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การสนับสนุน

หมายเลขรุ่น: Nokia N82-1  

ต่อไปนี้จะเรียกว่า Nokia N82  

วิธีใช ้
ฟังก์ชันวิธีใช้จะให้คำแนะนำเมื่อใ้ช้งานโทรศัพท์ ในการเข้าใช้งานฟังก์ชันวิธีใช้จากแอปพลิเคชั่น ให้เลือก ตัวเลือก > วิธีใช้	

คู่มือผู้ใช้ 
สำหรับข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช ้

ออนไลน์ 
โปรดตรวจสอบ www.nokia.co.th/N82/support หรือเว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณสำหรับคู่มือผู้ใช้เวอร์ชันล่าสุด, ข้อมูลเพิ่มเติม, ดาวน์โหลด และบริการต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์ Nokia ของคุณ 

 

เคล็ดลับ: คุณสามารถเข้าใช้หน้าการสนับสนุนได้จากเว็บเบราเซอร์ในโทรศัพท์ของคุณได้ 

http://www.nokia.co.th/N82/support
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ด้านหน้าและด้านบน	

ปุ่มและชิ้นส่วนประกอบ

ปุ่มเลื่อน 5 ทิศทาง 

ปุ่มเมนู 

ปุ่มเปิด/ปิด   ช่องเสียบ Nokia AV 3.5 มม.  
สำหรับชุดหูฟัง เฮดโฟน และสายช่องสัญญาณออกของ

โทรทัศน์ที่ใช้งานร่วมกันได้ เซนเซอร์แสง 

ปุ่มส่ง/สนทนา 

ไมโครโฟน 

แป้นพิมพ์ตัวเลข 

กล้องถ่ายรูปตัวที่สอง CIF ที่มีความละเอียด 

352 x 288 

เคล็ดลับ: หากต้องการปลดล็อคปุ่มกด ให้กดปุ่มเลือกซ้าย 

ตามด้วยปุ่ม *  

ปุ่มเลือก สำหรับเลือกตัวเลือกคำสั่งและการ

เข้าถึง 

ปุ่มจบการทำงาน 

ปุ่มมัลติมีเดีย 

ปุ่มลบ 
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ปุ่มและชิ้นส่วนประกอบ 

ด้านหลังและด้านข้าง	

ลำโพงสเตอริโอแบบ 
3 มิติ 

ปุ่มซูม/ระดับเสียง 

ปุ่มตรวจดู 

ปุ่มถ่ายภาพ  
2 ระดับ 

สำหรับการโฟกัสอัตโนมัติ   

การถ่ายภาพนิ่ง และการบันทึก

ภาพวิดีโอ 

ลำโพงสเตอริโอ  
แบบ 3 มิติ 

สวิตช์เปิดใช้งานกล้อง  
พร้อมฝาครอบเลนส์ 

แฟลช Xenon 

กล้องขนาด 5 ล้านพิกเซล   
พร้อมเลนส์ Carl Zeiss Optics  

สำหรับการถ่ายภาพและวิดีโอ 

ช่องเสียบ Micro USB  

เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์

ที่ใช้ร่วมกันได้ 

ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ
สำหรับการ์ด microSD ที่ใช้
ร่วมกันได้ 

ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ 
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การต้ังค่าโทรศัพท์แบบพ้ืนฐาน

การ์ด (U)SIM คือ ซิมการ์ดที่ได้รับการปรับปรุงจากซิมการ์ดเวอร์ชันเดิม และ

สามารถใช้งานได้เฉพาะกับโทรศัพท์มือถือ UMTS  

ข้อสำคัญ: เก็บรักษาซิมการ์ดให้พ้นจากมือเด็ก ปิดโทรศัพท์และ/หรือถอดอุปกรณ์

ชาร์จออกก่อนถอดแบตเตอรี่ หากต้องการทราบเกี่ยวกับการให้บริการ และข้อมูล

ต่างๆ ในการใช้บริการซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือผู้ให้

บริการในประเทศของคุณ 

การใส่ซิมการ์ดหรือการ์ด	 (U)SIM	 และ

แบตเตอรี่	

1 หันด้านหลังของโทรศัพท์เข้าหาคุณ แล้วกดปุ่มปลด

ค้างไว้ และเลื่อนฝาครอบแล้วยกขึ้น 





2 ในการปลดที่ยึดการ์ด (U)SIM ให้เลื่อนที่ยึดไปทาง

ขวา แล้วยกที่ยึดขึ้น 

3ใสก่ารด์ (U)SIM ลงในตวัตวัยดึการด์ ตรวจสอบให้

แนใ่จวา่มมุทีเ่ปน็รอยบากบนการด์หนัเขา้หามมุที่

เปน็รอยบากบนตวัยดึ และหนับรเิวณพืน้ผวิสมัผสั

บนการด์ลง เลือ่นตวัยดึกลบัไปทางซา้ยโดยใหเ้สยีบ

เขา้ไปในชอ่งเพือ่ลอ็คตวัยดึใหเ้ขา้ที ่



4 ใส่แบตเตอรี่ 



5ใส่ฝาครอบกลับเข้าที่เดิม ซึ่งตัวล็อคจะตรงกับ

ช่องของตัวล็อค จากนั้นเลื่อนฝาครอบกลับเข้าที่

เดิม 
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การตัง้คา่โทรศพัทแ์บบพืน้ฐาน 

1 กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว ้

2 หากโทรศัพท์ขอให้ใส่รหัส PIN หรือรหัส

ล็อค ให้ป้อนรหัสนั้นๆ แล้วกดปุ่มเลือกซ้าย 

รหัสล็อคที่กำหนดให้จากโรงงาน คือ 12345

การเปิดโทรศัพท์	

 หมายเหตุ: โทรศัพท์ของคุณมีเสาอากาศภายใน สำหรับโทรศัพท์ที่มีการส่ง  

สัญญาณวิทยุนั้น โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสาอากาศโดยไม่จำเป็นในขณะที่กำลัง

มีการใช้งานเสาอากาศอยู่ ตัวอย่างเช่น หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศของ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะที่กำลังโทรศัพท์ การสัมผัสกับเสาอากาศส่งหรือรับ

สัญญาณนั้นจะส่งผลต่อคุณภาพของการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ ซึ่งอาจทำให้

โทรศัพท์ทำงานด้วยพลังงานที่สูงขึ้นกว่าที่จำเป็น และอาจส่งผลให้อายุการใช้งาน

ของแบตเตอรี่ลดลง  

1 เสียบอุปกรณ์ชาร์จที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับเต้ารับ

ติดผนัง 

2 เสียบสายไฟเข้ากับโทรศัพท์ หากไม่เหลือประจุ

แบตเตอรี่เลย อาจต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งกว่าที่

สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะเลื่อนขึ้นลง 

3 เมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้ว สัญลักษณ์แสดงการชาร์จ

จะหยุดเลื่อนขึ้นลง ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ก่อน จากนั้นจึงถอด

ออกจากเต้ารับที่ผนัง 

การชาร์จแบตเตอรี่

เทคโนโลยี Bluetooth/เสาอากาศ LAN 
ไร้สาย 

เสาอากาศของโทรศัพท์
เคลื่อนที่ 

เครื่องรับสัญญาณ 
GPS 

เคล็ดลับ: ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับติดผนังเมื่อไม่ได้ใช้งาน อุปกรณ์ชาร์จที่

เสียบกับเต้ารับไฟฟ้าค้างไว้จะสิ้นเปลืองกระแสไฟเช่นกัน แม้ว่าอุปกรณ์นั้นจะไม่ได้

เสียบกับโทรศัพท์ก็ตาม 
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การตัง้คา่โทรศพัทแ์บบพืน้ฐาน 

ใช้เฉพาะการ์ด microSD ซึ่งผ่านการรับรองจาก Nokia ว่าใช้ร่วมกันได้กับ

โทรศัพท์รุ่นนี้ Nokia ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองสำหรับการ์ด

หน่วยความจำ แต่การ์ดหน่วยความจำบางยี่ห้ออาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับ

โทรศัพท์รุ่นนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การใช้การ์ดที่ใช้ร่วมกันไม่ได้อาจทำให้

การ์ดและโทรศัพท์ ตลอดจนข้อมูลที่จัดเก็บในการ์ดเสียหายได้ 

2 ใส่การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้ลงในช่อง

เสียบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณพื้นผิวสัมผัส

บนการ์ดหงายขึ้นและหันเข้าหาช่องเสียบ 

 

3 ดันการ์ดเข้าไป เมื่อการ์ดลงล็อคเข้าที่แล้ว คุณ

จะได้ยินเสียงคลิก 

 

4 ดันบานพับกลับเข้าที่ แล้วปิดฝาช่องใส่การ์ด 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาช่องใส่การ์ดสนิท

แล้ว 

 หมายเหตุ: เก็บรักษาการ์ดหน่วยความจำให้พ้นจากมือเด็กเล็ก  

การ์ดหน่วยความจำ	

การใส่การ์ดหน่วยความจำ

อาจมีการ์ดหน่วยความจำใส่มาให้ในโทรศัพท์แล้ว หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ปฏิบัติ

ตามขั้นตอนต่อไปนี้: 

1	วางนิ้วไว้ตรงส่วนที่เป็นร่องบาก

ใต้ฝาปิดช่องใส่การ์ดหน่วยความ

จำ แล้วเปิดช่องนี้ออกมา ดึงฝา

ปิ ด ไ ป ท า ง ด้ า น ข ว า เ พื่ อ เ ปิ ด

บานพับ แล้วเปิดฝาไปทางด้าน

ข้าง 
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การตัง้คา่โทรศพัทแ์บบพืน้ฐาน 

ในการดีดการ์ดหน่วยความจำออก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้: 

1 ก่อนจะดีดการ์ดหน่วยความจำออกจากเครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด แล้วเลือก นำการ์ดความจำออก   

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดจะถูกปิด 

2 เมื่อข้อความ การถอดการ์ดหน่วยความจำออกจะปิดแอปพลิเคชั่นทั้งหมดที่เปิดอยู่	

ยืนยันถอดการ์ด? ปรากฏ ให้เลือก ใช่	

3 เมื่อข้อความ ถอดการ์ดหน่วยความจำและกด	‘ตกลง’ ปรากฏ ให้เปิดฝาช่องใส่การ์ด  

หน่วยความจำ 

4 กดการ์ดหน่วยความจำลงเพื่อคลายออกจากช่องใส ่

5 นำการ์ดหน่วยความจำออกมา หากเปิดใช้โทรศัพท์แล้ว ให้เลือก ตกลง

การดีดการ์ดหน่วยความจำออก

ข้อสำคัญ: ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำออกกลางคันเมื่อยังมีการใช้การ์ดอยู่ การถอดการ์ดในขณะที่กำลังใช้งานอาจทำให้การ์ดหน่วยความจำ

และตัวเครื่อง รวมทั้งข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดเสียหายได้ 
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การถ่ายภาพ

กล้องถ่ายรูป	

ในการถ่ายภาพ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: 

1 หากกล้องอยู่ในโหมดวิดีโอ ให้เลือกโหมดรูปภาพจากแถบเครื่องมือที่ใช้งานอยู ่

2 ในการล็อคโฟกัสบนวัตถุ ให้กดปุ่มจับภาพลงครึ่งหนึ่ง  (กล้องตัวหลักเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้  

ในการถ่ายภาพในโหมดทิวทัศน์และโหมดกีฬา) เครื่องหมายโฟกัสที่ถูกล็อคสีเขียวจะปรากฏบนหน้าจอ หากไม่มีการล็อคโฟกัส เครื่องหมาย

โฟกัสสีแดงจะปรากฏขึ้น 

3 ในการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มจับภาพ  

ในการซูมเข้าหรือออก ให้ใช้ปุ่มซูมของโทรศัพท ์

โหมดนี้จะช่วยให้คุณค้นพบค่าสีและแสงที่ถูกต้องสำหรับสภาวะการถ่ายภาพในขณะนั้น หากต้องการเปลี่ยนโหมด เมื่ออยู่ในแถบเครื่องมือที่ใช้

งานอยู่ ให้เลือก โหมดฉาก แล้วเลือกโหมดที่ต้องการ 

ในการส่งรูปภาพหรือวิดีโอโดยใช้ข้อความมัลติมีเดีย อีเมล หรือวิธีการเชื่อมต่ออื่นๆ ให้กดปุ่มส่ง/สนทนา หรือเลือก ส่ง  ในแถบเครื่องมือที ่ 

ใช้งานอยู่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) 

ในการลบรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณถ่ายไว้ ให้เลือก ลบ  ในแถบเครื่องมือที่ใช้งานอยู่ 

เคล็ดลับ: ในการเปิดใช้งานกล้องตัวหลักเมื่อเปิดฝาครอบเลนส์แล้ว ให้กดปุ่มจับภาพค้างไว้ 

ในการเปดใชงานกลองตัวหลัก ใหเปดฝาครอบเลนสโดยใชสวิตชเปดใชงานกลอง หรือกด 

 แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > กลอง จากนั้น จึงเปดฝาครอบเลนส ในการปดกลองตัวหลัก 

ใหปดฝาครอบเลนส 
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การถ่ายภาพ 

แฟลช	Xenon

กล้องถ่ายรูปตัวหลักมีแฟลช Xenon สำหรับสภาพแสงน้อย คุณสามารถตั้งค่า

แฟลชเป็น เปิด , ปิด , อัตโนมัต ิ   หรือ ลดจุดตาแดง    

ได้ในแถบเครื่องมือที่ใช้งานอยู่ 

แฟลช Xenon ไม่สามารถใช้งานได้ใน: 

• โหมดกีฬา 

• โหมดต่อเนื่อง 

• กล้องด้านหน้า 

• โหมดวิดีโอ 

คุณไม่สามารถถ่ายภาพได้จนกว่าจะมีการชาร์จไฟแฟลชจนเต็ม เว้นเสียแต่ว่าคุณ

ตั้งค่าแฟลชไว้ที่ ปิด ในขณะที่กำลังชาร์จไฟแฟลช  จะกะพริบบนจอ  

แสดงผล โดยปกติการชาร์จไฟแฟลช Xenon จะใช้เวลา 2-3 วินาที 

 หมายเหตุ: ควรอยู่ห่างจากวัตถุในระยะที่ปลอดภัยเมื่อต้องการใช้  

แฟลช ห้ามใช้แฟลชเมื่อบุคคลหรือสัตว์อยู่ในระยะใกล้ และอย่าให้

มือหรือวัตถุอื่นใดบังแฟลชขณะถ่ายภาพ 
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การถ่ายภาพ 

PanoManTM	

การถ่ายภาพพาโนรามา 

การเริ่มต้นการใช้ PanoMan™ 

1 ไปที่ Menu แล้วเลือกแอปพลิเคชั่น PanoMan™  จาก  

โฟลเดอร์ แอปพลิเคชั่น

2 เปิดฝาครอบเลนส์โดยใช้สวิตช์เปิดใช้งานกล้อง 

PanoMan™ ช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพพาโนรามาโดยอัตโนมัติ

ด้วย Nokia N82 ได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับการถ่ายภาพทั่วไป  

ในการเริ่มต้นถ่ายภาพพาโนรามา ให้ทำตามขั้นตอน

ต่อไปนี้: 

1 ในโหมดช่องมองภาพ ให้เลือก Start หรือกดปุ่มจับ

ภาพ 

2 ค่อยๆ แพนกล้องไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเริ่ม

ถ่ายภาพพาโนรามา ตัวอย่างภาพพาโนรามา

พร้อมลูกศรสีเขียวจะปรากฏขึ้น 

3 แพนกล้องต่อไปตามทิศทางที่ลูกศรสีเขียวระบุ 

เมื่อลูกศรเปลี่ยนเป็นสีแดง ให้หยุดชั่วคราว  

จนกระทั่งลูกศรจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว แพนกล้อง  

ไปในทิศทางเดิม 

4 เลือก Stop หรือกดปุ่มจับภาพอีกครั้ง เพื่อหยุด  

การถ่ายภาพ 

5 ภาพพาโนรามาตัวอย่างหลังถ่ายเสร็จแล้วจะ

ปรากฏขึ้น เลือก Discard เพื่อถ่ายภาพอีกครั้ง   

หรือ Save เพื่อจัดเก็บภาพไว้ในคลังภาพของคุณ 

หากต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมหรือส่งอีเมลไปที่ support-mobile@bit-side.com 

mailto:support-mobile@bit-side.com
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การถ่ายภาพ 

การแบ่งปันแบบออนไลน์

แบ่งปันภาพถ่ายกับครอบครัว เพื่อนฝูง และเพื่อนร่วมงานได้โดยตรงจากโทรศัพท์ Nokia N82 ของคุณ พร้อมกับข้อความและป้ายชื่อบน Flickr ซึ่งเป็นหนึ่ง

ในชุมชนการแบ่งปันภาพถ่ายชั้นนำของโลก ทันทีที่อัพโหลด คุณสามารถส่งภาพถ่ายของคุณไปยังสตรีมภาพถ่ายของ Flickr เพื่อทำการแก้ไข จัดเรียง 

กำหนดแท็ก และแบ่งปันได ้

การแบ่งปันแบบออนไลน์ด้วย Flickr 

คุณสามารถลงทะเบียนผู้ใช้ได้โดยตรงจาก Nokia N82 หากคุณมีบัญชีผู้ใช้ของ Yahoo อยู่แล้ว 

ไปที่ คลังภาพ > ภาพ

และวิดีโอ

เลือก ตัวเลือก >   
เปิดบริการออนไลน์

เลือก Flickr	พร้อม
ทำงาน

เลือก ใช่ เพื่อเปิดใช้
บริการ 

ป้อน Yahoo	ID และ 
Password ของคุณ 

การดำเนินการนี้จะเป็น
การเปิดเว็บเบราเซอร์
บน Nokia N82 ของคุณ 

คลิกที่ Sign	in	with	
your	Yahoo!	ID

ชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณ  
จะปรากฏขึ้นตามภาพ
หน้าจอด้านบน และคุณ
จะสามารถเริ่มแบ่งปัน
ภาพถ่ายของคุณได้ 

เลือก download

เครื่องจะดาวน์โหลดไฟล์
ตั้งค่าและติดตั้งค่าบัญชี  
ผู้ใช้ Flickr ของคุณลงใน 
Nokia N82 ให้โดย
อัตโนมัติ 

หรือไปที่ www.flickr.com/nokia เพื่อขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกัน แล้วจัดทำบัญชีผู้ใช้ใหม่ของ Flickr บนโทรศัพท์ Nokia N82 ของคุณ ไปที่ คลังภาพ > ภาพ

และวิดีโอ > ตัวเลือก > เปิดบริการออนไลน์์ > ตัวเลือก > เพิ่มบัญชีใหม่ (เครื่องจะเลือก Flickr ตามค่าเริ่มต้น) 

http://www.flickr.com/nokia
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การถา่ยภาพ 

การอัพโหลดรูปภาพของคุณสามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้: 

1 การอัพโหลดแบบ “One-click” – หลังจากการถ่ายภาพในโหมดกล้องถ่ายรูปแล้ว 

ให้เลือกไอคอน “One-click” ตามที่แสดงทางด้านขวาของหน้าจอ หมายเหตุ: ต้อง

ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Flickr เป็นบัญชีผู้ใช้เริ่มต้น 

2 นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มข้อความและป้ายชื่อลงในภาพถ่ายของคุณได้ ก่อนที่

จะโพสต์ใน Flickr โดยเริ่มจาก คลังภาพ > ภาพและวิดีโอ > ตัวเลือก > ส่ง > 

ประกาศบนเว็บ

โปรดทราบว่า Flickr จะให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับ Flickr โปรดส่งอีเมลไปยัง 

help@support.flickr.com หรือไปที่ www.flickr.com/help/contact 

ความพร้อมของบริการนี้อาจแตกต่างกันตามประเทศหรือพื้นที่จัดจำหน่ายของคุณ 

ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ Nokia, Nokia Connecting People, Nseries และ N82 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation โปรดทราบว่าบริการ Flickr 

เป็นการดำเนินการโดย Yahoo! Inc. เป็นภาษาอังกฤษ และเป็นไปตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา และไม่ใช่บริษัทในเครือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Nokia ก่อนการใช้บริการ Flickr โปรดอ่านเงื่อนไข

การใช้งานและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ คุณรับทราบและให้การยินยอมว่า Nokia ไม่มีอำนาจในการกำกับดูแลการบริการที่ดำเนินการโดย Yahoo! Inc. รวมทั้ง Nokia 

จะไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมของการบริการหรือแง่มุมใดๆ ของการบริการ บริการที่มีให้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค การทำงานและคุณสมบัติบางประการขึ้นอยู่กับระบบเครือข่าย โปรด

เคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นๆ ในการบันทึกและแบ่งปันภาพ การเข้าถึงและความพร้อมใช้งานของบริการ Flickr จะขึ้นอยู่กับพื้นที่การจำหน่าย 

mailto:help@support.flickr.com
http://www.flickr.com/help/contact
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GPS และแผนที่

Global Positioning System (GPS) เป็นระบบการนำทางด้วยสัญญาณวิทยุทั่ว

โลก ซึ่งประกอบไปด้วยดาวเทียมจำนวน  24 ดวง และสถานีภาคพื้นดินที่คอย

ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติการของดาวเทียมต่างๆ เหล่านั้น โทรศัพท์ของ

คุณมีเครื่องรับสัญญาณ GPS ภายใน 

 หมายเหตุ: ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลระบุตำแหน่งสามารถได้รับผลกระทบจาก  

ระบบพิกัดของดาวเทียมที่ไม่ดีพอ ความพร้อมใช้งานและคุณภาพของสัญญาณ GPS 

จะได้รับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ และสภาพ

อากาศ ควรใช้เครื่องรับ GPS เพื่อการรับสัญญาณ GPS เฉพาะเมื่ออยู่กลางแจ้ง

เท่านั้น การกำหนดตำแหน่งที่แน่นอนอาจใช้เวลานานหลายนาที 

เครื่องรับสัญญาณ GPS ถูกติดตั้งไว้ที่ด้านบน

สุดของโทรศัพท์ เมื่อใช้งานเครื่องรับสัญญาณ 

ขณะที่โทรศัพท์อยู่ในแนวตั้ง ให้ย้ายโทรศัพท์

ไปทำมุม 45 องศา ในที่กลางแจ้งและไม่มีสิ่ง

กีดขวาง  

GPS

ทั้งนี้ โทรศัพท์ของคุณยังสนับสนุน Assisted GPS (A-GPS) (บริการเสริมจาก

ระบบเครือข่าย) อีกด้วย A-GPS จะใช้สำหรับการดึงข้อมูลความช่วยเหลือผ่าน

การเชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ต ซึ่งจะช่วยในการคำนวณพิกัดตำแหน่งของคุณใน

ปัจจุบัน เมื่อโทรศัพท์รับสัญญาณจากดาวเทียม 

 หมายเหตุ: ไม่ควรใช้ GPS สำหรับการหาพิกัดตำแหน่งที่แน่นอนแม่นยำ และคุณ  

เองก็ไม่ควรยึดถือแต่เพียงข้อมูลตำแหน่งจากเครื่องรับสัญญาณ GPS และระบบ  

เครือข่ายวิทยุเซลลูลาร์ แต่เพียงอย่างเดียวสำหรับการหาพิกัดหรือการนำทาง 

เมื่อใช้งานแผนที่ คุณจะสามารถค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของคุณในแผนที่, 

เบราส์แผนที่ของเมืองและประเทศต่างๆ, ค้นหาที่อยู่, วางแผนเส้นทาง ตลอดจน

นำทางคุณไปสู่จุดหมายปลายทาง พื้นที่ให้บริการของแผนที่อาจแตกต่างกัน

ตามประเทศ ในการเปิดแอปพลิเคชั่นแผนที่ ให้กด  แล้วเลือก แผนที่

เมื่อคุณเปิดแผนที่ แผนที่จะซูมเข้าไปยังตำแหน่งที่จัดเก็บไว้ในเซสชันล่าสุดของ

คุณ 

แผนที่	

 หมายเหตุ: การทำแผนที่ระบบดิจิตอลโดยส่วนใหญ่ยังให้ข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่สมบู

รณ์ ดังนั้น คุณไม่ควรอ้างอิงระบบแผนที่ที่คุณดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องนี้แต่เพียง

อย่างเดียว 
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GPS และแผนที่ 

Nokia Map Loader เป็นซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้

คุณดาวน์โหลดข้อมูลแผนที่ของภูมิภาคหรือประเทศต่างๆ รวมทั้ง

คำสั่งเสียงในภาษาต่างๆ ได้ฟรีผ่านทางอินเทอร์เน็ตไปยัง

คอมพิวเตอร์ของคุณ และถ่ายโอนข้อมูลเหล่านั้นลงในโทรศัพท์

หรือการ์ดหน่วยความจำของคุณต่อไป  
เซิร์ฟเวอร์แผนที่ คอมพิวเตอร์ที่มี	Map	Loader โทรศัพท์	/	การ์ดหน่วยความจำ

Nokia	Map	Loader

ในการดาวน์โหลดแผนที่โดยใช้ Nokia Map Loader คุณจำเป็นต้อง: 

1 ติดตั้งซอฟต์แวร์ Nokia Map Loader จาก http://maps.nokia.com ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ 

2 ตรวจสอบว่าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม ่

3 เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเิบิล USB หรือการ์ดหน่วยความจำผ่านเครื่องอ่านการ์ด 

4 เริ่มแอปพลิเคชั่น Nokia Maps ที่โทรศัพท์ของคุณ 

5 เริ่มใช้ Nokia Map Loader และเลือกแผนที่ประเทศและคำสั่งเสียงที่คุณต้องการดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์ของคุณ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอคอมพิวเตอร์  

เพื่อดำเนินการดาวน์โหลดให้เสร็จสมบูรณ์ 

http://maps.nokia.com
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GPS และแผนที่ 

เมื่อคุณเบราส์แผนที่บนจอแสดงผล เช่น เมื่อคุณต้องการย้ายไปยังแผนที่ประเทศอื่น และเครื่องดาวน์โหลดแผนที่ให้โดยอัตโนมัติ แสดงว่าคุณกำลังเชื่อมต่อ  

อินเทอร์เน็ตอยู่  

เคล็ดลับ: คุณสามารถดาวน์โหลดแผนที่โดยใช้การเชื่อมต่อ LAN ไร้สายได้อีกด้วย 

 หมายเหตุ: การดาวน์โหลดแผนที่โดยตรงจากโทรศัพท์อาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการของคุณ โปรดติดต่อสอบถามข้อมูล  

เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูลจากผู้ให้บริการของคุณ 

คุณสามารถดูจำนวนข้อมูลที่ถ่ายโอนได้จากตัวนับข้อมูล (KB) ที่แสดงบนจอแสดงผล ซึ่งตัวนับจะแสดงจำนวนการส่งถ่ายข้อมูลของระบบเครือข่ายเมื่อคุณเบราส์

แผนที่ สร้างเส้นทาง หรือค้นหาตำแหน่งแบบออนไลน ์

ระบบจะจัดเก็บแผนที่ไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์หรือการ์ดหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้โดยอัตโนมัติ หากมีการใส่การ์ดไว้ในเครื่อง 





��ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

มัลติมีเดีย

เมนูมัลติมีเดีย	

เมื่อใช้เมนูมัลติมีเดีย คุณจะสามารถดูข้อมูลมัลติมีเดียที่คุณใช้บ่อยที่สุดได้ เช่น รูปภาพและวิดีโอ, คลิปเพลง, เว็บ

บุ๊คมาร์คโปรด ตลอดจนตำแหน่งที่จัดเก็บไว้ใน Nokia Maps นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าสู่เกมส์โปรด หรือ

กำหนดรายชื่อที่ใช้บ่อย และโทรหรือส่งข้อความตัวอักษรไปยังรายชื่อเหล่านั้นได้อีกด้วย 

 

ข้อมูลที่เลือกจะปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชั่นที่เหมาะสม 

 

หากต้องการเปิดหรือปิดเมนูมัลติมีเดีย ให้กด ปุ่มมัลติมีเดีย ในการนำทางในเมนูมัลติมีเดีย ให้ใช้ปุ่มเลื่อน 



โปรดดูที่: www.nseries.com 
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ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย  
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