
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  ๆ ที่เหมาะสมสําหรับระบบปฏิบัติการ Symbian 

สกุลเปน .sis โปรดติดตั้งซอฟตแวรที่มี

โทรศัพท Nokia N81 เทานั้น บริษัทผูผลิต

นี้โดยใชหมายเลขรุนอยางเปนทางการ

ตั้งไปยังเครื่องโทรศัพทของคุณไดจาก

ดาวนโหลดในระหวางการเบราส หรือสงถึง

ี่แนบมาในอีเมล หรือโดยใชการเชื่อมตอ 

pplication Installer ใน Nokia Nseries 

งในโทรศัพทของคุณ

และซอฟตแวร

is  แอปพลิเคชั่น Java  แสดง

ละ  แสดงวาติดตั้งแอปพลิเคชั่น

ะใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นหรือซอฟตแวรอืน่

นั้น เชน แอปพลิเคชั่นที่ Symbian 

ารทดสอบ Java VerifiedTM

อนตอไปนี้:

ิเคชั่น หมายเลขเวอรชัน และซัพพลายเออร

ก ตัวเลือก > ดูรายละเอยีด

รองความปลอดภัยของแอปพลิเคชั่น ใน 

อียด โปรดดูที่ “การจัดการใบรับรอง” ในหนา 89

ดตหรือการแกไขแอปพลิเคชั่นที่มีอยู 

นฉบับไดตอเมื่อคุณมีไฟลการติดตั้งตนฉบับ

งชุดซอฟตแวรที่ลบออกไป 
2 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

แอ
ป
พ
ล ิเ
คช

 ัน Coordinated (UTC) เวลา และวันที่จะถูกตั้งคาตามเขตเวลา ทําใหเครื่องของคุณ

แสดงเวลาสงขอความที่ไดรับหรือขอความมัลติมีเดียที่ถูกตอง ตัวอยางเชน GMT -5 

หมายถึงเขตเวลาของนิวยอรก (USA) เร็วกวาเวลามาตรฐานของ Greenwich/

London (UK) 5 ชั่วโมง 

ใชสําหรับอินเดีย (นิวเดลี) GMT +5.5 สําหรับไทย/อินโดนีเซีย/เวียดนาม GMT +7 

สําหรับสิงคโปร/มาเลเซีย/ฟลิปปนส GMT +8 สําหรับออสเตรเลีย (ซิดนีย) GMT +10 

และสําหรับนิวซีแลนด GMT +12

เครือ่งคิดเลข 
กด  และเลือก แอปพลเิคชั่น > คิดเลข

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากัดในดานความถูกตอง

และไดรับการออกแบบมาสําหรับการคํานวณอยางงาย

บันทึก 
ในการเขียนบันทึกในรูปแบบ .txt ใหกด  และเลือก แอปพลิเคชั่น > 

สมุดบันทึก

ตัวจดัการแอปพลิเคชั่น 
กด  และเลือก แอปพลเิคชั่น > ตัวจัดการ คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่น

และซอฟตแวรลงในโทรศัพทของคุณไดสองประเภท คือ:

• แอปพลิเคชั่น J2METM ใชเทคโนโลยี JavaTM สําหรับไฟลนามสกุล .jad หรือ .jar 

( )

• แอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรอื่น

( ) ไฟลการติดตั้งจะมีนาม

การออกแบบเปนพิเศษสําหรับ

ซอฟตแวรจะอางถึงโทรศัพทรุน

นั่นคือ Nokia N81-3

คุณอาจทําการถายโอนไฟลการติด

คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได หรือ

คุณเปนขอความมัลติมีเดีย เปนสิ่งท

Bluetooth คุณสามารถใช Nokia A

PC Suite เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่นล

การตดิตัง้แอปพลิเคชั่น

 แสดงวานี่คือแอปพลิเคชั่น .s

วาติดตั้งแอปพลิเคชั่นไมสมบูรณ แ

ในการดหนวยความจําแลว

ขอสําคัญ: ควรติดตั้งแล

จากแหลงที่เชื่อถือไดเทา

ลงนามรับรองหรือผานก

กอนการติดตั้ง ควรปฏิบัติตามขั้นต

• ในการดูขอมูลประเภทแอปพล

หรือผูผลิตแอปพลิเคชั่น ใหเลือ

ในการแสดงรายละเอียดใบรับ

ใบรับรอง ใหเลือก ดูรายละเ

• หากคุณติดตั้งไฟลที่มีการอัพเ

คุณจะเรียกคืนแอปพลิเคชั่นต

หรือสําเนาสํารองที่ครบถวนขอ
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แอ
ป
พ
ล ิเ
คช

 ัน นการรักษาพื้นที่หนวยความจําไวใหพอเพียง 

งขอมูลของไฟลการติดตั้งลง

วใชตัวจัดการไฟลลบไฟลการติดตั้ง

ปรดดูที่ “ตัวจัดการไฟล” ในหนา 49 หากไฟล 

บขอความออกจากถาดรับสงขอความ

ซอฟตแวร

เลือก > ลบ เลือก ใช เพื่อยืนยัน

ิดตั้งซอฟตแวรนั้นใหมไดตอเมื่อคุณมี

งที่ครบถวนของชุดซอฟตแวรที่ลบออกไป 

จะไมสามารถเปดเอกสารที่สรางโดย

กับชุดซอฟตแวรที่คุณลบออกไป 

นึ่งนั้นจะไมสามารถใชงานได 

กับชุดซอฟตแวรที่ติดตั้งไว

ตัวเลือกตอไปนี้:

ติดตั้งซอฟตแวร Symbian ซึ่งไมมีลายเซ็น

ตรวจสอบใบรับรองแบบออนไลนกอนการ

ี่จะใชในการตรวจสอบใบรับรองแบบออนไลน
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ในการเรียกคืนแอปพลิเคชั่นตนฉบับ ใหลบแอปพลิเคชั่นดังกลาว และติดตั้ง

แอปพลิเคชั่นนั้นอีกครั้งจากไฟลการติดตั้งตนฉบับ หรือสําเนาสํารอง

• ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Java ตองใชไฟล .jar หากไมมีไฟลดังกลาว 

เครื่องจะขอใหคุณดาวนโหลด หากไมไดกําหนดจุดเชื่อมตอสําหรับ

แอปพลิเคชั่นไว เครื่องจะขอใหคุณเลือกจุดเชื่อมตอกอน หากคุณกําลัง

ดาวนโหลดไฟล .jar คุณอาจตองปอนชื่อผูใชและรหัสผานเพื่อเขาใชเซิรฟเวอร 

คุณสามารถขอรับขอมูลเหลานี้ไดจากซัพพลายเออรหรือผูผลิตแอปพลิเคชั่น

1 ในการคนหาไฟลการติดตั้ง ใหกด  และเลือก แอปพลเิคชั่น > ตัวจัดการ 

หรือคนหาหนวยความจําของโทรศัพทหรือการดหนวยความจําใน ตัวจัดไฟล 

หรือเปดขอความใน ขอความ > ถาดเขา ที่มีไฟลการติดตั้ง 

2 ใน ตวัจัดการ ใหเลือก ตัวเลือก > ติดตั้ง ในแอปพลิเคชั่นอื่น ใหเลื่อนไปที่

ไฟลการติดตั้ง และกด  เพื่อเริ่มตนการติดตั้ง ในระหวางการติดตั้ง 

โทรศัพทจะแสดงขอมูลความคืบหนาในการติดตั้ง หากคุณติดตั้งแอพพลิเคชั่น

โดยไมใชลายเซ็นดิจิตอลหรือการรับรอง โทรศัพทจะแจงเตือน ดําเนิน 

การติดตั้งตอ หากคุณแนใจถึงแหลงที่มาและตัวแอปพลิเคชั่นนั้น

ในการเริ่มใชงานแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้ง ใหคนหาแอปพลิเคชั่นนั้นในเมนู แลวกด  

หากแอปพลิเคชั่นไมมีแฟมขอมูลเริ่มตนที่กําหนดไว จะติดตั้งในแฟมขอมูล 

แอปพลิเคชั่น

ในการดูวาติดตั้งหรือลบชุดซอฟตแวรใดและทําไปเมื่อใด ใหเลือก ตัวเลือก > 

ดูบันทึก

ขอสําคญั: โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชั่นปองกันไวรัส

เพียงแอปพลิเคชั่นเดียวเทานั้น การมีแอปพลิเคชั่นปองกันไวรัสมากกวา

หนึ่งแอปพลิเคชั่นอาจมีผลตอสมรรถนะและการทํางานของโทรศัพท 

หรือทําใหโทรศัพทไมทํางาน

เมื่อคุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในการดหนวยความจําแลว ไฟลการติดตั้ง (.sis) 

จะยังคงอยูในหนวยความจําของโทรศัพท ไฟลอาจใชหนวยความจําเปนจํานวนมาก 

และปองกันไมใหคุณจัดเก็บไฟลอื่น ใ

ใหใช Nokia Nseries PC Suite สํารอ

บนคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได แล

ออกจากหนวยความจําของโทรศัพท โ

.sis เปนสิ่งที่แนบมากับขอความ ใหล

การลบแอปพลเิคชั่นและ

เลื่อนไปยังชุดซอฟตแวรและเลือก ตวั

หากคุณทําการลบซอฟตแวร คุณจะต

ชุดซอฟตแวรตนฉบับหรือสําเนาสํารอ

หากคุณลบชุดซอฟตแวรออก คุณอาจ

ใชซอฟตแวรนั้นไดอีก

หากมีชุดซอฟตแวรอีกชุดหนึ่งที่ตองใช

นั่นหมายความวาชุดซอฟตแวรอีกชุดห

ดูรายละเอียดจากเอกสารอางอิงเกี่ยว

การตั้งคา

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจาก

การติดตั้งซอฟตแวร—เลือกวาจะให

ดิจิตอลที่ไมผานการรับรองหรือไม

ตรวจใบรับรองออนไลน—เลือกเพื่อ

ติดตั้งแอปพลิเคชั่น

ที่อยูเวบ็ที่ตั้งไว—ตั้งคาที่อยูเริ่มตนท
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  ี่ดูแบบวัน สัปดาห หรือเดือน 

รายการการนัดหมายจะเปดออก 

ถูกเพิ่มลงใน หัวขอ ในหนาจอสิ่งที่ตองทํา 

จะเปดออก

ลือก เงียบ เพื่อปดเสียงเตือนของปฏิทิน 

นาจอ ในการปดเสียงเตือนของปฏิทิน ใหเลือก 

 ใหเลือก เลือ่นปลุก

ุณกับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดโดยใช Nokia 

รปฏิทิน ใหตั้งคาตัวเลือก ซิงโครไนเซชัน 

ลี่ยนวันที่เริ่มตนของสัปดาหหรือหนาจอ

ก ตัวเลือก > ไปยังวันที่ 

 

ลเปนเดือน หนาจอที่แสดงผลเปนสัปดาห 

อสิ่งที่ตองทํา ใหกด 

ที่ใชงานรวมกันได ใหเลือก ตัวเลือก > สง

วมกันไดกับ Coordinated Universal Time (UTC) 

ับอาจจะแสดงไมถูกตอง

ก > การตั้งคา > เสียงปลุกปฏิทิน, 

และ หัวเรื่องสัปดาห
4 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

แอ
ป
พ
ล ิเ
คช

 ัน แอปพลิเคชั่น Java บางอยางอาจตองใชการสงขอความ หรือการเชื่อมตอ

ระบบเครือขายไปยังจุดเชื่อมตอที่กําหนดไวเพื่อดาวนโหลดขอมูลหรือสวนประกอบ

เพิ่มเติม ในหนาจอหลักของ ตัวจัดการ เลื่อนไปที่แอปพลิเคชั่น และเลือก ตวัเลือก > 

เปด เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคาที่เกี่ยวของกับแอปพลิเคชั่นที่กําหนดไว

ปฏิทิน 
กด  และเลือก แอปพลเิคชั่น > ปฏิทิน ในการเพิ่มรายการปฏิทินใหม 

ใหเลื่อนไปที่วันที่ที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > รายการใหม และตัวเลือกตอไปนี้:

1 การประชุม—เพื่อแจงเตือนคุณเมื่อถึงการนัดหมายตามวันและเวลาที่ระบุไว 

บันทึก—เพื่อเขียนรายการทั่วไปสําหรับวันนั้น

วันครบรอบ—เพื่อแจงเตือนใหคุณ

ทราบถึงวันเกิดหรือวันพิเศษตาง ๆ 

(เปนรายการที่เกิดขึ้นซ้ําทุกป) 

สิ่งที่ตองทํา—เพื่อแจงเตือนให

คุณทราบถึงงานที่คุณจะตองทํา

ในวันที่กําหนดไว

2 ปอนรายละเอียดในชอง 

ในการตั้งคาการเตือน ใหเลือก ปลุก 

> เปด และปอน เวลาปลุก และ 

วันที่ปลุก

ในการเพิ่มรายละเอียดของการ

นัดหมาย ใหเลือก ตัวเลอืก > 

เพิ่มรายละเอียด

3 ในการบันทึกรายการนั้น ใหเลือก เรียบรอย

ปุมลัด: ในหนาจอปฏิทินท

ใหกดปุม ( — ) 

และตัวอักษรที่คุณปอนจะ

รายการบันทึกสิ่งที่ตองทํา

เมื่อปฏิทินแจงเตือนตามบันทึก ใหเ

ขอความเตือนจะยังคงปรากฏบนห

หยุด ในการตั้งเตือนการเลื่อนปลุก

คุณสามารถซิงโครไนซปฏิทินของค

Nseries PC Suite เมื่อสรางรายกา

ที่ตองการ

หนาจอปฏิทิน

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา เพื่อเป

ที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปดปฏิทิน

ในการไปยังวันที่ใดวันที่หนึ่ง ใหเลือ

ในการ ขามไปยังวันที่ปจจุบัน ใหกด

ในการสลับระหวางหนาจอที่แสดงผ

หนาจอที่แสดงผลเปนวัน และหนาจ

ในการสงบันทึกปฏิทินไปยังอปุกรณ

หากอุปกรณอื่นไมสามารถใชงานร

ขอมูลเวลาของรายการปฏิทินที่ไดร

ในการแกไขปฏิทิน ใหเลือก ตัวเลือ

มุมมองที่ตั้งไว, สัปดาหเริ่มจาก 
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 ัน ี่จัดเก็บไวใน คลังภาพ

ื่อเลนไฟล

ระดับเสียง

TA

ื่อมตออินเตอรเน็ต (IAP) เปนจุดเชื่อมตอที่

ะใหคุณใชจุดเชื่อมตอ WAP ได

ะที่อยู URL แบบ rtsp:// เทานั้น อยางไรก็ตาม 

ปดลิงค http ในเบราเซอร

ลิงคที่ใชเรียกขอมูลซึ่งจัดเก็บไวใน คลังภาพ 

บอักษรหรือขอความมัลติมีเดีย

ละเริ่มตนโหลดขอมูลกอนที่จะเริ่มเรียก

เนื้อหาเทานั้นที่จะถูกบันทึกในโทรศัพทของคุณ

ปนขอความแบบพิเศษจากผูใหบริการของคุณ 

า 22 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 

ตัวเลือกตอไปนี้:

และให RealPlayer 

เลนจบแลว

สําหรับการตั้งคาที่ถูกตอง
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

การจดัการรายการปฏทิินของคุณ

ในการลบเหตุการณมากกวาหนึ่งเหตุการณพรอมๆ กัน ใหไปที่หนาจอแสดงผล

เปนเดือน และเลือก ตัวเลือก > ลบรายการ > กอนวันที่ หรือ รายการทั้งหมด

ในการทําเครื่องหมายวางานเสร็จสมบูรณแลว ใหเลื่อนไปที่งานในหนาจอสิ่งที่ตองทํา 

และเลือก ตัวเลือก > เลือกเปนทําแลว

เครื่องบันทึก 
ในการบันทึกเสียงเตือนความจํา ใหกด  และเลือก แอปพลิเคชั่น > สื่อ > บันทึก 

ในการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท ใหเปด บันทึก ในระหวางที่สนทนา 

ทั้งสองฝายจะไดยินเสียงโทนทุกๆ 5 วินาทีในขณะที่บันทึกเสียง

RealPlayer 
กด  และเลือก แอปพลิเคชั่น > สื่อ > RealPlayer ดวย RealPlayer 

คุณสามารถเรียกขอมูลไฟลสื่อดวยวิธี OTA โดยไมตองบันทึกลงในโทรศัพทกอน 

หรือเลนคลิปวิดีโอที่บันทึกในโทรศัพท

RealPlayer รองรับไฟลที่มีสวนขยายเปน .3gp, .mp4 หรือ .rm อยางไรก็ดี 

RealPlayer อาจไมรองรับรูปแบบไฟลทั้งหมดหรือรูปแบบไฟลแปลงทั้งหมดก็ได

ในหนาจอแนวนอน คุณสามารถใชคียมีเดียควบคุมเครื่องเลนได

การเลนคลิปวดิีโอ

1 ในการเลนไฟลสื่อที่บันทึกไว ใหเลือก ตัวเลือก > เปด และเลือกจาก

ตัวเลือกตอไปนี้:

คลปิลาสุด—เพื่อเปดหนึ่งในหกไฟลลาสุดที่เลนใน RealPlayer

คลิปที่บันทึกไว—เพื่อเลนไฟลท

2 เลื่อนไปที่ไฟล และกดปุมเลื่อนเพ

หากตองการปรับระดับเสียง ใหใชปุม

การเรยีกขอมูลโดยวิธ ีO

ผูใหบริการสวนใหญจะใหคุณใชจุดเช

ระบบตั้งให ผูใหบริการรายอื่นๆ อาจจ

ใน RealPlayer คุณสามารถเปดเฉพา

RealPlayer จะเลนไฟล .ram ถาคุณเ

ในการเรียกขอมูลแบบไรสาย ใหเลือก

บนเว็บเพจ หรือที่รับไวในขอความแบ

เครื่องของคุณจะเชื่อมตอกับไซตนั้นแ

ขอมูลจริง มีเพียงลิงคที่เชื่อมโยงไปยัง

การตั้งคา RealPlayer

คุณอาจไดรับการตั้งคา RealPlayer เ

โปรดดูที่ “ขอมูลและการตั้งคา” ในหน

โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจาก

วิดีโอ—เพื่อปรับความคมชัดของวิดีโอ

เลนคลิปวิดีโอซ้ําโดยอตัโนมัติหลังจาก

การสตรีม—ติดตอผูใหบริการของคุณ
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  อร IM

อความทันใจที่ใช เปด สนทนา และเลือก ตวัเลือก 

งเซิรฟเวอรขอความทันใจที่ใช และบันทึกเซิรฟเวอร

การตั้งคาเซิรฟเวอรการสนทนา” ในหนา 68

คุณ และกด  เพื่อล็อกเขา คุณจะไดรับขอมูล 

เวอรขอความทันใจจากผูใหบริการของคุณ

ลือก > ล็อกเอาท

หนดลักษณะ และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ฟเวอรนั้นสนับสนุนกลุม IM )—ในการปอนชื่อเลน 

ุญาตใหผูใชรายอื่นมองเห็นคุณหากคุณออนไลน 

ุญาตขอความจากทุกคน เลือก ทั้งหมด

าตคําเชิญที่มาจากรายชื่อผูใชขอความทันใจ

ั้น คําเชิญ IM จะถูกสงโดยรายชื่อ IM 

ลุม

รเรียงรายชื่อผูใชขอความทันใจของคุณ: 

นะออนไลน

ารอัพเดตขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อผูใช

รือออฟไลนอยู เลือก อัตโนมัติ หรือ โดยผูใช

ผูใชขอความทันใจที่มีสถานะออฟไลนจะแสดง
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 ัน Adobe Flash Player 
หากตองการดู เลน และมีปฏิสัมพันธกับไฟลแฟลชที่ทํางานรวมกันไดที่ถูกสราง

มาสําหรับโทรศัพทมือถือ กด  และเลือก แอปพลิเคชั่น > สื่อ > ตัวเลน Flash 

เลื่อนไปที่ไฟลแฟลช และกด 

สนทนา—การสงขอความแบบดวน 
กด  และเลือก แอปพลเิคชั่น > สื่อ > สนทนา

การสงขอความแบบดวน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถ

สนทนากับอีกฝายหนึ่งไดโดยใชขอความสั้นๆ อยางรวดเร็ว และเขารวมพูดคุย

ในฟอรัมตางๆ (กลุม IM) ตามหัวขอเฉพาะ ผูใหบริการแตละรายไดจัดทําเซิรฟเวอร 

IM ที่คุณสามารถล็อกอินได เมื่อคุณลงทะเบียนในบริการ IM แลว ผูใหบริการอาจ

ใหบริการคุณสมบัติตางๆ ที่ไมเหมือนกัน

เลือก การสนทนา เพื่อเริ่มตนหรือสนทนากับผูใชขอความทันใจตอ รายชื่อสนทนา 

เพื่อสราง แกไข หรือดูสถานะออนไลนของรายชื่อสนทนาของคุณ กลุมสนทนา 

เพื่อเริ่มตนการสนทนากับกลุมหรือสนทนาตอกับผูใชขอความทันใจหลายๆ คนหรือ 

สนทนาที่บันทึก เพื่อดูชวงของขอความทันใจกอนหนานี้ที่คุณจัดเก็บไว

รบัการตัง้คา IM

คุณตองบันทึกการตั้งคาเพื่อเขาใชบริการที่คุณตองการใช โดยจะไดรับการตั้งคาเปน

ขอความตัวอักษรแบบพิเศษจากผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการที่นําเสนอบริการ 

IM นั้น โปรดดูที่ “ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 22 นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอน

การตั้งคาดวยตัวคุณเองได โปรดดูที่ “การตั้งคาเซิรฟเวอรการสนทนา” ในหนา 68

การเชื่อมตอกับเซิรฟเว

1 ในการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรข

> ลอ็กอิน ในการเปลี่ยนแปล

ขอความทันใจใหม โปรดดูที่ “

2 พิมพ ID ผูใชและรหัสผานของ

ID ผูใชและรหัสผานจากเซิรฟ

3 ในการล็อกเอาต ใหเลือก ตัวเ

การแกไขการตัง้คา IM

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > กํา

ใชชื่อสกรีน (ปรากฏขึ้นตอเมื่อเซิร

เลือก ใช

แสดงสถานะของฉัน—ในการอน

เลือก แสดงกับทุกคน

ยอมรับขอความจาก—ในการอน

ยอมรบัคําเชิฆจาก—ในการอนุญ

ของคุณเทานั้น เลือก รายชื่อเทาน

ที่ตองการใหคุณเขารวมสนทนาในก

เรียงรายชื่อสนทนา—เลือกวิธีกา

เรียงตามตัวอกัษร หรือ ตามสถา

โหลดซ้ําสถานะ—ในการเลือกวิธีก

ขอความทันใจของคุณวาออนไลนห

รายชื่อออฟไลน—เลือกวารายชื่อ

ในรายชื่อผูใชขอความทันใจหรือไม
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 ัน งตัวแกไขขอความ และกด 

หเลือก ตวัเลือก > สงขอความสวนตัว

ึงคุณ เลือกขอความ แลวเลือก ตัวเลือก > 

ใหเขารวมกลุม IM เลือก ตัวเลือก > สงคําเชิฆ

ะชุมเฉพาะราย ใหเลือก ตัวเลือก > 

ในระหวางการสนทนาหรือในขณะที่คุณเขารวม

 บันทึกการสนทนา ในการหยุดบันทึก เลือก 

ูการสนทนาที่บันทึกไว ในหนาจอหลัก เลือก 

ทนา

ารวมการสนทนาของแตละบุคคล 

าที่ดําเนินอยูจะปดโดยอัตโนมัติ

รวม และ กด 

ามและ กด 

ปดการสนทนานั้น ใหเลือก กลับ 

ก > จบการสนทนา

 ตัวเลือก > การสนทนาใหม
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

สีขอความของตนเอง—เลือกสีใหกับขอความทันใจที่คุณสง

สีขอความที่ไดรับ—เลือกสีของขอความทันใจที่คุณไดรับ

แบบเสียงเตือนสนทนา—เปลี่ยนแบบเสียงที่จะดังขึ้นเมื่อคุณไดรับ

ขอความทันใจใหม

การคนหากลุมและผูใช IM

ในการคนหากลุม ในหนาจอ กลุมสนทนา เลือก ตัวเลือก > คนหา 

คุณสามารถคนหาตาม ชื่อกลุม, หัวขอ และ สมาชิก (ID ผูใช)

ในการคนหาผูใช ในหนาจอ รายชื่อสนทนา เลือก ตวัเลือก > รายชื่อใหม > 

คนหาจากเซิรฟเวอร คุณสามารถคนหาตาม ชื่อผูใช, ID ผูใช, เบอรโทรศัพท และ 

ที่อยูอีเมล

เขารวมกลุมขอความทันใจ

หนาจอ กลุมสนทนา จะแสดงรายการกลุมขอความทันใจที่คุณไดจัดเก็บ

หรือเขารวมอยูในปจจุบัน

ในการเขารวมกลุมขอความทันใจที่จัดเก็บ กด 

ในการเขารวมกลุมขอความทันใจที่ไมไดอยูในรายการ แตคุณทราบ ID ของกลุม 

เลือก ตัวเลือก > รวมกลุมใหม

ในการออกจากกลุมขอความทันใจ เลือก ตัวเลือก > ออกจากกลุม

สนทนา

หลังจากคุณเขารวมกลุม IM แลว คุณสามารถดูขอความที่สนทนาโตตอบกันในกลุม 

และสงขอความของคุณเอง

ในการสงขอความ เขียนขอความในชอ

ในการสงขอความสวนตัวใหกับผูรับ ใ

ในการตอบกลับขอความสวนตัวที่สงถ

ตอบ

ในการเชิญรายชื่อ IM ที่กําลังออนไลน

ในการปดกั้นการรับขอความจากผูปร

ตัวเลือกการปดกั้น

การบันทึกการสนทนา

ในการบันทึกขอความที่ใชแลกเปลี่ยน

กลุมขอความทันใจ เลือก ตัวเลือก >

ตัวเลือก > หยุดการบันทึก ในการด

สนทนาที่บันทึก

การดูและการเริม่ตนสน

หนาจอ การสนทนา แสดงรายชื่อผูเข

ที่คุณกําลังสนทนาอยูดวย การสนทน

เมื่อคุณออกจากการสนทนา สนทนา

ในการดูการสนทนา ใหเลื่อนไปที่ผูเขา

ในการเริ่มสนทนาตอไป ใหเขียนขอคว

ในการกลับไปที่รายการสนทนาโดยไม

ในการปดการสนทนา ใหเลือก ตัวเลอื

ในการเริ่มตนการสนทนาใหม ใหเลือก
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  รขอความทันใจ

องคุณ

ัพทของคุณ กด  และเลือก แอปพลิเคชั่น > 

ซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่และ

ของรายการที่คุณรวบรวมไวดวยโทรศัพท Lifeblog 

วามแบบอักษร ขอความมัลติมี

ลําดับกอนหลัง ซึ่งคุณสามารถเรียกดู คนหา 

มูลไวได ทั้ง Nokia Lifeblog PC และ Nokia 

ะชวยใหคุณสงหรือบล็อกรายการ

ะติดตามรายการมัลติมีเดียของคุณโดยอัตโนมัติ 

สรายการตางๆ, สงรายการนั้นไปใหบุคคลอื่น 

ตออปุกรณไปยังเครื่องคอมพิวเตอรที่

อมูล USB ที่ใชรวมกันได หรือการเชื่อมตอ 

นซรายการในอุปกรณกับเครื่องคอมพิวเตอร

หคุณเรียกดูและคนหารายการที่คุณได

ดาย การโอนยายผานหนึ่งปุมโดยใชสายเคเบิล

tooth จะทําใหรูปถาย วิดีโอ ขอความ และ

โอนกลับมาที่อปุกรณ
8 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 
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 ัน ในการจัดเก็บผูเขารวมการสนทนาไวในรายชื่อขอความทันใจของคุณ เลือก ตัวเลอืก 

> เพิ่มไปยังรายชื่อสนทนา

ในการสงคําตอบโดยอตัโนมัติใหกับขอความที่เขามาใหม เลือก ตัวเลือก > 

ตั้งเปดตอบกลับอัตโนมัต ิคุณจะยังสามารถรับขอความได

ชื่อผูใชขอความทนัใจ

ในหนาจอ รายชื่อสนทนา คุณสามารถดึงรายชื่อผูสนทนานั้นออกมาจากเซิรฟเวอร 

หรือเพิ่มรายชื่อผูสนทนาคนใหมลงในรายชื่อ เมื่อคุณล็อกอินเขาสูเซิรฟเวอร 

รายชื่อผูสนทนาที่ใชในครั้งกอนหนาจะถูกเรียกขอมูลจากเซิรฟเวอรโดยอัตโนมัติ

การตัง้คาเซิรฟเวอรการสนทนา

เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา คุณจะไดรับการตั้งคาเปนขอความตัวอกัษร

แบบพิเศษจากผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการที่นําเสนอบริการสนทนานั้น คุณจะ

ไดรับ ID ผูใชและรหัสผานจากผูใหบริการของคุณ เมื่อคุณสมัครขอใชบริการ หากคุณ

ไมทราบ ID ผูใชหรือรหัสผาน โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

เซิรฟเวอรสนทนา—ดูรายชื่อเซิรฟเวอรขอความทันใจทั้งหมดที่กําหนดไว

เซิรฟเวอรที่ตัง้ไว—เปลี่ยนเซิรฟเวอรขอความทันใจที่คุณตองการเชื่อมตอ

ประเภทล็อกอินสนทนา—ในการล็อกอินโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มตน สนทนา 

เลือก เมื่อเริ่มแอปพลิเคชั่น

ในการเพิ่มเซิรฟเวอรอันใหมลงในรายการเซิรฟเวอรขอความทันใจของคุณ เลือก 

เซิรฟเวอรสนทนา > ตัวเลือก > เซิรฟเวอรใหม ปอนการตั้งคาตอไปนี้:

ชื่อเซิรฟเวอร—ชื่อของเซิรฟเวอรการสนทนา

จุดเชื่อมตอที่ใช—จุดเชื่อมตอที่คุณตองการใชกับเซิรฟเวอร

ที่อยูเว็บ—ที่อยู URL ของเซิรฟเวอ

ID ผูใช—ID ผูใชของคุณ

รหัสผาน—พิมพรหัสผานล็อกอินข

Nokia Lifeblog 
ในการเริ่ม Nokia Lifeblog บนโทรศ

สื่อ > Lifeblog > ตัวเลือก > เปด

Nokia Lifeblog คือการรวมกันของ

คอมพิวเตอรที่เก็บไดอารีมัลติมีเดีย

จัดระเบียบรูปถาย วิดีโอ เสียง ขอค

เดีย และประกาศของเว็บบล็อกตาม

ใชรวมกัน เผยแพร และทําสําเนาขอ

Lifeblog สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่จ

เพื่อใหคนอื่นดูได

Lifeblog สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่จ

ใหใช Lifeblog ในโทรศัพทเพื่อเบรา

หรือเผยแพรรายการลงในเว็บ เชื่อม

ใชรวมกันไดโดยการใชสายเคเบิลข

Bluetooth เพื่อโอนยายและซิงโครไ

ที่ใชรวมกันได

Lifeblog สําหรับคอมพิวเตอรชวยใ

เก็บสะสมดวยอุปกรณไดอยางงาย

ขอมูล USB หรือการเชื่อมตอ Blue

ขอความมัลติมีเดียที่คุณชื่นชอบถูก
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 ัน เครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

อรที่ใชรวมกันไดโดยการใชสายเคเบิลขอมูล 

okia Nseries PC Suite (อยูในแผน DVD-

ับโทรศัพทและคอมพิวเตอร โหมด USB 

ื่อมตอโทรศัพทกับคอมพิวเตอรใน

okia Nseries PC Suite แลว คอมพิวเตอร

ทรศัพท และอาจจะใชเวลาสักครูหนึ่ง

รที่ใชรวมกันไดโดยการใชเทคโนโลยีไรสาย 

 Nseries PC Suite ลงในคอมพิวเตอรแลว

กับคอมพิวเตอรผานเทคโนโลยีไรสาย 

et Connected ใน Nokia Nseries PC Suite 

หรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nokia Nseries PC 

นาสนับสนุนผลิตภัณฑของ Nokia N81 ที่ 

t หรือเว็บไซตของ Nokia ในพื้นที่ของคุณ 

รเชื่อมตอ Bluetooth โปรดดูที่คูมือผูใชโทรศัพท

นโทรศัพทและคอมพิวเตอร
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

เพื่อการเก็บรักษาไวอยางปลอดภัย คุณสามารถสํารองฐานขอมูล Nokia Lifeblog 

โดยการใชฮารดดิสก ซีดี ดีวีดี ไดรฟที่ถอดออกไดหรือไดรฟเครือขายที่ใชรวมกันได 

นอกเหนือจากนี้ คุณสามารถประกาศรายการลงในเว็บบล็อก (บล็อก) ของคุณ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเว็บบล็อกและความเขากันไดกับ Nokia Lifeblog 

โปรดเยี่ยมชมที่ www.nokia-asia.com/lifeblog หรือกด F1 ในแอปพลิเคชั่น Lifeblog 

PC เพื่อเปดวิธีใช Nokia Lifeblog

การตดิตัง้ลงบนเครือ่งคอมพวิเตอร

กอนการใชคุณตองติดตั้ง Nokia Lifeblog PC (อยูในแผนดีวีดีรอม) ลงในเครื่อง

คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได

กอนติดตั้ง Nokia Lifeblog ลงเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได 

คุณตองมีรายการตางๆ ดังตอไปนี้:

• 1 GHz Intel Pentium หรือเทียบเทา, 128 MB RAM

• เนื้อที่วางบนฮารดดิสก 400 MB (หากตองติดตั้งทั้ง Microsoft DirectX และ 

Nokia Nseries PC Suite) 

• รองรับกราฟกสี 1024x768 และ 24 บิต

• การดแสดงผลขนาด 32 MB

• Microsoft Windows XP

ในการติดตั้ง Lifeblog ในเครื่องพีซีของคุณ:

1 ใหใสแผนดีวีดีรอมที่ใหมาพรอมกับโทรศัพท

2 ติดตั้ง Nokia Nseries PC Suite (รวมไดรเวอร Nokia Connectivity Cable 

สําหรับการเชื่อมตอ USB)

3 ติดตั้ง Lifeblog สําหรับคอมพิวเตอร 

หากยังไมไดติดตั้ง Microsoft DirectX 9.0 ลงบนคอมพิวเตอร โปรแกรม Microsoft 

DirectX 9.0 จะถูกติดตั้งลงพรอมกับ Lifeblog สําหรับคอมพิวเตอร

การเชือ่มตอโทรศัพทกับ

ในการเชื่อมตอโทรศัพทและคอมพิวเต

USB ที่ใชรวมกันได:

1 ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดติดตั้ง N

ROM) เรียบรอยแลว

2 เชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล USB ก

ควรจะเปน PC Suite เมื่อคุณเช

ครั้งแรกหลังจากที่คุณไดติดตั้ง N

จะติดตั้งไดรเวอรเฉพาะสําหรับโ

3 เริ่มใชแอปพลิเคชั่น Lifeblog PC

ในการเชื่อมตอโทรศัพทกับคอมพิวเตอ

Bluetooth:

1 ดูใหแนใจวา คุณไดติดตั้ง Nokia

2 ดูใหแนใจวา คุณไดจับคูอุปกรณ

Bluetooth เขากับแอปพลิเคชั่น G

แลว (อยูในแผน DVD-ROM) สํา

Suite สามารถดูไดจากคูมือในห

www.nokia.co.th/N81/suppor

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกา

3 เปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth บ

http://www.nokia-asia.com/lifeblog
http://www.nokia.co.th/N81/support
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   Lifeblog บริการเว็บบล็อกที่แนะนําสาํหรับ Nokia 

part ซึ่งอยูที่ www.typepad.com

ิ่มบัญชีเว็บบล็อกใน Lifeblog เลือก ตัวเลือก > 

 แกไขบัญชีในหนาตาง Blog account manager

ทรศัพท ทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

รด ใหเลือกรายการที่คุณตองการประกาศลงเว็บ

ั้งแรก Lifeblog จะดึงรายการเว็บบล็อก

กจะเปดขึ้น เลือกเว็บบล็อกที่คุณตองการ

คุณสรางเว็บบล็อกใหมแลว 

ก ใหเลือก ตัวเลือก > รีเฟรชรายการ blog 

ําหรับประกาศ คุณยังสามารถเขียนเรื่องหรือ

เนื้อหาของขอความ

ลือก ตวัเลือก > สง

อมพิวเตอร ทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

รด ใหเลือกรายการ (ไดสูงสุด 50 รายการ) 

b... หนาตาง Post to the web จะเปดออก

ําหรับประกาศ 

ําอธบิายไดยาวกวาลงในชองเนื้อหาของขอความ

ชจากรายการ Post to: 

ลิกที่ปุม Send
0 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 
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 ัน การคัดลอกรายการ

ในการคัดลอกรายการใหมหรือรายการที่แกไขแลวจากโทรศัพทไปยัง

เครื่องคอมพิวเตอร และคัดลอกรายการที่เลือกจากคอมพิวเตอรไปยังโทรศัพท:

1 เชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับเครื่องคอมพิวเตอร

2 เริ่มใชแอปพลิเคชั่น Lifeblog บนเครื่องคอมพิวเตอร

3 ในแอปพลิเคชั่น Lifeblog PC ใหเลือก File > Copy from phone and to Phone

รายการใหมจากโทรศัพทจะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร รายการในหนาจอ

To phone ในเครื่องคอมพิวเตอรจะถูกคัดลอกไปยังโทรศัพท

การเรียกดเูสนแบงเวลาหรือรายการโปรด

เมื่อคุณใชงาน Lifeblog บนโทรศัพทของคุณ หนาจอ ไทมไลน 

จะเปดขึ้นและแสดงรายการมัลติมีเดียของคุณ ในการเปดรายการโปรดที่บันทึกไว 

เลือก ตัวเลือก > ดูรายการโปรด

เมื่อคุณเริ่มแอปพลิเคชั่น Lifeblog บนคอมพิวเตอร คุณมีหลายวิธีในการ

เลื่อนไปรอบๆ ในหนาจอ ไทมไลน และ รายการโปรด วิธทีี่รวดเร็วที่สุดคือ

การเลื่อนตัวเลื่อนไปดานหนาหรือดานหลัง เร็วหรือชา อีกวิธีหนึ่ง คือใหคลิกที่

แถบเวลาเพื่อเลือกวันที่ ใชคุณสมบัติ Go to date หรือใชปุมลูกศร

การประกาศลงเว็บ

ในการแบงปนรายการ Lifeblog ที่ดีที่สุดของคุณ ใหสงรายการเหลานั้น

ไปยังเว็บบล็อกบนอินเทอรเน็ตเพื่อใหผูอื่นชม

สิ่งแรกที่ตองทํา คือสรางบัญชีกับบริการเว็บล็อกที่ใชงานรวมกันได 

สรางหนึ่งเว็บล็อกหรือหลายๆ เว็บล็อกเทาที่คุณใชเปนปลายทางของประกาศ 

และเพิ่มบัญชีเว็บล็อกไปยัง Nokia

Lifeblog คือ TypePad จาก Six A

บนโทรศัพทของคุณ หากตองการเพ

การตัง้คา > Blog บนคอมพิวเตอร

ในการประกาศรายการลงเว็บจากโ

1 ใน ไทมไลน หรือ รายการโป

2 เลือก ตัวเลือก > ลงในเวบ็

3 หากคุณใชคุณสมบัตินี้เปนคร

จากเซิรฟเวอรของเว็บบล็อก

4 กลองโตตอบประกาศเว็บบล็อ

ใชจากรายการ สงไปยัง: หาก

ในการอัพเดตรายการเว็บบล็อ

5 พิมพชื่อเรื่องและคําบรรยายส

คําอธิบายไดยาวกวาลงในชอง

6 เมื่อทําทุกอยางพรอมแลว ใหเ

ในการประกาศรายการลงเว็บจากค

1 ใน ไทมไลน หรือ รายการโป

ที่คุณตองการประกาศลงเว็บ

2 เลือก File > Post to the We

3 พิมพชื่อเรื่องและคําบรรยายส

คุณยังสามารถเขียนเรื่องหรือค

4 เลือกเว็บบล็อกที่คุณตองการใ

5 เมื่อทําทุกอยางพรอมแลว ใหค

http://www.typepad.com
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 ัน ดวย DRM ประเภทอื่นหรือการใชเนื้อหาที่ไมมี 

บบดิจิตอล (DRM) จะมาพรอมกับ

ุถึงสิทธิ์ของคุณในการใชเนื้อหา

ดวย OMA DRM วิธีสํารองขอมูล

มบัติสํารองขอมูลของ Nokia Nseries PC Suite 

โอนสิทธิการใชที่จําเปนซึ่งตองถูกเรียกคืน

หาที่ปองกันดวย OMA DRM ไดตอไป

ัพทแลว คุณอาจจําเปนตองเรียกคืนสิทธิ

เสีย

MDRM ทั้งสิทธิการใชและเนื้อหาจะหายไป

รศัพท คุณอาจสูญเสียสิทธกิารใชและเนื้อหา

การสูญหายของสิทธิการใชหรือเนื้อหาอาจ

เนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพทของคุณอีกครั้ง 

บริการของคุณ

ซิมการดบางอัน และจะเขาใชเนื้อหา

การดไวในเครื่องแลวเทานั้น

ัดเก็บไวในโทรศัพทของคุณ กด  และเลือก 

และจากตัวเลือกตอไปนี้:

สื่อหนึ่งหรือหลายไฟลและคีย

วลาสําหรับการใชไฟลมีเดียที่อาจเกินกวา

ยังไมมีสิทธิการใชที่เชื่อมตอ

มโยงกับคียในโทรศัพท
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

การนําเขารายการจากแหลงอื่นๆ

นอกจากรูปภาพ .jpeg ของอุปกรณ คุณยังสามารถนําเขารูปภาพ .jpeg คลิปวิดีโอ 

.3gp, .mp4 ไฟลเสียง .amr และไฟลขอความ .txt จากแหลงอืน่ๆ (เชน ซีดี ดีวีดี 

หรือโฟลเดอรในฮารดดิสก) ลงใน Lifeblog ไดอีกดวย

ในการนําเขารายการจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดไปยัง Lifeblog 

สําหรับคอมพิวเตอร ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

1 ใน ไทมไลน หรือ รายการโปรด ใหเลือก File > Import from PC... หนาตาง 

Import จะเปดออก

2 เรียกดูรายการเพื่อคนหาไฟลรูปภาพหรือวิดีโอ 

หรือเสียงหรือไฟลขอความจากรายการ หรือสํารวจในโฟลเดอรอื่นเพื่อคนหาไฟล

ที่คุณตองการนําเขา ใชรายการ Look in เพื่อเรียกดูไดรฟหรืออุปกรณอื่นๆ

3 เลือกโฟลเดอร ไฟล หรือหลายๆ ไฟล คุณสามารถดูเนื้อหาของรายการ

เหลานั้นในบานหนาตาง Preview: 

4 คลิก Open เพื่อนําเขาโฟลเดอร (รวมถึงโฟลเดอรยอย) หรือไฟลที่เลือก

การจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล 
เจาของเนื้อหาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์ดิจิตอล (DRM) แบบตางๆ 

เพื่อปกปองทรัพยสินทางปญญาของเจาของ รวมถึงลิขสิทธิ์ โทรศัพทนี้ใชซอฟตแวร 

DRM หลายประเภทเพื่อเขาสูเนื้อหาที่มี DRM ปองกันไว ดวยโทรศัพทนี้ 

คุณสามารถเขาสูเนื้อหาที่ปองกันดวย WMDRM 10, OMA DRM 1.0 และ OMA DRM 

2.0 หากซอฟตแวร DRM เฉพาะไมสามารถปองกันเนื้อหาได เจาของเนื้อหา

อาจขอใหยกเลิกความสามารถของซอฟตแวร DRM ในการเขาสูเนื้อหาใหมที่ DRM 

นั้นปองกันไว การยกเลิกอาจปองกันการนําเนื้อหาที่มี DRM ปองกันไว

บางเนื้อหาที่อยูในโทรศัพทของคุณมาใชอีกครั้ง การยกเลิกซอฟตแวร DRM 

ไมมีผลตอการใชเนื้อหาที่มีการปองกัน

DRM ปองกันไว

เนื้อหาที่ปองกันดวยการจัดการสิทธิ์แ

สิทธิก์ารใชที่เกี่ยวของซึ่งทําหนาที่ระบ

หากโทรศัพทของคุณมีเนื้อหาที่ปองกัน

สิทธิก์ารใชและเนื้อหาคือ การใชคุณส

วิธกีารถายโอนขอมูลแบบอื่นๆ อาจไม

พรอมเนื้อหาเพื่อใหคุณสามารถใชเนื้อ

หลังจากฟอรแมตหนวยความจําโทรศ

การใชในกรณีที่ไฟลในโทรศัพทของคุณ

หากโทรศัพทมีเนื้อหาที่ปองกันดวย W

หากคุณฟอรแมตหนวยความจําของโท

ในกรณีที่ไฟลในโทรศัพทของคุณเสีย 

จํากัดความสามารถของคุณในการใช

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูให

รหัสการเขาใชบางตัวอาจเชื่อมตอกับ

ที่ไดรับการปองกันไวไดในกรณีที่ใสซิม

ในการดูสิทธิการใชสิทธิทางดิจิตัลที่จ

แอปพลิเคชั่น > สื่อ > สิทธิการใช 

คียที่ใชได—ดูคียที่ถูกเชื่อมตอกับไฟล

ที่ยังไมไดเริ่มตนระยะเวลาที่ใชได

คียที่ใชไมได—ดูคียที่ไมถูกใช ระยะเ

ที่กําหนดหรือมีไฟลสื่อที่ถูกปองกันแต

คียที่ไมถูกใช—ดูคียที่ไมมีไฟลสื่อเชื่อ
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วยหนึ่งไปเปนอกีหนวยหนึ่ง ใหกด  และเลือก 

ปลง

แมนยําและขอผิดพลาดในการปดเศษ

ยวัดที่คุณตองการใช

วยที่คุณตองการแปลงจาก ในชอง หนวย ถัดไป 

ลงเปน

ที่คุณตองการแปลง ชอง มูลคา 

คาที่แปลงแลวโดยอัตโนมัติ

และอัตราแลกเปลี่ยน

ือก > อัตราแลกเปลี่ยน กอนการแปลงสกุลเงิน 

อัตราแลกเปลี่ยน อัตราสําหรับสกุลเงินหลักคือ 1 

ี่ยนแปลงสกุลเงินหลัก คุณตองปอนอัตรา

กอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดไวกอนหนา
2 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

แอ
ป
พ
ล ิเ
คช

 ัน ในการซื้อเวลาในการใชเพิ่มขึ้น หรือขยายเวลาในการใชไฟลมีเดีย ใหเลือกสิทธิ์การใช 

และ ตัวเลือก > รับสิทธิใหม

ในการดูขอมูลโดยละเอียด เชน สถานะของอายุที่ใชงานไดและความสามารถ

ในการสงไฟล ใหเลื่อนไปที่สิทธิการใช และกดปุม 

Adobe Reader 
ดวยโปรแกรม Adobe Reader คุณจะสามารถอานเอกสาร .pdf บนหนาจอ

ของโทรศัพท

โปรแกรมนี้สามารถใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับเนื้อหาเอกสาร .pdf บนโทรศัพท

และอุปกรณเคลื่อนที่อื่น และนํามาใชไดเฉพาะในบางคุณสมบัติเมื่อเปรียบเทียบ

กับเวอรชันคอมพิวเตอร

หากตองการเปดเอกสาร กด  และเลือก แอปพลิเคชั่น > ออฟฟศ > Adobe 

PDF ไฟลลาสุดของคุณจะปรากฏในหนาจอไฟล หากตองการเปดเอกสาร 

ใหเลื่อนไปที่เอกสารนั้น และกด 

ใช ตัวจัดไฟล เพื่อเรียกดูและเปดเอกสารที่จัดเก็บไวในเครื่อง

ขอมูลเพิ่มเตมิ

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ www.adobe.com

ในการแบงปนคําถาม ขอเสนอแนะและขอมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น 

โปรดเขารวมฟอรัมผูใช Adobe Reader สําหรับ Symbian OS ไดที่ 

http://adobe.com/support/forums/main.html

ตัวแปลงคา 
หากตองการแปลงหนวยวัดจากหน

แอปพลิเคชั่น > ออฟฟศ > ตวัแ

ตัวแปลง อาจมีขอจํากัดดานความ

1 ในชอง ประเภท ใหเลือกหนว

2 ในชอง หนวย แรก ใหเลือกหน

ใหเลือกหนวยที่คุณตองการแป

3 ในชอง มูลคา แรก ใหปอนคา

อีกชองหนึ่งจะเปลี่ยนมาแสดง

การตัง้คาสกุลเงินหลัก

เลือก ประเภท > สกุลเงิน > ตัวเล

คุณตองเลือกสกุลเงินหลัก และปอน

เสมอ

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปล

แลกเปลี่ยนใหม เนื่องจา

ทั้งหมดจะถูกลบไป

http://www.adobe.com
http://adobe.com/support/forums/main.html


กา
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73

ร

ง 
า เสียงเตือนขอความเขา และเสียงสําหรับ

เภทตางๆ หรือกลุมผูโทร ใหกด  และเลือก 

มอื > รูปแบบ เลือกรูปแบบที่ตองการ 

สามารถเปลี่ยนรูปแบบไดโดยกด  

ที่คุณตองการใชงาน และเลือก ตกลง

งรูปแบบทั่วไปและรูปแบบเงียบ 

ือก เครื่องมือ > รูปแบบ เลื่อนไปยัง

ลอืก > ปรับตั้งคา เลื่อนไปที่การตั้ง

  เพื่อเปดตัวเลือก แบบเสียง

สดงดวยสัญลักษณ 

ิงค แหลงดาวนโหลดเสียง 

ปดรายการบุคมารคขึ้นมา โดยคุณสามารถ

รเชื่อมตอไปยังเว็บเพจเพื่อดาวนโหลดแบบ

ูโทรเมื่อมีสายเขา ใหเลือก ตวัเลือก > 

 เปด ชื่อของผูโทรจะตองเปนชื่อ

ลือก > สรางใหม
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

การปรับโทรศัพทของคุณใหเหมาะกับความตองกา
ในการปรับโทรศัพทของคุณใหเหมาะกับความตองการ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ในการใชหนาจอแสดงผลในโหมดสแตนดบายเพื่อเขาใชงานแอปพลิเคชั่น

ที่คุณใชเปนประจําไดอยางรวดเร็ว โปรดดูที่ “สแตนดบายพิเศษ” ในหนา 75

• ในการเปลี่ยนภาพพื้นหลังสําหรับโหมดสแตนดบาย โปรดดูที่ 

“การเปลี่ยนแปลงลักษณะของโทรศัพท” ในหนา 75

• ในการปรับแตงเสียงเรียกเขา โปรดดูที่ “รูปแบบ—ตั้งแบบเสียง” ในหนา 73 และ 

“การใสเสียงเรียกเขาลงในรายชื่อติดตอ” ในหนา 18

• ในการเปลี่ยนปุมลัดที่กําหนดใหสําหรับการกดปุมเลื่อนและปุมเลือกซาย

และขวาตางๆ ในโหมดสแตนดบาย โปรดดูที่ “โหมดพรอมทํางาน” ในหนา 86 

• ในการเปลี่ยนนาฬิกาที่แสดงในโหมดสแตนดบาย ใหกด  และเลือก 

แอปพลิเคชั่น > นาฬิกา > ตัวเลือก > การตั้งคา > ชนิดนาฬิกา > อะนาล็อก 

หรือ ดิจิตัล

• ในการเปลี่ยนขอความตอนรับเปนภาพหรือภาพเคลื่อนไหว ใหกด  และเลือก 

เครื่องมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา > จอภาพ > 

โลโกหรือขอความตอนรับ

• ในการเปลี่ยนรูปลักษณของหนาจอ ในเมนูหลัก เลือก ตัวเลอืก > 

เปลี่ยนมุมมองเมนู

• ในการจัดเมนูหลักใหม ในเมนูหลัก ใหเลือก ตวัเลือก > ยาย, ยายไปโฟลเดอร 

หรือ โฟลเดอรใหม คุณสามารถยายโปรแกรมที่ไมคอยไดใชง

านไปไวในแฟมขอมูล แลวนําโปรแกรมที่คุณใชงานอยูเปนประจํามา

ไวในเมนูหลักได

• ในการจัดเรียงแผนในเมนูมัลติมีเดีย ใหกด  และเลือก ตัวเลือก > 

จัดเรียงแผน

รูปแบบ—ตั้งแบบเสีย
ในการตั้งคาและปรับแตงเสียงเรียกเข

เหตุการณอื่นๆ สภาวะการใชงานประ

เครื่องมือ > รูปแบบ

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหเลือก เครื่อง

และเลือก ตัวเลือก > ทํางาน คุณยัง

ในโหมดสแตนดบาย เลื่อนไปที่รูปแบบ

เคล็ดลับ! ในการสลับระหวา

ใหกดคางไวที่ปุม 

ในการแกไขรูปแบบ ใหกด  และเล

รูปแบบที่ตองการแกไข และเลือก ตัวเ

คาที่คุณตองการเปลี่ยนแปลง และกด

ที่จัดเก็บไวในการดหนวยความจําจะแ

เมื่อคุณเลือกแบบเสียงจากรายการ ล

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะเ

เลือกบุคมารคที่ตองการและเริ่มทํากา

เสียงนั้นได

หากคุณตองการใหเครื่องพูดชื่อของผ

ปรับตั้งคา และตั้ง พูดชื่อผูโทร เปน

ที่ไดรับการจัดเก็บไวใน รายชื่อ

ในการสรางรูปแบบใหม ใหเลือก ตัวเ



7

ิลิตี > เสียง 3-D คุณสามารถใช เสียง 3-D 

ําหรับเสียงเรียกเขา เสียงเรียกเขาบางเสียง

บสามมิติ

ิ เลือก เอฟเฟกตเสียงเรียกเขา 3-D > เปด

มาใชกับเสียงเรียกเขา เลือก แนววิถีเสียง 

รแกไขเอฟเฟกต เลือกจากการตั้งคาตอไปนี้:

ยหรือขวาเพื่อปรับความเร็วที่เสียง

สามารถใชการตั้งคานี้ไดกับเสียงเรียกเขาทุกเสียง

โค

ด เพื่อใหเสียงของเสียงเรียกเขา

งคุณ และเบาลงเมื่อคุณอยูหางจากโทรศัพท 

กเขาจะดังขึ้นเรื่อยๆ และเบาลงเรื่อยๆ 

ารถใชดอปเพลอรตไดกับทุกแนววิถีเสียง

ตเสียงแบบสามมติิ เลือก ตัวเลือก > 

ดเลือกเอฟเฟกตเสียงแบบสามมิติใดๆ 

อริโอกับเสียงเรียกเขาแทน

ขา เลือก เครื่องมือ > รูปแบบ > ตัวเลือก > 
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รปูแบบออฟไลน

คุณสามารถใชรูปแบบ ออฟไลน เพื่อใชโทรศัพทไดโดยไมตองเชื่อมตอกับ

เครือขายไรสาย เมื่อคุณเปดใชรูปแบบ ออฟไลน การเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย

จะถูกปด และจะมีเครื่องหมาย  ปรากฎในพื้นที่แสดงความแรงของสัญญาณ 

เครื่องโทรศัพทจะปดกั้นสัญญาณ RF ไรสายทั้งหมดทั้งขาเขาและขาออก 

หากคุณสงขอความ ขอความดังกลาวจะถูกเก็บไวในถาดออกเพื่อรอสงภายหลัง

ขณะใชรูปแบบ ออฟไลน คุณจะสามารถใชโทรศัพทของคุณโดยไมตองใส (U)SIM 

การด

ขอสําคัญ: ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออกหรือรับสาย 

หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองอยูในพื้นที่ใหบริการเครือขายเซลลูลารได 

แตคุณอาจสามารถโทรติดตอเบอรโทรฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้ง

โปรแกรมไวในเครื่องของคุณไวลวงหนาแลวได ในการโทรติดตอ 

คุณตองใชฟงกชันโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 

หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค

เมื่อคุณไดเปดใชรูปแบบ ออฟไลน แลว คุณยังสามารถใช LAN ไรสาย เชน 

เพื่ออานอเีมลหรือเบราสอินเทอรเน็ตได โปรดปฏิบัติตามขอกําหนดดาน

ความปลอดภัยที่มีเมื่อสรางและใชการเชื่อมตอ LAN ไรสาย โปรดดูที่ “LAN ไรสาย” 

ในหนา 51 คุณยังสามารถใชการเชื่อมตอ Bluetooth ได ขณะอยูในรูปแบบ ออฟไลน 

โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ Bluetooth” ในหนา 53

ในการออกจากรูปแบบ ออฟไลน ใหกดปุมเปดปด และเลือกรูปแบบอื่น 

โทรศัพทจะสงสัญญาณไรสายไดตามเดิม (หากมีความแรงของสัญญาณเพียงพอ)

เสียง 3-D 
กด  และเลือก เครื่องมือ > ยูท

เพื่อใชเอฟเฟกตเสียงแบบสามมิติส

เทานั้นที่สนับสนุนเอฟเฟกตเสียงแบ

ในการเปดใชเอฟเฟกตแบบสามมิต

ในการเปลี่ยนเอฟเฟกตสามมิติที่นํา

และเลือกเอฟเฟกตที่ตองการ ในกา

ความเร็วจังหวะ—เลื่อนไปทางซา

เคลื่อนจากจุดหนึ่งไปอกีจุดหนึ่ง ไม

เสียงกอง—เลือกประเภทเสียงเอค

ดอปเพลอรเอฟเฟกต—เลือก เป

ดังขึ้นเมื่อคุณเขาไปใกลโทรศัพทขอ

เมื่อคุณเขาไปใกลโทรศัพท เสียงเรีย

เมื่อคุณอยูหางจากโทรศัพท ไมสาม

ในการฟงเสียงเรียกเขาดวยเอฟเฟก

เลนแบบเสียง

หากคุณเปดใชเสียงสามมิติ แตไมไ

เครื่องจะใชการขยายแถบเสียงสเต

ในการปรับความดังของเสียงเรียกเ

ปรับตั้งคา > ระดับความดัง
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สดงสัญลักษณบงบอกสถานะ เครื่องมือตางๆ 

ณะนี้ และการคนหา

ตนดบายพิเศษ ใหกด  และเลือก เครื่องมอื 

คา > โหมดพรอมทํางาน > แบบพิเศษ

น

 

ที่ระ

> 

 > 

แลว
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

การเปลี่ยนแปลงลักษณะของโทรศัพท
ในการเปลี่ยนลักษณะของหนาจอ เชน ภาพพื้นหลังและไอคอน ใหกด 

 และเลือก เครื่องมอื > การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา > 

ลักษณะ

ในการเปลี่ยนลักษณะที่จะใชกับแอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเครื่อง เลือก ลักษณะ > 

ทั่วไป

ในการดูตัวอยางลักษณะกอนเรียกใชลักษณะนั้น ใหเลือก ตัวเลือก > ดูตัวอยาง 

ในการเปดใชลักษณะที่แสดงตัวอยางไว เลือก ตัวเลือก > ตั้ง 

ลักษณะที่ใชงานอยูจะมีสัญลักษณ  กํากับ

ลักษณะที่เก็บไวในการดหนวยความจํา จะมีสัญลักษณ  กํากับ

หากตองการเปลี่ยนเคาโครงของเมนูหลัก เลือก ลักษณะ > มุมมองเมนู

ในการเปดการเชื่อมตอเบราเซอรและดาวนโหลดลักษณะเพิ่มเติม ใหเลือก ทั่วไป หรือ 

มุมมองเมนู และเลือก แหลงโหลดลักษณะ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ขอสําคญั: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได และมีการรักษาความ

ปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานั้น

ในการแกไขภาพพื้นหลัง ใหเลือก ลักษณะ > ภาพพื้นหลัง 

เพื่อเปลี่ยนภาพพื้นหลังของเครื่องสําหรับโหมดสแตนดบายพิเศษ

สแตนดบายพิเศษ
หนาจอในโหมดสแตนดบายพิเศษจะแ

หนาจอแสดงสิ่งที่เครื่องกําลังเลนในข

ในการเปดหรือปดการใชงานโหมดสแ

> การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับตั้ง

เลื่อนไปยังโปรแกรมหรือเหตุการณที่

ตองการ และกดปุม  

คุณจะไมสามารถใชปุมลัดมาตรฐานบ

ปุมเลื่อนที่มีอยูในโหมดสแตนดบายได

เมื่อคุณใชงานโหมดสแตนดบายพิเศษ

ในการเปลี่ยนปุมลัดของแอปพลิเคชั่น

บบตั้งไว ใหกด  เลือก เครื่องมือ 

การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา

โหมดพรอมทํางาน > แอปฯ 

สแตนดบายพิเศษ

ปุมลัดบางปุมอาจเปนปุมที่กําหนดไว

และคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงได



7

ูรับสายปลายทางโดยแนบไปในขอความ

MS (เฉพาะในเครือขายระบบ UMTS เทานั้น) 

ี่ยนชื่อผูรับกอนสงได กดปุมโทรออกเพื่อสงไฟล

ริการเสริมของเครือขาย)

เขาแบบ DTMF (เชน รหัสผาน) ใหเลือก ตัวเลือก 

 หรือคนหาตัวอักษรนั้นใน รายชื่อ 

อักษรหยุดชั่วคราว (p) ใหกด  ซ้ําไปเรื่อยๆ 

สามารถเพิ่มโทนเสียง DTMF ลงไปในชอง 

ื่อ

ื่อรับสายเรียกเขาอีกสายหนึ่ง ใหเลือก ตัวเลือก > 

วางสายที่สนทนาอยูกับสายที่พักไว เลือก ตัวเลือก 

ี่กําลังสนทนากับสายที่พักไวเขาดวยกัน 

า เลือก ตัวเลือก > โอน

ี่กําลังสนทนาอยูเพียงสายเดียว และตองการ 

ออก หากตองการกลับมาสนทนาตอ 

นใหเสียงจากหูฟงไปออกที่ลําโพงของเครื่อง เลือก 

มีชุดหูฟงแบบ Bluetooth ที่ใชงานรวมกันได 

ุดหูฟงนั้น ใหเลือก ตัวเลือก > ใชงานแฮนดฟรี 

ครื่อง เลือก ตัวเลือก > ใชงานหูฟงโทรศัพท

ทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชฟงกชัน

งจากเสียงจะดังมาก
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การโทรออก

สายสนทนา
1 เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย ใหปอนเบอรโทรศัพทพรอมกับรหัสพื้นที่ 

ในการลบหมายเลข กด  สําหรับการโทรออกตางประเทศ

ใหกด  สองครั้งสําหรับเครื่องหมาย + (แทนรหัสการโทรออกตางประเทศ) 

และปอนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (ไมตองใสเลข 0 นําหนาแลวแตกรณี) 

แลวตามดวยเบอรโทรศัพท

2 กดปุมโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

3 กดปุมวางสายเพื่อยุติการสนทนา (หรือเพื่อยกเลิกการโทรออก) เมื่อกดปุมวาง

สาย เครื่องจะวางสายสนทนานั้นเสมอ แมวาจะมีการใชงานแอปพลิเคชั่น

อื่นอยูก็ตาม

หากตองการปรับระดับเสียง ใหใช ปุมระดับเสียงดานขางของเครื่อง คุณสามารถ

ใชปุมเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียงได หากคุณตั้งระดับเสียงเปน เงียบเสียง ใหเลือก 

เลิกเงียบ กอน

ในการโทรออกโดยใชรายชื่อจาก รายชื่อ กด  และเลือก รายชื่อ 

เลื่อนไปยังรายชื่อที่ตองการ หรือปอนอักษรตัวแรกของชื่อที่ตองการลงในชอง

สําหรับการคนหา รายชื่อที่ตรงกับอักษรที่ปอนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ 

หากตองการโทร ใหกดปุมโทรออก

คุณตองคัดลอกรายชื่อจากซิมการดมาไวที่ รายชื่อ กอนจึงจะสามารถโทรออก

โดยใชขอมูลจากรายชื่อได โปรดดูที่ “การคัดลอกรายชื่อ” ในหนา 18

ในการโทรไปยังหมายเลขที่โทรออกลาสุดขณะอยูในโหมดสแตนดบาย 

ใหกดปุมโทรออก แลวเลื่อนไปยังเบอรที่คุณตองการ จากนั้น ใหกดปุมโทรออก

ในการสงภาพหรือวิดีโอคลิปไปยังผ

มัลติมีเดีย เลือก ตัวเลือก > สง M

คุณสามารถแกไขขอความและเปล

ไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได (บ

ในการสงสงตัวอักษรแทนเสียงเรียก

> สง DTMF ปอนตัวอักษร DTMF

ในการปอนตัวอกัษรรอ (w) หรือตัว

เลือก ตกลง เพื่อสงโทนเสียงนั้น คุณ

เบอรโทร หรือ DTMF ในบัตรรายช

ในการพักสายที่กําลังสนทนาอยู เพ

พักสาย หากตองการสลับสายระห

> สลับ หากตองการเชื่อมตอสายท

และถอนตัวเองออกจากสายสนทน

เคล็ดลับ! หากคุณมีสายท

พักสายนั้นๆ ใหกดปุมโทร

ใหกดปุมโทรออกอีกครั้ง

ขณะสนทนาอยู หากตองการเปลี่ย

ตัวเลือก > ใชงานลําโพง หากคุณ

และตองการเปลี่ยนใหเสียงออกที่ช

หากตองการสลับกับมาที่หูฟงของเ

คําเตือน: โปรดอยาถือโ

เปดเสียงออกลําโพง เนื่อ
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แตกตางกันตามผูใหบริการ 

เทอรเน็ต ใหเลือกระบบเครือขาย

 เครือขายที่จัดเก็บไวที่มีสัญลักษณ  

ยการ หากไมตองการทําการเชื่อมตอ เลือก 

็จเรียบรอยแลว คุณจะสามารถจัดเก็บ

ในรูปของจุดเชื่อมตอที่คุณรูจัก

ตอไปนี้:

ื่อมตอสําหรับบริการ เมื่อมีบริการสาย

ื่อมตอที่เหมาะสม

ิ้นสุดการเชื่อมตอเขากับบริการสายอินเตอรเน็ต

อินเทอรเน็ตสําหรับสายโทรออก 

ษณะนี้มากกวาหนึ่งบริการ ตัวเลือกนี้จะ

ดคาไวแลวและนํามาใชไดมากกวาหนึ่งบริการ

คาบริการใหม ตัวเลือกนี้จะปรากฏ

หนดคา

ายที่คุณเชื่อมตอในปจจุบันเอาไว 

ํากับอยูบนรายการระบบเครือขาย 

เชื่อมตอกับเครือขาย LAN ไรสาย

บริการสายอนิเทอรเน็ตโดยใชระบบเครือขาย 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

หากตองการวางสายที่สนทนาอยู และเปลี่ยนไปรับสายเรียกซอน เลือก ตัวเลือก > 

แทนที่

หากตองการวางสายที่กําลังสนทนาอยูมากกวาหนึ่งสาย ใหเลือก ตัวเลือก > 

วางสายทั้งหมด

ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใชไดขณะสนทนา คือ บริการเสริมจาก

ระบบเครือขาย

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสาย และการโทรออกดวยเสียง 

โปรดศึกษาจากคูมือผูใชที่มีเนื้อหาครอบคลุมที่ www.nokia.co.th/N81/support 

หรือที่เว็บไซต Nokia ในพื้นที่ของคุณ

สายอินเทอรเน็ต

เมื่อใชบริการสายอนิเทอรเน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณจะสามารถ

โทรออกและรับสายเรียกเขาผานอินเทอรเน็ตได

หากตองการโทรออกหรือรับสายอินเทอรเน็ต คุณตองเชื่อมตอโทรศัพท

เขากับบริการสายอินเทอรเน็ตกอน

กด  และเลือก เครื่องมือ > เชื่อมตอ > โทรเน็ต

หากตองการเชื่อมตอกับบริการสายอินเทอรเน็ต โทรศัพทตองอยูในพื้นที่ใหบริการ

ของระบบเครือขายการเชื่อมตอ เชน จุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย 

ขอสําคญั: ควรเปดใชการเขารหัสวิธีใดวิธีหนึ่งที่สามารถใชไดเสมอ

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมตอกับ LAN ไรสายของคุณ 

การใชการเขารหัสจะชวยลดความเสี่ยงจากการเขาใชขอมูลของคุณ

โดยไมไดรับอนุญาต

บางประเทศ เชน ฝรั่งเศส มีขอจาํกัดในการใช LAN ไรสาย โปรดตรวจสอบจาก

เจาหนาที่ในทองที่ของคุณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

จุดเชื่อมตอที่สามารถใชบริการไดอาจ

หากตองการเชื่อมตอกับบริการสายอิน

การเชื่อมตอที่มีจากรายการและกด 

กํากับ จะปรากฏเปนตัวเลือกแรกในรา

ยกเลิก

หลังจากคุณเชื่อมตอเขากับบริการเสร

ระบบเครือขาย LAN ไรสายที่คุณใชไว

เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือก

เชื่อมตอกับบริการ—เพื่อสรางการเช

อินเทอรเน็ตและระบบเครือขายการเช

ตัดการเชื่อมตอจากบริการ—เพื่อส

เปลี่ยนบริการ—เพื่อเลือกบริการสาย

หากเชื่อมตอโทรศัพทเขากับบริการลัก

ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อมีบริการที่กําหน

กําหนดคาของบริการ—เพื่อกําหนด

เฉพาะเมื่อมีหลายบริการที่ยังไมถูกกํา

จัดเก็บเครือขาย—เพื่อจัดเก็บเครือข

เครือขายที่จัดเก็บไวแลวจะมี  ก

ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณ

ที่ยังไมไดจัดเก็บไว

ใชเครือขายที่ซอน—เพื่อเชื่อมตอกับ

LAN ไรสายที่ถูกซอนไว

http://www.nokia.co.th/N81/support
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ไดรับ, เบอรที่รับสาย หรือ เบอรที่โทรออก 

ก ตัวเลือก > สายอินเทอรเน็ต

นิดการโทรที่คุณเลือกใช และโทรศัพทของคุณ

แลว คาเริ่มตนของการโทรออก

รโทรออกสายสนทนาผานทางอินเตอรเน็ต 

การโทรฉุกเฉิน เครื่องของคุณจะทําการติดตอ

หลัก ในกรณีที่การโทรฉุกเฉินผานเครือขาย

พยายามโทรฉุกเฉินผานผูใหบริการอินเทอรเน็ต 

ยโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เปดใช คุณควรใชเครือขาย

เฉิน หากเปนไปได หาก คุณอยูในพื้นที่ใหบริการ

จสอบใหแนใจวาเปดเครื่องโทรศัพทแลว

ยายามโทรฉุกเฉิน โทรศัพทของคุณจะ

ยใชการโทรผานอนิเทอรเน็ตไดหรือไมนั้น 

ย WLAN หรือไม และผูใหบริการอนิเทอรเน็ต

ือไม โปรดติดตอผูใหบริการอินเตอรเน็ต

บริการการโทรฉุกเฉินโดยการโทรผาน

ยอินเทอรเน็ต ใหกด  และเลือก เครื่องมือ > 

รับการโทรออกที่เลือกใช ใหเลือก ตัวเลือก > 

ว > เซลลลูาร หรือ สายอินเทอรเน็ต

ของบริการที่เลือก ใหเลือก ตัวเลือก > เปด

ไป
กา
รโ
ท
รอ

อก

8 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

รีเฟรช—เพื่อรีเฟรชรายการระบบเครือขายการเชื่อมตอดวยตัวคุณเอง ใชตัวเลือกนี้

หากเครือขาย LAN ไรสายของคุณไมปรากฏในรายการ โดยปกติรายการนี้จะไดรับ

การรีเฟรชโดยอัตโนมัติทุกๆ 15 วินาที

การตั้งคา—เพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งคา

ออก—เพื่อปดแอปพลิเคชั่น

ตัวเลือกที่มีใหอาจแตกตางกันออกไป

โทรศัพทของคุณสามารถเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตอ LAN ไรสายไดครั้งละหนึ่งจุดเทานั้น 

หากคุณใชบริการสายอนิเทอรเน็ตมากกวาสองบริการ ซึ่งใชจุดเชื่อมตอจุดเดียวกัน 

โทรศัพทอาจเชื่อมตอกับบริการเหลานั้นพรอมๆ กัน บริการที่นํามาใชสําหรับ

สายโทรออกผานทางอนิเทอรเน็ตจะแสดงไวบนหนาจอ 

ที่แสดงพรอมกับรายการระบบเครือขายการเชื่อมตอ หากตองการเปลี่ยนแปลง เลือก 

เปลี่ยนบริการ

เมื่อคุณเชื่อมตอกับบริการสายอินเทอรเน็ต  จะปรากฏในโหมดสแตนดบาย

คุณอาจมีทางลัดสําหรับ โทรเน็ต ในโหมดสแตนดบายพิเศษอยูแลว หากไมมี

คุณสามารถเพิ่มทางลัดเองได คุณสามารถใชทางลัดเพื่อลงทะเบียนดวยตัวคุณเอง

ได หากทั้งบริการสายอนิเทอรเน็ตและจุดเชื่อมตอพรอมใชงาน หากคุณเชื่อมตอกับ

บริการสายอินเทอรเน็ตไวอยูแลว โทรศัพทจะถามวา คุณตองการยุติการเชื่อมตอ

กับบริการดังกลาวหรือไม

หากตองการโทรสายอินเทอรเน็ตในโหมดสแตนดบาย ใหพิมพเบอรโทรศัพท

หรือที่อยูอินเทอรเน็ตและกดปุมโทรออก ในการสลับระหวางโหมดตัวอักษรและ

ตัวเลขใหกดปุม # คางไว เมื่อตองจบการสนทนา ใหกดปุมวางสาย

คุณยังสามารถโทรออกผานอินเทอรเน็ตจาก รายชื่อ และ บันทึก ได ในการโทรจาก 

รายชื่อ กด  และเลือก รายชื่อ เลื่อนไปยังรายชื่อที่ตองการและเลือก ตัวเลือก > 

สายอินเทอรเน็ต ในการโทรจาก บันทึก ใหกด  และเลือก เครื่องมือ > บันทึก 

> เบอรโทรลาสุด และ เบอรที่ไม

เลื่อนไปยังรายชื่อที่ตองการและเลือ

หาก สายอินเทอรเน็ต ถูกตั้งเปนช

เชื่อมตอกับบริการสายอินเทอรเน็ต

จะเปนการโทรผานอินเทอรเน็ต

โทรศัพทของคุณสามารถใชงานกา

(การติดตอผานอนิเตอรเน็ต) แตใน

ผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่เปน

โทรศัพทเซลลูลารไมไดผล เครื่องจะ

เนื่องดวยลักษณะสัญญาณเครือขา

โทรศัพทเคลื่อนที่สําหรับการโทรฉุก

ของเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ตรว

และพรอมสําหรับโทรออก กอนจะพ

สามารถใชงานการติดตอฉุกเฉินโด

ขึ้นอยูกับวามีการใหบริการเครือขา

สามารถใหบริการการโทรฉุกเฉินหร

ของคุณเพื่อตรวจสอบวาสามารถให

อินเทอรเน็ตไดหรือไม

การตั้งคา

ในการดูการตั้งคาสําหรับบริการสา

เชื่อมตอ > โทรเน็ต > การตั้งคา

ในการดูหรือเลือกชนิดการโทรสําห

เปลี่ยน > ประเภทการโทรที่ตั้งไ

ในการเปดหนาจอการตั้งคาบริการ

ตัวเลือกที่มีใหอาจแตกตางกันออก



กา
รโ
ท
รอ

อก

79

ละวดิีโอ

วิดีโอ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย 

ฉพาะในเครือขาย UMTS เทานั้น), 

บาย และเลือก ศูนยขอความเสียง หรือ 

นสาย” ในหนา 92 และ “สายสนทนาทางวิดีโอ” 

ากขอความเสียง กด  และเลือก 

กศูนยขอความ และ ตัวเลือก > เปลี่ยนเบอร 

ร) จากนั้น เลือก ตกลง

ก

อื่น เลือก ตัวเลอืก > โทรออกใหม 

นมัติ

ารดึงสายแรกกลับเขารวมประชุมทางโทรศัพท 

ําตามขั้นตอนที่ 2 และเลือก ตัวเลือก > 

ูรวมประชุมสายไดมากที่สุด 6 สาย 

ผูรวมประชุมคนหนึ่ง เลือก ตัวเลือก > ประชุม 

ะเลือก สวนตัว โทรศัพทจะพักสายการ

ูรวมประชุมสายรายอืน่ๆ จะยังสามารถสนทนา

นตัวเสร็จแลว ใหเลือก ตัวเลือก > 

สูการประชุม
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

การตั้งคาบริการ

กด  และเลือก เครื่องมือ > เชื่อมตอ > โทรเน็ต > ตัวเลือก > การตั้งคา > 

การตั้งคา: 

ในการดูการตั้งคาของบริการ ใหเลือก ประเภทลอ็กอิน และจากตัวเลือกตอไปนี้:

อัตโนมตัิ—เพื่อล็อกเขาสูบริการสายอินเทอรเน็ตโดยอัตโนมัติ เมื่อพบเครือขาย

ที่รูจักแลว โทรศัพทจะเชื่อมตอกับบริการสายอินเทอรเน็ตใหโดยอัตโนมัติ

โดยผูใช—เพื่อล็อกอนิเขาสูบริการสายอินเทอรเน็ตดวยตัวเอง

หากคุณใชการล็อกอินแบบอัตโนมัติสําหรับเครือขาย LAN ไรสาย โทรศัพทจะสแกน

หาเครือขาย LAN ไรสายใหเปนระยะๆ แตการทําเชนนี้จะทําใหสิ้นเปลืองแบตเตอรี่

และลดอายุการใชงานแบตเตอรี่

เลือก เครือขายเชื่อมตอที่ถูกเก็บ เพื่อดูเครือขายการเชื่อมตอ ซึ่งบริการสาย

อินเทอรเน็ตจดจําไว เครือขายเหลานี้ใชสําหรับการล็อกอนิโดยอัตโนมัติ และจะมี 

 กํากับอยูบนรายการเครือขายการเชื่อมตอ

เลือก แกไขการตั้งคาบริการ เพื่อเปดการตั้งคาบริการเฉพาะ ตัวเลือกนี้จะนํามา

ใชไดเฉพาะเมื่อติดตั้งปลั๊กอินของซอฟตแวรของบริการเฉพาะลงในโทรศัพทแลว

เครือขายการเชื่อมตอที่จัดเก็บไว

ในการดูหรือลบเครือขายการเชื่อมตอที่คุณไดบันทึกไวสําหรับบริการสายอนิเอรเน็ต 

ใหกด  และเลือก เครื่องมือ > เชื่อมตอ > โทรเน็ต > การตั้งคา > การตั้งคา: > 

เครือขายเชื่อมตอที่ถูกเก็บ > ตัวเลือก > เปด

เลือก ตัวเลือก > ลบออก เพื่อลบเครือขายการเชื่อมตอออกจากบริการ

ศูนยฝากขอความเสียงแ

ในการโทรไปยังศูนยฝากขอความและ

ศูนยฝากขอความวิดีโอสามารถใชไดเ

กดคางไวที่ปุม  ในโหมดสแตนด

ศูนยขอความวิดโีอ โปรดดูที่ “การโอ

ในหนา 80

 ในการเปลี่ยนเบอรโทรศัพทของศูนยฝ

เครื่องมือ > ยูทิลิต ี> โทรศูนย เลือ

ปอนหมายเลข (ที่ไดรับจากผูใหบริกา

การประชุมสาย

1 โทรออกไปยังผูรวมประชุมรายแร

2 ในการโทรไปยังผูรวมประชุมราย

สายแรกจะถูกพักสายไวโดยอัตโ

3 เมื่อมีผูรับสายใหมแลว เมื่อตองก

ใหเลือก ตัวเลือก > ประชุม

ในการเพิ่มคนใหมเขาสูสาย ใหท

ประชุม > เพิ่มในการประชุม 

โทรศัพทเครื่องนี้สามารถรองรับผ

รวมทั้งตัวคุณ

ในการสนทนาเปนการสวนตัวกับ

> สวนตัว เลือกผูรวมประชุมแล

ประชุมในเครื่องของคุณไว สวนผ

ตอไปได หลังจากสนทนาสายสว

เพิ่มในการประชุม เพื่อกลับเขา
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เสียง

โดยใชรายการเสียงอาจจะเกิดปญหาขึ้นได 

ังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควร

เสียงเพียงอยางเดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม

โพงจะเริ่มทํางาน ใหถือโทรศัพทหางจากตัว

 ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือกดานขวา

ออยูกับชุดหูฟงที่มีปุมชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันได 

ิ่มการโทรออกโดยใชเสียง

ะคําวา พูดตอนนี้ จะปรากฏ พูด ชื่อหรือชื่อเลน

เจน

ี่สรางไวแลวของรายชื่อที่จดจําไดในภาษาใน

ะหมายเลขโทรศัพท หลังจากนั้นอกีประมาณ

ยังหมายเลขนั้น หากรายชื่อที่เครื่องจดจํา

ดูรายชื่ออืน่ที่ตรงกัน หรือ หยุด เพื่อยกเลิก

บันทึกไวหลายหมายเลข เครื่องจะเลือก

ากไมไดตั้งคาดังกลาวไว เครื่องจะเลือก

ือถือ, มือถือ (บาน), มือถือ (ที่ทํางาน), 

ทร. (ที่ทํางาน)

อ
ริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณจะเห็นวิดีโอ

ละผูรับสาย 
กา
รโ
ท
รอ

อก

0 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

ในการถอนผูรวมประชุม ใหเลือก ตัวเลือก > ประชุม > ถอนผูรวมสาย 

เลื่อนไปที่ผูรวมประชุม และเลือก ถอน 

4 เมื่อตองการจบการประชุมสาย ใหกดปุมวางสาย

โทรดวน

ในการเปดใชการโทรดวน กด  และเลือก เครื่องมือ > การตั้งคา > โทรศัพท > 

การโทร > การโทรดวน > เปด

ในการกําหนดเบอรโทรศัพทใหกับปุมโทรดวนปุมใดปุมหนึ่ง ( — ) กด 

 และเลือก เครื่องมือ > ยูทิลิต ี> โทรดวน เลื่อนไปที่ปุมที่คุณตองการกําหนด

เบอรโทรศัพทให และเลือก ตัวเลือก > กําหนด  จะถูกสํารองไวใหกับ

ศูนยฝากขอความเสียงหรือวิดีโอ 

หากตองการโทรเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมโทรดวนและปุมโทรออก

การโทรออกดวยเสียง

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูง การสั่งงานดวยเสียงขั้นสูงนี้

ไมขึ้นกับเสียงของผูพูด ดังนั้น ผูใชไมตองบันทึกรายการเสียงไวลวงหนา โทรศัพทจะ

สรางรายการเสียงใหกับรายการตางๆ ในรายชื่อแทน แลวเปรียบเทียบรายการเสียง

ที่เปลงออกมากับรายการเสียงที่สรางไวแลว การจดจําเสียงในโทรศัพทจะ

ปรับเปลี่ยนตามเสียงของผูใชหลัก เพื่อใหจดจําการสั่งงานดวยเสียงไดดียิ่งขึ้น

รายการเสียงสําหรับรายชื่อคือชื่อหรือชื่อเลนที่จัดเก็บไวบนบัตรรายชื่อ 

ในการฟงรายการเสียงสังเคราะห ใหเปดบัตรรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > 

เลนรายการเสียง

การโทรออกโดยใชรายการ

หมายเหตุ: การโทรออก

ถาคุณอยูในที่ที่มีเสียงด

อาศัยการโทรออกโดยใช

เมื่อคุณใชการโทรออกดวยเสียง ลํา

เล็กนอยเมื่อคุณพูดรายการเสียง

1 ในการเริ่มตนการโทรดวยเสียง

คางไว หากโทรศัพทของคุณต

ใหกดปุมชุดหูฟงคางไว เพื่อเร

2 คุณจะไดยินเสียงโทนสั้นๆ แล

ตามที่บันทึกอยูในรายชื่อใหชัด

3 โทรศัพทจะเลนรายการเสียงท

เครื่องที่เลือก และแสดงชื่อแล

2.5 วินาที เครื่องจะโทรออกไป

ไมถูกตอง ใหเลือก ถัดไป เพื่อ

การโทรดวยเสียง

หากรายชื่อนั้นมีหมายเลขโทรศัพท

หมายเลขหลัก หากมีการตั้งคาไว ห

หมายเลขแรกที่ใชไดตามลําดับนี้ ม

โทรศัพท, โทรศัพท (บาน) และ โ

สายสนทนาทางวิดีโ
เมื่อคุณทําการสนทนาทางวิดีโอ (บ

สองทางตามเวลาจริงระหวางคุณแ



กา
รโ
ท
รอ

อก

81

) ซึ่งในกรณีนี้คุณจะไดยินแตเสียง 

พื้นหลังที่เปนสีเทาแทน

แสดงวิดีโอหรือการฟงแตเสียง ใหเลือก 

 การสงวดิีโอ, การสงเสียง หรือ 

  หรือ 

ี่สงบนหนาจอ ใหเลือก ตัวเลือก > 

ุดหูฟงที่ใชการเชื่อมตอ Bluetooth 

เลือก > ใชงานแฮนดฟรี 

กที่ลําโพงของเครื่อง เลือก ตัวเลือก > 

หวางการสนทนาทางวิดีโอ ใหใชปุมปรับ

พวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > ใชกลองหลัก 

ที่สอง เลือก ตัวเลือก > ใชกลองรอง

ปุมวางสาย

บเครือขาย) เพื่อสงภาพวิดีโอสดหรือไฟลวิดีโอ

รศัพทเคลื่อนที่เครื่องอื่นที่ใชงานรวมกันได
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ภาพวิดีโอสดหรือภาพวิดีโอที่ถายไวโดยใชกลองถายรูปในโทรศัพทจะปรากฎ

ในเครื่องของคูสนทนาทางวิดีโอปลายสาย 

ในการสนทนาทางวิดีโอ คุณจําเปนตองมี USIM การดและอยูภายในบริเวณพื้นที่

ครอบคลุมของระบบเครือขาย UMTS โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายเพื่อ

สอบถามขอมูลเกี่ยวกับบริการและการเปนสมาชิกของบริการสนทนาทางวิดีโอ

ทั้งนี้ คุณสามารถสนทนาทางวิดีโอไดระหวางคุณกับคูสนทนาอีกฝายเทานั้น 

การสนทนาทางวิดีโอจะสามารถใชไดกับโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชงานรวมกันไดหรือ

ไคลเอนต ISDN แตคุณจะไมสามารถใชงานฟงกชันการสนทนาทางวิดีโอได 

หากมีการใชสายสนทนา สายสนทนาทางวิดีโออื่น หรือสายขอมูลอื่นอยู

ไอคอน: 

 คุณไมไดรับภาพวิดีโอ (เนื่องจากผูรับไมไดสงภาพวิดีโอ หรือระบบเครือขาย

ไมไดสงวิดีโอนั้น)  คุณปฏิเสธการสงภาพวิดีโอจากเครื่องโทรศัพทของคุณ

แมวาคุณจะปฏิเสธการสงภาพวิดีโอในระหวางสายสนทนาทางวิดีโอ คุณยังคงตอง

เสียคาใชจายเปนสายสนทนาทางวิดีโอ กรุณาตรวจสอบราคาจากผูใหบริการ

1 ในการเริ่มการสนทนาทางวิดีโอ ใหปอนหมายเลขโทรศัพทในโหมดสแตนดบาย 

หรือเลือก รายชื่อ และเลือกรายชื่อที่ตองการ

2 เลือก ตัวเลือก > โทร > สายวิดโีอ

กลองตัวรองที่อยูดานหนาจะไดใชตั้งแตเริ่มแรกในสายสนทนาทางวิดีโอ 

การเริ่มตอสายสนทนาทางวิดีโออาจตองใชเวลาสักครู กําลงัรอภาพวิดีโอ จะปรากฏ 

ในกรณีที่ตอสายไมได (เปนตนวา ระบบเครือขายไมรองรับฟงกชันการสนทนา

ทางวิดีโอ หรือเครื่องปลายสายไมสามารถใชงานรวมกันได) เครื่องจะแสดงขอความ

ใหคุณเลอืกวาตองการใชสายโทรออกตามปกติหรือสงขอความหรือขอความ

มัลติมีเดียแทนหรือไม

หากตอสายสนทนาทางวิดีโอไดเรียบรอยแลว คุณจะเห็นภาพวิดีโอสองกรอบ 

และไดยินเสียงออกจากลําโพง 

ผูรับสายอาจปฏิเสธการสงวิดีโอ (

และอาจเห็นภาพนิ่งหรือกราฟกบริเวณ

หากตองการเปลี่ยนแปลงระหวางการ

ตัวเลือก > ใชงาน หรือ ไมใชงาน >

การสงวิดีโอและเสียง

หากตองการซูมเขาหรือออก ใหกดปุม

ในการเปลี่ยนตําแหนงของภาพวิดีโอท

เปลี่ยนลําดับภาพ

หากตองการเปลี่ยนใหเสียงไปออกที่ช

ที่ตออยูกับเครื่องของคุณ ใหเลือก ตัว

หากตองการเปลี่ยนใหเสียงกลับมาออ

ใชงานหูฟงโทรศัพท

หากตองการปรับความดังของเสียงระ

ความดังที่ดานขางของโทรศัพท

หากตองการใชกลองหลักในการสงภา

หากตองการเปลี่ยนกลับไปใชกลองตัว

ในการจบการสนทนาทางวิดีโอ ใหกด

การแบงปนวิดโีอ
ใช มุมมองรวม (บริการเสริมจากระบ

จากโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณไปยังโท

ในระหวางการสนทนา
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ุคคล

กีชื่อหนึ่งวาการเชื่อมตอ Session Initiation 

IP ตองไดรับการกําหนดคาในโทรศัพท

องรวม ได

P จากผูใหบริการ และบันทึกไวในโทรศัพท

นแบบ OTA หรือในแบบรายการพารามิเตอร

ับ คุณสามารถปอนแอดเดรสนั้นในบัตรรายชื่อ

 แลวเปดรายชื่อ (หรือสรางรายชื่อใหมใหกับ

ายละเอียด > SIP หรือ มุมมองรวม ปอน SIP 

omainname (คุณสามารถใช IP แอดเดรส

รายชื่อนั้นๆ คุณสามารถใชเบอรโทรศัพท

ัสประเทศเอาไว เชน +358 เพื่อใชงาน

รเครือขายสนับสนุน)

ทําตามขั้นตอนตอไปนี้:

อตกลงสําหรับคุณในการใชเครือขาย UMTS

มตอ UMTS ของโทรศัพทถูกตองแลว 

ปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” ในหนา 93
กา
รโ
ท
รอ

อก

2 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

ลําโพงจะเริ่มทํางานเมื่อคุณใชงาน มุมมองรวม หากคุณไมตองการใชลําโพง

สําหรับสายสนทนาทางวิดีโอในขณะที่ใชวิดีโอรวมกัน คุณยังสามารถใช

ชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันได

ขอกําหนดการแบงปนวดิีโอ

เนื่องจาก มุมมองรวม จําเปนตองใชการเชื่อมตอแบบ UMTS การที่คุณจะสามารถ

ใชงาน มุมมองรวม ไดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความพรอมของเครือขาย UMTS 

ติดตอผูใหบริการหากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ และความพรอม

ของเครือขาย และคาบริการที่เกี่ยวของกับการใชบริการนี้

ในการใช มุมมองรวม คุณตองปฏิบัติดังนี้:

• ตรวจดใูหแนใจวามีการต ังคาการเช ือมตอระหวางบคุคลใหกับโทรศพัทของคณุแลว

โปรดดูที่ “การตั้งคา” ในหนา 82

• ตรวจดูใหแนใจวาคุณมีการเชื่อมตอ UMTS ที่ใชงานอยู และอยูภายในพื้นที่

ใหบริการของเครือขาย UMTS โปรดดูที่ “การตั้งคา” ในหนา 82 

หากคุณเริ่มตนเซสชันการแบงปนขณะที่คุณอยูในพื้นที่ครอบคลุมของระบบ

เครือขาย UMTS และเกิดการสงมอบขามเครือขายไปยัง GSM เซสชันการ

แบงปนจะถูกยกเลิกแตคุณยังสามารถสนทนาตอได 

คุณไมสามารถเริ่มตนใชงาน มุมมองรวม ได 

หากคุณไมไดอยูในพื้นที่ครอบคลุมของเครือขาย UMTS

• ตรวจดูใหแนใจวาทั้งผูสงและผูรับไดลงทะเบียนเขาสูเครือขาย UMTS แลว 

หากคุณเชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งใหเขาสูเซสชันการแบงปน และเครื่องของ

ผูรับไมไดอยูในพื้นที่ครอบคลุมของระบบเครือขาย UMTS ไมไดติดตั้ง 

มุมมองรวม ไว หรือไมไดตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคลไว ผูรับจะไมทราบวา

คุณไดสงคําเชิญมาให แตคุณจะไดรับขอความแสดงขอผิดพลาดซึ่งแสดงวา

ผูรับไมสามารถรับคําเชิญได

การตัง้คา

การตัง้คาการเชื่อมตอระหวางบ

การเชื่อมตอระหวางบุคคลเรียกในอ

Protocol (SIP) การตั้งคารูปแบบ S

ของคุณกอนจึงจะสามารถใช มุมม

โปรดสอบถามการตั้งคารูปแบบ SI

ของคุณ 

ผูใหบริการอาจสงการตั้งคาใหคุณใ

ที่จําเปนก็ได

หากคุณทราบ SIP แอดเดรสของผูร

ของคุณได กด  เลือก รายชื่อ

บุคคลนั้น) เลือก ตัวเลือก > เพิ่มร

แอดเดรสในรูปแบบ username@d

แทนชื่อโดเมนได)

หากคุณไมทราบ SIP แอดเดรสของ

ของผูรับที่จัดเก็บไวแลวซึ่งไดรวมรห

การแบงปนวิดีโอได (หากผูใหบริกา

การตัง้คาการเชื่อมตอ UMTS

ในการตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS ให

• ติดตอผูใหบริการเพื่อกําหนดข

• ตรวจดูใหแนใจวาตั้งคาจุดเชื่อ

หากตองการความชวยเหลือ โ
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ลือก > ทําตอ ดู “สแตนดบายพิเศษ” 

คุณ ขอความคําเชิญจะปรากฏขึ้น

ูสง หากคุณไมไดตั้งโทรศัพทเปน เงียบ 

ุณ และคุณไมไดอยูในพื้นที่ครอบคลุม

าคุณไดรับคาํเชิญ

กจากตัวเลือกตอไปนี้:

น

ดรับขอความแจงวาคุณปฏิเสธคําเชิญนั้น 

ารทํางานเพื่อปฏิเสธเซสชัน

ดเสียงของคลิปชั่วคราว กด ปดเสียง

 หยุด หากวางสายสนทนา การแบงปนวิดีโอ

ธไมรับสาย
โทร หรือเปดสไลด

เขา ใหเลือก เงียบ
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

การแบงปนวิดโีอสดและวิดโีอคลิป

1 ขณะกําลังสนทนาอยู เลือก ตัวเลอืก > รวมดูวิดโีอ > ภาพสด 

และเปดฝาครอบเลนสของกลองถายรูปดานหลังเครื่อง

หากตองการแบงปนวิดีโอคลิป เลือก ตัวเลอืก > รวมดูวิดโีอ > คลิป 

รายการวิดีโอคลิปที่บันทึกไวในเครื่องจะปรากฎขึ้น เลือกวิดีโอคลิป

ที่คุณตองการแบงปน หากตองการดูภาพตัวอยางคลิป เลือก ตัวเลือก > เลน

2 หากคุณเลือกที่จะแบงปนวิดีโอสด โทรศัพทของคุณจะสงคําเชิญไปตาม SIP 

แอดเดรสที่คุณเพิ่มลงในบัตรรายชื่อของผูรับ 

หากคุณแบงปนวิดีโอคลิปอยู เลือก ตัวเลอืก > เชิฆ คุณอาจจําเปนตองแปลง

วิดีโอคลิปใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมกอนจึงจะสามารถทําการแบงปนได 

ตองแปลงคลิปสําหรับแบงใชงาน ทําตอ? จะปรากฎขึ้น เลือก ตกลง

หากจัดเก็บขอมูลติดตอของผูรับไวใน รายชื่อ และรายชื่อนั้นมีที่อยู SIP 

หลายที่อยูหรือเบอรโทรศัพทที่รวมรหัสประเทศ ใหเลือกที่อยูหรือเบอร

โทรศัพทที่ตองการ หากยังไมมีที่อยู SIP หรือเบอรโทรศัพทของผูรับ ใหพิมพที่อยู 

SIP หรือเบอรโทรศัพทของผูรับพรอมรหัสประเทศ และเลือก ตกลง เพื่อสงคําเชิญ

3 การแบงปนภาพจะเริ่มตนโดยอตัโนมัติ เมื่อผูรับตอบรับคําเชิญ

4 เลือก พัก เพื่อหยุดเซสชันการแบงปนชั่วคราว เลือก ทําตอ 

เพื่อกลับมาแบงปนตอ ในการเดินหนาหรือกรอกลับวิดีโอคลิปอยางรวดเร็ว ใหกด 

 หรือ  หากตองการเลนคลิปอีกครั้ง กด เลน

5 ในการสิ้นสุดเซสชันการแบงปน ใหเลือก หยุด ในการยุติสายสนทนา 

ใหกดปุมวางสาย หากวางสายสนทนาการแบงปนวิดีโอจะสิ้นสุดลงดวยเชนกัน

ในการจัดเก็บวิดีโอสดที่คุณไดแบงปน กด บันทึก เพื่อตอบรับคําถาม 

จัดเก็บวิดีโอคลปิที่รวมมองหรือไม? วิดีโอคลิปที่ใชรวมกันจะถูกจัดเก็บไว

ในแฟมขอมูล ภาพและวิดโีอ ใน คลังภาพ

หากคุณเขาใชแอปพลิเคชั่นอื่นในขณะที่กําลังแบงปนวิดีโอคลิป การแบงปนจะหยุด

ชั่วคราว หากตองการกลับไปที่หนาจอการแบงปนวิดีโอและแบงปนวิดีโอตอ 

ในโหมดสแตนดบายพิเศษ เลือก ตัวเ

ในหนา 75 

การตกลงรับคําเชิญ

เมื่อมีผูอื่นสงคําเชิญการแบงปนใหกับ

โดยแสดงชื่อหรือ SIP แอดเดรสของผ

โทรศัพทจะดังขึ้นเมื่อคุณไดรับคําเชิญ

หากผูอื่นสงคําเชิญการแบงปนใหแกค

ของเครือขาย UMTS คุณจะไมทราบว

เมื่อคุณไดรับคําเชิญ คุณสามารถเลือ

ยอมรับ—เพื่อใชงานเซสชันการแบงป

ปฏิเสธ—เพื่อปฏิเสธคําเชิญ ผูสงจะไ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดปุมจบก

การแบงปนและวางสายได

เมื่อคุณไดรับวิดีโอคลิป หากตองการป

ในการสิ้นสุดการแบงปนวิดีโอ ใหเลือก

จะสิ้นสุดลงดวยเชนกัน

การรบัสายหรือปฏิเส
หากตองการรับสายเรียกเขา ใหกดปุม

ในการปดเสียงเรียกเขาเมื่อมีสายเรียก
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สาย ใหเลือก สลับ ในการเชื่อมสายเรียกเขา

าอยู และวางสายของคุณเองจากสายทั้งสอง เลือก 

ายที่สนทนาอยู ใหกดปุมวางสาย 

ตัวเลือก > วางสายทั้งหมด

สายสนทนาที่ไมไดรับ ที่ไดรับและที่โทรออก ใหกด 

ึก > เบอรโทรลาสุด เครื่องจะบันทึกเบอรที่

ระบบเครือขายใชงานฟงกชันไดหลายฟงกชัน 

ื้นที่บริการ

หมด เลือก ตัวเลือก > ลางเบอรโทรลาสดุ 

นการลบขอมูลการใชรายการใด 

วเลือก ตวัเลือก > ลบรายการ 

นึ่ง ใหเลื่อนไปยังรายการที่ตองการ แลวกดปุม 

ณของสายเรียกเขาและสายโทรออก กด  

วลาการโทร

ารใชสายจริงที่แสดงในใบเรียกเก็บคาบริการจาก

กันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย 

ื่นๆ

 ตวัเลือก > ลางตัวจับเวลา โดยที่คุณตองปอน

ะซิมการด” ในหนา 88
กา
รโ
ท
รอ

อก

4 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

หากคุณไมตองการรับสาย กดปุมวางสาย หากคุณเรียกใชฟงกชัน 

การตั้งคาการโอนสาย > หากไมวาง เพื่อโอนสาย การปฏิเสธสายเรียกเขา

คือการโอนสายดวยเชนกัน โปรดดูที่ “การโอนสาย” ในหนา 92

เมื่อคุณเลือก ปฏิเสธ เพื่อปฏิเสธสายเรียกเขา คุณสามารถสงขอความแจงผูที่โทร

เขามาถึงเหตุผลที่คุณไมสามารถรับสายได เลือก ตัวเลือก > สงขอความตัวอกัษร 

หากตองการกําหนดตัวเลือกนี้และเขียนขอความตัวอักษรมาตรฐาน โปรดดูที่ 

“การโทร” ในหนา 91

การรบัสายหรือปฏิเสธไมรบัสายสนทนาทางวิดโีอ

เมื่อมีสายสนทนาทางวิดีโอเขามา  จะปรากฏขึ้น 

กดปุมโทรออกเพื่อรับสายวิดีโอ ยอมใหสงภาพวิดีโอใหผูโทร? จะปรากฎขึ้น 

หากตองการเริ่มตนสงภาพวิดีโอสด เลือก ใช

หากคุณไมใชงานการสนทนาทางวิดีโอ การสงวิดีโอจะไมทํางาน และคุณจะไดยิน

เพียงเสียงของผูโทร หนาจอสีเทาจะปรากฎแทนที่ภาพวิดีโอ 

หากตองการเปลี่ยนหนาจอสีเทาเปนภาพนิ่งที่ถายดวยกลองถายรูปในโทรศัพท

ของคุณ โปรดดูที่ “การโทร”, รูปภาพในสายวิดีโอ ในหนา 91

หากตองการจบการสนทนาทางวิดีโอ ใหกดปุมวางสาย

สายเรียกซอน

คุณสามารถรับสายในขณะที่กําลังสนทนากับอีกสายหนึ่งไดหากคุณเปดใชงาน 

สายเรียกซอน ใน เครื่องมือ > การตั้งคา > โทรศัพท > การโทร > สายเรียกซอน 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการรับสายเรียกซอน ใหกดปุมโทร สายแรกจะถูกพักไว

ในการสลับระหวางสายสนทนาสอง

หรือสายที่พักไวเขากับสายที่สนทน

ตัวเลือก > โอน เมื่อตองการวางส

หากตองการวางทั้งสองสาย เลือก 

บันทึก 
ในการจัดการกับเบอรโทรศัพทของ

 และเลือก เครื่องมือ > บันท

ไมไดรับสายและที่รับสาย ก็ตอเมื่อ

โดยที่เครื่องตองเปดอยู และอยูในพ

ในการลบรายการเบอรโทรลาสุดทั้ง

ในหนาจอหลักของเบอรโทรลาสุด ใ

ใหเปดขอมูลการใชที่ตองการลบ แล

หากตองการลบรายการใดรายการห

เวลาการโทร 

ในการตรวจดูระยะเวลาโดยประมา

และเลือก เครื่องมือ > บันทึก > เ

หมายเหตุ: ระยะเวลาก

ผูใหบริการอาจแตกตาง

การปดเศษ และปจจัยอ

ในการลางตัวจับเวลาการโทร เลือก

รหัสล็อคดวย โปรดดูที่ “โทรศัพทแล
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ือก > การตั้งคา > เวลาเก็บบันทึก

ยูในบันทึกทั้งหมด, การโทรลาสุด 

กอยางถาวร

เอียด คุณสามารถคัดลอกหมายเลข

วามแบบตัวอักษรได เลือก ตัวเลือก > 

ํานวนเทาใดและระยะเวลาการเชื่อมตอ

หเลื่อนไปที่รายการเขาหรือออกที่กํากับ

 > ดรูายละเอียด
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ขอมูลแพคเก็ต

ในการตรวจสอบจํานวนขอมูลที่สงและรับในระหวางการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต 

กด  และเลือก เครื่องมือ > บันทึก > ขอมูลแพคเก็ต ตัวอยางเชน 

คุณอาจจะตองชําระคาบริการในการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต ตามจํานวน

ขอมูลที่สงและรับ

การดรูายการตดิตอสือ่สารทกุรายการ

ไอคอนใน บันทึก มีดังตอไปนี้:

สายเรียกเขา

 สายโทรออก 

 รายการติดตอสื่อสารที่พลาดการติดตอ

ในการตรวจดูสายสนทนาทุกสาย ขอความแบบตัวอกัษรหรือขอมูลและการเชื่อมตอ 

LAN ไรสายที่ลงทะเบียนใชโดยโทรศัพท กด  เลือก เครื่องมือ > บันทึก และกด 

 เพื่อเปดบันทึกทั่วไป

รายการยอยตางๆ เชน ขอความตัวอักษรที่แบงสงออกไปมากกวาหนึ่งครั้ง 

และการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตจะถูกเก็บรวบรวมไวเปนรายการติดตอสื่อสาร

เพียงรายการเดียว การเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ ศูนยฝากขอความมัลติมีเดีย 

หรือเว็บเพจจะแสดงไวเปนการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต

หากตองการเพิ่มเบอรโทรศัพทที่ไมรูจักจาก บันทึก เขาไปในรายชื่อของคุณ เลือก 

ตัวเลือก > จัดเก็บไปยังรายชื่อ

ในการกรองบันทึก เลือก ตัวเลือก > ตัวกรอง และเลือกตัวกรองที่ตองการ

ในการลางเนื้อหาของบันทึก ขอมูลการใชสายลาสุด และรายงานการนําสง

ขอความอยางถาวร เลือก ตัวเลือก > ลางบันทึก เลือก ใช เพื่อยืนยัน 

หากตองการลบเพียงรายการเดียวออกจากบันทึก กด 

ในการตั้งระยะเวลาบันทึก เลือก ตัวเล

หากคุณเลอืก ไมมีบันทึก ขอมูลที่มีอ

และผลการรับ-สงขอความจะถูกลบออ

เคล็ดลับ! ในหนาจอรายละ

โทรศัพทลงในคลิปบอรดได 

และวางหมายเลขนั้นในขอค

คัดลอกเบอร

หากตองการดูวามีการถายโอนขอมูลจ

ขอมูลแพคเก็ตแตละครั้งนานเทาใด ใ

ดวยคําวา แพคฯ และเลือก ตัวเลือก
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ี่ยนเสียงของปฏิทิน นาฬิกา และรูปแบบ

ะ โปรดดูที่ 

ัพท” ในหนา 75

อปพลิเคชั่น คําสั่งเสียง โปรดดูที่ 

เพื่อปรับระดับความสวางของหนาจอ

ขอความและไอคอนบนหนาจอ

หนดระยะเวลากอนที่เครื่องจะใชงาน

วามตอนรับหรือโลโกจะปรากฎชั่วขณะหนึ่ง

ั้งไว เพื่อใชภาพเดิมที่ระบบตั้งไว เลือก ขอความ 

ือเลือก รูปภาพ เพื่อเลือกภาพจาก คลังภาพ

ากอนที่ไฟพื้นหลังของหนาจอจะดับ

แอปพลิเคชั่นในโหมดสแตนดบาย โปรดดูที่ 
6 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

กา
รต

 ังค
 า การตัง้คา 

ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคา กด  และเลือก เครื่องมือ > การตั้งคา เลื่อนไปที่ 

ทั่วไป, โทรศัพท, การเชื่อมตอ หรือ แอปพลิเคชั่น และกด  

เลื่อนไปที่การตั้งคาหรือกลุมการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยนแปลง และกดปุม 

ผูใหบริการอาจตั้งคาไวลวงหนาใหกับโทรศัพท และคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

ทัว่ไป 
หากตองการแกไขการตั้งคาทั่วไปของโทรศัพท 

หรือเรียกคืนการตั้งคาเริ่มตนของเครื่อง กด  และเลือก เครื่องมือ > 

การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา, วันที่และเวลา, การจัดการฝา, โหมดพัก, 

อุปกรณเพิ่มพิเศษ, ความปลอดภัย, คาจากโรงงาน, วงกลมNavi หรือ 

การจัดตําแหนง

สําหรับการตั้งคา วันที่และเวลา ใหดู “นาฬิกา” ในหนา 61

การปรับตัง้คา 

กด  และเลือก เครื่องมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับตัง้คา > จอภาพ 

เพื่อปรับความสวางหนาจอ, เลือกขนาดตัวอักษรและไอคอน, ปรับการตั้งเวลา

ปดการประหยัดพลังงาน, เลือกหนาจอตอนรับ และเลือกการตั้งเวลาปดไฟพื้นหลัง

ในการแกไขการตั้งคาที่เกี่ยวของกับหนาจอ โหมดสแตนดบาย และฟงกชันทั่วไป

ของอุปกรณของคุณ กด  และเลือก เครื่องมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > 

การปรับตั้งคา

แบบเสียง ชวยใหคุณสามารถเปล

ที่ใชงานอยู

ลักษณะ เปดแอปพลิเคชั่น ลักษณ

“การเปลี่ยนแปลงลักษณะของโทรศ

เสียงสั่งงาน เปดการตั้งคาสําหรับแ

“การสั่งงานดวยเสียง” ในหนา 50

จอภาพ

ความสวาง—กด  หรือ  

ขนาดแบบอักษร—ปรับขนาดของ

หมดเวลาประหยัดพลังงาน—กํา

ตัวประหยัดพลังงาน

โลโกหรือขอความตอนรับ—ขอค

ทุกครั้งที่คุณเปดโทรศัพท เลือก ที่ต

เพื่อเขียนบันทึกขอความตอนรับ หร

เวลาแสงสวาง—กําหนดระยะเวล

โหมดพรอมทํางาน

แบบพิเศษ—ใชปุมลัดเพื่อเรียกใช

“สแตนดบายพิเศษ” ในหนา 75
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หรับสายเรียกเขาเมื่อเปดฝาสไลดหรือไม เลือก 

วางสายเมื่อปดฝาสไลดหรือไม เลือก 

ูตอ

าตองการใหล็อคปุมกดเมื่อปดฝาสไลดหรือไม 

มื่อปดฝาสไลด 

เมื่อปดฝาสไลด ใหเลือก ถามทุกครั้ง

หยัดพลังงานในโหมดพัก

หดู “สัญลักษณที่สําคัญ” ในหนา 2

ประเภทของอปุกรณเสริม เลือกอุปกรณเสริม  

ที่คุณตองการใชในแตละครั้งที่คุณ

คุณ โปรดดูที่ “รูปแบบ—ตั้งแบบเสียง” 

รใหโทรศัพทรับสายเรียกเขา

ที หากตั้งแบบเสียงเปน บี๊พหนึ่งครั้ง หรือ 

น

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

แอปฯ สแตนดบายพิเศษ—เพื่อเลือกปุมลัดสําหรับแอปพลิเคชั่นที่คุณตอง

การใหปรากฏในโหมดสแตนดบายพิเศษ คุณจะใชการตั้งคานี้ไดเมื่อเปดใชงาน 

แบบพิเศษ อยูเทานั้น

ทางลัด > ปุมเลอืกทางซาย และ ปุมเลือกทางขวา—กําหนดปุมลัดใหกับ

ปุมเลือกในโหมดสแตนดบาย

คุณยังสามารถกําหนดปุมลัดของปุมกดสําหรับการกดปุมเลื่อนที่แตกตางกัน 

ปุมลัดบนปุมเลื่อนจะใชงานไมได หากมีการใชงานโหมดสแตนดบายพิเศษ

โลโกระบบ—คุณสามารถตั้งคานี้ได ตอเมื่อคุณไดรับและบันทึกโลโกระบบไวแลว 

เลือก ปด หากคุณไมตองการใหโลโกปรากฏ

ภาษา

ภาษาในโทรศัพท—เปลี่ยนภาษาของขอความที่ปรากฏบนหนาจอของโทรศัพท 

ซึ่งจะมีผลตอรูปแบบวันที่และเวลา และตัวคั่นอื่นๆ ที่ใชในการคํานวณ เปนตน 

อัตโนมตัิ เลือกภาษาตามขอมูลที่อยูบนซิมการดของคุณ 

หลังจากที่คุณเปลี่ยนภาษาของขอความที่จะปรากฏ โทรศัพทจะปดและเปดขึ้นมาใหม

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาของ ภาษาในโทรศัพท หรือ ภาษาที่ใชเขียน 

จะมีผลตอแอปพลิเคชั่นทุกตัวในโทรศัพทของคุณ และการเปลี่ยนแปลงยัง

จะมีผลตอไปจนกวาคุณจะเปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้อีกครั้ง

ภาษาที่ใชเขียน—การเปลี่ยนภาษาในที่นี้จะมีผลกับตัวอักษรและ

ตัวอักษรพิเศษที่ใชสําหรับเขียนขอความ และพจนานุกรมที่ใชสําหรับ

ระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ

ตัวชวยสะกดคํา—ตั้งระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติเปน เปด หรือ ปด 

สําหรับโปรแกรมแกไขทุกตัวในโทรศพัท พจนานุกรมสําหรับระบบชวยสะกดคํา

อัตโนมัติไมไดมีใหใชในทุกภาษา

การจัดการกับฝาสไลด

การเปดฝาสไลด—เลือกวาตองการใ

การรับสายเรียกเขา หรือ ไมรับสาย

การปดฝาสไลด—เลือกวาตองการให

วางสายที่ใชอยู หรือ ใชสายที่ใชอย

การเปดใชงานล็อคปุมกด—เลือกว

เลือก เปดเมื่อปดฝาสไลด หรือ ปดเ

หากตองการใหมีคําถามยืนยันทุกครั้ง

โหมดพัก

เลือก ปด เพื่อปดไฟ LED ของตัวประ

อุปกรณเพิ่มพิเศษ 

สําหรับสัญลักษณของอุปกรณเสริม ใ

การตั้งคาที่สามารถใชงานไดขึ้นอยูกับ

และจากตัวเลือกตอไปนี้:

รูปแบบที่ตั้งไว—เพื่อกําหนดรูปแบบ

เชื่อมตออุปกรณเสริมกับโทรศัพทของ

ในหนา 73

ตอบรับอตัโนมัติ—ตั้งวาคุณตองกา

โดยอตัโนมัติหรือไมหลังผานไป 5 วินา

เงียบ การตอบรับอตัโนมัติจะไมทํางา
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ามารถกําหนดระยะเวลากอนที่

องกันไมใหมีการใชงานโทรศัพทโดยไมไดรับ

ัพทที่ถูกล็อคจนกวาจะปอนรหัสล็อค

ะเวลาล็อคอัตโนมัติ ใหเลือก ไมมี

 และรหัสล็อค” ในหนา 88

รออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินของทางการ

คโทรศัพทดวยตนเอง ใหกดปุม  

ากฏขึ้น เลือก ล็อคโทรศัพท

ามารถกําหนดใหโทรศัพทถามรหัสล็อค 

อนในเครื่องโทรศัพทของคุณได 

ูวาเปนการดของเจาของเครื่อง

หนดกลุมผูใชเฉพาะซึ่งคุณสามารถโทรออก

มารถโทรเขาหาคุณได (บริการเสริม

ารโทรไปยังเบอรฉุกเฉินที่ตั้งไวในเครื่อง

หนดใหโทรศพัทแสดงขอความยืนยัน 

ริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ละรหัสล็อค

ผูใหบริการ

 Number)—ใชรหัสนี้สําหรับปองกันการใช

ต รหัส PIN (ตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก) 
8 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 
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 า แสงไฟ—ตั้งวาจะใหเปดแสงสวางคางไวหรือไมหลังจากหมดเวลาที่กําหนด 

ไมสามารถใชการตั้งคานี้ไดกับอปุกรณเสริมทั้งหมด

หากคุณใช เท็กซโฟน หรือ เครื่องชวยฟง คุณตองเปดใชงานอุปกรณนั้นๆ 

ในโทรศัพทของคุณ หากตองการเปดใชงาน เท็กซโฟน เลือก เท็กซโฟน > 

ใชเท็กซโฟน > ใช หากตองการเปดใชงานเครื่องชวยฟง เลือก เครื่องชวยฟง > 

ใชเครื่องชวยฟง > ใช

ความปลอดภัย 

หากตองการแกไขการตั้งคาที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย เลือก  และเลือก 

เครื่องมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศัพทและซิมการด, 

การจัดการใบรับรอง หรือ ชุดความปลอดภัย

โทรศัพทและซิมการด

คําขอรหัส PIN—เมื่อใชงาน เครื่องจะถามรหัสทุกครั้งที่คุณเปดโทรศัพท 

การเลิกใชการถามรหัส PIN (Personal Identification Number) 

อาจใชไมไดกับซิมการดบางประเภท

รหัส PIN, รหัส PIN2 และ รหัสล็อค—คุณสามารถเปลี่ยนรหัสล็อค รหัส PIN 

และรหัส PIN2 ได ในการตั้งรหัสเหลานี้ จะสามารถใชไดเฉพาะตัวเลข 0 ถึง 9 เทานั้น 

หากคุณลมืรหัสเหลานี้ โปรดติดตอผูใหบริการ โปรดดูที่ “อภิธานศัพทของรหัส PIN 

และรหัสล็อค” ในหนา 88

กรุณาหลีกเลี่ยงการใชรหัสผานที่เหมือนกับหมายเลขฉุกเฉินเพื่อปองกันการโทรไปยัง

หมายเลขฉุกเฉินโดยไมไดตั้งใจ

เวลาล็อคปุมกดอัตโนมัติ—เลือกวาตองการใหล็อคปุมกดหรือไม 

เมื่อไมไดใชงานโทรศัพทในระยะเวลาที่กําหนด

เคล็ดลับ! หากตองการล็อคหรือปลดล็อคปุมกดดวยตัวเอง ใหดึงปุมล็อค

ระยะล็อคเครื่องอัตโนมัติ—คุณส

โทรศัพทจะล็อคโดยอตัโนมัติ เพื่อป

อนุญาต คุณไมสามารถใชงานโทรศ

ที่ถูกตองลงไป หากตองการปดระย

โปรดดทูี่ “อภิธานศัพทของรหัส PIN

เมื่อล็อคโทรศัพทไว คุณสามารถโท

ซึ่งกําหนดไวในเครื่องได

เคล็ดลับ! หากตองการล็อ

หนาจอรายการคําสั่งจะปร

ล็อคหากเปลี่ยนซิมการด—คุณส

เมื่อมีการใสซิมการดที่ไมเคยใชมาก

โทรศัพทจะเก็บรายการซิมการดที่ร

กลุมผูใชเฉพาะ—คุณสามารถกํา

เพื่อติดตอไดและใหผูใชเหลานั้นสา

จากระบบเครือขาย)

เมื่อการโทรจํากัดอยูที่เฉพาะกลุม ก

ของคุณยังคงทําได

ยืนยันบริการซิม—คุณสามารถกํา

เมื่อคุณใชบริการจากซิมการดได (บ

อภิธานศัพทของรหัส PIN แ

หากคุณลืมรหัสเหลานี้ โปรดติดตอ

รหัส PIN (Personal Identification

ซิมการดของคุณโดยไมไดรับอนุญา
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ารเชื่อมตอกับธนาคารแบบออนไลนหรือ

ดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการถายโอน

ยังชวยลดความเสี่ยงจากไวรัสหรือซอฟตแวร

ตแวรที่ดาวนโหลดมาและติดตั้งลงใน

รับรองจะชวยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวของ

ละการติดตั้งซอฟตแวรลงคอนขางมาก 

างถูกวิธเีพื่อใหไดประโยชนจากการรักษา

ิภาพสูงขึ้นดวย การมีใบรับรองเพียงอยางเดียว

ตอยางใด หากตองการใหเครื่องมี

จัดการใบรับรองจําเปนตองมีใบรับรองของแท 

ย ใบรับรองมีอายุการใชงานจํากัด หาก 

ใบรับรองที่ไมถูกตอง” ปรากฏขึ้น 

งอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันและเวลาปจจุบัน

ง คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถ

 และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาว

การตรวจสอบวาเปนใบรับรองของแท

ูกตอง ก็ตอเมื่อมีการตรวจสอบลายเซ็น 

นมีผลบังคับใชแลวเทานั้น

รศัพท หากเซิรฟเวอรนั้นไมใชเซิรฟเวอรจริง 

ลอดภัยที่ถูกตองในเครื่องของคุณ

งใบรับรอง ใหเลื่อนไปที่ใบรับรองนั้นและเลือก 

มื่อคุณเปดดูรายละเอยีดของใบรับรอง 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

มักใหมาพรอมกับซิมการด หลังจากพิมพรหัส PIN ไมถูกตองสามครั้งติดตอกัน 

รหัสจะถูกบล็อค และคุณตองพิมพรหัส PUK เพื่อปลดล็อค

รหัส UPIN—รหัสนี้อาจมาพรอมกับการด USIM การด USIM คือ ซิมการดที่ไดรับ

การปรับปรุงจากซิมการดเวอรชันเดิม และสามารถใชงานไดเฉพาะกับโทรศัพทมือถือ 

UMTS

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

โดยคุณตองใชรหัสนี้ในการเขาใชฟงกชันบางอยางในโทรศัพทของคุณ

รหัสล็อค (หรือที่รูจักกันในชื่อรหัสโทรศัพท)—รหัสนี้ (ตัวเลข 5 หลัก) 

สามารถใชเพื่อล็อคเครื่องโทรศัพท เพื่อปองกันไมใหมีการใชเครื่องโดยไมไดรับ

อนุญาต รหัสล็อคที่กําหนดใหจากโรงงาน คือ 12345 เพื่อปองกันไมใหมีการใช

โทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต ควรเปลี่ยนรหัสล็อคที่ใหมา คุณควรเก็บรหัสใหม

ไวเปนความลับ และเก็บไวในที่ปลอดภัยแยกจากตัวเครื่อง หากคุณลืมรหัส ใหติดตอ 

Nokia Care Center

รหัส PUK (Personal Unblocking Key) และรหัส PUK2—รหัสเหลานี้ (ตัวเลข 8 หลัก) 

ใชในการเปลี่ยนรหัส PIN หรือรหัส PIN2 ซึ่งถูกบล็อคไวตามลําดับ 

หากไมไดรับรหัสเหลานี้มาพรอมซิมการด โปรดติดตอผูใหบริการซิมการดที่

โทรศัพทของคุณใชอยู

รหัส UPUK—รหัสชนิดนี้ (ตัวเลข 8 หลัก) ใชในการเปลี่ยนแปลงรหัส UPIN 

ที่ถูกบล็อคไว หากไมไดรับรหัสนี้มาพรอม USIM การด โปรดติดตอผูใหบริการ USIM 

การดที่โทรศัพทของคุณใชอยู

การจัดการใบรับรอง

ใบรับรองแบบดิจิตอลมิไดเปนการรับประกันเรื่องความปลอดภัย 

แตใชเพื่อตรวจสอบแหลงที่มาของซอฟตแวร

ในหนาจอหลักของการจัดการใบรับรอง คุณจะเห็นรายการใบรับรองที่ไดรับ

อนุญาตและไดจัดเก็บไวในเครื่อง กด  เพื่อดูรายการใบรับรองสวนตัว หากมี

คุณควรใชใบรับรองดิจิตอลหากตองก

ไซตอื่นๆ หรือเซิรฟเวอรระยะไกล เพื่อ

ขอมูลที่เปนความลับ ใบรับรองดิจิตอล

อันตรายอืน่ๆ และชวยใหแนใจวาซอฟ

เครื่องนั้นเปนของแท

ขอสําคัญ: แมวาการใชใบ

กับการเชื่อมตอระยะไกลแ

แตคุณก็ควรใชใบรับรองอย

ความปลอดภัยที่มีประสิทธ

มิไดเปนการปกปองเครื่องแ

ความปลอดภัยมากขึ้น ตัว

ที่ถูกตอง หรือนาเชื่อถือดว

“ใบรับรองหมดอายุ” หรือ “

แมวาใบรับรองนั้นจะถูกตอ

ในเครื่องของคุณถูกตอง

กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอ

เชื่อถือขอมูลของเจาของใบรับรองนี้ได

เปนของเจาของที่อยูในรายชื่อจริง

การดูรายละเอียดของใบรับรอง—

คุณสามารถมั่นใจไดวาเซิรฟเวอรนั้นถ

และระยะเวลาที่ใบรับรองเซิรฟเวอรนั้

คุณจะไดรับขอความแจงบนหนาจอโท

หรือในกรณีที่คุณไมมีใบรับรองความป

หากตองการตรวจสอบรายละเอียดขอ

ตัวเลือก > รายละเอียดใบรับรอง เ
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ภัย (หากมี) ใน ชุดความปลอดภัย 

ี่ตองการ และกดปุมเลื่อน ในการดูขอมูล

อดภัย ใหเลื่อนไปที่โมดูลความปลอดภัยนั้นๆ 

ความปลอดภยั

งกลับไปที่คาดั้งเดิม เลือก คาจากโรงงาน 

รดดูที่ “โทรศัพทและซิมการด” ในหนา 88 

ารเปดเครื่องนานกวาปกติ 

สารและไฟลตางๆ

ยการตางๆ ในแอปพลิเคชั่น) 

องปุมเลื่อน

ุตําแหนงที่จะนํามาใชสําหรับ

Bluetooth GPS เพื่อใชเครื่องรับ GPS 

 Bluetooth หรือเลือก ผานเครือขาย 

เคลื่อนที่ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

ใชกับแอปพลิเคชั่นที่ใชงานรวมกันไดใน
0 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

กา
รต

 ังค
 า ระบบจะตรวจสอบระยะเวลาที่มีผลบังคับใชของใบรับรอง 

และขอความตอไปนี้ขอความใดขอความหนึ่งอาจปรากฏขึ้นบนหนาจอ:

• ใบรับรองไมผานความเชื่อถือ—คุณไมไดตั้งคาใหแอปพลิเคชั่น

ใดใชใบรับรองนี้ โปรดดูที่ “การเปลี่ยนการตั้งคาความนาเชื่อถือ” ในหนา 90

• ใบรับรองหมดอายุ—ระยะเวลาที่มีผลบังคับใชของใบรับรอง

ที่เลือกนั้นหมดอายุแลว

• ใบรับรองยังไมถูกตอง—ใบรับรองที่เลือกไวนั้นยังไมสามารถใชได 

เพราะยังไมถึงระยะเวลาที่มีผลบังคับใช

• ใบรับรองเสียหาย—ไมสามารถใชใบรับรองนั้นได 

โปรดติดตอผูที่ออกใบรับรองนั้น

การเปลี่ยนการตั้งคาความนาเชื่อถือ

กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบใหแนใจวา

คุณสามารถเชื่อถือขอมูลของเจาของใบรับรองนี้ได 

และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูในรายชื่อจริง

เลื่อนไปที่ใบรับรองสิทธิการเขาใช และเลือก ตัวเลอืก > การตั้งคาความเชื่อถือ 

รายการแอปพลิเคชั่นที่สามารถใชใบรับรองที่เลือกไวจะปรากฏขึ้นที่หนาจอ 

ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับใบรับรองนั้นดวย ตัวอยางเชน:

• การติดตั้ง Symbian: ใช—ใบรับรองสามารถใหการรับรองแหลงที่มา

ของแอปพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติการ Symbian ใหมได

• อินเทอรเน็ต: ใช—ใบรับรองนั้นสามารถใชรับรองเซิรฟเวอรตางๆ ได

• การติดตั้งแอปพลิเคชั่น: ใช—ใบรับรองสามารถใหการรับรอง

แหลงที่มาของแอปพลิเคชั่น Java  ใหมได

เลือก ตัวเลือก > แกไขการตั้งคารับรอง เพื่อเปลี่ยนแปลงคา

โมดูลความปลอดภัย

ในการดูหรือแกไขโมดูลความปลอด

ใหเลื่อนไปที่โมดูลความปลอดภัยท

โดยละเอียดเกี่ยวกับโมดูลความปล

และเลือก ตัวเลือก > รายละเอียด

การตัง้คาดั้งเดมิ 

หากตองการรีเซ็ตการตั้งคาบางอยา

การรีเซ็ตจําเปนตองใชรหัสล็อค โป

หลังจากรีเซ็ต เครื่องจะใชเวลาในก

การตั้งคาดังกลาวจะไมมีผลกับเอก

ปุม Navi

เลือก เปด เพื่อใชงานปุม (เชน ดูรา

โดยเลื่อนนิ้วของคุณไปรอบๆ ขอบข

การจัดตําแหนง 

วิธีจัดตําแหนง—เลือกวิธีการระบ

ตรวจหาตําแหนงของโทรศัพทคุณ: 

แบบภายนอกที่ใชการเชื่อมตอแบบ

เพื่อใชขอมูลจากเครือขายโทรศัพท

ขอมูลตําแหนงที่ไดรับสามารถนําไป

เครื่องของคุณ
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กา
รต

 ังค
 า

 

 เพื่อใหเครื่องสงเสียงเตือนมีสายเรียกเขา

รื่องจะไมสงเสียงเตือน แตจะมีขอความ

ดใหสายอินเทอรเน็ตเปนสายหลัก

ินเทอรเน็ต หากบริการโทรศัพท

โทรออกแบบปกติแทน

สงขอความตัวอักษรไปใหกับผูที่โทรมา

าย โปรดดูที่ 

หนา 83

ี่จะสงไปในขอความตัวอักษร 

สงวิดีโอในระหวางที่มีการสนทนาทางวิดีโอ 

ปรากฎแทนได

หโทรศัพทของคุณพยายามตอสายใหมอีก

ร็จ หากไมตองการใหเครื่องตอสายใหม

ตั้งคานี้ หากคุณตองการใหเครื่อง

ั้งคานี้ หากคุณตองการใหเครื่องแสดงเวลา

สามารถโทรไปยังหมายเลขที่ไดกําหนด

ดวยการกดปุมโทรดวนนั้นคาง

า 80
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

เซิรฟเวอรตําแหนง—กําหนดจุดเชื่อมตอสําหรับเซิรฟเวอรที่จะใชในการ

ระบุตําแหนงเพื่อใหการระบุตําแหนงมีความปลอดภัย เซิรฟเวอรที่ใชสําหรับ

ระบุตําแหนงอาจไดรับการกําหนดไวโดยผูใหบริการของคุณแลว และคุณอาจไม

สามารถแกไขคานั้นได

โทรศัพท 
ในการแกไขการตั้งคาที่เกี่ยวของกับการโทรออกหรือรับสาย ใหกด  และเลือก 

เครื่องมือ > การตั้งคา > โทรศัพท > การโทร, โอนสาย, จํากัดการโทร หรือ 

เครือขาย

การโทร 

สง ID ผูโทรเขาของฉัน—คุณสามารถกําหนดใหหมายเลขโทรศัพทของคุณปรากฏ 

(ใช) หรือไมปรากฎ (ไม) แกคูสนทนาที่คุณกําลังโทรติดตอ 

หรืออาจใหผูใหบริการกําหนดคาใหหากคุณไดสมัครขอใชบริการดังกลาว 

(ตัง้จากเครือขาย) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

สง ID โทรอินเทอรเน็ต—คุณสามารถกําหนดให ID สายอินเทอรเน็ตของคณุปรากฎ 

(ใช) หรือไมปรากฎ (ไม) แกคูสนทนาที่คุณกําลังโทรติดตอ

สายเรียกซอน—หากคุณเปดใชบริการสายเรียกซอน (บริการเสริมจาก

ระบบเครือขาย) ระบบจะแจงใหคุณทราบวามีสายสนทนาสายใหม

เขามาขณะที่คุณกําลังสนทนากับสายสายแรกอยู กําหนดฟงกชันนี้เปนเปด (ทํางาน) 

หรือปด (ยกเลิก) หรือตรวจสอบวาฟงกชนันี้เปดใชอยูหรือไม (ตรวจสอบสถานะ)

สายเรียกซอนอินเทอรเน็ต—เลือก สั่งใชงานแลว เพื่อใหมีการแจงเตือนเมื่อมี

สายอินเทอรเน็ตสายใหมเขามาขณะที่คุณกําลังสนทนากับสายแรกอยู

เตือนโทรอินเทอรเน็ต—เลือก เปด

ทางอนิเทอรเน็ต หากคุณเลือก ปด เค

แจงเตือนวามีสายที่ไมไดรับ

ประเภทการโทรที่ตั้งไว—เพื่อกําหน

เมื่อโทรออกโดยการกดปุมโทร เลือก อ

ผานอินเทอรเน็ตไมพรอมใช เครื่องจะ

ไมรับสายดวย SMS—เลือก ใช เพื่อ

เพื่อแจงถึงสาเหตุที่คุณไมสามารถรับส

“การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย” ใน

ตัวอักษรขอความ—เขียนขอความท

เมื่อคุณปฏิเสธไมรับสาย

รูปภาพในสายวิดีโอ—หากไมมีการ

คุณสามารถเลือกภาพนิ่งที่ตองการให

เรียกซ้ําอัตโนมตัิ—เลือก เปด เพื่อใ

10 ครั้งหากการตอสายครั้งแรกไมสําเ

โดยอตัโนมัติ ใหกดปุมวางสาย

แสดงเวลาการโทร—เปดใชงานการ

แสดงเวลาที่ใชไปขณะกําลังสนทนา

สรุปหลังโทรออก—เปดใชงานการต

ที่ใชไปในการสนทนาหลังจากวางสาย

การโทรดวน—เลือก เปด และคุณจะ

ไวที่ปุมโทรดวน (  — ) ได 

ไว โปรดดูเพิ่มเติมที่ “โทรดวน” ในหน
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นสายหลายตัวเลือกพรอมกันได 

สายแลว  จะปรากฎใน

มสามารถเปดใชในเวลาเดียวกันได

บบเครือขาย) จะชวยใหคุณสามารถจํากัดการ

รศัพทเครื่องนี้ได หากตองการเปลี่ยน

ที่ไดรับมาจากผูใหบริการของคุณ

งการ และตั้งเปนเปด (ทํางาน) หรือปด (ยกเลิก) 

ังกลาวอยูหรือไม (ตรวจสอบสถานะ) 

ทั้งสายขอมูลดวย

มสามารถเปดใชในเวลาเดียวกันได

ารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉิน

ชงานระหวางระบบเครือขาย GSM และ UMTS 

แสดงดวย  ในโหมดสแตนดบาย 

สัญลักษณ  

ือขายสนับสนุนการใชงานนี้เทานั้น)—

เลือก โหมดคู โทรศัพทจะใชระบบเครือขาย GSM 

ยูกับพารามิเตอรของเครือขายและขอตกลง
2 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

กา
รต

 ังค
 า รับไดทุกปุม—เลือก เปด และคุณจะสามารถรับสายเรียกเขาดวยการกดปุมใดๆ 

ก็ได ยกเวนปุมเลือกซาย ปุมเลือกขวา ปุมเปดปดเครื่อง และปุมจบการทํางาน

สายที่ใช—การตั้งคานี้ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะปรากฏหาก

ซิมการดรองรับการใชงานหมายเลขที่สมัครใชบริการ 2 หมายเลข หรือกลาวคือ 

โทรศัพท 2 สาย ใหเลือกวาคุณตองการใชสายใดเพื่อโทรออกและ

สงขอความตัวอกัษร อยางไรก็ดี คุณจะสามารถรับสายเรียกเขาจากทั้งสองสายได 

ไมวาจะเลือกสายใดไวก็ตาม หากคุณเลือก สาย 2 แตไมไดสมัครใชบริการนี้ไว 

คุณจะไมสามารถโทรออกได เมื่อสาย 2 ถูกเลือก  จะปรากฏในโหมดสแตนดบาย

เคล็ดลับ! หากตองการสลับสาย ใหกด  คางไวในโหมดสแตนดบาย

คุณสามารถเลือกใชตัวเลือกการโอ

เมื่อตั้งใหมีการโอนสายเรียกเขาทุก

โหมดสแตนดบาย

การจํากัดการโทรและการโอนสายไ

จํากัดการโทร 

จํากัดการโทร (บริการเสริมจากระ

โทรออกหรือรับสายเรียกเขาของโท

การตั้งคาตางๆ คุณตองมีรหัสระบบ

เลือกตัวเลือกการจํากัดการโทรที่ตอ

หรือตรวจสอบวากําลังใชตัวเลือกด

จํากัดการโทร มีผลตอทุกสาย รวม

การจํากัดการโทรและการโอนสายไ

เมื่อสายถูกจํากัดไว คุณอาจยังสาม

ทางการบางหมายเลขได

เครือขาย 

โทรศัพทของคุณสามารถสลับการใ

ไดโดยอัตโนมัติ เครือขาย GSM จะ

สวนเครือขาย UMTS จะแสดงดวย

โหมดระบบ 

(จะปรากฏขึ้นตอเมื่อผูใหบริการเคร

เลือกเครือขายที่ตองการใช หากคุณ

หรือ UMTS โดยอตัโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอ

การเปลี่ยนสาย—เพื่อปองกันไมใหมีการเลือกสาย 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เลือก ไมใชงาน 

หากซิมการดของคุณรองรับบริการนี้ หากตองการเปลี่ยนแปลง

การตั้งคานี้ คุณตองใชรหัส PIN2

การโอนสาย 

โอนสาย 

จะชวยใหคุณสามารถโอนสายเรียกเขาไปยังศูนยฝากขอความเสียงของคุณหรือเบอร

โทรศัพทอื่นได หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

เลือกวาตองการโอนสายใด พรอมทั้งเลือกตัวเลือกการโอนสายที่ตองการ 

หากตองการโอนสายที่โทรเขามาใหมขณะที่คุณกําลังติดสายอยู 

หรือเมื่อคุณปฏิเสธที่จะรับสายเรียกเขา ใหเลือก หากไมวาง ตั้งตัวเลือกเปนเปด 

(ทํางาน) หรือปด (ยกเลิก) หรือตรวจสอบวาไดเปดใชตัวเลือกแลวหรือไม 

(ตรวจสอบสถานะ)
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กา
รต

 ังค
 า

 ุดเชื่อมตอ

อขอมูลแบบแพคเก็ต 

 GPRS ในเครือขาย GSM หากคุณกําลัง

 คุณสามารถกําหนดใหมีการ

ียวกันได โดยที่จุดเชื่อมตอตางๆ 

ด ในเครือขาย UMTS 

ะหวางสนทนา

ตอขอมูลแบบ LAN ไรสายได โปรดดูที่ “LAN 

ชื่อมตอกับเครือขาย LAN ไรสายในเวลา

ั้น แตแอปพลิเคชั่นมากกวาหนึ่งตัว

ตเดียวกันได

ชจุดเชื่อมตอ 

ทตางๆ ไดดังนี้:

ละรับขอความมัลติมีเดีย

สําหรับสงและรับอเีมลและ

วาตองใชจุดเชื่อมตอประเภทใดสําหรับ

ิดตอผูใหบริการเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการ

ตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต

ของขอความจากผูใหบริการ โปรดดูที่ 

บริการของคุณอาจตั้งคาจุดเชื่อมตอ

งคุณลวงหนาแลว 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ในการใหบริการขามเครือขายกับผูใหบริการของคุณ โปรดติดตอผูใหบริการของ

คุณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

การเลือกระบบ—เลือก อตัโนมัติ เพื่อตั้งใหโทรศัพทคนหาและเลือก

เครือขายที่สามารถใชงานไดหนึ่งเครือขาย หรือ เลือกเอง เพื่อเลือก

เครือขายจากรายการเครือขายที่มีดวยตนเอง หากการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่

เลือกไวขาดหาย โทรศัพทจะสงเสียงเตือนขอผิดพลาด และขอใหคุณเลือก

ระบบอกีครั้ง ระบบเครือขายที่เลือกจะตองมีขอตกลงในการใหบริการ

ขามเครือขายกับระบบเครือขายของผูใหบริการหลักของคุณ

อภิธานศัพท: ขอตกลงเกี่ยวกับการโทรขามระบบเปน

ขอตกลงระหวางผูใหบริการระบบเครือขายสองรายหรือมากกวา ในการที่จะ

ชวยใหผูใชสามารถใชบริการของผูใหบริการระบบใดระบบหนึ่งได

แสดงขอมูลระบบ—เลือก เปด เพื่อกําหนดใหโทรศัพทแสดงคาใหคุณทราบ

เมื่อใชงานในระบบเครือขายโทรศัพทที่ใชเทคโนโลยีแบบ Microcellular Network 

(MCN) และเพื่อใชงานการรับขอมูลของเครือขาย

การเชื่อมตอ 
หากตองการแกไขคาจุดเชื่อมตอ และตั้งคาการเชื่อมตออืน่ๆ ใหกด  และเลือก 

เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth, USB, จุดเชื่อมตอ, 

ขอมูลแพคเก็ต, LAN ไรสาย, สายขอมูล, การตั้งคา SIP, 

การตั้งคาโทรศัพทอินเทอรเน็ต, กําหนดคา หรือ การควบคมุ APN

สําหรับการตั้งคา USB ใหดูที่ “USB” ในหนา 56

สําหรับการตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth ใหดูที่ “การเชื่อมตอ Bluetooth” ในหนา 53, 

“การตั้งคา” ในหนา 53

การเชือ่มตอขอมูลและจ

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการเชื่อมต

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เชน

ใชโทรศัพทในระบบ GSM และ UMTS

เชื่อมตอขอมูลหลายรูปแบบในเวลาเด

สามารถใชการเชื่อมตอขอมูลรวมกันไ

การเชื่อมตอขอมูลจะยังคงทํางานอยูร

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชการเชื่อม

ไรสาย” ในหนา 51 โทรศัพทสามารถเ

เดียวกันไดเพียงหนึ่งการเชื่อมตอเทาน

สามารถใชงานจุดเชื่อมตออินเทอรเน็

ในการเชื่อมตอขอมูล คุณจําเปนตองใ

คณุสามารถกําหนดจุดเชื่อมตอประเภ

• จุดเชื่อมตอ MMS ใชสําหรับสงแ

• จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP) ใช

เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต

กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณ

การเขาใชบริการที่คุณตองการ โปรดต

ใชงานและการเปนสมาชิกบริการเชื่อม

จุดเชื่อมตอ 

คุณอาจไดรับคาของจุดเชื่อมตอในรูป

“ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 22 ผูให

บางจุดหรือทั้งหมดไวใหกับอุปกรณขอ
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ปอนรหัสผานใหมทุกครั้งที่คุณล็อกอิน

ารบันทึกรหัสผานของคุณไวในโทรศัพท เลือก ใช

าจจําเปนตองใชรหัสผาน ซึ่งโดยทั่วไปผูใหบริการ

รับรอง

ยูของศูนยขอความมัลติมีเดียอยางใดอยางหนึ่ง 

ตอประเภทใด

 เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตอไปนี้:

ระเภทของ Internet Protocol ที่ตองการใช: IPv4 

ับประเภทของเครือขายที่เลือก

v4 เทานั้น)—พิมพ IP แอดเดรสของโทรศัพทคุณ 

 DNS หลัก พิมพ IP แอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS 

พ IP แอดเดรสของเซิรฟเวอร DNS รอง 

เพื่อขอรับแอดเดรสเหลานั้น

ที่อยูของพร็อกซี่เซิรฟเวอร

ายเลขพอรตของพร็อกซี่

N ไรสายแจงใหคุณทราบ

ดวยตัวเอง หรือ คนหาชื่อเครือขาย 

หมดเครือขาย WLAN และ ความปลอดภยั 

คาของอุปกรณที่เปนจุดเชื่อมตอ

รใหซอนเครือขายเปาหมายหรือไม
4 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

กา
รต

 ังค
 า และคุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง สราง แกไข หรือลบคาเหลานั้นได  

แสดงวาจุดเชื่อมตอนั้นไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได

 คือจุดเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต และ  คือจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย

เคล็ดลับ! คุณสามารถสรางจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตในเครือขาย LAN 

ไรสายโดยใชตัวชวยสราง WLAN ได โปรดดูที่ “ตัวชวยสราง WLAN” 

ในหนา 52

ในการสรางจุดเชื่อมตอจุดใหม เลือก ตัวเลอืก > จุดเชื่อมตอใหม

ในการแกไขการตั้งคาของจุดเชื่อมตอ เลือก ตัวเลือก > แกไข 

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผูใหบริการแจงใหคุณทราบ

ชื่อการเชื่อมตอ—ปอนชื่อของการเชื่อมตอนั้น

บริการเสริม—เลือกประเภทของการเชื่อมตอขอมูล

คุณสามารถใชชองการตั้งคาไดเพียงบางชองเทานั้น ขึ้นอยูกับประเภทของ

การเชื่อมตอที่คุณเลือกไว ปอนขอมูลในทุกชองที่มีคําวา ตองระบุ 

หรือเครื่องหมายดอกจันสีแดงกํากับ ทั้งนี้สามารถปลอยชองอื่นๆ ใหวางไวได 

เวนแตคุณจะไดรับคําแนะนําอืน่ๆ จากผูใหบริการของคุณ

ในการใชงานการเชื่อมตอขอมูลนั้น ผูใหบริการระบบเครือขายจะตองสนับสนุน

คุณสมบัติของฟงกชันดังกลาว และในกรณีที่จําเปน ผูใหบริการระบบ

เครือขายจะตองเปดใชงานฟงกชันนี้ในซิมการดของคุณดวย

จุดเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผูใหบริการแจงใหคุณทราบ

ชื่อจุดเชื่อมตอ—คุณสามารถขอขอมูลชื่อจุดเชื่อมตอไดจากผูใหบริการของคุณ

ชื่อผูใช—ในการเชื่อมตอขอมูลอาจจําเปนตองใชชื่อผูใช ซึ่งโดยทั่วไป

ผูใหบริการจะใหไว

แจงใหใสรหัสผาน—หากคุณตอง

เขาเซิรฟเวอร หรือหากคุณไมตองก

รหัสผาน—ในการเชื่อมตอขอมูลอ

จะใหไว

การตรวจสอบ—เลือก ปกติ หรือ 

โฮมเพจ—ใหปอนที่อยูเว็บหรือที่อ

ขึ้นอยูกับวาคุณกําลังตั้งคาจุดเชื่อม

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง

ประเภทระบบเครือขาย—เลือกป

หรือ IPv6 การตั้งคาอืน่ๆ จะขึ้นอยูก

ที่อยู IP ของโทรศัพท (สําหรับ IP

เซิรฟเวอร DNS—ใน เซิรฟเวอร

หลัก ใน เซิรฟเวอร DNS รอง พิม

โปรดติดตอผูใหบริการอินเทอรเน็ต

ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร—กําหนด

เลขพอรตของพร็อกซี่—ปอนหม

Wireless LAN access points 

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผูใหบริการ LA

ชื่อเครือขาย WLAN—เลือก ปอน

หากคุณเลือกเครือขายที่มีอยูแลว โ

WLAN จะถูกกําหนดโดยใชการตั้ง

สถานะเครือขาย—เลือกวาตองกา
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WPA/WPA2 เทานั้น)—เลือกวาตองการใหใช 

ol (TKIP) หรือไม

ละจากตัวเลือกตอไปนี้:

ัพท (IP แอดเดรสของโทรศัพทคุณ), 

เกตเวยที่ตั้งไว (เกตเวย) และ เซิรฟเวอร 

 DNS หลักและรอง โปรดติดตอสอบถาม

อดเดรสเหลานี้

เลือก อัตโนมัติ, มาตรฐาน หรือ ผูใชกําหนด

 เทานั้น)—หากตองการพิมพหมายเลขสถานี 

เอง

ดรสของเซิรฟเวอรพร็อกซี่

เลขพอรตพร็อกซี่

กับจุดเชื่อมตอทั้งหมดที่ใชการ

 เมือ่วาง และคุณอยูในเครือขาย

ทจะลงทะเบียนเขาใชเครือขายขอมูล

ริ่มตนการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต (เชน 

หากขณะนั้นไมมีเครือขายขอมูลแบบแพคเก็ต 

ขอมูลแบบแพคเก็ตเปนระยะๆ หากคุณเลือก 

ตอขอมูลแบบแพคเก็ต 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

โหมดเครือขาย WLAN—เลือก เฉพาะกิจ เพื่อสรางเครือขายเฉพาะกิจ

ที่จะชวยใหโทรศัพทสามารถสงและรับขอมูลไดโดยตรง โดยไมจําเปนตองใช

อุปกรณที่เปนจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย ในเครือขายเฉพาะกิจ โทรศัพททุกเครื่อง

จะตองใช ชื่อเครือขาย WLAN เหมือนกัน

ความปลอดภัย WLAN—เลอืกการเขารหัสที่ตองการใช: WEP, 802.1x 

(ใชกับเครือขายเฉพาะกิจไมได) หรือ WPA/WPA2 หากคุณเลือก เปดเครือขาย 

จะไมมีการเขารหัสใดๆ ฟงกชั่น WEP, 802.1x และ WPA จะสามารถใชได

ก็ตอเมื่อเครือขายนั้นสนับสนุน

ตั้งคาความปลอดภัย WLAN—ปอนคาตางๆ สําหรับโหมดความปลอดภัยที่เลือก:

การตั้งคาความปลอดภัยสําหรับ WEP:

• คีย WEP ที่ใช—เลือกหมายเลขคียของ WEP คุณสามารถสรางคีย WEP 

ไดไมเกิน 4 คีย คุณตองใชคาเดียวกันนี้กับอุปกรณที่เปนจุดเชื่อมตอเครือขาย 

LAN ไรสาย

• ประเภทการตรวจสอบ—เลือก เปด หรือ แบงใช สําหรับการตรวจสอบ

ความถูกตองระหวางโทรศัพทของคุณและอุปกรณที่เปนจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย

• การตั้งคาคีย WEP—ปอน การเขารหัส WEP (ความยาวของคีย), รูปแบบคีย 

WEP (ASCII หรือ ฐานสบิหก) และ รหัสคีย WEP (ขอมูลคีย WEP 

ในรูปแบบที่เลือก)

การตั้งคาความปลอดภัยสําหรับ 802.1x และ WPA/WPA2:

• WPA/WPA2—เลือกวิธีการตรวจสอบความถูกตอง: EAP เพื่อใชปลั๊กอิน 

extensible authentication protocol (EAP) หรือ คียแบงใช เพื่อใชรหัสผาน 

ทําการตั้งคาที่เหมาะสม:

• การตั้งคาปลั๊กอิน EAP (สําหรับ EAP เทานั้น)—ปอนคาตามที่

ผูใหบริการของคุณแนะนํา

• คียแบงใช (สําหรับ คียแบงใช เทานั้น)—ปอนรหัสผาน 

ตองปอนรหัสผานตัวเดียวกันในอุปกรณที่เปนจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย

• โหมด WPA2 เทานั้น (สําหรับ 

Temporal Key Integrity Protoc

โฮมเพจ—กําหนดโฮมเพจ

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง แ

การตั้งคา IPv4: ที่อยู IP ของโทรศ

ซับเน็ตมาสค (IP แอดเดรสซับเน็ต), 

DNS ปอน IP แอดเดรสของเซิรฟเวอร

ผูใหบริการอินเทอรเน็ตเพื่อขอทราบแ

การตั้งคา IPv6 > เซิรฟเวอร DNS—

สถานีเฉพาะกิจ (สําหรับ เฉพาะกิจ

(1-11) ดวยตัวเอง เลือก ผูใชกําหนด

ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร—ปอนแอดเ

เลขพอรตของพร็อกซี่—ปอนหมาย

ขอมูลแพคเก็ต 

การตั้งคาขอมูลแบบแพคเก็ต จะมีผล

เชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต

การเชื่อมตอ GPRS—หากคุณเลือก

ที่สนันสนุนขอมูลแบบแพคเก็ต โทรศัพ

แบบแพคเก็ตนั้น และคุณจะสามารถเ

เพื่อสงและรับอีเมล) ไดเร็วยิ่งขึ้นดวย 

โทรศัพทจะพยายามสรางการเชื่อมตอ

เมื่อตองการ โทรศัพทจะใชการเชื่อม



9

 

ริการสายอนิเทอรเน็ต เลือก ตัวเลือก > 

แบบ SIP และเลือกรูปแบบที่คุณตองการ

ริการสายอินเทอรเน็ตจะไมสามารถ

การตั้งคา SIP

คาเซิรฟเวอรจากผูใหบริการในรูปแบบของ

ถจัดเก็บ เรียกดู หรือลบคาตางๆ เหลานี้ไดใน 

ตอ 

 คุณจะสามารถจํากัดการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต 

ุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตบางจุดเทานั้นได

ี่ซิมการดของคุณสนับสนุนบริการนี้เทานั้น

บคุมชื่อจุดเชื่อมตอ หรือเปลี่ยนจุดเชื่อมตอ

 และเลือกตัวเลือกที่สอดคลองกับความตองการ 

รหัส PIN2 โปรดติดตอขอรหัสจากผูใหบริการ
6 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 
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 า ก็ตอเมื่อคุณเปดใชแอปพลิเคชั่นหรือดําเนินการใดๆ ที่ตองใชการเชื่อมตอ

แบบนี้เทานั้น

จุดเชื่อมตอ—คุณจําเปนตองใชชื่อของจุดเชื่อมตอ หากตองการใชโทรศัพทเปน

โมเด็มสําหรับสงขอมูลแบบแพคเก็ตสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

LAN ไรสาย 

แสดงความพรอม WLAN—เลือกวาตองการให  ปรากฎหรือไม เมื่อมีเครือขาย 

LAN ไรสายที่สามารถใชงานไดในบริเวณนั้น

คนหาเครือขาย—หากคุณตั้ง แสดงความพรอม WLAN เปน ใช 

ใหเลือกวาจะใหโทรศัพทคนหาเครือขาย LAN ไรสายที่สามารถใชงานได 

และอัพเดตสัญลักษณบงชี้บอยเพียงใด

ในการดูการตั้งคาขั้นสูง เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคาขั้นสูง 

ไมแนะนําใหเปลี่ยนแปลงการตั้งคาขั้นสูงของ LAN ไรสาย

สายขอมูล 

เลือก กําหนดเอง หรือ ไมจํากัด เพื่อกําหนดระยะเวลากอนที่เครื่องจะยุติการ

เชื่อมตอขอมูลโดยอัตโนมัติเมื่อไมมีการถายโอนขอมูล หากคุณเลือก ไมจํากัด 

การเชื่อมตอขอมูลจะดําเนินตอไปเรื่อยๆ จนกวาคุณจะตัดการเชื่อมตอดวยตนเอง

การตัง้คา SIP 

คุณจําเปนตองตั้งคา SIP (Session Initiation Protocol) สําหรับบริการ

เครือขายบางบริการที่ใช SIP เชน การแบงปนวิดีโอ คุณอาจไดรับการตั้งคาเปน

ขอความตัวอักษรแบบพิเศษจากผูใหบริการของคุณ คุณสามารถดู ลบ 

หรือสรางรูปแบบการตั้งคาเหลานี้ใน การตั้งคา SIP

Internet telephony 

ในการสรางหรือแกไขรูปแบบของบ

รูปแบบใหม หรือ แกไข เลือก รูป

ใชสําหรับบริการสายอินเทอรเน็ต บ

ใชงานไดหากไมมีรูปแบบ SIP และ

การกําหนดคา 

คุณอาจไดรับคาที่ใชสําหรับการตั้ง

ขอความคอนฟเกอเรชัน คุณสามาร

กําหนดคา

การควบคุมชื่อจุดเชื่อม

เมื่อใชบริการควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอ

และอนุญาตใหโทรศัพทใชเฉพาะจ

การตั้งคานี้จะใชไดเฉพาะในกรณีท

ในการเปดหรือปดการใชงานการคว

ที่สามารถใชงานได เลือก ตวัเลอืก

ในการเปลี่ยนการตั้งคา คุณตองใช

ของคุณ
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ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

แอปพลิเคชั่น 
หากตองการแกไขการตั้งคาของแอปพลิเคชั่นบางตัวของโทรศัพท ใหกด  

และเลือก เครื่องมือ > การตั้งคา > แอปพลิเคชั่น นอกจากนี้ 

คุณยังสามารถแกไขคาเหลานี้ไดจากภายในแอปพลิเคชั่นแตละตัว 

โดยเลือกตัวเลือกการตั้งคา



9

อื่นเขากับโทรศัพทของคุณอยู 

ื่อมตอโดยใชอปุกรณอีกเครื่อง 

ื่อมตอ Bluetooth เลือก เครื่องมือ > Bluetooth > 

ุดที่มีสีเพี้ยน หรือจุดที่ภาพขาดหายไป

รั้งที่เปดเครื่อง

นาจอประเภทนี้ จอบางประเภทจะมีพิกเซลหรือ

หายไป ซึ่งเปนเรื่องปกติ 

ใด

ึงมองไมเห็นไฟลที่จัดเก็บอยูในเครื่องของฉัน

ไดกําหนดการตั้งคาบนเครือขายโฮมแลว ไดเปด 

รศัพทของคุณ และอุปกรณ UPnP อื่นๆนั้นสามารถ

ายโฮมของฉันหยุดทํางาน

าย LAN ไรสายทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอรที่

ศัพทของคุณ และเปดการเชื่อมตออีกครั้ง 

ทเครื่องคอมพิวเตอร และโทรศัพทของ

การเชื่อมตอได ใหตั้งคา WLAN ใหมอีกครั้ง 

ละในโทรศัพท โปรดดูที่ “LAN ไรสาย” ในหนา 51 
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การแกไขปญหา: คําถามและคําตอบ
รหัสผาน

คําถาม: รหัสผานของรหัสล็อค  รหัส PIN หรือ รหัส PUK ของฉันคืออะไร

คําตอบ: รหัสล็อคที่ระบบตั้งไว คือ 12345 ในกรณีที่คุณลืมหรือทํารหัสล็อคหาย 

ใหติดตอตัวแทนจําหนายของโทรศัพทของคุณ

ในกรณีที่คุณลืมหรือทํารหัส PIN หรือ PUK หาย หรือถาคุณยังไมไดรับรหัส 

ใหติดตอผูใหบริการระบบเครือขายของคุณ

หากตองการรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสผาน ใหติดตอผูใหบริการจุดเชื่อมตอ 

เชน ผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) หรือผูใหบริการเครือขาย

แอปพลเิคชั่นไมตอบสนอง

คําถาม: จะปดแอปพลิเคชั่นที่ไมตอบสนองไดอยางไร

คําตอบ: กดปุม  คางไว และเลื่อนไปยังแอปพลเิคชั่น และกด  

เพื่อปดแอปพลิเคชั่น

การเชื่อมตอ Bluetooth

คําถาม: เหตุใดจึงคนหาเครื่องของเพื่อนไมพบ

คําตอบ: ใหตรวจสอบเครื่องทั้ง 2 เครื่องวาสามารถใชงานรวมกันได 

มีการเปดใชงานการเชื่อมตอแบบ Bluetooth และไมไดอยูในโหมดซอน 

ตรวจสอบวาโทรศัพททั้งสองอยูหางกันไมเกิน 10 เมตร (33 ฟุต) 

และไมมีกําแพงหรือสิ่งกีดขวางใดๆ กั้นระหวางโทรศัพททั้งสอง

คําถาม: ทําไมจึงไมสามารถยกเลิกการตอเชื่อม Bluetooth ได

คําตอบ: หากมีการเชื่อมตออุปกรณ

คุณสามารถสิ้นสุดการเช

หรือโดยการยกเลิกการเช

Bluetooth > ปด

หนาจอ

คําถาม: ทําไมจึงมีจุดสวางลางๆ จ

ปรากฏขึ้นบนหนาจอทุกค

คําตอบ: เปนลักษณะเฉพาะของห

จุดที่ยังคงปรากฏอยูหรือ

มิใชขอผิดพลาดแตอยาง

เครือขายโฮม (UPnP)

คําถาม: ทําไมโทรศัพทเครื่องอื่นจ

คําตอบ: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณ

การแบงใชเนื้อหา ในโท

ใชรวมกันได

คําถาม: ควรทําอยางไรหากเครือข

คําตอบ: ปดการเชื่อมตอกับเครือข

ใชรวมกันได และจากโทร

หากยังไมไดผล ใหรีสตาร

คุณ หากยังไมสามารถทํา

ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอรแ

และ “การเชื่อมตอ” ในหน
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 และเลือก เครื่องมือ > ตัวจัดการไฟล > 

นวยความจํา

ไดอยางไร

ีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้

C Suite เพื่อทําสําเนาขอมูลทั้งหมดสํารอง

รวมกันได

งคุณ และจัดเก็บรูปภาพไวใน

tooth ไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได

ชื่อในสมุดโทรศัพทได

ศัพทหรืออีเมลแอดเดรส เพิ่มขอมูลที่

ใน รายชื่อ

 ปรากฎขึ้นชั่วขณะหนึ่ง แสดงวาเกิดอะไรขึ้น 

ัลติมีเดียจากศูนยขอความมัลติมีเดีย

ัลติมีเดียถูกตองแลว และหมาย

ผิดพลาดใดๆ กด  และเลือก ขอความ > 

อความมลัติฯ

ไดอยางไร 

อขอมูลอยูตลอดเวลาไมรูจบ

ําการเชื่อมตอขอมูล กด  และเลือก 

รตั้งคา > ขอความมัลติมเีดีย > 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

คําถาม: ทําไมฉันถึงมองไมเห็นเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดในโทรศัพทของฉัน

ในเครือขายโฮม

คําตอบ: หากคุณใชแอปพลิเคชั่นไฟรวอลลในเครื่องคอมพิวเตอร ใหตรวจสอบวา

ไฟรวอลลนั้นไดอนุญาตใหเซิรฟเวอรโฮมมีเดียสามารถเชื่อมตอออกจาก

คอมพิวเตอรได (คุณสามารถเพิ่มเซิรฟเวอรโฮมมีเดียลงไปในรายการยกเวน

ของแอปพลิเคชั่นไฟรวอลลได) ตรวจสอบการตั้งคาของไฟรวอลลวา

ไดอนุญาตใหมีการสงถายขอมูลไปมาไดในพอรตเหลานี้: 

1900, 49152, 49153 และ 49154 

อุปกรณที่เปนจุดเชื่อมตอ WLAN บางตัว อาจมีไฟรวอลลในตัว 

หากเปนเชนนั้น ใหตรวจสอบวาไฟรวอลลในอุปกรณที่

เปนจุดเชื่อมตอไมไดปดกั้นการสงถายขอมูลมายังพอรตเหลานี้: 

1900, 49152, 49153 และ 49154 ตรวจสอบวาการตั้งคา WLAN 

ทั้งในโทรศัพทและเครื่องคอมพิวเตอรเหมือนกัน

หนวยความจําเหลือนอย

คําถาม: เมื่อหนวยความจําโทรศัพทเหลือนอย ควรทําอยางไร

คําตอบ: คุณสามารถลบรายการตางๆ ที่ไมไดใชแลวในโทรศัพทของคุณเปนประจํา 

เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาหนวยความจําเหลือนอย โปรดดูที่ 

“หนวยความจําเหลือนอย—การเพิ่มพื้นที่หนวยความจํา” ในหนา 49 

หากคุณตองการลบขอมูลรายชื่อผูติดตอ บันทึกปฏิทิน ตัวนับเวลาการ

โทร ตัวนับคาโทร คะแนนการเลนเกมส หรือขอมูลอื่นๆ ใหไปที่แอปพลิ

เคชั่นนั้น เพื่อลบขอมูลออก หากคุณกําลังลบหลายรายการ และเครื่อง

แสดงขอความแบบใดแบบหนึ่งดังนี้: 

หนวยความจําไมพอที่จะดําเนินการ ลบบางขอมูลออกกอน หรือ 

หนวยความจําต่ํา ลบบางขอมลูออกจากหนวยความจําโทรศัพท 

ใหลองลบรายการใดรายการหนึ่ง (เริ่มจากรายการขนาดเล็กกอน)

ในการดูประเภทของขอมูลที่คุณมีและดูปริมาณหนวยความจําที่กลุม

ขอมูลตางๆ ใชไป ใหกด 

ตัวเลือก > รายละเอียดห

คําถาม: จะจัดเก็บขอมูลกอนที่จะลบ

คําตอบ: จัดเก็บขอมูลของคุณดวยวิธ

• ใชชุดโปรแกรม Nokia Nseries P

ไวในเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงาน

• สงรูปภาพไปยังอีเมลแอดเดรสขอ

คอมพิวเตอรของคุณ

• สงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Blue

การรับสงขอความ

คําถาม: ทําไมจึงไมสามารถเลือกราย

คําตอบ: บัตรรายชื่อนั้นไมมีเบอรโทร

ขาดหายไปลงในบัตรรายชื่อ

การรับสงขอความมัลติมีเดยี

คําถาม: ขอความ กําลังดึงขอความ

คําตอบ: โทรศัพทกําลังดึงขอความม

ตรวจดูวาไดตั้งคาขอความม

เลขโทรศัพทหรือที่อยูไมมีขอ

ตัวเลือก > การตั้งคา > ข

คําถาม: ฉันจะยุติการตอเชื่อมขอมูล

หากโทรศพัทเริ่มการเชื่อมต

คําตอบ: หากไมตองการใหโทรศัพทท

ขอความ > ตัวเลือก > กา
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เชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) ทั้งๆ ที่ฉันอยูใน

บคลุมแลว

ตอ WLAN นั้นไดซอนคา Service Set Identifier 

ื่อมตอกับเครือขายที่ซอน SSID ไวได หากคุณรู 

างจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบ WLAN 

วบนโทรศัพท Nokia ของคุณ

าย (WLAN) ในโทรศัพท Nokia ของฉันไดอยางไร

ของ Nokia จะปดเอง เมื่อคุณไมไดพยายาม

มไดเชื่อมตออยูกับจุดเชื่อมตออื่น หรือไมได

รถใชไดอยู คุณสามารถกําหนดใหโทรศัพท Nokia 

าเครือขายที่สามารถใชไดถี่นอยลงในเบื้องหลังได 

ตเตอรี่ของเครื่อง WLAN จะปดในระหวางที่ไมได

หลัง

การสแกนในเบื้องหลัง ใหทําดังนี้:

 > การตัง้คา > การเชื่อมตอ > LAN ไรสาย

ม WLAN เปน ไมตอง เพื่อไมใหมีการ

คาใน คนหาเครือขาย 

วางการสแกนในเบื้องหลังแตละครั้ง

ี่ยนแปลง เลือก กลับ

 ไมตอง สัญลักษณบงบอกเมื่อมีเครือขาย WLAN 

บาย อยางไรก็ตาม คุณยังสามารถสแกน

ดวยตนเอง และเชื่อมตอกับเครือขาย WLAN 
กา
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0 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

การดึงมัลติมเีดีย และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้: 

โดยผูใช—เพื่อใหศูนยขอความมัลติมีเดียจัดเก็บขอความ

ไวเพื่อใหโทรศัพทดึงไปในภายหลัง คุณจะไดรับการแจง

เตือนวามีขอความมัลติมีเดียใหมซึ่งคุณสามารถดึง

จากศูนยขอความมัลติมีเดียได

ปด—หากไมตองการใหเครื่องใหความสนใจใดๆ กับขอความมัลติมีเดีย 

หลังจากเปลี่ยนการตั้งคานี้แลว 

เครื่องจะไมเชื่อมตอเขากับระบบเครือขายที่เกี่ยวของกับการรับสง

ขอความมัลติมีเดียอีก 

การเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร

คําถาม: เพราะเหตุใดจึงมีปญหาในการเชื่อมตอโทรศัพทเขากับเครื่องคอมพิวเตอร

คําตอบ: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC Suite 

แลว และเปดใชโปรแกรมนี้ในเครื่องพีซีของคุณ โปรดศึกษาจากคูมือผูใชชุด

โปรแกรม Nokia Nseries PC Suite ในแผนดีวีดีรอม หากตอง

การขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธกีารใชชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC Suite 

โปรดศึกษาจากฟงกชันความชวยเหลือในชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC 

Suite หรือไปที่หนาสนับสนุนผลิตภัณฑที่ www.nokia.co.th

คําถาม: ฉันสามารถใชโทรศัพทของตัวเองเปนแฟกซโมเด็มใหกับ

เครื่องคอมพิวเตอรไดหรือไม

คําตอบ: คุณไมสามารถใชโทรศัพทของคุณเปนแฟกซโมเด็มได อยางไรก็ตาม 

การโอนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยคุณสามารถโอนสาย

แฟกซที่เขามาไปยังหมายเลขอื่นๆ ได

LAN ไรสาย

คําถาม: ทําไมฉันถึงมองไมเห็นจุด

พื้นที่ที่จุดเชื่อมตอนั้นครอ

คําตอบ: อาจเปนเพราะวาจุดเชื่อม

(SSID) ไว คุณสามารถเช

SSID ที่ถูกตอง และไดสร

สําหรับเครือขายนั้นไวแล

คําถาม: ฉันจะปดการใช LAN ไรส

คําตอบ: WLAN ในโทรศัพทมือถือ

ทําการเชื่อมตอใดๆ หรือไ

สแกนหาเครือขายที่สามา

ไมตองสแกน หรือสแกนห

เพื่อลดปริมาณการใชแบ

มีการสแกนคนหาในเบื้อง

หากตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคา

1 กด  และเลือก เครื่องมือ

2 เปลี่ยนคาใน แสดงความพรอ

สแกนในเบื้องหลัง หรือเปลี่ยน

หากตองการเพิ่มระยะหางระห

3 หากตองการบันทึกคาที่ไดเปล

เมื่อตั้งคาใน คนหาเครือขาย เปน

ในพื้นที่จะไมแสดงในโหมดสแตนด

หาเครือขาย WLAN ที่สามารถใชได

นั้นไดตามปกติ

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

ือวัตถุสําหรับการเชื่อมตอชํารุดเสียหายได

น การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศ

าพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง 

ภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) 

าจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานไดชั่วคราว 

ลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางานของ

ิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง

ากอาจเกิดการระเบิดได ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิด

ัน การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตาม

าใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับ

ือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่ว

ผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีที่เกิดการ

ันที หรือรีบไปพบแพทย

ตรวจสอบแบตเตอรี่ของ 

ครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ 

แบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม 

okia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น 

ยใชขั้นตอนตอไปนี้:
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจประจุใหมได แบตเตอรี่ 

สามารถชารจและคายประจุไดเปนรอยๆ ครั้ง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพ

ไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและเวลาสแตนดบายลดนอยลง

กวาปกติอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ควรใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการ

รับรองจาก Nokia และควรชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศัพท

รุนนี้ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น

หากจะใชแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหมเปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน 

คุณอาจตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอปุกรณชารจแลวเชื่อมตออีกครั้ง

เพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่

ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัวเครื่องเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบ

แบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับอปุกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานาน

เกินไปจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว 

แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจ

จะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได

ควรใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคที่ระบุไวเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือ

แบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย

อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อมี

วัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) 

และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) 

เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน 

ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวใน

การลัดวงจรอาจทําใหขั้วแบตเตอรี่หร

การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เช

ที่รอนหรือหนาวจัด จะทําใหประสิทธิภ

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณห

การใชแบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกินไปอ

แมวาแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยูเต็มแ

แบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อณุหภูม

หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจ

ความเสียหายแลวอาจระเบิดไดเชนก

กฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลับม

ขยะภายในบาน

หามถอดชิ้นสวนหรือแยกสวนเซลลหร

ออกมา ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสัม

รั่วไหล ใหลางผิวหนังหรือตาดวยน้ําท

คําแนะนําสําหรบัการ
Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุก

ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปน

ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย N

และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโด
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เครื่องและอุปกรณเสริมเสียหายไดรวมทั้งอาจสง

อื่นใดที่ใชกับโทรศัพท

ิมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ไปที่ 
2 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดัง

กลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อ

ไดวาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ควรเลิก

ใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่

ใกลที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือ จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia 

ที่ไดรับอนุญาตจะตรวจสอบวาแบตเตอรี่ดังกลาวเปนแบตเตอรี่ของแทหรือ

ไม หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา

การตรวจสอบสติก๊เกอรโฮโลแกรม

1 เมื่อมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม 

คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน 

(Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง 

และจะเห็นโลโกอุปกรณเสริม

ของแทของ Nokia (Nokia Original 

Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง

2 เมื อคณุขยับแบตเตอรี ที ติดสต ิกเกอรโฮโลแกรม

ไปทางซาย ขวา ขึ้น และลง คุณจะเห็นจุด 

1, 2, 3 และ 4 จุด ในแตละดานตามลําดับ

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณ

ไมใชแบตเตอรี่ของแท?

หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia 

ของคุณที่มีสติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม โปรดอยา

ใชแบตเตอรี่นั้น ใหนําแบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia 

ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือการใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรอง

จากบริษัทผูผลิตอาจเปนอันตรายและอาจทําใหโทรศัพทของคุณมี

ประสิทธิภาพดอยลง อกีทั้งยังทําให

ผลตอการรับรองหรือการรับประกัน

หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิ่มเต

www.nokia.co.th/batterycheck

http://www.nokia.co.th/batterycheck
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103ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนายอยูมากมาย โปรดเขาไปที่ 

www.nokia.co.th เพื่ออานขอมูลเพิ่มเติม

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนายบาง 

ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณเสริม:

• เก็บอุปกรณเสริมใหพนมือเด็ก

• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก 

อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอปุกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ติดตั้ง

ในรถอยางสม่ําเสมอ

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง

จากผูผลิตโทรศัพทเทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปน

อันตรายและทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปนโมฆะไป

แบตเตอรี่

# เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยขึ้นอยูกับซิมการด 

การตั้งคาระบบและคาที่ใช รูปแบบที่ใช รวมถึงสภาพแวดลอม

ประเภท เวลาสนทนา# เวลาสแตนดบาย#

BP-6MT สูงถึง 3 - 4 ชม. สูงถึง 10 วัน

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

ากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง 

ใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย 

ดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุอีกดวย 

ั้น

รเก็บไว เชน รายชื่อ และบันทึกยอปฏิทิน

 เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน 

บตเตอรี่ออก

แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ 

นําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรอง
กา
รด

 ูแล
แล

ะบ
ำร

 ุงร
 ักษ

า

4 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

การดแูลและบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิต

ที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยให

คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง 

• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจับตัว ความชื้น และของเหลวทุกประเภท 

หรือความชื้น จะทําใหเกิดองคประกอบของแร ซึ่งอาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกส

สึกกรอนได หากตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยให

เครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจาก อาจทําใหอุปกรณ

สวนที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศพัทไวในที รอนจดัเนื องจากอณุหภูมิสูงอาจทําใหอายุการใชงานของ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปน

พลาสติกงอหรือละลายได 

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสูอุณหภูมิปกติ 

ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหแผงวงจรอเิล็กทรอนิกส

เสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนําไวใน

คูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําให

แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขน

ทําความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนที่เลื่อนไดของโทรศัพท 

และอาจสงผลตอประสิทธภิาพการทํางานของโทรศัพท

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส เชน เลนสของกลองถายรูป 

พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง

• ใชเสาอากาศสํารองที่ติดมากับ

การรับรองเทานั้น การใชเสาอ

หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทํา

และยังเปนการผิดกฎหมายวา

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทาน

• หมั่นสํารองขอมูลที่คุณตองกา

• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ

ใหปดสวิตชโทรศัพทและถอดแ

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท 

หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ให

ใกลบานคุณเพื่อขอรับบริการ
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ญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิด

กรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณ

หคุณปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเครื่องมือ

ารปกปองจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม 

ารรักษาพยาบาลในกรณีที่มีปายประกาศให

นพยาบาลหรือโรงพยาบาลแหงนั้นอาจกําลัง

ายนอก

ปลูกถายอวัยวะ 

าควรใหโทรศัพทมือถือและอุปกรณทางการ

 เครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ หรือ 

งนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) 

กิดขึ้นกับเครื่องดังกลาว ผูที่มีโทรศัพทมือถือ

กรณทางการแพทยอยางนอย 15.3 เซนติเมตร 

ะเปาเสื้อ

เครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ

ิดขึ้น

ตุผลใดๆ นาสงสัยวาเกิดสัญญาณรบกวนขึ้น 

งผูผลิตอุปกรณทางการแพทยสําหรับ
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู 

โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

ความปลอดภัยดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใชในตําแหนงปกติ

ใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 2.2 ซม. (7/8 นิ้ว) เมื่อใชซองหนัง

สําหรับพกพา อปุกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา วัสดุตางๆ 

เหลานี้ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูในระยะหางจาก

รางกายตามที่ระบุไวขางตน

โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคุณภาพเพื่อสงขอความ

หรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีความลาชาในการสงขอความหรือไฟลขอมูล

จนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏิบัติตามคําแนะนํา

เกี่ยวกับระยะหางระหวางเครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ 

ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถุที่ทําจากโลหะอาจดึงดูดเขาหาโทรศัพท 

อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อที่มีแถบแมเหล็กไวใกลโทรศัพท 

ทั้งนี้เนื่องจากขอมูลที่เก็บไวภายในแถบแมเหล็กอาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพท
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญ

สัญญาณรบกวนตอการทํางานของอปุ

ที่เพียงพอ หากมีขอสงสัย ขอแนะนําใ

ทางการแพทยวาอุปกรณชิ้นนั้นไดรับก

ใหปดเครื่องของคุณในสถานที่ใหบริก

คุณดําเนินการดังกลาว เนื่องจากสถา

ใชอุปกรณที่ไวตอสัญญาณ RF จากภ

อุปกรณทางการแพทยสําหรับการ

ผูผลิตอปุกรณทางการแพทยแนะนําว

แพทยสําหรับการปลูกถายอวัยวะ เชน

เครื่องกระตุกหัวใจ อยูหางจากกันอยา

เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเ

ดังกลาวควร:

• เก็บอุปกรณไรสายใหหางจากอุป

(6 นิ้ว) เมื่อเปดอุปกรณไรสาย

• ไมควรเก็บโทรศัพทมือถือไวในกร

• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับ

เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเก

• ปดโทรศัพทมือถือทันที หากมีเห

• อานและปฏิบัติตามคําแนะนําขอ

การปลูกถายอวัยวะ
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รื่องบิน รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของ

อีกดวย

รระเบิด
เกิดการระเบิดได และควรปฏิบัติตามปาย

 บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึง

นต การเกิดประกายไฟบริเวณพื้นที่ดังกลาว

ที่อาจทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

รเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสใน

ิตามขอหามเกี่ยวกับการใช

ถานีเก็บน้ํามันและสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคมี 

ั้งนี้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดอาจไมไดมี

ที่ตางๆ เหลานี้ไดแก ใตดาดฟาเรือ 

ะบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช 

อากาศ คุณควรตรวจสอบกับผูผลิต

 โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อกําหนดวาสามารถ

นบริเวณใกลเคียงไดหรือไม

ือรวมถึงโทรศัพทเครื่องนี้ดวยนั้นทํางานโดยใช

ือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน 

ชตั้งโปรแกรมเอง ดวยเหตุนี้ จึงไมสามารถ

ทุกสภาวะได คุณจึงไมควรวางใจวาโทรศัพท

ื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจําเปน อาทิเชน 

ารแพทย
6 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 
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ป
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ดภ
 ัย หากคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชโทรศัพทมือถือกับอปุกรณทางการแพทยสําหรับ

ปลูกถายอวัยวะ โปรดปรึกษาผูใหบริการดานสุขภาพของคุณ

อุปกรณชวยฟง 

อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟง

ได ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้งไมถูกตองหรือ

มีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก 

ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย 

โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรือ

อุปกรณเสริมตางๆ ที่ติดตั้งไวในรถของคุณ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซมโทรศัพทในรถยนต 

การติดตั้งหรือการซอมแซมที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและทําให

การรับประกันเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของ

โทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดตั้งและทํางานอยางถูกตอง 

อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของ

โทรศัพท หรืออุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุง

ลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดตั้งอปุกรณหรือวาง

โทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก 

การติดตั้งอุปกรณไรสายไวในรถอยางผิดวิธีอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงในขณะ

ที่ถุงลมนิรภัยพองตัวออกได

คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพทขณะ

ที่อยูบนเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอ

ใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเค

โทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมาย

บริเวณที่อาจเกิดกา
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจ

และคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด

บริเวณที่มีการแนะนําใหดับเครื่องย

อาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหม

ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่ที่มีกา

สถานีบริการน้ํามัน และควรปฏิบัต

อุปกรณวิทยุในบริเวณคลังน้ํามัน ส

หรือบริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด ท

การประกาศใหเห็นอยางเดนชัด พื้น

สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี แล

ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูใน

รถโดยใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน

ใชงานอปุกรณนี้ไดอยางปลอดภัยใ

การโทรฉุกเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทมือถ

สัญญาณวิทยุ ระบบเคร

รวมทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผูใ

รับประกันการเชื่อมตอใน

ไรสายจะเปนเครื่องมือส

เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางก
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เคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR (Specific 

ี่กําหนดไวในคําแนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วัตต/

ิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR 

รฐาน ซึ่งเครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่ระดับ

วามถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ ระดับ SAR 

าสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมา

ึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว 

น ระยะหางระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลัก 

ง ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพทที่หูคือ

ําใหคา SAR แตกตางกัน คา SAR 

ในการทดสอบและที่รายงานของแตละประเทศ

เติมเกี่ยวกับ SAR โปรดดูขอมูลผลิตภัณฑที่ 

ขอกําหนดที่รายงานของแตละประเทศ

R ใน พื้นที่อื่น โปรดดทูี่ขอมูลผลิตภัณฑจาก 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้:

1 หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้

ตรวจสอบวามีสัญญาณเพียงพอหรือไม ในบางเครือขาย 

คุณอาจตองใสซิมการดที่ใชไดลงในโทรศัพทเสียกอน

2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวางและพรอม

สําหรับการโทรออก 

3 ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันที่คุณอยู ซึ่งหมายเลขฉุกเฉิน

ในแตละพื้นที่จะแตกตางกันไป

4 กดปุมโทร

ในกรณีที่คุณกําลังใชฟงกชันอื่นอยู คุณจะตองปดฟงกชันเหลานั้นกอนจึงจะ

สามารถโทรฉุกเฉินได หากเครื่องอยูในโหมดออฟไลนหรือโหมดที่ใชบนเครื่องบิน 

คุณตองเปลี่ยนรูปแบบเพื่อใชงานฟงกชันโทรศัพทกอนโทรแบบฉุกเฉิน 

โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉบับนี้หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจาก

ผูใหบริการระบบของคุณ

ขณะที่โทรฉกุเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตองใหไดมากที่สุด 

โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ 

อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรบัรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบมา

ไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ 

ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ 

และรวมถึงระดับความปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศพัท

Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ท

กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกินส

จัดทําขึ้นในสภาพการทํางานแบบมาต

พลังงานสูงสุดที่แนะนําใหใชในคลื่นค

ตามจริงขณะใชโทรศพัทอาจต่ํากวาค

ใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถ

คาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปจจัยตางๆ เช

คา SAR ที่สูงที่สุดภายใตคําแนะนําขอ

1.15 วัตต/กก. 

การใชอุปกรณเสริมของโทรศัพทอาจท

แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนด

และระบบเครือขาย สําหรับขอมูลเพิ่ม

www.nokia.co.th

* คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับ

และระบบเครือขาย สําหรับขอมูล SA

www.nokia.com

http://www.nokia.co.th
http://www.nokia.com
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การเชือ่มตอขอมูล 93
การตั้งคาดั้งเดิม 90
การปรับโทรศัพทของคุณใหเหมาะกับ

ความตองการ 73
การระบุตําแหนง 90
การรับสงขอความ 24

การล็อคปุมกด 88
การโอนสาย 92
ขอความตัวอักษร 25
ขอความมัลติมเีดีย 25
จอแสดงผล 86
จุดเชื่อมตอ 93
ตัวประหยัดพลังงาน 86
นาฬิกา 61
ใบรับรอง 89
ภาษา 87
รหัส PIN 89
รหัส UPIN 89
รหัส UPUK 89
รหัสล็อค 89
วันที่ 61
เวลา 61
สายขอมูล 96
สายอินเทอรเน็ต 96
อีเมล 23, 26
แอปพลิเคชั่น 86, 97

การตั้งคาการเชื่อมตอ 93
การตั้งคาขอมูลแบบแพคเก็ต 95
การตั้งคาดั้งเดิม 90
การตั้งคานาฬกิา 61
การตั้งคาภาษา 87
การตั้งคาวันที่ 61
การตั้งคาเวลา 61
การติดตั้งแอปพลิเคชั่น 62

การโทร

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ต

ไ

ร

เ

เ

การโทร

การโทร

การโทร

การประ

การปรับ

การปอง

โ

การพิม

ภ

ร

การระบ

การรับส

ก

ก

ข
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าพ

การแกไขภาพ 31
การนําเสนอ 33
การพมิพภาพ 34
การเรียงลําดับไฟลในอัลบั้ม 31, 35
การแสดงสไลด 33
ตะกราพิมพ 30
แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู 30
รูปภาพและวิดีโอ 29

ขายโฮม 9, 35, 57
งคิดเลข 62
งบันทึก 65
งมอืสําหรับการดหนวยความจํา 49
งเลนเพลง

การดาวนโหลดเพลง 10
การเลนเพลง 7
การโอนเพลง 9
รานคาเพลง 10
รายการเพลง 8
รูปแบบไฟล 7

งเลนวิดีโอ

โปรดดูที่ RealPlayer
 การลบขอมลู 47

เบอร 18
ื่อมตอ 93
ื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP)

โปรดูที่ จุดเชื่อมตอ
0 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

ขอความมลัติมีเดีย 21
ถาดเขา 22, 24
ศูนยฝากขอความ 23
อีเมล 21

การล็อคปุมกด 88
การเลนเกมส 16
การสง

ขอความ 21
บัตรรายชื่อ, นามบัตร 17
วิดีโอคลิป 32

การสนทนาทางวิดีโอ

การโทรออก 80
การปฏิเสธ 84
การรับ 84

การสั่งงานดวยเสียง 50
การแสดงขอมูลของระบบที่ใชงาน 27
การอัพเดตซอฟตแวร 6, 56
การโอนเนื้อหาจากอุปกรณอื่น 1
การโอนเพลง 9
เกมส 16

ข
ขอความตัวอักษร

การเขียน 21
การจัดเก็บ 28
การรับ 22
การสง 21
ถาดเขา 20
การตั้งคา 25

ขอความทันใจ

การเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร 66
การบันทึกขอความ 67
การปดกั้น 67
การสงขอความทันใจ 67

ขอความเสียง 79
ขอมลูการสนับสนุน x
ขอมลูติดตอ x
ขอความมลัติมีเดีย

การตั้งคา 25
การจัดเก็บ 28
การดึง 22
การรับ 22
การสง 21
การสราง 21

ค
คลิปวิดีโอ 29
คลิปเสียง 29
ความขัดแยงในการถายโอน 2
ความปลอดภัย

การโทรฉุกเฉิน 106
ขอมูลเพิม่เติม 105
คําแนะนํา vii

ความละเอียด

การตั้งคาคุณภาพวิดีโอ 43
คําสั่ง USSD 20
คําสั่งบริการ 20

คลังภ

เครือ

เครื่อ

เครื่อ

เครื่อ

เครื่อ

เครื่อ

แคช,

จ
จํากัด

จุดเช

จุดเช
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 3, 90

5

ุกรม 21
สต 8, 12

ารโอน 9
ปรดดู เครื่องเลนเพลง
ูปแบบไฟล 7

 4
 ของตัวประหยัดพลังงาน 4, 87
f 72
 62
g 33

หลัง

ารใชภาพ 30, 38
ารเปลี่ยน 75
ี่ใชสําหรับเขียน 87
เครื่อง 87

รจัดเรียงใหม 73
ติมเีดีย 4
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

ฉ
ฉาก

ฉากของภาพ 39
ฉากวิดีโอ 39

ช
ชุดหูฟง 4

ซ
ซอฟตแวร

การติดตั้งแอปพลิเคชั่น 62
การลบแอปพลิเคชั่น 63
การโอนไฟลไปยังโทรศัพทของคุณ 62

ซิมการด

การคัดลอกชือ่และเบอรโทรศัพทไปไวที่โทรศัพทของ

คุณ 18
การใชโทรศัพทโดยไมมีซิมการด 74
ขอความ 24
ชื่อและหมายเลข 18

ด
ดาวนโหลด! 5

ต
ตัวจดัการไฟล 49
ตัวจดัการอุปกรณ 56
ตัวจดัการแอปพลิเคชั่น 62
ตัวประหยัดพลังงาน 86
ตัวแปลงคา 72

ท
ทางเว็บ

ลิงคขาว 46
บล็อก 46

น
นาฬิกา 61
นาฬิกาปลุก 61

บ
บันทึก 62

การกรอง 85
การลางเนื้อหา 85
เวลา 85

บันทึกการโทร

โปรดดู บันทึก
บุคมารค 46
เบอรที่ไมไดรับสาย 84
แบตเตอรี่

การชารจ 101
การตรวจสอบ 101
การยืดอายุ 5
สําหรับการใชงาน ix

ใบรับรอง 89

ป
ปฏิทิน

การซิงโครไนซกับ Nokia PC Suite 64
การสรางรายการ 64

ปุม Navi 3, 90

ปุมเลือ่น

ผ
แผนที่ 

พ
พจนาน

พอดแค

เพลง

ก

โ

ร

ฟ
ไฟ LED

ไฟ LED

ไฟล Pd

ไฟล Sis

ไฟล Sv

ภ
ภาพพื้น

ก

ก

ภาษาท

ภาษาใน

ม
เมนู, กา

เมนูมัล
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ักษณ 2
อมูล 96
คเบิลขอมูล 56
คเบิลขอมูล USB 56
ินเทอรเน็ต 96
ิ์การใช

โปรดดูที่ การจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล

การเงยีบเสียงเรียกเขา 83
การบันทึกเสียง 65
การปรับระดับเสียง 4
โปรดดูที่ เสียงเรียกเขา

เรียกเขา

3-D 74
เสียงเรียกเขาสวนบุคคล 18
โปรดดูเพิ่มเติมที่ รูปแบบ

ยความจํา

การดูการใชพื้นที่หนวยความจํา 49
การเพิม่พื้นที่วางใหหนวยความจํา 49

จอวาง

โปรดดูที่ โหมดสแตนดบาย
 SIM ระยะไกล 55
พกั 4, 87
สแตนดบาย 73, 86
สแตนดบายพิเศษ 75
2 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

ร
รหัส 88
รหัส PIN 89
รหัส PUK 89
รหัส UPIN 89
รหัส UPUK 89
รหัสความปลอดภัย

โปรดดู รหัสล็อค
รหัสล็อค 89
รายการเสียง 50

การโทรออก 80
รายงานการนําสง 26
รายชื่อในสมุดโทรศัพท 17

การแทรกรูปภาพ 17
การสง 17

รูปแบบ 73
รูปแบบไฟล

.jad 62

.jar 62, 63

.sis 62
RealPlayer 65
เครื่องเลนเพลง 7

รูปแบบไฟลที่ไมสนับสนุน 33
รูปภาพ

โปรดดูใน คลังภาพ
ล
ลักษณะ 75
ลําโพง 4

ลําโพงเครื่อง

โปรดดู ลําโพง
เลื่อน 61

ว
วันที่ 61
วิดีโอ

โปรดดูใน คลังภาพ
วิทยุ 11
วิทยุ FM 11
เว็บ

ขอความบริการ 22
จุดเชื่อมตอ โปรดดูที่ จุดเชื่อมตอ
เบราเซอร 44

เวลา 61

ศ
ศูนยฝากขอความ 23
ศูนยฝากขอความระยะไกล 23
ศูนยฝากขอความเสียง 79

การเปลี่ยนเบอรโทรศัพท 79
การโอนสายไปยังศูนยฝากขอความเสียง 92

ส
สนทนา

โปรดดูที่ การสงขอความแบบดวน
สมุดโทรศัพท

โปรดดู บัตรรายชื่อ
สไลด 87

สัญล

สายข

สายเ

สายเ

สายอ

สิทธ

เสียง

เสียง

ห
หนว

หนา

โหมด

โหมด

โหมด

โหมด
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ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

อ
อินเทอรเน็ต

โปรดดูที่ เว็บ
อีเมล

การเขียน 21
การจัดเก็บ 28
การดึงจากศูนยฝากขอความ 23
การดึงโดยอัตโนมัติ 24
การดูสิ่งที่แนบ 23
การตั้งคา 26
การเปด 23
การลบขอความ 24
การลบศูนยฝากขอความ 26
การสง 21
ศูนยฝากขอความระยะไกล 23

อุปกรณชารจ ix
อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia 103
แปนพิมพไรสายของ Nokia 59
แอปพลิเคชั่น

Java 62
การติดตั้ง 62
การลบ 63

แอปพลิเคชั่นตอนรับ 1
แอปพลิเคชั่นวิธีใช x
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รศพัท โทรสาร เวลาทําการ

741-6363 0-2958-5851 จันทร - อาทิตย

11:00 น. - 20:30 น.

741-6363 0-2884-5695 จันทร - ศุกร 

11:00 น. - 20:30 น.

เสาร - อาทิตย

10:30 น. - 20:30 น.

741-6363 0-2720-1661 จันทร - อาทิตย

10:30 น. - 20:30 น.

741-6363 0-2660-9290 จันทร - อาทิตย 

10:00 น. - 20:30 น.

741-6363 0-2673-7102 จันทร - ศุกร 

11:00 น. - 20:30 น.

เสาร - อาทิตย 

10:30 น. - 20:30 น.

741-6363  0-2626-0436 จันทร - อาทิตย  

10:00 น. - 20:30 น.
4 ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์ 

โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โท

กรุงเทพฯ

1 ฟวเจอรปารครังสิต ใตดิน หองบีเอฟ 32 ชั้นใตดิน ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 

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

จ.ปทุมธานี 12130

0-2

2 เซ็นทรัลปนเกลา 4 หอง 421 ชั้น 4 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย 

กรุงเทพฯ 10700

0-2

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

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

0-2

4 ศูนยการคาเอสพานาด 3 ศูนยการคาเอสพานาด รัชดาภิเษก ชั้น 3 หองเลขที่ 321-323

99 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2

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

เลขที่ 79/290 ถ.สาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ 10120

0-2

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

ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

0-2
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แครไลน โทร: 02-640-1000

-3321-3 0-5320-1842 จันทร - เสาร

9:00 น. - 19:00 น.

-6976-7 0-3871-6978 จันทร - เสาร

9:00 น. - 19:00 น. 

-5779- 0-4332-5781 จันทร - เสาร

9:00 น. - 19:00 น. 

-5044-5 0-7436-5046 จันทร - เสาร

9:00 น. - 19:00 น. 

ท โทรสาร เวลาทําการ

ความหนา

17.9 มม.
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โนเกียแครไลน  สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ โนเกีย 

ตางจังหวัด

7 เชียงใหม 

(ตรงขามเชียงใหมแอรพอรตพลาซา)

201/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 0-5320

8 พัทยา 

(ริม ถ.สุขุมวิท กอนถึงแยกพัทยากลาง)

353/43 หมูที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 0-3871

9 ขอนแกน 

(บริเวณทางออกหางเทสโก โลตัส)

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

อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

0-4332

80

10 หาดใหญ 

(ปากทางเขาโรงพยาบาลกรุงเทพ)

656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 0-7436

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศพั

ขนาด

ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง

88 ซีซี 140 กรัม 102 มม. 50 มม.



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
เพือ่รับพรวีิวรายละเอียดการเปดตัวโทรศัพทรุนใหม 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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