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ความปลอดภยั
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนาํตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจ
กอใหเกดิอนัตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอาน
ขอมูลเพิม่เติมในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย

หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพท
ไรสาย หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย

สัญญาณรบกวน

อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน
ซึง่จะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องได

ปดโทรศพัทเมื่ออยูในบริเวณที่หามใช
โทรศพัทไรสาย

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

คํานึงถึงความปลอดภัยบนทองถนนเปน
อันดับแรก

ควรปฏบิัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับ
สิ่งอื่นใด เมื่อคุณขบัขีย่านพาหนะอยู สิ่งสําคัญ
อันดับแรกที่คุณควรคํานึงในขณะขบัขี่ยาน
พาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทองถนน

บริการที่มีคุณภาพ

เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะสามารถ
ประกอบหรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่

เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่ไดรับ
การรับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับ
อุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

กันน้ํา

โทรศัพทของคุณไมกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไว
ในที่แหง

เกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมือเลมนี้ไดผานการรับรองให
ใชงานกับ (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 และเครือขาย
UMTS 900, 1900, 2100 ได โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเตมิ
เกี่ยวกับเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพ
ตอกฎหมายและจารีตประเพณีทั้งหมด รวมถึงสิทธิสวน
บุคคลของผูอื่น และลิขสิทธิ์

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหทําการคัดลอก แกไข
หรือโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางสวนได

โทรศัพทของคุณรองรับการเชื่อมตอไดหลายวิธ ีโทรศัพท
ของคุณเสี่ยงตอไวรัสและเนื้อหาที่มอีันตรายอื่นๆ เชนเดียว8
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กับเครื่องคอมพิวเตอร ควรปฏิบัติดวยความระมัดระวังในการ
ใชขอความ การขอเชื่อมตอ การเรียกดู และการดาวนโหลด
ตดิตั้งและเลือกใชเฉพาะบริการและซอฟตแวรอื่นๆ จาก
แหลงที่เชื่อถือไดซึ่งมีมาตรการดานความปลอดภยัและการ
ปองกันซอฟตแวรที่เปนอันตราย เชน แอปพลิเคชั่นที่มี
เครื่องหมาย Symbian Signed หรือผานการทดสอบ Java
Verified™ เทานั้น ควรใชความพิจารณาอยางรอบคอบใน
การติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัสและซอฟตแวรดานความ
ปลอดภยัอื่นๆ ลงในโทรศัพทและคอมพิวเตอรที่ใชเชื่อมตอ

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

คําเตือน:  คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงาน
คุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปด
เครื่อง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตราย

แอปพลิเคชั่น Office สนับสนุนคุณสมบัติทั่วไปของ
Microsoft Word, PowerPoint และ Excel (Microsoft Office
2000, XP และ 2003) แตไมสามารถดูหรือแกไขไฟลในทุก
รูปแบบ

คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร
สําหรับขอมลูสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครือ่งดวยเสมอ

เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอาน
คูมือผูใชเพื่อศึกษารายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับความ
ปลอดภยั หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใช
งานรวมกันได

รูปภาพที่ปรากฏในคูมือฉบับนี้อาจแตกตางจากที่แสดงใน
เครื่อง

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสาย
กอนเริ่มใชงานโทรศัพท คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัติตองใช
รวมกับคุณสมบัติเครือขายพิเศษ คณุสมบัตเิหลานี้ไมทํางาน
บนทุกเครือขาย เครือขายตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอ
ตกลงเฉพาะกับผูใหบรกิารกอนจึงจะสามารถใชบริการเสรมิ
จากระบบเครือขายได ผูใหบริการสามารถใหคําแนะนําและ
อธิบายถึงคาบริการที่เรียกเก็บ ในบางเครือขาย อาจมีขอ
จํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงานบริการเสริมจากระบบ
เครือขาย ตัวอยางเชน บางเครือขายอาจไมรองรับตัวอักษร
ของทุกภาษาและการบริการทั้งหมด

ผูใหบริการโทรศพัทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใช
งานคุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น
คณุสมบัตเิหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของ
คณุอาจมีการกําหนดคาพิเศษ เชน การเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู
ลําดับของเมนู และไอคอน โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเตมิ
จากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ
SSL) ที่ทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP สําหรับคุณสมบัติบาง
อยางของโทรศัพท เชน MMS, การเรียกดูเว็บ และอีเมล
เครือขายจะตองใหการรองรับเทคโนโลยีเหลานี้
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การเริ่มตนใชงาน
ปุมและสวนตางๆ (ดานหนา
และดานบน)

1 — หูฟง

2 — ปุมเลอืก

3 — ปุมโทร

4 — ปุมเมนู

5 — ปุมกดตัวเลข

6 — ไมโครโฟน

7 — ปุม Navi™ (ตอไปนี้จะใชคําวาปุมเลือ่น)

8 — ปุมลบ C
9 — ปุมวางสาย

10 — ปุมมัลติมีเดีย

11 — เซนเซอรแสง

12 — กลองรอง

1 — ปุมเปด/ปด

2 — ชองเสียบ Nokia AV สําหรับชุดหูฟง หูฟง และขั้วตอ
สัญญาณออกทวีีที่ใชงานรวมกนัได

3 — ชองเสียบ Micro USB สําหรับอปุกรณชารจและใช
เชื่อมตอกบัพซีีที่ใชงานรวมกนัได
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ปุมและสวนตางๆ (ดานหลัง
และดานขาง)

1 และ 9 — ลาํโพงสเตอริโอพรอมเอฟเฟกตเสียง 3 มิติ

2 — ปุมระดับเสียง/ยอ/ขยาย

3 — สวิตชลอ็คปุมสําหรับการลอ็คและการปลดล็อคปุม

4 — ปุมถายภาพ 2 จังหวะสําหรับการจับภาพอตัโนมัติ
การถายภาพนิ่ง และการบันทึกวิดีโอ

5 — กลองถายรูปหลกัสําหรับบันทกึภาพวิดีโอและถาย
ภาพความละเอยีดสูง

6 — แฟลชและไฟวิดีโอ

7 — รูรอยสายคลองขอมือ

8 — ชองใสการดหนวยความจําสําหรับใสการด microSD
ทีใ่ชงานรวมกนัได

ปุมบนฝาเลื่อน
ปุมบนฝาเลือ่นชวยใหสามารถทํางานไดหลายอยาง
พรอมกนั ตัวอยางเชน หากคุณกาํลังดูภาพ พรอมมี
เครื่องเลนเพลงเลนอยูในพืน้หลงั และคุณตองการขาม
ไปยังแทร็คถัดไปหรือแทร็คกอนหนา ใหกดปุมเลน/พัก
เพือ่ใหปุมเดินหนาและกรอกลบัสามารถใชงานได

1 — เดินหนา

2 — เลน/พกั

3 — หยุด

4 — กรอกลบั

5 และ 8 — ปุมยอ/ขยาย (สามารถใชไดเมื่อปุมสวาง
ขึ้น)

6 และ 7 — ปุมเกม (สามารถใชไดในโหมดภาพแนว
นอน)
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การใสซิมการดและแบตเตอรี่
ปดโทรศัพทและปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอปุกรณ
ชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

1. หันดานหลังของ
โทรศัพทเขาหาคุณ
กดปุมปลดลอ็คคาง
ไว แลวยกฝาครอบ
ขึ้น

2. ใสซมิการดลงในที่
วางการด ตรวจดูใหดี
วามุมตัดของการดหัน
ไปทางขวา และบริเวณ
ขั้วสัมผัสของการดคว่ํา
ลง

3. ใสแบตเตอรี่

4. ในการใสฝาครอบกลับ
เขาที่ ใหหันตัวลอ็ค
ดานบนไปทางชองใส
กอน แลวกดลงจนกวา
ฝาครอบล็อคกลับเขาที่

การเปดโทรศัพท
1. กดคางไวที่ปุมเปดปดเครื่อง

2. หากเครื่องขอใหปอนรหัส
PIN หรือรหัสลอ็ค ใหปอน
รหัสดังกลาว แลวกดปุม
เลือกทางซาย รหัสล็อคที่
กําหนดใหจากโรงงาน คือ
12345 หากคุณลมืรหัสและ
โทรศัพทของคุณล็อคอยู
เครื่องของคุณจะรองขอ
บริการและอาจมีการคิดคา
ใชจายเพิม่เติม สําหรับ
ขอมูลเพิม่เติม ติดตอศูนย
Nokia Care หรือตัวแทนจําหนายโทรศัพทของคุณ
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การชารจแบตเตอรี่
การชารจปกติ
1. เสียบเครื่องชารจทีใ่ชรวมกนัได
เขากบัเตารับที่ผนงั

2. ตอสายไฟเขากบัโทรศัพท หาก
กาํลังไฟในแบตเตอรี่หมดจนไมมี
เหลอื อาจใชเวลาสักครูหนึง่กอน
ทีต่ัวบงชี้การชารจจะเริ่มเลื่อนไป
มา

3. เมื่อชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว
สัญลักษณแสดงการชารจจะหยุด
วิง่ ถอดเครื่องชารจออกจาก
เครื่อง จากนั้น ใหถอดออกจาก
เตารับทีผ่นัง

เคล็ดลับ: ถอดสายเครื่อง
ชารจออกจากเตารับที่ผนัง เมื่อไมไดใชเครื่อง
ชารจ เครื่องชารจที่เสียบคางอยูกบัเตารับไฟฟา
จะกนิพลังงานแมวาจะไมไดเสียบเขากบัโทรศัพท
กต็าม

การชารจ USB
คุณสามารถใชการชารจ USB เมื่อไมมีเตารับติดผนังใหใช
งาน ดวยการชารจ USB คุณยังสามารถถายโอนขอมูล
ขณะชารจเครื่อง
1. เชื่อมตอสายเคเบิล USB ที่ใชงานรวมกนัไดระหวาง
อปุกรณ USB ทีใ่ชงานรวมกนัไดกบัเครื่องของคุณ
อาจใชเวลาครูหนึ่งกอนทีก่ารชารจจะเริ่มตน ทั้งนี ้
ขึ้นกบัชนดิของอปุกรณทีใ่ชสําหรับการชารจ

2. ถาเปดเครื่องโทรศัพทอยู คุณสามารถเลือกจาก
เลอืกโหมด USB บนจอแสดงผลของโทรศัพท

ตําแหนงเสาอากาศ
โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศภายในและภายนอก ใน
ฐานะของอปุกรณรับสงสัญญาณวทิยุ โปรดหลีกเลีย่ง
การสัมผัสบริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปนขณะเสา
อากาศใชสงหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศจะ
สงผลตอคุณภาพของสัญญาณสื่อสาร อาจทาํให
โทรศัพทใชพลังงานในระดับทีม่ากขึ้น และทาํใหอายุ
การใชงานของแบตเตอรี่ลดลง

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

โปรดทราบวาเสาอากาศเครื่องสง FM, GPS, WLAN และ
Bluetooth จะอยูทีใ่นฝาครอบดานหลังของโทรศัพท
หากคุณเปลี่ยนฝาครอบดานหลัง ใหตรวจสอบวาฝา
ครอบใหมมีเสาอากาศเหลานี้ มิฉะนั้นการเชื่อมตอเหลา
นีจ้ะหยุดทํางาน
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การเชื่อมตอ

โทรศัพทของคุณสนบัสนนุวิธเีชื่อมตอดังตอไปนี้

● เครือขาย 2G และ 3G
● การเชื่อมตอ Bluetooth — เพือ่โอนไฟลและเชื่อมตอ
กบัอปุกรณเสริมทีใ่ชงานรวมกนัได โปรดดูที่“การ
เชื่อมตอ Bluetooth” หนา 39

● ชองเสียบ Nokia AV (3.5 มม.) — เพือ่เชื่อมตอกบัชุด
หูฟง หูฟง ชุดสเตอริโอ หรือทวีีทีใ่ชงานรวมกนัได

● สายขอมูล USB — เพือ่เชื่อมตอกบัอปุกรณที่ใชงาน
รวมกนัได เชน เครื่องพิมพ และพซีี และเพือ่ชารจ
โทรศัพทของคุณ โปรดดูที“่USB” หนา 43

● LAN ไรสาย (WLAN) — เพือ่เชื่อมตอกบัอปุกรณทีใ่ช
งาน WLAN และอนิเทอรเน็ต โปรดดูที“่LAN ไร
สาย” หนา 36

● GPS — เพือ่รับการสงขอมูลจากดาวเทยีม GPS สําหรับ
คนหาตําแหนงของคุณ โปรดดูที“่การจัดตําแหนง
(GPS)” หนา 48

● เครื่องสง FM — เพือ่ฟงเพลงในโทรศัพทผานทาง
เครื่องรับ FM ที่ใชงานรวมกนัได เชน วทิยุในรถยนต
หรือชุดสเตอริโอในบาน โปรดดูที“่การเลนเพลงดวย
เครื่องสง FM” หนา 65
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คนหาวิธีใช
คําแนะนําภายใน - วิธีใชใน
โทรศัพท
โทรศัพทของคุณมีคําแนะนาํเพือ่ชวยเหลือคุณในการใช
โทรศัพท

เมื่อเปดแอปพลิเคชั่นอยู หากตองการเรียกดูวธิีใชจาก
หนาจอปจจุบัน ใหเลอืก ตวัเลือก > วิธีใช ในการเปด
วธิีใชจากเมนูหลัก ใหเลือก เครือ่งมือ > ยูทิลิต ี> วิธี
ใช แลวเลือกแอปพลิเคชั่นทีส่ัมพนัธกนั

คุณสามารถคนหาลงิคเชื่อมโยงไปยังหัวขอที่เกีย่วของ
ไดทีด่านทายของเนื้อหาวิธใีช คุณสามารถเปลี่ยนขนาด
ของเนือ้หาไดเพือ่ชวยใหอานคําแนะนําใหสะดวกยิ่งขึ้น
หากคุณคลิกคําทีข่ีดเสนใต จะมีคําอธิบายแบบยอแสดง
ขึ้น วธิีใชจะใชสัญลักษณตอไปนี้  แสดงลิงคเชื่อมโยง
ไปยังหัวขอวธิีใชทีเ่กี่ยวของ  แสดงลิงคเชื่อมโยงไป
ยังแอปพลเิคชั่นทีก่ลาวถงึ ขณะอานคําแนะนํา คุณ
สามารถสลับการใชงานระหวางวิธใีชกับแอปพลเิคชั่นที่
เปดอยูในพืน้หลังไดโดยกดปุม  คางไว หรือเลอืก
ลงิคแอปพลิเคชั่น ( )

เคล็ดลับ: ในการนําวิธใีชมาไวในเมนหูลัก ให
เลือก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี, ไฮไลต วิธใีช แลว
เลือก ตัวเลือก > ยายไปโฟลเดอร ตามดวย
เมนหูลกั

การเริ่มตนใชงาน
โปรดดูขอมูลปุมกดและสวนประกอบตางๆ คําแนะนํา
สําหรับการตั้งคาโทรศัพท และขอมูลสําคัญอืน่ๆ ในคูมือ
การเริ่มตนใชงาน

ขอมูลฝายสนับสนุนและขอมูล
ติดตอของ Nokia
โปรดตรวจสอบขอมูลเพิม่เติม คูมือผูใชฉบับลาสุด
ดาวนโหลดตางๆ และบริการตางๆ ทีเ่กี่ยวกบัผลติภัณฑ
ของ Nokia ไดที่เวบ็ไซต www.nokia.com/support
หรือเวบ็ไซต Nokia ในประเทศของคุณ นอกจากนี้ คุณ
ยังอาจดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาโดยไมตองเสียคา
ธรรมเนียม เชน MMS, GPRS, อเีมล และบริการอืน่ๆ ของ
โทรศัพทรุนนี้ไดฟรีที ่www.nokia.co.th/
phonesettings
หากคุณจําเปนตองติดตอฝายลกูคาสัมพนัธ ใหตรวจ
สอบรายชื่อศูนย Nokia Care ไดทีเ่ว็บไซต
www.nokia.co.th/contactus
สําหรับบริการซอมบํารุง โปรดติดตอศูนย Nokia Care ที่
อยูใกลบานโดยดูขอมูลติดตอไดทีเ่ว็บไซต
www.nokia.co.th/repair
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แอปพลิเคชั่นเพิม่เติม
มีแอปพลเิคชั่นทีห่ลากหลายที่จัดเตรียมไวโดยโนเกยี
และบริษทัพัฒนาซอฟตแวรภายนอกเพือ่ชวยใหคุณใช
โทรศัพทไดอยางคุมคายิ่งขึ้น มีคําอธิบายแอปพลิเคชั่น
เหลานี้ในคูมือ ซึง่มีอยูในหนาการสนบัสนุนผลติภัณฑ
ของเวบ็ไซต Nokia

การอัพเดตซอฟตแวร
Nokia อาจผลิตอพัเดตซอฟตแวรที่มีคุณสมบัติใหมๆ
ฟงกชันทีป่รับปรุงใหม และมีสมรรถภาพในการทาํงานที่
ดีขึ้น คุณอาจขอการอพัเดตดังกลาวผานทางแอปพลิ
เคชั่นพซีี Nokia Software Updater ได การอพัเดต
ซอฟตแวรอาจมีใหในบางผลิตภัณฑเทานั้น มีเพยีงผูให
บริการระบบบางรายที่รับรองตอเวอรชันซอฟตแวรลาสุด
ทีม่ีใหบริการ

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

คําเตอืน:  หากคุณติดตั้งการอพัเดตซอฟตแวร
คุณจะไมสามารถใชอปุกรณนี้ แมแตการโทรฉุกเฉิน
จนกวาการอัพเดตจะเสร็จสิ้นและรีสตารทอุปกรณแลว
อยาลืมสํารองขอมูลกอนยอมรับการติดตั้งการอพัเดต

อัพเดตซอฟตแวรมีขนาดประมาณ 5-10 MB เมื่อใชโทร
ศัทพของคุณ และมีขนาด 100 MB เมื่อใชเครื่อง
คอมพวิเตอร
การติดตั้งและการดาวนโหลดอาจใชเวลานานถึง 20
นาทีเมื่อใชตัวจัดการอปุกรณ และนานถึง 30 นาทีเมื่อใช
ซอฟตแวร Nokia Software Updater
คุณสามารถอานขอมูลเพิ่มเติมและดาวนโหลดแอปพลิ
เคชั่น Nokia Software Updater ไดที่เว็บไซต
www.nokia หรือเว็บไซต
Nokia ในประเทศของคุณ
หากเครือขายของคุณสนับสนุนการอพัเดตซอฟตแวร
ผานสัญญาณแบบ over-the-air คุณอาจสามารถแจง
ขอรับการอพัเดตผานโทรศัพทของคุณได

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

เคล็ดลับ: หากตองการตรวจสอบเวอรชันของ
ซอฟตแวรของโทรศัพท ใหกด *#0000# เมื่อ
เครื่องอยูในโหมดพรอมทาํงาน

การอัพเดตแอปพลิเคชั่น
กดปุม  และเลอืก แอปพลิเคชัน่ > อัพเดตแอป
ดวยการอพัเดตแอปพลิเคชั่น คุณสามารถตรวจสอบการ
อัพเดตทีม่ีอยูของแอปพลิเคชั่นและดาวนโหลดไปยัง
โทรศัพทของคุณ16
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หลงัจากการอพัเดตซอฟตแวรโทรศัพทโดยใชการ
อพัเดตแอปพลิเคชั่น คําแนะนําในคูมือผูใชหรือวิธใีช
อาจไมลาสุดเหมือนการอพัเดตนี้

เมื่อตองการดาวนโหลดการอพัเดตที่มีอยู เลอืก ตวั
เลือก > เริม่การอัพเดต

เมื่อตองการยกเลิกการเลือกอพัเดต เลื่อนไปที่การ
อพัเดตนั้นและกดปุมเลื่อน

เมื่อตองการดูขอมูลในการอพัเดต เลือก ตัวเลือก > ดู
รายละเอียด

เมื่อตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคา เลือก ตัวเลือก >
การตั้งคา

การตั้งคา
โดยปกติโทรศัพทของคุณจะมีการตั้งคา MMS, GPRS 
การสตรีม และอนิเทอรเนต็เคลื่อนที่ไวใหในโทรศัพทแลว
ตามขอมูลของผูใหบริการเครือขายของคุณ คุณอาจมี
ขอมูลการตั้งคาจากผูใหบริการอยูในโทรศัพทแลว หรือ
คุณสามารถเลือกรับการตั้งคาในรูปของขอความตัว
อกัษรแบบพเิศษจากผูใหบริการได

คุณสามารถเปลีย่นแปลงการตั้งคาทั่วไปในโทรศัพท
เชน การตั้งคาภาษา โหมดสแตนดบาย จอภาพ และการ
ลอ็คปุมกด โปรดดูที่“การตั้งคา” หนา 150

รหัสผาน
หากคุณลืมรหัสเหลานี ้โปรดติดตอผูใหบริการ

● รหัส PIN (Personal identification number) — รหัส
นี้จะชวยปองกนัการใชซมิการดของคุณโดยไมไดรับ
อนุญาต รหัส PIN (ตัวเลข 4 ถงึ 8 หลกั) มักใหมา
พรอมกบัซิมการด หลงัจากพมิพรหัส PIN ไมถูกตอง
สามครั้งติดตอกัน รหัสจะถูกบล็อค และคุณตองพมิพ
รหัส PUK เพือ่ปลดล็อค

● รหัส UPIN — รหัสนี้อาจมาพรอมกบัการด USIM
การด USIM คือเวอรชั่นทีพ่ฒันาขึ้นมาอีกขั้นของ
มการด และสนบัสนุนเฉพาะในโทรศัพทมือถือ UMTS

● รหัส PIN2  — รหัสชนิดนี้ (ตัวเลข 4 - 8 หลัก) จะได
มาพรอมกบัซิมการดบางอัน โดยคุณตองใชรหัสนีใ้น
การเขาใชฟงกชันบางอยางภายในโทรศัพทของคุณ

● รหัสล็อค (ซึ่งอาจเรียกวารหัสความปลอดภัย) — รหัส
ล็อคจะชวยปองกนัการใชโทรศัพทของคุณโดยไมได
รับอนุญาต คุณสามารถสรางและเปลีย่นรหัส รวมทั้ง
กําหนดใหโทรศัพทขอรับรหัสได คุณควรรักษารหัส
ใหมไวเปนความลับ และเกบ็ไวในที่ปลอดภัยแยกจาก
ตัวเครื่อง ในกรณีทีคุ่ณลืมรหัสและเครื่องถูกลอ็คอยู
โทรศัพทของคุณจะตองขอรับบริการและอาจมีการ
เรียกเกบ็คาบริการ สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรดติดตอ
จุดบริการ Nokia Care หรือตัวแทนจําหนายโทรศัพท
ของคุณ

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

ยืดอายุแบตเตอรี่
คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพทจะทําใหสิ้นเปลอืง
แบตเตอรี่มากขึ้นและลดอายุการใชงานแบตเตอรี่ลง
เพือ่เปนการประหยัดพลงังานแบตเตอรี่ ควรปฏิบัติดังตอ
ไปนี้
● ฟงกชันที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือการกาํหนด
ใหฟงกชันใดๆ ทาํงานอยูโดยไมแสดงผลบนหนาจอ
ในขณะใชฟงกชันอืน่ จะสิ้นเปลอืงพลังงานแบตเตอรี่
มากขึ้น ปดฟงกชันเทคโนโลยี Bluetooth เมื่อคุณไม
ตองการใชงาน

● ฟงกชันที่ใชระบบเครือขายไรสาย WLAN (wireless
LAN) หรือการกําหนดใหฟงกชันใดๆ ทํางานอยูโดย
ไมแสดงผลบนหนาจอในขณะใชฟงกชันอืน่ จะสิ้น
เปลอืงพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น WLAN ในโทรศัพท
เคลื่อนที่ Nokia จะปดเองเมื่อคุณไมไดพยายาม
ทําการเชื่อมตอใดๆ หรือไมไดเชื่อมตออยูกบัจุดเชื่อม
ตออื่น หรือไมไดสแกนหาเครือขายที่สามารถใชได
อยู คุณสามารถกําหนดใหโทรศัพทไมตองสแกน หรือ
ลดความถี่ในการสแกนหาเครือขายทีส่ามารถใชได
ใหนอยลงโดยไมแสดงผลบนหนาจอได เพือ่ลด
ปริมาณการใชแบตเตอรี่ของเครื่อง โปรดดูที่“LAN ไร
สาย” หนา 36 เมื่อตั้งคา คนหาเครอืขาย เปน ไม
ตอง สัญลักษณบงบอกเมื่อมีเครือขาย WLAN ในพืน้ที่

จะไมแสดงในโหมดสแตนดบาย อยางไรกต็าม คุณยัง
สามารถสแกนหาเครือขาย WLAN ที่สามารถใชได
ดวยตนเอง และเชื่อมตอกบัเครือขาย WLAN นั้นได
ตามปกติ

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

● แอปพลิเคชั่นแผนที่จะดาวนโหลดขอมูลแผนทีใ่หมๆ
เมื่อคุณเลือ่นไปตามพืน้ทีใ่หมบนแผนที่ ซึ่งจะทาํให
เครื่องตองใชพลงังานแบตเตอรี่เพิม่มากขึ้น คุณ
สามารถปองกนัการดาวนโหลดแผนที่ใหมแบบ
อตัโนมัติได โปรดดูที“่แผนที”่ หนา 53

● หากระดับความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลลูาร
ในพืน้ที่มีความแตกตางกนั โทรศัพทของคุณจะตอง
สแกนหาระบบเครือขายที่มีในพืน้ทีห่ลายๆ ครั้ง ซึง่จะ
ทําใหเครื่องตองใชพลงังานแบตเตอรี่เพิม่มากขึ้น

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

● ไฟพืน้หลงัของหนาจอจะทาํใหเครื่องตองใชพลงังาน
แบตเตอรี่เพิม่มากขึ้น ในการตั้งคาหนาจอ คุณ
สามารถเปลี่ยนการหมดเวลาหลังจากที่ไฟพืน้หลังดับ
ลง รวมทั้งปรับตัวตรวจจับแสงที่มีหนาที่ตรวจจับ
สภาพการสองสวางและปรับความสวางของหนาจอ
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ได กด  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา >
ทั่วไป > การปรบัตั้งคา > จอภาพ และ เวลาแสง
สวาง หรือ ความสวาง

● การปลอยใหแอปพลเิคชั่นทาํงานในพืน้หลงัจะทําให
เครื่องใชพลังงานแบตเตอรี่เพิม่มากขึ้น ในการปด
แอปพลเิคชั่นทีไ่มใช ใหกดปุม  คางไว แลวเลื่อน
ยังแอปพลเิคชั่นดังกลาวที่อยูในรายการ แลวกดปุม C
การกดปุม C จะไมปดฟงกชัน Music player ในการปด
ฟงกชัน Music player ใหเลอืกฟงกชันดังกลาวจาก
รายการ แลวเลอืก ตวัเลือก > ออก

● ในการเปดโหมดประหยัดพลงังาน กดปุมเปดปด
เครื่อง และเลือก เปดใชประหยัดพลังงาน ในการ
ปดโหมดประหยัดพลังงาน กดปุมเปดปดเครื่อง และ
เลอืก ปดใชประหยัดพลังงาน คุณอาจไมสามารถ
เปลีย่นการตั้งคาของแอปพลิเคชั่นบางอยางได เมื่อ
เปดใชโหมดประหยัดพลังงาน

การเพิม่หนวยความจํา
ในการดูขนาดของหนวยความจําที่ขอมูลประเภทตางๆ
ใชไป ใหกดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > ตัวจัด
ไฟล ตามดวยหนวยความจําที่ตองการ และ ตวัเลือก >
ขอมูล > ความจํา
ในการลบขอมูลทีไ่มตองการอกีตอไป ใหใชตัวจัดการ
ไฟลหรือไปยังแอปพลเิคชั่นของขอมูลดังกลาว คุณ
สามารถลบขอมูลตอไปนี้ได

● ขอความทีอ่ยูในแฟมขอมูลในขอความและขอความ
อเีมลที่ดึงมาจากศูนยฝากขอความ

● เวบ็เพจทีจ่ัดเกบ็ไว

● ขอมูลติดตอ
● บันทึกปฏิทิน

● แอปพลิเคชั่นที่อยูในตัวจัดการแอปพลเิคชั่นที่คุณไม
ตองการใชอีกตอไป

● ไฟลการติดตั้ง (.sis หรือ .sisx) ของแอปพลเิคชั่นที่
คุณไดติดตั้งเรียบรอยแลว โอนไฟลการติดตั้งไปยัง
เครื่องพซีีที่ใชงานรวมกนัได

● ภาพและวิดีโอคลปิทีอ่ยูในรูปถาย สํารองขอมูลไฟล
ไปยังเครื่องพซีีทีใ่ชรวมกันไดโดยใชโปรแกรม Nokia
Nseries PC Suite
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โทรศพัทของคณุ

ขนาด
● ปริมาตร: 76 ซซีี

● น้ําหนัก: 126.5 กรัม

● ความยาว: 103 มม.

● ความกวาง: 50 มม.

● ความหนา (สูงสุด): 16 มม.

ยินดีตอนรับ
เมื่อคุณเปดโทรศัพทครั้งแรก แอปพลเิคชั่นยินดีตอนรับ
จะปรากฏขึ้น

เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้:

● ตัวชวย  — เพือ่กําหนดการตั้งคาตางๆ เชน อเีมล คุณ
สามารถอานรายละเอยีดเพิม่เติมเกีย่วกับแอปพลิ
เคชั่นตัวชวยตั้งคาไดจากคําแนะนาํการใชงาน
โทรศัพทที่มีอยูในหนาสนับสนุนผลิตภัณฑ Nokia
หรือที่เว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ

● สลับ  — เพือ่โอนยายขอมูลตางๆ เชน รายชื่อ บันทึก
ปฏิทิน จากอปุกรณ Nokia ที่ใชรวมกนัได โปรดดู
ที“่การถายโอนเนือ้หา” หนา 20

ซึ่งอาจมีการสาธิตการใชโทรศัพทของคุณในแอปพลิ
เคชั่นยินดีตอนรับ

หากตองการเขาใชแอปพลิเคชั่นยินดีตอนรับในภายหลงั
ใหกดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > ยินดี
ตอนรบั นอกจากนี ้คุณยังสามารถเขาใชแอปพลิเคชั่น
แตละตัวไดจากไอคอนของแอปพลเิคชั่นนั้นในเมนู

แอปพลิเคชั่นสลับ Nokia
การถายโอนเนื้อหา
คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่น สลับ คัดลอกเนือ้หา เชน
เบอรโทรศัพท ที่อยู รายการปฏิทิน และรูปภาพจาก
โทรศัพท Nokia เครื่องกอนของคุณไปยัง Nokia N85
โดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth
ชนิดของขอมูลที่สามารถถายโอนไดขึ้นอยูกบัรุนของ
โทรศัพทตนทางที่ตองการถายโอนขอมูลออกมา หาก
โทรศัพทรองรับฟงกชันการซงิโครไนซ คุณจะสามารถ
ซิงโครไนซขอมูลระหวางโทรศัพททั้งสองเครื่องได
Nokia N85 ของคุณจะแจงเตือนในกรณีที่เครื่องอืน่ๆ นั้น
ไมรองรับการใชงานรวมกนั

หากไมสามารถเปดโทรศัพทอกีเครื่องไดโดยไมใส
ซมิการด คุณสามารถใสซิมการดของคุณในโทรศัพท
เครื่องนัน้ได เมื่อเปดใช Nokia N85 ที่ยังไมไดใช
ซมิการด รูปแบบออฟไลนจะถกูนาํมาใชโดยอตัโนมัติ 
และจะเสร็จสิ้นการโอนขอมูล
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การถายโอนเนื้อหาครั้งแรก
1. ในการดึงขอมูลจากโทรศัพทเครื่องอื่นเปนครั้งแรก
ใน Nokia N85 ของคุณ ใหเลือก สลับ จากแอปพลิ
เคชั่นยินดีตอนรับหรือกดปุม  แลวเลอืก 
เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > สลับ

2. เลอืกประเภทการเชื่อมตอทีต่องการใชถายโอน
ขอมูล โทรศัพททั้งสองเครื่องตองรองรับประเภทการ
เชื่อมตอที่ไดเลอืกไว

3. หากคุณเลือก Bluetooth ใหทาํการเชื่อมตอ
โทรศัพททัง้สองเครื่อง หากตองการใหโทรศัพท
คนหาอปุกรณอืน่ดวยการเชื่อมตอ Bluetooth ให
เลอืก ทําตอ เลอืกอปุกรณทีคุ่ณตองการโอนขอมูล
เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสลงใน Nokia N85 ปอน
รหัส (ตัวเลข 1-16 ตัว) แลวเลอืก ตกลง จากนั้นปอน
รหัสเดียวกนันัน้ลงในโทรศัพทอกีเครื่องหนึ่ง และ
เลอืก ตกลง ตอนนีโ้ทรศัพททั้งสองเครื่องจะจับคู
กนั โปรดดูที่“การจับคูอปุกรณ” หนา 41

โทรศัพท Nokia รุนกอนๆ บางรุนจะยังไมมีแอปพลิ
เคชั่นสลบั ในกรณีดังกลาว แอปพลเิคชั่นสลบัจะถูก
สงไปยังโทรศัพทอกีเครื่องในรูปแบบของขอความ
ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Switch บนโทรศัพท
เครื่องนั้น ใหเปดขอความ และทําตามคําแนะนําที่
ปรากฏบนหนาจอ

4. จากเครื่อง Nokia N85 ของคุณ ใหเลือกขอมูลที่คุณ
ตองการถายโอนจากโทรศัพทอกีเครื่อง

เมื่อการถายโอนขอมูลเริ่มตน คุณสามารถยกเลกิและ
กลับมาทาํตอในภายหลงัได

ขอมูลจะถูกถายโอนจากหนวยความจําของโทรศัพทอกี
เครื่อง ไปยังตําแหนงที่กาํหนดไวใน Nokia N85 ของ
คุณ เวลาในการโอนจะขึ้นอยูกับจํานวนขอมูลทีถ่ายโอน

การซิงโครไนซ ดงึ หรือสงขอมูล
หลังจากการถายโอนขอมูลครั้งแรก ใหเลอืกจากตัว
เลอืกตอไปนี้เพือ่เริ่มการถายโอนขอมูลใหม โดยจะขึ้น
อยูกบัรุนของโทรศัพทอกีเครื่อง:

   เพือ่ซงิโครไนซขอมูลระหวาง Nokia N85 ของคุณ
กบัอปุกรณเครื่องอื่น ในกรณีที่อปุกรณเครื่องอืน่รองรับ
การซิงโครไนซ การซิงโครไนซมีสองแบบ หากรายการ
ใดในเครื่องหนึง่ถูกลบ รายการนั้นในอกีเครื่องกจ็ะถูกลบ
ดวย คุณไมสามารถกูคืนรายการทีถู่กลบโดยใชการ
โครไนซได

   เพือ่ดึงขอมูลจากอปุกรณเครื่องอืน่มาที่ Nokia
N85 ของคุณ ดวยวธิีการดึงขอมูล เนือ้หาจะไดรับการ
ถายโอนจากอปุกรณเครื่องอืน่มาที่ Nokia N85 ของคุณ
เครื่องอาจขอใหคุณเกบ็หรือลบเนื้อหาเดิมที่อยูใน
เครื่องตนทาง ทัง้นี้ขึ้นอยูกบัรุนของโทรศัพทเครื่องนั้น

   เพือ่สงเนื้อหาจาก Nokia N85 ของคุณไปยัง
อปุกรณเครื่องอืน่

หาก สลับ ไมสามารถสงรายการได ทั้งนีข้ึ้นอยูกบั
ประเภทของอปุกรณอกีเครื่อง คุณสามารถเพิม่รายการ
ดังกลาวลงใน โฟลเดอรNokia ที่ C:\Nokia หรือ E:
\Nokia แลวสงขอมูลจากที่อยูดังกลาวไดNokia N85
เมื่อคุณเลือกแฟมขอมูลที่ตองการถายโอน รายการนั้นๆ
กจ็ะไดรับการซงิโครไนซลงในแฟมขอมูลเดียวกนัใน 21
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โทรศัพทอกีเครื่อง หรือจากโทรศัพทอกีเครื่องลงใน
โทรศัพทของคุณ

ใชทางลัดเพื่อถายโอนขอมูลซ้ําอีกครั้ง

หลังจากถายโอนขอมูลเสร็จสิ้น คุณสามารถจัดเกบ็ทาง
ลัดพรอมกบัการตั้งคานัน้ลงในหนาจอหลักเพือ่ทีคุ่ณจะ
สามารถถายโอนขอมูลในลกัษณะเดียวกนันีไ้ดอกีครั้งใน
ภายหลงั

ในการแกไขทางลัด ใหเลื่อนไปที่ทางลัด แลวเลอืก ตวั
เลือก > การตัง้คาทางลัด คุณสามารถสรางหรือ
เปลีย่นชื่อของทางลดันั้นได เปนตน

บันทึกการถายโอนขอมูลจะปรากฎหลังการถายโอน
ขอมูลทุกครั้ง ในการดูบันทกึการถายโอนขอมูลลาสุด ให
เลือ่นไปยังทางลัดในมุมมองหลกั แลวเลอืก ตัวเลือก >
ดูบนัทึก

จดัการกับความขัดแยงในการถายโอน

หากรายการที่ตองการถายโอนถูกแกไขในทั้งสองเครื่อง
โทรศัพทจะพยายามผสานการเปลีย่นแปลงนัน้โดย
อตัโนมัติ หากไมสามารถทาํได จะเกดิความขัดแยงใน
การถายโอนขอมูลขึ้น เลอืก ตรวจสอบทีละเครือ่ง,
สําคญัเหนือโทรศัพทนี้ หรือ สําคัญเหนือโทรศพัท
อื่น เพือ่แกปญหาความขัดแยง หากตองการทราบ
แนะนาํเพิม่เติม ใหเลือก ตัวเลือก > วิธใีช

สัญลักษณบนจอภาพ
  กําลงัใชโทรศัพทในเครือขาย GSM (บริการเสริมจาก

ระบบเครือขาย)

   กําลงัใชโทรศัพทในเครือขาย UMTS (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

  คุณมีขอความทีย่ังไมไดอานหนึง่หรือหลาย
ขอความซึ่งอยูในโฟลเดอร ถาดเขา ที่อยูในขอความ

  คุณมีอเีมลใหมอยูในศูนยฝากขอความระยะไกล

  มีขอความรอสงอยูในโฟลเดอร ถาดออก

  คุณมีเบอรที่ไมไดรับสาย

  เสียงเรียกเขาถกูกําหนดเปนเงียบ เสียงเตือน
ขอความและเสียงเตือนอเีมลถกูกําหนดเปนปด

  รูปแบบตั้งเวลากาํลังทาํงาน

  ปุมกดของโทรศัพทถกูล็อค

  นาฬกิาปลุกกาํลังทํางาน

  กําลงัใชสายโทรศัพทสายที่สอง (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

  สายทั้งหมดทีโ่ทรเขามาทีโ่ทรศัพทจะถูกโอน
ไปที่เบอรอืน่ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากคุณมี
สายโทรศัพทสองสาย จะมีตัวเลขแสดงสายโทรศัพทที่
กําลงัใชงาน

  โทรศัพทเชื่อมตอกบัเครือขายผาน LAN ไรสาย
หรือ UMTS (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) และพรอม
สําหรับการโทรสายอนิเทอรเน็ต

  มีการด microSD ทีใ่ชรวมกนัไดอยูในโทรศัพท
  มีการตอชุดหูฟงทีใ่ชรวมกนัไดกับโทรศัพท
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  เครื่องสง FM กําลงัทํางาน แตไมไดสงสัญญาณ
 เครื่องสง FM กาํลังทํางานและสงสัญญาณ

  มีการตอสายสงสัญญาณทีวีทีใ่ชรวมกนัไดกับ
โทรศัพท

  มีการตอเท็กซโฟนทีใ่ชรวมกนัไดกบัโทรศัพท

  สายขอมูลกําลงัทํางาน (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

  มีการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ GPRS (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) สัญลักษณ  แสดงวาพกัการเชื่อมตอ
ชั่วคราว และสัญลักษณ  แสดงวาใชงานการเชื่อมตอ
ได

  มีการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็อยูในสวนของเครือขาย
ทีส่นับสนนุการทํางานระบบ EGPRS (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) สัญลักษณ  แสดงวาพกัการเชื่อมตอ
ชั่วคราว และสัญลักษณ  แสดงวาใชงานการเชื่อมตอ
ได สัญลกัษณเหลานี้แสดงวามีบริการ EGPRS ในเครือ
ขาย แตโทรศัพทของคุณไมจําเปนตองใช EGPRS ในการ
ถายโอนขอมูล

  มีการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ UMTS (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) สัญลักษณ  แสดงวาพกัการเชื่อมตอ
ชั่วคราว และสัญลักษณ  แสดงวาใชงานการเชื่อมตอ
ได

  สนับสนุนการใช HSDPA (High-speed downlink
packet access) และเครือขายดังกลาวกาํลังทาํงาน
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) สัญลกัษณ  แสดงวา
พกัการเชื่อมตอชั่วคราว และสัญลักษณ  แสดงวาใช

งานการเชื่อมตอได โปรดดูที“่การดาวนโหลดอยาง
รวดเร็ว” หนา 28

  คุณไดตั้งคาใหโทรศัพทคนหาเครือขาย LAN ไรสาย
และมีเครือขาย LAN ไรสายทีใ่ชได (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) โปรดดูที“่เกีย่วกบั WLAN” หนา 36

  กําลงัใชงานการเชื่อมตอ LAN ไรสายในเครือขายที่
ใชการเขารหัส

  กําลงัใชงานการเชื่อมตอ LAN ไรสายในเครือขายที่
ไมไดใชการเขารหัส

  เปดการเชื่อมตอ Bluetooth ไว โปรดดูที่“การเชื่อม
ตอ Bluetooth” หนา 39

  กําลงัโอนยายขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth
เมื่อสัญลักษณดังกลาวกะพริบ แสดงวาโทรศัพทของ
คุณพยายามจะเชื่อมตอกบัอปุกรณอกีเครื่อง

  มีการเชื่อมตอ USB
   กาํลังดําเนนิการซิงค

ทางลัด
เมื่ออยูในเมนู คุณสามารถใชปุมตัวเลข ปุม # และปุม *
แทนปุมเลือ่นเพือ่เขาสูแอปพลิเคชั่นไดอยางรวดเร็ว
เชน ในเมนูหลัก กดปุม 2 เพือ่เปดขอความ หรือกดปุม
# เพือ่เปดแอปพลิเคชั่นหรือโฟลเดอรในตําแหนงที่
เกีย่วของในเมนู

ในการสลับระหวางแอปพลเิคชั่นทีเ่ปดอยู ใหกดปุม 
คางไว การปลอยใหแอปพลเิคชั่นทํางานเปนพืน้หลัง จะ 23

โท
รศ
พั
ท
ข
อง
ค
ุณ



ทาํใหใชพลังงานแบตเตอรี่สิ้นเปลอืงและลดอายุใชงาน
ของแบตเตอรี่

ในการดูขอมูลมัลติมีเดีย กดปุมมัลติมีเดีย

ในการเริ่มการเชื่อมตอเว็บ (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม 0 คาง
ไว

ในหลายๆ แอปพลเิคชั่น เมื่อจะดูรายการตัวเลอืกทีใ่ช
เปนสวนใหญ ( ) ใหกดปุมเลื่อน

ในการเปลีย่นรูปแบบ ใหกดปุมเปด/ปดและเลอืกรูปแบบ

ในการสลับระหวางรูปแบบทัว่ไปและรูปแบบไมมีเสียง
เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย ใหกดคางไวที่ # หากคุณมี
สายโทรศัพทสองสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
การกระทําดังกลาวจะเปนการสลับระหวางสายสองสาย

ในการโทรไปยังศูนยขอความเสียง (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย ให
กดปุม 1 คางไว

ในการเปดรายการหมายเลขที่โทรออกลาสุด เมื่อเครื่อง
อยูในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมโทร

ในการใชเสียงสั่งงาน เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย
ใหกดปุมเลอืกดานขวาคางไว

ในการลบแอปพลเิคชั่นออกจากเมนู ใหเลือกแอปพลิ
เคชั่น และกด C คุณอาจไมสามารถลบบางแอปพลเิคชั่
ออกได

ปุม Navi™
ตอจากนีไ้ปจะเรียกวาปุมเลื่อน

ใชปุม Navi เพือ่เลื่อนไปมาระหวางรายการและเมนู (ขึ้น,
ลง, ซาย หรือขวา) กดปุมเลื่อนเพือ่เลอืกการดําเนินการ
ตามทีแ่สดงไวดานบนของปุมหรือเพือ่แสดงตัวเลอืกที่
ใชงานบอยทีสุ่ด

ในการเปดหรือปดปุม Navi กด  และเลือก เครือ่ง
มือ > การตั้งคา > ทั่วไป > วงกลมNavi >
วงกลมNavi
เมื่อเปดใชการตั้งคาปุม Navi คุณสามารถเลือ่นไปยังเมนู
รูปถาย, เครื่องเลน, ศูนยวดิีโอ Nokia, รายชื่อ และ
รายการขอความ หรือเมนมูัลติมีเดียไดอยางรวดเร็ว ขอบ
ของปุมเลือ่นจะมีไฟสวางขึ้นเมื่อแอปพลเิคชั่นใด

พลิเคชั่นหนึ่งเหลานี้ทํางานในพืน้หนา

1. เลื่อนนิ้วของคุณเบาๆ ไปรอบๆ
ขอบของปุมเลือ่นตามเข็มนาฬกิา
หรือทวนเข็มนาฬิกา ไลนิว้มือไป
เรื่อยๆ จนกวาการเลื่อนจะแสดงบน
หนาจอ

2. หากจะเลื่อนปุมตอไปเรื่อยๆ ให
เลื่อนนิ้วของคุณไปรอบๆ ขอบของ
ปุมเลือ่นตามเข็มนาฬกิาหรือทวน
เข็มนาฬกิา

สัญลักษณโหมดพัก

ขอบรอบๆ ปุม Navi จะสองสวางอยาง
ชาๆ เมื่อเครื่องอยูในโหมดพกั แสงไฟ24
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จะแตกตางกนัเปนระยะๆ ราวกับวาเครื่องกําลงัเตนเปน
จังหวะ หากจะปดไฟ ใหกดปุม  และเลอืก เครือ่ง
มือ > การตั้งคา > ทั่วไป > วงกลมNavi > จังหวะ
แสงไฟ

เมนูมัลติมีเดีย
ดวยเมนมูัลติมีเดีย คุณสามารถเขาสูเนื้อหามัลติมีเดียที่
ใชบอยที่สุดได เนื้อหาที่เลือกจะแสดงขึ้นในแอปพลิ
เคชัน่ที่เหมาะสม

1. เมื่อตองการเปดหรือปด
เมนมูัลติมีเดีย ใหกดปุม
มัลติมีเดีย

2. ในการเรียกดูแผน ให
เลือ่นไปทางซายหรือขวา
หรือหากตั้งคาตัวเลื่อน
Navi เปนเปด ใหเลื่อนนิ้ว
ไปตามขอบของปุมเลือ่น

แผนรายการมีดังตอไปนี้:

● ทีวีและวิดีโอ  —  ดู
วิดีโอคลปิที่คุณดู
ลาสุด วิดีโอคลิปที่จัดเกบ็อยูในเครื่องของคุณ
หรือเขาใชบริการตางๆ ของวดิีโอ

● เพลง  — เขาสูเครื่องเลนเพลงและหนาจอกาํลัง
เลน เรียกดูเพลงและเพลยลสิต หรือดาวนโหลด
และจัดการพอดแคสต

● รปูภาพ  — ดูภาพทีถ่ายลาสุด เริ่มดูภาพหรือ
วิดีโอคลปิของคุณเปนสไลดโชว หรือดูไฟลสื่อใน
อลับั้ม

● แผนที่  — ดูตําแหนงที่โปรดปรานในแอปพลิ
เคชั่นแผนที่

● เว็บ  — ดูเว็บลิงคที่โปรดปรานในเบราเซอร
● รายชื่อ  — เพิม่รายชื่อ สงขอความ หรือโทรออก
ดวยเสียง ในการเพิม่รายชื่อใหมลงในตําแหนง
วางของรายการ ใหกดปุมเลื่อน แลวเลือกรายชื่อ
ในการสงขอความ เมื่ออยูในเมนูมัลติมีเดีย ให
เลือกรายชื่อ แลวเลอืก ตัวเลือก > สงขอความ
ตัวอักษร หรือ สงขอความมัลตมิีเดีย

3. เมื่อจะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงในแผนรายการ ใหกดปุม
เลือ่นขึ้นหรือลง หากตองการเลือกรายการ ใหกดปุม
เลือ่น

ในการเปลีย่นลาํดับของแผนรายการ ใหเลือก ตัว
เลือก > จัดเรยีงแผน

เมื่อตองการกลับไปยังเมนูมัลติมีเดียจากหนาจอแอปพลิ
เคชั่นที่ใชงานอยู ใหกดปุมมัลติมีเดีย

การคนหาทางโทรศัพท 
กดปุม  แลวเลือก การคนหา
คุณสามารถใชการคนหาโทรศัพทไดโดยตรงจากโหมด
สแตนดบายแบบพเิศษ ในกรณีทีไ่ดเปดใชในการตั้งคา
แลว

ใช Mobile Search ในการเขาสูโปรแกรมคนหาขอมูล
อนิเทอรเน็ตและคนหา รวมทัง้เชื่อมตอกับบริการทองถิ่น
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เวบ็ไซต ภาพ และขอมูลเกีย่วกบัโทรศัพทมือถือ ทั้งนี้
คุณสามารถคนหาเนื้อหาในโทรศัพทได เชน รายการ
ปฏิทนิ อเีมล และขอความอืน่ๆ

การคนหาเว็บ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
1. ในหนาจอหลักของฟงกชันคนหา ใหเลอืก คนหา
อินเทอรเน็ต

2. เลือกโปรแกรมคนหาขอมูล
3. ปอนขอความที่ตองการคนหา

4. กดปุมเลือ่นเพื่อเริ่มการคนหา

การคนหาเนื้อหาสวนตัว

ในการคนหาเนื้อหาในโทรศัพท เมื่ออยูในหนาจอหลัก
ใหปอนขอความในชองคนหา ผลลัพธในการคนหาจะ
แสดงบนหนาจอที่คุณปอนขอความ

ชุดหูฟง
คุณสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงหรือหูฟงที่ใชงานรวมกนัได
กบัโทรศัพทของคุณ คุณอาจตองเลอืกโหมดสายเคเบิล

คําเตอืน:  เมื่อคุณใชชุด
หูฟง ความสามารถในการรับฟง
เสียงรอบดานของคุณอาจไดรับ
ผลกระทบ อยาใชชุดหูฟงหากมี
โอกาสทําใหเกดิอนัตรายตอ
ความปลอดภัยของคุณ

ชุดหูฟงบางชุดจะมีมาดวยกนั
สองสวน คือรีโมทคอนโทรลและ
หูฟง รีโมทคอนโทรลจะมี
ไมโครโฟนและปุมทีใ่ชในการรับ
สายหรือวางสายสนทนา ปรับ
ระดับเสียง รวมทัง้เลนไฟลเพลง
หรือวิดีโอ ในการใชหูฟงทีม่ี
รีโมทคอนโทรล ใหตอ
รีโมทคอนโทรลกบัชองเสียบ
ของ Nokia (3.5 มม.) ทีต่ัว
เครื่อง แลวตอหูฟงกบั
รีโมทคอนโทรล

ในการโทรออกดวยระบบแฮนด
ฟรี ใหใชชุดหูฟงทีม่ีปุมควบคุม
ระยะไกลที่ใชรวมกนัได หรือใช
ไมโครโฟนของโทรศัพท

ในการปรับความดังขณะสนทนา
ใหใชปุมปรบัระดับเสียงของโทรศัพท หรือที่ชุดหูฟง ถา
มีปุมดังกลาว ชุดหูฟงบางรุนจะมีปุมควบคุมเสียง
มัลติมีเดียทีใ่ชปรับความดังของเสียงเมื่อจะฟงเพลงหรอื
ดูวิดีโอเทานั้น26
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ทัง้นี้ คุณสามารถตอสายสงสัญญาณโทรทัศนที่ใชรวม
กนัไดเขากบัชองเสียบ Nokia AV (3.5 มม.) ทีต่ัวเครื่อง
อยาเชื่อมตอผลิตภัณฑทีส่รางสัญญาณออก เนื่องจาก
ผลติภัณฑนีอ้าจทาํใหเครื่องเสียหายได อยาเชื่อมตอ
แหลงสัญญาณที่มีกําลังไฟฟาเขากบัชองเสียบ Nokia
AV
หามเชื่อมตออปุกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอืน่ๆ เขากบั
ชองเสียบ Nokia AV นอกเหนอืจากที่ไดรับอนมุัติโดย
Nokia ใหใชงานกบัเครื่องนีไ้ด โปรดใสใจเปนพเิศษกบั
ระดับเสียง

การควบคุมระดับเสียงและ
ลําโพง

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟง
ดวยเสียงดังอยางตอเนื่องอาจสงผลเสียตอการไดยิน
หามถือโทรศัพทไวใกลกบัหูเมื่อคุณเปดใชลาํโพง
เพราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกนิไป

ในการปรับเพิม่หรือลดระดับเสียง ขณะสนทนาหรือฟง
เสียงอยางใดอยางหนึง่อยู ใหใชปุมระดับเสียง

ลาํโพงในตัวชวยใหคุณพดู
และฟงเสียงในระยะที่ไมหาง
จากเครื่องมากนัก โดยไม
จําเปนตองถอืโทรศัพทไวใกลๆ หู

ในการใชลําโพงขณะสนทนา ใหเลือก ลําโพง

ในการปดลาํโพง ใหกด หูฟงในตวั

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

เมื่อรูปแบบออฟไลนทาํงาน คุณสามารถใชโทรศัพทได
โดยไมตองมีซมิการด

ขอสําคัญ:  ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถ
โทรออกหรือรับสาย หรือใชคุณสมบัติอืน่ๆ ที่ตองอยู
ภายในพืน้ที่บริการของเครือขายเซลลลูาร คุณยัง
สามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินทีใ่ชเปนทางการ
ซึ่งกาํหนดไวในเครื่องของคุณได ในการโทรติดตอ คุณ
ตองใชฟงกชันโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค

เมื่อคุณไดเปดใชรูปแบบออฟไลนแลว คุณยังสามารถใช
LAN ไรสาย เชน เพือ่อานอเีมลหรือเบราสอนิเทอรเน็ต
ได โปรดปฏิบัติตามขอกําหนดดานความปลอดภัยที่มี
เมื่อสรางและใชการเชื่อมตอ LAN ไรสาย คุณยังสามารถ
ใชการเชื่อมตอ Bluetooth ได ขณะอยูในรูปแบบออฟ
ไลนได
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ในการคงรูปแบบออฟไลน ใหกดปุมเปด/ปดเบาๆ แลว
เลอืกรูปแบบอืน่ โทรศัพทจะเปดใชการสงสัญญาณไร
สายซ้าํอีกครั้ง (หากมีความแรงของสัญญาณเพยีงพอ)

การดาวนโหลดอยางรวดเร็ว
High-speed downlink packet access (HSDPA หรือเรียก
อกีอยางหนึง่วา 3.5 G ซึ่งแสดงดวย ) เปนบริการ
ระบบเครือขายในเครือขาย UMTS และใหบริการ
ดาวนโหลดขอมูลความเร็วสูง เมื่อการรองรับ HSDPA ใน
โทรศัพทไดเปดใชงาน และโทรศัพทไดเชื่อมตอกบั
เครือขาย UMTS ซึ่งรองรับ HSDPA การดาวนโหลดขอมูล
เชน ขอความ, อเีมล และหนาเบราเซอร ผานระบบเซลลู
ลารจะเร็วขึ้น การเชื่อมตอ HSDPA ทีใ่ชงานอยูจะแสดง
ดวย  โปรดดูที่“สัญลักษณบนจอภาพ” หนา 22

คุณสามารถเปดและปดการรองรับ HSDPA ในการตั้งคา
เครื่องโทรศัพท โปรดดูที“่การตั้งคาขอมูลแพค
เกต็” หนา 161

โปรดติดตอผูใหบริการเพือ่ดูขอมูลเกี่ยวกบัการใชงาน
และการเปนสมาชิกบริการเชื่อมตอขอมูล

HSDPA มีผลเฉพาะกบัความเร็วในการดาวนโหลดเทานั้น
การสงขอมูล เชน ขอความและอเีมลไปยังระบบจะไมมี
ผล
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เว็บเบราเซอร 
คุณสามารถใชเว็บเบราเซอรดูเวบ็เพจทีใ่ชภาษา HTML
(Hypertext markup language) ในอนิเทอรเน็ตไดอยาง
ทีอ่อกแบบมาแตแรก ทั้งนี ้คุณยังสามารถเรียกดูเวบ็เพจ
ทีอ่อกแบบขึ้นเปนพเิศษสําหรับอปุกรณโทรศัพท
เคลือ่นที ่และใชภาษา XHTML (Extensible hypertext
markup language) หรือภาษา WML (Wireless markup
language)
หากเครื่องไมสนับสนุนหรือไมสามารถอานเว็บเพจได
รวมทั้งพบโคดขยะในขณะเบราส คุณสามารถลองกดปุม

 แลวเลือก เว็บ > ตัวเลือก > การตัง้คา > หนา >
การเขารหสัที่ตั้งไว และเลือกการเขารหัสทีต่รงกบั
เวบ็เพจ

ในการเบราสเว็บ คุณตองกําหนดคาจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเน็ตในโทรศัพทกอน

การเรียกดูเว็บ
กดปุม  แลวเลือก เว็บ

ปุมลัด:ในการเริ่มใชเบราเซอร ใหกดปุม 0 คางไว
เมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการทีคุ่ณเชื่อถอืและให
ความปลอดภัยทีเ่พยีงพอ และปองกนัอนัตรายตอ
ซอฟตแวร

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรอืน่ๆ จากแหลงทีว่างใจไดเทานัน้ เชน 
แอปพลเิคชั่นทีม่ีสัญลักษณจาก Symbian หรือผานการ
ทดสอบรับรองจาก Java Verified™
ในการเรียกดูเว็บเพจ เมื่ออยูในหนาจอบุคมารค ใหเลอืก
บุคมารค หรือปอนทีอ่ยูลงในชอง ( ) แลวกดปุมเลือ่น

เวบ็เพจบางหนาอาจประกอบไปดวย ภาพกราฟกและ
เสียง ซึง่โทรศัพทจะตองมีพืน้ทีห่นวยความจําขนาด
ใหญ จึงจะสามารถเขาดูเว็บเพจดังกลาวได หาก
โทรศัพทของคุณไมมีพืน้ทีห่นวยความจําเหลืออยูใน
ขณะทีโ่หลดหนาดังกลาว ภาพกราฟกของหนานั้นจะไม
แสดงขึ้น

ในการเรียกดูเวบ็เพจโดยไมแสดงภาพกราฟก เพือ่
เปนการประหยัดพืน้ที่หนวยความจํา ใหเลอืก ตัว
เลือก > การตั้งคา > หนา > โหลดเนื้อหา > ตวั
อักษรเทานั้น

ในการปอนที่อยูเวบ็เพจใหมทีคุ่ณตองการเขาชม ให
เลอืก ตวัเลือก > ไปยังที่อยูเว็บ

เคล็ดลับ: ในการเขาชมเว็บเพจที่จัดเกบ็เปนบุค
มารคในหนาจอบุคมารค ขณะเรียกดู ใหกดปุม 1
แลวเลอืกบุคมารค

ในการดึงขอมูลเพจครั้งลาสุดจากเซิรฟเวอร ใหเลอืก ตวั
เลือก > ตัวเลือกการนําทาง > โหลดซ้ํา 29
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ในการจัดเกบ็ทีอ่ยูเวบ็ของเพจปจจุบันเปนบุคมารค ให
เลอืก ตวัเลือก > จัดเกบ็เปนบุคมารค

ในการดูภาพทีถ่ายไวของเพจตางๆ ที่คุณเคยเขาเยี่ยม
ชมในขณะทีเ่รียกดูเพจอืน่ ใหเลอืก กลับ (จะใชไดหาก
ตั้งคาเปด รายการประวัติ ในการตั้งคาเบราเซอร และ
เพจปจจุบันไมใชหนาแรกทีคุ่ณเขาเยี่ยมชม) เลอืกเพจที่
คุณตองการเยี่ยมชม

ในการจัดเกบ็เพจขณะเรียกดู ใหเลอืก ตัวเลือก >
เครือ่งมือ > บันทึกเพจ

คุณสามารถจัดเกบ็เพจ แลวเรียกดูเพจดังกลาวภายหลัง
ขณะออฟไลนได นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดกลุม
เวบ็เพจลงในโฟลเดอรได ในการเปดเพจที่คุณจัดเกบ็ไว
ใหเลือก ตวัเลือก > บุคมารค > เพจที่จัดเกบ็ไว

ในการเปดรายการยอยของคําสั่งหรือการดําเนนิการ
สําหรับเพจทีเ่ปดไวขณะนัน้ ใหเลือก ตวัเลือก > ตัว
เลือกบรกิาร (หากเว็บเพจสนบัสนุน)

ในการปองกนัหรือยอมใหใชการเปดหนาตางหลายบาน
ไดโดยอตัโนมัติ ใหเลอืก ตวัเลือก > หนาตาง > ปด
กั้นปอปอัพ หรือ อนุญาตปอปอัพ
ปุมลัดขณะเบราส
● กด 1 เพือ่เปดบุคมารคของคุณ

● กด 2 เพือ่คนหาคําหลักในเพจปจจุบัน

● กด 3 เพือ่กลบัไปที่เพจกอนหนา

● กด 5 เพือ่แสดงรายการหนาตางทีเ่ปดอยูทั้งหมด

● กด 8 เพือ่แสดงภาพรวมเพจในหนาปจจุบัน กดปุม 8
อกีครั้งเพือ่ขยายและดูสวนของหนาเพจทีต่องการ

● กด 9 เพือ่ปอนทีอ่ยูเว็บใหม

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

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

แถบเครื่องมือเบราเซอร
แถบเครื่องมือเบราเซอรจะชวยในการเลือกฟงกชันของ
เบราเซอรที่ใชงานบอย

ในการเปดแถบเครื่องมือ ใหกดปุมเลือ่นคางไวบนจุดวาง
ในเวบ็เพจ เลื่อนไปทางซายหรือทางขวาเพือ่เลื่อนไป
ตามแถบเครื่องมือ ในการเลอืกคุณสมบัติ ใหกดปุมเลื่อน

ในแถบเครื่องมือ ใหเลอืกจากรายการตอไปนี้

● ลิงคที่ใชบอย  — ดูรายการทีอ่ยูเวบ็ที่คุณเขาเยี่ยม
ชมบอย

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

เมื่อเปดใชงาน Mini Map ในหนาการตั้งคาเบราเซอร
แลว ขณะทีคุ่ณเลื่อนดูหนาเวบ็เพจขนาดใหญ Mini Map
จะปรากฏขึ้นและแสดงภาพรวมของเว็บเพจที่คุณดูอยูใน
ขณะนัน้

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

หากตองการดูสวนตางๆ ใน Mini Map ใหเลือ่นซาย ขวา
ขึ้น หรือลง เมื่อถึงบริเวณทีต่องการดูแลว ใหหยุดเลื่อน
Mini Map จะหายไป และคุณจะสามารถดูบริเวณที่คุณ
เลอืกไวได

ขณะทีคุ่ณกําลงัเบราสเว็บเพจทีม่ีขอมูลจํานวนมาก คุณ
ยังสามารถใช ภาพรวมเพจ เพือ่ดูวาเว็บเพจนั้นๆ มี
ขอมูลประเภทใดบาง

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

ลิงคขาวบนเว็บและบล็อก
ลงิคขาวบนเว็บหรือเว็บฟดคือ ไฟล XML บนเว็บเพจที่
ชุมชนเว็บบล็อกและองคกรขาวนํามาใชเพือ่แบงปน
หัวขอขาวหรือบทความลาสุด ตัวอยางเชน ฟดขาว
บลอ็กหรือเว็บบล็อกคือ บันทกึประจําวนับนเวบ็ ลงิคขาว

บนเวบ็สวนใหญใชเทคโนโลยี RSS และ Atom ถือเปน
เรื่องปกติที่จะพบลิงคขาวทางเว็บบนเว็บ บล็อก และ
Wiki
เวบ็เบราเซอรของ Nokia จะตรวจพบโดยอัตโนมัติหาก
เวบ็เพจใดมีลงิคขาวบนเวบ็

หากตองการสมัครขอรับบริการลิงคขาวบนเว็บ ใหเลอืก
ตัวเลือก > สมัครลิงคขาว

หากตองการดูลิงคขาวบนเวบ็ทีคุ่ณสมัครไว ในหนาจอ
บุคมารค เลอืก ลิงคขาว

หากตองการอพัเดตลงิคขาวบนเว็บ ใหเลอืกลิงคนั้น
และ ตัวเลือก > รเีฟรช

หากตองการกําหนดวธิีอพัเดตลิงคขาวบนเว็บ ใหเลอืก
ตัวเลือก > การตัง้คา > ลิงคขาว

Widget
โทรศัพทของคุณสนบัสนุน Widget Widget เปนแอปพลิ
เคชั่นเว็บขนาดเล็กๆ ทีส่ามารถดาวนโหลดได ซึง่จะสง
ขอมูลมัลติมีเดีย ลงิคขาว และขอมูลตางๆ เชน รายงาน
สภาพอากาศ ไปยังโทรศัพทของคุณ Widget ทีต่ิดตั้งลง
ในโทรศัพทจะปรากฏเปนแอปพลเิคชั่นทีแ่ยกไวใน
โฟลเดอร แอปพลิเคชั่น
คุณสามารถดาวนโหลด Widget ไดโดยใชแอปพลเิคชั่น
ดาวนโหลดหรือดาวนโหลดจากเว็บ

จุดเชื่อมตอกับ Widget ที่ระบบตั้งไวจะเปนจุดเชื่อมตอ
เดียวกนักบัเวบ็เบราเซอร เมื่อ Widget ทาํงานในพืน้
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หลัง Widget บางรายการอาจอพัเดตขอมูลลงใน
โทรศัพทของคุณโดยอตัโนมัติ
การใช Widget อาจตองใชการสงขอมูลขนาดใหญผาน
ทางเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเกีย่ว
กบัคาบริการในการสงขอมูลจากผูใหบริการของคุณ

การคนหาขอมูล
ในการคนหาคําสําคัญ เบอรโทรศัพท หรือทีอ่ยูอีเมล
ภายในเวบ็เพจปจจุบัน ใหเลอืก ตัวเลือก > คนหา แลว
เลอืกตัวเลอืกที่ตองการ เลื่อนขึ้นหากตองการไป ังคําที่
ตรงกันกอนหนา เลื่อนลงหากตองการไปยังคําที่ตรงกนั
ถดัไป

เคล็ดลับ: ในการคนหาคําสําคัญภายในเพจนั้น
ใหกดปุม 2

การดาวนโหลดและการสั่งซื้อ
รายการ
คุณสามารถดาวนโหลดรายการตางๆ เชน แบบเสียงเรียก
เขา ภาพ โลโกระบบ ลักษณะ และคลิปวดิีโอได รายการ
เหลานีอ้าจเปนบริการที่ไมตองเสียคาใชจายหรือตองสั่ง
ซื้อ รายการทีด่าวนโหลดจะจัดการดวยแอปพลเิคชั่นใน
โทรศัพททีเ่หมาะสม เชน ภาพที่ดาวนโหลดจะถกูจัด
เกบ็ในแอปพลิเคชั่นรูปถาย

ขอสําคญั:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรอืน่ๆ จากแหลงทีว่างใจไดเทานั้น เชน แอป

พลิเคชั่นที่มีสัญลักษณจาก Symbian หรือผานการ
ทดสอบรับรองจาก 

การดาวนโหลดรายการ:

1. เลือกลงิคเชื่อมโยง

2. เลือกตัวเลอืกที่เหมาะสมเพือ่สั่งซือ้รายการ (เชน
ซื้อ)

3. คุณควรอานขอมูลที่ใหอยางละเอยีด

4. ในการยกเลกิหรือดําเนนิการดาวนโหลดตอ ใหเลอืก
ตัวเลอืกทีเ่หมาะสม (เชน ยอมรบั หรือ ยกเลิก)

เมื่อคุณเริ่มดาวนโหลด รายการที่กาํลังดาวนโหลดอยู
หรือดาวนโหลดเสร็จแลวจากเซสชันการเบราสในขณะ
นั้นจะปรากฏขึ้น

ในการแกไขรายการ ใหเลอืก ตัวเลือก > สิ่งที่
ดาวนโหลด เมื่ออยูในรายการ ใหเลื่อนไปยังรายการที่
ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก เพือ่ยกเลิกการดาวนโหลด
ที่กําลังดําเนินการ หรือเปด จัดเกบ็ หรือลบการ
ดาวนโหลดที่เสร็จแลว

บุคมารค
หนาจอบุคมารคจะเปดออกเมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นเว็บ
คุณสามารถเลือกที่อยูเว็บจากรายการหรือจากบุคมารค
ที่จัดเกบ็ไวในแฟมขอมูล เว็บเพจที่เยี่ยมชมไป
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนที่อยู URL ของเวบ็เพจที่
คุณตองการเขาเยี่ยมชมไดโดยตรงลงในชอง ( )

 แสดงเพจเริ่มตนที่กําหนดไวสําหรับจุดเชื่อมตอที่
ระบบตั้งให
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คุณสามารถจัดเกบ็ทีอ่ยู URL ลงในบุคมารคในขณะที่
ทองอนิเทอรเนต็ได นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเกบ็ที่
อยูที่ไดรับจากขอความที่ผูอื่นสงใหลงในบุคมารค หรือ
สงบุคมารคที่จัดเกบ็ไวใหผูอืน่ไดดวย

หากตองการเปดหนาจอบุคมารคขณะเบราส ใหกดคาง
ไวทีปุ่ม 1หรือเลือก ตัวเลือก > บุคมารค

หากตองการแกไขรายละเอยีดของบุคมารค เชน ชื่อ ให
เลอืก ตวัเลือก > ตวัจัดการบุคมารค > แกไข
ในหนาจอบุคมารค คุณสามารถเปดแฟมขอมูลอืน่ๆ ของ
เบราเซอรได ในแอปพลิเคชั่นเว็บ คุณสามารถจัดเกบ็เว็บ
เพจขณะเบราสได ในแฟมขอมูล เพจที่จดัเก็บไว คุณ
สามารถดูเนื้อหาของเว็บเพจทีคุ่ณจัดเกบ็ไวแบบออฟ
ไลนได

แอปพลเิคชั่นเวบ็จะติดตามรายการเวบ็เพจทีคุ่ณเยี่ยม
ชมระหวางเบราสดวย ในแฟมขอมูล เว็บเพจที่เยี่ยมชม
ไป คุณสามารถดูรายการเวบ็เพจทีเ่ยี่ยมชมแลวได

ใน ลิงคขาว คุณสามารถดูลงิคที่จัดเกบ็ไวที่เชื่อมโยงไป
ยังขาวบนเวบ็หรือบลอ็กที่คุณไดสมัครขอรับบริการไว
ลงิคขาวบนเวบ็สามารถพบไดทัว่ไปในเวบ็เพจของ
องคกรขาวทีม่ีชื่อเสียงตางๆ เว็บล็อกสวนตัว ชุมชน
ออนไลนที่ใหบริการพาดหัวขาวลาสุด และสรุปบทความ
ลงิคขาวบนเวบ็ใชเทคโนโลยี RSS และ Atom

การลบขอมูลในแคช
ขอมูลหรือบริการตางๆ ทีคุ่ณเรียกดูจะถูกจัดเกบ็ไวใน
หนวยความจําแคชในเครื่องของคุณ

แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเกบ็ขอมูลไวชั่วคราว
หากคุณไดพยายามเขาใชหรือเขาดูขอมูลทีเ่ปนความ
ลบัที่ตองการรหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใช
แตละครั้ง ขอมูลหรือบริการทีคุ่ณเขาใชงานจะถูกจัดเก็บ
ไวในหนวยความจําแคช

หากตองการลบแคช ใหเลือก ตวัเลือก > ลบขอมูล
สวนตัว > แคช

การสิ้นสุดการเชื่อมตอ
เมื่อตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอ และดูเวบ็เพจขณะออฟ
ไลน ใหเลือก ตัวเลือก > เครือ่งมือ > ตัดการเชื่อม
ตอ เมื่อตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอและปดเบราเซอร
เลอืก ตวัเลือก > ออก

หากตองการใหเบราเซอรทาํงานอยูในพืน้หลงั ใหกดปุม
จบการทํางานหนึ่งครั้ง หากตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอ
ใหกดปุมจบการทํางานคางไว

หากตองการลบขอมูลเกีย่วกับการเยี่ยมชมเว็บเพจตางๆ
ของคุณทีเ่ซิรฟเวอรเครือขายไดรวบรวมไว เลือก ตัว
เลือก > ลบขอมูลสวนตัว > คกุกี้

ความปลอดภัยการเชื่อมตอ
ถาสัญลักษณความปลอดภัย ( ) ปรากฏขึ้นระหวางการ
เชื่อมตอ แสดงวาการสงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและ
เกตเวยอนิเทอรเน็ตหรือเซิรฟเวอรถกูเขารหัสไว

อยางไรกต็าม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมได
แสดงวาการสงผานขอมูลระหวางเกตเวยและเซริฟเวอร
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ใหขอมูล (หรือที่ทีจ่ัดเกบ็แหลงขอมูลทีต่องการ) จะ
ปลอดภัย ผูใหบริการจะรักษาความปลอดภัยในการสง
ขอมูลระหวางเกตเวยและเซริฟเวอรเนื้อหา
คุณจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภัยกบับริการบาง
ประเภท เชน บริการดานธนาคาร คุณจะไดรับขอความ
แจงหากเซิรฟเวอรนั้นไมถูกตองหรือในกรณีทีคุ่ณไมมี
ใบรับรองความปลอดภัยทีถู่กตองในเครื่องของคุณ
สําหรับขอมูลเพิม่เติม ติดตอผูใหบริการของคุณ

การตั้งคาเว็บ
ใหกดปุม และเลอืก เว็บ
เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา และเลือกจากตัวเลือกตอ
ไปนี้:

การตั้งคาทั่วไป
● จุดเชื่อมตอ — เปลีย่นจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งไว ผูให
บริการของคุณอาจตั้งคาจุดเชื่อมตอบางจุดหรือ
ทั้งหมดไวใหกบัอปุกรณของคุณลวงหนาแลว และ
คุณอาจไมสามารถเปลีย่นแปลง สราง แกไข หรือลบ
คาเหลานั้นได

● โฮมเพจ — กาํหนดโฮมเพจ
● แผนที่ยอ — เปดหรือปดการใชงาน Mini Map โปรด
ดูที่“การสํารวจเพจ” หนา 31

● รายการประวัติ — ขณะเบราส ใหเลือก กลับ หาก
ตองการดูรายการเพจที่คุณเขาชมในเซสชันปจจุบัน
ใหเปดใชงาน รายการประวัติ

● แจงเตือนความปลอดภัย — ซอนหรือแสดงการแจง
เตือนการรักษาความปลอดภัย

● Java/ECMA สคริป — ใชหรือเลิกใชการใชงาน
สคริปต

การตั้งคาเพจ
● โหลดเนื้อหา — เลอืกวาคุณตองการโหลดภาพขณะ
เบราสหรือไม หากคุณเลือก ตวัอักษรเทานั้น เพือ่ให
โหลดภาพภายหลังระหวางการเบราส ใหเลอืก ตวั
เลือก > เครือ่งมือ > โหลดรปูภาพ

● ขนาดจอภาพ — เลือกระหวางมุมมองแบบเต็มจอ
และมุมมองปกติพรอมแสดงรายการตัวเลือก

● การเขารหัสที่ตัง้ไว — หากเครื่องแสดงตัวอกัษรไม
ถูกตอง คุณสามารถเลอืกการเขารหัสภาษาแบบอืน่ที่
ตรงกบัภาษาของเว็บเพจนั้น

● ปดกัน้ปอปอัพ — อนญุาตหรือไมอนญุาตใหมีการ
เปดหนาตางหลายบานโดยอตัโนมัติขณะเบราส

● โหลดซ้ําอัตโนมัต ิ— หากคุณตองการใหเว็บเพจ
รีเฟรชโดยอตัโนมัติขณะเบราส ใหเลือก เปด

● ขนาดแบบอักษร — กาํหนดขนาดตัวอกัษรที่ใชใน
เว็บเพจ

การตั้งคาความเปนสวนตัว
● เว็บเพจที่เยี่ยมชมไป — ใชหรือเลิกใชงานการจัด
เกบ็บุคมารคแบบอตัโนมัติ หากคุณตองการใหมีการ
จัดเกบ็ที่อยูของเวบ็เพจทีเ่คยเยี่ยมชมมาแลวลงใน
แฟมขอมูล เว็บเพจที่เยี่ยมชมไป แตตองการซอน
แฟมขอมูลนั้นจากหนาจอบุคมารค ใหเลอืก ซอน
แฟมขอมูล

● จัดเก็บขอมูลแบบฟอรม — หากคุณไมตองการให
ขอมูลทีคุ่ณพมิพลงในฟอรมตางๆ บนเว็บเพจไดรับ
การจัดเกบ็และเรียกใชในครั้งตอไปทีคุ่ณเขาสูเพ
ใหเลือก ปด
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● คุกกี้ — ใชหรือเลกิใชการรับและการสงคุกกี้

การตั้งคาลิงคขาวบนเว็บ
● อัพเดตอัตโนมัติ — กําหนดวาคุณตองการใหลงิค
ขาวบนเว็บไดรับการอพัเดตโดยอตัโนมัติหรือไม และ
ตองการใหมีการอพัเดตบอยแคไหน การตั้งคาแอป
พลเิคชั่นใหดึงลงิคขาวบนเวบ็โดยอตัโนมัติ อาจ
ทาํใหเกดิการสงขอมูลจํานวนมากผานทางผูให
บริการเครือขาย โปรดสอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบั
คาบริการการสงขอมูลจากผูใหบริการของคุณ

● จุดตออัพเดตอัตโนมัติ  — เลือกจุดเชื่อมตอที่
ตองการสําหรับการอพัเดต ตัวเลอืกนี้จะสามารถใชได
เมื่อ อัพเดตอัตโนมัติ ถกูเปดใชงาน
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การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณมีตัวเลือกหลายตัวที่ใชเชื่อมตอกบั
อนิเทอรเน็ตหรือกบัเครื่องพซีีหรืออปุกรณอืน่ๆ ทีใ่ชรวม
กนัได

LAN ไรสาย
โทรศัพทของคุณสนับสนุนเครือขายในพืน้ทีแ่บบไรสาย
(WLAN) ดวยระบบ WLAN คุณจะสามารถเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณเขากบัอนิเทอรเนต็และอปุกรณอืน่ทีใ่ช
รวมกนัไดและมีระบบ WLAN

เกี่ยวกับ WLAN
โทรศัพทของคุณสามารถตรวจจับและเชื่อมตอกบั
WLAN ได ดวยการใช WLAN คุณสามารถเชื่อมตอ
โทรศัพทกบัอนิเทอรเนต็และอปุกรณทีร่องรับการใชงาน
ซึ่งรองรับ WLAN
ในการใชการเชื่อมตอ WLAN คุณตองมีสิ่งตอไปนี้:
● WLAN ตองใชไดในทีต่ั้งของคุณ
● โทรศัพทของคุณตองเชื่อมตอกบั WLAN WLAN บาง
อยางจะไดรับการปองกนั และคุณตองมีคียการเขาใช
จากผูใหบริการเพือ่เชื่อมตอ

● สรางจุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็สําหรับ WLAN ใชจุด
เชื่อมตอสําหรับแอปพลเิคชั่นทีต่องเชื่อมตอกบั
อนิเทอรเน็ต

การเชื่อมตอ WLAN เริ่มตนขึ้นเมื่อคุณสรางการเชื่อมตอ
โดยใชจุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็ WLAN การเชื่อมตอ
WLAN ทีใ่ชงานสิ้นสุด เมื่อคุณสิ้นสุดการเชื่อมตอขอมูล

คุณสามารถใช WLAN ระหวางการโทรหรือเมื่อเปดใช
ขอมูลแพคเกต็ คุณสามารถเชื่อมตอไดกบัจุดเชื่อมตอ
WLAN เดียวเทานัน้ในแตละครั้ง แตแอปพลิเคชั่นหลาย
รายการสามารถใชจุดเชื่อมตอเดียวกนัได

คุณสมบัติตางๆ ทีใ่ช WLAN หรือใหคุณสมบัติใดๆ ทาํงาน
อยูโดยไมแสดงผลบนหนาจอในขณะใชคุณสมบัติอื่น จะ
ทําใหสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและลดอายุ
การใชงานของแบตเตอรี่

โทรศัพทของคุณสนับสนุนคุณสมบัติที่ใช WLAN ตอไป
นี้:

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

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

ขอสําคญั:  ควรเปดใชงานการเขารหัสวธิีใดวธิี
หนึ่งทีส่ามารถใชไดเสมอ เพือ่เพิม่ความปลอดภัยเมื่อ
เชื่อมตอกับ LAN แบบไรสาย การใชระบบการเขารหัสจะ
ชวยลดความเสี่ยงจากการเขาใชขอมูลของคุณโดยไม
ไดรับอนุญาตได
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เมื่อโทรศัพทอยูในรูปแบบออฟไลน คุณยังสามารถใช
WLAN ได หากใชได ทัง้นี ้ตองสอดคลองกบัขอกําหนด
ดานความปลอดภัยที่ใชได เมื่อเริ่มตน และใชการเชื่อม
ตอ WLAN

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

การเชื่อมตอ WLAN
ในการใชการเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) คุณตองสราง
จุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต (IAP) สําหรับ WLAN ใชจุดเชื่อม
ตอสําหรับแอปพลิเคชั่นที่จําเปนตองเชื่อมตอ
อนิเทอรเนต็

การเชื่อมตอ WLAN จะถูกสรางขึ้นเมื่อคุณสรางการเชื่อม
ตอขอมูลโดยใชจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต WLAN การ
เชื่อมตอ WLAN ทีใ่ชงานอยูจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณตัดการ
เชื่อมตอขอมูล
คุณสามารถใช WLAN ในระหวางใชสายสนทนาหรือเมื่อ
เปดใชขอมูลแพคเก็ต คุณสามารถเชื่อมตอกบัอปุกรณที่
มีจุดเชื่อมตอ WLAN ไดเพยีงจุดเดียวในแตละครั้ง แต
แอปพลเิคชั่นตางๆ สามารถใชจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต
เดียวกนั

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

เคล็ดลับ: ในการตรวจสอบทีอ่ยู Media Access
Control (MAC) เฉพาะที่ระบุเครื่องของคุณ ให
ปอน *#62209526# ในหนาจอหลัก

ตวัชวยสราง WLAN
ตัวชวยสราง WLAN ชวยใหคุณเชื่อมตอกบัเครือขาย
WLAN และจัดการกบัการเชื่อมตอ WLAN ของคุณ
ตัวชวยสราง WLAN จะแสดงสถานะการเชื่อมตอ WLAN
ของคุณในโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู หากตองการดู
ตัวเลือกที่สามารถเลือกได ใหเลื่อนไปที่แถวทีแ่สดง
สถานะ และกด

หากเครื่องพบเครือขาย WLAN ตัวอยางเชน พบเครอื
ขาย WLAN จะปรากฏขึ้น หากตองการสรางจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเนต็ (IAP) และเริ่มใชงานเวบ็เบราเซอรโดยใช
IAP นี ้ใหเลือกสถานะ และ เริม่ตนการเรยีกดูเว็บ
หากคุณเลือกเครือขาย WLAN ที่มีการใชงานระบบรักษา
ความปลอดภัย เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน หาก
ตองการเชื่อมตอกบัเครือขายทีถู่กซอนไว คุณตองพมิพ
ชื่อเครือขาย (Service Set Identifier, SSID) ทีถู่กตอง
กอน หากตองการสรางจุดเชื่อมตอสําหรับเครือขาย
WLAN ที่ถกูซอนไว เลือก WLAN ใหม
หากคุณกําลงัเชื่อมตอกบัเครือขาย WLAN จะมีชื่อของ
IAP ปรากฏ หากตองการเริ่มใชงานเวบ็เบราเซอรโดยใช
IAP นี ้ใหเลือกสถานะ และ เรยีกดูเว็บตอไป หาก
ตองการยุติการเชื่อมตอกบั WLAN ใหเลือกสถานะ และ
ตัดการเชื่อมตอ WLAN
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หากการสแกน WLAN ปดอยู และคุณไมไดเชื่อมตอกบั
WLAN การสแกน WLAN ปด จะปรากฏขึ้น หากตองการ
เปดใชการสแกน และคนหาเครือขาย WLAN ทีม่ี ใหเลือก
สถานะ และกดปุมเลื่อน

เมื่อตองการคนหาเครือขาย WLAN ทีม่ ีเลอืกสถานะ
และ คนหา WLAN หากตองการปดใชการสแกน เลือก
สถานะ และเลือก การสแกน WLAN ปด
เมื่อตองการใชงานตัวชวยสราง WLAN ในเมน ูใหกด 
และเลอืก เครือ่งมือ > WLAN

จุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต WLAN
กดปุม และเลือก เครือ่งมือ > WLAN
เลอืก ตวัเลือก และเลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้

● ตัวกรองเครอืขาย WLAN  — คัดชื่อเครือขาย WLAN
ที่ไมตองการออก โดยเลือกจากรายการเครือขายที่
ปรากฏ เครือขายทีเ่ลือกไวจะถกูคัดออกในครั้งตอไป
เมื่อแอปพลเิคชั่นทําการคนหาเครือขาย WLAN

● รายละเอียด  — ดูรายละเอยีดของเครือขายทีป่รากฏ
ในรายการ หากคุณเลอืกการเชื่อมตอทีใ่ชงานอยูใน
ปจจุบัน จะมีรายละเอยีดของการเชื่อมตอปรากฏขึ้น

● ระบจุุดเชือ่มตอ  — สรางจุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็
(IAP) ใน WLAN

● แกไขจุดเชือ่มตอ  — แกไขรายละเอยีดของจุด
เชื่อมตออินเทอรเน็ตทีม่ีอยูแลว

คุณสามารถใช ตัวจัดการการเชื่อมตอ เพือ่สรางจุดเชื่อม
ตออนิเทอรเน็ตได โปรดดูที่“การเชื่อมตอขอมูลที่
ใช” หนา 38

โหมดการทํางาน
โหมดการทาํงานใน WLAN แบงออกเปนสองโหมด ดังนี้:
โหมดโครงสรางพืน้ฐานและโหมดเฉพาะกิจ
การทํางานในโหมดโครงสรางพืน้ฐานจะอนุญาตใหมีการ
สื่อสารสองชนิด: อปุกรณไรสายเชื่อมตอเขาหากนัโดย
ผานอปุกรณที่เปนจุดเชื่อมตอ WLAN หรืออปุกรณไรสาย
เชื่อมตอเขากบัเครือขาย LAN แบบมีสายโดยผาน
อุปกรณทีเ่ปนจุดเชื่อมตอ WLAN
ในโหมดการทํางานแบบเฉพาะกจิ โทรศัพทจะสามารถ
สงและรับขอมูลกบัโทรศัพทอกีเครื่องหนึง่ไดโดยตรง

ตัวจัดการการเชื่อมตอ
การเชื่อมตอขอมูลที่ใช
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > ตัว
เชือ่ม > การเชือ่มตอขอมูลที่ใช
ในหนาจอการเชื่อมตอขอมูลทีใ่ช คุณจะเห็นการเชื่อม
ตอขอมูลทีเ่ปดไว:

   สายขอมูล

   การเชื่อมตอ GPRS
   การเชื่อมตอ WLAN

หมายเหตุ: คาใชจายจริงทีผู่ใหบริการเรียกเกบ็
สําหรับการโทรและบริการนั้นอาจแตกตางกัน ขึ้นกับ
คุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษในการเรียกเกบ็
ภาษี และอืน่ๆ38

ก
าร
เช
ื่อม
ต
อ



ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอ ใหเลือก ตวัเลือก > ตดัการ
เชื่อมตอ ในการปดการเชื่อมตอทีเ่ปดอยูทัง้หมด ให
เลอืก ตวัเลือก > ตดัการเชือ่มตอทั้งหมด

ในการดูรายละเอียดการเชื่อมตอ ใหเลือก ตวัเลือก >
รายละเอียด

ระบบเครือขาย WLAN ทีม่ีอยู
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > ตวั
เชื่อม > เครอืขาย WLAN ที่ใชได
หนาจอ WLAN ที่มีอยูจะแสดงรายการ WLANs ทีอ่ยู
ภายในระยะครอบคลุม โหมดเครือขาย (โครงสรางพืน้
ฐานหรือชั่วคราว) และสัญลักษณแสดงความแรงของ
สัญญาณ  จะแสดงสําหรับระบบเครือขายทีม่ีการเขา
รหัส และ  หากโทรศัพทของคุณมีการเชื่อมตอที่ใช
งานในระบบเครือขาย

ในการดูรายละเอยีดของระบบเครือขาย ใหเลอืก ตัว
เลือก > รายละเอียด

ในการสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในเครือขาย ให
เลอืก ตวัเลือก > ระบุจดุเชื่อมตอ

การเชื่อมตอ Bluetooth
เกี่ยวกับการเชื่อมตอ Bluetooth
คุณสามารถสรางการเชื่อมตอแบบไรสายกับอปุกรณ
เครื่องอืน่ที่ใชรวมกนัได เชน โทรศัพทมือถอื เครื่อง
คอมพวิเตอร ชุดหูฟง และชุดอปุกรณติดรถยนต ดวยการ
เชื่อมตอ Bluetooth ได

คุณสามารถใชการเชื่อมตอสงรูปภาพ คลิปวิดีโอ เพลง
และคลปิเสียง และบันทึก ถายโอนไฟลจากเครื่อง
คอมพวิเตอรทีใ่ชงานรวมกนัได และพมิพภาพจาก
เครื่องพมิพที่ใชงานรวมกนัได

เนือ่งจากอปุกรณที่ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth จะ
ติดตอสื่อสารกนัโดยใชคลื่นวิทยุ เครื่องของคุณและ
อปุกรณอกีเครื่องหนึ่งจึงไมจําเปนตองอยูทีเ่ดียวกนัใน
ระยะการมองเห็นไดโดยตรง อยางไรกต็าม อปุกรณทัง้
สองเครื่องตองอยูหางกนัไมเกนิ 10 เมตร (32 ฟุต) แมวา
อาจจะมีสัญญาณรบกวนจากสิ่งกดีขวางอืน่ๆ เชน ผนัง
หอง หรืออปุกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ กต็าม

อปุกรณนีเ้ทยีบเทากบัขอกาํหนดเฉพาะของ Bluetooth
Specification 2.0 ที่สนับสนนุรูปแบบตอไปนี้ Generic
Audio/Video Distribution Profile, Advanced Audio
Distribution Profile, Audio/Video Remote Control
Profile, Basic Imaging Profile, Basic Printing Profile,
Dial-up Networking Profile, File Transfer Profile,
Hands-Free Profile, Headset Profile, Human
Interface Device Profile, Object Push Profile, SIM
Access Profile, Synchronization Profile, Serial Port
Profile และ Phonebook Access Profile คุณควรใช
เฉพาะอปุกรณเสริมสําหรับรุนนีท้ี่ไดรับการรับรองจาก
Nokia เทานั้น เพือ่สรางความมั่นใจในการใชงานระหวาง
อปุกรณที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบ
กบับริษัทผูผลิตอปุกรณอืน่ๆ เพือ่ดูวาอปุกรณนั้นๆ ใช
งานรวมกบัโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม

คุณสมบัติทีใ่ชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพิม่การใช
พลงังานแบตเตอรี่และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่
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เมื่อเครื่องถูกลอ็ค คุณจะใชการเชื่อมตอ Bluetooth ไม
ได

การตัง้คา
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > Bluetooth
เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นเปนครั้งแรก เครื่องจะขอให
กาํหนดชื่อของโทรศัพทคุณ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อภาย
หลังได

เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้

● Bluetooth  — ในการเชื่อมตอแบบไรสายกบัอปุกรณ
อืน่ทีใ่ชงานรวมกนัได กอนอืน่ใหตั้งคาการเชื่อมตอ
Bluetooth เปน เปดจากนั้น ใหเริ่มทําการเชื่อมตอ ใน
การปดการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลอืก ปด

● การมองเห็นของโทรศัพท  — เมื่อตองการให
อปุกรณอืน่ๆ ที่มีเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth พบ

โทรศัพทของคุณได ใหเลอืก เห็นไดทั้งหมด 
หากตองการตั้งคาเวลาที่จะเปลี่ยนการมองเห็นจาก

เปนซอนหลงัผานชวงเวลาที่ระบุ เลอืก ระบุชวง
เวลา เมื่อตองการซอนเครื่องโทรศัพทจากอปุกรณ
เครื่องอื่น ใหเลือก ซอน

● ชื่อของโทรศัพท  — แกไขชื่อที่ปรากฏในอปุกรณ
อืน่ทีใ่ชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

● โหมด SIM ระยะไกล  — ในการอนุญาตใหอปุกรณ
อื่น เชน ชุดอปุกรณเสริมของชุดโทรศัพทในรถยนตที่
ใชรวมกนัได ใชซิมการดในโทรศัพทของคุณเชื่อมตอ
กบัระบบเครือขาย เลอืก เปด โปรดดูที่“โหมดซิมระยะ
ไกล” หนา 42

เคล็ดลับการรักษาความปลอดภัย
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > Bluetooth
หากคุณไมไดใชการเชื่อมตอ Bluetooth ในการควบคุมผู
ที่สามารถคนหาโทรศัพทของคุณและเชื่อมตอ ใหเลือก
Bluetooth > ปด หรือ การมองเหน็ของโทรศพัท >
ซอน
หามจับคูหรือยอมรับคําขอเชื่อมตอจากอปุกรณทีไ่มรูจัก
วิธนีี้จะชวยปองกนัโทรศัพทของคุณจากเนือ้หาทีเ่ปน
อันตรายได

การสงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ
Bluetooth
การเชื่อมตอ Bluetooth สามารถทาํงานไดครั้งละหลาย
ทาง ตัวอยางเชน ขณะคุณเชื่อมตอกบัชุดหูฟงที่ใชรวม
กันได ในเวลาเดียวกนั คุณยังสามารถโอนไฟลไปยัง
อุปกรณอืน่ที่ใชงานรวมกนัได

1. เปดแอปพลเิคชั่นทีเ่กบ็รายการซึ่งคุณตองการสง
เชน หากตองการสงภาพไปยังอปุกรณอืน่ทีใ่ชงาน
รวมกนัได ใหเปดโฟลเดอรรูปถาย

2. เลือกรายการ แลวเลอืก ตวัเลือก > สง > ทาง
Bluetooth
อปุกรณทีใ่ชเทคโนโลยี Bluetooth ทีอ่ยูภายในระยะ
สัญญาณจะแสดงขึ้น ไอคอนอปุกรณมีดังตอไปนี้

  คอมพิวเตอร

  โทรศัพท

  อปุกรณเสียงหรือวดิีโอ
40
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  อปุกรณอืน่ๆ

ในการหยุดการคนหากลางคัน ใหเลือก หยุด
3. เลอืกอปุกรณทีคุ่ณตองการเชื่อมตอ

4. หากอปุกรณอกีเครื่องหนึ่งตองการจับคูกอนสงขอมูล
เสียงสัญญาณจะดังขึ้น และเครื่องจะขอใหคุณปอน
รหัสผาน โปรดดูที“่การจับคูอปุกรณ” หนา 41

เมื่อสรางการเชื่อมตอ กําลังสงขอมูล จะแสดงขึ้น

เคล็ดลับ: ในขณะคนหาอปุกรณ อปุกรณบาง
อยางอาจแสดงเฉพาะทีอ่ยูเทานัน้ (ทีอ่ยูอปุกรณ)
ในการคนหาที่อยูเฉพาะของโทรศัพทของคุณ ให
ปอน *#2820# เมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอม
ทํางาน 

การจับคูอุปกรณ
ในการจับคูอปุกรณทีใ่ชงานรวมกนัไดและดูอปุกรณที่จับ
คูของคุณ ในหนาจอหลักของการเชื่อมตอ Bluetooth ให
เลือ่นมาทางขวา

กอนการจับคู ใหสรางรหัสผานของคุณเอง (ตัวเลข 1 -
16 หลกั) และตกลงกบัเจาของอปุกรณอกีเครื่องไวใหใช
รหัสเดียวกนั อปุกรณที่ไมมีอนิเตอรเฟซผูใชจะมีรหัส
ผานที่โรงงานตั้งมาไว รหัสผานดังกลาวจะใชเพยีงครั้ง
เดียวเทานั้น

1. ในการจับคูกบัอุปกรณ เลอืก ตวัเลือก > อุปกรณที่
จับคูใหม อปุกรณตางๆ ที่อยูภายในระยะครอบคลมุ
จะปรากฏขึ้น

2. เลอืกอปุกรณ แลวปอนรหัสผาน คุณตองปอนรหัส
ผานเดียวกนันีก้ับอปุกรณอีกเครื่องดวย

3. อปุกรณเสริมดานเสียงบางอยางจะเชื่อมตอกบั
อปุกรณของคุณโดยอตัโนมัติหลงัการจับคู หรือเลื่อน
ไปที่อปุกรณเสริม และเลอืก ตัวเลือก > เชือ่มตอ
กับอุปกรณออดโิอ

อปุกรณที่จับคูจะแสดงดวย  ในการคนหาอปุกรณ

ในการกาํหนดอปุกรณใหเปนอปุกรณทีไ่ดรับอนุญาต
หรือไมไดรับอนุญาต ใหเลื่อนไปยังอปุกรณ และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้

● ตั้งเปนผานการอนุญาต  — การเชื่อมตอระหวาง
เครื่องของคุณและอปุกรณที่ไดรับอนญุาตสามารถ
ทําไดทนัทโีดยคุณไมตองรับรู และไมจําเปนตองมี
การตอบรับหรือการใหสิทธิ์แยกตางหาก ใหใชสถานะ
นี้กบัอปุกรณสวนตัวของคุณเอง เชน ชุดหูฟงหรือ
คอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกันไดของคุณ หรืออปุกรณ
อื่นของผูที่คุณไววางใจ  แสดงถึงอปุกรณทีไ่ดรับ
อนุญาตในหนาจออปุกรณที่จับคู

● ตั้งเปนไมผานการอนุญาต  — คําขอการเชื่อมตอ
จากอปุกรณนี้ตองไดรับการยอมรับจากคุณทกุครั้ง

ในการยกเลกิการจับคู ใหเลือ่นไปยังอปุกรณ และเลอืก
ตัวเลือก > ลบ

หากคุณตองการยกเลิกการจับคูทัง้หมด เลือก ตัว
เลือก > ลบทั้งหมด

การรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ
Bluetooth
เมื่อคุณไดรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth
สัญญาณเสียงจะดังขึ้น และเครื่องจะถามวาคุณตองการ 41
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ยอมรับขอความหรือไม หากคุณยอมรับ  จะปรากฏ
ขึ้น และรายการนั้นจะถูกนาํมาวางไวในแฟมขอมูลถาด
เขาในขอความ ขอความที่รับผานการเชื่อมตอ
Bluetooth จะแสดงไวดวยสัญลักษณ 

เคล็ดลับ: หากเครื่องแจงคุณวาหนวยความจํา
เต็ม เมื่อคุณพยายามรับขอมูลผานการเชื่อมตอ
Bluetooth ใหเปลีย่นการดหนวยความจําเปน
หนวยความจําเมื่อมีการจัดเกบ็ขอมูล

การปดกั้นอุปกรณ
กด  แลวเลอืก เครือ่งมือ > Bluetooth
ในการปดกัน้ไมใหอปุกรณสรางการเชื่อมตอ Bluetooth
กบัโทรศัพทของคุณไดนั้น ใหเลือ่นไปทางขวาเพือ่เปด
อุปกรณที่จับคู เลอืกอปุกรณที่คุณตองการปดกั้น แลว
เลอืก ตวัเลือก > ปดกั้น

หากตองการยกเลิกการปดกั้นอปุกรณ ใหเลื่อนไปทาง
ขวาที่ อุปกรณที่ถกูปดกั้น เลอืกอปุกรณ แลวเลอืก ตัว
เลือก > ลบ หากตองการยกเลกิการปดกั้นอปุกรณที่ถกู
ปดกัน้ทั้งหมด ใหเลอืก ตวัเลือก > ลบทั้งหมด

หากคุณปฏิเสธคําขอจับคูจากอปุกรณเครื่องอืน่ เครื่อง
จะถามวาคุณตองการทีจ่ะปดกัน้การขอเปดการเชื่อมตอ
ทัง้หมดในครั้งตอๆ ไปจากอปุกรณดังกลาวหรือไม หาก
คุณยอมรับคําถามดังกลาว ระบบจะเพิม่ชื่อของอปุกรณ
ระยะไกลดังกลาวเขาไปในรายชื่ออุปกรณทีถ่กูปดกัน้

โหมดซิมระยะไกล
กอนจะเรียกใชโหมดซิมระยะไกลได ตองจับคูอปุกรณ
ทั้งสองกอนและการจับคูจะเริ่มตนจากอกีอุปกรณหนึง่
เมื่อจับคูกัน ใหใชรหัสผาน 16 หลัก และตั้งคาอีกอปุกรณ
หนึ่งเปนไดรับอนุญาต

ในการใชโหมดซมิระยะไกลกบัอปุกรณเสริมของชุด
โทรศัพทในรถยนตทีใ่ชรวมกนัได ใหเปดใชการเชื่อมตอ
Bluetooth กอน และเปดใชโหมดซิมระยะไกลดวย
โทรศัพทของคุณ เรียกใชโหมดซิมระยะไกลจากอกี
อุปกรณหนึง่

เมื่อเปดโหมดซมิระยะไกลไวในอปุกรณของคุณ โหมด
SIM ระยะไกล จะปรากฏขึ้นในโหมดสแตนดบาย การ
เชื่อมตอกบัระบบเครือขายไรสายจะปดการใชงาน โดยมี
สัญลกัษณ  ในพืน้ทีแ่สดงเครื่องหมายความแรงของ
สัญญาณ และคุณไมสามารถใชบริการหรือคุณสมบัติ
ตางๆ ของซมิการดทีต่องอยูภายในพืน้ทีค่รอบคลุมของ
ระบบเซลลูลาร

เมื่ออปุกรณไรสายอยูในโหมดซมิระยะไกล คุณจะใชได
เฉพาะอปุกรณเสริมที่ใชงานรวมกนัไดเทานั้น เชน ชุด
อุปกรณรถยนต ในการโทรออกหรือรับสาย อปุกรณไร
สายของคุณจะไมทาํการโทรออก ยกเวนหมายเลข
ฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่อง ในขณะที่อยูในโหมดนี้
หากตองการโทรออกโดยใชโทรศัพท คุณตองออกจาก
โหมดซิมระยะไกลกอน หากเครื่องถูกลอ็คอยู ใหปอน
รหัสเพือ่ปลดล็อคกอน

ในการออกจากโหมดซิมระยะไกล ใหกดปุมเปดปด และ
เลอืก ออกจากโหมดซิมทางไกล42
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USB
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > USB
หากตองการใหเครื่องสอบถามวัตถปุระสงคในการเชื่อม
ตอทกุครั้งที่มีการเชื่อมตอสายเคเบิล ใหเลือก ถามเมื่อ
เชื่อมตอ > ใช
หากตั้งคา ถามเมื่อเชือ่มตอ เปนปดหรือคุณตองการ
เปลี่ยนโหมดในระหวางการเชื่อมตอปจจุบันใหเลือก
โหมดการเชือ่มตอ USB และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● PC Suite  — ใชแอปพลิเคชั่น Nokia PC เชน Nokia

Nseries PC Suite และ Nokia Software Updater
● อุปกรณจดัเกบ็ขอมูล  — โอนขอมูลระหวาง
โทรศัพทของคุณกับเครื่องพซีทีี่ใชรวมกนัได ใช
โหมดนี้เพื่อดาวนโหลดแผนที่ดวยแอปพลิเคชั่น
เครื่องพซี ีNokia Map Loader

● ถายโอนภาพ  — พมิพภาพจากเครื่องพมิพที่ใชรวม
กนัได

● ถายโอนสื่อ  — ซิงโครไนซเพลงดวย Windows
Media Player

การเชื่อมตอกับเครื่องพซีี
คุณสามารถใชเครื่องโทรศัพทนี้กบัแอปพลเิคชั่นการ
อสารดานขอมูลและการเชื่อมตอกบัเครื่องพซีทีี่ใชรวม
กนัได ดวยชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC Suite คุณ
สามารถโอนยายภาพระหวางโทรศัพทของคุณและ
เครื่องพซีทีี่ใชรวมกนัได

คุณสามารถอานขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการสนบัสนุนการ
ใชงานกบั Apple Macintosh และการเชื่อมตอโทรศัพท
กบัอปุกรณ Apple Macintosh ไดที่เวบ็ไซต
www.nseries.com/mac
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การปรับตัง้คาโทรศพัท
คุณสามารถปรับตั้งคาโทรศัพทดวยการเปลี่ยนโหมด
สแตนดบาย เมนูหลัก แบบเสียง ลักษณะ หรือขนาดแบบ
อกัษรได ตัวเลอืกในการปรับตั้งคาสวนใหญ เชน การ
เปลีย่นขนาดแบบอกัษร สามารถเรียกใชงานผานการ
คาโทรศัพท

การเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
โทรศัพท
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา >
ทั่วไป > การปรบัตัง้คา > ลักษณะ
ใชลกัษณะในการเปลี่ยนลักษณะของจอภาพ เชน
ไอคอนและภาพพื้นหลัง

ในการเปลีย่นลกัษณะที่จะใชกบัแอปพลิเคชั่นทั้งหมด
ของเครื่อง ใหเลือก ทั่วไป

ในการดูตัวอยางลักษณะกอนจะใชงาน ใหเลือก ตวั
เลือก > ดูตวัอยาง ในการใชงานลักษณะ ใหเลือก ตวั
เลือก > ตั้ง ลักษณะที่ใชงานอยูจะแสดงดวย
สัญลกัษณ 

ลักษณะทีเ่กบ็ไวในการดหนวยความจําที่ใชรวมกนัได
(หากใสไว) จะแสดงดวยสัญลักษณ  ลักษณะใน
การดหนวยความจําจะใชไมได หากไมไดใสการดหนวย
ความจํานัน้ในเครื่อง หากคุณตองการใชลกัษณะที่
บันทึกไวในการดหนวยความจําโดยไมตองมีการดหนวย

ความจํา ใหบันทึกลกัษณะนั้นในหนวยความจําของ
โทรศัพทกอน

ในการเปลีย่นการจัดวางในเมนหูลัก ใหเลือก มุมมอง
เมนู

ในการเปดการเชื่อมตอเบราเซอรและดาวนโหลด
ลักษณะเพิม่เติม ใน ทั่วไป ใหเลือก แหลงโหลด
ลักษณะ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใชเฉพาะ
บริการที่คุณเชื่อถอืและใหความปลอดภัยทีเ่พยีงพอ และ
ปองกนัอนัตรายตอซอฟตแวร

ในการใชภาพพืน้หลังหรือสไลดโชวในการเปลี่ยนภาพ
เปนภาพพืน้หลังเมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทาํงาน ให
เลอืก ภาพพืน้หลัง > รปูภาพ หรือ สไลดโชว

ในการเปลีย่นภาพพื้นหลงัของบับเบิ้ลการติดตอทีจ่ะ
แสดงเมื่อมีสายเรียกเขา ใหเลอืก รปูภาพสายเขา

ลักษณะเสียง
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา >
ทั่วไป > การปรบัตัง้คา > ลักษณะ > เสียง
ในลกัษณะเสียง คุณสามารถเลอืกรูปแบบเสียง เชน
"Space" เพือ่ใหครอบคลุมการใชงานทั้งหมดของ
โทรศัพท เชน การโทร แบตเตอรี่ต่ํา และการทาํงาน
ตางๆ ของเครื่อง เสียงอาจจะเปนแบบเสียง รายการเสียง
สังเคราะห หรือทัง้สองอยางรวมกนั44
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เลอืกรูปแบบเสียงที่คุณตองการใชใน ลักษณะของ
เสียงที่ใชงาน โปรดทราบวาการเปดใชลักษณะเสียงจะ
ไปเปลีย่นแปลงการตั้งคาเสียงกอนหนาทั้งหมด หากคุณ
ตองการกลับไปใชแบบเสียงที่ตั้งไว ใหเลือกลกัษณะ
เสียง "Nokia"
คุณสามารถเปลีย่นเสียงสําหรับการใชงานแตละอยางได
โดยเลอืกเสียงจากกลุมเสียง เชน เมนู

ในการเพิม่เอฟเฟกต 3-D ลงในลกัษณะเสียง ใหเลอืก
ตวัเลือก > เสียงเรยีกเขา 3-D โปรดดูที“่เสียง 3-D”
หนา 46

ในการเปลีย่นภาษาที่จะใชสําหรับรายการเสียง
สังเคราะห ใหเลอืก ตัวเลือก > ตั้งภาษาเสียงพดู

หากคุณไดเปลีย่นแบบเสียงสําหรับการใชงานแตละ
อยางแลว คุณสามารถจัดเกบ็ลกัษณะไดโดยเลือก ตัว
เลือก > จดัเกบ็ลักษณะ

การกําหนดเสียงสําหรับเหตุการณ

ในการตั้งคาเสียงของเหตุการณเปนเงียบ ใหเปดกลุม
เหตุการณ เลอืกเหตุการณ แลวเปลีย่นเปน เงียบ

ในการตั้งคารายการเสียงสังเคราะหเปนเสียงสําหรับ
เหตุการณ ใหเปดกลุมเหตุการณ แลวเลอืกเหตุการณ
และ เสียงพดู ปอนขอความที่ตองการ แลวกด ตกลง ตัว
เลอืก เสียงพดู จะไมมีหากคุณตั้งคา พูดชื่อผูโทร เปน
รปูแบบ

การตั้งคาแบบเสียงในรูปแบบ

กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > รปูแบบ
คุณสามารถใชรูปแบบเพือ่ตั้งคาและกําหนดเสียงเรียก
เขา แบบเสียงเตือนขอความ และแบบเสียงอืน่สําหรับ
เหตุการณ สภาพแวดลอม หรือกลุมผูโทร

ในการเปลีย่นรูปแบบ ใหเลือกรูปแบบ แลวเลอืก ตวั
เลือก > ใชงาน หรือกดปุมเปด/ปดเมื่อเครื่องอยูใน
โหมดพรอมทาํงาน เลื่อนไปทีรู่ปแบบทีคุ่ณตองการใช
งาน แลวเลอืก ตกลง

เคล็ดลับ: ในการเปลีย่นระหวางรูปแบบทั่วไปกบั
รูปแบบเงียบเมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทาํงาน
ใหกดปุม # คางไว

ในการแกไขรูปแบบ ใหเลือ่นไปที่รูปแบบ แลวเลอืก ตัว
เลือก > ปรบัตั้งคา เลื่อนไปที่การตั้งคาที่ตองการ
เปลี่ยน แลวกดปุมเลือ่นเพือ่เปดตัวเลือก แบบเสียงทีอ่ยู
ในการดหนวยความจําที่ใชรวมกนัได (หากใสไว) จะ
แสดงดวยสัญลกัษณ 

หากคุณตองการตั้งคารูปแบบใหทาํงานในชวงเวลาหนึ่ง
ใหเลอืก ตัวเลือก > ตัง้เวลา เมื่อเวลาที่ตั้งไวหมดลง
รูปแบบจะเปลีย่นกลบัเปนรูปแบบที่ใชงานกอนหนานี้
เมื่อมีการตั้งเวลารูปแบบ สัญลักษณ  จะปรากฏใน
โหมดพรอมทาํงาน รูปแบบออฟไลนจะไมสามารถตั้ง
เวลาได

ในรายการแบบเสียง ใหเลอืก แหลงดาวนโหลดเสียง
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เพือ่เปดรายชื่อบุค
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มารค คุณสามารถเลือกบุคมารคและเปดการเชื่อมตอไป
ยังเวบ็เพจเพือ่ดาวนโหลดแบบเสียงเพิม่ได

หากคุณตองการใหเครื่องพดูชื่อผูโทรเมื่อเครื่องสงเสียง
กริ่ง ใหเลือก ตัวเลือก > ปรบัตัง้คา > พดูชื่อผู
โทร > เปด รายชื่อผูโทรจะอยูในโฟลเดอรรายชื่อ

ในการสรางรูปแบบใหม ใหเลือก ตัวเลือก > สรางใหม

เสียง 3-D
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > เสียง
 3-D
คุณสามารถใชแบบเสียง 3D เพือ่ใชเอฟเฟกตเสียงแบบ
สามมิติสําหรับเสียงเรียกเขา ไมใชทุกเสียงของเสียง
เรียกเขาทีส่นับสนนุรูปแบบ 3-D
ในการเปดใชเอฟเฟกต 3-D ใหเลอืก เอฟเฟกตเสียง
เรยีกเขา 3-D > เปด ในการเปลี่ยนเสียงเรียกเขา ให
เลอืก แบบเสียง และเลือกเสียงที่ตองการ

ในการเปลีย่นเอฟเฟกต 3-D ที่นาํมาใชกบัเสียงเรียกเขา
ใหเลือก แนววิถเีสียง และเลือกเอฟเฟกตที่ตองการ
ในการแกไขเอฟเฟกต ใหเลือกจากการตั้งคาตอไปนี้:

● ความเรว็จงัหวะ  — เลื่อนไปทางซายหรือขวาเพือ่
ปรับความเร็วที่เสียงเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปอกีจุดหนึ่ง
การตั้งคานี้มีใหเลือกในเสียงเรียกเขาบางรายเทานัน้

● เสียงกอง  — เลอืกประเภทเสียงเอคโค
● ดอปเพลอรเอฟเฟกต  — เลอืก เปด เพือ่ใหเสียง
ของเสียงเรียกเขาดังขึ้นเมื่อคุณเขาไปใกลโทรศัพท
ของคุณ และเบาลงเมื่อคุณอยูหางจากโทรศัพท เมื่อ

คุณเขาไปใกลโทรศัพท เสียงเรียกเขาจะดังขึ้นเรื่อยๆ
และเบาลงเรื่อยๆ เมื่อคุณอยูหางจากโทรศัพท การตั้ง
คานีม้ีใหเลือกในเสียงเรียกเขาบางรายเทานัน้

ในการฟงเสียงเรียกเขาพรอมเอฟเฟกต 3-D ใหเลือก ตวั
เลือก > เลนแบบเสียง หากคุณเปดใชเสียงสามมิติ แต
ไมไดเลือกเอฟเฟกตเสียงแบบสามมิติใดๆ เครื่องจะใช
การขยายแถบเสียงสเตอริโอกบัเสียงเรียกเขาแทน

ในการปรับความดังเสียงเรียกเขา ใหเลอืก เครือ่งมือ >
รปูแบบ > ตวัเลือก > ปรบัตั้งคา > ระดบัความดัง

การปรับคาโหมดสแตนดบาย
ในการเปลีย่นรูปแบบของโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม

 และเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป >
การปรบัตั้งคา > โหมดสแตนดบาย > ลักษณะ
สแตนดบาย หนาจอสแตนดบายแบบพเิศษจะแสดง
ทางลัดแอปพลเิคชั่น และ
บันทึกจากแอปพลเิคชั่นเชน
ปฏิทนิและเครื่องเลน

ในการเปลีย่นทางลดัของปุม
เลอืกหรือไอคอนทางลัดที่
ระบบตั้งไวในโหมดสแตนด
บายแบบพเิศษ ใหเลอืก
เครือ่งมือ > การตัง้คา >
ทั่วไป > การปรบัตัง้คา >
โหมดสแตนดบาย > ทาง
ลัด ทางลัดบางคาอาจถูก
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กาํหนดไวแลวและคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

ในการเปลีย่นรูปแบบนาฬิกาที่แสดงในโหมดสแตนด
บาย ใหกดปุม  และเลอืก แอปพลิเคชัน่ >
นาฬกิา > ตัวเลือก > การตัง้คา > ชนิดนาฬกิา
นอกจากนี้ คุณสามารถเปลีย่นภาพพืน้หลงัของโหมด
สแตนดบายหรือสิ่งที่ปรากฏขึ้นเมื่ออยูในฟงกชัน
ประหยัดพลังงานจากการตั้งคาโทรศัพท

เคล็ดลับ: หากตองการตรวจสอบวามีแอปพลิเคชั่
ทีเ่ปดไวในพืน้หลังหรือไม ใหกดปุม  คางไว
ในการปดแอปพลิเคชั่นที่ไมใช ใหเลื่อนไปยังแอป
พลิเคชั่นดังกลาวทีอ่ยูในรายการ แลวกดปุม C การ
ปลอยใหแอปพลิเคชั่นทํางานในพื้นหลงัจะทาํให
เครื่องใชพลังงานแบตเตอรี่เพิม่มากขึ้น

การแกไขเมนูหลัก
ในการเปลีย่นหนาจอเมนูหลกั เมื่ออยูในเมนูหลกั ใหกด
ปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป >
การปรบัตัง้คา > ลักษณะ > มุมมองเมนู คุณสามารถ
เปลี่ยนเมนหูลกัใหแสดงเปน ตาราง, รายการ, เกือก
มา หรือ รปูตวัวี ได

ในการจัดเรียงเมนหูลักใหม เมื่ออยูในเมนหูลัก ใหเลือก
ตวัเลือก > ยาย, ยายไปโฟลเดอร หรือ โฟลเดอร
ใหม คุณสามารถยายแอปพลเิคชั่นทีไ่มคอยไดใชงาน
ไปไวในแฟมขอมูล แลวนาํแอปพลิเคชั่นที่ใชงานอยูเปน
ประจํามาไวในเมนูหลกัได
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การจดัตาํแหนง (GPS)
คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่นตางๆ เชน แผนทีแ่ละขอมูล
GPS เพือ่คนหาตําแหนงของคุณ หรือคํานวณระยะทาง
โดยแอปพลเิคชั่นเหลานีต้องมีการเชื่อมตอ GPS

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

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

สัญญาณ GPS และระบบเครือขายวทิยุเซลลูลารนีเ้พยีง
อยางเดียวในการระบุตําแหนงหรือนาํทาง

มิเตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากดัดานความถกูตอง
และขอผิดพลาดในการปดเศษ ความถูกตองแมนยําอาจ
ไดรับผลกระทบจากคุณภาพและบริการของสัญญาณ
GPS
คุณสามารถเปดใชงานและปดใชงานวิธีระบุตําแหนง
ตางๆ ไดในการตั้งคาการระบุตําแหนง

เกี่ยวกับ GPS แบบชวยเหลือ
 (A-GPS)
โทรศัพทของคุณรองรับฟงกชัน A-GPS (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) เมื่อคุณเปดใช A-GPS โทรศัพทของคุณ
จะไดรับขอมูลดาวเทยีมทีเ่ปนประโยชนจากเซิรฟเวอร
ขอมูลชวยเหลอืผานเครือขายระบบเซลลลูาร ความชวย
เหลือจากขอมูลชวยเหลือชวยใหโทรศัพทของคุณไดรับ
ตําแหนง GPS เร็วขึ้น
Assisted GPS (A-GPS) ใชเพือ่ดึงขอมูลชวยเหลือผาน
ทางการเชื่อมตอชุดขอมูล ซึ่งชวยในการคํานวณพกิดั
ของตําแหนงทีต่ั้งในปจจุบันของคุณ เมื่อเครื่องของคุณ
กําลงัรับสัญญาณจากดาวเทียม

โทรศัพทของคุณไดตั้งคาใชบริการ Nokia A-GPS ไวลวง
หนาแลว แตหากไมมีผูใหบริการ การตั้งคาพเิศษบาง48
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อยางใน A-GPS กส็ามารถใชได ขอมูลชวยเหลอืนั้นจะดึง
มาจากเซริฟเวอรบริการ Nokia A-GPS เมื่อจําเปนเทานัน้
คุณจะตองกาํหนดจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตในโทรศัพท
กอนเพือ่ดึงขอมูลสนับสนนุจากบริการ Nokia A-GPS ผาน
การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต

การกําหนดจุดเชื่อมตอสําหรบั A-GPS —  กด 
และเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > จดั
ตําแหนง > เซิรฟเวอรตําแหนง เฉพาะจุดเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ตเทานัน้ที่นาํมาใชกบับริการนี้ได เครื่องจะ
ขอจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตเมื่อคุณใช GPS เปนครั้งแรก

การจับโทรศัพทใหถูกวิธี
ตัวรับสัญญาณ GPS จะติดตั้งอยูทีด่านหลงัของโทรศัพท
เมื่อตองการใชตัวรับสัญญาณ โปรดตรวจสอบใหแนใจ
วามือของคุณไมไดปดบริเวณที่ตั้งเสาอากาศ

การสราง
การเชื่อมตอ
GPS อาจ
ตองใชเวลา
เพยีงไมกี่
วนิาทีไป
จนถึงหลาย
นาทไีด การ
สรางการ
เชื่อมตอ
GPS ใน

รถยนตอาจใชเวลานานกวา

ตัวรับสัญญาณ GPS จะใชพลังงานจากแบตเตอรี่ของ
โทรศัพท การใชตัวรับสัญญาณ GPS อาจทาํใหแบตเตอรี่
หมดเร็วยิ่งขึ้น

เคล็ดลับในการสรางการเชื่อม
ตอ GPS
หากโทรศัพทคนหาสัญญาณดาวเทียมไมพบ ใหตรวจดู
สิ่งตอไปนี้:

● หากคุณอยูในอาคาร ใหออกไปขางนอกเพือ่ใหรับ
สัญญาณไดดีขึ้น

● หากคุณอยูนอกอาคาร ใหยายไปยังพืน้ที่วางทีเ่ปด
โลงกวาเดิม

● ดูใหดีวามือของคุณไมไดบังเสาอากาศ GPS ของ
โทรศัพท โปรดดูที“่การจับโทรศัพทใหถกู
วิธ”ี หนา 49

● หากสภาพอากาศย่ําแย ความแรงของสัญญาณจะได
รับผลกระทบไปดวย

● ยานพาหนะบางคันใชหนาตางทีเ่ปนกระจกสี
(Athermic) ซึง่อาจปดกัน้สัญญาณดาวเทยีมไว

การตรวจสอบสถานะของสัญญาณดาวเทียม

ในการตรวจสอบจํานวนดาวเทยีมที่โทรศัพทคนพบ และ
โทรศัพทของคุณไดรับสัญญาณดาวเทียมหรือไมนั้น ให
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ >
ขอมูล GPS > ตําแหนง > ตวัเลือก > สถานะ 49
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ดาวเทียม หรือในแอปพลิเคชั่นแผนที่ ใหเลือก ตวั
เลือก > มุมมองแผนที่ > ขอมูล GPS
หากโทรศัพทคนเจอ
ดาวเทยีม แถบดาวเทียม
แตละดวงจะปรากฏขึ้นบน
หนาจอขอมูลดาวเทยีม ยิ่ง
แถบดาวเทียมยาวมากขึ้น
ความแรงของสัญญาณ
ดาวเทยีมจะยิ่งแรงขึ้น เมื่อ
โทรศัพทไดรับขอมูลจากสัญญาณดาวเทยีมในการ
คํานวณพกิัดตําแหนงของคุณเพยีงพอแลว แถบดังกลาว
จะเปลี่ยนเปนสีดํา

ในตอนแรก โทรศัพทจะตองไดรับสัญญาณจาก
ดาวเทยีมอยางนอยสี่ดวงเพือ่ที่จะคํานวณพกิดัตําแหนง
ของคุณได เมื่อคํานวณพกิดัเบื้องตนแลว กอ็าจเปนไป
ไดวาระบบจะเริ่มการคํานวณพกิดัตําแหนงของคุณจาก
ดาวเทยีมทัง้สามดวงตอ แตโดยปกติแลว ความแมนยํา
จะมีมากขึ้นหากระบบคนพบดาวเทยีมมากขึ้น

คําขอตําแหนง
คุณอาจไดรับคําขอตําแหนงจากบริการเครือขายเพือ่
ขอรับขอมูลตําแหนงของคุณ ผูใหบริการอาจใหบริการ
ขอมูลตางๆ เกีย่วกบัขาวสารในทองถิ่น เชน สภาพ
อากาศหรือสภาพการจราจร ตามตําแหนงของโทรศัพท
ของคุณ

เมื่อคุณไดรับคําขอตําแหนง จะมีขอความปรากฏขึ้น
แสดงใหเห็นวามีบริการสงคําขอนี้ เลอืก ยอมรบั เพือ่

อนุญาตใหสงขอมูลตําแหนง หรือ ปฏเิสธ เพือ่ปฏิเสธ
คําขอ

สถานที่ 
ดวยแอปพลเิคชั่นสถานที่ คุณจะสามารถจัดเกบ็ขอมูล
ตําแหนงของสถานที่เฉพาะลงในโทรศัพทได คุณ
สามารถจัดเรียงตําแหนงที่จัดเกบ็ไวเปนประเภทตางๆ
เชน ธุรกจิ และเพิม่ขอมูลอืน่ๆ เชน ทีอ่ยู ใหกบัตําแหนง
นั้นได คุณสามารถใชสถานที่ทีจ่ัดเกบ็ไวกับแอปพลิ
เคชั่นทีใ่ชงานรวมกนัได เชน ขอมูล GPS
กด  และเลือก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > สถานที่
พกิดัใน GPS จะแสดงโดยใชระบบพกิดัสากล WGS-84
เลอืก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้

● ตําแหนงใหม  — สรางสถานที่ใหม ในการสราง
คําขอระบุตําแหนงสําหรับตําแหนงปจจุบันของคุณ
ใหเลือก ตําแหนงปจจุบัน ในการเลือกตําแหนงจาก
แผนที่ เลือก เลือกจากแผนที่หากตองการปอน
ขอมูลตําแหนงดวยตนเอง ใหเลอืก ปอนโดยผูใช

● แกไข  — แกไขหรือเพิ่มขอมูลใหกบัสถานทีท่ี่จัดเก็บ
ไว (เชน ทีอ่ยู)

● เพิม่ไปที่ประเภท  — เพิม่สถานทีไ่ปยังประเภทใน
สถานที่ เลือกประเภทที่คุณตองการเพิม่สถานที่

● สง  — สงสถานที่หนึง่หรือหลายแหงไปยังอปุกรณที่
ใชรวมกนัได สถานที่ทีไ่ดรับจะอยูในโฟลเดอรถาด
เขาในแอปพลิเคชั่นขอความ

คุณสามารถจัดเรียงสถานทีข่องคุณลงในประเภทที่
กําหนดไวลวงหนา รวมทั้งสรางประเภทใหมได ในการ50
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แกไขและสรางประเภทสถานที่ใหม เปดแทบ็ประเภท
และเลือก ตวัเลือก > แกไขประเภท

ขอมูล GPS
กด  และเลอืก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > ขอมูล GPS
พกิดัตางๆ ใน GPS จะแสดงดวยรูปแบบองศาและรูปแบบ
องศาทศนยิมโดยใชระบบพกิดัสากล WGS-84
ในการใชขอมูล GPS ขั้นแรกตัวรับสัญญาณ GPS ของ
โทรศัพทจะตองรับขอมูลตําแหนงจากดาวเทยีมอยาง
นอยสี่ดวงเพือ่คํานวณพิกดัตําแหนง เมื่อมีการคํานวณใน
เบื้องตนแลว ดาวเทียมสามดวงอาจเพยีงพอทีจ่ะดําเนิน
การคํานวณตําแหนงพกิดัของตําแหนงที่ตั้งของคุณตอ
ไป อยางไรกต็าม การคํานวณจะมีความแมนยํามากยิ่งขึ้น
เมื่อพบดาวเทยีมเพิม่ขึ้น

ตวัแนะนําเสนทาง
กด  และเลอืก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > การนํา
ทาง
เริ่มใชงานตัวแนะนาํเสนทางกลางแจง หากเริ่มใชงาน
ภายในอาคาร ตัวรับ GPS อาจไมสามารถรับขอมูลสําคัญ
จากดาวเทียมได

ตัวแนะนําเสนทางจะใชเข็มทศิที่ปรับหมุนไดบนหนาจอ
ของเครื่อง ลกูบอลสีแดงแสดงทศิทางของปลายทาง
และระยะทางโดยประมาณ จะแสดงอยูภายในวงแหวน
ของเข็มทศิ

ตัวแนะนําเสนทางไดรับการออกแบบใหแสดงเสนทางที่
มีระยะสั้นที่สุดและตรงไปทีป่ลายทางนัน้มากที่สุด โดย

วดัในแนวเสนตรง สิ่งกดีขวางในเสนทาง เชน อาคาร
และลกัษณะทางธรรมชาติ จะถกูละเวน คาความสูงตางๆ
จะไมนํามาคิดในการคํานวณระยะทาง ตัวแนะนําเสนทาง
จะทาํงานเมื่อคุณยายตําแหนง

ในการตั้งปลายทางของการเดินทาง เลือก ตัวเลือก >
ตั้งปลายทาง และสถานทีท่ี่เปนปลายทาง หรือปอนคา
พกิดัเสนรุงและเสนแวง

ในการลบปลายทางทีต่ั้งไวสําหรับการเดินทางของคุณ
ออก เลอืก หยุดการนําทาง

การดงึขอมูลระบุตําแหนง
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ >
ขอมูล GPS > ตําแหนง
ในหนาจอตําแหนง คุณสามารถดูขอมูลระบุตําแหนงของ
ตําแหนงที่อยูปจจุบันของคุณ ขอมูลระบุตําแหนงโดย
ประมาณจะปรากฏ

ในการจัดเกบ็ตําแหนงปจจุบันของคุณไวเปนจุดสังเกต
ใหเลอืก ตัวเลือก > บนัทึกตําแหนง จุดสังเกตคือ
ตําแหนงที่ถกูจัดเกบ็ไวพรอมขอมูลอืน่ๆ และสามารถนํา
มาใชในแอปพลิเคชั่นอืน่ที่ใชงานรวมกนัได ตลอดจน
สามารถโอนยายระหวางอปุกรณตางๆ ทีใ่ชงานรวมกนั
ได

เครื่องวัดการเดินทาง
มิเตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากดัดานความถกูตอง
และขอผิดพลาดในการปดเศษ ความถูกตองแมนยําอาจ
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ไดรับผลกระทบจากคุณภาพและบริการของสัญญาณ
GPS
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ >
ขอมูล GPS > ระยะเดินทาง
เลอืก ตวัเลือก > เริม่ เพือ่เปดใชการคํานวณระยะเดิน
ทาง และ หยุด เพือ่ยกเลกิการใชงาน คาทีค่ํานวณจะยัง
คงปรากฏบนหนาจอ ใชฟงกชันนี้ภายนอกอาคารเพือ่ให
รับสัญญาณ GPS ไดดีกวา
เลอืก รเีซ็ต เพือ่กาํหนดระยะทางและเวลาในการเดิน
ทาง กําหนดความเร็วสูงสุดและความเร็วเฉลี่ยไปทีศู่นย
และเพือ่เริ่มตนการคํานวณใหม เลือก รสีตารท เพือ่
กาํหนดมาตรระยะทางและเวลาทั้งหมดไปที่ศูนย
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แผนที่
เกี่ยวกับแผนที่
นอกเหนือจากคุณสมบัติทีไ่ดกลาวไวในคูมือผูใชแลว
คุณยังสามารถซือ้ใบอนญุาตสําหรับการนําทางรถยนต
และการนาํทางเดินเทา รวมถงึบริการขอมูลจราจรโดยใช
แอปพลเิคชั่น Maps 2.0 ได คุณสามารถใชแผนที่กบั
ระบบ GPS ภายในโทรศัพทหรือกบัตัวรับสัญญาณ GPS ตัว
นอกที่ใชงานรวมกันได

เมื่อคุณใชแอปพลเิคชั่น Maps 2.0 เปนครั้งแรก คุณอาจ
ตองกาํหนดจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพื่อใชในการ
ดาวนโหลดแผนที่สําหรับตําแหนงปจจุบัน หากตองการ
เปลี่ยนจุดเชื่อมตอในภายหลงั ใหเลือก ตัวเลือก >
เครือ่งมือ > การตั้งคา > อินเทอรเน็ต > จุดเชื่อม
ตอเริม่ตน (จะปรากฏเมื่อคุณออนไลนเทานั้น)

หากคุณตองการใหแอปพลิเคชั่นแผนที่สรางการเชื่อม
ตออนิเทอรเน็ตโดยอตัโนมัติเมื่อคุณเปดแอปพลเิคชั่น
ใหเลอืก ตัวเลือก > เครือ่งมือ > การตัง้คา >
อินเทอรเน็ต > ออนไลนเมื่อเริม่ตน > ใช

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

การทําแผนที่เกอืบทั้งหมดนั้นจะไมถูกตองแมนยําและ
ไมเสร็จสมบูรณในบางอาณาเขต โปรดอยาเชื่อถือตอ
แผนที่ทีคุ่ณดาวนโหลดมาเพือ่ใชในโทรศัพทนี้เพยีง
อยางเดียวเทานั้น

การดาวนโหลดแผนทีอ่าจเกี่ยวของกบัการสงขอมูล
จํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเกีย่วกบัคาใช
จายในการสงขอมูล

การเรียกดูแผนที่
ความครอบคลุมของแผนที่จะแตกตางกนัไปตาม
ประเทศ
เมื่อคุณเปดแอปพลเิคชั่นแผนที่ แผนที่จะซมูขยายให
เห็นตําแหนงที่ตั้งทีจ่ัดเกบ็ไวจากเซสชันลาสุด หากไมมี
ตําแหนงที่จัดเกบ็ไวในเซสชันลาสุด แอปพลเิคชั่น
แผนที่จะซมูขยายใหเห็นเมืองหลวงของประเทศทีคุ่ณ
อยูตามขอมูลทีโ่ทรศัพทไดรับจากระบบเครือขายเซลลู
ลาร ในขณะเดียวกนั หากยังไมมีการดาวนโหลดแผนที่
ของตําแหนงทีต่ั้งนั้นในระหวางเซสชันกอนหนานี้ แผนที่
ของตําแหนงที่ตั้งดังกลาวจะถกูดาวนโหลดดวย

ตําแหนงปจจุบันของคุณ

ในการสรางการเชื่อมตอ GPS และซูมไปยังตําแหนง
ปจจุบันของคุณ ใหเลอืก ตัวเลือก > ตําแหนงฉัน หรือ
กด 0 หากระบบประหยัดพลงังานเปดการทํางานในขณะ 53
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ทีเ่ครื่องพยายามสรางการเชื่อมตอ GPS การเชื่อมตอดัง
กลาวจะหยุดชะงัก
สัญลกัษณ GPS  จะปรากฏบนหนาจอ แถบ
หนึ่งแถบแทนหนึง่ดาวเทยีม เมื่อโทรศัพทพยายาม
คนหาดาวเทยีม แถบจะเปนสีเหลอืง เมื่อโทรศัพทไดรับ
ขอมูลเพยีงพอจากดาวเทียมเพือ่ทีจ่ะสรางการเชื่อมตอ
GPS แถบจะเปลี่ยนเปนสีเขียว ยิ่งมีแถบสีเขียวมาก การ
เชื่อมตอ GPS ยิ่งมีระดับความแรงมาก
เมื่อเริ่มใชงานการเชื่อมตอ GPS ตําแหนงปจจุบันของคุณ
จะแสดงบนแผนที่ดวย 

การเลื่อนและการยอ/
ขยาย

ในการเลื่อนไปบนแผนที่ ให
เลือ่นขึ้น ลง ไปทางซายหรือ
ขวา สวนบนของแผนทีจ่ะ
เปนทศิเหนือโดยคาเริ่มตน
วงกลมแสดงทิศจะแสดง
ทศิทางของแผนที่ และจะ
หมุนไปในระหวางการสํารวจ
แผนที่ เมื่อมีการเลื่อนหรือ
หมุนเปลี่ยนทศิทาง

เมื่อคุณเรียกดูแผนที่บนหนาจอ แผนทีใ่หมจะถูก
ดาวนโหลดโดยอตัโนมัติหากคุณเลือ่นไปยังพืน้ทีท่ีย่ัง
ไมครอบคลุมจากแผนที่ทีด่าวนโหลดมาแลว แผนที่
ตางๆ ที่ดาวนโหลดมาเหลานี้ ไมตองเสียคาใชจายแต
อยางใด แตการดาวนโหลดอาจตองสงขอมูลเปนจํานวน
มากผานเครือขายของผูใหบริการของคุณ สําหรับขอมูล

เพิม่เติมเกีย่วกบัคาใชจายในการสงขอมูล โปรดติดตอผู
ใหบริการของคุณ
แผนทีจ่ะถกูจัดเกบ็ในการดหนวยความจําทีใ่ชงานรวม
กันได (หากใสอยู หรือตั้งคาเปนที่เกบ็แผนที่ดีฟอลต)

ในการยอหรือขยายแผนที่ ใหกดปุม * หรือ # ใชแถบ
แสดงขนาดเพื่อประมาณระยะหางระหวางจุดสองจุดบน
แผนที่

การปรับเปลี่ยนมมุมองแผนที่

ในการกําหนดระบบวัดคาที่ใชในแผนที่ เลอืก ตวั
เลือก > เครื่องมือ > การตัง้คา > แผนที่ > ระบบ
ของหนวยวัด > เมตร หรือ Imperial
ในการกําหนดประเภทของสถานที่สําคัญใหแสดงบน
แผนที่ ใหเลือก ตวัเลือก > เครือ่งมือ > การตัง้คา >
แผนที่ > ประเภท แลวตามดวยประเภททีต่องการ

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

ในการกําหนดวาคุณตองการใหมุมมองแผนที่เปนมุม
มองกลางวัน หรือมุมมองกลางคืน เลือก ตัวเลือก >
เครือ่งมือ > การตัง้คา > แผนที่ > สี > โหมดวัน
หรือ โหมดกลางคืน

ในการปรับเปลี่ยนคาของอนิเทอรเน็ตอืน่ การสํารวจ เสน
ทาง และแผนที่ทั่วไป เลอืก ตวัเลือก > เครือ่งมือ >
การตัง้คา54
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การดาวนโหลดแผนที่
เมื่อคุณเบราซแผนที่บนหนาจอในฟงกชันแผนที่ ระบบ
จะดาวนโหลดแผนที่ใหมเองโดยอตัโนมัติหากคุณเลือ่น
ไปยังบริเวณที่ไมครอบคลุมในแผนที่ทีไ่ดดาวนโหลด
เขามาเรียบรอยแลว คุณสามารถดูจํานวนขอมูลทีถ่าย
โอนจากตัวนบัขอมูล (kB) ที่แสดงบนหนาจอ ตัวนับ
ขอมูลจะแสดงจํานวนการรับสงขอมูลบนเครือขายเมื่อ
คุณเปดแผนที ่สรางเสนทาง หรือคนหาที่ตั้งแบบ
ออนไลน การดาวนโหลดขอมูลแผนทีอ่าจเกี่ยวของกับ
การสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูให
บริการ โปรดติดตอขอขอมูลเกีย่วกบัคาบริการเกีย่วกบั
การสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

ในการปองกนัไมใหโทรศัพทดาวนโหลดแผนทีผ่านทาง
อนิเทอรเน็ตโดยอตัโนมัติ เชน เมื่อคุณไมอยูในเครือขาย
โฮม หรือเมื่อตองใชบริการเสริมสําหรับขอมูลที่เกีย่วของ
กบัแผนที่ ใหเลอืก ตัวเลือก > เครื่องมือ > การตัง้
คา > อินเทอรเน็ต > ออนไลนเมื่อเริม่ตน > ไมใช

ในการกาํหนดขนาดพืน้ทีห่นวยความจําที่คุณตองการใช
จัดเกบ็แผนที่หรือไฟลแนะนําดวยเสียง ใหเลอืก ตวั
เลือก > เครือ่งมือ > การตั้งคา > แผนที่ > ใช
ความจําสูงสุด > ใชการดความจําสูงสุด ตัวเลือกนี้
จะมีใหเลอืกเมื่อใสการดหนวยความจําที่ใชรวมกนัไดลง
ในโทรศัพทเทานัน้ และตั้งคาการดดังกลาวเปนหนวย
เกบ็ความจําแผนทีท่ี่ตั้งไว เมื่อหนวยความจําเต็ม ขอมูล
แผนที่ที่เกาที่สุดจะถูกลบออก คุณสามารถลบขอมูล
แผนที่ทีจ่ัดเกบ็ไวไดโดยใชซอฟตแวร Nokia Map
Loader PC

Nokia Map Loader
Nokia Map Loader PC คือ ซอฟตแวรพซีีทีคุ่ณสามารถ
ใชดาวนโหลดแผนทีจ่ากอนิเทอรเนต็ลงในการดหนวย
ความจําที่ใชงานรวมกนัได ทัง้นี้ คุณสามารถใช
ซอฟตแวรดังกลาวดาวนโหลดไฟลเสียงสําหรับการนํา
ทางแบบเลี้ยวตอเลีย้ว

ในการใชซอฟตแวร Nokia Map Loader คุณจะตองติดตั้ง
ซอฟตแวรดังกลาวลงในเครื่องพซีทีี่ใชงานรวมกนัได
คุณสามารถดาวนโหลดซอฟตแวรพีซีไดจาก
อนิเทอรเนต็ที่ www.nokia.com/maps ปฏิบัติตามคํา
แนะนําทีป่รากฏบนหนาจอ

คุณตองใชแอปพลเิคชั่นแผนทีแ่ละเบราซแผนทีอ่ยาง
นอยหนึ่งครั้งกอนทีจ่ะใชซอฟตแวร Nokia Map Loader
Nokia Map Loader จะใชขอมูลประวัติแผนที่ในการตรวจ
สอบเวอรชันของขอมูลแผนทีท่ี่จะดาวนโหลด

หลังจากติดตั้งซอฟตแวรพซีีลงในเครื่องพีซีของคุณแลว
เมื่อจะดาวนโหลดแผนที่ ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
1. ตอโทรศัพทกบัเครื่องพซีโีดยใชสายเคเบิลขอมูล

USB ที่ใชงานรวมกนัได เลอืก อุปกรณจัดเก็บ
ขอมูล เปนโหมดการเชื่อมตอ USB

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

3. เลอืกแผนที่หรือไฟลแนะนาํดวยเสียงที่คุณตองการ
แลวดาวนโหลดขอมูลดังกลาว และติดตั้งลงใน
โทรศัพท
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เคล็ดลับ: ใชซอฟตแวร Nokia Map Loader เพือ่
เปนการประหยัดคาธรรมเนียมในการโอนขอมูล
โทรศัพท

การคนหาสถานที่
ในการคนหาตําแหนงหรือสถานทีส่ําคัญโดยใชคําสําคัญ
เมื่ออยูในมุมมองหลัก ใหใสชื่อสถานทีห่รือคําสําคัญที่
ตองการลงในชองคนหา แลวเลอืก คนหา

ในการนําเขาที่อยูของตําแหนงจากขอมูลรายชื่อ ให
เลอืก ตวัเลือก > เลือกจากรายชือ่

เมื่อจะใชตําแหนงในแผนที่ เชน ใชเปนจุดเริ่มตนในการ
คนหาสถานที่ใกลเคียง เตรียมเสนทาง ดูรายละเอยีด
หรือเริ่มการนําทาง (บริการเสริม) ใหกดปุมเลือ่น แลว
เลอืกตัวเลอืกที่ตองการ

ในการเรียกดูสถานที่และแหลงทองเทีย่วในพืน้ทีข่อง
คุณตามประเภท ใหเลือก ตวัเลือก > คนหา แลวเลือก
ประเภท หากคุณคนหาตามที่อยู คุณจะตองใสชื่อเมือง
และประเทศ ซึ่งคุณสามารถใชทีอ่ยูที่คุณไดบันทกึลงใน
บัตรรายชื่อที่อยูในโฟลเดอรรายชื่อได

ในการจัดเกบ็ทีต่ั้งใหเปนสถานที่โปรด เมื่ออยูที่ทีต่ั้งที่
ตองการ ใหกดปุมเลือ่น แลวเลือก เพิม่ไปยังสถานที่
ฉัน ใสชื่อของทีต่ั้งนั้น แลวเลือก ตกลง คุณสามารถ
บันทึกทีต่ั้งไวทีเ่สนทางหรือคอลเลคชั่นได ในการดู
สถานที่ที่ไดบันทึกไว ใหเลอืก ตวัเลือก > รายการ
โปรด > สถานที่

ในการสงสถานทีไ่ปยังโทรศัพทที่ใชงานรวมกนัได ใน
หนาจอสถานที่ ใหกดปุมเลื่อน แลวเลือก สง หากคุณสง

สถานที่ในรูปแบบขอความตัวอกัษร ขอมูลจะถกูแปลง
เปนขอความลวน

ในการถายภาพสกรีนช็อตตําแหนงของคุณ ใหเลือก ตวั
เลือก > เครื่องมือ > จัดเกบ็สแนปชอตแผนที่ ภาพ
สกรีนช็อตจะถกูจัดเกบ็ไวในแฟมขอมูลรูปถาย ในการสง
ภาพสกรีนช็อต ใหเปดโฟลเดอรรูปถาย แลวเลือกตัว
เลอืกสงจากแถบเครื่องมือทีเ่ปดใชงานอยู หรือจากเมนู
ตัวเลอืก แลวเลือกวิธกีารสง

ในการดูประวตัิที่คุณเปดดูขอมูล สถานที่ที่คุณเคยดูบน
แผนที่ รวมถงึเสนทางและคอลเลคชั่นที่คุณไดสรางไว
ใหเลือก ตวัเลือก > รายการโปรด แลวเลอืกตัวเลือก
ที่ตองการ

การวางแผนเสนทาง

ในการวางแผนเสนทางไปยังจุดหมาย ใหเลื่อนไปยังจุด
หมายปลายทางทีต่องการ กดปุมเลื่อน แลวเลอืก เพิม่
ในเสนทาง ระบบจะเพิ่มทีต่ั้งลงในเสนทาง

หากตองการเพิม่ทีต่ั้งลงในเสนทาง ใหเลือก ตัวเลือก >
เพิม่จุดเสนทาง ทีแ่วะพกัที่เลือกไวเปนแหงแรกจะเปน
จุดเริ่มตน หากตองการเปลี่ยนลําดับของทีแ่วะพกั ใหกด
ปุมเลือ่น แลวเลอืก ยาย

บริการเสริมสําหรับแผนที่
คุณสามารถซื้อใบอนุญาตและดาวนโหลดคูมือประเภท
ตางๆ ได เชน คูมือแนะนําเมืองและคูมือการเดินทาง ของ
เมืองอืน่ๆ ลงในโทรศัพทของคุณได นอกจากนี้ คุณ
สามารถซื้อใบอนุญาตบริการนําทาง Drive & Walk แบบ
เลีย้วตอเลีย้วที่แนะนําดวยเสียง รวมทั้งบริการขอมูล
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จราจรเพือ่ใชในแอปพลเิคชั่นแผนที่ได ใบอนุญาต
การนําทางเปนใบอนุญาตเฉพาะภูมิภาค (จะมีการเลอืก
ภูมิภาคเมื่อคุณซื้อใบอนญุาต) และจะใชงานไดในพืน้ที่
ทีเ่ลือกไวเทานั้น คูมือที่ดาวนโหลดจะถูกจัดเกบ็ไวใน
เครื่องโดยอตัโนมัติ

ใบอนญุาตที่คุณซื้อไวสําหรับคูมือการเดินทางหรือ
การนําทางสามารถโอนไปยังอปุกรณเครื่องอืน่ได แตใบ
อนญุาตใบเดียวกนันั้นสามารถเปดใชงานไดอุปกรณครั้ง
ละหนึ่งเครื่อง

ในการดูและอพัเดตใบอนุญาต ใหเลือก ตัวเลือก >
พเิศษ > ใบอนุญาตของฉัน
ขอมูลการเดินทางและการจราจร รวมถงึบริการที่
เกีย่วของเปนของบริษทัอืน่ที่ไมมีสวนเกีย่วของกบั
Nokia ซึง่ขอมูลดังกลาวอาจไมแมนยําและไมสมบูรณ
และขึ้นอยูกบัการเปดใหบริการ คุณไมควรใหความเชื่อ
ถอืขอมูลที่กลาวไวขางตนและบริการที่เกีย่วของแต
เพยีงอยางเดียว

การดาวนโหลดและใชบริการเสริมอาจตองใชการสง
ขอมูลขนาดใหญผานทางเครือขายของผูใหบริการ
โปรดติดตอขอขอมูลเกีย่วกบัคาบริการเกี่ยวกบัการสง
ขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

การนําทาง
ในการซื้อบริการนําทางการขับรถและเดินพรอมกบัการ
แนะนําดวยเสียงหรือซื้อเฉพาะการนาํทางการเดินเพยีง
อยางเดียว ใหเลอืก ตัวเลือก > พิเศษ > ขับรถและ
เดิน หรือ เดิน คุณสามารถชําระคาบริการผานบัตรเครดิต
ทีร่ะบบยอมรับหรือใหคิดคาบริการดังกลาวรวมไวในใบ

แจงคาโทรศัพท (หากผูใหบริการเครือขายเซลลลูาร
สนบัสนุน)

การนําทางการขับรถ

ในการซื้อบริการการนําทางการขับรถและเดิน ใหเลอืก
ตัวเลือก > พิเศษ > ขับรถและเดิน

เมื่อคุณใชระบบการนําทางเปนครั้งแรก เครื่องจะขอให
เลอืกภาษาของเสียงแนะนาํและดาวนโหลดไฟลแนะนํา
ดวยเสียงของภาษาทีเ่ลอืก ทัง้นี้ คุณสามารถดาวนโหลด
ไฟลแนะนําดวยเสียงโดยใชโปรแกรม Nokia Map
Loader ได โปรดดูที“่การดาวนโหลดแผนที่” หนา 55

หากตองการเปลี่ยนภาษาในภายหลัง เมื่ออยูในหนาจอ
หลักของแผนที่ ใหเลือก ตัวเลือก > เครือ่งมือ > การ
ตั้งคา > การนําทาง > แนะนําดวยเสียง แลวเลือก
ภาษา และดาวนโหลดไฟลแนะนาํดวยเสียงสําหรับ
ภาษาทีเ่ลอืก

การนําทางการเดนิ

ในการซื้อบริการการนําทางการเดิน ใหเลอืก ตวัเลือก >
พเิศษ > เดิน
การนําทางการเดินจะแตกตางจากการนาํทางการขับรถ
อยูหลายอยาง เสนทางการเดินจะไมรวมขอจํากดัสําหรับ
การนําทางการขับรถหลายขอ เชน ถนนที่แลนรถทาง
เดียวและขอบังคับการเลีย้วรถ และจะรวมเอาพืน้ทีอ่ืน่ลง
ในบริการดวย เชน สวนสาธารณะและโซนคนเดินเทา
โดยแผนที่จะใหความสําคัญเสนทางเดินทางและถนน
สายเล็กกวาเปนลําดับแรก และจะละทางหลวงกับ
ทางดวน ระยะทางของเสนทางเดินเทาจะจํากดัไวสูงสุด
50 กโิลเมตร (31 ไมล) และความเร็วในการเดินทางจะ 57
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จํากดัไวสูงสุด 30 กม./ชม. (18 ไมล/ชม.) หากมีการเกนิ
ขีดจํากดัความเร็ว การนําทางจะหยุดทาํงานและจะเริ่ม
ทาํงานตอเมื่อคุณลดความเร็วลงใหอยูภายในขีดจํากดั
การนาํทางแบบเลี้ยวตอเลี้ยวหรือการแนะนําดวยเสียงจะ
ไมมีใหบริการในการนําทางการเดิน แตจะมีลูกศรขนาด
ใหญแสดงเสนทางและมีลกูศรขนาดเล็กที่ดานลางของ
หนาจอชี้ไปยังปลายทางโดยตรง การดูดาวเทยีมจะมีให
บริการในการนําทางการเดินเพยีงอยางเดียว

การนําทางไปยังจดุหมายที่ตองการ

ในการเริ่มตนการนําทางไปยังปลายทางทีต่องการดวย
GPS ใหเลอืกสถานทีบ่นแผนที่หรือจากรายการผลลัพธ
แลวเลือก ตวัเลือก > ขับไปยัง หรือ เดินไปที่

ในการเปลีย่นเปนมุมมองอืน่ในระหวางการนําทาง ให
เลือ่นไปทางซายหรือทางขวา

หากตองการหยุดการนําทาง ใหกดปุม หยุด

ในการเลือกตัวเลือกการนาํทาง ใหกดปุม ตวัเลือก ใน
ขณะนาํทาง หากกาํลังเปดใชการนําทางเสนทางขับรถ
หนาจอเมนพูรอมตัวเลือกตางๆ จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

ปุมกดบางปุมจะใชควบคุมตัวเลอืกในหนาจอดังกลาว
เชน กดปุม 2 เพือ่เลนซ้าํเสียงสั่งงาน, 3 เพือ่เปลี่ยนเปน
โหมดวันหรือโหมดกลางคืน และ 4 เพือ่บันทึกสถานที่
ปจจุบัน

ขอมูลจราจร
ในการซื้อใบอนญุาตบริการขอมูลจราจรตามเวลาจริง ให
เลอืก ตวัเลือก > พิเศษ > การจราจร บริการดังกลาว
จะใหขอมูลเกีย่วกบัสภาพการจราจรติดขัดซึง่อาจสง

ผลกระทบตอการเดินทางของคุณ การดาวนโหลดบริการ
เสริมอาจเกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบ
เครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเกีย่วกบั
คาบริการเกีย่วกบัการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของ
คุณ

ในการดูขอมูลเกีย่วกบัสภาพจราจรติดขัดที่อาจทาํให
เกดิความลาชาหรือทาํใหคุณไปไมถงึจุดหมายปลาย
ทาง ใหเลือก ตัวเลือก > การจราจร สภาพจราจรดัง
กลาวจะแสดงบนแผนที่เปนรูปสามเหลี่ยมและเสนแบง
เขต คุณสามารถใชฟงกชันการเปลี่ยนเสนทางอัตโนมัติ
เพือ่หลกีเลี่ยงภาวะดังกลาวได

ในการดูขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัเหตุการณและตัวเลือก
การเปลี่ยนเสนทางที่สามารถใชได ใหกดปุมเลือ่น

ในการอพัเดตขอมูลจราจร ใหเลือก อัพเดตขอมูล
จราจร ในการกําหนดความถีท่ี่จะใหโทรศัพทอพัเดต
ขอมูลจราจรโดยอตัโนมัติ ใหเลอืก ตัวเลือก > เครือ่ง
มือ > การตั้งคา > การนําทาง > อัพเดตขอมูล
จราจร

ในการสรางเสนทางสํารองโดยอตัโนมัติในกรณีทีเ่กดิ
การจราจรติดขัด ซึง่อาจทาํใหเกดิความลาชาหรือทําให
คุณไปไมถึงจุดหมายปลายทาง ใหเลอืก ตวัเลือก >
เครือ่งมือ > การตั้งคา > การนําทาง > เปลี่ยนทาง
หลบการจราจร > อัตโนมัติ

คูมือการเดินทาง
ในการซื้อและดาวนโหลดคูมือการเดินทางประเภทตางๆ
เชน คูมือแนะนําเมืองและคูมือการเดินทาง ของเมือ58
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 ลงในโทรศัพท ใหเลอืก ตวัเลือก > พเิศษ >
คูมือการเดนิทาง
คูมือการเดินทางจะใหขอมูลเกีย่วกบัแหลงทองเทีย่ว
รานอาหาร โรงแรม และสถานที่สําคัญตางๆ คุณตอง
ดาวนโหลดคูมือการเดินทางและซื้อกอน จึงจะสามารถ
นาํมาใชงานได

ในการเรียกดูคูมือการเดินทางที่ดาวนโหลดไว ในแท็บ
คูมือเดินทางฉัน ที่อยูในคูมือการเดินทาง ใหเลือกคูมือ
การเดินทาง แลวเลอืกหมวดยอย (ถามี)

ในการดาวนโหลดคูมือการเดินทางรายการใหมลงใน
โทรศัพท จากโฟลเดอรคูมือการเดินทาง ใหเลือกคูมือ
การเดินทางทีต่องการ แลวเลือก ดาวนโหลด > ใช
ระบบจะดําเนนิการขั้นตอนการซื้อโดยอตัโนมัติ คุณ
สามารถชําระคาคูมือการเดินทางโดยใชบัตรเครดิตที่
ระบบยอมรับหรือใหคิดคาบริการดังกลาวรวมไวในใบ
แจงคาโทรศัพท (หากผูใหบริการเครือขายเซลลลูาร
สนบัสนุน)

ในการยืนยันการซือ้ ใหเลือก ตกลง สองครั้ง หาก
ตองการตอบรับคํายืนยันการซือ้ผานทางอเีมล ใหใสชื่อ
และที่อยูอเีมล แลวเลอืก ตกลง
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แฟมขอมูลเพลง
เครื่องเลนเพลง

คําเตอืน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟง
ดวยเสียงดังอยางตอเนือ่งอาจสงผลเสียตอการไดยิน
หามถือโทรศัพทไวใกลกบัหูเมื่อคุณเปดใชลําโพง
เพราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกนิไป

เครื่องเลนเพลงสนับสนุนไฟลทีม่ีนามสกุล AAC, AAC+,
eAAC+, MP3 และ WMA เครื่องเลนเพลงจะไมสนับสนนุ
คุณสมบัติทัง้หมดของรูปแบบไฟลหรือรูปแบบไฟลทุก
ประเภท
และคุณสามารถใชเครื่องเลนเพลงฟงเอพโิซดตางๆ
ของพอดแคสต พอดแคสต คือ วธิีการนําเสนอเสียงและ
เนือ้หาของวดิีโอผานอนิเทอรเนต็โดยใชเทคโนโลยี RSS
หรือ Atom เพือ่เลนบนอปุกรณเคลื่อนที่และบน
คอมพวิเตอร

คุณสามารถโอนเพลงจากโทรศัพทครื่องอืน่ทีใ่ชงานรวม
กนัไดมายังโทรศัพทของคุณ โปรดดูที่“การโอนเพลงลง
ในโทรศัพท” หนา 63

การเลนเพลงหรือเอพิโซดของพอด
แคสต
ในการเปดเครื่องเลนเพลง กด  แลวเลอืก เพลง >
เครือ่งเลน

เคล็ดลับ: คุณสามารถเขาถึงเครื่องเลนเพลงจาก
เมนูมัลติมีเดีย

คุณอาจตองรีเฟรชไลบรารีเพลงและพอดแคสตหลงัจาก
ที่คุณอพัเดตการเลือกเพลงหรือพอดแคสตในเครื่องของ
คุณ ในการเพิม่รายการที่มีอยูทัง้หมดลงในไลบรารีใน
หนาจอหลักของเครื่องเลนเพลง เลือก ตัวเลือก >
รเีฟรชไลบรารี
หากตองการเลนเพลงหรือเอพโิซดของพอดแคสต ให
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้

1. เลือกหมวดหมูเพือ่
สํารวจเพลงหรือเอพิ
โซดของพอดแคสตที่
คุณตองการฟง หาก
การตั้งคาปุม Navi ตั้ง
คาเปนเปดในการตั้งคา
เมื่อตองการเรียกดู
รายการ ใหเลือ่นนิว้
ของคุณไปตามขอบ
ของปุมเลื่อน

2. ในการเลนไฟลที่เลอืกไว ใหกด 

ในการหยุดเลนชั่วคราว ใหกด  ถาตองการเริ่มเลน
ตอ ใหกด  อกีครั้ง หากตองการหยุดเลน กด 
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ในการกรอไปขางหนาหรือกรอกลับอยางรวดเร็ว ใหกด
 หรือ  คางไว 

ในการไปยังเพลงถัดไป ให
กด  ในการกลับไปยังจุด
เริ่มตนของเพลง ใหกด 
ในการขามไปยังเพลงกอน
หนา ใหกด  อกีครั้ง
ภายใน 2 วินาทหีลังจากที่
เพลงหรือพอดแคสตเริ่มเลน

หากตองการเปดหรือปดการ
เลนแบบสุม ( ) ใหเลอืก
ตวัเลือก > สับเปลี่ยน

ในกรเลนซ้าํรายการปจจุบัน
( ), รายการทั้งหมด ( ) หรือเมื่อตองการปดการเลน
ซ้ํา ใหเลอืก ตวัเลือก > เลนซ้ํา

หากคุณเลนพอดแคสต โหมดการสับเปลี่ยนและเลนซ้าํ
จะปด

หากตองการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง

ในการแกไขแบบเสียงของการเลนเพลง เลอืก ตวั
เลือก > อีควอไลเซอร

ในการแกไขคาสมดุลและภาพสเตอริโอ หรือในการเพิม่
คุณภาพเสียงเบส เลอืก ตัวเลือก > การตั้งคาเสียง

ในการดูการแสดงภาพในระหวางการเลน เลอืก ตัว
เลือก > แสดงภาพจงัหวะ

หากตองการกลับมาที่โหมดสแตนดบายและออกจาก
เครื่องเลนที่กาํลังเลนคางอยูในพืน้หลัง ใหกดปุมจบการ

ทาํงาน หรือสลบัไปที่แอปพลเิคชั่นอืน่ทีเ่ปดอยู และกด
 คางไว

ในการปดเครื่องเลน เลือก ตัวเลือก > ออก

เมนูเพลง
กดปุม  แลวเลือก เพลง > เครือ่งเลน
เมนเูพลงจะแสดงเพลงทีม่ีอยู ในการดูเพลงทั้งหมด
เพลงที่จัดเรียงลาํดับไว รายการเพลง หรือพอดแคสตใน
เมนเูพลง ใหเลอืกตัวเลือกที่ตองการ

เมื่อเครื่องเลนทํางานเปนพืน้หลงั หากตองการเปดหนา
จอกาํลังเลน ใหกดปุมมัลติมีเดียคางไว

เพลยลสิต
กดปุม  แลวเลือก เพลง > เครือ่งเลน

ในการดูและจัดการเพลยลสิต เมื่ออยูในเมนูเพลง ให
เลอืก เพลยลิสต

ในการดูรายละเอยีดของเพลยลสิต ใหเลือก ตวัเลือก >
รายละเอียดเพลยลิสต

การสรางรายการเลน
1. เลอืก ตวัเลือก > สรางรายการเลน
2. ปอนชื่อเพลยลสิต และเลอืก ตกลง
3. เมื่อจะเพิม่เพลงทันท ีใหเลือก ใช หรือหากจะเพิ่ม
เพลงภายหลงั ใหเลอืก ไม
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4. หากคุณเลอืก ใช ใหเลือกศิลปนเพือ่คนหาเพลงที่
คุณตองการเพิม่ไปทีเ่พลยลสิต กดปุมเลือ่นเพือ่เพิม่
รายการ
หากตองการใหรายชื่อเพลงแสดงอยูดานลางชื่อ
ศิลปน ใหเลื่อนไปทางขวา หากตองการซอนรายชื่อ
เพลง ใหเลือ่นไปทางซาย

5. เมื่อเลอืกเสร็จแลว ใหเลือก เรยีบรอย
ถามีการดหนวยความจําที่ใชงานรวมกนัไดเสียบอยู
เพลยลิสตจะถูกบันทกึลงในการดหนวยความจํา

ในการเพิม่เพลงทหีลงั เมื่อดูเพลยลสิต ใหเลอืก ตัว
เลือก > เพิม่เพลง

ในการเพิม่เพลง อัลบั้ม ศิลปน ประเภท และผูเรียบเรียง
ไปที่เพลยลสิตจากหนาจออืน่ของเมนเูพลง ใหเลือก
รายการ แลวเลอืก ตัวเลือก > เพิ่มไปที่เพลยลิสต >
เพลยลิสตที่จดัเก็บ หรือ เพลยลิสตใหม

เมื่อจะลบเพลงออกจากเพลยลสิต ใหเลอืก ตวัเลือก >
ลบ การลบนีไ้มไดเปนการลบเพลงออกจากเครื่อง แต
เปนเพยีงการลบออกจากรายการเลนเทานั้น

ในการจัดเรียงลําดับเพลงในเพลยลสิตใหม ใหเลื่อนไป
ยังเพลงที่ตองการยาย แลวเลอืก ตวัเลือก > ยาย ใน
การหยิบเพลงไปวางไวตรงตําแหนงใหม ใหใชปุมเลื่อน

พอดแคสต
กด  และเลือก เพลง > เครือ่งเลน > พอดแคสต
เมนพูอดแคสตจะแสดงพอดแคสตที่มีอยูในโทรศัพท

เอพโิซดพอดแคสตมีสถานะสามสถานะดังนี้ ไมเคยเลน
เลนบางสวน และเลนทั้งหมด หากมีการเลนเอพิโซดบาง
สวน เครื่องจะเลนเพลงจากจุดทีเ่ลนครั้งลาสุดในครั้งตอ
ไปที่เลน หากไมเคยเลนเอพิโซดมากอนหรือเลน
ทั้งหมด เครื่องจะเริ่มเลนจากตอนตน

เครือขายโฮมกับเครื่องเลนเพลง
คุณสามารถเลนขอมูลระยะไกลที่เกบ็ไวในโทรศัพท
Nokia จากอปุกรณทีใ่ชงานรวมกันไดทีอ่ยูในเครือขาย
โฮม ทั้งนี ้คุณยังสามารถคัดลอกไฟลจากโทรศัพท
Nokia ไปยังอปุกรณอืน่ๆ ทีเ่ชื่อมตอกบัเครือขายโฮมได
เครือขายโฮมจะตองไดรับการกําหนดคากอน โปรดดู
ที“่เกีย่วกบัเครือขายโฮม” หนา 94

การเลนเพลงหรือพอดแคสตระยะไกล
1. กดปุม  แลวเลอืก เพลง > เครือ่งเลน
2. เลือกหมวดหมูเพือ่สํารวจเพลงหรือเอพโิซดของ
พอดแคสตที่คุณตองการฟง เลือ่นนิว้ของคุณไป
รอบๆ ขอบปุมเลือ่นเพือ่เบราสเพลง

3. เลือกเพลงหรือพอดแคสตทีต่องการ แลวเลอืก ตัว
เลือก > เลน > ผานทางเครอืขายโฮม

4. เลือกอปุกรณที่เลนไฟล

การคัดลอกเพลงหรือพอดแคสตแบบไรสาย

ในการคัดลอกหรือโอนไฟลสื่อจากโทรศัพทของคุณไป
ยังโทรศัพทเครื่องอืน่ที่ใชงานรวมกันไดในเครือขายโฮม
ใหเลือกไฟลและ ตัวเลือก > คดัลอกไปเครอืขาย
โฮม คุณไมจําเปนตองเปดการแบงใชเนือ้หาในการตั้ง
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คาเครือขายโฮม โปรดดูที“่การตั้งคาการแบงปนและการ
ระบุเนื้อหา” หนา 95

การโอนเพลงลงในโทรศัพท
คุณสามารถโอนเพลงจากเครื่องพซีทีี่ใชรวมกนัไดหรือ
อปุกรณอืน่ทีใ่ชรวมกนัไดโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB
หรือการเชื่อมตอ Bluetooth ที่ใชรวมกนัได
ขอกาํหนดของเครื่องพซีีสําหรับการโอนเพลง

● ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP (หรือรุนหลัง
จากนี้)

● แอปพลเิคชั่น Windows Media Player รุนที่ใชรวมกนั
ได คุณสามารถอานขอมูลโดยละเอยีดเพิม่เติมเกีย่ว
กบั Windows Media Player ทีใ่ชงานรวมกนัไดจาก
หนาผลติภัณฑของโทรศัพทในเวบ็ไซต Nokia

● Nokia Nseries PC Suite 2.1 หรือที่สูงกวา
Windows Media Player 10 อาจทาํใหเกดิความลาชาใน
การเลนไฟลทีม่ีการปองกนัดวยเทคโนโลยี WMDRM
หลงัจากโอนไฟลดังกลาวลงในเครื่องแลว ตรวจสอบ
hotfix สําหรับ Windows Media Player 10 ไดทีเ่ว็บไซต
สนบัสนุน Microsoft หรือรับ Windows Media Player
เวอรชันใหมกวาที่ใชงานรวมกนัได

การโอนเพลงจากคอมพวิเตอร
คุณสามารถใชวิธกีารถายโอนเพลงไดดังตอไปนี้:

● ในการดูโทรศัพทของคุณบนคอมพวิเตอรเปนอปุกรณ
ซึ่งเปนหนวยความจําสํารอง ซึ่งคุณสามารถโอนไฟล
ขอมูลใดๆ ได ใหทําการเชื่อมตอดวยสายเคเบิล
ขอมูล USB ที่ใชงานรวมกนัไดหรือการเชื่อมตอ

Bluetooth ถาคุณใชสาย USB ใหเลอืก อุปกรณจัด
เกบ็ขอมูล เปนโหมดเชื่อมตอ คุณตองใสการดหนวย
ความจําทีใ่ชรวมกนัไดลงในเครื่อง

● ในการซิงโครไนซเพลงดวย Windows Media Player
ใหตอสาย USB ทีใ่ชงานรวมกนัได แลวเลอืก ถาย
โอนสื่อ เปนโหมดเชื่อมตอ คุณตองใสการดหนวย
ความจําทีใ่ชรวมกนัไดลงในเครื่อง

ในการเปลีย่นโหมดการเชื่อมตอ USB ทีต่ั้งไว ใหกดปุม
 แลวเลอืก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > USB > โหมด

การเชือ่มตอ USB

การโอนขอมูลดวย Windows Media Player
ฟงกชันการซิงโครไนซเพลงอาจแตกตางกันระหวาง
เวอรชันตางๆ ของแอปพลิเคชั่น Windows Media
Player สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรดดูคูมือและวธิีใช
Windows Media Player ทีเ่กีย่วของ คําแนะนําตอไปนี้
เปนคําแนะนาํสําหรับโปรแกรม Windows Media Player
11
การซิงโครไนซดวยตนเอง
เมื่อใชการซิงโครไนซดวยตนเอง คุณสามารถเลอืกเพลง
และรายการเพลงทีต่องการยาย คัดลอก หรือลบได

1. หลังจากเชื่อมตอโทรศัพทเขากบั Windows Media
Player แลว ใหเลือกโทรศัพทของคุณในบาน
หนาตางการนําทางดานขวา หากมีอุปกรณมากกวา
หนึ่งรายการเชื่อมตออยู

2. ในบานหนาตางการนําทางดานซาย ใหเรียกดูไฟล
เพลงของเครื่องคอมพวิเตอรที่ตองการซิงโครไนซ

3. ลากและวางเพลงใน Sync List ทางดานขวา
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คุณสามารถมองเห็นขนาดของหนวยความจําทีเ่หลือ
อยูในโทรศัพททีด่านบนของ Sync List

4. ในการลบเพลงหรืออลับั้ม ใหเลือกรายการใน Sync
List คลกิขวา แลวเลือก Remove from list

5. ในการเริ่มตนซงิโครไนซ ใหเลอืก Start Sync
การซิงโครไนซอัตโนมตัิ
1. ในการเปดใชฟงกชันการซิงโครไนซอตัโนมัติใน

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

2. เลือกเพลยลิสตที่ตองการซงิโครไนซอตัโนมัติใน
บานหนาตาง Available playlists แลวคลิก Add
รายการทีเ่ลือกไวจะถูกโอนขอมูลไปที่บานหนาตาง
Playlists to sync

3. ในการสิ้นสุดการตั้งคาการซิงโครไนซอัตโนมัติ ให
คลิก Finish

เมื่อกาเครื่องหมายเลือกชอง Sync this device
automatically แลวคุณไดเชื่อมตอโทรศัพทกบัเครื่อง
คอมพวิเตอร คลังเพลงในโทรศัพทจะอพัเดตโดย
อตัโนมัติตามเพลยลสิตที่คุณเลอืกไวสําหรับการซิงโคร
ไนซใน Windows Media Player หากไมไดเลือกเพลย
ลิสต คลังเพลงทั้งหมดของคอมพวิเตอรจะถูกเลือก
สําหรับการซิงโครไนซ หากมีพืน้ทีห่นวยความจําไม
เพยีงพอในโทรศัพท Windows Media Player จะเลอืก
การซงิโครไนซดวยตนเองโดยอตัโนมัติ

หากตองการหยุดการซิงโครไนซอตัโนมัติ ใหคลิกแทบ็
Sync แลวเลือก Stop Sync to 'Nokia Handset'

Nokia Music Store
ใน Nokia Music Store (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คุณสามารถคนหา เบราส และซือ้เพลงเพือ่ดาวนโหลด
ลงในโทรศัพทของคุณได ในการซือ้เพลง คุณตองลง
ทะเบียนใชบริการนีก้อน

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

ในการเปด Nokia Music Store ใหกด  และเลือก
เพลง > รานคาเพลง

ในการคนหาเพลงเพิม่เติมในหมวดหมูอืน่ของเมนเูพลง
เลอืก ตัวเลือก > คนหาในรานคาเพลง

การตั้งคา Nokia Music Store
การใหบริการและรูปลักษณของการตั้งคารานคาเพลง
อาจแตกตางกันไป นอกจากนี้ การตั้งคายังอาจไดรับการ
กําหนดไวลวงหนา และไมสามารถแกไขได หากไมได
กําหนดการตั้งคาไวลวงหนา ระบบอาจขอใหคุณเลอืกจุด
เชื่อมตอทีจ่ะใช เมื่อเชื่อมตอเขากบัรานคาเพลง ในการ
เลอืกจุดเชื่อมตอ เลือก จุดเชือ่มตอที่ตัง้ไว

ในรานคาเพลง คุณสามารถแกไขการตั้งคาไดโดยเลือก
ตัวเลือก > การตัง้คา
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เครื่องสง FM
เกี่ยวกับเครื่องสง FM
การใหบริการฟงกชันนีจ้ะแตกตางกันไปตามประเทศที่
ใชงาน

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

ดวยเครื่องสง FM คุณสามารถเลนเพลงในโทรศัพทผาน
เครื่องรับสัญญาณ FM ที่ใชงานรวมกนัได เชน วิทยุใน
รถยนตหรือเครื่องเลนสเตอริโอ

ระยะการทํางานของเครื่องสง FM จะมีระยะสูงสุด 3 เมตร
(10 ฟุต) ทั้งนี ้การสงสัญญาณอาจไดรับผลกระทบจาก
สิ่งกดีขวางหรือสัญญาณรบกวน เชน ผนัง อปุกรณ
อเิลก็ทรอนิกสตางๆ หรือจากสถานวีิทยุได เครื่องสง FM
อาจทําใหเกดิสัญญาณรบกวนตอเครื่องรับสัญญาณ FM
ทีอ่ยูใกลเคียง ซึง่ทํางานดวยความถี่เดียวกนั ควรคนหา
คลืน่ความถี่ FM ที่ไมใชงานในเครื่องรับสัญญาณกอนจะ
ใชเครื่องสง FM ทุกครั้ง
เครื่องสง FM อาจไมสามารถใชงานไดพรอมกนักบัวิทยุ
FM ในโทรศัพท
ระยะคลื่นความถีใ่นการใชงานของเครื่องสงคือตั้งแต
88.1 MHz ถึง 107.9 MHz
เมื่อเปดเครื่องสงไวและมีการสงสัญญาณ สัญลกัษณ

 จะปรากฏขึ้นเมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมใชงาน
หากเปดเครื่องสงไว แตไมมีการสงสัญญาณใดๆ

สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นและจะมีการสงเสียง
สัญญาณดังขึ้นเปนระยะๆ หากเครื่องสงไมสงสัญญาณ
ใดๆ เปนเวลาหลายนาที เครื่องสงจะปดการทํางานเอง
โดยอตัโนมัติ

การเลนเพลงดวยเครื่องสง FM
ในการเลนเพลงที่จัดเกบ็ไวในโทรศัพทผานเครื่องรับ
สัญญาณ FM ที่ใชรวมกนัได ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
1. กด  แลวเลือก เพลง > เครือ่งเลน
2. เลอืกเพลงหรือเพลยลิสตทีจ่ะเลน

3. ในหนาจอกาํลังเลน ใหเลอืก ตวัเลือก > เครือ่งสง
FM

4. ในการใชงานเครื่องสง FM ใหตั้งคา เครือ่งสง FM
เปน เปด แลวปอนความถีท่ี่ไมไดใชในการสง
สัญญาณอืน่ เชน หากคลื่นความถี่ 107.8 MHz วางอยู
ในพืน้ที่ของคุณ และคุณปรับเครื่องรับสัญญาณ FM
เขาหาคลื่นนี้ คุณจะตองปรับเครื่องสง FM ไปที่คลื่น
107.8 MHz ดวย

5. ปรับอปุกรณรับสัญญาณไปที่ความถีเ่ดียวกนั แลว
เลอืก ตวัเลือก > ออก

ในการปรับความดัง ใหใชฟงกชันเสียงในอปุกรณรับ
สัญญาณ ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟงดวยเสียง
ดังอยางตอเนือ่งอาจสงผลเสียตอการไดยิน

ในการยกเลกิใชงานเครื่องสง FM ใหเลือก ตวัเลือก >
เครือ่งสง FM แลวตั้งคา เครือ่งสง FM เปน ปด
หากยังไมเลนเพลงเมื่อเวลาผานไปหลายนาที เครื่องสง
จะปดเองโดยอตัโนมัติ
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การตัง้คาเครื่องสง FM
กด  แลวเลอืก เพลง > เครือ่งสง FM
ในการใชงานเครื่องสง FM ใหเลือก เครือ่งสง FM > เปด

ในการกาํหนดความถี่ดวยตนเอง ใหเลือก ความถี ่แลว
ปอนคาที่ตองการ

ในการแสดงรายการความถี่ทีใ่ชแลวกอนหนานี้ ใหเลือก
ตัวเลือก > ความถีล่าสุด

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

การตัง้คาพอดแคสต
กอนจะใชโปรแกรม Nokia Podcasting ใหตั้งคาการ
เชื่อมตอและการดาวนโหลด

วิธีการเชื่อมตอที่แนะนาํคือ WLANตรวจสอบกบัผูให
บริการหากตองการขอมูลเกีย่วกบัเงื่อนไขและคา
ธรรมเนียมการบริการขอมูลกอนใชการเชื่อมตออื่น
ตัวอยางเชน แผนขอมูลอตัราคงที่จะชวยใหโอนยาย
ขอมูลจํานวนมากโดยเสียคาธรรมเนียมเปนรายเดือนได

การตั้งคาการเชื่อมตอ

ในการแกไขการตั้งคาการเชื่อมตอ ใหกดปุม  แลว
เลอืก เพลง > พอดแคสต > ตัวเลือก > การตัง้
คา > การเชื่อมตอ
กําหนดตัวเลือกตอไปนี้

● จุดเชื่อมตอที่ตัง้ไว  — เลือกจุดเชื่อมตอทีจ่ะ
กําหนดการเชื่อมตอกบัอนิเทอรเน็ต

● URL บรกิารคนหา  — กาํหนดบริการคนหาพอด
แคสตที่จะใชในการคนหา

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

● จัดเก็บไปที่  — กาํหนดตําแหนงที่คุณตองการจัด
เกบ็พอดแคสตของคุณ

● ชวงการอัพเดต  — กาํหนดความถีใ่นการอัพเดต
พอดแคสต

● วันที่อัพเดตถดัไป  — กําหนดวันที่ในการอพัเดต
อตัโนมัติครั้งตอไป

● เวลาอัพเดตถดัไป  — กาํหนดเวลาในการอัพเดต
อตัโนมัติครั้งตอไป

การอพัเดตอตัโนมัติจะเกดิขึ้นเฉพาะเมื่อไดเลอืกจุด
เชื่อมตอเริ่มตนที่กําหนดไว และโปรแกรม Nokia
Podcasting กําลังทาํงานอยู หากโปรแกรม Nokia
Podcasting ไมไดทาํงาน การอัพเดตอตัโนมัติจะไม
เริ่มตนขึ้น
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● ขีดจํากัดดาวนโหลด (%)  — กําหนดขนาดของ
หนวยความจําทีจ่ะใชสําหรับการดาวนโหลด

แคสต
● หากเกินขีดจํากดั  — กําหนดสิ่งทีต่องทาํหากสิ่งที่
ดาวนโหลดมีขนาดใหญกวาขนาดของดาวนโหลดที่
จํากดั

การตั้งคาแอปพลเิคชั่นเพื่อดึงพอดแคสตอตัโนมัติอาจ
เกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขาย
ของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัคา
บริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

ในการเรียกคืนคาทีต่ั้งไว ใหเลือก ตัวเลือก > เรยีกคืน
คาที่ตัง้ไว ในหนาจอการตั้งคา

การคนหาพอดแคสต
การคนหาชวยใหคุณคนหาพอดแคสตไดดวยคําสําคัญ
หรือชื่อเรื่อง

เครื่องมือคนหาจะใชบริการคนหาพอดแคสตทีคุ่ณตั้งคา
ไวใน พอดแคสต > ตัวเลือก > การตั้งคา > การ
เชื่อมตอ > URL บรกิารคนหา
ในการคนหาพอดแคสต ใหกดปุม  แลวเลอืก
เพลง > พอดแคสต > คนหา และปอนคําหลักที่
ตองการ

เคล็ดลับ: คนหาชื่อเรื่องพอดแคสตและคําสําคัญ
ในคําอธิบาย แตไมใชในเอพโิซดที่กาํหนดไว
หัวขอทัว่ไป เชน ฟุตบอลหรือฮพิฮอพมักให
ผลลพัธการคนหาที่ดีกวาชื่อทีมหรือศิลปนที่
เฉพาะ

ในการสมัครใชชองที่ทําเครื่องหมายเลือกไว แลวเพิม่
ชองดังกลาวลงในพอดแคสต ใหเลอืก สมัคร ทั้งนี้ คุณ
สามารถเพิ่มพอดแคสตไดดวยการเลือกพอดแคสต

ในการเริ่มการคนหาใหม ใหเลือก ตวัเลือก > คนหา
ใหม

ในการเปดเวบ็ไซตของพอดแคสต ใหเลือก ตวัเลือก >
เปดเว็บเพจ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการดูรายละเอยีดพอดแคสต ใหเลือก ตวัเลือก > คํา
อธิบาย

ในการสงพอดแคสตที่เลอืกไปยังโทรศัพททีใ่ชงานรวม
กนัได ใหเลือก ตัวเลือก > สง

ไดเรกทอรี
ไดเรกทอรีจะชวยคุณคนหาเอพโิซดใหมของพอดแคสต
ทีจ่ะสมัครขอรับบริการ

เมื่อจะเปดไดเรกทอรี ใหกดปุม  แลวเลอืก เพลง >
พอดแคสต > ไดเรกทอรี่
เนือ้หาของไดเรกทอรีจะเปลีย่นแปลงไป เลือกแฟม
ขอมูลไดเรกทอรีที่ตองการอพัเดต (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) สีของแฟมขอมูลจะเปลีย่นแปลงเมื่อการ
อพัเดตเสร็จสมบูรณ

ไดเรกทอรีสามารถรวมพอดแคสตชั้นนําที่ปรากฏตาม
ความนยิมหรือแฟมขอมูลที่กาํหนดลักษณะไว

ในการเปดชื่อแฟมขอมูลทีต่องการ ใหเลือกชื่อแฟม
ขอมูลและ เปด รายการพอดแคสตจะปรากฏ
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ในการสมัครขอรับบริการพอดแคสต ใหเลอืกหัวเรื่อง
แลวเลือก อัพเดต เมื่อคุณสมัครขอรับบริการเอพโิซด
ของพอดแคสตแลว คุณจะสามารถดาวนโหลด จัดการ
และเลนเอพโิซดเหลานัน้ในเมนูพอดแคสตได

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

ในการแกไขแฟมขอมูล เว็บลงิค หรือไดเรกทอรี่เว็บที่
เลอืก ใหเลอืก ตัวเลือก > แกไข

ในการนําเขาไฟล .opml ที่จัดเกบ็ไวในโทรศัพทของ
คุณ ใหเลอืก ตัวเลือก > นําเขาไฟล OPML เลอืก
ตําแหนงของไฟล และนําเขาไฟลนั้น

ในการสงแฟมขอมูลไดเรกทอรีเปนขอความมัลติมีเดีย
หรือใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลอืกแฟมขอมูลและ
ตวัเลือก > สง
เมื่อคุณไดรับขอความพรอมไฟล .opml ทีส่งผานการ
เชื่อมตอ Bluetooth ใหเปดไฟลเพือ่จัดเกบ็ไฟลนั้นไวที่
แฟมขอมูล ไดรบัแลว ในไดเรกทอรี่ เปดแฟมขอมูลเพือ่
สมัครรับบริการลิงคตางๆ เพือ่เพิม่ลงในพอดแคสตของ
คุณ

สิ่งทีด่าวนโหลด
หลังจากสมัครขอรับบริการพอดแคสตแลว จาก
ไดเรกทอรี คนหา หรือดวยการปอน URL คุณจะสามารถ
จัดการ ดาวนโหลด และเลนเอพโิซดใน พอดแคสต ได

ในการดูพอดแคสตที่คุณสมัครขอรับบริการ ใหเลือก
พอดแคสต > พอดแคสต

ในการดูชื่อเอพิโซดแตละชื่อ (เอพโิซดคือไฟลสื่อ
เฉพาะของพอดแคสต) ใหเลือกชื่อพอดแคสต

ในการเริ่มตนดาวนโหลด ใหเลอืกชื่อเอพโิซด ในการ
ดาวนโหลดหรือจะดําเนนิการดาวนโหลดเอพโิซดที่
เลอืกไวหรือทําเครื่องหมายเลือกไว ใหเลือก
ดาวนโหลด คุณสามารถดาวนโหลดเอพิโซดหลาย

โซดพรอมกนัได

ในการเลนพอดแคสตบางสวนในระหวางดาวนโหลดหรือ
เมื่อดาวนโหลดมาบางสวนแลว ใหเลอืกเอพโิซดและ
ตัวเลือก > เลนตัวอยาง
คุณสามารถดูพอดแคสตที่ดาวนโหลดเสร็จเรียบรอยแลว
ไดในแฟมขอมูล พอดแคสต แตจะไมแสดงจนกวาจะ
รีเฟรชคลังพอดแคสต

การเลนและการจัดการพอดแคสต
เมื่อจะแสดงเอพโิซดที่มีอยูจากพอดแคสตที่เลือกไว ใน
พอดแคสต ใหเลือก เปด ในแตละเอพโิซด คุณจะพบ
ขอมูลรูปแบบไฟล ขนาดของไฟล และเวลาอพัโหลด

เมื่อดาวนโหลดพอดแคสตเสร็จสมบูรณแลว หากจะเลน
เอพโิซดทั้งหมด ใหเลอืกพอดแคสตดังกลาวและ เลน

ในการอัพเดตพอดแคสตทีเ่ลอืกไวหรือพอดแคสตทีท่ํา
เครื่องหมายเลือกไว สําหรับเอพโิซดใหม ใหเลอืก ตวั
เลือก > อัพเดต

ในการหยุดการอพัเดต ใหเลอืก ตัวเลือก > หยุด
อัพเดต
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ในการเพิม่พอดแคสตใหมโดยปอน URL ของพอดแคสต
ใหเลอืก ตัวเลือก > พอดแคสตใหม หากคุณไมได
ระบุจุดเชื่อมตอใดไว หรือเครื่องขอใหคุณปอนชื่อผูใช
และรหัสผานในขณะที่เชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ

ในการแกไข URL ของพอดแคสตทีเ่ลอืกไว ใหเลอืก ตัว
เลือก > แกไข

ในการลบพอดแคสตทีด่าวนโหลดหรือพอดแคสตที่ทํา
เครื่องหมายเลอืกจากโทรศัพท ใหเลอืก ตวัเลือก >
ลบ

ในการสงพอดแคสตที่เลือกหรือพอดแคสตทีท่ํา
เครื่องหมายเลอืกไวไปยังอปุกรณอืน่ที่ใชงานรวมกนัได
เปนไฟล .opml ในขอความมัลติมีเดียหรือใชการเชื่อม
ตอ Bluetooth ใหเลือก ตวัเลือก > สง

ในการอพัเดต ลบ และสงกลุมพอดแคสตที่เลือกในครั้ง
เดียวกนั ใหเลอืก ตัวเลือก > เลือก/ไมเลือก ทาํ
เครื่องหมายเลือกพอดแคสตที่ตองการ และเลือก ตวั
เลือก เพือ่เลือกการดําเนินการที่ตองการ

ในการเปดเวบ็ไซตของพอดแคสต (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) ใหเลอืก ตวัเลือก > เปดเว็บเพจ

พอดแคสตบางอยางสามารถโตตอบกบัผูสรางไดดวย
การแสดงความคิดเห็นหรือโหวต หากจะเชื่อมตอกบั
อนิเทอรเนต็เพือ่ดําเนนิการดังกลาว ใหเลอืก ตัวเลือก >
ดขูอคดิเห็น

วิทยุ
กด  เลือก เพลง > วิทยุ และ Visual Radio หรือ
วิทยุผานเน็ต

วิทย ุFM  
คุณสามารถใชวิทยุเปนวทิยุเอฟเอม็ดั้งเดิม ตลอดจน
ปรับหาคลื่นและจัดเกบ็สถานีตางๆ แบบอตัโนมัติหาก
คุณปรับหาคลื่นสถานตีางๆ ทีใ่หบริการ Visual Radio
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณจะเห็นขอมูลเกีย่ว
กบัรายการวิทยุบนหนาจอ

ฟงกชันวทิยุรองรับการใชงานระบบ RDS (Radio Data
System) สถานีวทิยุที่รองรับระบบ RDS อาจแสดงขอมูล
เชน ชื่อสถานี หากเปดใชในการตั้งคา ระบบ RDS จะ
พยายามสแกนหาคลื่นความถีอ่ื่นสําหรับสถานทีี่เลนอยู
ในขณะนั้นในกรณีทีก่ารรับสัญญาณออน

เมื่อคุณเปดวิทยุเปนครั้งแรก ตัวชวยจะชวยคุณจัดเกบ็
สถานวีิทยุในพืน้ที่ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

หากคุณไมสามารถเขาใชบริการ Visual Radio ผูให
บริการและสถานีวทิยุในพืน้ทีข่องคุณอาจไมสนบัสนุน
Visual Radio

การฟงวิทยุ
วทิยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสาอากาศ
ของอปุกรณไรสาย ชุดหูฟงหรืออปุกรณเสริมทีใ่ชงาน
รวมกนัไดตองตอเขากบัเครื่องโทรศัพทเพือ่การใชงาน
วทิยุ FM ไดอยางเหมาะสม
กดปุม  แลวเลือก เพลง > วิทยุ > Visual Radio 69
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คุณภาพของเสียงวทิยุที่ออกอากาศจะขึ้นอยูกบัคลื่น
สถานวีิทยุที่ครอบคลุมในพื้นที่นั้นๆ
คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาขณะฟงวิทยุได
โดยในขณะที่มีสายสนทนาอยู เครื่องจะปดวิทยุกอน

ในการเริ่มคนหาสถานี ใหเลือก  หรือ 

ในการเปลีย่นความถีด่วยตนเอง ใหเลือก ตวัเลือก >
หาคลื่นโดยผูใช

หากคุณไดจัดเกบ็สถานีวิทยุไวในโทรศัพทแลว เมื่อจะ
ไปยังสถานีที่บันทึกไวในลําดับกอนหนาหรือในลาํดับถัด
ไป ใหเลือก  หรือ 

ในการปรับความดัง ใหใชปุมระดับเสียง

คําเตอืน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟง
ดวยเสียงดังอยางตอเนือ่งอาจสงผลเสียตอการไดยิน
หามถือโทรศัพทไวใกลกบัหูเมื่อคุณเปดใชลําโพง
เพราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกนิไป

ในการฟงวิทยุโดยใชลําโพง ใหเลอืก ตัวเลือก > ใช
งานลําโพง

ในการดูสถานทีี่มีอยูตามสถานทีต่ั้ง ใหเลอืก ตวัเลือก >
ไดเรกทอรสีถานี (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการจัดเกบ็สถานทีี่คุณปรับเจอในขณะนั้นลงใน
รายการสถานี ใหเลอืก ตัวเลือก > จดัเก็บสถานี

ในการเปดรายการสถานีที่จัดเกบ็ไว ใหเลือก ตวัเลือก >
สถานี

ในการกลับสูโหมดพรอมทํางานในขณะทีฟ่งวทิยุ FM อยู
ในพืน้หลัง ใหเลอืก ตัวเลือก > เลนเปนพืน้หลัง

การดูขอมูลแบบวิชวล
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพือ่ตรวจสอบขอมูลการ
ใชงาน คาบริการ และการสมัครใชบริการ

หากตองการดูขอมูลแบบวิชวลที่มีอยูขณะฟงสถานีทีจ่ัด
เกบ็ไว ซึ่งสถานีดังกลาวมี ID บริการแบบวชิวล ใหเลอืก
ตัวเลือก > เริม่บรกิารภาพ

สถานีทีจ่ัดเก็บไว
ในการเปดรายการสถานีที่จัดเกบ็ไว ใหเลือก ตวัเลือก >
สถานี

ในการฟงสถานีที่จัดเกบ็ไว ใหเลอืก ตวัเลือก >
สถานี > รบัฟง ในการดูเนือ้หาภาพจากสถานทีี่มี
บริการ Visual Radio ใหเลือก ตัวเลือก > สถานี > เริม่
บรกิารภาพ

ในการเปลีย่นรายละเอยีดสถานี ใหเลือก ตัวเลือก >
สถานี > แกไข

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

● บรกิารเริม่ตนอัตโนมัติ  — ในการเริ่มใช Visual
Radio โดยอตัโนมัติเมื่อคุณเลอืกสถานีที่จัดเกบ็ไวซึง่
มีบริการ Visual Radio ใหเลือก ใช

● จุดเชื่อมตอ  — เลอืกจุดเชื่อมตอทีใ่ชสําหรับการ
เชื่อมตอขอมูลเมื่อจะใชบริการ Visual Radio คุณไม70
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ตองใชจุดเชื่อมตอเมื่อตองการใชแอปพลิเคชั่นนี้เพือ่
ฟงเปนวิทยุ FM

● ภมูิภาคปจจุบัน  — เลือกภูมิภาคที่คุณอยูในขณะ
นั้น การตั้งคานีจ้ะแสดงขึ้นหากไมมีบริเวณครอบคลุม
เครือขายเมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นขึ้นเทานั้น

โทรศัพทของคุณสามารถแสดงชื่อระบุสถานีวทิยุ FM ที่
คุณคนหาไดหากสถานีนั้นกําลงัสงขอมูลชื่ออยู

วิทยุผานเน็ต Nokia
ดวยแอปพลเิคชั่น Nokia Internet Radio (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) คุณสามารถฟงวิทยุจากสถานีวทิยุที่
มีอยูทางอนิเทอรเน็ตได ในการรับฟงจากสถานวีิทยุ คุณ
จะตองกาํหนดจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ หรือจุดเชื่อม
ตอ WLAN ในโทรศัพทกอน การฟงจากสถานอีาจตองใช
การสงขอมูลขนาดใหญผานทางเครือขายของผูให
บริการ วิธกีารเชื่อมตอทีแ่นะนาํคือ WLAN ตรวจสอบกบัผู
ใหบริการหากตองการขอมูลเกีย่วกบัเงื่อนไขและคา
ธรรมเนียมการบริการขอมูลกอนใชการเชื่อมตออื่น
ตัวอยางเชน แผนขอมูลอตัราคงที่จะชวยใหโอนยาย
ขอมูลจํานวนมากโดยเสียคาธรรมเนียมรายเดือนแบบ
เปนชุดได

การฟงสถานีวิทยุผานเน็ต
กดปุม  แลวเลือก เพลง > วิทยุ > วิทยุผานเน็ต

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟง
ดวยเสียงดังอยางตอเนื่องอาจสงผลเสียตอการไดยิน
หามถือโทรศัพทไวใกลกบัหูเมื่อคุณเปดใชลาํโพง
เพราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกนิไป

ในการฟงสถานีวทิยุทางอนิเทอรเน็ต ใหปฏิบัติดังตอ
นี้

1. เลอืกสถานีจากรายการโปรดหรือจากไดเรกทอรี
สถานี หรือคนหาสถานีตามชื่อจากศูนยวิทยุผานเน็ต
Nokia
ในการเพิม่สถานีดวยตนเอง ใหเลือก ตวัเลือก >
เพิ่มสถานีดวยตนเอง ทัง้นี้ คุณสามารถเบราสลงิค
เชื่อมโยงสถานีดวยแอปพลิเคชั่นเวบ็ได ลงิคที่ใช
รวมกนัไดจะเปดขึ้นเองโดยอตัโนมัติในแอปพลิ
เคชั่นวทิยุผานเน็ต

2. เลอืก รบัฟง
หนาจอกําลงัเลนจะเปดขอมูลการเลนเกีย่วกบัเพลง
และสถานทีี่กาํลงัเลนอยูในขณะนั้น

ในการหยุดเลน ใหกดปุมเลื่อน หากตองการเลนตอ ให
กดปุมเลื่อนอกีครั้ง

ในการปรับความดัง ใหใชปุมระดับเสียง

ในการดูขอมูลสถานี ใหเลอืก ตัวเลือก > ขอมูลสถานี
(จะไมมีใหเลอืกหากคุณไดจัดเกบ็สถานีดวยตนเอง)

หากคุณกําลงัฟงสถานีทีจ่ัดเก็บไวในรายการโปรด ให
เลือ่นไปทางซายหรือทางขวาเพือ่ฟงสถานีทีจ่ัดเกบ็ไว
ในลาํดับกอนหนาหรือในลําดับถดัไป

สถานีโปรด
ในการดูและฟงสถานโีปรด ใหกดปุม  แลวเลอืก
เพลง > วิทยุ > วิทยุผานเน็ต > รายการโปรด
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ในการเพิม่สถานลีงในรายการโปรดดวยตนเอง ใหเลอืก
ตัวเลือก > เพิม่สถานีดวยตนเอง ปอนทีอ่ยูเวบ็ของ
สถานแีละชื่อที่ตองการใหปรากฏในรายการโปรด

ในการเพิม่สถานทีี่กําลังเลนอยูในปจจุบันลงในรายการ
โปรด ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มในรายการโปรด

ในการดูขอมูลสถานี, เลือ่นสถานขีึ้นหรือลงในรายการ
หรือลบสถานอีอกจากรายการโปรด ใหเลอืก ตวัเลือก >
สถานี แลวเลือกตัวเลอืกที่ตองการ

ในการดเูฉพาะสถานทีี่ขึ้นตนดวยตัวอักษรหรือตัวเลขที่
เจาะจง ใหเริ่มตนปอนตัวอกัษร สถานทีี่ตรงกนัจะปรากฏ
ขึ้น

การคนหาสถานี
ในการคนหาสถานวีิทยุตามรายชื่อในบริการวิทยุผานเน็ต
Nokia ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
1. ในหนาจอหลักของแอปพลิเคชั่น ใหเลือก คนหา
2. ปอนชื่อสถานีหรือตัวอกัษรตัวแรกของชื่อใน ชอง
คนหา แลวเลอืก คนหา
สถานีที่ตรงกนัจะปรากฏขึ้น

ในการรับฟงสถานี ใหเลอืกสถานี และ ฟง

ในการจัดเกบ็สถานีลงในรายการโปรด ใหเลือกสถานี
และ ตัวเลือก > เพิม่ในรายการโปรด

หากตองการคนหาสถานีอืน่ ใหเลอืก ตัวเลือก > คนหา
อีก

ไดเรกทอรีสถานี
กดปุม  แลวเลอืก วิทยุ > วิทยุผานเน็ต >
ไดเรกทอรสีถานี
ไดเรกทอรีสถานีจะถกูเกบ็ไวโดย Nokia หากคุณ
ตองการฟงสถานีวทิยุผานเนต็ที่ไมอยูในไดเรกทอรี ให
เพิม่ขอมูลสถานีดวยตนเองหรือเบราสดูลิงคของสถานี
ทางอินเทอรเน็ตโดยใชแอปพลิเคชั่นเว็บ

เลอืกวิธทีี่คุณตองการจัดเรียงสถานีที่มีอยู

● เรยีกดูตามประเภท  — ดูประเภทของสถานีวทิยุทีม่ี
อยู

● เรยีกดูตามภาษา  — ดูภาษาของสถานีที่กระจาย
เสียง

● เรยีกดูตามประเทศ  — ดูประเทศของสถานีที่
กระจายเสียง

● สถานีชั้นนํา  — ดูสถานที่ทีน่ิยมมากที่สุดใน
ไดเรกทอรี

การตั้งคาวทิยุผานเน็ต
กดปุม  แลวเลอืก เพลง > วิทยุ > วิทยุผาน
เน็ต > ตวัเลือก > การตั้งคา

ในการเลือกจุดเชื่อมตอเริ่มตนเพือ่เชื่อมตอกบัเครือขาย
ใหเลือก จดุเชื่อมตอที่ตั้งไว และจากตัวเลือกที่มีให
เลอืก ถามกอน หากคุณตองการใหเครื่องถามจุดเชื่อม
ตอทุกครั้งทีเ่ปดแอปพลิเคชั่น

ในการเปลีย่นความเร็วในการเชื่อมตอสําหรับการเชื่อม
ตอประเภทอืน่ๆ ใหเลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้

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

WLAN
คุณภาพของการกระจายเสียงวิทยุจะขึ้นอยูกบัความเร็ว
ของการเชื่อมตอทีเ่ลอืกไว ความเร็วสูงขึ้น คุณภาพกจ็ะดี
ยิ่งขึ้น เพือ่ปองกันการบัฟเฟอร ใหใชคุณภาพดีทีสุ่ด
เทานัน้กบัการเชื่อมตอความเร็วสูง
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กลอง
เกี่ยวกับกลอง
Nokia N85 ของคุณมีกลองสองตัวดวยกนั โดยกลอง
หลักเปนกลองที่มีความละเอยีดสูงที่อยูดานหลังของ
โทรศัพท ขณะทีก่ลองรองที่มีความละเอยีดต่ํากวาจะอยู
ดานหนา คุณสามารถใชกลองทัง้สองตัวสําหรับถายภาพ
นิ่งและบันทึกวิดีโอ

โทรศัพทของคุณรองรับความละเอยีดในการถายภาพ
2592 x 1944 พกิเซล (5 ลานพกิเซล) ความละเอยีดภาพ
ในคูมือนี้อาจแตกตางจากที่ปรากฏจริง

ภาพและคลิปวิดีโอจะไดรับการจัดเกบ็อยูในภาพถาย

ภาพที่ถายจะไดรับการจัดเกบ็ไวในรูปแบบไฟล JPEG
วิดีโอคลปิถูกบันทกึในรูปแบบไฟล MPEG-4 ดวย
นามสกุลไฟล .mp4 หรือในรูปแบบไฟล 3GPP ดวย
นามสกุลไฟล .3gp (คุณภาพการแบงใช)
หากตองการเพิม่หนวยความจําเพือ่จัดเก็บภาพและคลิป
วีดิโอใหม ใหโอนไฟลไปยังคอมพวิเตอรทีใ่ชรวมกนัได
โดยใชสายเคเบิลขอมูล USB ทีใ่ชรวมกนัได เปนตน และ
ลบไฟลออกจากโทรศัพทของคุณ โทรศัพทจะแจงเตือน
เมื่อหนวยความจําเต็ม จากนัน้คุณสามารถเพิ่มพืน้ที่
หนวยความจําของที่เกบ็ปจจุบันหรือเปลี่ยนหนวยความ
จําทีใ่ชอยู

คุณสามารถสงภาพและคลิปวิดีโอในขอความมัลติมีเดีย
เปนสิ่งที่แนบกบัอเีมล หรือสงโดยวธิีการเชื่อมตอแบ
อืน่ๆ  ได เชน การเชื่อมตอ Bluetooth หรือการเชื่อม

ตอ LAN ไรสาย คุณยังสามารถอพัโหลดภาพและคลปิ
วิดีโอเหลานั้นไปยังอลับั้มภาพออนไลนที่ใชงานรวมกนั
ไดอีกดวย

การเปดกลอง
ในการเปดใชกลองหลัก ใหเปดฝาครอบเลนส ในการ
เปดใชกลองหลกัเมื่อเปดฝาครอบเลนสแลวและกลอง
เปดใชงานอยูแลวในพืน้หลงั ใหกดปุมถายภาพคางไว

ในการปดใชกลองหลัก ใหปดฝาครอบเลนส

อยูในระยะหางที่ปลอดภัยเมื่อใชแฟลช อยาใชแฟลชกบั
บุคคลหรือสัตวเมื่ออยูในระยะใกล อยาปดบังแฟลชขณะ
ถายภาพ

การถายภาพ
สัญลักษณตางๆ ของภาพนิ่ง
ชองมองภาพนิ่งของกลองจะแสดงตัวเลือกตอไปนี้
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1 — สัญลักษณโหมดถายภาพ
2 — แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู (ไมปรากฏระหวางถาย
ภาพ) โปรดดูที่“แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู” หนา 75

3 — สัญลักษณแสดงระดับประจุแบตเตอรี่
4 — สัญลักษณความละเอียดของภาพ

5 — ตัวนับภาพ (จํานวนภาพโดยประมาณที่คุณสามารถ
ถายภาพไดโดยใชการตั้งคาคุณภาพของภาพปจจุบัน
และหนวยความจํา)
6 — สัญลักษณหนวยความจําโทรศัพท ( ) และการด
หนวยความจํา ( ) ที่แสดงตําแหนงจัดเกบ็ภาพ

7 — สัญลักษณแสดงสัญญาณ GPS

1 — สัญลกัษณโหมดถายภาพ
2 — แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู (ไมปรากฏระหวางถาย
ภาพ) โปรดดูที่“แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู” หนา 75

3 — สัญลกัษณแสดงระดับประจุแบตเตอรี่
4 — สัญลกัษณความละเอียดของภาพ

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

แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู
แถบเครื่องมือทีใ่ชงานจะมีปุมลดัไปยังรายการและการ
ตั้งคาตางๆ กอนและหลังการถายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
เลือ่นไปที่รายการ และเลือกโดยกดปุมเลือ่น คุณ
สามารถกําหนดการมองเห็นแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู
บนหนาจอได
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คาทีต่ั้งในแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยูจะเปลี่ยนกลับเปน
คาทีร่ะบบกําหนดหลงัจากปดกลองถายรูป
ในการดูแถบเครื่องมือที่ใชงานกอนและหลงัการถาย
ภาพหรือการบันทึกวดิีโอ เลือก ตัวเลือก > แสดงแถบ
เครือ่งมือ ในการดูแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูเมื่อคุณ
ตองการใชงาน ใหเลือก ตวัเลือก > ซอนแถบเครือ่ง
มือ ในการเปดใชแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูเมื่อมีการ
ซอนไว ใหกดปุมเลื่อน แถบเครื่องมือจะปรากฏใหเห็น
เปนเวลา 5 วนิาที

ในแถบเครื่องมือทีใ่ชอยู ใหเลือกจากรายการตอไปนี้:

   เพือ่เปลี่ยนระหวางโหมดวดิีโอและโหมดภาพ

   เพือ่เลือกฉาก

   เพือ่เปดหรือปดไฟวิดีโอ (โหมดวดิีโอเทานั้น)

   เพือ่เลือกโหมดแฟลช (รูปภาพเทานั้น)

   เพือ่ใชงานตัวจับเวลา (รูปภาพเทานั้น) โปรดดู
ที“่คุณอยูในภาพ—ตัวจับเวลาอตัโนมัติ” หนา 79

   เพือ่ใชงานโหมดตอเนือ่ง (รูปภาพเทานั้น) โปรดดู
ที“่การถายภาพแบบตอเนื่อง” หนา 78

   เพือ่เลือกเอฟเฟกตสี

   เพือ่แสดงหรือซอนกรอบชองดูภาพ (รูปภาพ
เทานั้น)

   เพือ่ปรับสมดุลสีขาว

   เพือ่ปรับการชดเชยคารับแสง (รูปภาพเทานั้น)

   เพือ่ปรับความชัด (รูปภาพเทานั้น)

   เพือ่ปรับความคมชัด (รูปภาพเทานั้น)

   เพือ่ปรับความไวแสง (รูปภาพเทานั้น)

สัญลกัษณจะเปลี่ยนไปตามผลการตั้งคาปจจุบัน

การบันทึกภาพที่ถายไวอาจใชเวลานานขึ้นหากคุณ
เปลีย่นการตั้งคาซมู แสง หรือสี

โปรดดูที่“หลงัจากถายรูป” หนา 77 โปรดดูที“่หลังจาก
บันทึกวดิีโอ” หนา 81 แถบเครื่องมือที่ใชงานอยูใน
ภาพถายมีตัวเลอืกแตกตางไป โปรดดูที“่แถบเครื่องมือที่
ใชงานอยู” หนา 85

การจับภาพ
เมื่อจะจับภาพ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

● ใชมือทั้งสองขางจับกลองใหนิ่ง

● ภาพทีซู่มดวยระบบดิจิตอลจะมีคุณภาพของภาพต่ํา
กวาภาพที่ไมไดซูม

● กลองถายรูปจะเขาสูโหมดประหยัดแบตเตอรี่ หาก
ไมมีการกดปุมใดๆ ภายในเวลาหนึง่นาที หากจะถาย
ภาพตอ ใหกดปุมถายภาพ

ในการถายภาพ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

1. หากกลองอยูในโหมดวิดีโอ ใหเลือกโหมดภาพจาก
แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู

2. ในการลอ็คโฟกสัที่วตัถุ ใหกดปุมถายภาพลงครึ่ง
หนึ่ง (เฉพาะกลองหลัก และไมสามารถใชไดกบัภาพ
กฬีาหรือภาพทิวทศัน) โปรดดูที“่แถบเครื่องมือทีใ่ช
งานอยู” หนา 75) สัญลักษณลอ็คโฟกสัสีเขียวจะ
ปรากฏบนจอภาพ หากไมไดล็อคโฟกสั สัญลักษณ
โฟกสัสีแดงจะปรากฏขึ้น ปลอยปุมถายภาพ แลวกด76
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ปุมลงครึ่งหนึง่อกีครั้ง ทั้งนี ้คุณสามารถถายภาพได
โดยไมตองล็อคโฟกัส

3. กดปุมถายภาพเพือ่ถาย
ภาพ คุณไมควรเลื่อน
โทรศัพทจนกวาภาพจะ
ถกูบันทกึและภาพ
สุดทายปรากฏบนหนา
จอ

ในการยอหรือขยายเมื่อจะ
ถายภาพ ใหใชปุมซมูของ
โทรศัพท 

ในการเปดใชกลองดานหนา ใหเลือก ตวัเลือก > ใช
กลองสอง กดปุมเลื่อนเพื่อถายภาพ ในการยอหรือ
ขยาย ใหเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง

ในการเปดกลองถายรูปทิง้ไวเปนพืน้หลัง แลวใชแอปพลิ
เคชั่นอืน่ ใหกดปุม  ในการกลบัไปยังหนาจอกลอง
ถายรูป ใหกดปุมถายภาพคางไว

ขอมูลทีต่ั้ง
คุณสามารถเพิม่ขอมูลที่ตั้งซึ่งถายภาพไวลงในราย
ละเอยีดไฟลของสิ่งที่ถายภาพโดยอตัโนมัติ ตัวอยาง
เชน ในแอปพลิเคชั่นภาพถาย คุณสามารดูที่ตั้งที่ถาย
ภาพไวได

ในการเพิม่ขอมูลที่ตั้งลงในสิ่งที่ถายไวทัง้หมด ในกลอง
เลอืก ตวัเลือก > การตัง้คา > บนัทึกตําแหนง > ใช
สัญลักษณขอมูลที่ตั้งจะอยูดานลางของหนาจอ:

●   — ไมมีขอมูลที่ตั้ง GPS ทาํงานอยูในพืน้หลังเปน
เวลาหลายนาที หากพบการเชื่อมตอดาวเทียม และ
สัญลกัษณเปลี่ยนเปน  ในเวลาดังกลาว ภาพและ
วิดีโอทีถ่ายไวทัง้หมดขณะนัน้จะไดรับการแทก็ตาม
ขอมูลตําแหนง GPS ที่ไดรับ

●   — ขอมูลที่ตั้งพรอมใชงาน ระบบจะเพิม่ขอมูลที่
ตั้งลงในรายละเอยีดไฟล

โปรดดูที“่การตั้งคาภาพนิง่ของกลองถายรูป” หนา 82

ไฟลที่มีขอมูลทีต่ั้งจะแสดงดวย  ในแอปพลิเคชั่นภาพ
ถาย

หลงัจากถายรูป
หลังจากถายรูป ใหเลือกจากตัวเลอืกตอไปนีซ้ึ่งอยูใน
แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู (จะมีใหเลอืกหากคุณเปดใช
แสดงภาพที่จบั ในการตั้งคาภาพนิ่งของกลองถายรูป
เทานั้น):

● หากคุณไมตองการเก็บรูปภาพไว ใหเลอืก ลบ ( )

● ในการสงรูปภาพโดยใชขอความมัลติมีเดีย อเีมล หรือ
วิธกีารเชื่อมตออืน่ๆ เชน การเชื่อมตอ Bluetooth ให
กดปุมโทรออกหรือเลอืก สง ( ) โปรดดูที“่การเขียน
และสงขอความ” หนา 109
ถาคุณกําลังสนทนา ใหเลอืก สงไปยังผูโทร ( )

● ในการเพิม่รูปภาพลงในอลับั้ม ใหเลอืก เพิ่มในอัลบัม้

● ในการดูรายละเอยีดเกีย่วกบัรูปภาพ ใหเลอืก 
รายละเอียด 77
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● ในการสงภาพไปยังอลับั้มออนไลนที่ใชงานรวมกนัได
ใหเลือก  (ใชไดเฉพาะเมื่อคุณไดตั้งคาบัญชี
สําหรับอลับั้มออนไลนเทานัน้) โปรดดูที“่ แบงปน
ภาพและวดิีโอออนไลน ” หนา 91

ในการขยายรูปภาพหลงัจากถายเสร็จแลว ใหเลือก ตวั
เลือก > ไปที่ภาพถาย เพือ่เปดรูปภาพ แลวใชปุมซูม
ของโทรศัพท

ในการใชรูปภาพเปนภาพพืน้หลงัเมื่อเครื่องอยูในโหมด
สแตนดบายแบบพเิศษ ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งเปน
ภาพพืน้หลัง

ในการกําหนดรูปภาพใหเปนรูปภาพสายเขาสําหรับ
ชื่อ ใหเลอืก ตวัเลือก > กําหนดใหรายชื่อ

หากตองการกลับไปที่ชองมองภาพเพือ่ถายภาพใหม ให
กดปุมถายภาพ

แฟลช
แฟลชมีใหใชในกลองหลักเทานั้น

อยูในระยะหางที่ปลอดภัยเมื่อใชแฟลช อยาใชแฟลชกบั
บุคคลหรือสัตวเมื่ออยูในระยะใกล อยาปดบังแฟลชขณะ
ถายภาพ

กลองในเครื่องโทรศัพทของคุณมีแฟลช LED คูสําหรับใช
งานในสภาวะแสงต่ํา

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

ฉาก
ใชฉากไดเฉพาะในกลองตัวหลัก
ฉากจะชวยใหคุณคนพบการตั้งคาสีและแสงที่ถูกตอง
สําหรับสภาวะการถายภาพในขณะนั้น การตั้งคาสําหรับ
แตละฉากจะถูกตั้งตามลกัษณะหรือสภาพแวดลอม
เฉพาะ

ฉากในโหมดภาพทีก่ําหนดไวแลวคือ อัตโนมัติ และใน
โหมดวิดีโอคือ อัตโนมัต ิ(ทั้งสองโหมดจะแสดงดวย

)

ในการเปลีย่นฉากในแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู ใหเลอืก
โหมดฉาก และฉาก

ในการสรางฉากเองใหเหมาะสมกบับางสภาพแวดลอม
ใหเลื่อนไปที ่กําหนดเองและเลือก ตัวเลือก >
เปลี่ยน เมื่ออยูในฉากทีผู่ใชกาํหนด คุณสามารถปรับการ
ตั้งคาแสงและสีแบบตางๆ ในการคัดลอกการตั้งคาของ
ฉากอื่น ใหเลือก ตามโหมดฉาก และฉากที่ตองการ ใน
การจัดเกบ็การเปลี่ยนแปลงทีท่ําไว และกลบัไปที่
รายการฉาก ใหกด กลับ ในการเปดใชงานฉากของคุณ
ใหเลื่อนไปที ่กําหนดเอง กดปุมเลื่อน และเลอืก เลือก

การถายภาพแบบตอเนื่อง
โหมดตอเนื่องมีใหใชในกลองตัวหลักเทานัน้

ในการตั้งคากลองใหถายภาพแบบตอเนื่อง (ถามีหนวย
ความจําเพยีงพอ) จากแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู ให
เลอืก โหมดตอเนื่อง

ในการเริ่มถายภาพแบบตอเนื่องอยางรวดเร็ว ใหเลือก
เปนชดุ แลวกดปุมจับภาพคางไว โทรศัพทจะถายภาพ
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จนกวาคุณจะคลายปุมหรือจนกวาหนวยความจําจะเต็ม
หากคุณกดปุมจับภาพเบาๆ โทรศัพทจะถายภาพหกภาพ
แบบตอเนื่อง

ในการถายรูปตั้งแตสองรูปขึ้นไปในชวงเวลาทีก่าํหนดไว
ใหเลอืกชวงเวลาที่ตองการ ในการถายภาพ ใหกดปุม
ถายภาพ หากตองการหยุดการถายภาพ ใหเลือก
ยกเลิก จํานวนภาพทีถ่ายไดจะขึ้นอยูกบัหนวยความจํา
ทีเ่หลืออยู
ภาพที่ถาย าจอแบบตาราง ในการดูภาพ
ใหกดปุมเลื่อน หากคุณใชชวงเวลา เฉพาะภาพสุดทายที่
ถายไวจะปรากฏบนหนาจอ คุณสามารถดูภาพอืน่ๆ ใน
แอปพลเิคชั่นรูปถายได

คุณยังสามารถใชโหมดตอเนื่องไดโดยใชตัวจับเวลา
ภายใน

ในการยอนกลับไปยังตัวจับภาพโหมดตอเนื่อง ใหกดปุม
ถายภาพ

ในการปดโหมดตอเนือ่ง ที่แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู ให
เลอืก โหมดตอเนื่อง > ถายภาพเดียว

คณุอยูในภาพ—ตวัจับเวลาอตัโนมัติ
ตัวจับเวลาอตัโนมัติมีใหใชในกลองตัวหลกัเทานั้น ใชตัว
จับเวลาอตัโนมัติเพื่อทาํใหการถายภาพชาลง ดังนัน้คุณ
จึงสามารถใหมีตัวคุณเองอยูในรูปได

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

ในการเปดใชงานตัวจับเวลาอตัโนมัติ ใหเลือก ทํางาน
โทรศัพทจะสงเสียงดังบี๊พเมื่อตัวจับเวลากําลงัทํางาน
และรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสจะกะพริบกอนที่จะถายภาพ กลอง
จะถายภาพหลังจากผานชวงการหนวงเวลาที่เลอืกไว

ในการปดตัวจับเวลาอัตโนมัติ ในแถบเครื่องมือทีใ่ชงาน
อยู ใหเลือก ตวัตั้งเวลา > ปด

เคล็ดลับ: ในแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู ใหเลือก
ตัวตัง้เวลา > 2 วินาที เพือ่ชวยใหมือของคุณ
มั่นคงเมื่อถายรูป

เคลด็ลบัการถายภาพ
คุณภาพของภาพ

ฉากหลัง

ใชฉากหลงัที่ธรรมดา สําหรับภาพบุคคลหรือภาพคนที่
อยูรวมกบัคนอืน่ หลกีเลีย่งการใหบุคคลนั้นอยูดานหนา
ฉากหลงัที่ยุงเหยิงซบัซอน เนื่องจากฉากหลงัอาจดึง
ความสนใจไปจากบุคคลที่อยูในภาพได ควรเคลื่อนยาย
กลองถายรูป หรือบุคคล หากไมสามารถทําตามหลักการ
นีไ้ด เลื่อนกลองถายรูปเขาไปใกลสิ่งที่ตองการถายเพือ่
ใหไดภาพบุคคลที่ชัดเจนขึ้น

ความลึก

เมื่อถายภาพทิวทัศนและภูมิประเทศตางๆ คุณอาจเพิม่
ความลกึใหกับภาพถายโดยวางวัตถุเปนฉากหนาของ
ทวิทศันนั้น หากวางวตัถุทีเ่ปนฉากหนานี้ใกลกบักลอง
ถายรูปมากเกนิไป วัตถนุั้นอาจเบลอได
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การเปลี่ยนแหลงกาํเนิดแสง ปริมาณแสง และทศิทาง
ของแสงอาจเปลี่ยนอารมณความรูสึกที่ไดจากภาพ
ขอมูลตอไปนี้เปนขอกาํหนดทัว่ไปบางประการเกีย่วกบั
สภาพแสง

● แหลงกําเนดิแสงอยูดานหลังวตัถุ หลีกเลีย่งการวาง
วัตถทุี่จะถายไวดานหนาแหลงกําเนิดแสงที่สวางจา
มาก หากแหลงกาํเนิดแสงอยูดานหลังของวัตถหุรือ
ปรากฏใหเห็นบนหนาจอ ภาพทีไ่ดอาจมีความเขม
นอยลง อาจมืดเกนิไป และอาจมีผลกระทบที่คุณไม
ตองการจากแสงนี้

● แสงไฟอยูดานขางของวัตถุ แสงทีส่าดเขาดานขาง
แรงๆ อาจทําใหเกดิเอฟเฟกตไดดี แตบางขณะอาจ
มากเกนิไป ทําใหภาพมีความเขมมากเกนิไป

● แหลงกําเนิดแสงอยูดานหนาของวตัถุ แสงแดดแรงๆ
อาจทาํใหบุคคลในภาพตองหรี่ตา ความเขมอาจสูง
เกนิไป

● แสงทีเ่หมาะสมที่สุดพบไดในที่ๆ มีแสงพราและออน
อยูมาก เชน ในวนัทีม่ีเมฆแตทองฟาบางสวนปลอด
โปรง หรือในวันที่แสงเจิดจาใตรมเงาไม

การบนัทึกวิดีโอ
สัญลักษณการถายวิดโีอ
ชองมองภาพวิดีโอจะแสดงสัญลกัษณตอไปนี้

1 — สัญลกัษณแสดงโหมดถายภาพ
2 — สัญลักษณแสดงระบบปองกนัภาพสั่นไหวของวิดีโอ

3 — สัญลกัษณการปดเสียง

4 — แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู (จะไมปรากฏในระหวาง
การบันทึก)

5 — สัญลกัษณแสดงระดับประจุแบตเตอรี่

6 — สัญลกัษณแสดงคุณภาพวิดีโอ ในการเปลี่ยนการตั้ง
คา เลอืก ตวัเลือก > การตัง้คา > คุณภาพวิดโีอ
7 — ชนดิไฟลวิดีโอคลปิ

8 — เวลาในการบันทกึที่มีอยู ขณะบันทึก สัญลกัษณ
แสดงความยาวของวิดีโอปจจุบันยังจะแสดงเวลาที่ใชไป
และเวลาที่เหลือ
9 — ตําแหนงทีจ่ัดเกบ็วิดีโอคลิป

10 — สัญลกัษณสัญญาณ GPS
ในการแสดงสัญลักษณชองมองภาพทัง้หมด เลือก ตัว
เลือก > แสดงไอคอน เลือก ซอนไอคอน เพือ่แสดง
เฉพาะสัญลักษณสถานะของวิดีโอ และในระหวางการ
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บันทกึ จะแสดงเวลาบันทกึที่มีอยู แถบซูมเมื่อใชการซมู
และปุมเลอืก

การบันทึกวิดโีอ
1. หากกลองอยูในโหมดภาพ ใหเลอืกโหมดวิดีโอจาก
แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู

2. หากตองการเริ่มการบันทึกชั่วคราว ใหกดปุมถาย
ภาพ ไอคอนบันทึกสีแดง ( ) จะปรากฏขึ้นและจะมี
เสียงสัญญาณดังขึ้น

3. ในการหยุดบันทึกชั่วคราวทกุครั้ง ใหกด พัก เลือก
ทําตอ เพือ่ทาํการบันทกึตอ หากคุณหยุดการบันทึก
ไวชั่วคราว และไมกดปุมใดๆ ภายในหนึ่งนาท ีเครื่อง
จะหยุดการบันทึก

ในการยอหรือขยายวตัถุ ใหใชปุมซูมของโทรศัพท 
4. หากตองการหยุดการบันทึก ใหกดปุมถายภาพ คลิป
วดิีโอจะถูกจัดเกบ็ไวในแอปพลิเคชั่นรูปถายโดย
อตัโนมัติ ความยาวของคลิปวิดีโอสูงสุดคือ 30 วนิาที
โดยประมาณเมื่อใชคุณภาพมุมมองรวม และ 90 นาที
เมื่อใชการตั้งคาคุณภาพอืน่ๆ

ในการเปดใชกลองดานหนา ใหเลือก ตวัเลือก > ใช
กลองสอง หากตองการเริ่มการบันทึกวิดีโอ ใหกดปุม
เลือ่น ในการยอหรือขยาย ใหเลือ่นขึ้นหรือเลื่อนลง

หลงัจากบันทกึวิดโีอ
หลงัจากบันทึกวดิีโอคลิป ใหเลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้
ซึง่อยูในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู (จะมีใหเลอืกหากตั้ง

คา แสดงวิดโีอที่ถายไว เปน เปด ในการตั้งคาวดิีโอ
เทานั้น):
● ในการเลนวิดีโอคลปิที่เพิง่บันทึกเสร็จในทันที ให
เลอืก เลน ( )

● หากคุณไมตองการเกบ็วิดีโอไว ใหเลือก ลบ ( )

● ในการสงวิดีโอคลิปโดยใชขอความมัลติมีเดีย อเีมล
หรือวิธกีารเชื่อมตออืน่ๆ เชน การเชื่อมตอ Bluetooth
ใหกดปุมโทรออกหรือเลือก สง ( ) โปรดดูที“่การ
เขียนและสงขอความ” หนา 109 โปรดดูที“่การสง
ขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth” หนา 40 ตัว
เลอืกนี้ไมสามารถใชไดในขณะทีใ่ชสาย คุณอาจไม
สามารถสงวิดีโอคลปิทีบ่ันทกึไวในรูปแบบไฟล
MPEG-4 ในขอความมัลติมีเดีย
ทั้งนี ้คุณสามารถสงวดิีโอคลิปใหแกคูสนทนาของคุณ
ไดอกีดวย เลอืก สงไปยังผูโทร ( ) (จะมีใหเลือก
ในขณะใชสายเทานั้น)

● ในการเพิม่วดิีโอคลปิลงในอลับั้ม ใหเลอืก เพิม่ที่
อัลบั้ม 

● ในการดูรายละเอยีดเกีย่วกบัวิดีโอคลิป ใหเลอืก 
รายละเอียด 

● ในการอพัโหลดวดิีโอคลปิไปยังอลับั้มออนไลนที่ใช
งานรวมกนัได ใหเลือก  (ใชไดเฉพาะเมื่อคุณไดตั้ง
คาบัญชีสําหรับอลับั้มออนไลนที่ใชงานรวมกนัได)
โปรดดูที่“ แบงปนภาพและวิดีโอออนไลน”
หนา 91

● หากตองการกลับไปที่ชองมองภาพเพือ่บันทึกวดิีโอ
คลิปใหม ใหกดปุมถายภาพ
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การตั้งคากลอง
การตั้งคากลองมี 2 ประเภทคือ การตั้งคาที่กาํหนดและ
การตั้งคาหลัก การตั้งคาที่กาํหนดจะกลับเปนคาที่ตั้งไว
เมื่อคุณปดกลอง แตการตั้งคาหลกัจะยังคงเหมือนเดิม
จนกวาคุณจะเปลี่ยนแปลงอกีครั้ง ในการปรับการตั้งคาที่
กาํหนด ใหใชตัวเลอืกในแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู โปรด
ดูที่“การตั้งคาสีและแสง” หนา 82 ในการเปลีย่นการตั้ง
คาหลกั ในโหมดรูปภาพหรือวิดีโอ เลอืก ตวัเลือก >
การตัง้คา

การตัง้คาภาพนิ่งของกลองถายรูป
ในการเปลีย่นการตั้งคาหลกั จากโหมดภาพ ใหเลือก ตัว
เลือก > การตัง้คา และทําตามขั้นตอนตอไปนี้
● คุณภาพรปูภาพ  — ตั้งคาความละเอยีด (เฉพาะ
กลองหลกั) ยิ่งภาพมีคุณภาพสูงขึ้น หนวยความจําที่
ใชในการเกบ็ภาพจะยิ่งเพิม่มากขึ้น

● เพิม่ที่อัลบั้ม  — จัดเกบ็ภาพลงในอลับั้มทีอ่ยูใน
โฟลเดอรรูปถาย

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

● แสดงภาพที่จับ  — เลือกวาจะดูภาพที่ถายไวหลัง
จากถายเสร็จหรือจะถายภาพอืน่ตอทนัที

● ชื่อภาพที่ตั้งไว  — กําหนดชื่อทีต่ั้งเปนชื่อเริ่มตน
สําหรับภาพที่ถาย

● ซูมดิจติอลแบบขยาย  — การตั้งคานี้จะมีใหเลือก
เฉพาะในกลองหลักเทานัน้เปด (ตอเนื่อง) เปนการ
เพิม่การซูมทีละขั้นเพือ่ใหสะดวกและเกดิความตอ

เนื่องระหวางการซมูแบบดิจิตอลและซูมดิจิตอลแบบ
ขยาย, เปด (พักไว) เปนการเพิม่การซูมทลีะขั้นเพือ่
ใหพกัการซมู ณ จุดทีม่ีการซมูแบบดิจิตอลและซูม
ดิจิตอลแบบขยาย และ ปด เปนการจํากดัการซูมและ
คงความละเอียดของภาพ การใชฟงกชันการซมูขยาย
เมื่ออยูใกลกบัวัตถเุทานัน้จะเปนเรื่องสําคัญกวา
คุณภาพรูปภาพขั้นสุดทาย ภาพทีซู่มดวยระบบ
ดิจิตอลจะมีคุณภาพทั้งหมดของภาพต่ํากวาภาพทีไ่ม
ไดซูม

● เสียงจบัภาพ  — กาํหนดแบบเสียงที่จะดังขึ้นเมื่อคุณ
ถายภาพ

● หนวยความจําที่ใช  — เลือกตําแหนงที่จะจัดเก็บ
ภาพ

● เรยีกคืนการตัง้คากลอง  — เรียกคืนการตั้งคา
กลองเปนคาที่ระบบตั้งไว

การตัง้คาสแีละแสง
ในแถบเครื่องมือทีใ่ชอยู ใหเลือกจากรายการตอไปนี้:
● โหมดแฟลช ( ) (ภาพเทานั้น) — เลอืกโหมด
แฟลชทีต่องการ

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

● สมดุลสีขาว ( )  — เลือกสภาวะแสงปจจุบัน ตัว
เลือกนีช้วยใหภาพถายทีไ่ดมีสีสันสมจริง

● ชดเชยคารับแสง ( ) (ภาพเทานั้น) — หากคุณจะ
ถายรูปวตัถุสีเขมโดยมีพืน้หลงัที่สวางมาก เชน หิมะ
ใหปรับคารับแสงเปน +1 หรือ +2 เพือ่ชดเชยความ82
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สวางของพืน้หลงั และสําหรับการถายรูปวัตถุสีสวาง
โดยมีพืน้หลังสีเขม ใหใชคารับแสงเปน -1 หรือ -2

● ความชดั ( ) (ภาพเทานั้น)  — ปรับความชัดของ
ภาพ

● ความคมชัด ( ) (ภาพเทานั้น)  — ปรับความตาง
ระหวางสวนที่มืดทีสุ่ดและสวางทีสุ่ดในภาพ

● ความไวแสง ( ) (ภาพเทานั้น)  — เพิม่ความไวแสง
ในสภาวะแสงต่ํา เพือ่ไมใหภาพมืดเกนิไป

หนาจอแสดงการเปลีย่นแปลงใหสอดคลองกบัการตั้ง
คาที่ใช

การตั้งคาทีม่ีอยูซึ่งใชไดจะขึ้นอยูกบักลองที่เลือก

การตั้งคาจะเปนคาเฉพาะของโหมดการถายภาพ การ
สลบัไปมาระหวางโหมดทั้งสองจะไมไปรีเซต็การตั้งคาที่
กาํหนดไว

คาที่ตั้งจะเปลี่ยนกลบัเปนคาเริ่มตนที่กาํหนดไวเมื่อคุณ
ปดกลองถายรูป

หากคุณเลือกฉากใหม การตั้งคาสีและแสงจะถูกแทนที่
ดวยฉากทีเ่ลอืก คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาหลงัจาก
เลอืกฉากแลวหากจําเปน

การตัง้คาวิดโีอ
ในการเปลีย่นการตั้งคาหลัก ในโหมดวิดีโอ เลือก ตัว
เลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้
● คุณภาพวิดีโอ  — ตั้งคาคุณภาพของวิดีโอคลิป
เลอืก การแบงใช หากคุณตองการสงวิดีโอคลปิโดย
ใชขอความมัลติมีเดีย วดิีโอคลปิถกูบันทึกดวยความ
ละเอียด QCIF ในรูปแบบ 3GPP และขนาดจํากดัที่ 300

kB (ประมาณ 30 วินาที) คุณอาจไมสามารถสงวิดีโอ
คลิปที่จัดเกบ็ไวในรูปแบบ MPEG-4 ในขอความ
มัลติมีเดียได

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

● การบนัทึกเสียง  — เลอืกวาจะบันทกึเสียงหรือไม
● เพิม่ที่อัลบั้ม  — เพิม่วิดีโอคลิปที่บันทกึไวที่อลับั้มใน
ภาพถาย

● แสดงวิดีโอที่ถายไว  — เลอืกเพือ่แสดงเฟรมแรก
ของวิดีโอคลปิที่บันทกึไวหลังจากที่หยุดการบันทึก
ในการดูวิดีโอคลิปทั้งหมด เลอืก เลน จากแถบเครื่อง
มือทีใ่ชอยู (กลองหลัก) หรือ ตวัเลือก > เลน (กลอง
รอง)

● ชื่อวิดีโอที่ตัง้ไว  — ปอนชื่อที่ตั้งไวสําหรับวดิีโอ
คลิปที่ถาย

● หนวยความจําที่ใช  — เลือกตําแหนงทีคุ่ณตองการ
จัดเกบ็วดิีโอคลิป

● เรยีกคืนการตัง้คากลอง  — เรียกคืนการตั้งคา
กลองกลบัเปนคาทีต่ั้งไว
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ภาพถาย
เกี่ยวกับรูปถาย
กดปุม  แลวเลอืก รปูถาย และจากตัวเลือกตอไปนี้

● ภาพที่ถาย  — เพือ่แสดงรูปถายและวดิีโอทั้งหมดที่
คุณถายไป

● เดอืน  — เพือ่แสดงรูปถายและวิดีโอโดยแยก
ประเภทตามเดือนทีถ่าย

● อัลบั้ม  — เพือ่แสดงอลับั้มทีต่ั้งไวและอลับั้มทีคุ่ณได
สรางขึ้นเอง

● แท็ก  — เพือ่แสดงแท็กที่คุณสรางขึ้นสําหรับแตละ
รายการ

● ดาวนโหลด  — เพือ่แสดงรายการและวิดีโอที่
ดาวนโหลดมาจากเว็บหรือที่ไดรับผานทางอเีมลหรือ
MMS

● ทั้งหมด  — เพือ่ดูรายการทัง้หมด
● แบงดู  — เพือ่โพสตรูปถายหรือวิดีโอลงในเว็บ

ไฟลทีจ่ัดเกบ็ไวในการดหนวยความจําที่ใชรวมกนัได
ของคุณ (หากใสไว) จะแสดงดวยสัญลักษณ 

หากตองการเปดไฟล กดปุมเลื่อน วดิีโอคลปิจะเปดขึ้น
และเลนในศูนยวดิีโอ โปรดดูที“่ศูนยวดิีโอ
Nokia” หนา 98

ในการคัดลอกหรือยายไฟลไปยังทีต่ั้งหนวยความจําอืน่
ใหเลือกไฟล เลือก ตวัเลือก > ยายและคัดลอก และ
เลอืกจากตัวเลือกที่มี

การดูภาพและวิดีโอ
กดปุม  เลือก รปูถาย และตัวเลือกใดตัวเลือกหนึง่
ตอไปนี้:

● ทั้งหมด  — ดูรูปภาพและวิดีโอทัง้หมด
● ภาพที่ถาย  — ดูภาพทีถ่ายและคลิปวดิีโอทีบ่ันทึก
จากกลองของโทรศัพท

● ดาวนโหลด  — ดูคลปิวดิีโอทีด่าวนโหลดและคลปิ
วิดีโอทีจ่ัดเกบ็ไวในศูนยวิดีโอ Nokia

คุณสามารถรับรูปภาพและคลปิวิดีโอไดในรูปแบบ
ขอความมัลติมีเดีย เปนสิ่งทีแ่นบไปกบัอีเมล หรือผาน
การเชื่อมตอ Bluetooth หากจะใหดูภาพหรือคลิปวิดีโอ
ที่ไดรับในแฟมขอมูลรูปถายไดนัน้ คุณจะตองจัดเกบ็
ไฟลดังกลาวกอน

รายชื่อไฟลภาพและ
ไฟลคลปิวดิีโอจะ
ปรากฏขึ้นตอเนือ่ง
กันและเรียงลําดับ
ตามวนัและเวลา
จํานวนไฟลจะ
ปรากฏ หากตองการ
เรียกดูทลีะไฟล ให
เลือ่นไปทางซาย
หรือทางขวา หากตองการเรียกดูไฟลเปนกลุม ใหเลื่อน
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ขึ้นหรือเลื่อนลง หรือหากเปดใชการตั้งคาตัวเลื่อน Navi
เมื่อจะเรียกดูไฟล ใหเลื่อนนิ้วไปตามขอบของปุมเลือ่น

ในการเปดไฟล ใหกดปุมเลือ่น เมื่อเปดรูปภาพขึ้นมา
หากตองการขยายภาพ ใหกดปุมซูมทีด่านลางของตัว
เครื่อง เครื่องจะไมบันทึกอตัราสวนการซูมภาพไวอยาง
ถาวร

ในการแกไขคลปิวดิีโอหรือรปูภาพ ใหเลือก ตวัเลือก >
แกไข โปรดดูที“่การแกไขภาพ” หนา 88

ในการดูรูปภาพทีถ่ายที่กาํกบัดวยสัญลกัษณ  ให
เลอืก ตวัเลือก > แสดงบนแผนที่

ในการพมิพภาพของคุณบนเครื่องพมิพที่ใชรวมกนัได
หรือเกบ็ไวในการดหนวยความจําที่ใชรวมกนัได (ใน
กรณีทีใ่ส) เพือ่นําไปพมิพ ใหเลอืก ตัวเลือก > พมิพ
โปรดดูที“่การพมิพภาพ” หนา 90 ในการยายรูปภาพไป
ไวในอลับั้มเพือ่พมิพภายหลัง ใหเลือก ตัวเลือก > เพิม่
ที่อัลบัม้พมิพภายหลัง

ดูและแกไขรายละเอียดของ
ไฟล
ในการดูและแกไขคุณสมบัติของภาพหรือวิดีโอ เลอืก
ตวัเลือก > รายละเอียด > ดแูละแกไข และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้

● รายการเสียง  — ดูแทก็ที่ใชอยูในขณะนี้ ในการเพิม่
แท็กเพิม่เติมใหกบัไฟลปจจุบัน เลอืก เพิม่

● รายละเอียด  — ดูคําอธิบายของไฟลในรูปแบบ
อสิระ หากตองการเพิม่คําอธิบาย ใหเลอืกฟลด

● ที่ตั้ง  — ดูขอมูลตําแหนง GPS หากมี
● หวัเรือ่ง  — ดูภาพยอของไฟลและชื่อไฟลปจจุบัน ใน
การแกไขชื่อไฟล เลอืกฟลดชื่อไฟล

● อัลบั้ม  — ดูอลับั้มที่มีไฟลปจจุบันอยูในนั้น
● ละเอียด  — ดูขนาดของภาพเปนพกิเซล
● ชวงเวลา  — ดูความยาวของวดิีโอ
● สิทธิก์ารใช  — ในการดูสิทธิ ์DRM ของไฟลปจจุบัน
เลอืก ดู

การจัดวางรูปภาพและวิดีโอ
คุณสามารถจัดวางไฟลในรูปถายไดดังตอไปนี้

● ในการดูรายการในหนาจอแท็ก ใหแทก็เขาไป โปรดดู
ที“่แท็ก” หนา 86

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

ในการเพิม่รูปภาพหรือวดิีโอคลปิลงในอลับั้มในรูปถาย
ใหเลอืกรายการและ เพิม่ที่อัลบั้ม จากแถบเครื่องมือที่
ใชงานอยู โปรดดูที“่อลับั้ม” หนา 86

ในการลบรูปภาพหรือวิดีโอคลปิ ใหเลือกรูปภาพและ
ลบ จากแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู

แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู
ใชแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูไดเฉพาะเมื่อคุณไดเลอืก
ภาพหรือวิดีโอคลิปในหนาจอแลว 85
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ในแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู ใหเลื่อนขึ้นหรือลงไปที่
รายการตางๆ และเลอืกรายการที่ตองการดวยการกดปุม
เลือ่น ตัวเลอืกทีน่ํามาใชไดจะแตกตางกนัตามหนาจอที่
คุณอยู และขึ้นอยูกบัวาคุณไดเลือกภาพหรือวิดีโอคลิป
แลวหรือไม

ในการซอนแถบเครื่องมือ ใหกดปุม ตวัเลือก > ซอน
ไอคอน ในการเปดใชแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยูเมื่อมี
การซอนไว ใหกดปุมเลือ่น
เลอืกจากรายการดังตอไปนี้:

  เพือ่เลนวดิีโอคลิปที่เลอืกไว

  เพือ่สงภาพหรือวิดีโอคลปิทีเ่ลือก

  เพือ่อพัโหลดภาพหรือวดิีโอคลิปที่เลือกไวไปยัง
อลับั้มออนไลนที่ใชงานรวมกนัได (ใชไดเฉพาะเมื่อคุณ
ไดตั้งคาบัญชีสําหรับอลับั้มออนไลนที่ใชงานรวมกนัได)
โปรดดูที“่ แบงปนภาพและวิดีโอออนไลน ” หนา 91

  เพือ่เพิม่รายการที่เลอืกลงในอลับั้ม

  เพือ่จัดการแท็กและคุณสมบัติอืน่ๆ ของรายการที่
เลอืก

  เพือ่ลบภาพหรือวิดีโอคลิปที่เลอืก

อัลบัม้
คุณสามารถใชอลับั้มเพือ่จัดการภาพและวิดีโอคลปิได
อยางสะดวกสบาย ในการดูรายการอัลบั้มทีอ่ยูในแอปพลิ
เคชั่นรูปถาย ใหเลอืก อัลบัม้ ในหนาจอหลัก

ในการสรางอลับั้มใหมในหนาจออลับั้ม ใหเลอืก ตัว
เลือก > อัลบั้มใหม

ในการเพิม่ภาพหรือวิดีโอคลิปลงในอลับั้มที่อยูในแอป
พลิเคชั่นรูปถาย ใหเลื่อนไปที่ภาพหรือวดิีโอคลปิ แลว
เลอืก ตัวเลือก > เพิ่มที่อัลบั้ม รายชื่ออลับั้มจะปรากฏ
ขึ้น เลือกอลับั้มที่คุณตองการใสภาพหรือวดิีโอคลิป
รายการทีใ่สลงในอลับั้มจะยังมองเห็นไดใน รปูถาย

หากตองการลบไฟลออกจากอลับั้ม ใหเปดอลับั้ม เลื่อน
ไปที่ไฟล แลวเลือก ตัวเลือก > ลบออกจากอัลบั้ม

แท็ก
ใชแทก็จัดหมวดหมูของรายการสื่อในรูปถาย คุณ
สามารถสรางและลบแท็กในตัวจัดการแท็กได ตัวจัดการ
แท็กจะแสดงแท็กที่ใชอยูในปจจุบันและจํานวนของ
รายการทีเ่กี่ยวของกบัแท็กแตละแท็ก

ในการเปดตัวจัดการแท็ก ใหเลือกภาพหรือวดิีโอคลิป
แลวเลือก ตัวเลือก > รายละเอียด > ตวัจัดการแท็ก

ในการสรางแท็ก ใหเลอืก ตัวเลือก > แท็กใหม

ในการดูรายการตามลําดับการใชงานบอยทีสุ่ด ใหเลอืก
ตัวเลือก > ที่ใชบอยที่สุด

ในการดูรายการตามลาํดับตัวอกัษร ใหเลือก ตวัเลือก >
ตามตวัอักษร

หากจะดูแทก็ที่คุณสรางขึ้น ใหเลอืก แท็ก ในหนาจอ
หลักรูปถาย ขนาดของชื่อแท็กจะสัมพนัธกนักับจํานวน
รายการที่แท็กถูกกําหนด เลือกแทก็เพือ่ดูภาพทัง้หมดที่
เชื่อมโยงกบัแทก็
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ในการกําหนดแท็กกบัภาพ ใหเลอืกภาพ แลวเลือก ตวั
เลือก > เพิ่มแท็ก

ในการลบภาพออกจากแท็ก ใหเปดแท็ก แลวเลือก ตวั
เลือก > ลบออกจากแท็ก

สไลดโชว
ในการดูภาพแบบสไลดโชว เลือกภาพและ ตัวเลือก >
สไลดโชว > เริม่ตน > เลนไปขางหนา หรือ เลน
ถอยกลับหลัง เพือ่เริ่มตนสไลดโชว สไลดโชวจะเริ่ม
จากไฟลที่เลอืก

ในการดูเฉพาะภาพที่เลอืกแบบสไลดโชว ใหเลือก ตัว
เลือก > เลือก/ไมเลือก > เลือก เพือ่เลือกภาพ และ
ตวัเลือก > สไลดโชว > เริม่ตน > เลนไปขางหนา
หรือ เลนถอยกลับหลัง เพือ่เริ่มตนสไลดโชว
เลอืกจากรายการดังตอไปนี้:

● ทําตอ  — เพือ่เริ่มสไลดโชวตอ หากพกัไว
● สิ้นสุด  — เพือ่ปดสไลดโชว

ในการเรียกดูภาพ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

กอนจะเริ่มดูสไลดโชว ใหปรับการตั้งคาสไลดโชวกอน
เลอืก ตวัเลือก > สไลดโชว > การตั้งคา และเลือก
จากรายการตอไปนี้
● ดนตร ี — เพือ่เพิม่เสียงลงในสไลดโชว
● เพลง  — เลือกไฟลเพลงจากรายการ
● เวลาระหวางสไลด  — เพือ่ปรับจังหวะสไลดโชว

● การเปลี่ยนผาน  — เพือ่ใหการแสดงสไลดโชวไม
สะดุดจากสไลดหนึ่งไปอกีสไลดหนึ่ง รวมทัง้ยอและ
ขยายภาพแบบแบบสุม

หากตองการปรับเปลีย่นระดับความดังของเสียงขณะ
แสดงสไลดโชว ใหใชปุมปรับระดับเสียงของโทรศัพท

โหมดออกทีวี
ในการดูภาพและคลิปวิดีโอทีถ่ายบนโทรทศันที่ใชรวม
กนัได ใหใชสายเชื่อมตอวิดีโอ Nokia
กอนจะดูภาพและคลิปวิดีโอบนโทรทศัน คุณอาจตอง
กาํหนดการตั้งคาออกทีวีสําหรับระบบทวีีที่ใชอยูและ
สัดสวนภาพ โปรดดูที“่การตั้งคาอปุกรณเพิม่
พเิศษ” หนา 151

คุณไมสามารถใชโทรทัศนเปนชองมองภาพของกลอง
ในโหมดออกทวีีได

ในการดูภาพและคลิปวดิีโอบนโทรทัศน ใหปฏิบัติดังตอ
ไปนี้

1. ตอสายเชื่อมตอวดิีโอ Nokia ทีช่องรับสัญญาณภาพ
ของโทรทศันทีใ่ชรวมกนัได

2. ตอปลายสายอกีดานของสายเชื่อมตอวิดีโอ Nokia ที่
ชองเสียบเอวี Nokia ของโทรศัพท

3. คุณอาจตองเลอืกโหมดสายเคเบิล

4. กดปุม  เลือก คลังภาพ แลวเรียกดูไฟลทีคุ่ณ
ตองการดู

87

ภ
าพ
ถ
าย



ภาพจะปรากฏบน
ตัวดูภาพ สวน
คลิปวิดีโอจะเลน
ในศูนยวิดีโอ

สัญญาณเสียง
ทัง้หมด รวมถึง
สายที่ใชอยู เสียง
คลิปวิดีโอ
สเตอริโอ เสียงปุมกด และเสียงเรียกเขา จะสงผานไปถึง
โทรทศันเมื่อเชื่อมตอ สายเชื่อมตอวดิีโอ Nokia กบั
โทรศัพท คุณสามารถใชไมโครโฟนของโทรศัพทได
ตามปกติ
สําหรับแอปพลิเคชั่นทกุแอปพลิเคชั่นยกเวนโฟลเดอรที่
อยูใน รปูถาย หนาจอโทรทัศนจะแสดงภาพแบบ
เดียวกนักบัที่แสดงบนหนาจอของโทรศัพท

ภาพที่เปดอยูจะปรากฏขึ้นเต็มหนาจอบนโทรทัศน เมื่อ
คุณเปดภาพในหนาจอการแสดงภาพแบบยอในขณะที่
กาํลงัดูอยูในโทรทัศน ในโทรศัพทจะไมมีตัวเลือกการ
ซูมใหภาพใหญขึ้น

เมื่อคุณเปดคลิปวิดีโอที่ไฮไลตไว ศูนยวดิีโอจะเริ่มเลน
คลิปวิดีโอบนหนาจอโทรศัพทและหนาจอโทรทศัน
โปรดดูที“่RealPlayer ” หนา 134

คุณสามารถดูภาพเปนสไลดโชวบนหนาจอโทรทศันได
รายการทัง้หมดในอลับั้มหรือรูปภาพที่ทาํเครื่องหมาย
เลอืกไวจะแสดงเต็มหนาจอโทรทศันในขณะทีเ่ครื่อง
เลนเพลงที่เลอืกไว โปรดดูที่“สไลดโชว” หนา 87

คุณภาพของภาพบนหนาจอโทรทัศนอาจเปลีย่นไป
เนือ่งจากความละเอยีดที่แตกตางกนัของอปุกรณทัง้สอง
เครื่อง
สัญญาณวิทยุไรสาย เชน สายเรียกเขา อาจทําใหเกดิ
สัญญาณรบกวนภาพโทรทัศนได

การแกไขภาพ
โปรแกรมแกไขภาพ
ในการแกไขรูปภาพหลังจากที่ถาย หรือภาพที่จัดเกบ็ไว
ในรูปถายเรียบรอยแลว ใหเลอืก ตัวเลือก > แกไข
โปรแกรมแกไขภาพจะเปดขึ้น

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

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

หากคุณเลอืก ผูใชกําหนดเครื่องหมายบวกจะปรากฏ
ขึ้นทีมุ่มซายบนของภาพ ใชปุมเลื่อนเลือกพืน้ทีท่ี่ครอบ
ตัด และเลอืก ตัง้ เครื่องหมายกากบาทอกีอนัหนึง่จะ
ปรากฏขึ้นทีมุ่มลางซาย เลอืกพื้นที่ทีถู่กครอบตัดอกีครั้ง88
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ในการปรับพื้นที่ทีถู่กเลอืกกอน ใหเลือก กลับ พืน้ทีท่ี่
เลอืกจะเปนรูปสี่เหลีย่ม ซึ่งกาํหนดภาพที่ตองการครอบ
ตัด

ในกรณีที่ไดเลือกระบุลักษณะสัดสวนแลว ใหเลอืกพืน้ที่
ทางดานมุมบนซายใหถูกครอบตัด ในการปรับขนาด
พืน้ที่ทีถ่กูเนน ใหใชปุมเลือ่น ในการตรึงพืน้ทีท่ี่เลอืกไว
ใหกดปุมเลื่อน ในการยายพืน้ที่ภายในรูป ใหใชปุมเลื่อน
ในการเลอืกพืน้ทีท่ี่ถูกครอบตัด ใหกดปุมเลื่อน

การลดจุดตาแดง
ในการลดจุดตาแดงในภาพ ใหเลือก ตวัเลือก > ใช
เอฟเฟกต > การลดจดุแดงนัยนตา

ยายกากบาทไปยังนยันตา แลวกดปุมเลือ่น รูปวงกลม
ขนาดเลก็จะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล ใหปรับขนาดวงให
พอดีกบัขนาดของนัยนตาโดยการใชปุมเลือ่น ในการลด
ความแดง ใหกดปุมเลื่อน เมื่อคุณแกไขภาพเสร็จ
เรียบรอยแลว ใหกด เรยีบรอย

ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลบัสูหนาจอกอน
หนา ใหกด กลับ

ปุมลดัทีม่ีประโยชน
คุณสามารถใชปุมลดัตางๆ ตอไปนี้ขณะแกไขภาพได

● ในการดูภาพขนาดเต็มหนาจอ ใหกด * ในการกลับไป
ทีห่นาจอปกติ ใหกด * อกีครั้ง

● ในการหมุนภาพตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬกิา กดปุม
3 หรือ 1

● หากตองการซมูเขาหรือออก ใหกดปุม 5 หรือ 0

● หากตองการยายภาพที่ถูกซมู ใหเลือ่นขึ้น ลง ซาย
หรือ ขวา

การแกไขวิดีโอ
ตัวตัดตอวิดีโอสนับสนุนไฟลในรูปแบบ .3gp และ .mp4
และไฟลเสียงในรูปแบบ .aac, .amr, .mp3 และ .wav แต
จะไมสนับสนนุคุณสมบัติทั้งหมดของรูปแบบไฟล หรือ
ความหลากหลายทัง้หมดของรูปแบบไฟล

ในการแกไขวิดีโอคลิปที่อยูในรูปถาย ใหเลื่อนไปที่วดิีโอ
คลิป แลวเลือก ตัวเลือก > แกไข และเลือกจาก
รายการตอไปนี้

● รวม  — เพือ่เพิม่ภาพหรือวดิีโอคลิปลงในจุดเริ่มตน
หรือจุดสิ้นสุดของวิดีโอคลปิทีเ่ลือก

● เปลี่ยนเสียง  — เพือ่เพิ่มคลิปเสียงใหมและแทนที่
เสียงเดิมในวิดีโอคลปิ

● เพิม่ตัวอักษร  — เพือ่เพิม่ขอความไปยังจุดเริ่มตน
หรือจุดสิ้นสุดของวิดีโอคลิป

● ตัด  — เพือ่ตัดวดิีโอ และเลือกสวนที่คุณตองการจัด
เกบ็ไวในวิดีโอคลิป

ในการจับภาพของคลปิวิดีโออยางรวดเร็ว ใหเลือก ตวั
เลือก > จับภาพ ในหนาจอภาพตัวอยางแบบภาพยอ
ใหกดปุมเลือ่น แลวเลือก จบัภาพ

89

ภ
าพ
ถ
าย



การพิมพภาพ
การพิมพภาพ
ในการพมิพภาพดวยฟงกชันพมิพภาพ ใหเลอืกภาพที่
คุณตองการพมิพ และตัวเลือกพมิพในคลงัภาพ กลอง
ตัวแกไขภาพ หรือตัวดูภาพ

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

คุณสามารถพมิพเฉพาะภาพที่อยูในรูปแบบไฟล .jpeg
ภาพที่ถายดวยกลองถายรูปจะถูกจัดเกบ็ในรูปแบบ .jpeg
โดยอตัโนมัติ

การเลือกเครือ่งพมิพ
ในการพมิพภาพดวยฟงกชันพมิพภาพ ใหเลอืกภาพและ
ตัวเลือกพมิพในรูปถาย กลอง ตัวแกไขภาพ หรือตัวดู
ภาพ

เมื่อคุณใชฟงกชันพมิพภาพเปนครั้งแรก รายชื่อ
เครื่องพมิพที่ใชงานไดจะปรากฏขึ้น เลอืกเครื่องพมิพ
เครื่องพมิพนั้นจะถกูกําหนดเปนเครื่องพิมพทีต่ั้งไว

ในการใชเครื่องพมิพทีใ่ชรวมกนัไดกบัระบบ PictBridge
ใหเชื่อมตอสายเคเบิลขอมูลกอนที่จะเลอืกตัวเลือกการ
พมิพได และตรวจสอบวาไดตั้งคาโหมดสายเคเบิล
ขอมูลเปน พมิพภาพ หรือ ถามเมื่อเชื่อมตอ โปรดดู

ที“่USB” หนา 43 เครื่องพมิพจะปรากฏขึ้นโดยอตัโนมัติ
เมื่อคุณเลอืกตัวเลอืกการพมิพ
หากไมสามารถเลือกใชเครื่องพมิพที่ระบบกาํหนดได
รายชื่อเครื่องพมิพที่มีใหเลอืกใชไดจะปรากฏขึ้นอกีครั้ง

ในการเปลีย่นเครื่องพมิพทีร่ะบบตั้งไว ใหเลอืก ตัว
เลือก > การตัง้คา > เครือ่งพิมพที่ตั้งไว

ภาพตัวอยางกอนพมิพ
เมื่อคุณเลอืกเครื่องพมิพ รูปภาพทีเ่ลอืกจะปรากฏโดยใช
เคาโครงทีก่ําหนดไวลวงหนา

ในการเปลีย่นแปลงเคาโครง ใหเลื่อนไปทางซายหรือ
ขวาเพือ่ดูเคาโครงที่มีใหเลอืกในเครื่องพมิพทีเ่ลือก
หากภาพไมพอดีกับหนา เลือ่นขึ้นหรือลงเพือ่แสดงหนา
เพิม่เติม

การตั้งคาพมิพ
ตัวเลอืกที่มีใหเลอืกจะแตกตางกนัขึ้นกบัความสามารถ
ของเครื่องพมิพทีคุ่ณเลือก

ในการตั้งคาเครื่องพมิพเริ่มตน ใหเลือก ตัวเลือก >
เครือ่งพิมพที่ตัง้ไว

ในการเลอืกขนาดกระดาษ ใหเลอืก ขนาดกระดาษ
เลอืกขนาดกระดาษจากรายการ แลวเลอืก ตกลง เลือก
ยกเลิก เพือ่กลับสูหนาจอกอนหนา

การพิมพออนไลน
ดวยฟงกชันพมิพออนไลน คุณสามารถสั่งพมิพภาพ
ออนไลนไปที่บานของคุณไดโดยตรง หรือไปยังรานคาที่90
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คุณสามารถไปรับภาพนั้นไดในภายหลัง คุณยังสามารถ
สั่งซื้อผลิตภัณฑอืน่ๆ พรอมภาพที่เลอืกไว เชน แกวน้ํา
หรือแผนรองเมาส ผลติภัณฑที่มีจัดจําหนายจะขึ้นอยูกับ
ผูใหบริการ

คุณสามารถอานรายละเอยีดเพิม่เติมเกีย่วกบัแอปพลิ
เคชั่นไดจากคําแนะนําการใชงานโทรศัพททีม่ีอยูในหนา
สนบัสนุนผลิตภัณฑ Nokia หรือทีเ่วบ็ไซต Nokia ใน
ประเทศของคุณ

แบงปนภาพและวิดีโอออนไลน 
คุณสามารถแบงปนรูปภาพและคลิปวิดีโอในอลับั้ม
ออนไลน เว็บลอ็ก หรือบริการแบงปนออนไลนตางๆ ใน
เวบ็ทีใ่ชรวมกันได คุณสามารถอพัโหลดเนื้อหา จัดเกบ็
ประกาศทีย่ังไมเสร็จใหเปนแบบรางและทาํตอในภาย
หลงั รวมทัง้ดูเนื้อหาของอลับั้มได ชนิดของเนื้อหาที่ได
รับการสนับสนนุอาจแตกตางกนัไปขึ้นอยูกบัผูใหบริการ

ในการแบงปนภาพและวิดีโอออนไลน คุณตองมีบัญชีที่
ใชบริการแบงปนภาพออนไลนได โดยปกติ คุณสามารถ
สมัครใชบริการบนเว็บเพจของผูใหบริการได โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเพิม่เติม

การใชบริการนี้อาจเกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมาก
ผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูล
เพิม่เติมเกีย่วกับคาบริการการสงขอมูลไดจากผูให
บริการของคุณ

วธิีการเชื่อมตอที่แนะนําคือ WLAN
ในการอพัโหลดไฟลจากโฟลเดอรรูปถายไปที่บริการ
ออนไลน ใหกดปุม  แลวเลอืก รปูถาย เลอืกอลับั้ม

เลือ่นไปที่ไฟลที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > สง >
ประกาศลงเว็บ หรือเลอืกไฟล แลวเลือก  จากแถบ
เครื่องมือทีใ่ชอยู

หากตองการทราบรายละเอยีดเพิม่เติมเกีย่วกบัแอปพลิ
เคชั่นและผูใหบริการที่มีบริการดังกลาว โปรดไปทีห่นา
สนบัสนุนผลติภัณฑ Nokia หรือเวบ็ไซต Nokia ใน
ประเทศของคุณ
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คลงัภาพ
ในการเขาใชภาพ วดิีโอคลปิ และเพลง หรือเมื่อจะจัด
เกบ็และจัดวางคลิปเสียงและลงิคการสตรีม ใหกดปุม

 แลวเลอืก แอปพลิเคชั่น > สื่อ > คลังภาพ

มุมมองหลัก
กดปุม  แลวเลอืก แอปพลิเคชัน่ > สื่อ > คลัง
ภาพ และเลอืกจากรายการตอไปนี้

● รปูถาย   — เพือ่ดูภาพและวิดีโอที่อยูใน รูปถาย
โปรดดูที่“เกีย่วกบัรูปถาย” หนา 84

● คลิปวิดีโอ   — เพือ่ดูวิดีโอในศูนยวดิีโอ
● เพลง   — เพือ่เปด เครือ่งเลน โปรดดูที่“เครื่องเลน
เพลง” หนา 60

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

คุณสามารถเรียกดูและเปดโฟลเดอร รวมทัง้คัดลอกและ
ยายรายการไปยังโฟลเดอรไดอกีดวย คุณยังสามารถ
สรางอลับั้ม คัดลอก และเพิม่รายการลงในอลับั้มไดอกี
ดวย โปรดดูที“่อลับั้ม” หนา 86

ไฟลทีจ่ัดเกบ็ไวในการดหนวยความจําที่ใชรวมกนัได
ของคุณ (หากใสไว) จะแสดงดวยสัญลักษณ 

หากตองการเปดไฟล กดปุมเลื่อน วดิีโอคลปิ ไฟล
ประเภท RAM และลงิคการสตรีมจะเปดขึ้นและเลนใน

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

เสียง
แฟมขอมูลนี้จะประกอบดวยเสียงทัง้หมดทีคุ่ณไดสราง
ขึ้นดวยแอปพลิเคชั่นบันทึกหรือทีด่าวนโหลดจากเวบ็

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

ในการเดินหนาหรือกรอกลบั ใหเลือ่นไปทางซายหรือ
ทางขวา

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใชปุมสื่อเพือ่หยุด หยุด
ชั่วคราว เลนตอ กรอกลับ และเดินหนา

ในการดาวนโหลดเสียง ใหเลือกลงิคสําหรับดาวนโหลด
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ลิงคการสตรีม
ในการเปดลงิคการสตรีม ใหกดปุม  แลวเลือก แอป
พลิเคชั่น > สื่อ > คลังภาพ > ลิงคการสตรมี เลือก
ลงิค แลวกดปุมเลือ่น

ในการเพิม่ลงิคการสตรีมใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ลิงค
ใหม

การนําเสนอ
ในการนาํเสนอ คุณสามารถดูไฟล SVG (scalable vector
graphics) เชน การตูนและแผนที่ได รูปภาพ SVG ยังคง
รักษาภาพทีป่รากฏ เมื่อพมิพหรือดูบนจอภาพที่มีขนาด
และความละเอยีดแตกตางกัน

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

ในการขยาย ใหกดปุม 5 ในการยอ ใหกดปุม 0

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

ในการเปลีย่นระหวางภาพเต็มจอกบัภาพปกติ ใหกดปุม
*
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เครือขายโฮม
เกี่ยวกับเครือขายโฮม
โทรศัพทของคุณสามารถใชงานรวมกบัระบบ UPnP
(Universal Plug and Play) และไดรับการรับรองโดย
DLNA (Digital Living Network Alliance) คุณสามารถใช
อปุกรณจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) หรือเราเตอร
WLAN เพือ่สรางเครือขายโฮม จากนั้น คุณสามารถเชื่อม
ตออปุกรณ UPnP ที่ใชรวมกนัได ซึง่สนับสนุน WLAN กบั
เครือขาย อปุกรณที่ใชงานรวมกนัไดนี้อาจหมายถึง
โทรศัพทเคลือ่นทีข่องคุณ พซีีที่ใชรวมกนัได เครื่อง
เสียง หรือโทรทัศน หรือเครื่องรับสัญญาณมัลติมีเดียไร
สายที่ใชงานรวมกนัไดซึ่งเชื่อมตอกบัเครื่องเสียงหรือ
โทรทศัน

คุณสามารถแบงปนและซิงโครไนซไฟลสื่อที่อยูใน
โทรศัพทเคลือ่นทีร่วมกบัอปุกรณ UPnP อืน่ๆ ทีใ่ชรวมกนั
ไดและอปุกรณที่ไดรับการรับรองจาก DLNA โดยการใช
เครือขายโฮม ในการใชงานฟงกชันของเครือขายโฮม
และจัดการการตั้งคา ใหเลอืก  > เครือ่งมือ >
เชือ่มตอ > โฮมมีเดีย คุณยังสามารถใชแอปพลเิคชั่น
โฮมมีเดียเพือ่ดูและเลนไฟลสื่อจากอปุกรณเครือขาย
โฮมในโทรศัพทของคุณ หรืออปุกรณที่สามารถใชงาน
รวมกนัไดอื่น เชน เครื่องพซี ีเครื่องเสียง หรือโทรทศัน

ในการแสดงไฟลสื่อในอปุกรณเครือขายโฮมอืน่ เมื่ออยู
ในโฟลเดอรรูปถาย ใหเลอืกไฟล ตามดวย ตวัเลือก >
แสดงผานเครอืขายโฮม แลวเลือกอปุกรณ

ในการใชฟงกชัน WLAN ของโทรศัพทในเครือขายโฮม
คุณจะตองมีการติดตั้งการเชื่อมตอโฮมของระบบ WLAN
ที่ใชงานไดและมีอปุกรณอืน่ๆ ภายในบานทีเ่ปดใชระบบ
UPnP

หลังจากตั้งคาเครือขายโฮม คุณสามารถแบงปนรูปถาย
เพลง และวิดีโอกบัเพื่อนฝงูและครอบครัวที่บาน ทั้งนี้
คุณยังสามารถจัดเกบ็สื่อของคุณในเซิรฟเวอรสื่อ หรือดึง
ไฟลสื่อจากเซิรฟเวอรโฮมที่ใชงานรวมกนัได คุณ
สามารถเลนเพลงทีจ่ัดเกบ็อยูในโทรศัพทของคุณโดย
ใชเครื่องเสียงสเตอริโอในบานทีไ่ดรับการรับรองจาก
DLNA ควบคุมรายการเลนและระดับเสียงไดโดยตรงจาก
โทรศัพทของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูภาพทีถ่าย
ดวยกลองของโทรศัพทของคุณบนหนาจอทวีีทีใ่ชงาน
รวมกนัได ทัง้หมดนีค้วบคุมดวยโทรศัพทของคุณผาน
ทาง WLAN
เครือขายโฮมใชการตั้งคาความปลอดภัยของการเชื่อม
ตอ WLAN ใชคุณสมบัติของเครือขายโฮมในเครือขาย
โครงสรางพืน้ฐานของ WLANรวมกบัอปุกรณทีม่ีจุดเชื่อม
ตอ WLAN และเปดใชงานการเขารหัส
โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอกบัเครือขายโฮมไดกต็อ
เมื่อคุณยอมรับคําขอเชื่อมตอจากอุปกรณอืน่ทีใ่ชงาน
รวมกนัได หรือเลือกตัวเลือกเพือ่ดู เลน หรือคัดลอกไฟล
สื่อในโทรศัพทของคุณ หรือคนหาอุปกรณอืน่ๆ
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การตั้งคาเครือขายโฮม
หากตองการแบงดูไฟลสื่อที่จัดเกบ็อยูใน ภาพถาย ดวย
อปุกรณอืน่ๆ ที่ใชรวมกบั UPnP ไดและไดรับการรับรอง
จาก DLNA ผาน LAN ไรสาย (WLAN) คุณตองสรางและ
กาํหนดคาจุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็สําหรับเครือขายโฮม
ดวย WLAN แลวจึงกําหนดการตั้งคาสําหรับเครือขายโฮม
ในแอปพลิเคชั่นโฮมมีเดีย

ตัวเลือกที่เกีย่วของกบัเครือขายโฮมในแอปพลิเคชั่นจะ
ไมสามารถใชได จนกวาจะมีการกําหนดการตั้งคาในแอป
พลเิคชั่นโฮมมีเดีย

เมื่อคุณเขาใชแอปพลิเคชั่นโฮมมีเดียเปนครั้งแรก ตัว
ชวยตั้งคาจะเปดขึ้นเพือ่ชวยคุณกําหนดการตั้งคาเครือ
ขายโฮมใหกบัโทรศัพทของคุณ หากตองการใชตัวชวย
ตั้งคาภายหลงั ใหเลือก ตัวเลือก > เรยีกใชตัวชวย
แลวทาํตามคําแนะนํา

หากตองการเชื่อมตอคอมพวิเตอรที่ใชรวมกนัไดเขากับ
เครือขายโฮม คุณตองติดตั้งซอฟตแวรทีเ่กีย่วของใน
คอมพวิเตอร ซอฟตแวรจะอยูในแผนซีดีหรือดีวีดีทีม่า
พรอมกบัโทรศัพทของคุณ หรือคุณสามารถดาวนโหลด
ไดจากเพจสนับสนุนผลิตภัณฑบนเว็บไซต Nokia
การกําหนดการตั้งคา
หากตองการกําหนดการตั้งคาสําหรับเครือขายโฮม ให
เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้
● จุดเชือ่มตอโฮม  — หากตั้งใหเครื่องถามถึงจุดเชื่อม
ตอโฮมทกุครั้งที่เชื่อมตอเขากบัเครือขายโฮม ให
เลอืก ถามกอน หากตองการกําหนดจุดเชื่อมตอใหม
ทีจ่ะใชโดยอตัโนมัติเมื่อคุณใชเครือขายโฮม ใหเลือก

สรางใหม ในกรณีที่เครือขายโฮมของคุณไมไดเปด
ใชงานการตั้งคาความปลอดภัย WLAN คําเตือนความ
ปลอดภัยจะปรากฏขึ้น คุณสามารถดําเนินการตอและ
เปดใชงานความปลอดภัย WLAN ภายหลัง หรือ
ยกเลกิการกาํหนดจุดเชื่อมตอ และเปดใชงานความ
ปลอดภัย WLAN กอน

● ชื่ออุปกรณ  — ปอนชื่อสําหรับโทรศัพทของคุณที่
ปรากฏบนอปุกรณอืน่ๆ ทีใ่ชรวมกนัไดในเครือขาย
โฮม

● คัดลอกไป  — เลอืกตําแหนงทีจ่ะจัดเกบ็ไฟลสื่อที่
คัดลอก

การตั้งคาการแบงปนและการ
ระบุเนื้อหา
เลอืก เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > โฮมมีเดีย > แบงใช
เนื้อหา และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● การแบงใชเนื้อหา  — อนุญาตหรือปฏิเสธการแบง
ปนไฟลสื่อกบัอปุกรณที่ใชรวมกนัได หามตั้งคาการ
แบงใชเนื้อหากอนทีคุ่ณจะตั้งคาอืน่ๆ ทั้งหมดเสร็จ ถา
คุณตั้งคาเปดการแบงใชเนือ้หา อปุกรณ UPnP ที่ใช
งานรวมกนัไดอืน่ๆ ในเครือขายโฮมจะสามารถดูและ
คัดลอกไฟลทีคุ่ณเลือกทีจ่ะแบงปนใน ภาพและ
วิดีโอ และใชเพลยลิสตทีคุ่ณไดเลือกใน เพลง ใน
กรณีที่คุณไมตองการใหอปุกรณอืน่เขาถงึไฟลของ
คุณ ใหตั้งคาปดการแบงใชเนื้อหา

● ภาพและวิดโีอ  — เลอืกไฟลสื่อที่จะแบงใชกบั
อุปกรณอืน่ หรือดูสถานะการแบงปนภาพและวดิีโอ 95
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หากตองการอพัเดตเนื้อหาในแฟมขอมูล ใหเลือก
ตัวเลือก > รเีฟรชเนื้อหา

● เพลง  — เลอืกเพลยลิสตทีจ่ะแบงใชกบัอปุกรณอืน่
หรือดูสถานะการแบงปนและเนื้อหาเพลยลิสต หาก
ตองการอพัเดตเนือ้หาในแฟมขอมูล ใหเลือก
ตวัเลือก > รเีฟรชเนื้อหา

การดูและแบงใชไฟลสื่อ
ในการใชไฟลสื่อรวมกันกบัอปุกรณ UPnP อืน่ๆ ทีใ่ชรวม
กนัไดในเครือขายโฮม ใหเปดการใชเนือ้หารวมกนั หาก
ปดการใชงานการใชเนือ้หารวมกนัในอปุกรณของคุณ
คุณยังสามารถดูและคัดลอกไฟลสื่อที่จัดเกบ็ในอปุกรณ
เครือขายโฮมเครื่องอืน่ หากอปุกรณเครื่องนั้นอนุญาต

แสดงไฟลสื่อที่จัดเก็บไวในโทรศัพท
ในการแสดงรูปภาพ วิดีโอ และคลปิเสียงในอปุกรณอืน่ที่
อยูในเครือขายโฮม เชน เครื่องรับโทรศัพทที่ใชรวมกนั
ได ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

1. ในภาพถาย ใหเลือกภาพหรือวิดีโอคลิป หรือในคลัง
ภาพ ใหเลือกคลปิเสียง และ ตัวเลือก > แสดงผาน
เครอืขายโฮม

2. เลือกอปุกรณทีใ่ชรวมกนัได ทีซ่ึ่งไฟลสื่อถกูแสดง
ภาพจะปรากฏบนอปุกรณเครือขายโฮมและบน
โทรศัพทของคุณ แตคลิปวดิีโอและคลปิเสียงจะเลน
บนอปุกรณเครือขายโฮมเทานั้น

3. หากตองการหยุดการแบงปน ใหเลือก ตวัเลือก >
หยุดการแสดง

แสดงไฟลสื่อที่จัดเก็บไวในอุปกรณเครื่องอื่น
ในการแสดงไฟลสื่อทีจ่ัดเก็บไวบนอปุกรณเครือขายโฮม
เครื่องอืน่บนโทรศัพทของคุณ (หรือในเครื่องรับ
โทรศัพทที่ใชรวมกนัได) ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

1. กด  และเลอืก เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > โฮม
มีเดยี > เรยีกดูจากโฮม โทรศัพทของคุณจะเริ่ม
การคนหาอปุกรณอืน่ทีใ่ชงานรวมกนัได ชื่อของ
อปุกรณจะเริ่มปรากฎบนหนาจอ

2. เลือกอปุกรณจากในรายการ

3. เลือกประเภทสื่อที่คุณตองการชมจากอปุกรณเครื่อง
อื่น ประเภทของไฟลที่ใชไดจะขึ้นอยูกบัคุณสมบัติ
ของอปุกรณอกีเครื่อง
หากตองการคนหาไฟลโดยใชเกณฑทีแ่ตกตางกนั
เลือก ตัวเลือก > คนหา ในการจัดเรียงไฟล เลอืก
ตัวเลือก > การจดัเรยีง

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

6. เลือกอปุกณที่คุณตองการแสดงไฟล

ในการปรับความดังเมื่อเลนวดิีโอหรือคลปิเสียง ใหเลือ่น
ไปทางซายหรือทางขวา

ในการหยุดแบงใชไฟลสื่อ ใหเลอืก กลับ หรือ หยุด (จะ
มีใหใชเมื่อเลนวดิีโอและเลนเพลง)

เคล็ดลับ: คุณสามารถพมิพภาพทีบ่ันทึกไวใน
ภาพถายผานเครือขายโฮมดวยเครื่องพมิพ UPnP
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ที่ใชงานรวมกันได ไมจําเปนตองเปดใชการใช
เนือ้หารวมกนัไว

การคัดลอกไฟลสื่อ
ในการคัดลอกหรือโอนไฟลสื่อจากโทรศัพทของคุณไป
ยังอปุกรณอืน่ทีใ่ชรวมกนัได เชน เครื่องคอมพวิเตอรทีม่ี
ระบบ UPnP ทีใ่ชรวมกนัได ใหเลอืกไฟลในโฟลเดอรรูป
ถาย แลวเลือก ตวัเลือก > ยายและคัดลอก > คดั
ลอกไปเครอืขายโฮม หรือ ยายไปเครือขายโฮม ไม
จําเปนตองเปดการแบงใชเนือ้หา

ในการคัดลอกหรือโอนไฟลจากอปุกรณเครื่องอืน่มายัง
โทรศัพทของคุณ ใหเลือกไฟลในอุปกรณเครื่องอื่นและ
ตัวเลือกการคัดลอกทีต่องการจากรายการตัวเลือก ไม
จําเปนตองเปดการแบงใชเนือ้หา

ขอมูลสําคัญดานความ
ปลอดภัย
เมื่อคุณกําหนดคาเครือขายโฮม WLAN ใหเปดใชวิธกีาร
เขารหัสบนอปุกรณที่ใชจุดเชื่อมตอของคุณ แลวจึงเปด
ใชวิธกีารดังกลาวบนอปุกรณอืน่ที่คุณตองการนาํมา
เชื่อมตอกบัเครือขายโฮมของคุณ โปรดดูทีเ่อกสาร
ประกอบอปุกรณนั้นๆ เกบ็รหัสผานไวเปนความลับและ
เกบ็ไวในที่ๆ ปลอดภัยหางจากอปุกรณ

คุณสามารถดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งคาจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเนต็ WLAN ในโทรศัพทของคุณได

หากคุณใชโหมดการทาํงานแบบเฉพาะกจิเพือ่สราง
เครือขายภายในบานรวมกบัอปุกรณอืน่ที่ใชรวมกนัได ให
เปดวิธกีารเขารหัสใน ความปลอดภัย WLAN เมื่อคุณ
กาํหนดคาจุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็ ขั้นตอนนีจ้ะลดความ
เสี่ยงที่อาจมีบุคคลทีไ่มเปนทีต่องการเขามารวมเครือ
ขายเฉพาะกจิ

โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบหากอปุกรณอื่นพยายาม
เชื่อมตอกบัโทรศัพทและเครือขายโฮม หามยอมรับ
คําขอเชื่อมตอจากอปุกรณที่ไมรูจัก

หากคุณใช WLAN ในเครือขายที่ไมมีการเขารหัส ใหปด
การใชไฟลรวมกนักบัอุปกรณอืน่ หรือหามใชไฟลสื่อสวน
ตวใดๆ รวมกบัอปุกรณอืน่
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ศนูยวิดโีอ Nokia
ดวยศูนยวดิีโอ Nokia (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คุณสามารถดาวนโหลดและเรียกดูคลิปวิดีโอแบบ OTA
จากบริการวดิีโออนิเทอรเน็ตที่ใชรวมกนัไดโดยใชขอมูล
แพคเก็ตหรือ WLAN นอกจากนี้ คุณสามารถโอนคลิป
วิดีโอจากเครื่องพซีทีี่ใชงานรวมกนัไดไปที่โทรศัพทของ
คุณและดูคลปิวดิีโอดังกลาวในศูนยวดิีโอ

การใชจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ในการดาวนโหลด
วิดีโออาจเกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบ
เครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติม
เกีย่วกบัคาบริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของ
คุณ

โทรศัพทของคุณอาจไดรับการกาํหนดบริการไวลวงหนา
แลว

ผูใหบริการอาจใหบริการเนือ้หาฟรีหรือคิดคาธรรมเนียม
โปรดตรวจสอบราคาไดในบริการหรือจากผูใหบริการ

การดูและดาวนโหลดคลิป
วิดีโอ
การเชือ่มตอกับบริการวิดีโอ
1. กด  แลวเลอืก ศนูยวิดีโอ

2. ในการเชื่อมตอกบับริการ
ใหเลือก สารบบวิดีโอ
แลวเลอืกบริการวดิีโอที่
ตองการจากแคตตาลอ็ก
บริการ

เคล็ดลับ: คุณสามารถ
เปดบริการวดิีโอจาก
ลาํดับ ทีวีและวิดโีอ
ในเมนมูัลติมีเดีย

การดูคลิปวิดีโอ

ในการเรียกดูเนือ้หาบริการ
วิดีโอทีต่ิดตั้งไว ใหเลือก ลิงคขาววิดโีอ

ในการเลือกคลิปวิดีโอ ใหกดปุมเลื่อน เนื้อหาบริการ
วิดีโอจะแบงออกเปนประเภท หากตองการเรียกดูคลิป
วิดีโอ ใหเลอืกประเภท ในการคนหาคลิปวดิีโอทีอ่ยูใน
บริการ ใหเลอืก คนหาวิดโีอ ทั้งนี ้การคนหาดังกลาว
อาจไมมีใหในบริการทั้งหมด

ในการดูรายละเอยีดเกีย่วกบัคลปิวิดีโอทีเ่ลือกไว ให
เลอืก ตัวเลือก > รายละเอียดวิดีโอ

คลิปวิดีโอบางไฟลสามารถเรียกดูขอมูลแบบ OTA ได แต
บางไฟลตองดาวนโหลดลงในโทรศัพทกอน ในการ
ดาวนโหลดคลิปวดิีโอ ใหเลือก ตัวเลือก >
ดาวนโหลด ระบบจะดําเนินการดาวนโหลดตอไปโดย
อยูในพืน้หลังในกรณีทีคุ่ณออกจากแอปพลิเคชั่น วิดีโอ98
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ทีด่าวนโหลดจะถกูจัดเกบ็ไวใน วิดีโอของฉัน ในการ
ตรีมคลิปวิดีโอหรือดูคลปิที่ดาวนโหลด ใหเลอืก ตวั
เลือก > เลน ขณะที่เลนคลิปวิดีโอ ใหใชปุมสื่อควบคุม
เครื่องเลน ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง

ตารางเวลาดาวนโหลด

การตั้งคาแอปพลิเคชั่นเพือ่ดาวนโหลดคลปิวิดีโอโดย
อตัโนมัติอาจเกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผาน
เครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเกีย่วกบั
คาบริการเกีย่วกับการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของ
คุณ ในการกาํหนดตารางเวลาการดาวนโหลดอตัโนมัติ
สําหรับคลิปวิดีโอในบริการ ใหเลอืกประเภท ใหเลือก ตวั
เลือก > ตารางเวลาดาวนโหลด ศูนยวิดีโอจะ
ดาวนโหลดคลปิวิดีโอใหมทุกวันตามเวลาที่คุณกําหนด
ไวโดยอตัโนมัติ

ในการยกเลกิตารางเวลาดาวนโหลดสําหรับประเภท ให
เลอืก ดาวนโหลดดวยตนเอง เปนวิธกีารดาวนโหลด

ลิงคขาววิดีโอ
เนือ้หาของบริการวิดีโอทีต่ิดตั้งจะไดรับการเผยแพรโดย
ใชลิงคขาว RSS คุณสามารถดูและจัดการลิงคขาวใน
ลิงคขาววิดีโอ ได

ในการตรวจสอบการสมัครลิงคขาวปจจุบัน ใหเลอืก ตัว
เลือก > การสมัครลิงคขาว

ในการรีเฟรชขอมูลลงิคขาวทั้งหมด ใหเลือก ตวัเลือก >
รเีฟรชลิงคขาว

ในการสมัครลิงคขาวใหม ใหเลือก ตวัเลือก > เพิ่มลิงค
ขาว เลอืก ผานสารบบวิดโีอ เพือ่เลือกลิงคขาวจาก
บริการในไดเรกทอรี่วดิีโอ หรือ เพิ่มดวยตนเอง เพือ่
เพิม่ที่อยูลงิคขาววดิีโอ

ในการดูวิดีโอที่มีในลิงคขาว ใหเลือ่นไปที่ลงิคขาว แลว
กดปุมเลื่อน

ในการดูรายละเอยีดเกี่ยวกบัวดิีโอ ใหเลือก ตัวเลือก >
รายละเอียดลิงคขาว

ในการอพัเดตขอมูลของลงิคขาวปจจุบัน ใหเลือก ตัว
เลือก > รเีฟรชรายการ

ในการจัดการตัวเลือกบัญชีผูใชสําหรับลิงคขาวทีไ่ดรับ
ถามี ใหเลือก ตัวเลือก > จดัการบญัชผีูใช

เมื่อจะลบลิงคขาวออกจากการสมัคร ใหเลอืก ตวั
เลือก > ลบลิงคขาว คุณอาจไมสามารถลบลิงคขาวที่
ติดตั้งไวแลวลวงหนาได

วิดีโอของฉัน
วดิีโอของฉันเปนที่จัดเกบ็วิดีโอทั้งหมดในแอปพลิเคชั่น
ศูนยวดิีโอ คุณสามารถแสดงรายชื่อวิดีโอที่ดาวนโหลด
และคลปิวดิีโอที่บันทกึดวยกลองโทรศัพทในหนาจอ
แยกจากกนัได ในการเปดวิดีโอของฉัน ใหกดปุม 
แลวเลือก ศนูยวิดโีอ > วิดีโอของฉัน

ในการเปดโฟลเดอรและดูคลปิวดิีโอ ใหใชปุมเลื่อน ใน
การสั่งงานเครื่องเลนวดิีโอขณะที่กําลังเลนคลิปอยู ให
ใชปุมสื่อ ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง
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ในการเปดหรือปดเสียง ใหเลอืก ตัวเลือก > ปดเสียง
หรือ เลิกปดเสียง

ในการดูรายละเอยีดไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > ราย
ละเอียดวิดโีอ

ในการเลนคลิปวิดีโอทีด่าวนโหลดในเครือขายโฮม ให
เลอืก ตวัเลือก > แสดงผานเครอืขายโฮม เครือขาย
โฮมจะตองไดรับการกําหนดคากอน โปรดดูที“่เกีย่วกบั
เครือขายโฮม” หนา 94

ในการยายคลิปวดิีโอไปทีโ่ฟลเดอรอืน่ในโทรศัพทของ
คุณ ใหเลอืก ตัวเลือก > ยายไปโฟลเดอร

ในการสรางโฟลเดอรใหม ใหเลอืก โฟลเดอรใหม

ในการยายคลิปวดิีโอไปยังการดหนวยความจําที่ใชงาน
รวมกนัได ใหเลอืก ตัวเลือก > ยายไปการดความจํา

การโอนวิดีโอจากเครื่อง
คอมพิวเตอร
โอนคลปิวดิีโอของคุณเองจากอปุกรณที่ใชรวมกนัไดไป
ทีศู่นยวดิีโอโดยใชสาย USB ที่ใชรวมกนัได ศูนยวิดีโอจะ
แสดงคลปิวดิีโอที่มีรูปแบบซึง่โทรศัพทของคุณ
สนับสนุนรูปแบบดังกลาวเทานั้น

1. ในการดูโทรศัพทของคุณบนคอมพวิเตอรเปนหนวย
ความจําสํารอง ซึ่งคุณสามารถโอนไฟลขอมูลใดๆ
ได ใหทําการเชื่อมตอดวยสาย USB

2. เลือก อุปกรณจัดเก็บขอมูล เปนโหมดการเชื่อม
ตอ คุณตองใสการดหนวยความจําที่ใชรวมกันไดลง
ในเครื่อง

3. เลือกคลปิวิดีโอที่คุณตองการคัดลอกจากเครื่อง
คอมพิวเตอร

4. โอนคลิปวิดีโอไปที่ E:\My Videos ในการดหนวย
ความจํา
คลิปวดิีโอที่โอนจะปรากฏในโฟลเดอร วิดีโอของ
ฉัน ของศูนยวิดีโอ ไฟลวิดีโอในโฟลเดอรอืน่ๆ ใน
โทรศัพทจะไมปรากฏขึ้น

การตั้งคาศูนยวิดีโอ
ในมุมมองหลกัศูนยวิดีโอ ใหเลอืก ตวัเลือก > การตัง้
คา และจากตัวเลือกตอไปนี้
● การเลือกบรกิารวิดโีอ  — เลอืกบริการวิดีโอทีคุ่ณ
ตองการใหปรากฏในศูนยวดิีโอ ทัง้นี้ คุณสามารถดู
รายละเอยีดของบริการวิดีโอได

● จุดเชื่อมตอที่ตัง้ไว  — เลือก ถามกอน หรือ ผูใช
กําหนด เพือ่เลอืกจุดเชื่อมตอทีใ่ชในการเชื่อมตอ
ขอมูล การใชจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ในการ
ดาวนโหลดไฟลอาจเกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวน
มากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอ
ขอขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัคาบริการการสงขอมูลได
จากผูใหบริการของคุณ

● การควบคุมโดยผูปกครอง  — เปดใชงานฟงกชัน
ควบคุมสิทธิการเลนสําหรับบริการวดิีโอ หากผูให
บริการไดกําหนดขีดอายุในการรับชมวิดีโอ100
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● ภาพยอ  — เลือกวาจะดาวนโหลดหรือดูภาพยอใน
ลิงคขาววิดีโอ
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N-Gage
เกี่ยวกับ N-Gage
N-Gage คือแพลตฟอรมเกมสบนมือถือที่ใหบริการ
สําหรับโทรศัพทมือถือ Nokia ที่ใชงานรวมกนัได
มากมาย คุณสามารถเขาถงึเกมส, ผูเลน และเนื้อหาของ
ระบบ N-Gage ผานแอปพลิเคชั่น N-Gage บนโทรศัพท
ของคุณ คุณยังสามารถดาวนโหลดเกมสและเขาถึง
คุณสมบัติบางอยางจากคอมพวิเตอรของคุณไดที่
www.n-gage.com
ดวยระบบ N-Gage คุณสามารถดาวนโหลดและซื้อเกมส
รวมทั้งเลนเกมสดวยตัวคุณเองหรือกบัเพือ่นได คุณยัง
สามารถดาวนโหลดตัวอยางเกมสเพือ่ลองเลนเกมสใหม
ของเรา และสั่งซื้อเกมสที่คุณชอบได N-Gage ยังให
บริการการเชื่อมตอกบัผูเลนรายอื่น และติดตามรวมทัง้
แบงปนการดูผลคะแนนและการชนะในเกมสอืน่ๆ ดวย

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

การบริการทัง้หมดของ N-Gage ที่ตองเชื่อมตอไปยัง
เซริฟเวอรของระบบ N-Gage เชน การดาวนโหลดไฟล
เกมส การสั่งซื้อเกมส เกมสออนไลน การเลนเกมสแบบ

หลายคน การสรางชื่อผูเลน การสนทนา และการรับสง
ขอความ จะเกีย่วของกบัการรับสงขอมูลจํานวนมาก

ผูใหบริการของคุณอาจคิดคาบริการสําหรับการโอนยาย
ขอมูลตางๆ โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกับ
แผนการโอนยายขอมูลไดจากผูใหบริการโทรศัพท

มุมมอง N-Gage
แอปพลิเคชั่น N-Gage ประกอบดวยสวนตางๆ 5 สวน

   หนาหลักจะเปดขึ้นเมื่อคุณเริ่มตนแอปพลิเคชั่น
 N-Gage คุณสามารถเริ่มเลนเกมส หรือเลนตอเกมสที่คุณ
เลนลาสุดแลวพักไว ตรวจสอบคะแนน N-Gage ปจจุบัน
ของคุณ คนหาเกมสเพิม่เติม อานขอความของคุณ หรือ
เชื่อมตอกบัเพือ่น N-Gage ทีพ่รอมเลนเกมสได

   ในเกมสสวนตัว คุณสามารถเลนและจัดการเกมสที่
คุณดาวนโหลดลงในเครื่องของคุณ คุณสามารถติดตั้ง
และลบเกมส ใหคะแนนและประเมินเกมสทีคุ่ณเลน และ
แนะนําเกมสแกเพือ่น N-Gage ของคุณ
   ในรูปแบบสวนตัว คุณสามารถจัดการขอมูลรูปแบบ
และรายละเอยีด พรอมทั้งจัดเกบ็ขอมูลประวัติการเลน
เกมส N-Gage ของคุณ

   ในเพือ่นของฉัน คุณสามารถเชิญผูเลน N-Gage อื่น
เขาในรายชื่อเพือ่นของคุณ และดูวาผูเลนนัน้ออนไลน

102

N-
Ga

ge

http://www.ngage.com


และพรอมเลนหรือไม คุณยังสามารถสงขอความไปยัง
เพือ่น N-Gage ของคุณ

   ในโชวรูม คุณสามารถคนหาขอมูลเกีย่วกบัเกมส
 N-Gage รวมถงึภาพหนาจอและการประเมินจากผูเลน 
คุณยังสามารถลองเลนเกมสใหมไดโดยการดาวนโหลด
เกมสลองเลน หรือเพิม่พนูประสบการณเลนเกมสของ
คุณดวยเกมสพเิศษสําหรับเกมสทีม่ีอยูในเครื่องของคุณ
แลว

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

เมื่อคุณเปดแอปพลเิคชั่น N-Gage และเชื่อมตอกบั
บริการของระบบ N-Gage เปนครั้งแรก คุณจะถูกขอให
สรางชื่อผูเลน N-Gage คุณสามารถเชื่อมตอกบัเครือขาย
ได เชน โดยการตั้งคาความพรอมของคุณดวยการเลือก
Options > Set Availability > Available to Play
หากคุณมีชื่อผูเลน N-Gage แลว ใหเลือกฉันมีบัญชี และ
ปอนชื่อผูใชและรหัสผานของคุณเพือ่ลอ็กอนิเขาสูระบบ

ในการสรางชื่อผูเลนใหม:

1. เลอืก ลงทะเบียนบัญชีใหม

2. ปอนวันเกดิของคุณ ชื่อผูเลนทีต่องการ และรหัสผาน
หากมีการใชชื่อผูเลนนีแ้ลว ระบบ N-Gage จะแนะนํา
รายการชื่อทีค่ลายคลึงกนัทีส่ามารถใชได

3. ในการลงทะเบียนชื่อผูเลนของคุณ ใหปอนราย
ละเอียดของคุณ อานและยอมรับขอตกลงและ
เงื่อนไขการใชงาน แลวเลือก Register

คุณสามารถสรางชื่อผูเลนของคุณบนเว็บไซต N-Gage
ไดที่ www.n-gage.com
เมื่อคุณสรางชื่อผูเลนแลว คุณสามารถแกไขการตั้งคา
และขอมูลสวนตัวของคุณไดในแท็บสวนตัวในรูปแบบ
ของฉัน

อาจมีการเรียกเกบ็คาบริการในการโอนถายขอมูลสําหรับ
การสรางชื่อผูเลนในโทรศัพทของคุณ

การเริ่มเลนเกมส
ในการเริ่มเลนเกมสทีคุ่ณเลนลาสุด ไปทีห่นาหลัก และ
เลอืก Start Game
ในการเลนเกมสที่พกัไวตอ เลอืก Options > Resume
Game

การตดิตามความคืบหนาของคณุ
ในการดูคะแนน N-Gage ปจจุบันของคุณ ไปที่หนาหลัก
และเลือก Track My Progress
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การเลนพรอมเพื่อน
ในการติดตอกบัผูเลน N-Gage ในรายชื่อเพือ่นของคุณ
และเชิญเขาเขาเลนเกมส เลอืก Play With Friends
 N-Gage จะแนะนําเพือ่นรวมเลนเกมสของคุณโดยดูจาก
ประวัติการเลนเกมสกอนหนาของคุณ และความพรอมใช
งานของเพือ่น N-Gage ของคุณ
ในการคนหาเพื่อนคนอื่นทีจ่ะเลนดวย เลอืก Options >
View My Friends
รายการนีไ้มปรากฏขึ้นหากไมมีรายชื่อเพือ่นของคุณ
โปรดดูที“่การเชื่อมตอกบัผูเลนคนอืน่” หนา 105

การเลนและจัดการเกมส
ในการเลนและจัดการเกมสที่ดาวนโหลดและติดตั้งใน
เครื่องของคุณแลว เลอืก My Games เกมสจะเรียงลําดับ
โดยแสดงเกมสที่มีวันที่เลนครั้งสุดทายลาสุดกอน

ประเภทเกมสใน เกมสสวนตัว อาจมีได 5 ประเภทดังนี้

● เกมสแบบเต็ม — เกมสเหลานีเ้ปนเกมสทีคุ่ณซือ้มา
โดยมีใบอนุญาตฉบับเต็ม ใบอนุญาตนีอ้าจมีใหเลือก
ซื้อหลายแบบ ขึ้นกบัเกมสและภูมิภาคของคุณ

● เกมสลองเลน — เกมสเหลานี้เปนไฟลเกมสแบบเต็ม
ซึ่งคุณเขาเลนไดโดยมีชวงเวลาจํากัด หรือมีขอมูล
จํากดั เมื่อระยะเวลาลองเลนสิ้นสุด คุณตองซือ้ใบ
อนุญาตเพือ่ปลดล็อคเกมสเปนเกมสแบบเต็ม และ
เลนตอได เกมสเหลานีจ้ะมีสัญลกัษณลองเลนกาํกับ
ไว

● เกมสสาธิต — เกมสประเภทนีเ้ปนแคสวนหนึง่ของทั้ง
เกมส โดยมีคุณสมบัติและระดับการเลนอยางจํากดั
มาก เกมสเหลานี้จะมีสัญลกัษณสาธิตกาํกบัไว

● เกมสแบบเต็มที่หมดอายุแลว — เกมสเหลานีเ้ปน
เกมสทีคุ่ณซื้อโดยมีใบอนุญาตแบบจํากดั ซึง่ขณะนี้
หมดอายุแลว โดยเกมสจะมีรูปนาฬกิาและลกูศร
กํากบัไว

● ไมสามารถเลนได — เกมสเหลานีเ้ปนเกมสแบบเต็ม
ซึง่คุณลบออก หรือคุณดาวนโหลดแลวแตการติดตั้ง
ยังไมสมบูรณ เกมสเหลานีจ้ะปรากฏเปนไมสามารถ
เลนไดในรายชื่อเกมส นอกจากนี้ เกมสที่ติดตั้งใน
การดหนวยความจํายังแสดงเปนไมสามารถเลนได
เมื่อมีการถอดการดหนวยความจําออก

หากมีการดาวนโหลดเกมสพเิศษ แตยังไมไดติดตั้ง
กราฟกของเกมสดังกลาวจะไมมีอยูเชนกนั และไม
สามารถเลนเกมสนั้นไดจนกวาจะมีการติดตั้งเกมสนั้น

การแกไขรายละเอียดรูปแบบ
ในการแกไขรายละเอยีดรูปแบบทั่วไป ใหเลอืก
Options > Edit Profile เปดแทบ็ทัว่ไป แลวเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:

● Icon  — เพิม่รูปภาพเพือ่แสดงตัวคุณ เมื่อคุณเปลี่ยน
ไอคอน ระบบ N-Gage จะแสดงรายการรูปภาพ
ทั้งหมดในคลงัภาพบนโทรศัพทของคุณทีส่ามารถใช
เปนไอคอนได เลอืกรูปภาพทีคุ่ณตองการจาก
รายการ หรือใชเมนูคนหาในการคนหารูปภาพ

● Motto  — เพิม่ขอความสวนตัวแบบสั้น ในการแกไข
ขอความ ใหเลอืก Change104
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● Favorite Game(s)  — ปอนชื่อเกมสโปรดของคุณ
● Device Model  — หมายเลขรุนโทรศัพทของคุณ
ระบบจะกาํหนดโดยอัตโนมัติและไมสามารถแกไขได

● Show Location  — เลอืกวาคุณตองการแสดงเมือง
และประเทศของคุณในรูปแบบทัว่ไปของคุณหรือไม
คุณสามารถเปลีย่นตําแหนงของคุณไดในแทบ็สวน
ตัว

หลงัจากทีคุ่ณอพัเดตรูปแบบของคุณแลว ใหลอ็กอนิเขา
สูบริการดวยชื่อผูเลนของคุณ เพือ่ตรวจสอบใหแนใจ
วาการเปลีย่นแปลงที่ทาํกบัรูปแบบของคุณซิงโครไนซ
กบัเซิรฟเวอรของระบบ N-Gage แลว

การเชื่อมตอกับผูเลนคนอื่น
ในการเชื่อมตอกบัผูเลน N-Gage คนอืน่และจัดการกบั
รายการเพือ่นของคุณ ใหไปยังเพือ่นของฉัน คุณสามารถ
คนหาผูเลน N-Gage ไดเปนรายบุคคลและเชิญใหเขา
รวมในรายการเพือ่นของคุณ จากนั้นดูวาเพือ่นของคุณ
คนใดกาํลังออนไลนอยูและสามารถเลนเกมสได คุณยัง
สามารถสงและรับขอความสวนตัวและแนะนําเกมสได

การคนหาและเพิ่มเพื่อน
ในการเชิญผูเลน N-Gage เขาสูรายชื่อเพือ่นของคุณ ให
ปอนชื่อผูเลนของเครื่องลงในชอง Add a Friend ใน
ชื่อเพือ่น ใสขอความเชิญ หากตองการ ในการสงคํา

เชิญ เลอืก Send หากผูเลนตกลงรับคําเชิญ ผูเลนนั้นจะ
ปรากฏในรายชื่อเพือ่นของคุณ

หากคุณไมมีเพือ่น N-Gage และตองการพบปะกบัผูเลน
อืน่ ไปที ่N-Gage Arena ที ่www.n-gage.com และเยี่ยม
ชมหองสนทนาและฟอรัม

การดขูอมูลเพื่อน
ในการดูขอมูลเกีย่วกบัเพือ่น เชน คะแนน N-Gage
ปจจุบันของเพือ่น หรือเกมสที่เลนลาสุด เลื่อนไปผูเลน
ในรายชื่อเพือ่น คุณตองออนไลนอยูและเชื่อมตอกบั
บริการ N-Gage เพือ่ดูสถานะออนไลนปจจุบันของเพือ่น
คุณ

สัญลักษณทีอ่ยูติดกบัชื่อเพือ่นแสดงถงึสภาวะพรอมใช
งานของเพือ่นคุณ
คุณสามารถสงขอความสวนตัวไปยังเพือ่น N-Gage ของ
คุณ แมวาคุณอยูในสถานะไมวางหรือออฟไลนกต็าม

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

การใหคะแนนผูเลน
ในการใหคะแนนผูเลน เลือ่นไปยังผูเลนในรายชื่อเพือ่น
และเลือก Options > Rate Player คุณสามารถให
คะแนนผูเลนตั้งแต 1 ดาว ถึง 5 ดาว คะแนนทีคุ่ณใหมีผล
ตอชื่อเสียงของผูเลนในชุมชน
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การสงขอความ
ในเมนูเพือ่นของฉัน คุณสามารถแลกเปลีย่นขอความ
สวนตัวกบัผูเลนรายอืน่ ทีอ่ยูในรายการเพือ่นของคุณได
หากเพือ่นของคุณล็อกอนิเขาสูบริการ N-Gage ในขณะนี้
เพือ่นจะสามารถตอบรับขอความของคุณได และคุณก็
สามารถพดูคุยแบบตัวตอตัว ซึง่มีลกัษณะคลายกบัการ
สงขอความทันใจได

ในการดูขอความใหมทีไ่ดรับจากเพือ่นในระบบ N-Gage
ใหเลื่อนไปยังเพือ่นในรายการเพือ่นของคุณ แลวเลอืก
Options > View Message ระบบจะลบขอความทีอ่าน
แลวโดยอตัโนมัติเมื่อคุณออกจากระบบ N-Gage
ในการดูการแนะนําเกมส ใหเลือก Options > View
Recommendation ระบบจะลบการแนะนาํเกมสโดย
อตัโนมัติ หลงัจากทีคุ่ณไดรับมาแลวหนึง่สัปดาห

ในการสงขอความไปยังเพือ่นในระบบ N-Gage ใหเลือ่น
ไปยังเพือ่นในรายการเพือ่นของคุณ แลวเลอืก
Options > Send Message ขนาดสูงสุดของขอความ
สวนตัวคือ 115 ตัวอักษร ในการสงขอความ ใหเลือก
Submit
คุณตองเชื่อมตอกับ GPRS, 3G หรือ LAN แบบไรสาย เพือ่
ใหสามารถใชคุณสมบัติการรับสงขอความได อาจมีการ
เรียกเกบ็คาบริการในการโอนถายขอมูล สําหรับขอมูล
เพิม่เติม โปรดติดตอผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

การตั้งคา N-Gage
ในการเปลีย่นแปลงการตั้งคา N-Gage ของคุณ ใหเลือก
Options > Edit Profile และเลื่อนไปยังแท็บสวนตัว

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

● Player Name  — คุณสามารถแกไขชื่อผูเลนไดจน
กระทัง่เมื่อคุณล็อกอนิเขาสูเครือขายเปนครั้งแรก
เทานั้น และไมสามารถแกไขไดหลังจากนัน้

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

● Connection Settings  — คุณสามารถอนุญาตให
 N-Gage เชื่อมตอกบัเครือขายไดโดยอตัโนมัติเมื่อ
จําเปนตองใช และกาํหนดจุดเชื่อมตอที่คุณตองการ
รวมถงึขีดจํากดัในการโอนถายขอมูลทีท่ําใหเกิด
เสียงเตือน

● Account Details  — การกาํหนดลกัษณะการสั่งซื้อ
ของคุณ เมื่อคุณสั่งซื้อเกมส ระบบจะถามคุณวา
ตองการบันทึกรายละเอยีดในการชําระเงิน ซึ่งไดแก
หมายเลขบัตรเครดิตของคุณหรือไม ทัง้นี้เพือ่การสั่ง
ซือ้ทีร่วดเร็วขึ้นในอนาคต
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ขอความ
เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกนัไดเทานัน้ทีจ่ะ
รับและแสดงขอความมัลติมีเดียได ลกัษณะขอความที่
แสดงอาจแตกตางกนัขึ้นกบัโทรศัพทที่รับขอความ

หนาจอหลักเมนูการรับสง
ขอความ
ใหกดปุม  และเลือก ขอความ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

หากตองการสรางขอความใหม เลือก ขอความใหม
เมนกูารรับสงขอความ ประกอบดวยแฟมขอมูลตอไปนี้:

●  ถาดเขา — ขอความทีไ่ดรับ ยกเวนอีเมลและ
ขอความจากระบบจะถูกจัดเกบ็ไวที่นี่

●  โฟลเดอรของฉัน  — การจัดการขอความของคุณ
ไปยังแฟมขอมูล

เคล็ดลับ: หากตองการหลีกเลี่ยงการเขียน
ขอความที่คุณสงบอยๆ ซ้ําไปซ้ํามา ใหใชขอความ
ที่อยูใน ตวัอยางขอความ ใน โฟลเดอรของ
ฉัน คุณสามารถสรางและบันทกึแมแบบของคุณ
เองได

●  ศนูยขอความใหม — เชื่อมตอกบัศูนยรับสง
ขอความระยะไกลของคุณเพื่อรับขอความอเีมลใหม
หรือดูขอความอเีมลที่รับกอนหนานี้แบบออฟไลน
กไ็ด

●  ฉบบัราง — ขอความฉบับรางที่ไมไดสงจะถกูจัด
เกบ็ไวที่นี่

●  สง — ขอความ 20 ขอความสุดทายทีส่งไปแลว
ยกเวนขอความที่สงดวยการเชื่อมตอ Bluetooth จะ
ถกูจัดเกบ็ไวทีน่ี่ คุณสามารถเปลี่ยนจํานวนของ
ขอความที่จะบันทึกในแฟมขอมูลนีไ้ด

●  ถาดออก — ขอความที่รอสงจะถูกบันทึกชั่วคราว
ไวในถาดออก เชน เมื่อโทรศัพทของคุณอยูนอก
บริเวณเครือขาย

●  รายงาน — คุณสามารถขอใหระบบเครือขายสง
รายงานผลการสงขอความตัวอกัษร รวมทั้งขอความ
มัลติมีเดียที่คุณสงใหคุณทราบได (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

หากตองการปอนและสงคําขอใชบริการ (โดยทัว่ไปรูจัก
กนัในชื่อคําสั่ง USSD) เชน คําสั่งการใชงานบริการเสริม
จากระบบเครือขาย ไปยังผูใหบริการของคุณ เลอืก ตวั
เลือก > คําสั่งบรกิาร ในหนาจอหลักเมนูการรับสง
ขอความ

ขอความจากระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ทาํใหคุณสามารถรับขอมูลในหัวขอตางๆ ไดมากมาย
เชน สภาพอากาศหรือสภาวะการจราจร จากผูใหบริการ
ของคุณ หากตองการทราบหัวขอที่ใหบริการ รวมทั้ง
หมายเลขที่สัมพนัธกบัหัวขอนั้นๆ สามารถติดตอ
สอบถามไดจากผูใหบริการของคุณ ในหนาจอหลักเมนู
การรับสงขอความนั้น เลอืก ตวัเลือก > ขอความจาก
ระบบ 
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แตไมสามารถรับขอความจากระบบบนเครือขาย UMTS
การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตอาจปดกั้นการรับ
ขอความจากระบบ

การเขียนขอความ
โทรศัพทของคุณสนบัสนนุระบบการปอนตัวอกัษรแบบ
ปกติ และระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ระบบชวยสะกดคํา
อตัโนมัติ ชวยใหคุณสามารถปอนตัวอกัษรไดโดยการกด
ปุมเพยีงครั้งเดียว ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติจะอางองิ
คําศัพทจากพจนานกุรมในเครื่องซึง่คุณสามารถเพิม่คํา
ใหมเขาไปได

เมื่อคุณเขียนขอความ  จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเขียน
ขอความโดยใชระบบปอนตัวอกัษรแบบปกติ และ

 เมื่อใชระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ

ระบบปอนตวัอกัษรแบบปกติ
กดปุมตัวเลข (1–9) ซ้ําๆ จนพบตัวอักษรที่ตองการ โดย
ปุมตัวเลขแตละปุมจะมีตัวอกัษรอยูมากกวาทีร่ะบุไวบน
ปุมนัน้ๆ

หากตัวอกัษรตัวถัดไปอยูบนปุมเดียวกนั ใหรอจนกระทัง่
เคอรเซอรปรากฏ (หรือเลือ่นไปทางขวา หากไมตองการ
รอ) และปอนตัวอักษรที่ตองการ

หากตองการเวนวรรค ใหกดปุม 0 หากตองการเลื่อน
เคอรเซอรไปยังบรรทดัถัดไป ใหกดปุม 0 3 ครั้ง

ระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ
เมื่อใชระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ คุณสามารถปอนตัว
อักษรใดๆ กต็ามโดยการกดปุมครั้งเดียว ระบบชวยสะกด
คําอตัโนมัติจะอางองิคําศัพทจากพจนานกุรมในเครื่อง
ซึ่งคุณสามารถเพิม่คําใหมเขาไปได

1. หากตองการเปดหรือปดการทาํงานของระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติในการตั้งคาทัว่ไป กด  และ
เลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > การ
ปรบัตัง้คา > ภาษา > ตวัชวยสะกดคํา

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

คําทีแ่นะนาํจะเปลีย่นหลงัจากกดปุมแตละครั้ง
3. เมื่อคุณเขียนคําที่ตองการถูกตองแลว ใหเลื่อนไป
ทางขวา เพือ่ยืนยัน หรือกด 0 เพือ่เวนวรรค

หากคําที่ปรากฏไมถูกตอง ใหกด * ซ้าํๆ เพือ่ดูคําอื่น
ที่สอดคลองกนัที่พบในพจนานุกรมทีละคํา
หากเครื่องหมาย ? ปรากฏหลังคํา แสดงวาคํานั้นไม
ไดอยูในพจนานุกรม หากตองการเพิม่คําลงใน
พจนานุกรม ใหเลอืก สะกด ปอนคําที่ตองการลงไป
โดยใชระบบปอนตัวอกัษรแบบปกติ แลวเลอืก ตกลง
คํานัน้ๆ จะเพิม่เขาไปอยูในพจนานกุรมดวย เมื่อ
พจนานุกรมเต็ม คําใหมจะเขาไปแทนที่คําทีเ่กาที่สุด
ที่เคยปอนไว
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4. เริ่มเขียนคําถัดไป

เคลด็ลบัในการปอนขอความ
ในการปอนตัวเลขในโหมดตัวอกัษร ใหกดปุมตัวเลขที่
ตองการคางไว

ในการสลับระหวางโหมดตัวอกัษรแบบตางๆ ใหกดปุม #

ในการลบตัวอกัษร ใหกดปุม C ในการลบตัวอกัษร
มากกวาหนึ่งตัว ใหกดปุม C คางไว
เครื่อหมายวรรคตอนที่ใชบอยที่สุดจะอยูที่ปุม 1  ในการ
เลือ่นไปตามเครื่องหมายทลีะตัว หากคุณกาํลังใชระบบ
ปอนตัวอกัษรแบบปกติ ใหกดปุม 1 หากคุณใชระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติ ใหกดปุม 1 แลวกดปุม * ซ้าํๆ

ในการเปดรายการตัวอักขระพเิศษ ใหกดปุม * คางไว 

เคล็ดลับ: ในการเลือกอกัขระพเิศษหลายๆ ตัว
จากรายการอักขระพเิศษ ใหกดปุม 5 ที่ดานหลัง
ของอกัขระแตละตัวทีไ่ฮไลตไว

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

เมื่อตองการเปลี่ยนภาษาที่ใชเขียน ใหเลือก ตวัเลือก >
ภาษาที่ใชเขียน แลวเลอืกภาษาที่ใชตัวอักษรภาษา
องักฤษ

หลังจากเปลีย่นภาษาที่ใชเขียนแลว ตัวอยางเชน หาก
คุณกด 6 ซ้าํๆ จนถึงตัวอกัษรที่ตองการ การเปลี่ยนภาษา
ทีใ่ชเขียนจะทําใหลาํดับตัวอกัษรแตกตางจากเดิม

การแกไขขอความและรายชื่อ
ในการคัดลอกและวางขอความ ขณะทีย่ังคงกดปุม #
คางไว ใหเลือ่นไปทางซายหรือขวาเพื่อไฮไลตขอความ
ในการคัดลอกขอความไปไวทีค่ลิปบอรด ขณะที่ยังคง
กดปุม # คางไว ใหเลอืก คัดลอก ในเพิม่ขอความลงใน
เอกสาร ใหกดปุม # คางไว และเลือก วาง

ในการทาํเครื่องหมายเพยีงรายการเดียว ใหเลือ่นไปที่
รายการนัน้ และกดปุม #

ในการทาํเครื่องหมายหลายรายการ ใหกดปุม # คางไว
ในขณะที่เลือ่นขึ้นหรือลง ในการสิ้นสุดการเลือก ใหหยุด
เลือ่น และปลอยปุม #

การเขียนและสงขอความ
เลอืก  > ขอความ
กอนการสรางขอความมัลติมีเดียหรือเขียนอเีมล คุณตอง
กาํหนดการตั้งคาการเชื่อมตอที่ถูกตองใหเรียบรอยกอน

เครือขายไรสายอาจจะจํากดัขนาดของขอความ MMS
หากภาพที่ใสมีขนาดเกนิกวาขนาดที่จํากดัไว เครื่องอาจ
ลดขนาดภาพใหเล็กลง เพือ่ใหสามารถสงผานทาง MMS
ได

ตรวจสอบการจํากดัขนาดของขอความอเีมลจากผูให
บริการ หากคุณพยายามทีจ่ะสงขอความอเีมลที่มีขนาด 109
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เกนิคาจํากดัของเซริฟเวอรอเีมล ขอความจะถกูเกบ็ไวใน
โฟลเดอรถาดออก และโทรศัพทจะพยายามสงขอความ
ดังกลาวอกีเปนระยะๆ ในการสงอเีมลจะตองใชการเชื่อม
ตอขอมูล และการที่โทรศัพทพยายามสงอีเมลอกีอยาง
ตอเนือ่งจะเพิม่คาใชจายโทรศัพทของคุณ ในโฟลเดอร
ถาดออก คุณสามารถลบขอความดังกลาวได หรือยาย
ขอความนั้นไปยังโฟลเดอรฉบับราง

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

2. ในชองถงึ ใหกดปุมเลือ่นเพือ่เลือกผูรับหรือกลุมจาก
รายการรายชื่อ หรือปอนเบอรโทรศัพทหรือที่อยู
อเีมลของผูรับ ในการเพิม่เครื่องหมายอฒัภาค (;) ที่
ใชคั่นผูรับแตละคน ใหกดปุม *

3. ในชองหัวเรื่อง ใหปอนหัวเรื่องของอเีมล ในการ
เปลีย่นชองทีส่ามารถมองเห็นไดนัน้ ใหเลอืก ตวั
เลือก > ชองเพิ่มเติม

4. ในชองขอความ ใหเขียนขอความ ในการแทรก
ตัวอยางขอความหรือบันทึก ใหเลอืก ตัวเลือก >
ใส > ใสตวัอักษร > ตวัอยางขอความ หรือ
บันทึก

5. ในการเพิ่มออปเจ็กตสื่อลงในขอความมัลติมีเดีย ให
เลือก ตัวเลือก > ใส ตามดวยแหลงหรือชนิดของ
ออปเจ็กต แลวเลือกออปเจ็กตที่ตองการ ในการเพิม่
นามบัตร สไลด บันทึก หรือไฟลบางชนดิลงใน
ขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ใส > ใสไฟลอื่นๆ

6. ในการถายภาพหรือบันทึกวดิีโอคลปิและเสียง
สําหรับขอความมัลติมีเดีย ใหเลอืก ตวัเลือก >
ใส > ใสรปูภาพ > ใหม, ใสวิดโีอคลิป > ใหม
หรือ ใสคลิปเสียง > ใหม

7. ในการเพิม่สิ่งที่แนบลงในอเีมล ใหเลอืก ตวัเลือก
แลวเลอืกประเภทของสิ่งทีแ่นบ สิ่งที่แนบในอเีมลจะ
แสดงดวยสัญลกัษณ 

8. ในการสงขอความ ใหเลือก ตวัเลือก > สง หรือกด
ปุมโทร

หมายเหตุ: ขอความหรือไอคอนสงขอความบน
หนาจอของเครื่องไมไดแสดงวาผูรับไดรับขอความนั้น
แลว ณ ปลายทางที่เราสงไปให

โทรศัพทของคุณสนบัสนุนการสงขอความตัวอกัษรที่มี
ความยาวมากกวาความยาวที่กาํหนดของขอความเดียว
โดยเครื่องจะสงขอความที่ยาวขึ้นแยกเปนสองขอความ
ขึ้นไป ผูใหบริการของคุณอาจคิดคาใชจายในการสงตาม
นั้น อกัขระทีม่ีเครื่องหมายพเิศษหรือเครื่องหมายตางๆ
และอกัขระจากภาษาบางประเภท จะใชพืน้ที่มากขึ้น
และทาํใหจํานวนตัวอักษรเพิม่ขึ้นจนมากกวาขีดจํากดัที่
กําหนดสําหรับการสงขอความเดียว

คุณอาจไมสามารถสงคลิปวิดีโอที่บันทกึในรูปแบบ MP4
หรือที่มีขนาดมากกวาทีเ่ครือขายไรสายกาํหนดไว
สําหรับขอความมัลติมีเดีย

เคล็ดลับ: คุณสามารถใสภาพ วดิีโอ เสียง และ
ขอความเปนการนําเสนอ และสงดวยขอความ
มัลติมีเดียได เริ่มตนสรางขอความมัลติมีเดีย และ
เลือก ตัวเลือก > ใส > ใสการนําเสนอ ตัว110
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เลือกจะแสดงเฉพาะเมื่อมีการตั้งคา โหมดการ
สราง MMS เปน แนะนํา หรือ อิสระ

ถาดรับขอความเขา
การรับขอความ
ใหกดปุม  และเลือก ขอความ > ถาดเขา
ในแฟมขอมูล ถาดเขา  แสดงถงึขอความแบบตัว
อกัษรที่ยังไมไดอาน  ขอความมัลติมีเดียที่ยังไมได
อาน,  ขอความเสียงที่ยังไมไดฟง และ  ขอมูลทีร่ับ
ผานทางการเชื่อมตอ Bluetooth
เมื่อคุณไดรับขอความ  และ 1 ขอความใหม จะ
ปรากฏขึ้นในโหมดสแตนดบาย หากตองการเปดดู
ขอความ เลอืก แสดง หากตองการเปดขอความในถาด
เขา ใหเลื่อนไปยังขอความนั้น แลวกดปุม หากตองการ
ตอบกลับขอความที่ไดรับ เลือก ตัวเลือก > ตอบ

ขอความมัลติมีเดีย

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวงัเมื่อเปด
อานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอนัตราย
หรือสิ่งอืน่ที่อาจทาํความเสียหายตอโทรศัพทหรือพซีี
ของคุณ

คุณอาจไดรับการแจงเตือนวามีขอความมัลติมีเดียรออยู
ในศูนยฝากขอความมัลติมีเดีย ในการเริ่มการเชื่อมตอ
GPRS เพือ่ดึงขอความไปไวทีโ่ทรศัพทของคุณ ใหเลอืก
ตวัเลือก > ดึง

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

ในการดูออปเจ็กตสื่อทีร่วมอยูในขอความมัลติมีเดีย ให
เลอืก ตวัเลือก > ออปเจ็กต

หากขอความนั้นมีการนําเสนอในรูปมัลติมีเดียรวมอยู
ดวย สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น ในการเปดการนําเสนอ
ใหเลอืกเครื่องหมาย 

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

หากตองการบันทึกขอมูลจากขอความ เลอืก ตัวเลือก
และเลือกตัวเลอืกที่ตองการ

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

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาการอานขอความในแอป
พลเิคชั่นเสียงพดู ใหเลือก ตัวเลือก > เสียงพูด โปรด
ดูที่“เสียงพดู ” หนา 148

ในการฟงอเีมลหรือขอความใหม เมื่อเครื่องอยูในโหมด
พรอมทาํงาน ใหกดปุมเลอืกทางซายคางไวจนกวาตัว
อานขอความจะเริ่มทํางาน

ในการฟงขอความจากถาดเขาหรืออเีมลจากศูนยฝาก
ขอความ ใหเลือกขอความ แลวเลือก ตัวเลือก > ฟง
หากตองการหยุดการอาน ใหกดปุมวางสาย

หากตองการพกัการอานไวชั่วคราวและการอานตอ ให
กดปุมเลือ่น หากตองการขามไปยังขอความตอไป ให
เลือ่นไปทางขวา หากตองการเลนซ้ําขอความหรืออเีมล
ปจจุบัน ใหเลื่อนไปทางซาย หากตองการขามไปยัง
ขอความกอนหนา ใหเลือ่นซายไปที่จุดเริ่มตนของ
ขอความ หากตองการปรับความดัง ใหเลื่อนขึ้นหรือลง

ในการดูขอความหรืออเีมลปจจุบันในรูปแบบของ
ขอความโดยไมใชเสียง ใหเลอืก ตวัเลือก > ดู

ศูนยฝากขอความ
การตัง้คาอีเมล
หากตองการใชอเีมล คุณตองมีจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต
(IAP) ที่ถกูตองในโทรศัพทและกาํหนดการตั้งคาอีเมล
ของคุณใหถกูตอง โปรดดูที“่จุดเชื่อมตอ” หนา 158

คุณตองมีบัญชีอเีมลแยกออกมาอกีบัญชีหนึ่ง ทาํตามคํา
แนะนาํจากผูใหบริการศูนยฝากขอความระยะไกลและผู
ใหบริการอนิเทอรเน็ตของคุณ

หากคุณเลอืก ศูนยขอความใหม ในมุมมองหลักของ
การรับสงขอความ แตยังไมไดตั้งคาบัญชีอเีมล ระบบ
จะแจงใหคุณตั้งคาบัญชีอเีมลกอน หากตองการเริ่ม
กําหนดการตั้งคาอเีมลโดยใชตัวชวยอเีมล ใหเลอืก เริม่
เมื่อคุณสรางศูนยฝากขอความใหม ชื่อทีคุ่ณตั้งใหกบั
ศูนยฝากขอความจะแทนที่ ศูนยขอความใหม ในมุมมอง
หลักของการรับสงขอความ คุณสามารถมีศูนยฝาก
ขอความไดสูงสุด 6 ศูนย

การเปดศนูยฝากขอความ
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ และศูนยฝากขอความ

เมื่อคุณเปดศูนยฝากขอความ โทรศัพทจะถามวาคุณ
ตองการเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความหรือไม (เชือ่มตอ
กับศนูยฝากขอความ?)

ในการเชื่อมตอศูนยฝากขอความของคุณ และเรียกดู
หัวขออเีมลหรือขอความใหม ใหเลอืก ใช เมื่อคุณดู
ขอความแบบออนไลน คุณจะเชื่อมตอกบัศูนยฝาก
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ขอความระยะไกลไดอยางตอเนื่อง โดยใชการเชื่อมตอ
ขอมูล

ในการดูขอความอีเมลที่ไดรับกอนหนานัน้แบบออฟไลน
ใหเลอืก ไม

ในการสรางขอความอเีมลใหม ใหเลือก ขอความใหม >
อีเมล ในหนาจอหลักเมนูการรับสงขอความหรือ ตัว
เลือก > สรางขอความ > อีเมล ในศูนยฝากขอความ
ของคุณ โปรดดูที่“การเขียนและสงขอความ” หนา 109

การดงึขอความอเีมล
กดปุม  แลวเลือก ขอความ และศูนยฝากขอความ

หากคุณออฟไลน ใหเลอืก ตัวเลือก > เชือ่มตอ เพือ่
เริ่มตนการเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความระยะไกล

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวงัเมื่อเปด
อานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอนัตราย
หรือสิ่งอืน่ที่อาจทาํความเสียหายตอโทรศัพทหรือพซีี
ของคุณ

1. เมื่อคุณไดเปดการเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความระยะ
ไกล ใหเลือก ตวัเลือก > ดึงอีเมล > ใหม เพือ่ดึง
ขอความใหมทัง้หมด, ที่เลือก เพือ่ดึงเฉพาะขอความ
ทีเ่ลือกไว หรือ ทั้งหมด เพือ่ดึงขอความทั้งหมดจาก
ศูนยฝากขอความ

ในการหยุดดึงขอความ ใหเลอืก ยกเลิก
2. ในการปดการเชื่อมตอและดูขอความอีเมลแบบออฟ
ไลน ใหเลอืก ตวัเลือก > ตดัการเชือ่มตอ

3. ในการเปดขอความอเีมล ใหกดปุมเลือ่น หากยังไม
ไดดึงขอความอเีมลและคุณออฟไลนอยู โทรศัพทจะ
ถามวาคุณตองการดึงขอความจากศูนยฝากขอความ
หรือไม

ในการดูสิ่งที่แนบในอเีมล ใหเปดขอความ แลวเลือกชอง
สิ่งทีแ่นบที่กาํกบัดวยสัญลักษณ  หากไมปรากฏ
สัญลักษณ แสดงวาไมมีการดึงขอความลงในโทรศัพท
เลอืก ตวัเลือก > ดงึ

ในการดึงขอความอีเมลโดยอตัโนมัติ ใหเลอืก ตัว
เลือก > การตั้งคาอีเมล > ดึงหวัขอโดยอัตโนมัติ
โปรดดูที“่การตั้งคาการดึงขอมูลอตัโนมัติ” หนา 117

การตั้งคาโทรศัพทใหดึงอเีมลอตัโนมัติอาจทําใหมีการ
สงขอมูลจํานวนมหาศาลผานเครือขายผูใหบริการของ
คุณ โปรดติดตอขอขอมูลเกีย่วกบัคาบริการในการสง
ขอมูลจากผูใหบริการของคุณ

การลบขอความอเีมล
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ และศูนยฝากขอความ

ในการลบเนื้อหาของขอความอเีมลจากโทรศัพท แตยัง
คงเกบ็อเีมลนั้นไวในศูนยฝากขอความระยะไกล ให
เลอืก ตวัเลือก > ลบขอความ ใน ลบอีเมล
จาก:เลือก โทรศัพทเทานั้น
เครื่องจะแสดงหัวขออีเมลที่อยูในศูนยฝากขอความระยะ
ไกล ดวยเหตุนี้ ถึงแมวาคุณจะลบเนือ้หาของขอความ
ออกไป หัวขออเีมลกย็ังคงปรากฏอยูในเครื่องโทรศัพท
ของคุณ แตหากคุณตองการลบหัวขอดวย คุณตองลบ
ขอความอเีมลออกจากศูนยฝากขอความระยะไกลกอน 113
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จากนัน้จึงเชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากบัศูนยฝาก
ขอความระยะไกลอกีครั้งเพือ่อพัเดตสถานะ

ในการลบอเีมลออกจากเครื่องโทรศัพทและศูนยฝาก
ขอความระยะไกล ใหเลอืก ตัวเลือก > ลบขอความ >
โทรศัพทและเซิรฟเวอร

ในการยกเลกิการลบอเีมลออกจากเครื่องโทรศัพทและ
เซริฟเวอร ใหเลือ่นไปยังอเีมลที่เลือกใหลบออกใน
ระหวางการเชื่อมตอครั้งถัดไป และเลือก ตัวเลือก >
ยกเลิกการลบ

การยกเลิกการเชื่อมตอกับศูนยฝาก
ขอความ
เมื่อคุณออนไลน ในการยุติการเชื่อมตอขอมูลกบัศูนย
ฝากขอความระยะไกล ใหเลอืก ตัวเลือก > ตดัการ
เชือ่มตอ

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

2. เลือก ตัวเลือก > เลือก/ไมเลือก > เลือก หรือ
เลือกทั้งหมด เพือ่เลือกขอความ

3. เลือก ตัวเลือก > คัดลอก หนาจอรายการแฟม
ขอมูลจะปรากฏขึ้น

4. หากตองการเริ่มตนคัดลอก เลือกแฟมขอมูล และ
ตกลง หากตองการดูขอความ ใหเปดแฟมขอมูล

การตั้งคาขอความ
การตั้งคาตางๆ อาจไดรับการกําหนดคาไวในโทรศัพท
ของคุณแลว หรือคุณอาจไดรับการตั้งคาเหลานี้ใน
ขอความ หากตองการปอนการตั้งคาดวยตัวเอง ใหเติม
ขอมูลลงในชองทุกชองที่กํากบัดวย ตองระบุ หรือ
เครื่องหมายดอกจัน

ผูใหบริการของคุณอาจตั้งศูนยขอความหรือจุดเชื่อมตอ
ทั้งหมดหรือบางจุดสําหรับอปุกรณของคุณไวแลว และ
คุณอาจไมสามารถเปลีย่น สราง แกไข หรือลบออกได

การตัง้คาขอความแบบตัวอักษร
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ > ตวัเลือก > การ
ตั้งคา > ขอความตัวอักษร
เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้

● ศนูยรบัฝากขอความ —  ดูรายการศูนยรับสง
ขอความที่มีอยูทัง้หมดที่ถูกกาํหนดไวแลว

● ศนูยขอความที่ใช  —  เลือกศูนยรับสงขอความทีใ่ช
สําหรับสงขอความแบบตัวอกัษร

● การเขารหัสอักขระ —  ในการใชการแปลงตัวอกัษร
เปนระบบเขารหัสอืน่เมื่อเปนไปได เลอืก การ
สนับสนุนที่ลดลง114
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● การรบัรายงาน —  เลือกวาจะใหเครือขายสง
รายงานการนําสงขอความของคุณหรือไม (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

● อายุขอความ —  เลอืกระยะเวลาทีศู่นยรับสง
ขอความจะสงขอความใหอีกครั้งหากสงครั้งแรกไม
สําเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไม
สามารถสงขอความไดภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 
ขอความจะถูกลบออกจากศูนยรับสงขอความ

● สงขอความเปน  — ติดตอผูใหบริการเพื่อตรวจสอบ
วา ศูนยบริการของคุณสามารถโอนขอความตัวอกัษร
ไปสูรูปแบบอืน่ไดหรือไม

● การเชือ่มตอที่เลือก —  เลือกการเชื่อมตอที่จะใช
● ตอบผานศูนยเดิม — เลือกวาคุณตองการใหสง
ขอความตอบกลบัโดยใชหมายเลขของศูนยรับสง
ขอความเดียวกนัหรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

การตัง้คาขอความมัลติมีเดีย
กดปุม  แลวเลือก ขอความ > ตวัเลือก > การตั้ง
คา > ขอความมัลติมีเดยี
เลอืกจากรายการดังตอไปนี้:

● ขนาดรปูภาพ  — กําหนดขนาดรูปภาพในขอความ
มัลติมีเดีย

● โหมดการสราง MMS  — หากคุณเลือก แนะนํา
โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบหากคุณพยายามสง
ขอความทีเ่ครื่องของผูรับอาจไมสนบัสนนุ หากคุณ
เลอืก จํากัด เครื่องจะไมใหคุณสงขอความที่ระบบไม
สนับสนุน ในการรวมเนื้อหาดังกลาวไวในขอความ
ของคุณโดยไมมีการแจงเตือน ใหเลอืก อิสระ

● จุดเชือ่มตอที่ตั้งไว  — เลือกจุดเชื่อมตอทีใ่ช
เปนการเชื่อมตอทีเ่ลือก

● การดงึมัลติมีเดีย  — เลือกวาคุณตองการรับ
ขอความหรือไม ในการรับขอความโดยอตัโนมัติใน
เครือขายโฮม ใหเลือก ออโตในเครอืขายบาน เมื่อ
อยูนอกพื้นที่บริการเสริมจากระบบเครือขายหลัก คุณ
จะไดรับการแจงเตือนวามีขอความที่จะดึงในศูนย
ขอความมัลติมีเดีย

เมื่ออยูนอกพืน้ทีบ่ริการเสริมจากระบบเครือขายโฮม การ
สงและรับขอความมัลติมีเดียอาจมีคาใชจายเพิม่ขึ้น

หากคุณเลือก การดึงมัลตมิีเดีย > อัตโนมัติเสมอ
โทรศัพทของคุณจะทาํการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ทีใ่ช
งานอยูโดยอตัโนมัติเพือ่ดึงขอความที่อยูทั้งในและนอก
พืน้ที่บริการเสริมจากระบบเครือขายโฮม

● ยอมรบัขอความนิรนาม  — เลอืกวาคุณตองการ
ปฏิเสธขอความจากผูสงนิรนามหรือไม

● รบัโฆษณา  — กําหนดวาคุณตองการรับโฆษณา
ขอความมัลติมีเดียหรือไม

● รบัรายงาน  — เลือกวาคุณตองการใหแสดงสถานะ
ของขอความที่สงในบันทกึหรือไม (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

● ปฏิเสธการสงรายงาน  — เลอืกวาคุณตองการ
ปองกนัไมใหเครื่องสงรายงานการนําสงขอความทีไ่ด
รับหรือไม

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

การตัง้คาอีเมล
การจัดการศูนยฝากขอความ
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ > ตวัเลือก > การ
ตั้งคา > อีเมล

ในการเลือกศูนยฝากขอความทีคุ่ณตองการใชสงอเีมล
ใหเลือก ศนูยฝากขอความที่ใช และศูนยฝากขอความ

ในการลบศูนยฝากขอความและขอความจากโทรศัพท
ใหเลือก ศนูยฝากขอความเลือ่นไปยังศูนยฝาก
ขอความที่ตองการ แลวกด C
ในการสรางศูนยฝากขอความใหม ใน ศนูยฝาก
ขอความใหเลอืก ตัวเลือก > ศูนยฝากขอความใหม
ชื่อที่คุณตั้งใหศูนยฝากขอความใหมจะแทนที่ ศูนย
ขอความใหม ในหนาจอหลักเมนูการรับสงขอความ คุณ
สามารถมีศูนยฝากขอความไดสูงสุด 6 ศูนย

เลอืก ศนูยฝากขอความ และศูนยฝากขอความเพือ่
เปลีย่นการตั้งคาการเชื่อมตอ การตั้งคาผูใช การตั้งคา
การดึงขอมูล และการตั้งคาการดึงขอมูลอตัโนมัติ

การตั้งคาการเชื่อมตอ
กด  และเลือก ขอความ > ตวัเลือก > การตัง้
คา > อีเมล > ศูนยฝากขอความ ศูนยฝากขอความ
และ การตัง้คาการเชื่อมตอ
หากตองการแกไขการตั้งคาอเีมลที่คุณไดรับ เลือก
อีเมลขาเขา และจากตัวเลือกตอไปนี้

● ชื่อผูใช  — ปอนชื่อผูใชของคุณทีไ่ดรับจากผูให
บริการ

● รหัสผาน  — ปอนรหัสผานของคุณ หากคุณเวนวาง
ชองนีไ้ว เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผานเมื่อคุณ
พยายามเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกลของ
คุณ

● เซิรฟเวอรรบัเมล  — ปอนที่อยู IP หรือชื่อโฮสตของ
เซิรฟเวอรเมลทีร่ับอ ีเมลของคุณ

● จุดเชื่อมตอที่ตัง้ไว  — เลือกจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเน็ต (IAP)

● ชื่อศูนยฝากขอความ  — ปอนชื่อสําหรับศูนยฝาก
ขอความ

● ประเภทศูนยฝากขอความ  — ระบุโปรโตคอลอเีมล
ที่ผูใหบริการศูนยฝากขอความระยะไกลของคุณ
แนะนํา ตัวเลือกคือ POP3 และ IMAP4 ไมสามารถ
เปลีย่นการตั้งคานีไ้ด

● ความปลอดภยั  — เลือกตัวเลือกดานความปลอดภัย
ที่ใชรักษาความปลอดภัยการเชื่อมตอกบัศูนยฝาก
ขอความระยะไกล

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

หากตองการแกไขการตั้งคาอเีมลที่คุณสง เลือก อีเมล
ขาออก และจากตัวเลือกตอไปนี้

● ที่อยูอีเมลของฉัน  — ปอนที่อยูอเีมลทีไ่ดรับจากผู
ใหบริการของคุณ
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● เซิรฟเวอรสงเมล  — ปอนที่อยู IP หรือชื่อโฮสตของ
เซิรฟเวอรเมลที่สงอีเมลของคุณ คุณอาจใชได
เฉพาะเซริฟเวอรขาออกของผูใหบริการของคุณ
เทานั้น โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูล
เพิม่เติม

การตั้งคาสําหรับ ชื่อผูใช, รหัสผาน, จุดเชือ่มตอที่ตั้ง
ไว, ความปลอดภยั และ พอรต จะเหมือนกับการตั้งคา
ใน อีเมลขาเขา

การตั้งคาผูใช
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ > ตัวเลือก > การ
ตัง้คา > อีเมล > ศนูยฝากขอความศูนยฝาก
ขอความ และ การตัง้คาผูใช
เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้
● ชื่อผูใช  — ปอนชื่อของคุณ ชื่อของคุณจะแทนที่อยู
อเีมลของคุณในโทรศัพทของผูรับ ในกรณีทีเ่ครื่อง
ของผูรับสนับสนุนฟงกชันนี้

● สงขอความ  — กาํหนดวิธีสงอเีมลจากโทรศัพทของ
คุณ เลอืก สงทันที สําหรับโทรศัพทที่จะเชื่อมตอกบั
ศูนยฝากขอความเมื่อคุณเลือก สงขอความ หากคุณ
เลอืก ระหวางเชือ่มตอถดัไป อีเมลจะถกูสงเมื่อมี
การเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความระยะไกล

● สงสําเนาถงึตัวเอง  — เลอืกวาคุณตองการใหสง
สําเนาอเีมลไปยังศูนยฝากขอความของคุณหรือไม

● รวมลายเซ็น  — เลือกวาคุณตองการแนบลายเซ็น
ไปกบัขอความอเีมลหรือไม

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

การตั้งคาการดึงขอมูล
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ > ตัวเลือก > การ
ตั้งคา > อีเมล > ศนูยฝากขอความและศูนยฝาก
ขอความ และ การตัง้คาการดึง
เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้

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

● จํานวนการดึง  — กาํหนดจํานวนขอความอเีมลใหม
ที่จะถูกดึงมาไวที่ศูนยฝากขอความ

● พาธของแฟมขอมูล IMAP4 (สําหรับ IMAP4
เทานั้น)  — กาํหนดพาธของแฟมขอมูลสําหรับแฟม
ขอมูลทีจ่ะสมัครขอใชบริการ

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

การตั้งคาการดึงขอมลูอัตโนมัติ
ใหกดปุม และเลอืก ขอความ > ตัวเลือก > การ
ตั้งคา > อีเมล > ศนูยฝากขอความ และศูนยฝาก
ขอความ และ ดึงหวัขอโดยอัตโนมัติ
เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้

● การแจงเตือนอีเมล  — ในการดึงหัวขอมาไวใน
เครื่องโดยอตัโนมัติเมื่อคุณไดรับอเีมลใหมในศูนย
ฝากขอความระยะไกลของคุณ ใหเลือก รบัและ
อัพเดตอัตโนมัติ หรือ เฉพาะเครอืขายบาน
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● การดงึอีเมล  — ในการดึงหัวขอของขอความอเีมล
ใหมโดยอตัโนมัติจากศูนยฝากขอความระยะไกลของ
คุณในเวลาทีก่ําหนด ใหเลือก เปดใชงาน หรือ
เฉพาะเครอืขายบาน กาํหนดเวลาและความถี่ในการ
ดึงขอความ

การแจงเตือนอีเมล และ การดึงอีเมล ไมสามารถเปด
ใชพรอมกนัได
การตั้งคาโทรศัพทใหดึงอเีมลโดยอตัโนมัติอาจ
เกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขาย
ของผูใหบริการ โปรดสอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบัคา
บริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

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

การตัง้คาการแสดงขอมูลของระบบ
ที่ใชงาน
หากตองการขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัหัวขอตางๆ และ
หมายเลขหัวขอที่เกีย่วของกนั โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ

ใหกดปุม  และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การ
ตั้งคา > ขอความจากระบบ
เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้

● การรบั  — เลอืกวาคุณตองการรับขอความแสดง
ขอมูลของระบบที่ใชงานหรือไม

● ภาษา  — เลือกภาษาที่คุณตองการใชรับขอความ:
ทั้งหมด, ที่เลือก หรือ อื่นๆ

● การตรวจหาหวัขอ  — เลือกวาโทรศัพทจะคนหา
หมายเลขหัวขอใหม และบันทึกหมายเลขใหมโดยไม
ใสชื่อลงในรายการหัวขอโดยอตัโนมัติหรือไม

การตัง้คาอื่นๆ
ใหกดปุม  และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การ
ตั้งคา > อื่นๆ
เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้
● บันทึกขอความที่สง  — เลอืกวาคุณตองการบันทึก
สําเนาของขอความแบบตัวอกัษร, ขอความมัลติมีเดีย
หรืออเีมลที่คุณสงไปยังแฟมขอมูล สง หรือไม

● จํานวนขอความที่บนัทึก  —  กาํหนดจํานวน
ขอความที่สงแลวทีจ่ะบันทึกลงในแฟมขอมูลรายการ
ที่สงในแตละครั้ง เมื่อถงึขีดจํากดัแลว ขอความเกา
ที่สุดจะถูกลบออก

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

2. หากตองการโทรออก กดปุมโทร

3. ในการวางสาย (หรือยกเลกิการโทรออก) ใหกดปุม
วางสาย

เมื่อกดปุมวางสาย เครื่องจะวางสายสนทนานัน้เสมอ
แมวาจะมีการใชงานแอปพลเิคชั่นอืน่อยูกต็าม

ในการโทรออกจากรายชื่อ กด  และเลอืก รายชือ่
เลือ่นไปยังรายชื่อที่ตองการ หรือปอนอกัษรตัวแรกของ
ชื่อทีต่องการลงในชองสําหรับการคนหา ในการโทรถึง
รายชื่อ ใหกดปุมโทร หากคุณมีหมายเลขจัดเกบ็ไวหลาย
หมายเลขสําหรับหนึง่รายชื่อ ใหเลือกหมายเลขที่
ตองการจากรายชื่อ และกดปุมโทร

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

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

หากตองการพกัสายที่สนทนาอยูเพือ่รับอกีสายที่โทร
เขา เลือก ตัวเลือก > พักสาย หากตองการสลับสาย
ระหวางสายที่สนทนาอยูและสายที่พกัไว เลือก ตัว
เลือก > สลับ

หากตองการสงตัวอกัษรแทนเสียงเรียกเขาแบบ DTMF
(เชน รหัสผาน) เลอืก ตวัเลือก > สง DTMF ปอนตัว
อกัษร DTMF หรือคนหาตัวอักษรนั้นในสมุดโทรศัพท
หากตองการปอนตัวอักษรขณะรอสาย (w) หรือตัวอักษร
เมื่อตองการหยุดสายชั่วคราว (p) กดปุม * ซ้ําๆ หาก
ตองการสงเสียงสัญญาณ ใหเลอืก ตกลง คุณสามารถสง
โทน DTMF ไปไวที่ชอง เบอรโทรศัพท หรือ DTMF ในบัตร
รายชื่อ
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เคล็ดลับ: เมื่อคุณมีสายที่กาํลังสนทนาเพยีงสาย
เดียว และตองการพกัสาย ใหกดปุมโทรออก หาก
ตองการปฏิเสธการโทร กดปุมโทรออกอีกครั้ง

ระหวางการสนทนา หากตองการเปลีย่นใหเสียงออกจาก
ลําโพงแทนที่จะออกจากเครื่อง เลือก ตัวเลือก > ใช
งานลําโพง ถาคุณตอชุดหูฟงที่ทํางานรวมกนัไดเขากับ
การเชื่อมตอ Bluetooth และตองการเปลีย่นใหเสียงออก
ทีชุ่ดหูฟง เลอืก ตวัเลือก > ใชงานแฮนดฟร ีหาก
ตองการสลบักลบัมาที่ตัวเครื่อง เลือก ตัวเลือก > ใช
งานหูฟงในตวั

เพือ่วางสายทีส่นทนาอยูและเปลีย่นไปรับสายเรียกซอน
เลอืก ตวัเลือก > แทนที่

ถาคุณมีสายทีก่ําลังสนทนาจํานวนมาก และตองการวาง
ทกุสาย เลือก ตัวเลือก > วางสายทั้งหมด
ตัวเลือกหลายตัวซึง่คุณสามารถใชไดขณะสนทนา คือ
บริการเสริมจากระบบเครือขาย

ศูนยขอความเสียงและศูนย
ขอความวิดีโอ 
ในการโทรไปยังศูนยฝากขอความเสียงหรือศูนย
ขอความวดิีโอ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย ซึง่ศูนย
ขอความวิดีโอจะใชไดในเครือขาย UMTS เทานั้น) กด
ปุม 1 คางไวเมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทาํงาน แลว
เลอืก ศนูยขอความเสียง หรือ ศูนยขอความวิดีโอ

ในการเปลีย่นเบอรโทรศัพทของศูนยขอความเสียงและ
ศูนยขอความวิดีโอ ใหกดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ >

ยูทิลิตี > โทรศนูย ตามดวยศูนยฝากขอความ และ ตัว
เลือก > เปลี่ยนเบอร ปอนหมายเลข (ทีไ่ดรับจากผูให
บริการเครือขาย) แลวเลือก ตกลง

การรับสายหรือปฏิเสธไมรับ
สาย
หากตองการรับสายเรียกเขา กดปุมโทร หรือเปดสไลด

หากตองการปดเสียงเรียกเขาของสายที่โทรเขา เลอืก
เงียบ

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

เมื่อคุณเลอืก เงียบ เพือ่ปดเสียงเรียกเขาของสายทีโ่ทร
เขา คุณสามารถสงขอความแบบตัวอกัษรโดยทีไ่มตอง
ปฏิเสธสายที่โทรเขา เพือ่แจงผูที่โทรวาคุณไมสามารถ
รับสายได เลือก ตัวเลือก > สงขอความ หากตองการ
กําหนดตัวเลือกนี้และเขียนขอความตัวอกัษรมาตฐาน
เลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > โทรศัพท > การ
โทร > ปฏิเสธสายดวยขอความ

การประชุมสาย
1. โทรออกไปยังผูรวมสายรายแรก

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

ในการเพิม่ผูเขารวมการประชุมรายใหมลงในสาย
สนทนา ใหทําซ้ําขั้นตอนที่ 2 แลวเลอืก ตวัเลือก >
ประชุม > เพิ่มในการประชมุ โทรศัพทเครื่องนี้
สามารถรองรับผูรวมประชุมสายไดมากที่สุด 6 สาย
รวมทั้งตัวคุณ

ในการสนทนาเปนการสวนตัวกบัผูรวมสายคนหนึ่ง
ใหเลือก ตวัเลือก > ประชุม > สวนตัว เลอืกผูรวม
สาย แลวเลือก สวนตัว โทรศัพทจะพกัสายการ
ประชุมในเครื่องของคุณไว สวนผูรวมสายรายอืน่ๆ จะ
ยังสามารถสนทนาตอไปได หลงัจากจบการสนทนา
สวนตัว ใหเลอืก ตัวเลือก > ประชุม เพือ่กลับสูการ
ประชุมสาย

ในการถอดผูรวมสาย ใหเลอืก ตวัเลือก >
ประชุม > ถอนผูรวมสาย เลือ่นไปที่ผูรวมสาย แลว
เลอืก ถอน

4. เมื่อตองการจบการประชุมสายที่ดําเนินการอยู ใหกด
ปุมวางสาย

การโทรดวน
ในการเปดทํางานคุณสมบัตินี ้กด  และเลอืก เครือ่ง
มือ > การตั้งคา > โทรศัพท > การโทร > การโทร
ดวน

หากตองการกาํหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมตัวเลข
(2-9) กด  จากนั้นเลือก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > โทร
ดวน เลื่อนไปทีปุ่มทีคุ่ณตองการกาํหนดหมายเลข

โทรศัพท และเลือก ตวัเลือก > กําหนด หมายเลข 1
ถกูสงวนไวสําหรับศูนยฝากขอความเสียงหรือวิดีโอ และ
สําหรับการเขาสูเวบ็เบราเซอร

หากตองการโทรออกในโหมดสแตนดบาย กดปุมที่ได
กาํหนดไวและกดโทรออก

สายเรียกซอน 
คุณสามารถรับสายเรียกเขาในขณะที่กาํลังสนทนากบั
สายอื่นได ในการเปดใชฟงกชันสายเรียกซอน ใหเลือก
การตั้งคา > โทรศัพท > การโทร > สายเรยีก
ซอน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการรับสายเรียกซอน ใหกดปุมโทร สายแรกจะถูกพัก
สายไว

ในการสลับระหวางสายสนทนาสองสาย ใหเลือก สลับ
ในการเชื่อมสายเรียกเขาหรือสายที่พกัไวเขากบัสายที่
สนทนาอยู และวางสายของคุณเองจากสายทัง้สอง
เลอืก ตวัเลือก > โอน เมื่อตองการวางสายทีส่นทนา
อยู ใหกดปุมวางสาย ในการวางทั้งสองสาย ใหเลอืก ตวั
เลือก > วางสายทั้งหมด

การโทรออกโดยใชเสียง
โทรศัพทของคุณสนบัสนุนการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูง
การสั่งงานดวยเสียงขั้นสูงนี้ไมขึ้นกับเสียงของผูพดู ดัง
นั้น ผูใชไมตองบันทึกรายการเสียงไวลวงหนา โทรศัพท
จะสรางรายการเสียงใหกบัรายการตางๆ ในรายชื่อแทน
แลวเปรียบเทียบรายการเสียงที่เปลงออกมากบัรายการ 121
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เสียงทีส่รางไวแลว การจดจําเสียงในโทรศัพทจะปรับ
เปลีย่นตามเสียงของผูใชหลกั เพือ่ใหจดจําการสั่งงาน
ดวยเสียงไดดียิ่งขึ้น

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

การโทรออกโดยใชรายการเสียง

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจ
จะเกดิปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในที่ทีม่ีเสียงดังหรืออยูใน
สถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออก
โดยใชเสียงเพยีงอยางเดียวไมวาในสถานการณใด
กต็าม

เมื่อคุณใชการโทรออกดวยเสียง ลาํโพงจะเริ่มทํางาน
ใหถือโทรศัพทหางจากตัวเลก็นอยเมื่อคุณพดูรายการ
เสียง

1. ในการเริ่มตนโทรออกดวยเสียง ในโหมดสแตนดบาย
ที่ใชอยู ใหกดปุมเลือกดานขวาคางไว หากคุณใชชุด
หูฟงที่ใชงานรวมกนัไดทีม่ีปุมชุดหูฟง ใหกดปุมชุดหู
ฟงคางไวเพือ่เริ่มการโทรออกดวยเสียง

2. คุณจะไดยินเสียงสัญญาณสั้นๆ และคําวา พดูตอนนี้
จะปรากฏขึ้น พดูชื่อหรือชื่อเลนตามทีบ่ันทกึอยูใน
รายชื่อใหชัดเจน

3. โทรศัพทจะเลนรายการเสียงที่สรางไวแลวของราย
ชื่อที่จดจําไดในภาษาในเครื่องทีเ่ลือก และแสดงชื่อ
และหมายเลขโทรศัพท หากคุณไมตองการโทร
ติดตอไปยังรายชื่อนัน้ เลือก ถัดไป ภายใน 2.5

วินาที เพือ่ดูรายการอืน่ทีต่รงกนั หรือ หยุด เพือ่
ยกเลกิการโทรออกดวยเสียง

หากรายชื่อนั้นมีหมายเลขโทรศัพทบันทกึไวหลาย
หมายเลข เครื่องจะเลอืกหมายเลขตามคาเริ่มตน หากมี
การตั้งคาไว หากไมไดตั้งคา โทรศัพทจะเลือกหมายเลข
ที่สามารถใชไดกอนจากบัตรรายชื่อ

การโทรสายวิดีโอ
เมื่อคุณโทรสายวดิีโอ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คุณจะเห็นวิดีโอสองทางตามเวลาจริงระหวางคุณและ
ผูรับสาย ภาพวดิีโอสดหรือภาพวิดีโอที่ถายไวโดยใช
กลองถายรูปในโทรศัพทจะปรากฎในเครื่องของคู
สนทนาทางวิดีโอปลายสาย

ในการสนทนาทางวดิีโอ คุณจําเปนตองมี USIM การด
และอยูภายในบริเวณพืน้ที่ครอบคลุมของระบบเครือขาย
UMTS โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายเพือ่สอบถาม
ขอมูลเกีย่วกบับริการและการเปนสมาชิกของบริการ
สนทนาทางวดิีโอ

ทั้งนี ้คุณสามารถสนทนาทางวดิีโอไดระหวางคุณกับคู
สนทนาอีกฝายเทานัน้ โดยสามารถใชการสนทนาทาง
วิดีโอไดกบัโทรศัพทเคลื่อนที่ทีใ่ชงานรวมกนัไดหรือ
ไคลเอนต ISDN แตคุณจะไมสามารถใชงานฟงกชันการ
สนทนาทางวดิีโอได หากมีการใชสายสนทนา สาย
สนทนาทางวดิีโออืน่ หรือสายขอมูลอื่นอยู

ไอคอน
   คุณไมไดรับภาพวิดีโอ (เนือ่งจากผูรับไมไดสงภาพ

วิดีโอ หรือระบบเครือขายไมไดสงวดิีโอนั้น)122
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   คุณปฏิเสธการสงภาพวดิีโอจากเครื่องโทรศัพท
ของคุณ ในการสงภาพนิ่ง ใหเลือก เครือ่งมือ > การตั้ง
คา > โทรศัพท > การโทร > รปูภาพในสายวิดีโอ

แมวาคุณจะปฏิเสธการสงภาพวิดีโอในระหวางสาย
สนทนาทางวิดีโอ คุณยังคงตองเสียคาใชจายเปนสาย
สนทนาทางวิดีโอ กรุณาตรวจสอบราคาจากผูใหบริการ

1. ในการเริ่มตนสายวดิีโอ ใหปอนหมายเลขโทรศัพท
ในโหมดสแตนดบาย หรือเลือก รายชื่อ และเลือก
รายชื่อ

2. เลอืก ตวัเลือก > โทร > สายวิดโีอ
กลองตัวทีส่องทีอ่ยูดานหนาจะถกูใชเปนกลองหลัก
ตั้งแตเริ่มตนเมื่อสนทนาทางวิดีโอ การเริ่มสาย
สนทนาวิดีโออาจตองใชเวลาสักครู และ กําลังรอ
ภาพวิดโีอ จะปรากฏขึ้น ในกรณีที่ตอสายไมได
(เปนตนวา ระบบเครือขายไมรองรับฟงกชันการ
สนทนาทางวดิีโอ หรือเครื่องปลายสายไมสามารถใช
งานรวมกนัได) เครื่องจะแสดงขอความใหคุณเลอืก
วาตองการใชสายโทรออกตามปกติหรือสงขอความ
หรือขอความมัลติมีเดียแทนหรือไม

หากตอสายสนทนาทางวิดีโอไดเรียบรอยแลว คุณจะ
เห็นภาพวิดีโอสองกรอบ และไดยินเสียงออกจาก
ลําโพง ผูรับสายอาจปฏิเสธการสงวิดีโอ ( ) ซึ่งใน
กรณีนี้คุณจะไดยินแตเสียง และอาจเห็นภาพนิง่หรือ
กราฟกบริเวณพืน้หลังทีเ่ปนสีเทาแทน

3. หากตองการจบการสนทนาทางวดิีโอ ใหกดปุมวาง
สาย

ตัวเลือกขณะใชสายวิดีโอ
ในการเปลีย่นระหวางการแสดงภาพวดิีโอหรือจะให
ไดยินเสียงเพยีงอยางเดียว ใหเลอืก ตัวเลือก > ใช
งาน หรือ ไมใชงาน แลวเลือกตัวเลอืกที่ตองการ

ในการใชกลองหลกัสงวดิีโอ ใหเลือก ตวัเลือก > ใช
กลองหลัก ในการเปลี่ยนกลับเปนกลองรอง ใหเลือก
ตัวเลือก > ใชกลองรอง

ในการจับภาพวิดีโอที่คุณกาํลังสง ใหเลอืก ตวัเลือก >
สงภาพที่จบัไว การสงวดิีโอจะถูกพักไว แลวภาพ
สแน็บช็อตจะปรากฏขึ้นทางฝายผูรับ ระบบจะไมบันทึก
ภาพสแน็บช็อต กด ยกเลิก เพือ่สงวดิีโอตอ

ในการยอหรือขยายภาพ ใหเลอืก ตัวเลือก > ยอ/
ขยาย

ในการเปลีย่นใหเสียงไปออกที่ชุดหูฟงที่ใชการเชื่อมตอ
Bluetooth ที่ตออยูกับเครื่องของคุณ ใหเลอืก ตวั
เลือก > ใชงานแฮนดฟรี ในการเปลีย่นใหเสียงกลับ
มาออกทีล่าํโพงของเครื่อง เลอืก ตวัเลือก > ใชงานหู
ฟงในตัว

ในการเปลีย่นคุณภาพวดิีโอ ใหเลือก ตวัเลือก >
กําหนดลักษณะวิดีโอ สัญลักษณ คุณภาพปกต ิคือ
อตัราการแสดงภาพ 10 ภาพตอวินาที ใช รายละเอียด
ชัดขึ้น สําหรับรายละเอยีดสั้นๆ และไมเปลีย่นแปลง ใช
วิดโีอราบรืน่ขึ้น ในการเลื่อนรูปภาพ

หากตองการปรับความดังของเสียงระหวางการสนทนา
ทางวดิีโอ ใหใชปุมปรับความดังทีด่านขางของโทรศัพท
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การรับสายหรือปฏิเสธไมรับ
สายวิดีโอ
เมื่อมีสายวดิีโอเรียกเขา สัญลกัษณ  จะปรากฏขึ้น

ในการรับสายวิดีโอ ใหกดปุมโทร สัญลักษณ ยอมใหสง
ภาพวิดโีอใหผูโทร? จะปรากฏขึ้น ในการเริ่มตนสงภาพ
วิดีโอสด เลอืก ใช

หากคุณไมไดเปดใชสายวดิีโอ คุณจะไดยินเสียงของผู
โทรเทานั้น ภาพวดิีโอจะถกูแทนทีด่วยหนาจอสีเทา ใน
การเปลี่ยนหนาจอสีเทาเปนภาพนิง่ทีถ่ายจากกลองใน
โทรศัพทของคุณ ใหเลือก เครื่องมือ > การตัง้คา >
โทรศัพท > การโทร > รปูภาพในสายวิดโีอ

ในการวางสายวิดีโอ ใหกดปุมวางสาย

มุมมองรวม
ใชฟงกชันมุมมองรวม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
เพือ่สงภาพสดหรือคลปิวิดีโอจากโทรศัพทมือถอืของ
คุณไปยังโทรศัพทมือถือเครื่องอืน่ที่ใชงานรวมกนัไดใน
ระหวางการสนทนา

ลําโพงจะทาํงานเมื่อคุณเปดใชฟงกชันมุมมองรวม หาก
คุณไมตองการใชลําโพงสําหรับสายสนทนาในขณะรวม
มองวดิีโอ คุณยังสามารถใชชุดหูฟงทีใ่ชงานรวมกนัได

ขอกําหนดมุมมองรวม
มุมมองรวมจําเปนตองใชการเชื่อมตอแบบ UMTS ติดตอ
ผูใหบริการหากตองการขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบับริการ

และความพรอมของเครือขาย UMTS และคาบริการที่
เกีย่วของกับการใชบริการนี้
ในการใชมุมมองรวม คุณตองปฏิบัติดังนี้:

● ตรวจดูใหแนใจวามีการตั้งคาการเชื่อมตอระหวาง
บุคคลใหกบัโทรศัพทของคุณแลว

● ตรวจดูใหแนใจวาคุณมีการเชื่อมตอ UMTS ทีใ่ชงาน
อยู และอยูภายในพืน้ที่ของเครือขาย UMTS หากคุณ
ออกจากเครือขาย UMTS ในขณะใชมุมมองรวม การ
รวมมองวดิีโอจะหยุดทาํงานและการใชสายสนทนา
จะทํางานตอไป

● ตรวจดูใหแนใจวาทั้งผูสงและผูรับไดลงทะเบียนเขาสู
เครือขาย UMTS แลว หากคุณเชิญบุคคลใดบุคคลหนึง่
ใหเขาสูเซสชันการแบงปน และเครื่องของผูรับไมได
อยูในพืน้ที่ครอบคลุมของระบบเครือขาย UMTS, ยังไม
ไดติดตั้งมุมมองรวม หรือไมไดตั้งคาการเชื่อมตอ
ระหวางบุคคลไว ผูรับจะไมไดรับคําเชิญทีคุ่ณสงมา
ให คุณจะไดรับขอความแสดงขอผิดพลาดซึ่งแสดง
วาผูรับไมสามารถรับคําเชิญได

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

1. กดปุม  แลวเลอืก รายชือ่
2. เปดบัตรรายชื่อ (หรือสรางบัตรใหมสําหรับบุคคล

กลาว)
3. เลอืก ตวัเลือก > เพิ่มรายละเอียด > รวมมอง
วิดีโอ

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

การตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS
การตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS:
● ติดตอผูใหบริการเพือ่กาํหนดขอตกลงสําหรับคุณใน
การใชเครือขาย UMTS

● ตรวจดูใหแนใจวาตั้งคาจุดเชื่อมตอ UMTS ของ
โทรศัพทถกูตองแลว

การรวมมองวิดีโอสดและคลิปวิดโีอ
ในขณะใชสายสนทนา ใหเลือก ตวัเลือก > รวมดู
วิดโีอ:

1. ในการรวมมองวิดีโอสดขณะสนทนา ใหเลือก ภาพ
สด

ในการรวมมองคลปิวิดีโอ ใหเลอืก คลิป แลวเลือก
คลิปที่คุณตองการแบงปน
คุณอาจจําเปนตองแปลงคลปิวดิีโอเปนรูปแบบที่
เหมาะสมสําหรับการใชรวมกัน ถา ตองแปลงคลิป
สําหรบัแบงใชงาน ทําตอ? ปรากฏขึ้น ใหเลือก
ตกลง

2. โทรศัพทของคุณจะสงคําเชิญไปยังทีอ่ยู SIP หาก
ผูรับมีที่อยู SIP หลายแหงหรือมีเบอรโทรศัพทที่มี
รหัสประเทศนาํหนาจัดเกบ็ไวในรายชื่อ ใหเลอืกทีอ่ยู
หรือเบอรโทรทีต่องการ หากยังไมมีที่อยู SIP หรือ
เบอรโทรศัพทของผูรับ ใหปอนที่อยู SIP หรือเบอร
โทรศัพทของผูรับพรอมรหัสประเทศ และเลอืก
ตกลง เพือ่สงคําเชิญ
การรวมมองจะเริ่มขึ้นเองโดยอตัโนมัติเมื่อผูรับตอบ
รับคําเชิญ

ตัวเลือกขณะแบงดูวิดีโอ
   เพือ่ยอ/ขยายวิดีโอ (ใชไดเฉพาะผูสงเทานั้น)

   เพือ่ปรับความสวาง (ใชไดเฉพาะผูสงเทานั้น)

 หรือ   เพือ่ปดเสียงหรือเปดเสียงไมโครโฟน

 หรือ   เพือ่เปดและปดลาํโพง

   เพือ่เปลี่ยนเปนโหมดเต็มจอ (ใชไดเฉพาะผูรับ
เทานั้น)

3. ในการหยุดการแบงปนเซสชัน เลอืก หยุด หาก
ตองการวางสายสนทนา ใหกดปุมจบการทาํงาน เมื่อ
คุณวางสาย การแบงดูวดิีโอจะสิ้นสุดลงดวย
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ในการจัดเกบ็วดิีโอสดทีคุ่ณรวมมอง ใหเลือก จดัเก็บ
เมื่อมีขอความถาม วดิีโอที่รวมมองจะถูกจัดเกบ็ไวใน
โฟลเดอรรูปถาย

หากคุณเขาใชงานแอปพลิเคชั่นอืน่ขณะที่รวมมองคลิป
วิดีโอ การรวมมองจะถกูพกัไวชั่วคราว หากตองการกลับ
ไปที่หนาจอการแบงดูวดิีโอ แลวรวมมองตอ เมื่อเครื่อง
อยูในโหมดสแตนดบายพเิศษ ใหเลอืก ตัวเลือก > ทํา
ตอ

การยอมรับคําเชิญ
คุณไมสามารถรับคําเชิญไดหากคุณอยูนอกเครือขาย
UMTS
เมื่อมีผูอืน่สงคําเชิญการแบงปนวิดีโอใหกบัคุณ
โทรศัพทของคุณจะดังขึ้น แลวชื่อหรือที่อยู SIP ของผูสง
จะปรากฏบนหนาจอ ในการรับคําเชิญ ใหเลือก ยอมรบั
เมื่อตองการปฏิเสธไมรับคําเชิญ ใหเลอืก ปฏิเสธ หรือ
กดปุมวางสาย การกดปุมวางสายจะเปนการจบสาย
สนทนาดวยเชนกัน ผูสงจะไดรับขอความแจงวาคุณ
ปฏิเสธคําเชิญนั้น

เมื่อคุณไดรับคลปิวดิีโอ หากตองการปดเสียงของคลปิ
ใหเลือก ปดเสียง

ในการสิ้นสุดมุมมองรวม ใหเลือก หยุด ทั้งนี ้การใชมุม
มองรวมจะสิ้นสุดลงหากวางสายสนทนาที่ใชอยู

บนัทึก
บันทึกจะเกบ็ขอมูลเกีย่วกบัรายการการติดตอสื่อสารของ
โทรศัพท เครื่องจะบันทกึหมายเลขทีไ่มไดรับสายและที่
รับสาย กต็อเมื่อระบบเครือขายใชงานฟงกชันไดหลาย
ฟงกชัน โดยที่เครื่องตองเปดอยู และอยูในพืน้ทีบ่ริการ

เบอรโทรลาสุด
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > บนัทึก
ในการดูเบอรที่ไมไดรับสาย เบอรที่ไดรับสาย และเบอร
ที่โทรออก ใหเลือก เบอรโทรลาสุด เครื่องจะบันทกึ
เบอรที่ไมไดรับสายและทีร่ับสายถาเครือขายสนับสนุน
ฟงกชันเหลานี้ โดยที่เครื่องตองเปดอยู และอยูในพืน้ที่
บริการของเครือขาย

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

เวลาการโทร
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > บนัทึก

ในการดูชวงเวลาโดยประมาณของสายที่ไดรับและสาย
ที่โทรออก ใหเลือก เวลาการโทร

หมายเหตุ: คาใชจายจริงทีผู่ใหบริการเรียกเกบ็
สําหรับการโทรและบริการนั้นอาจแตกตางกัน ขึ้นกับ
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คุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษในการเรียกเกบ็
ภาษี และอืน่ๆ

ในการลบระยะเวลาการโทรทีใ่ชไป ใหเลอืก ตวัเลือก >
ลบตัวจบัเวลา โดยที่คุณตองปอนรหัสลอ็คดวย

ขอมูลแบบแพคเก็ต
ใหกดปุม  และเลือก เครือ่งมือ > บนัทึก

หากตองการตรวจดูจํานวนขอมูลที่รับและสงระหวางการ
เชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต เลือก ขอมูลแพคเกต็
ตัวอยางเชน คุณอาจจะตองชําระคาบริการในการเชื่อม
ตอขอมูลแบบแพคเกต็ ตามจํานวนขอมูลทีส่งและรับ

การดรูายการติดตอสือ่สารทุก
รายการ
กดปุม  และเลอืก เครือ่งมือ > บันทึก > เบอรโทร
ลาสุด
ไอคอนในบันทึกมีดังตอไปนี้:

   สายเรียกเขา

   สายโทรออก

   รายการติดตอสื่อสารที่พลาดการติดตอ

ในการเปดบันทกึทั่วไปทีคุ่ณสามารถตรวจดูการโทรสาย
สนทนาทัง้หมด ขอความตัวอกัษร หรือการเชื่อมตอ
ขอมูลและ LAN ไรสายที่ลงทะเบียนทางโทรศัพท เลือ่น
ไปทางขวา รายการยอยตางๆ เชน ขอความตัวอกัษรที่
แบงสงออกไปมากกวาหนึง่ครั้ง และการเชื่อมตอขอมูล
แบบแพคเกต็จะถกูเกบ็รวบรวมไวเปนรายการติดตอ

สื่อสารเพยีงรายการเดียว การเชื่อมตอกบัศูนยฝาก
ขอความ ศูนยฝากขอความมัลติมีเดีย หรือเว็บเพจจะ
แสดงไวเปนการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็

ในการเพิม่หมายเลขโทรศัพททีไ่มรูจักจากบันทึกลงใน
รายชื่อของคุณ เลือก ตัวเลือก > จดัเก็บไปยังรายชื่อ

ในการกรองบันทึก เลอืก ตวัเลือก > ตวักรอง และตัว
กรอง

ในการลางเนื้อหาของบันทกึ ขอมูลการใชสายลาสุด
และรายงานการนําสงขอความอยางถาวร เลอืก ตวั
เลือก > ลางบนัทึก เลอืก ใช เพือ่ยืนยัน ในการลบ
รายการเดียวจากรายการใดรายการหนึง่ของบันทกึการ
โทรลาสุด กดปุม C
หากตองการตั้งเวลาเกบ็บันทึก ใหเลอืก ตัวเลือก >
การตั้งคา > เวลาเกบ็บันทึก หากคุณเลอืก ไมมี
บนัทึก เครื่องจะลบขอมูลบันทึก ขอมูลการโทรลาสุด
และรายงานผลการสงขอความทั้งหมดอยางถาวร

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

ในการดูปริมาณขอมูลทีถ่ายโอน และระยะเวลาที่การ
เชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ใชลาสุด เลื่อนไปยังรายการสาย
เรียกเขาหรือรายการสายโทรออกตามที่ระบุโดย แพคฯ
และเลือก ตวัเลือก > ดรูายละเอียด
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สายอินเทอรเน็ต
เกี่ยวกับสายอินเทอรเน็ต
เมื่อใชบริการสายอนิเทอรเนต็ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) คุณจะสามารถโทรออกและรับสายเรียกเขา
ผานอนิเทอรเน็ต สายอนิเทอรเนต็สามารถเกดิขึ้น
ระหวางคอมพวิเตอร ระหวางโทรศัพทมือถือ และระหวาง
อปุกรณ VoIP และโทรศัพททัว่ไป
เมื่อตองการใชบริการนี้ คุณตองสมัครขอรับบริการ และมี
บัญชีผูใช

ในการโทรออกหรือรับสายอินเทอรเน็ต คุณตองอยูใน
พืน้ที่บริการของ LAN ไรสาย และเชื่อมตอกบับริการสาย
อนิเทอรเนต็

การเรียกใชสายอินเทอรเน็ต
ในการโทรออกหรือรับสายอินเทอรเน็ต ติดตอผูให
บริการเพือ่รับการตั้งคาเชื่อมตอสายอนิเทอรเน็ต เมื่อติด
ตั้งการตั้งคาแลว แทบ็ใหมของสายอนิเตอรเนต็จะ
ปรากฏขึ้นใน รายชือ่

ในการเชื่อมตอกบับริการสายอนิเทอรเน็ต โทรศัพทของ
คุณตองอยูในพืน้ที่บริการเครือขาย

1. ในการเรียกใชบริการสายอนิเทอรเน็ต ใหเปด 
รายชื่อ

2. เลื่อนไปที่แท็บสายอนิเทอรเน็ต แลวเลือก ตวั
เลือก > เปดใชงานบรกิาร

ในการคนหาการเชื่อมตอ LAN ไรสายทีม่ีอยู เลอืก ตวั
เลือก > คนหา WLAN

เคล็ดลับ: เมื่อคุณไดเรียกใชบริการสาย
อนิเทอรเน็ตแลว คุณจะสามารถโทรสาย
อนิเทอรเน็ตจากแอปพลิเคชั่นที่คุณสามารถ
โทรศัพทแบบปกติทัง้หมดได

การโทรสายอินเทอรเน็ต 
เมื่อคุณไดเรียกใชคุณสมบัติสายอนิเทอรเน็ตแลว คุณจะ
สามารถโทรสายอนิเทอรเน็ตจากแอปพลเิคชั่นทีคุ่ณ
สามารถโทรศัพทแบบปกติทั้งหมดได เชน รายชื่อ หรือ
บันทึก ตัวอยางเชน ในรายชื่อ ใหเลือ่นไปทีร่ายชื่อที่
ตองการ และเลือก ตัวเลือก > โทร > สาย
อินเทอรเน็ต

หากตองการโทรสายอนิเทอรเนต็ในโหมดสแตนดบาย
ใหพมิพเบอรโทรศัพทหรือทีอ่ยูอนิเทอรเน็ตและกดปุม
โทร

ในการโทรสายอนิเทอรเนต็ไปยังทีอ่ยูอนิเทอรเนต็ที่ไม
ไดเริ่มตนดวยตัวเลข ใหกดปุมตัวเลขใดกไ็ดเมื่อ
โทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย และกดปุม # นาน 2-3
วินาทเีพือ่ลางหนาจอ และเพือ่เปลี่ยนโหมดโทรศัพท128
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จากโหมดตัวเลขเปนโหมดตัวอกัษร ปอนทีอ่ยู
อนิเทอรเนต็และกดปุมโทร

รายชื่อที่ถูกปดกั้น
ระบบจะปองกนัไมใหรายชื่อที่ถูกปดกั้นมองเห็นสถานะ
ออนไลนของคุณ

ในการเพิม่รายชื่อลงในรายชื่อที่ถกูปดกัน้ ใหเลอืก
ชื่อและเลือก ตัวเลือก > ปดกั้นรายชื่อ

ในการยกเลกิปดกัน้รายชื่อ ใหเลื่อนไปทีร่ายชื่อ แลว
เลอืก ตวัเลือก > เลิกปดกั้น เมื่อคุณยกเลิกปดกั้น

ชื่อ จะถือวาคุณยินยอมใหรายชื่อนั้นมองเห็นสถานะ
ออนไลนของคุณ

ในการดูรายชื่อทีถู่กปดกั้น ใหเปด รายชื่อ เลื่อนไปที่
แท็บสายอนิเทอรเน็ต แลวเลือก ตัวเลือก > ดูรายการ
ที่ปดกั้น

การจัดการบริการสาย
อินเทอรเน็ต
ในการดูหรือแกไขการตั้งคาสื่อสารอนิเทอรเน็ต เลอืก
เชื่อมตอ > ตัง้คาเน็ต และเลอืกจากรายการตอไปนี้

● เพิ่มบริการใหม  — เพือ่เพิม่บริการสายอนิเทอรเนต็
ใหม

● การตัง้คาขั้นสูง  — เพือ่ดูหรือแกไขการตั้งคาโทร
ขั้นสูง

การตั้งคาสายอินเทอรเน็ต
ในการดูหรือแกไขการตั้งคาสายอนิเทอรเน็ต เลือก ตัว
เลือก > รายชือ่ เลื่อนไปทีแ่ทบ็สายอินเทอรเน็ต แลว
เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา
เลอืกจากรายการดังตอไปนี้:

● การเชือ่มตอบรกิาร  — เลือกการตั้งคาปลายทาง
ของการเชื่อมตอสายอนิเทอรเน็ต และแกไขขอมูล
ปลายทาง

ในการเปลีย่นแปลงปลายทาง เลื่อนไปทีบ่ริการ และ
เลอืก เปลี่ยน

● คําขอสถานะ  — เลอืกวาจะยอมรับคําขอแสดง
สถานะเรียกเขาทั้งหมดโดยอตัโนมัติโดยไมตองมี
คําขอยืนยันหรือไม

● ขอมูลบรกิาร  — ดูขอมูลทางเทคนคิเกีย่วกบับริการ
ที่เลือก

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

 จะปรากฏ

ตัวอยางเชน ในการเขียนคําวา "คิดถึง U ;-)" ใหทําตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. กด 1 สี่ครั้งเพือ่เลอืกตัวอกัษร ค

2. กด * คางไว เลื่อนไปทางขวาหนึง่ครั้งเพือ่เลือกสระ
สําหรับ คิ และเลือก แทรก

3. กด 5 หนึง่ครั้งเพื่อเลือกตัวอกัษร ด

4. กด 5 สามครั้งเพือ่เลือกตัวอกัษร ถ

5. กด * คางไว เลื่อนไปทางขวาสามครั้งเพือ่เลือกสระ
สําหรับ ถึ และเลอืก แทรก

6. กด 2 สองครั้งเพือ่เลอืกตัวอกัษร ง

7. เลือก ตัวเลือก > ภาษาที่ใชเขียน และภาษา
องักฤษ เพือ่เปลีย่นเปนภาษาองักฤษตัวพมิพใหญ
และกด 0 เพือ่เวนวรรค

8. กด 8 สองครั้งเพือ่เลอืกตัวอกัษร U
9. กด 0 เพือ่เวนวรรค

10. กด * คางไวและเลอืก สัญลักษณเพิ่มเติม เลือ่น
ไปยัง ; และกด เลือก

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

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

หมายเหตุ: จะแทรกสระและพยัญชนะไดเฉพาะเมื่อ
เขียนอักขระภาษาไทยนาํหนาตามขอกาํหนดภาษาไทย

อุปกรณเคลือ่นทีท่ีม่ีเมนูภาษาไทยเทานัน้ทีส่ามารถรับ
ขอความภาษาไทยได
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รายชือ่ (สมดุโทรศพัท) 
ในรายชื่อ คุณสามารถจัดเกบ็และอพัเดตขอมูลรายชื่อ
เชน เบอรโทรศัพท ทีอ่ยูบาน หรือทีอ่ยูอเีมลของรายชื่อ
ได คุณสามารถเพิม่เสียงเรียกเขาสวนบุคคลหรือรูปภาพ
ขนาดยอลงในบัตรรายชื่อ คุณยังสามารถสรางกลุมราย
ชื่อไดอีกดวย ซึง่สามารถทําใหคุณสงขอความตัวอกัษร
หรือสงอเีมลใหผูรับไดหลายคนพรอมกัน

การจัดเก็บและการแกไขชื่อ
และหมายเลขโทรศัพท
1. กดปุม  แลวเลอืก รายชือ่ > ตวัเลือก > 
รายชื่อใหม

2. ปอนขอมูลในชองที่ตองการ แลวเลอืก เรยีบรอย
ในการแกไขบัตรรายชื่อ ใหเลื่อนไปที่รายชื่อ แลวเลอืก
ตวัเลือก > แกไข คุณยังสามารถคนหารายชื่อที่
ตองการไดดวยการพิมพอกัษรตัวแรกของชื่อลงในชอง
คนหา
ในการแนบภาพลงในบัตรรายชื่อ ใหเลื่อนไปทีบ่ัตรราย
ชื่อ แลวเลอืก ตัวเลือก > เพิ่มรปูภาพ ภาพจะปรากฏ
ขึ้น เมื่อมีสายเรียกเขาจากรายชื่อดังกลาว 

การจัดการชื่อและหมายเลข
โทรศัพท
ในการลบบัตรรายชื่อ ใหเลือกบัตร แลวกดปุม C
ในการลบบัตรรายชื่อหลายๆ ใบพรอมกนั ใหเลอืก ตวั
เลือก > เลือก/ไมเลือก เพือ่ทาํเครื่องหมายเลอืกบัตร
รายชื่อที่ตองการ แลวกดปุม C เพือ่ลบ 
ในการสงขอมูลรายชื่อ ใหเลอืกบัตรรายชื่อ ตามดวย ตวั
เลือก > สง แลวเลอืกตัวเลอืกที่ตองการ 
ในการฟงรายการเสียงทีก่ําหนดใหใชกบัรายชื่อ ใหเลอืก
บัตรรายชื่อ แลวเลือก ตวัเลือก > รายละเอียด
รายการเสียง > เลนรายการเสียง

เบอรโทรศัพทและที่อยูที่เปน
คาเริ่มตน
ใหกดปุม และเลอืก รายชือ่
คุณสามารถกําหนดหมายเลขโทรศัพท หรือ ที่อยูที่เปน
คาเริ่มตนลงบนบัตรรายชื่อ ดวยวธิีนี้ หากรายชื่อใดมี
หมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูจํานวนมาก คุณจะสามารถ
โทรหรือสงขอความไปยังหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูที่
แนนอนของรายชื่อไดโดยงาย เครื่องจะใชหมายเลขนี้
เปนคาเริ่มตนในการโทรออกดวยเสียงดวย

1. ในรายการรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ
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2. เลือก ตัวเลือก > ที่ตั้งไว
3. เลือกคาเริ่มตนที่คุณตองการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท
หรือที่อยู และเลือก กําหนด

4. เลือกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูทีคุ่ณตองการ
กําหนดใหเปนคาเริ่มตน

หมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูที่เปนคาเริ่มตนจะถูกขีดเสน
ใตไวในบัตรรายชื่อ

การเพิ่มเสียงเรียกเขาลงใน
รายชื่อ
กดปุม  แลวเลอืก รายชื่อ
การกําหนดเสียงเรียกเขาใหกบัรายชื่อหรือกลุมรายชื่อ:

1. กดปุมเลือ่นเพือ่เปดบัตรรายชื่อหรือไปทีร่ายชื่อกลุม
แลวเลอืกกลุมรายชื่อ

2. เลือก ตัวเลือก > เสียงเรยีกเขา
3. เลือกเสียงเรียกเขาที่คุณตองการใช

เมื่อรายชื่อหรือสมาชิกในกลุมรายชื่อโทรเขาเครื่องของ
คุณ เครื่องจะเลนเสียงเรียกเขาตามที่เลอืกไว (หากมีการ
แสดงเบอรโทรศัพทของผูโทรเขาและโทรศัพทของคุณ
จําแนกเบอรดังกลาวได)

ในการลบเสียงเรียกเขาออก ใหเลือก แบบเสียงที่ตัง้ไว
จากรายการเสียงเรียกเขา

การคัดลอกรายชื่อ
เมื่อคุณเปด รายชือ่ เปนครั้งแรก เครื่องจะถามวาคุณ
ตองการจะคัดลอกชื่อและเบอรโทรศัพทจากซิมการดไป
ยังโทรศัพทหรือไม

เมื่อจะเริ่มการคัดลอก ใหกด ตกลง

หากคุณไมตองการคัดลอกรายชื่อในซิมไปยังหนวย
ความจําของโทรศัพท ใหเลือก ยกเลิก เครื่องจะถามวา
คุณตองการดูรายชื่อในซมิจากไดเรกทอรี่รายชื่อหรือไม
ในการดูรายชื่อ ใหเลอืก ตกลง รายชื่อจะเปดขึ้น และ
คุณจะเห็นชื่อทีเ่กบ็ไวในซิมการดซึ่งจะกาํกบัดวย 

บริการซิม
หากตองการทราบเกีย่วกบัการใหบริการและขอมูลตางๆ
ในการใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการด
ของคุณ ซึ่งอาจเปนผูใหบริการ หรือผูจําหนายรายอืน่ๆ

รายชื่อในซิม
ในการเพิม่ลกัษณะและเบอรโทรศัพททีจ่ัดเก็บไวใน
มการดลงในรายชื่อติดตอในโฟลเดอรรายชื่อ ใหเลือก
ตัวเลือก > การตั้งคา > รายชื่อที่จะแสดง > ความ
จําซิม คุณสามารถเพิม่และแกไขรายชื่อในซิมหรือโทร
ไปยังเบอรโทรดังกลาวได

เกบ็เบอรโทรศัพททีคุ่ณจัดเกบ็ไวในรายชื่อจะไมถูก
บันทึกลงในซิมการดโดยอตัโนมัติ ในการจัดเกบ็เบอร
โทรศัพทลงในซิมการด จากในรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ
แลวเลือก ตัวเลือก > คดัลอก > ความจําซิม
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การจํากัดเบอร
ในการจํากดัการโทรจากโทรศัพทของคุณไปยังเบอร
โทรศัพททีเ่ลอืกไว ใหเปดรายชื่อ แลวเลอืก ตวัเลือก >
รายชือ่จํากดัเบอร คุณจําเปนตองใชรหัส PIN2 ในการ
ใชงานและยกเลิกใชงานการจํากดัเบอร หรือแกไขราย
ชื่อทีจ่ํากดัเบอร

หากใชงานบริการจํากดัเบอรโทร คุณยังคงติดตอไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินทีต่ั้งไวแลวในเครื่องของคุณได

ในการดูรายการเบอรที่จํากดัการโทร ใหเลือก ตวั
เลือก > หมายเลขซิม ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อ
มการดของคุณสนับสนุนเทานั้น

ในการเพิม่เบอรใหมลงในรายการจํากดัเบอร ใหเลือก
ตวัเลือก > รายชือ่ใหมในซิม
เมื่อคุณใชการจํากดัเบอร การเชื่อมตอ GPRS จะไม
สามารถใชได ยกเวนเมื่อคุณสงขอความตัวอักษรผาน
การเชื่อมตอขอมูล GPRS สําหรับกรณีนี้ เบอรศูนยรับฝาก
ขอความและเบอรโทรศัพทของผูรับตองรวมอยูใน
รายการจํากดัเบอร

การจัดการกลุมรายชื่อ
การสรางกลุมรายชื่อ
1. ในรายชื่อ ใหเลือ่นไปทางขวาเพือ่เปดรายการกลุม
2. เลอืก ตวัเลือก > กลุมใหม
3. ปอนชื่อกลุมหรือใชชื่อทีต่ั้งไว แลวเลอืก ตกลง
4. เลอืกลุม แลวเลอืก ตวัเลือก > เพิ่มสมาชกิ

5. เลือ่นไปที่รายชื่อ แลวกดปุมเลื่อนเพือ่ทํา
เครื่องหมายเลือกรายชื่อทีต่องการเพิม่ทีละรายชื่อ

6. เลอืก ตกลง

ในการเปลีย่นชื่อกลุม ใหเลอืก ตัวเลือก > เปลี่ยนชือ่
ปอนชื่อใหม แลวเลือก ตกลง

การลบสมาชกิออกจากกลุม
1. ในรายชื่อกลุม ใหเลือกกลุมที่คุณตองการแกไข
2. เลือ่นไปที่รายชื่อที่ตองการ และเลอืก ตัวเลือก >
ลบออกจากกลุม

3. ในการลบรายชื่อออกจากกลุม ใหเลือก ใช
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แฟมขอมลูสื่อ
RealPlayer 
คุณสามารถใช RealPlayer เลนคลิปวดิีโอหรือเรียก
ขอมูลสื่อโดยวิธ ีOTA โดยไมตองบันทึกไฟลเหลานัน้ลง
ในโทรศัพทกอน

RealPlayer รองรับไฟล ทีม่ีนามสกลุไฟลเปน
หรือ .rm อยางไรก็ดี RealPlayer อาจไม

รองรับรูปแบบไฟลทัง้หมดหรือรูปแบบไฟลแปลง
ทัง้หมดกไ็ด

เมื่อเลนไฟลโดยอยูในโหมดจอแบบแนวนอน ใชปุม
ควบคุมสื่อในการควบคุมเครื่องเลน

การเลนวิดีโอคลิป
กดปุม  แลวเลอืก แอปพลิเคชัน่ > สื่อ >
RealPlayer
ในการเลนไฟลสื่อที่บันทกึไว ใหเลอืก คลิปวิดีโอ ตาม
ดวยคลิป และ เลน

ในการแสดงรายการไฟลทีเ่ลนไปแลวกอนหนานี้ เมื่ออยู
ในเมนูหลักของแอปพลเิคชั่น ใหเลอืก รายการที่เพิ่ง
เลน

ในการปรับระดับเสียง ใหใชปุมระดับเสียง

หลังจากที่เลอืกไฟลสื่อ ใหเลอืก ตัวเลือก และจากตัว
เลอืกตอไปนี้

● สง — สงไฟลโดยใชขอความมัลติมีเดีย อเีมล หรือวธิี
การเชื่อมตอตางๆ เชน การเชื่อมตอ Bluetooth

● ใชวิดโีอ  — กาํหนดวิดีโอลงในรายชื่อหรือตั้งเปน
เสียงเรียกเขา

● เลือก/ไมเลือก  — ทาํเครื่องหมายเลอืกรายการเพือ่
สงหรือลบหลายๆ รายการ พรอมกนั

● ดรูายละเอียด  — ดูรายละเอยีดของรายการที่เลอืก
เชน รูปแบบ ความละเอยีด และชวงเวลา

● การตัง้คา  — แกไขการตั้งคาในการเลนวิดีโอและกา
สตรีม

การเรียกขอมูลโดยวิธี OTA
ผูใหบริการสวนใหญจะใหคุณใชจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต
(IAP) เปนจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งให ผูใหบริการรายอืน่ๆ
อาจจะใหคุณใชจุดเชื่อมตอ WAP ได
ใน RealPlayer คุณสามารถเปดไดเฉพาะที่อยู URL แบบ
rtsp:// เทานั้น อยางไรกต็าม RealPlayer จะเลน
ไฟล .ram ถาคุณเปดลงิค HTTP ในเบราเซอร
ในการเรียกขอมูลโดยวธิี OTA (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ใน RealPlayer หรือรูปถาย ใหเลือกลิงคการ
ตรีมที่จัดเกบ็ไวในแฟมขอมูล ลิงคการสตรมี ทั้งนี ้คุณ
สามารถรับลิงคการสตรีมในรูปแบบขอความตัวอกัษร
หรือขอความมัลติมีเดียได รวมทัง้เปดลงิคบนเวบ็เพจได
เครื่องของคุณจะเชื่อมตอกบัไซตนั้นและเริ่มตนโหลด
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ขอมูลกอนทีจ่ะเริ่มเรียกขอมูลจริง ขอมูลนั้นจะไมถูกจัด
เกบ็ไวในอุปกรณของคุณ

การตัง้คา RealPlayer
กดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > สื่อ >
RealPlayer
คุณอาจไดรับการตั้งคา RealPlayer เปนขอความแบบ
พเิศษจากผูใหบริการของคุณ สําหรับขอมูลเพิม่เติม
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● วิดีโอ  — เลอืกวาจะแสดงวิดีโอคลิปแบบเต็มหนาจอ
หรือแบบหนาจอปกติ รวมทัง้จะเลนซ้ําคลิปโดย
อตัโนมัติอกีหรือไมเมื่อเลนเสร็จแลว

● การสตรมี  — เลือกวาจะใชพร็อกซี่เซริฟเวอร
เปลีย่นจุดเชื่อมตอทีต่ั้งไว และตั้งคาชวงของพอรตที่
ใชหรือไมเมื่อทําการเชื่อมตอ โปรดติดตอขอรับการ
ตั้งคาทีถู่กตองจากผูใหบริการ

การตั้งคาขั้นสูง

ในการแกไขการตั้งคาขั้นสูง ใหเลือก การสตรมี >
เครอืขาย > ตัวเลือก > การตัง้คาชั้นสูง

ในการเลอืกชวงความถี่ทีใ่ชกบัเครือขาย ใหเลอืกการตั้ง
คาเครือขายและคาทีต่องการ

ในการแกไขชวงความถีด่วยตนเอง ใหเลอืก ผูใช
กําหนดเอง

Adobe Flash Player
กดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > สื่อ > ตัวเลน
Flash
ใชโปรแกรม Adobe Flash Player ดู เลน และโตตอบกับ
ไฟลแฟลชทีใ่ชงานรวมกนัไดที่สรางขึ้นเพือ่ใชกับ
โทรศัพทมือถอืได

ในการเปดไฟลแฟลช ใหเลอืกไฟล และ เปด

ใบอนุญาต
ในการดูใบอนุญาตสิทธิ์ดิจิตอล ใหกดปุม  แลวเลือก
แอปพลิเคชั่น > สื่อ > ใบอนุญาต
การจัดการลิขสิทธิ์ของขอมูลแบบดิจติอล
เจาของเนื้อหาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์ดิจิตอล
(DRM) แบบตางๆ เพือ่ปกปองทรัพยสินทางปญญาของ
เจาของ รวมถงึ ลขิสิทธิ ์โทรศัพทนี้ใชซอฟตแวร DRM
หลายประเภทเพือ่เขาสูเนือ้หาทีม่ี DRM ปองกันไว ดวย
โทรศัพทรุนนี้ คุณสามารถเขาสูเนือ้หาที่ปองกนัดวย
WMDRM 10, OMA DRM 1.0 และ OMA DRM 2.0 หาก
ซอฟตแวร DRM เฉพาะไมสามารถปองกนัเนื้อหาได
เจาของเนื้อหาอาจขอใหยกเลกิความสามารถของ
ซอฟตแวร DRM ในการเขาสูเนื้อหาใหมที่ DRM นั้น
ปองกันไว การยกเลิกอาจปองกนัการนําเนื้อหาทีม่ี DRM
ปองกนัไวบางเนื้อหาที่อยูในโทรศัพทของคุณมาใชอกี
ครั้ง การยกเลกิซอฟตแวร DRM ไมมีผลตอการใชเนื้อหา
ทีม่ีการปองกนัดวย DRM ประเภทอื่นหรือการใชเนือ้หาที่
ไมมี DRM ปองกันไว 135

แฟ
ม
ข
อม
ูล
ส
ื่อ



ขอมูลที่ไดรับการปองกนัดวย Digital rights
management (DRM) มาพรอมกบัสิทธกิารใชที่
เกีย่วของ ซึง่กําหนดสิทธขิองคุณในการใชขอมูลนั้น
หากเครื่องของคุณมีขอมูลทีไ่ดรับการปกปองตาม OMA
DRM ในการสํารองสิทธิการใชและขอมูล ใหใชคุณสมบัติ
การสํารองขอมูลของชุดโปรแกรม Nokia Nseries PC
Suiteวิธถีายโอนขอมูลวิธีอืน่อาจไมสามารถถายโอน
สิทธิการใชทีต่องใชในการเรียกคืนขอมูล เพือ่ใหคุณ
สามารถดําเนนิการใชขอมูลทีไ่ดรับการปกปองดวย OMA
DRM ตอไดหลังจากที่มีการฟอรแมตหนวยความจําของ
โทรศัพท คุณยังอาจตองเรียกคืนสิทธิการใช ในกรณีที่
ไฟลบนเครื่องของคุณเสียหาย

หากเครื่องของคุณมีขอมูลที่ไดรับการปองกนัดวย
WMDRM ทั้งสิทธิการใชและขอมูลจะสูญหายไป หากมี
การฟอรแมตหนวยความจําของโทรศัพท ขอมูลและสิทธิ
การใชยังอาจสูญหายไปดวย หากไฟลในเครื่อง
โทรศัพทเสียหาย การสูญเสียสิทธกิารใชหรือขอมูลจะ
จํากดัความสามารถในการใชงานขอมูลเดิมในเครื่องของ
คุณอกีครั้ง สําหรับขอมูลเพิม่เติม ติดตอผูใหบริการของ
คุณ

รหัสการเขาใชบางตัวอาจเชื่อมตอกบัซิมการดบางอัน
และจะเขาใชเนือ้หาที่ไดรับการปองกนัไวไดในกรณีทีใ่ส
ซิมการดไวในเครื่องแลวเทานั้น
ในหนาจอหลัก ใหเลอืกจากรายการตอไปนี้:

● ใบอนุญาตที่ใชได  — ดูใบอนุญาตที่เชื่อมตอกบั
ไฟลสื่อหรือทีย่ังไมถึงชวงเวลาทีม่ีผลบังคับใช

● ใบอนุฯที่ใชไมได  — ดูใบอนุญาตทีไ่มถูกตอง
เนื่องจากหมดเวลาในการใชไฟลสื่อ หรือมีไฟลสื่อที่

มีการปองกนัในเครื่องแตไมไดเชื่อมตอกบัสิทธกิาร
ใช

● ไมถูกใช  — ดูใบอนุญาตที่ไมมีไฟลสื่อเชื่อมตออยู
ในเครื่อง

หากตองการซื้อเวลาใชงานไฟลสื่อเพิ่ม ใหเลอืกใบ
อนุญาตที่ใชไมได แลวเลอืก ตัวเลือก > รบัใบ
อนุญาตใหม (ตองเปดใชขอความบริการเวบ็) โปรดดู
ที“่การตั้งคาขอความบริการเว็บ” หนา 118

ในการดูรายละเอยีดของสิทธิก์ารใช ใหเลื่อนไปที่
รายการดังกลาว แลวกดปุมเลื่อน

เครื่องบันทึก 
กดปุม  แลวเลอืก แอปพลิเคชัน่ > สื่อ > บันทึก
คุณสามารถใชเครื่องบันทึกทาํการบันทึกเสียงและการ
สนทนาทางโทรศัพทได

เครื่องบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูลหรือ
ตอ GPRS อยู

ในการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท ใหเปดเครื่อง
บันทึกในระหวางที่สนทนา ทัง้สองฝายจะไดยินเสียง
นทกุๆ 5 วินาทใีนขณะทีบ่ันทึกเสียง
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การบริหารเวลา
นาฬิกา 
นาฬิกาปลกุ
กดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > นาฬกิา

ในการดูนาฬิกาปลุกที่เปดใชงานและไมเปดใชงาน ให
เลือ่นไปทางขวาที่แท็บนาฬกิาปลกุ ในการตั้งปลุกครั้ง
ใหม ใหเลอืก ตัวเลือก > ตัง้ปลุกครัง้ใหม กาํหนดการ
ปลกุซ้ํา หากจําเปน เมื่อเปดใชงานการปลกุ  จะ
ปรากฏ

ในการปดเสียงนาฬกิาปลุก ใหเลอืก หยุด ในการหยุด
การปลุกในชวงเวลาหนึ่ง ใหเลอืก เลื่อนปลุก หาก
โทรศัพทปดอยูเมื่อถงึเวลาปลุก โทรศัพทจะเปดขึ้นเอง
และเริ่มสงเสียงปลกุ

เคล็ดลับ: ในการระบุชวงเวลาหลงัจากทีเ่สียง
ปลกุจะดังขึ้นอกีครั้งเมื่อคุณตั้งคาใหเลื่อนปลุก ให
กดปุม ตวัเลือก > การตั้งคา > เวลาเลื่อนปลุก

หากจะยกเลิกการปลกุ ใหเลอืก ตวัเลือก > ลบการ
ปลุก

ในการเปลีย่นการตั้งคาเวลา วนัที่ และชนิดนาฬกิา ให
เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา

ในการกาํหนดใหระบบอพัเดตขอมูลเวลา วนัที่ และเขต
เวลาในเครื่องโทรศัพทของคุณ (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย) เมื่ออยูในการตั้งคา ใหเลอืก อัพเดตเวลา
อัตโนมัต ิ> เปด

เวลาโลก
กดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > นาฬกิา

ในการดูเวลาตามสถานที่ตางๆ ใหเลือ่นไปทางขวาที่
แทบ็นาฬกิาทั่วโลก ในการเพิม่สถานที่ลงในรายการ ให
เลอืก ตวัเลือก > เพิ่มสถานที่ คุณสามารถเพิม่ชื่อ
สถานที่ไดมากถึง 15 ชื่อ

ในการกาํหนดที่ตั้งปจจุบันของคุณ ใหเลือ่นไปยังทีต่ั้ง
แลวเลือก ตวัเลือก > ตั้งเปนสถานที่ปจจุบนั ที่ตั้งจะ
แสดงบนหนาจอหลกันาฬกิา และเวลาในเครื่อง
โทรศัพทของคุณจะเปลี่ยนไปตามที่ตั้งทีเ่ลอืกไวดวย
ตรวจดูใหแนใจวาเวลาถกูตองและสอดคลองกบัเขต
เวลา

ปฏิทิน
การสรางรายการปฏิทนิ
กดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > ปฏทิิน
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1. ในการเพิ่มรายการปฏิทิน
ใหม ใหเลื่อนไปทีว่ันที่ที่
ตองการ แลวเลือก ตวั
เลือก > รายการใหม
และตัวเลอืกใดตัวเลือก
หนึ่งตอไปนี้:

● การประชุม  — เพือ่
แจงเตือนคุณเมื่อถงึ
การนดัหมายตามวัน
และเวลาที่ระบุไว

● คําขอประชุม  — เพือ่
สรางและสงคําขอ
ประชุมใหม คุณตองตั้งคาศูนยฝากขอความไว
สําหรับสงคําขอ โปรดดูที่“การจัดการศูนยฝาก
ขอความ” หนา 116

● บนัทึก  — เพือ่เขียนรายการทั่วไปสําหรับวันนั้น
● วันครบรอบ  — เพือ่แจงเตือนใหคุณทราบถึงวนั
เกดิหรือวันพเิศษตาง ๆ (เปนรายการที่เกดิขึ้นซ้ํา
ทุกป)

● สิ่งที่ตองทํา  — เพือ่แจงเตือนใหคุณทราบถงึงาน
ที่ตองทาํใหเสร็จภายในวนัทีก่ําหนดไว

2. ปอนรายละเอยีดในชอง ในการตั้งปลุก ใหเลอืก
ปลุก > เปด จากนั้น ปอนวันที่และเวลาปลุก

ในการเพิ่มรายละเอยีดลงในรายการ ใหเลอืก ตัว
เลือก > เพิ่มรายละเอียด

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

หมายจะเปดออก และตัวอักษรที่คุณปอนจะถูก
เพิม่ลงในชองหัวขอ ในหนาจอสิ่งที่ตองทํา
รายการบันทึกสิ่งที่ตองทําจะเปดออก

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

เคล็ดลับ: ในการระบุชวงเวลาที่จะใหเสียงเตือน
ปฏิทินดังขึ้นอกีครั้งเมื่อคุณตั้งคาใหเลื่อนปลุก ให
กดปุม  แลวเลอืกแอปพลิเคชัน่ > ปฏิทิน >
ตวัเลือก > การตั้งคา > เวลาเลื่อนปลุก

หนาจอปฏิทิน
ในการเปลีย่นวนัทีเ่ริ่มตนของสัปดาหหรือหนาจอที่จะ
ปรากฏเมื่อคุณเปดปฏิทิน ใหเลอืก ตัวเลือก > การตัง้
คา นอกจากนี้ ในการตั้งคา คุณยังสามารถเปลี่ยนเสียง
ปลกุปฏิทิน เวลาเลือ่นปลุก และชื่อเรื่องสัปดาหได

ในการไปยังวนัทีใ่ดวันที่หนึง่ ใหเลอืก ตัวเลือก > ไป
ยังวันที่ ในการขามไปวันที่ปจจุบัน ใหกดปุม #

ในการสลับระหวางหนาจอทีแ่สดงผลเปนเดือน หนาจอ
ที่แสดงผลเปนสัปดาห หนาจอทีแ่สดงผลเปนวัน และ
หนาจอสิ่งที่ตองทํา ใหกด *

ในการสงบันทกึปฏิทนิไปยังอุปกรณที่ใชรวมกนัได ให
เลอืก ตัวเลือก > สง
หากอปุกรณอื่นไมสามารถใชไดกบั Coordinated
Universal Time (UTC) ขอมูลเวลาของรายการปฏิทนิที่
ไดรับอาจจะแสดงไมถกูตอง138
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การจัดการรายการปฏิทิน
ในการลบรายการหลายรายการในครั้งเดียว ใหไปทีห่นา
จอแสดงรายการเปนเดือน และเลอืก ตัวเลือก > ลบ
รายการ > กอนวันที่ หรือ รายการทั้งหมด

ในการทาํเครื่องหมายวางานนั้นเสร็จสมบูรณแลว ให
เลือ่นไปยังงานนั้นในหนาจอแสดงรายการสิ่งที่ตองทํา
และเลือก ตวัเลือก > เลือกเปนทําแลว
คุณสามารถซิงโครไนซขอมูลปฏิทนิของคุณกบัเครื่อง
คอมพวิเตอรทีใ่ชงานรวมกนัไดโดยใช Nokia Nseries PC
Suite เมื่อสรางรายการปฏิทนิ ใหตั้งคาตัวเลอืกการ
โครไนซที่ตองการ
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แฟมขอมูลออฟฟศ
Quickoffice
ดวยแอปพลเิคชั่น Quickoffice คุณสามารถเปดดูเอกสาร
ทีอ่ยูในรูปแบบไฟล .doc, .xls, .ppt, .pps และ .txt รวม
ทัง้ดาวนโหลดซอฟตแวรได ทัง้นี้ แอปพลิเคชั่นดังกลาว
ไมไดรองรับรูปแบบไฟลหรือคุณลกัษณะทุกประเภท
รวมทั้งไมสนับสนนุ Apple Macintosh ดวย
ในการเปดไฟล ใหกดปุม  แลวเลอืก แอปพลิ
เคชั่น > ออฟฟศ > Quickoffice เลอืกตําแหนงที่คุณ
ตองการดูไฟล เปดแฟมขอมูลทีต่องการ แลวเลือกไฟล

ไฟลจะเปดขึ้นมาโดยใชแอปพลเิคชั่นสําหรับไฟลดัง
กลาว ทัง้นี้ขึ้นอยูกบัรูปแบบไฟล

ในการดาวนโหลดซอฟตแวรโดยใช Quickmanager เมื่อ
อยูในหนาจอหลกั ใหเลือก Quickmanager หรือเมื่อ
เรียกดูไฟล ใหเลือ่นไปที่แทบ็ Quickmanager
หากคุณประสบปญหาในการใชแอปพลิเคชั่น
Quickoffice ใหไปทีเ่ว็บไซต www.quickoffice.com
หรือสงอเีมลไปที ่supportS60@quickoffice.com

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

สนับสนุนคุณสมบัติหรือไฟลแปลงเพยีงบางรูปแบบ
เทานั้น

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

Quicksheet
ดวยโปรแกรม Quicksheet คุณสามารถเปดดูไฟล
Microsoft Excel ในโทรศัพทของคุณได
Quicksheet สนับสนุนการเปดดูไฟลตารางทาํการ
(Spreadsheet) ทีบ่ันทึกในรูปแบบ .xls โดยสรางจาก
Microsoft Excel 97, 2000, XP หรือ 2003 ทัง้นี ้โปรแกรม
ดังกลาวสนบัสนุนคุณสมบัติหรือไฟลแปลงเพียงบางรูป
แบบเทานั้น

ในการอพัเกรดเวอรชันของโปรแกรม Quicksheet ที่
สนับสนนุการแกไข เมื่อคุณเปดไฟลขึ้น ใหเลือก ตัว
เลือก > อพัเดตและอัพเกรด โดยจะมีการคิดคาใช
จายเพิม่เติมสําหรับการอพัเกรด

Quickpoint
ดวยโปรแกรม Quickpoint คุณสามารถเปดดูการนาํ
เสนอ Microsoft PowerPoint ในโทรศัพทของคุณได
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Quickpoint สนบัสนุนการเปดดูการนาํเสนอขอมูลที่
บันทกึในรูปแบบ .ppt และ .pps ที่สรางดวยโปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2000, XP และ 2003 ทัง้นี้
โปรแกรมดังกลาวสนับสนุนคุณสมบัติหรือไฟลแปลง
เพยีงบางรูปแบบเทานั้น

ในการอพัเกรดเวอรชันของโปรแกรม Quickpoint ที่
สนบัสนนุการแกไข เมื่อคุณเปดไฟลขึ้น ใหเลอืก ตัว
เลือก > อัพเดตและอัพเกรด โดยจะมีการคิดคาใช
จายเพิม่เติมสําหรับการอพัเกรด

Quickmanager
คุณสามารถใช Quickmanager เพือ่ดาวนโหลด
ซอฟตแวร รวมถงึโปรแกรมอพัเดต การอพัเกรด และ
แอปพลเิคชั่นอืน่ๆ ทีม่ีประโยชน คุณสามารถชําระคา
ดาวนโหลดผานใบเรียกเก็บเงินคาโทรศัพทหรือบัตร
เครดิต

สมุดบันทึก
กดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > ออฟฟศ >
สมุดบันทึก

ในการเขียนบันทึก ใหเริ่มปอนขอความ โปรแกรมสราง
บันทกึจะเปดขึ้นมาโดยอตัโนมัติ

ในการเปดบันทึก ใหเลื่อนไปทีบ่ันทึก แลวเลือก เปด

ในการสงบันทึกไปยังอปุกรณทีใ่ชรวมกนัได ใหเลอืก ตวั
เลือก > สง

ในการลบบันทึก ใหกดปุม C

เคล็ดลับ: ในการลบหลายๆ บันทกึ ใหเลอืก ตัว
เลือก > เลือก/ไมเลือก เพือ่ทาํเครื่องหมาย
เลือกบันทึกดังกลาว แลวกดปุม C

ในการซิงโครไนซหรือกาํหนดการตั้งคาซิงคสําหรับ
บันทึก ใหเลือก ตัวเลือก > การซิงโครไนซ > เริม่
หรือ การตัง้คา

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

ตัวแปลง
กดปุม  แลวเลอืก แอปพลิเคชั่น > ออฟฟศ > ตวั
แปลง
ดวยฟงกชันตัวแปลง คุณสามารถแปลงหนวยการวัดจาก
หนวยหนึง่เปนอกีหนวยหนึ่งได

ตัวแปลงอาจมีขอจํากดัดานความแมนยําและขอผิด
พลาดในการปดเศษ

1. ในชองประเภท ใหเลือกหนวยวดัทีคุ่ณตองการใช

2. ในชองหนวย ใหเลือกหนวยที่คุณตองการแปลง
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3. ในชองหนวยชองถัดไป ใหเลอืกหนวยทีคุ่ณตองการ
แปลงมาไว

4. ในชองจํานวน ใหปอนคาที่คุณตองการแปลง ชอง
จํานวนอกีชองหนึง่จะเปลี่ยนมาแสดงคาทีแ่ปลงแลว
โดยอตัโนมัติ

การแปลงสกุลเงิน
เลอืก ประเภท > สกลุเงิน กอนการแปลงสกลุเงิน คุณ
ตองเลอืกสกลุเงินหลัก และปอนอตัราแลกเปลีย่น สกุล
เงินหลกัทีร่ะบบตั้งไวคือ บานเกดิ อตัราสําหรับสกลุเงิน
หลักคือ 1 เสมอ

1. เลือก ตัวเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน
2. ชื่อที่ตั้งไวสําหรับรายการสกลุเงินคือ สกุลอื่น หาก
จะเปลีย่นชื่อสกลุเงิน ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน
ชื่อสกุลเงิน

3. เพิม่อตัราแลกเปลีย่นของสกลุเงิน แลวกด เรยีบรอย
4. ในชองหนวยชองที่สอง ใหเลอืกหนวยทีคุ่ณตองการ
แปลงมาไว

5. ในชองจํานวน ใหปอนคาที่คุณตองการแปลง ชอง
จํานวนอกีชองหนึง่จะเปลี่ยนมาแสดงคาทีแ่ปลงแลว
โดยอตัโนมัติ

ในกาเรปลีย่นสกลุเงินหลกั ใหเลอืก ตัวเลือก > อัตรา
แลกเปลี่ยน สกลุเงินและ ตวัเลือก > ตัง้เปนสกลุเงิน
หลัก
เมื่อคุณเปลี่ยนสกลุเงินหลัก คุณตองพมิพอตัราแลก
เปลีย่นใหมเพราะอตัราแลกเปลี่ยนทั้งหมดทีต่ั้งไวจะถูก
ลบออก142
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แฟมขอมูลแอปพลเิคชั่น
เครื่องคิดเลข
กดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > คิดเลข
เครื่องคิดเลขนีม้ีขอจํากดัในดานความถกูตอง และไดรับ
การออกแบบมาสําหรับการคํานวณอยางงาย

ในการเริ่มการคํานวณ ใหปอนตัวเลขคาแรกของการ
คํานวณ เลือกฟงกชัน เชน บวกหรือลบจากตัวเลอืก
ฟงกชัน ปอนคาที่สองของการคํานวณ แลวเลอืก =
เครื่องคิดเลขจะดําเนินการคํานวณตามลําดับคาที่ปอน
ผลของการคํานวณจะยังปรากฏอยูในชองตัวแกไขและ
สามารถนํามาใชเปนตัวเลขคาแรกของการคํานวณใหม
ได

ในการบันทกึผลการคํานวณ ใหเลือก ตวัเลือก > ความ
จํา > บนัทึก ผลลพัทที่บันทึกจะไปแทนที่ผลลัพธกอน
หนานีท้ี่บันทกึไวในหนวยความจํา

ในการดึงผลการคํานวณจากหนวยความจํา แลวใช
ผลลัพธดังกลาวในการคํานวณ ใหเลอืก ตวัเลือก >
ความจํา > เรยีกคนื

ในการดูผลลัพธที่บันทึกไวลาสุด ใหเลอืก ตัวเลือก >
ผลลัพธลาสุด การออกจากแอปพลิเคชั่นเครื่องคิดเลข
หรือปดโทรศัพทจะไมลางหนวยความจํา คุณสามารถดึง
ผลลัพธทีบ่ันทึกไวลาสุดในครั้งถัดไปที่คุณเปดแอปพลิ
เคชั่นเครื่องคิดเลข

ตัวจัดการแอปพลิเคชั่น
ดวยตัวจัดการแอปพลิเคชั่น คุณสามารถดูชุดซอฟตแวร
ทีต่ิดตั้งลงในเครื่องได คุณสามารถดูรายละเอยีดของ
แอปพลเิคชั่นที่ติดตั้งแลว ลบแอปพลเิคชั่น และระบุการ
ตั้งคาการติดตั้งได

กดปุม  แลวเลือก แอปพลิเคชั่น > ตัวจดัการ
คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรลงใน
โทรศัพทของคุณไดสองประเภท คือ

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

● ซอฟตแวรและแอปพลิเคชั่นอืน่ทีเ่หมาะสมกบัระบบ
ปฏิบัติการ Symbian ที่มีนามสกลุ .sis หรือ .sisx

โปรดติดตั้งซอฟตแวรทีอ่อกแบบเปนพเิศษสําหรับ
โทรศัพทของคุณเทานัน้ Nokia N85 บริษัทผูผลิต
ซอฟตแวรจะอางถึงโทรศัพทรุนนี้โดยใชหมายเลขรุน
อยางเปนทางการ นั่นคือ N85-1

การตดิตัง้แอปพลเิคชั่นและ
ซอฟตแวร 
คุณสามารถถายโอนไฟลการติดตั้งจากเครื่อง
คอมพวิเตอรทีใ่ชงานรวมกนัไดไปยังโทรศัพทของคุณ
ดาวนโหลดในขณะเรียกดู หรือรับไฟลการติดตั้งในรูป
แบบขอความมัลติมีเดีย เปนสิ่งที่แนบกบัอเีมล หรือใชวธิี 143
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การการเชื่อมตอแบบตางๆ เชน การเชื่อมตอ Bluetooth
คุณสามารถใช Nokia Application Installer ใน Nokia
PC Suite เพือ่ติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพทของคุณ
ไอคอนในตัวจัดการแอปพลิเคชั่นจะบงบอกถงึสิ่งตอไป
นี้

   แอปพลเิคชั่น .sis หรือ .sisx
   แอปพลเิคชั่น Java
   แอปพลิเคชั่นที่ยังติดตั้งไมเสร็จสมบูรณ

   แอปพลเิคชั่นที่ติดตั้งไวในการดหนวยความจํา

ขอสําคญั:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรอืน่ๆ จากแหลงทีว่างใจไดเทานั้น เชน แอป
พลเิคชั่นทีม่ีสัญลักษณจาก Symbian หรือผานการ
ทดสอบรับรองจาก 

กอนการติดตั้ง ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

● ในการดูขอมูลประเภทแอปพลิเคชั่น หมายเลข
เวอรชัน และซพัพลายเออรหรือผูผลติแอปพลเิคชั่น
ใหเลือก ตวัเลือก > ดูรายละเอียด
ในการแสดงรายละเอยีดใบรับรองความปลอดภัยของ
แอปพลิเคชั่น ใน รายละเอียด: ใหเลื่อนไปที ่ใบรับ
รอง: แลวเลอืก ดรูายละเอียด โปรดดูที“่การจัดการ
ใบรับรอง” หนา 153

● หากคุณติดตั้งไฟลทีม่ีการอัพเดตหรือการแกไข
โปรแกรมเดิมที่มีอยู คุณจะเรียกคืนไดเฉพาะ
โปรแกรมตนฉบับหากคุณมีไฟลการติดตั้งตนฉบับ
หรือขอมูลสํารองของชุดซอฟตแวรทีล่บออกไปอยาง
ครบถวน ในการเรียกคืนแอปพลิเคชั่นตนฉบับ ใหลบ

แอปพลิเคชั่นดังกลาวออกกอน และติดตั้งแอปพลิ
เคชั่นนัน้อกีครั้งจากไฟลการติดตั้งตนฉบับหรือขอมูล
สํารอง
ในการติดตั้งแอปพลเิคชั่น Java ตองใชไฟล .jar หาก
ไมมีไฟลนี้ เครื่องจะขอใหคุณดาวนโหลด หากไมได
ระบุจุดเชื่อมตอไวใหกบัโปรแกรม เครื่องจะขอใหคุณ
เลือกกอน หากคุณกําลังดาวนโหลดไฟล .jar คุณอาจ
ตองปอนชื่อผูใชและรหัสผานเพือ่เขาใชเซริฟเวอร
คุณสามารถขอรับขอมูลเหลานี้ไดจากผูใหบริการหรือ
ผูผลิตแอปพลิเคชั่น

ในการติดตั้งแอปพลเิคชั่นหรือซอฟตแวร ใหปฏิบัติดังนี้

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

2. ในตัวจัดการแอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตัวเลือก > ติด
ตั้ง ในแอปพลิเคชั่นอืน่ ใหเลื่อนไปที่ไฟลการติดตั้ง
แลวเลอืกไฟลดังกลาวเพือ่เริ่มตนการติดตั้ง

ในระหวางการติดตั้ง โทรศัพทจะแสดงขอมูลความ
คืบหนาในการติดตั้ง หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นโดย
ไมใชลายเซ็นดิจิตอลหรือการรับรอง โทรศัพท
จะแจงเตือน ใหดําเนินการติดตั้งตอหากคุณแนใจถึง
แหลงที่มาและตัวโปรแกรมนัน้

ในการเริ่มใชงานแอปพลเิคชั่นทีต่ิดตั้ง ใหคนหาแอปพลิ
เคชั่นนัน้ในเมนู แลวเลือก หากแอปพลิเคชั่นไมมีแฟม
ขอมูลเริ่มตนทีก่ําหนดไว แอปพลิเคชั่นดังกลาวจะถกูติด
ตั้งในแฟมขอมูล แอปพลิเคชัน่ ในเมนูหลัก
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ในการดูวาติดตั้งหรือลบชุดซอฟตแวรใดและทาํไปเมื่อ
ใด ใหเลอืก ตัวเลือก > ดูบันทึก

ขอสําคัญ:  โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิ
เคชั่นแอนตี้ไวรัสเพยีงหนึง่รายการเทานั้น การมีแอปพลิ
เคชั่นที่มีคุณสมบัติแอนตี้ไวรัสมากกวาหนึง่รายการ อาจ
สงผลตอประสิทธภิาพและการทํางานของเครื่อง หรือ
อาจทําใหเครื่องหยุดทํางานได

เมื่อคุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นในการดหนวยความจําทีใ่ช
งานรวมกนัได ไฟลการติดตั้ง (.sis หรือ .sisx) จะยังคงอยู
ในหนวยความจําของโทรศัพท ไฟลอาจใชหนวยความ
จําเปนจํานวนมาก และปองกนัไมใหคุณจัดเกบ็ไฟลอืน่
เพือ่ใหมีพืน้ทีห่นวยความจําเพยีงพอ ใชชุดโปรแกรม
Nokia Nseries PC Suite เพือ่สํารองไฟลการติดตั้งลงใน
พซีทีี่ใชงานรวมกนัได แลวใชโปรแกรมจัดการไฟลเพือ่
ลบไฟลการติดตั้งออกจากหนวยความจําของเครื่อง หาก
ไฟล .sis เปนสิ่งที่แนบมากบัขอความ ใหลบขอความจาก
ถาดรับขอความเขา

การลบแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร
กด  แลวเลอืก แอปพลิเคชั่น > ตัวจดัการ
เลือ่นไปยังชุดซอฟตแวรและเลือก ตัวเลือก > ลบ
ออก เลอืก ใช เพือ่ยืนยัน
หากคุณทําการลบซอฟตแวร คุณจะติดตั้งซอฟตแวรนั้น
ใหมไดตอเมื่อคุณมีชุดซอฟตแวรตนฉบับหรือสําเนา
สํารองที่ครบถวนของชุดซอฟตแวรที่ลบออกไป หากคุณ
ลบชุดซอฟตแวรออก คุณอาจจะไมสามารถเปดเอกสาร
ทีส่รางโดยใชซอฟตแวรนั้นไดอกี

หากมีชุดซอฟตแวรอกีชุดหนึ่งที่ตองใชกบัชุดซอฟตแวร
ทีคุ่ณลบออกไป นั่นหมายความวาชุดซอฟตแวรอกีชุด
หนึง่นัน้จะไมสามารถใชงานได ดูรายละเอยีดจาก
เอกสารอางองิเกีย่วกบัชุดซอฟตแวรทีต่ิดตั้งไว

การตัง้คา
ใหกดปุม และเลอืก แอปพลิเคชั่น > ตัวจดัการ
เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา และเลือกจากตัวเลือกตอ
ไปนี้

● การตดิตัง้ซอฟตแวร — เลอืกวาจะใหติดตั้ง
ซอฟตแวร Symbian ซึ่งไมมีลายเซ็นดิจิตอลที่ไมผาน
การรับรองหรือไม

● ตรวจใบรบัรองออนไลน  — เลอืกเพือ่ตรวจสอบ
ใบรับรองแบบออนไลนกอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่น

● ที่อยูเว็บที่ตัง้ไว —  ตั้งคาทีอ่ยูเริ่มตนทีจ่ะใชในการ
ตรวจสอบใบรับรองแบบออนไลน

แอปพลเิคชั่น Java บางชนิดอาจตองการใหมีการสง
ขอความ หรือการเชื่อมตอระบบเครือขายไปยังจุดเชื่อม
ตอเพือ่ดาวนโหลดขอมูลหรือสวนประกอบเพิม่เติม ใน
มุมมองหลกัของตัวจัดการแอปพลเิคชั่น ใหเลื่อนมาที่
แอปพลเิคชั่น และเลือก ตัวเลือก > เปด เพือ่เปลีย่น
การตั้งคาทีเ่กีย่วของกบัโปรแกรมที่กาํหนด
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แฟมขอมูลเครื่องมือ
ตัวจัดการไฟล
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > ตวัจัดไฟล

เกี่ยวกับตวัจัดการไฟล
ดวยตัวจัดการไฟล คุณสามารถเรียกดู เปด และจัดการ
ไฟลทีอ่ยูในโทรศัพท การดหนวยความจํา หรือในไดรฟ
ตัวนอกที่ใชงานรวมกนัได

ในการแมบหรือลบไดรฟ รวมทั้งการระบุการตั้งคาสําหรับ
ไดรฟระยะไกลที่เชื่อมตอกบัโทรศัพทของคุณ ใหเลอืก
ตัวเลือก > ไดรฟระยะไกล
ตัวเลือกทีม่ีใหขึ้นอยูกบัหนวยความจําทีคุ่ณเลือก

การคนหาและจัดเรียงไฟล
ในการคนหาไฟล ใหเลอืก ตัวเลือก > คนหา ปอน
ขอความสําหรับคนหาทีต่รงกบัชื่อของไฟล

ในการคัดลอกและยายไฟลรวมทัง้โฟลเดอร หรือสราง
โฟลเดอรใหมในหนวยความจํา ใหเลือก ตวัเลือก > จัด
วาง แลวเลอืกตัวเลอืกที่ตองการ

ในการจัดเรียงไฟล ใหเลอืก ตวัเลือก > เรยีงลําดับ
ตาม แลวเลอืกประเภททีต่องการ

การแกไขการดหนวยความจํา
ตัวเลอืกนีจ้ะมีในกรณีที่ใสการดหนวยความจําที่ใชงาน
รวมกนัไดลงในโทรศัพทเทานั้น

ในการเปลีย่นชื่อหรือฟอรแมตการดหนวยความจํา ให
เลอืก ตัวเลือก > ตัวเลือกการดความจํา

ในการใสรหัสเพือ่ปองกนัการดหนวยความจํา ใหเลอืก
ตัวเลือก > รหัสผานการด

ในการถอดการดหนวยความจําออกอยางปลอดภัยโดย
ไมตองสูญเสียขอมูล ใหเลอืก ตัวเลอืก > นําการด
หนวยความจําออก

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

เสียงสั่งงาน
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > คําสั่ง
เสียง146
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คุณสามารถใชการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูงเพือ่ควบคุมการ
ทาํงานของเครื่องได โปรดดูที“่การโทรออกโดยใช
เสียง” หนา 121

ในการใชการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูงเพือ่เริ่มตนแอปพลิ
เคชั่นและรูปแบบ ใหกดปุมเลือกดานขวาคางไวเมื่อ
เครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย

ในการใชการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูง ใหกดปุมเลือกดาน
ขวาคางไวในโหมดสแตนดบาย และพดูคําสั่งเสียง คํา
สั่งเสียงจะถูกใชเปนชื่อของแอปพลเิคชั่นหรือรูปแบบที่
ปรากฏในรายการ

ในการแกไขคําสั่งเสียง เมื่ออยูในแอปพลเิคชั่นคําสั่ง
เสียง ใหเลอืกรายการ เชน แอปพลเิคชั่นหรือรูปแบบ
แลวเลือก แกไข

หากตองการฟงรายการเสียงที่สังเคราะหขึ้นมา ใหเลือก
ตวัเลือก > เลน

ในการลบเสียงสั่งงานที่คุณเพิม่เขาไปดวยตนเอง ให
เลอืก ตวัเลือก > ลบเสียงสั่งงานออก
เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ซินธีไซเซอร  — เพือ่เปดหรือปดซินธีไซเซอรที่เลน
รายการเสียงและคําสั่งทีจ่ดจําตามภาษาของเครื่องที่
เลอืกไว

● ความดงัในการเลน  — เพือ่ปรับความดังในการ
เลนคําสั่งเสียง

● ความไวในการจดจําเสียง  — เพือ่ปรับวธิีทีจ่ะให
ซินธีไซเซอรจดจําเสียงพดูไดงายขึ้น หากตั้งคาความ
ไวในการจดจําเสียงไวสูงเกนิไป ระบบอาจไมยอมรับ
คําสั่งอนัเนือ่งมาจากเสียงรอบขาง

● การตรวจสอบคําสั่ง  — เพือ่เลอืกวาจะใหรับคําสั่ง
เสียงดวยตนเอง โดยเสียงหรือโดยอตัโนมัติ

● ลบการดัดแปลงเสียง  — เพือ่รีเซต็ขอมูลเสียงที่
เครื่องจดจําไว เชน เมื่อมีการเปลี่ยนผูใชโทรศัพท
เครื่องนี้

ซิงค
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > ซิงค
ซิงคจะชวยในการซงิโครไนซบันทึก รายการปฏิทนิ
ขอความตัวอกัษรและขอความมัลติมีเดีย เบราเซอรบุค
มารค หรือรายชื่อ โดยการใชแอปพลเิคชั่นตางๆ ทีใ่ช
รวมกนัไดทางอนิเทอรเนต็หรือกับเครื่องคอมพวิเตอรที่
ใชรวมกนัได

คุณอาจไดรับการตั้งคาซิงคในขอความแบบพเิศษจากผู
ใหบริการ

รูปแบบการซิงคจะประกอบไปดวยการตั้งคาที่จําเปนตอ
การซิงโครไนซ

เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่น รูปแบบการซิงคที่ระบบตั้งไว
หรือทีใ่ชแลวกอนหนานี้จะปรากฏขึ้น ในการแกไขรูป
แบบ ใหเลือกไปทีร่ายการซิงค แลวเลอืก เลือก เพือ่รวม
เขาไปในรูปแบบ หรือ ไมเลือก เพือ่ลบออก

ในการจัดการรูปแบบซงิค ใหเลือก ตัวเลือก และเลือก
ตัวเลอืกที่ตองการ

ในการซิงโครไนซขอมูล ใหเลอืก ตัวเลือก > ซิงโคร
ไนส ในการยกเลกิการซิงโครไนซกอนจะเสร็จสิ้น ให
เลอืก ยกเลิก 147
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ตัวจัดการอุปกรณ
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > ตัว
จ.ก.อุป.
ใชตัวจัดการอปุกรณเชื่อมตอกบัเซริฟเวอรและรับการตั้ง
กาํหนดคาสําหรับอปุกรณของคุณ หรือสรางรูปแบบ
เซริฟเวอรใหม หรือดูและจัดการรูปแบบเซิรฟเวอรทีม่ีอยู

คุณอาจไดรับรูปแบบเซริฟเวอรและการตั้งกําหนดคา
ตางๆ จากผูใหบริการและแผนกจัดการขอมูลของบริษทั
การตั้งกาํหนดคาดังกลาวอาจรวมถงึการตั้งคาการเชื่อม
ตอและคาอืน่ๆ ทีใ่ชโดยแอปพลิเคชั่นที่แตกตางกนัใน
อปุกรณของคุณ

เลือ่นไปที่รูปแบบเซิรฟเวอร และเลือก ตัวเลือก และ
เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้

● เริม่การกําหนดคา  —  เพือ่เชื่อมตอกบัเซิรฟเวอร
และรับการตั้งกาํหนดคาสําหรับอปุกรณของคุณ

● รปูแบบเซิรฟเวอรใหม  — เพือ่สรางรูปแบบ
เซิรฟเวอร

ในการลบรูปแบบเซิรฟเวอร ใหเลือ่นไปที่รูปแบบนั้น และ
กด C

เสียงพดู  
ดวยฟงกชันเสียงพดู คุณสามารถกําหนดภาษา เสียง
และคุณสมบัติของเสียงสําหรับตัวอานขอความได

กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > ยูทิลิตี > เสียงพูด

ในการกาํหนดภาษาสําหรับตัวอานขอความ ใหเลือก
ภาษา ในการดาวนโหลดภาษาเพิม่ลงในโทรศัพท ให
เลอืก ตัวเลือก > ดาวนโหลดภาษา

เคล็ดลับ: เมื่อคุณดาวนโหลดภาษาใหม คุณจะ
ตองดาวนโหลดเสียงสําหรับภาษาดังกลาวอยาง
นอยหนึง่เสียง

ในการกําหนดเสียงพดู ใหเลอืก เสียง เสียงขึ้นอยูกบั
ภาษาทีเ่ลือก

ในการกําหนดอตัราความเร็วในการพดู ใหเลอืก
ความเรว็

ในการกาํหนดความดังในการพดู ใหเลือก ความดงั

หากตองการดูรายละเอยีดของเสียง ใหเลื่อนขวาไปที่
แท็บเสียง เลื่อนไปที่เสียง แลวเลือก ตวัเลือก > ขอมูล
เสียง ในการฟงเสียง ใหเลื่อนไปที่เสียง แลวเลือก ตัว
เลือก > ฟงเสียง

ในการลบภาษาหรือเสียง ใหเลือ่นไปทีร่ายการ แลว
เลอืก ตัวเลือก > ลบ
การตั้งคาตัวอานขอความ
ในการเปลี่ยนการตั้งคาตัวอานขอความ ใหเลื่อนไปที่
แท็บ การตัง้คา แลวกาํหนดตัวเลือกตอไปนี้
● การตรวจจับภาษา  — เปดหรือปดการตรวจรับภาษา
ที่ใชอานอตัโนมัติ

● อานตอ  — เปดหรือปดการอานตอขอความที่เลือกไว
ทั้งหมด

● พรอมทเสียงพูด  — เลือกวาจะใหตัวอานขอความ
แทรกขอความ (prompt) ลงในขอความหรือไม148
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● ที่มาของเสียง  — เลือกวาคุณตองการฟงขอความ
ผานลาํโพงหรือผานทางโทรศัพท
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การตัง้คา
ผูใหบริการของคุณอาจทําการตั้งคาบางอยางลวงหนา
ใหกบัโทรศัพทแลว และคุณอาจไมสามารถเปลีย่นแปลง
การตั้งคาเหลานี้ได

การตั้งคาทั่วไป
ในการตั้งคาทัว่ไป คุณสามารถแกไขการตั้งคาทั่วไปของ
เครื่อง หรือเรียกคืนคาของเครื่องกลบัเปนคาที่ตั้งไว
ดั้งเดิมได

คุณสามารถปรับการตั้งคาเวลาและวนัที่ในนาฬกิา โปรด
ดูที่“นาฬกิา ” หนา 137

การกําหนดการปรับตั้งคา
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา >
ทั่วไป > การปรบัตัง้คา
คุณสามารถแกไขการตั้งคาทีเ่กีย่วของกบัจอแสดงผล
โหมดสแตนดบาย และฟงกชันทัว่ไปของอปุกรณของ
คุณ

ลักษณะ ชวยใหคุณสามารถเปลีย่นแปลงลักษณะของ
หนาจอ

เสียงสั่งงาน เปดการตั้งคาสําหรับแอปพลิเคชั่นสั่งงาน
ดวยเสียง โปรดดูที่“เสียงสั่งงาน” หนา 146

แบบเสียง ชวยใหคุณสามารถเปลีย่นเสียงของปฏิทิน
นาฬิกา และรูปแบบที่ใชงานอยูในขณะนี้

จอแสดงผล
● ตวัตรวจจบัแสง  — เลื่อนซายหรือขวาเพือ่ปรับ
เซนเซอรแสงซึ่งตรวจจับสภาวะแสง และปรับความ
สวางของจอแสดงผล เซนเซอรแสงอาจทาํใหจอภาพ
วูบวาบในทีท่ี่มีแสงนอย 

● ขนาดแบบอักษร  — ปรับขนาดของขอความและ
ไอคอนบนหนาจอ 

● ประหยัดพลังงานหลังจาก  — เลอืกชวงเวลาไทม
เอาตที่จะเรียกใชโหมดประหยัดพลงังาน 

● โลโกหรอืขอความตอนรบั  — ขอความตอนรับหรือ
โลโกจะปรากฏขึ้นชั่วครูหนึง่ทุกครั้งทีคุ่ณเปดเครื่อง
เลือก ที่ตั้งไว เพือ่ใชภาพเริ่มตนที่ตั้งไว ขอความ
เพือ่เขียนขอความตอนรับ หรือ รปูภาพ เพือ่เลอืก
ภาพจากรูปถาย 

● เวลาแสงสวาง  — เลือกไทมเอาตที่จะมีการปดแสง
หลังของจอแสดงผล 

โหมดสแตนดบาย
● ทางลัด  — กาํหนดทางลัดใหกบัปุมเลือก เพือ่ใชใน
โหมดสแตนดบายและเลือกวาแอปพลเิคชั่นใดจะ
แสดงในแถบเครื่องมือทีใ่ชงาน

หากตั้งคาปดโหมดสแตนดบายแบบพเิศษ คุณ
สามารถกาํหนดทางลัดปุมกดใหกบัการกดปุมเลื่อนที่
แตกตางกนั

● เปลี่ยนมุมมองเมนู  — เลอืก แถบไอคอนแนว
นอน เพือ่ดูแถบเครื่องมือแนวนอน และขอมูลจาก
แอปพลิเคชั่นตางๆ กันบนหนาจอ เลือก แถบไอคอน
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แนวตั้ง เพือ่ดูแถบเครื่องมือแนวตั้งบนหนาจอ ขอมูล
จากแอปพลิเคชั่นตางๆ จะถูกซอนไว ในการแสดง
ขอมูล เลือกทางลดัและกดปุมเลือ่นซาย เลือก พื้น
ฐาน เพือ่ปดแถบเครื่องมือที่ใชงาน

● โลโกระบบ  — คุณสามารถใชงานการตั้งคานี้ได ตอ
เมื่อคุณไดรับและบันทึกโลโกระบบไว เลอืก ปด หาก
คุณไมตองการใหโลโกปรากฏ 

ภาษา
การเปลีย่นการตั้งคาของภาษาในเครื่องหรือภาษาทีใ่ช
เขียนมีผลตอทุกแอปพลิเคชั่นในเครื่องของคุณ จนกวา
จะมีการเปลีย่นแปลงการตั้งคาเหลานี้อกีครั้ง

● ภาษาในโทรศัพท  — เปลี่ยนภาษาของขอความ
หนาจอในเครื่องของคุณ คานี้ยังมีผลตอรูปแบบที่ใช
กบัวนัทีแ่ละเวลาและตัวคั่นทีใ่ช เชน ในการคํานวณ
อัตโนมัต ิเลอืกภาษาตามขอมูลในซิมการดของคุณ
หลังจากที่คุณเปลี่ยนคาภาษา โทรศัพทจะปดและ
เปดขึ้นมาใหม

● ภาษาที่ใชเขียน  — เปลี่ยนภาษาทีใ่ชเขียน คานี้มี
ผลตออกัขระทีม่ีใหเลอืกใชขณะเขียนขอความและ
พจนานุกรมชวยสะกดคําที่ใช

● ตัวชวยสะกดคํา  — ตั้งคาเปดหรือปดระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติสําหรับโปรแกรมแกไขขอความ
ทัง้หมดในเครื่อง พจนานุกรมสําหรับระบบชวยสะกด
คําอตัโนมัตินีม้ีใหเฉพาะในบางภาษาเทานั้น

การตัง้คาอุปกรณเพิ่มพิเศษ
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา >
ทั่วไป > อุปกรณเพิ่มพเิศษ

ชองเสียบอปุกรณเสริมบางตัวไมไดแสดงประเภทของ
อปุกรณเสริมที่เชื่อมตอกบัโทรศัพท โปรดดู
ที“่สัญลักษณบนจอภาพ” หนา 22
การตั้งคาทีม่ีอยูจะขึ้นอยูกบัประเภทของอปุกรณเพิม่
พเิศษ เลอืกอปุกรณเสริมและจากตัวเลือกตอไปนี้

● รปูแบบที่ตั้งไว  — กําหนดรูปแบบที่คุณตองการเปด
ใชทุกครั้งทีคุ่ณเชื่อมตออปุกรณเพิม่พเิศษที่ใชรวม
กันไดกบัโทรศัพทของคุณ

● ตอบรบัอัตโนมัติ  — เลือกวาคุณตองการให
โทรศัพทรับสายเรียกเขาโดยอตัโนมัติหรือไมหลัง
ผานไป 5 วนิาที หากตั้งคาแบบเสียงเปน บีพ๊หนึ่ง
ครัง้ หรือ เงียบ การตอบรับอัตโนมัติจะไมทํางาน

● แสงไฟ  — กาํหนดวาจะใหเปดไฟคางไวหรือไมหลัง
จากหมดเวลา

การตั้งคาออก TV
ในการเปลี่ยนการตั้งคาการเชื่อมตอออก TV ใหเลอืก
ออกทีวี และจากตัวเลือกตอไปนี้
● รปูแบบที่ตั้งไว  — กําหนดรูปแบบที่คุณตองการเปด
ใชทุกครั้งที่คุณตอสายวดิีโอ Nokia กบัโทรศัพทของ
คุณ

● ขนาดหนาจอทีวี  — เลือกสัดสวนภาพของ
โทรทศัน: ปกติ หรือ จอกวาง สําหรับทวีีจอกวาง

● ระบบทีวี  — เลือกระบบสัญญาณวดิีโออะนาล็อกที่
ใชรวมกนัไดกบัโทรทัศนของคุณ

● ตัวกรองภาพกะพรบิ  — ในการปรับคุณภาพรูปภาพ
บนหนาจอโทรทศัน ใหเลอืก เปด ตัวกรองภาพ
กะพริบอาจลดการกะพริบของภาพในหนาจอ
โทรทศันไดเพยีงบางรุนเทานัน้ 151
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การตัง้คาฝาเลื่อน
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา >
ทั่วไป > การจดัการฝา

ในการเลือกวาคุณตองการรับสายโดยการเปดฝาเลือ่น
หรือไม เลือก การเปดฝาสไลด

ในการเลือกวาคุณตองการวางสายโดยการปดฝาเลือ่น
หรือไม เลือก การปดฝาสไลด

ในการเลือกวาคุณตองการล็อคปุมกดหรือไม เมื่อคุณปด
ฝาเลื่อน เลือก การเปดใชงานล็อคปุมกด

การตัง้คาปุม Navi
กดปุม  และเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา >
ทั่วไป > วงกลมNavi
ปุม Navi
เมื่อเปดใชการตั้งคาปุม Navi คุณจะสามารถเรียกดูไฟล
และรายการที่อยูในบางแอปพลิเคชั่นไดโดยเลื่อนนิ้วมือ
ไปตามขอบของปุมเลือ่น เมื่อปดการใชการตั้งคาปุม
Navi หากตองการเลื่อนขึ้น, ลง, ซาย หรือขวา ใหกดปุม
เลือ่นไปยังทิศทางทีต่องการ

จงัหวะแสงไฟ

ขอบรอบๆ ปุม Navi จะสองสวางอยางชาๆ เมื่อเครื่องอยู
ในโหมดพกั หากจะปดไฟ ใหกดปุม  และเลือก
เครือ่งมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > วงกลมNavi >
จังหวะแสงไฟ

การตัง้คาเซนเซอร
ในแอปพลเิคชั่นสวนใหญ หนาจอจะหมุนโดยอตัโนมัติ
ระหวางโหมดแนวตั้งและแนวนอน ตามทศิทางการหมุน
ของเครื่อง

ในการเปลีย่นการตั้งคาของการหมุนหนาจออตัโนมัติ
เลอืก การตั้งคา > ทั่วไป > ตั้งคาเซนเซอร >
ควบคุมการหมุน และเลือกวาคุณตองการใหหนาจอ
หมุนอตัโนมัติหรือไม

ในการตรวจดูวาการหมุนหนาจออตัโนมัติทํางานหรือไม
ใหถือโทรศัพทในแนวตั้งขึ้น

การหมุนอัตโนมัติจะไมทาํงานหากคุณเปลี่ยนการตั้งคา
หมุนหนาจอดวยตนเองในแอปพลเิคชั่น เมื่อคุณออกจาก
แอปพลิเคชั่นนั้น การหมุนหนาจออตัโนมัติจะทาํงานอกี
ครั้ง

การตัง้คาความปลอดภัย
โทรศัพทและซิม
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา >
ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศพัทและซิมการด
และจากตัวเลือกตอไปนี้:

● คําขอรหสั PIN  — เมื่อใชงาน เครื่องจะถามรหัสทกุ
ครั้งที่คุณเปดโทรศัพท การยกเลิกใชงานคําขอรหัส
PIN อาจใชไมไดกบัซิมการดบางประเภท

● รหัส PIN, รหสั PIN2 และ รหัสล็อค — คุณสามารถ
เปลีย่นรหัส PIN, รหัส PIN2 และรหัสลอ็ค ในการตั้ง
รหัสเหลานี้ จะสามารถใชไดเฉพาะตัวเลข 0 ถงึ 9
เทานั้น
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หากคุณลมืรหัส PIN หรือ PIN2 โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ หากคุณลืมรหัสล็อค โปรดติดตอผูใหบริการ
หรือ Nokia Care โปรดดูที่“รหัสผาน” หนา 17

กรุณาหลกีเลีย่งการใชรหัสผานที่เหมือนกับหมายเลข
ฉุกเฉินเพือ่ปองกนัการโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉิน
โดยไมไดตั้งใจ

● เวลาล็อคปุมกดอัตโนมัติ  — เลอืกวาจะใหลอ็คปุม
กดเมื่อไมไดใชงานเครื่องในชวงระยะเวลาหนึ่งหรือ
ไม

● เวลาล็อคเครือ่งอัตโนมัติ  — คุณสามารถกาํหนด
ระยะเวลากอนที่โทรศัพทจะล็อคโดยอตัโนมัติ เพือ่
ปองกนัไมใหมีการใชงานโทรศัพทโดยไมไดรับ
อนุญาต คุณไมสามารถใชงานโทรศัพททีถู่กลอ็ค
จนกวาจะปอนรหัสล็อคที่ถูกตองลงไป ในการปดการ
ใชระยะเวลาล็อคอตัโนมัติ ใหเลือก ไมมี

เคล็ดลับ: ในการลอ็คโทรศัพทดวยตนเอง ให
กดปุมเปด/ปด รายการคําสั่งจะปรากฏขึ้น
เลือก ล็อคโทรศพัท

ในโหมดบนเครื่องหรือโหมดออฟไลน คุณอาจตองปลด
ลอ็คเครื่องและเปลี่ยนรูปแบบการโทรกอนจะทาํการโทร

● ล็อคหากเปลี่ยนซิมการด  — คุณสามารถตั้งคา
เครื่องใหถามรหัสล็อคเมื่อมีการใสซิมการดอนัใหมที่
ไมเคยใชมากอนในเครื่องโทรศัพทของคุณ โทรศัพท
จะเกบ็รายการซิมการดที่รูวาเปนการดของเจาของ
เครื่อง

● กลุมผูใชเฉพาะ  — คุณสามารถกําหนดกลุมผูใช
เฉพาะซึ่งคุณสามารถโทรออกเพือ่ติดตอไดและใหผู
ใชเหลานั้นสามารถโทรเขาหาคุณได (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

เมื่อมีการจํากดัการโทรเฉพาะกลุมผูใชที่กาํหนด การ
โทรยังสามารถโทรไปยังหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินที่
กาํหนดไวอยางเปนทางการในเครื่องโทรศัพทของคุณ
● ยืนยันบรกิารซิม  — คุณสามารถกาํหนดให
โทรศัพทแสดงขอความยืนยัน เมื่อคุณใชบริการจาก
มการด (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การจัดการใบรับรอง
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา >
ทั่วไป > ความปลอดภยั > การจดัการใบรบัรอง
ใบรับรองแบบดิจิตอลไมรับประกนัเรื่องความปลอดภัย
แตใชเพือ่ตรวจสอบแหลงที่มาของซอฟตแวร

ในมุมมองหลกัของการจัดการใบรับรอง คุณจะเห็น
รายการใบรับรองที่ไดรับอนญุาตและทีจ่ัดเกบ็ไวใน
เครื่อง เลื่อนไปทางขวาเพือ่ดูรายการใบรับรองสวนตัว
หากมี

คุณควรใชใบรับรองแบบดิจิตอลหากตองการเชื่อมตอกับ
ธนาคารแบบออนไลนหรือเวบ็ไซตอืน่ๆ หรือเซิรฟเวอร
ระยะไกลเพือ่ดําเนินการตางๆ ทีเ่กีย่วของกับการถาย
โอนขอมูลทีเ่ปนความลบั ใบรับรองดิจิตอลยังชวยลด
ความเสี่ยงจากไวรัสหรือซอฟตแวรอนัตรายอืน่ๆ และ
ชวยใหแนใจวาซอฟตแวรทีด่าวนโหลดมาและติดตั้งลง
ในเครื่องนั้นเปนของแท

ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองชวยลดความ
เสี่ยงเกีย่วกบัการเชื่อมตอระยะไกล และการติดตั้ง
ซอฟตแวร แตตองมีการใชงานใบรับรองอยางถูกตอง
เพือ่ใหไดรับความปลอดภัยสูงสุด การมีใบรับรองไมได
แสดงถึงการปกปองความปลอดภัย หากโปรแกรมจัดการ
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ใบรับรองตองมีใบรับรองทีเ่ชื่อถือได เปนของแท หรือถูก
ตองเพือ่เพิม่ระดับความปลอดภัยใหสูงสุด ใบรับรอง
มีอายุการใชงานจํากดั หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ
"ใบรับรองยังใชไมได" ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองนัน้ควร
จะใชได ใหตรวจสอบวันและเวลาปจจุบันในโทรศัพท
ของคุณวาถูกตองหรือไม

การดูรายละเอียดใบรับรอง—การตรวจสอบวา
เปนใบรับรองของแท
คุณสามารถมั่นใจไดวาเซิรฟเวอรนั้นถกูตอง ก็ตอเมื่อมี
การตรวจสอบลายเซน็และระยะเวลาทีใ่ชใบรับรอง
เซริฟเวอรนั้นไดเทานัน้

คุณจะไดรับขอความแจงหากเซิรฟเวอรนัน้ไมถกูตอง
หรือในกรณีทีคุ่ณไมมีใบรับรองความปลอดภัยทีถู่กตอง
ในเครื่องของคุณ

ในการตรวจสอบรายละเอยีดใบรับรอง ใหเลื่อนไปที่
ใบรับรองนัน้และเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดใบรบั
รอง เมื่อมีการตรวจสอบความถูกตองของใบรับรอง อาจ
มีขอความใดขอความหนึ่งตอไปนี้ปรากฏขึ้น
● ใบรบัรองไมผานความเชือ่ถอื  — คุณไมไดตั้งคา
ใหแอปพลิเคชั่นใดใชใบรับรองนี้

● ใบรบัรองหมดอายุ  — ระยะเวลาทีใ่ชใบรับรองได
สิ้นสุดลงแลว

● ใบรบัรองยังไมถูกตอง  — ระยะเวลาที่ใชใบรับรอง
ยังไมเริ่มตน

● ใบรบัรองเสียหาย  — ไมสามารถใชใบรับรองได
โปรดติดตอผูออกใบรับรอง

การเปลี่ยนการตั้งคาความเชือ่ถือ

กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจ
สอบใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถือขอมูลของเจาของ
ใบรับรองนีไ้ด และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปน
ของเจาของทีอ่ยูในรายชื่อ

เลือ่นไปที่ใบรับรองการใชงาน แลวเลอืก ตัวเลือก >
การตัง้คาความเชื่อถือ รายการแอปพลเิคชั่นที่สามารถ
ใชใบรับรองที่เลือกไวจะปรากฏขึ้นทีห่นาจอ ทัง้นี้ตอง
ขึ้นอยูกบัใบรับรองนัน้ดวย ตัวอยาง:
● การตดิตั้ง Symbian: ใช — ใบรับรองสามารถ
ใหการรับรองแหลงทีม่าของแอปพลเิคชั่นของระบบ
ปฏิบัติการ Symbian ใหมได

● อินเทอรเน็ต: ใช — ใบรับรองสามารถใชรับรอง
เซิรฟเวอรตางๆ ได

● การตดิตั้งแอปพลิเคชั่น: ใช — ใบรับรองสามารถ
ใหการรับรองแหลงที่มาของแอปพลิเคชั่น Java™
ใหมได

เลอืก ตัวเลือก > แกไขการตั้งคารบัรอง เพือ่เปลี่ยน
คา

ชุดความปลอดภัย
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา >
ทั่วไป > ความปลอดภัย > ชดุความปลอดภัย

ในการดูหรือแกไขชุดความปลอดภัย (หากมี) ใหเลื่อน
ไปที่ชุดความปลอดภัยที่ตองการ แลวกดปุมเลื่อน

ในการดูขอมูลโดยละเอยีดเกีย่วกับชุดความปลอดภัย ให
เลือ่นไปที่ชุดความปลอดภัยนั้นๆ และเลอืก ตัวเลือก >
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การเรียกคนืการตั้งคาดัง้เดิม
ใหกดปุม และเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา >
ทั่วไป > การตัง้คาดั้งเดิม
คุณสามารถกําหนดการตั้งคาบางอยางใหกลับไปเปนคา
เดิมได ทัง้นี้ คุณจําเปนตองมีรหัสลอ็ค

หลงัจากรีเซ็ต เครื่องจะใชเวลาในการเปดเครื่องนานกวา
ปกติ การตั้งคาดังกลาวจะไมมีผลกบัเอกสารและไฟล
ตางๆ

การตัง้คาการหาแหนง
กด  และเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา > ทั่วไป >
จดัตําแหนง
วิธีหาตําแหนง
● GPS แบบผสม  — ใชตัวรับ GPS ภายในโทรศัพทของ
คุณ

● GPS แบบชวยเหลือ  — ใช GPS แบบชวยเหลอื (A-
GPS) เพือ่รับขอมูลชวยเหลอืจากเซิรฟเวอรขอมูลชวย
เหลอื

● Bluetooth GPS  — ใชอปุกรณรับ GPS ภายนอกทีใ่ช
รวมกนัไดรวมกบัการเชื่อมตอ Bluetooth

● ผานเครอืขาย  — ใชขอมูลจากเครือขายเซลลูลาร
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เซิรฟเวอรตําแหนง

ในการกาํหนดจุดเชื่อมตอ และเซริฟเวอรตําแหนง
สําหรับ A-GPS เลือก เซิรฟเวอรตําแหนง เซิรฟเวอร
ตําแหนงอาจไดรับการตั้งคาไวลวงหนาจากผูใหบริการ
ของคุณ และคุณอาจไมสามารถแกไขการตั้งคาได

การตั้งคาสัญกรณ

ในการเลอืกระบบการวัดทีคุ่ณตองการใชสําหรับ
ความเร็วและระยะทาง เลือก ระบบมาตรวัด > เมตริก
หรือ อิมพเิรยีล

ในการกาํหนดรูปแบบที่ใชแสดงขอมูลพกิดัในอปุกรณ
ของคุณ เลือก รปูแบบพิกัด และรูปแบบทีต่องการ

การตั้งคาเครื่องโทรศัพท
หากตองการตั้งคาโทรศัพท คุณสามารถแกไขการตั้ง
คาที่เกีย่วกบัการโทรศัพทและเครือขายได

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

● สง ID โทรอินเทอรเน็ต  — คุณสามารถตั้งคา ID สาย
อินเทอรเน็ตใหแสดงหรือซอนจากคูสนทนาที่คุณ
กําลงัติดตอได

● สายเรยีกซอน  — ในการใหโทรศัพทสงเสียงเตือน
เมื่อมีสายเรียกเขา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ขณะทีคุ่ณกําลงัสนทนา ใหเลือก ใชงาน ในการตรวจ
สอบวาไดเปดใชงานฟงกชันดังกลาวอยูหรือไม ให
เลอืก ตรวจสอบสถานะ
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● สายเรยีกซอนอินเทอรเน็ต  — ในการใหโทรศัพท
แจงเตือนเมื่อมีสายอนิเทอรเนต็เรียกเขาสายใหมใน
ขณะที่คุณกาํลังสนทนา ใหเลอืก สั่งใชงานแลว

● เตอืนโทรอินเทอรเน็ต  — ในการใหโทรศัพทสง
เสียงเตือนเมื่อมีสายอินเทอรเนต็เรียกเขา ใหเลือก
เปด หากคุณเลอืก ปด โทรศัพทจะไมสงเสียงเตือน
แตคุณจะไดรับการแจงเตือนหากคุณไมไดรับสาย

● ปฏเิสธสายดวยขอความ  — ในการสงขอความตัว
อกัษรไปยังผูโทรเพือ่แจงใหทราบถงึสาเหตุที่คุณไม
สามารถรับสายได ใหเลอืก ใช

● ขอความปฏิเสธ  — เขียนขอความที่จะสงใน
ขอความตัวอกัษรเมื่อคุณปฏิเสธไมรับสาย

● รปูภาพในสายวิดโีอ  — หากไมมีการสงวิดีโอใน
ระหวางที่มีการสนทนาทางวิดีโอ คุณสามารถเลือก
ภาพนิง่ที่จะใหปรากฏแทน

● โทรซ้ําอัตโนมัติ  — เลอืก เปด โทรศัพทของคุณ
พยายามตอสายใหมอกี 10 ครั้งหากการตอสายครั้ง
แรกไมสําเร็จ หากตองการหยุดใชการเรียกซ้าํ
อตัโนมัติ ใหกดปุมวางสาย 

● แสดงเวลาการโทร  — เปดใชการตั้งคานี้หากคุณ
ตองการใหแสดงระยะเวลาสนทนาระหวางการ
สนทนา

● สรปุหลังโทรออก  — เปดใชการตั้งคานีห้ากคุณ
ตองการใหแสดงระยะเวลาสนทนาหลังการสนทนา

● โทรดวน  — เลือก เปด แลวคุณจะสามารถโทร
หมายเลขทีไ่ดกําหนดใหปุมตัวเลข (2-9) ไดโดยกด
ปุมตัวเลขดังกลาวคาวไว โปรดดูที่“การโทร
ดวน” หนา 121

● รบัไดทุกปุม  — เลือก เปด แลวคุณจะสามารถตอบ
รับสายเรียกเขาไดโดยกดปุมใดๆ กไ็ดเพยีงเบาๆ ซึ่ง
จะยกเวนปุมเปด/ปดเครื่อง

● สายที่ใช  — การตั้งคานี้ (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) จะปรากฏหากซิมการดรองรับหมายเลขทีข่อรับ
บริการไว 2 หมายเลข นั่นคือโทรศัพท 2 สาย ใหเลือก
วาคุณตองการใชสายใดเพื่อโทรออกและสงขอความ
ตัวอกัษร อยางไรก็ดี คุณจะสามารถรับสายเรียกเขา
จากทัง้สองสายได ไมวาจะเลือกสายใดไวกต็าม หาก
คุณเลือก สาย 2 แตไมไดสมัครใชบริการนี้ไว คุณจะ
ไมสามารถโทรออกได เมื่อสาย 2 ถูกเลือก
สัญลกัษณ  จะปรากฏในโหมดสแตนดบาย

● การเปลี่ยนสาย  — ในการปองกนัไมใหมีการเลอืก
สาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลอืก ไมใช
งาน หากซมิการดของคุณรองรับบริการนี้ หาก
ตองการเปลี่ยนคาดังกลาว คุณตองปอนรหัส PIN2

การโอนสาย 
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา >
โทรศัพท > การโอนสาย
ฟงกชันการโอนสายจะชวยใหคุณสามารถโอนสายเรียก
เขาไปยังศูนยขอความเสียงของคุณหรือเบอรโทรศัพท
อื่นได หากตองการรายละเอยีดเพิม่เติม โปรดติดตอผูให
บริการ

ในการเปดใชการโอนสาย ใหเลอืก ใชงาน ในการตรวจ
สอบวาเปดใชงานตัวเลือกดังกลาวอยูหรือไม ใหเลอืก
ตรวจสอบสถานะ
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คุณอาจเลือกตัวเลอืกการโอนสายหลายตัวเลอืกให
ทาํงานพรอมกนัได เมื่อตั้งใหมีการโอนสายเรียกเขาทกุ
สายแลว  จะปรากฎในโหมดพรอมทาํงาน

การจํากดัการโทรและการโอนสายไมสามารถใชงานได
พรอมกนั

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

เมื่อสายถูกจํากดัไว คุณอาจยังติดตอไปยังเบอรฉุกเฉิน
ทางการบางเบอรได

การจํากัดสายสนทนา

เลอืกตัวเลือกการจํากดัการโทรทีต่องการ และตั้งเปน
เปด (ใชงาน) หรือปด (ยกเลิก) หรือตรวจสอบวากาํลัง
ใชตัวเลอืกดังกลาวอยูหรือไม (ตรวจสอบสถานะ) การ
จํากดัการโทรมีผลตอทกุสายรวมทัง้สายขอมูลดวย

การจํากัดการโทรทางอินเทอรเน็ต

ในการเลอืกวาจะยอมรับสายทีไ่มรูจักจากทาง
อนิเทอรเน็ตหรือไม ใหตั้งคาเปดหรือเปด จํากดัโทร
นิรนาม

การตัง้คาเครือขาย
โทรศัพทของคุณสามารถสลับการใชงานระหวางระบบ
เครือขาย GSM และ UMTS ไดโดยอัตโนมัติ เครือขาย GSM
จะแสดงดวย  เมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทาํงาน สวน
เครือขาย UMTS จะแสดงดวยสัญลักษณ 
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา >
โทรศัพท > เครอืขาย และจากตัวเลือกตอไปนี้:

● โหมดระบบ  — เลือกเครือขายที่จะใช หากคุณ
เลอืก โหมดคู โทรศัพทจะใชระบบเครือขาย GSM
หรือ UMTS โดยอตัโนมัติ ทัง้นีข้ึ้นอยูกบัพารามิเตอร
ของเครือขายและขอตกลงในการใหบริการขามเครือ
ขายกบัผูใหบริการระบบโทรศัพทไรสาย สําหรับราย
ละเอยีดและคาใชจายในการโทรขามแดน โปรด
ติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ ตัวเลือกนีจ้ะ
ปรากฏขึ้นถาผูใหบริการโทรศัพทไรสายสนบัสนนุ
เทานั้น

ขอตกลงเกีย่วกบัการโทรขามระบบเปนขอตกลง
ระหวางผูใหบริการระบบสองรายหรือมากกวา ในการ
ที่จะชวยใหผูใชสามารถใชบริการของผูใหบริการ
ระบบใดระบบหนึง่ได

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

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

การตั้งคาการเชื่อมตอ
ในการตั้งคาการเชื่อมตอ คุณสามารถแกไขจุดเชื่อมตอ
และการตั้งคาการเชื่อมตออืน่ๆ ได

คุณสามารถแกไขการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอ
Bluetooth ในแอปพลิเคชั่นการเชื่อมตอ Bluetooth
โปรดดูที“่การตั้งคา” หนา 40

คุณสามารถแกไขการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอสาย
เคเบิลขอมูลในแอปพลิเคชั่นของ USB โปรดดู
ที“่USB” หนา 43

การเชื่อมตอขอมูลและจุดเชื่อมตอ
โทรศัพทสนับสนนุการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เชน GPRS ในเครือขาย
GSM หากคุณกําลงัใชโทรศัพทในระบบ GSM และ UMTS
คุณจะสามารถกําหนดใหการเชื่อมตอขอมูลหลายครั้ง
ทาํงานในเวลาเดียวกนัได โดยทีจุ่ดเชื่อมตอตางๆ
สามารถใชการเชื่อมตอขอมูลรวมกนัได ในเครือขาย

UMTS การเชื่อมตอขอมูลยังคงทํางานอยูในระหวาง
สนทนา
คุณยังสามารถใชการเชื่อมตอขอมูล WLAN การเชื่อมตอ
LAN แบบไรสาย สามารถทําไดทีละครั้ง แตสามารถใช
แอปพลิเคชั่นไดหลายตัวในจุดเชื่อมตออินเทอรเนต็
เพยีงจุดเดียว

ในการเชื่อมตอขอมูล คุณจะตองใชจุดเชื่อมตอ คุณ
สามารถกาํหนดชนดิตางๆ ของจุดเชื่อมตอไดดังนี้

● จุดเชื่อมตอ MMS ใชสงและรับขอความมัลติมีเดีย
● จุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต (IAP) เพือ่สงและรับอีเมล
และเชื่อมตอกบัอนิเทอรเน็ต

กรุณาตรวจสอบกบัผูใหบริการของคุณวาตองใชจุดเชื่อม
ตอประเภทใดสําหรับการเขาใชบริการทีคุ่ณตองการ
โปรดติดตอผูใหบริการเพือ่ดูขอมูลเกีย่วกบัการใชงาน
และการเปนสมาชิกบริการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็

จุดเชื่อมตอ
การสรางจุดเชื่อมตอใหม
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > การ
เชือ่มตอ > ปลายทาง
คุณอาจไดรับการตั้งคาจุดเชื่อมตอในรูปของขอความ
จากผูใหบริการ ผูใหบริการของคุณอาจกาํหนดจุดเชื่อม
ตอบางสวนหรือทั้งหมดไวใหในเครื่องลวงหนาแลว และ
คุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง สราง แกไข หรือลบคา
ดังกลาวได
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เมื่อคุณจะเปดจุดเชื่อมตอจากชุดจุดเชื่อมตอดังกลาว
( , , , ) คุณจะมองเห็นประเภทของจุดเชื่อม
ตอ:

   แสดงจุดเชื่อมตอที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

   แสดงจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็

   แสดงจุดเชื่อมตอ WLAN
เคล็ดลับ: คุณสามารถสรางจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเน็ตในเครือขาย LAN ไรสายโดยใชตัว
ชวยสราง WLAN ได

ในการสรางจุดเชื่อมตอใหม ใหเลือก จดุเชื่อมตอ
ใหม โทรศัพทจะขอใหตรวจสอบการเชื่อมตอทีใ่ชได
หลงัการคนหา การเชื่อมตอที่มีอยูแลวจะปรากฏขึ้น และ
จุดเชื่อมตอใหมจะใชรวมกันกบัการเชื่อมตอดังกลาวได
หากคุณขามขั้นตอนนีไ้ป เครื่องจะขอใหคุณเลือกวธิี
เชื่อมตอและกาํหนดการตั้งคาที่จําเปน

ในการแกไขการตั้งคาจุดเชื่อมตอ ใหจุดเชื่อมตอจากชุด
กลุมเชื่อมตอ เลือกจุดเชื่อมตอ และ แกไข ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนทีผู่ใหบริการแจงใหคุณทราบ

● ชื่อการเชือ่มตอ  — ปอนชื่อสําหรับการเชื่อมตอ
● บรกิารเสรมิ  — เลือกประเภทการเชื่อมตอขอมูล

ทัง้นี้ขึ้นอยูกบัวาคุณเลอืกการตอเชื่อมขอมูลแบบใดไว
โดยคุณสามารถใชชองการตั้งคาไดเพยีงบางชอง
เทานั้น เติมขอมูลลงในชองทกุชองทีก่ํากบัดวย ตอง
ระบุ หรือ * สีแดง สวนชองอืน่ๆ คุณสามารถเวนวางไวได
ในกรณีที่ผูใหบริการไมไดกลาวถงึ

ในการใชการเชื่อมตอขอมูลนั้น ผูใหบริการระบบจะตอง
สนบัสนุนคุณสมบัติของฟงกชันดังกลาว และในกรณีที่

จําเปน ผูใหบริการระบบจะตองเปดใชงานฟงกชันนี้ใน
มการดของคุณดวย

การสรางกลุมจุดเชื่อมตอ
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา > การ
เชื่อมตอ > ปลายทาง
แอปพลเิคชั่นบางรายการจะยอมใหคุณใชกลุมจุดเชื่อม
ตอในการเชื่อมตอกบัเครือขาย

ในการหลีกเลี่ยงการเลือกจุดเชื่อมตอเดี่ยวทุกครั้งที่
เครื่องเชื่อมตอกบัเครือขาย คุณสามารถสรางกลุมที่มีจุด
เชื่อมตอหลายๆ จุดเชื่อมตอเพือ่เชื่อมตอกบัเครือขาย
และกําหนดลําดับการใชงานจุดเชื่อมตอเหลานั้น

ตัวอยางเชน คุณสามารถเพิ่ม LAN ไรสาย (WLAN) และ
จุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ลงในกลุมจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเนต็ แลวใชกลุมดังกลาวในการเรียกดูเวบ็ได
หากคุณกําหนดให WLAN เปนลาํดับแรก โทรศัพทจะ
เชื่อมตอกบัอนิเทอรเน็ตผาน WLAN ถามีใหเลือกใช และ
จะเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตแทนถาไมมีใหเลือกใช

ในการสรางกลุมจุดเชื่อมตอใหม ใหเลอืก ตัวเลือก >
จดัการ > ปลายทางใหม

ในการเพิม่จุดเชื่อมตอลงในกลุมจุดเชื่อมตอ ใหเลอืก
กลุม แลวเลือก ตวัเลือก > จดุเชื่อมตอใหม ในการคัด
ลอกจุดเชื่อมตอทีม่ีอยูจากกลุมอื่น ใหเลือกกลุม จุด
เชื่อมตอที่มีอยู แลวเลอืก ตวัเลือก > จดัวาง > คัด
ลอกไปปลายทางอื่น

ในการเปลีย่นลําดับความสําคัญของจุดเชื่อมตอภายใน
กลุม ใหเลอืกจุดเชื่อมตอ แลวเลือก ตวัเลือก > จัด
วาง > เปลี่ยนความสําคญั
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จุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
กดปุม  แลวเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา > การ
เชือ่มตอ > ปลายทาง > จุดเชื่อมตอใหม แลวปฏิบัติ
ตามคําแนะนาํบนหนาจอ หรือเปดกลุมจุดเชื่อมตอหนึ่ง
กลุม เลอืกจุดเชื่อมตอที่กํากบัดวยเครื่องหมาย  แลว
เลอืก แกไข
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผูใหบริการแจงใหคุณทราบ

เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้:

● ชื่อจุดเชือ่มตอ  — คุณจะไดรับชื่อจุดเชื่อมตอจากผู
ใหบริการ

● ชื่อผูใช  — ชื่อผูใชอาจจําเปนในการเชื่อมตอขอมูล
โดยทั่วไปคุณสามารถขอรับชื่อผูใชไดจากผูใหบริการ

● แจงใหใสรหสัผาน  — หากคุณตองปอนรหัสผาน
ใหมทุกครั้งทีคุ่ณลอ็กเขาเซริฟเวอร หรือหากคุณไม
ตองการบันทกึรหัสผานของคุณในโทรศัพท ใหเลอืก
ใช

● รหัสผาน  — รหัสผานอาจจําเปนตองใชในการเชื่อม
ตอขอมูล ซึง่โดยปกติจะไดรับจากผูใหบริการ

● การตรวจสอบ  — เลอืก รบัรอง เพือ่สงรหัสผานที่
เขารหัสทกุครั้ง หรือ ปกติ เพือ่สงรหัสผานทีเ่ขารหัส
เมื่อจําเปน

● โฮมเพจ  — ใหปอนทีอ่ยูเวบ็หรือทีอ่ยูศูนยรับฝาก
ขอความมัลติมีเดีย ซึ่งจะขึ้นอยูกบัการตั้งคาจุดเชื่อม
ตอของคุณ

เลอืก ตวัเลือก > การตัง้คาชัน้สูง และจากตัวเลือกตอ
ไปนี้:

● ประเภทระบบเครอืขาย  — เลอืกประเภท IP ทีจ่ะ
โอนยายขอมูลจากโทรศัพทหรือไปที่โทรศัพท การ
ตั้งคาอืน่จะขึ้นกบัประเภทเครือขายที่เลอืก

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

● ที่อยู DNS  — ปอนที่อยู IP ของเซริฟเวอร DNS หลกั
และรอง หากผูใหบริการกาํหนด โปรดติดตอขอที่อยู
ดังกลาวจากผูใหบริการ

● ที่อยูเซิรฟเวอรพรอ็กซี่  — ปอนที่อยูของเซริฟเวอร
พร็อกซี่ 

● เลขพอรตของพรอ็กซี่  — ปอนเลขพอรตของ
เซิรฟเวอรพร็อกซี่

จุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต WLAN
กด  และเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > การ
เชือ่มตอ > ปลายทาง > จดุเชื่อมตอ แลวทําตามคํา
แนะนํา

ในการแกไขจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) ใหเปดจุด
เชื่อมตอหนึ่งกลุม และเลือกจุดเชื่อมตอทีม่ีเครื่องหมาย

 ทาํตามคําแนะนําจากผูใหบริการ WLAN ของคุณ
เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้

● ชื่อเครอืขาย WLAN  — เลือก ปอนดวยตวัเอง
หรือ คนหาชือ่เครอืขาย หากคุณเลอืกเครือขายทีม่ี
อยู โหมดเครือขาย WLAN และโหมดความปลอดภัย
WLAN จะไดรับการกําหนดตามการตั้งคาจุดเชื่อมตอ
ในโทรศัพท

● สถานะเครอืขาย  — กําหนดวาตองการใหแสดงชื่อ
เครือขายหรือไม160
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● โหมดเครอืขาย WLAN  — เลอืก เฉพาะกิจ เพือ่
สรางเครือขายเฉพาะกจิ แลวอนญุาตใหเครื่องรับสง
ขอมูลไดโดยตรง ซึง่คุณไมจําเปนตองใชจุดเชื่อมตอ
WLAN ในเครือขายเฉพาะกิจ โทรศัพททกุเครื่องจะ
ตองใชชื่อเครือขาย WLAN ชื่อเดียวกัน

● ความปลอดภยั WLAN  — เลือกการเขารหัสทีจ่ะ
ใช: WEP, 802.1x หรือWPA/WPA2 (802.1x และ
WPA/WPA2 ไมสามารถใชไดในเครือขายเฉพาะกจิ)
หากคุณเลือก เปดเครอืขาย จะไมมีการใชการเขา
รหัส ฟงกชัน WEP, 802.1x และ WPA จะสามารถใชได
กต็อเมื่อเครือขายนัน้สนับสนนุ

● โฮมเพจ  — ปอนที่อยูเว็บของเพจเริ่มตน
● ใชจดุเชื่อมตอ  — เลือก หลังยืนยัน หากคุณ
ตองการใหเครื่องขอคํายืนยันกอนทีจ่ะมีการเชื่อมตอ
โดยใชจุดเชื่อมตอนี้ หรือ โดยอัตโนมัติ หากคุณ
ตองการใหเครื่องเชื่อมตอกบัปลายทางโดยใชจุด
เชื่อมตอนี้โดยอตัโนมัติ

ตัวเลือกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกนั

การตัง้คาขอมูลแพคเก็ต
กดปุม  แลวเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา > การ
เชื่อมตอ > ขอมูลแพคเกต็
การตั้งคาขอมูลแพคเก็ตจะมีผลกบัจุดเชื่อมตอทั้งหมดที่
ใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็

● การเชือ่มตอ GPRS  — หากคุณเลอืก เมื่อวาง และ
คุณอยูในเครือขายที่สนันสนุนขอมูลแพคเกต็
โทรศัพทจะลงทะเบียนเขาใชเครือขายขอมูลแพคเก็
ดังกลาว และคุณจะสามารถเริ่มตนการเชื่อมตอ

ขอมูลแพคเกต็ (เชน เพือ่สงและรับอเีมล) ไดเร็วยิ่ง
ขึ้นดวย หากไมมีพืน้ที่ครอบคลุมสําหรับขอมูลแพค
เกต็ โทรศัพทจะพยายามสรางการเชื่อมตอขอมูล
แพค็เกตเปนระยะๆ หากคุณเลือก เมื่อตองการ
โทรศัพทจะใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็กต็อเมื่อ
คุณเปดใชแอปพลเิคชั่นหรือดําเนินการใดๆ ทีต่องใช
การเชื่อมตอแบบนี้เทานัน้

● จุดเชือ่มตอ  — คุณจําเปนตองใชชื่อของจุดเชื่อม
ตอ หากตองการใชโทรศัพทเปนโมเด็มสําหรับสง
ขอมูลแพคเกต็สําหรับเครื่องคอมพวิเตอร

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

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

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

ในการดูการตั้งคาขั้นสูง เลือก ตวัเลือก > การตั้งคา
ขั้นสูง ไมแนะนําใหเปลี่ยนแปลงการตั้งคาขั้นสูงของ
LAN ไรสาย
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การตัง้คา SIP
กด  และเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา > การ
เชือ่มตอ > การตั้งคา SIP
การตั้งคา Session Initiation Protocol (SIP) จําเปน
สําหรับการบริการของบางเครือขายที่ใช SIP คุณอาจได
รับการตั้งคาเปนขอความแบบตัวอกัษรพเิศษจากผูให
บริการของคุณ คุณสามารถดู ลบ หรือสรางรูปแบบการตั้ง
คาเหลานี้ใน การตั้งคา SIP

การกําหนดคา
ใหกดปุม  และเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา >
การเชือ่มตอ > กําหนดคา
คุณจะไดรับการตั้งคาเซิรฟเวอรที่เชื่อถอืไดในขอความ
การกําหนดคาจากผูใหบริการของคุณ คุณสามารถ
บันทึก ดู หรือลบการตั้งคาเหลานี้ไดในการกําหนดคา

การควบคมุชื่อจุดเชื่อมตอ
ใหกดปุม  และเลือก เครือ่งมือ > การตั้งคา >
การเชือ่มตอ > การควบคุม APN
เมื่อใชบริการควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอ คุณจะสามารถจํากัด
การเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ และอนุญาตใหโทรศัพทใช
จุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็เฉพาะเทานั้น

การตั้งคานี้จะใชไดเมื่อซมิการดของคุณสนับสนุนบริการ
ควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอเทานัน้

หากตองการเปดหรือปดบริการควบคุม เพือ่ใชจุดเชื่อม
ตอ เลือก ตัวเลือก และเลือกตัวเลือกที่ตองการ หาก

ตองการเปลี่ยนตัวเลอืก คุณตองใชรหัส PIN2 ของคุณ
โปรดติดตอขอรหัสจากผูใหบริการของคุณ

การตั้งคาแอปพลิเคชั่น
หากตองการตั้งคาบางแอปพลิเคชั่นในโทรศัพทของคุณ
กด  และเลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา > แอปพลิ
เคชั่น
หากตองการแกไขการตั้งคา คุณยังสามารถทําไดโดย
การเลือก ตัวเลือก > การตัง้คา ในแตละแอปพลิเคชั่น
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การแกไขปญหาเบือ้งตน
หากตองการดูคําถามทีถ่ามบอยเกี่ยวกบัโทรศัพทของ
คุณ โปรดเขาไปที่หนาสนบัสนุนผลติภัณฑที่
www.nokia.com/support
Q: รหัสผานของรหัสล็อค, รหัส PIN หรือ รหัส PUK
ของฉันคืออะไร

A: รหัสลอ็คที่ตั้งไวคือ 12345 ในกรณีที่คุณลืมรหัสลอ็ค
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายโทรศัพทของคุณ หากคุณ
ลมืรหัส PIN หรือรหัส PUK หรือหากคุณไมไดรับรหัสดัง
กลาว โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ หาก
ตองการรายละเอยีดเกีย่วกบัรหัสผาน ใหติดตอผูให
บริการจุดเชื่อมตอ เชน ผูใหบริการอนิเทอรเน็ต (ISP)
หรือผูใหบริการเครือขาย

Q: ฉันจะปดแอปพลิเคชั่นที่ไมตอบสนองได
อยางไร

A: กดคางไวที่  หากตองการปดแอปพลิเคชั่น ให
เลือ่นไปทีแ่อปพลเิคชั่นนั้น และกด C การกด C จะไมปด
เครื่องเลนเพลง หากตองการปดเครื่องเลนเพลง ให
เลอืกเครื่องเลนเพลงจากรายการและเลอืก ตัวเลือก >
ออก

Q: เหตุใดภาพจึงดูเปอน
A: โปรดตรวจสอบชองปองกันเลนสกลองถายภาพวา
สะอาดดีหรือไม

Q: เหตุใดจึงมีจุดสวางลางๆ จุดที่มสีีเพี้ยน หรือ
จดุที่ภาพขาดหายไปปรากฏขึ้นบนหนาจอทุก
ครั้งที่เปดเครื่อง

A: นีเ่ปนลักษณะของจอภาพประเภทนี้ จอบางแบบจะมี
พกิเซลหรือจุดทีย่ังคงปรากฏอยูหรือหายไป ซึง่เปนเรื่อง
ปกติ มิใชขอผิดพลาดแตอยางใด

Q: เหตุใดโทรศัพทของฉนัจึงสรางการเชือ่มตอ
GPS ไมได
A: คนหาขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบั GPS, ตัวรับสัญญาณ GPS,
สัญญาณดาวเทยีม และขอมูลที่ตั้งไดในคูมือผูใชนี้
โปรดดูที“่การจัดตําแหนง (GPS)” หนา 48

Q: เหตุใดฉันจงึไมพบเครื่องของเพื่อนขณะใช
การเชือ่มตอ Bluetooth
A: ใหตรวจสอบเครื่องทัง้สองเครื่องวาสามารถใชงาน
รวมกนัได มีการเปดใชงานการเชื่อมตอแบบ Bluetooth
และไมไดอยูในโหมดซอน ตรวจสอบวาโทรศัพททัง้สอง
อยูหางกนัไมเกนิ 10 เมตร (33 ฟุต) และไมมีกาํแพงหรือ
สิ่งกดีขวางใดๆ กัน้ระหวางโทรศัพททัง้สอง

Q: เหตุใดฉันจงึไมสามารถปดการตอเชือ่ม
Bluetoothได
A: หากมีการเชื่อมตออปุกรณอื่นเขากบัโทรศัพทของคุณ
คุณสามารถปดการเชื่อมตอจากอปุกรณอืน่ หรือปดใช
งานการเชื่อมตอ Bluetooth ในโทรศัพทของคุณ กด 163
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 และเลือก เครือ่งมือ > Bluetooth >
Bluetooth > ปด
Q: เหตุใดอุปกรณอื่นจงึไมสามารถเห็นไฟลที่
เก็บอยูในอุปกรณของฉนัในเครือขายโฮม

A: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดกําหนดการตั้งคาเครือขาย
โฮม ไดเปดใชการแบงดูเนื้อหาในโทรศัพทของคุณแลว
รวมทั้งอุปกรณอืน่สามารถใชงานรวมกับ UPnP ได
Q: ฉนัควรทําอยางไรหากการเชื่อมตอเครือขาย
โฮมของฉันหยุดทํางาน

A: ปดการเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) จากคอมพิวเตอร
ทีใ่ชงานรวมกนัไดและโทรศัพทของคุณ แลวเปดใหมอกี
ครั้ง หากยังไมไดผล ใหรีสตารทคอมพิวเตอรทีใ่ชรวมกัน
ไดและโทรศัพทของคุณ หากการเชื่อมตอยังไมทาํงาน
ใหกําหนดการตั้งคา WLAN ใหมทัง้ในเครื่องคอมพวิเตอร
ทีใ่ชรวมกนัไดและโทรศัพทของคุณ

Q: เพราะเหตุใดฉันจึงมองไมเห็นคอมพิวเตอรที่
ใชรวมกันไดในอุปกรณของฉันในเครือขายโฮม

A: หากคุณกําลงัใชแอปพลิเคชั่นไฟรวอลลใน
คอมพวิเตอรที่ใชรวมกนัไดของคุณ ใหตรวจสอบวา
ไฟรวอลลนัน้ไดอนุญาตใหเซริฟเวอรโฮมมีเดียสามารถ
ใชการเชื่อมตอภายนอกได (คุณสามารถเพิม่เซิรฟเวอร
โฮมมีเดียลงในรายการขอยกเวนของแอปพลิเคชั่น
ไฟรวอลลได) ตรวจสอบจากการตั้งคาไฟรวอลลวาแอป
พลเิคชั่นไฟรวอลลอนุญาตใหทําการติดตอกบัพอรตตอ
ไปนี้ 1900, 49152, 49153, และ 49154 อปุกรณจุด
เชื่อมตอ WLAN บางอยางมีไฟรวอลลอยูในตัว ในกรณีนี้
ใหตรวจสอบวาไฟรวอลลในอุปกรณจุดเชื่อมตอไมไดปด
กัน้การติดตอกับพอรตตอไปนี้ 1900, 49152, 49153

และ 49154 ตรวจสอบใหการตั้งคา WLAN ในโทรศัพท
และคอมพวิเตอรทีใ่ชรวมกนัไดของคุณเหมือนกนั

Q: เหตุใดฉนัจึงไมสามารถเห็นจุดเชื่อมตอ LAN
ไรสาย (WLAN) ถึงแมวาฉันอยูในพื้นที่ที่
ครอบคลุม

A: จุดเชื่อมตอ WLAN อาจใชตัวบงชี้บริการ (SSID) ที่ซอน
ไว คุณสามารถเชื่อมตอเครือขายทีใ่ช SSID ซึ่งซอนไว
ได หากคุณรู SSID ที่ถูกตอง และไดสรางจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเนต็ WLAN สําหรับเครือขายนั้นไวแลวบน
โทรศัพท Nokia ของคุณ
Q: ฉนัจะปดการใช LAN ไรสาย (WLAN) บน
โทรศัพท Nokia ของฉนัไดอยางไร
A: WLAN ในโทรศัพท Nokia ของคุณจะปดการใชงาน
เมื่อคุณไมไดเชื่อม หรือพยายามเชื่อมตอกบัจุดเชื่อมตอ
อื่น หรือเมื่อคุณไมไดสแกนหาเครือขายทีม่ีอยู คุณ
สามารถกําหนดใหโทรศัพท Nokia ไมตองสแกน หรือ
สแกนหาเครือขายที่สามารถใชไดถี่นอยลงในพืน้หลัง
เพือ่ลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ WLAN จะปดการใชงาน
ในระหวางทีส่แกนในพืน้หลงั

หากตองการแกไขการตั้งคาการสแกนในพื้นหลัง ใหทํา
ดังนี้

1. กด  และเลอืก เครือ่งมือ > การตั้งคา > การ
เชือ่มตอ > LAN ไรสาย

2. ในการเพิม่ชวงเวลาการสแกนในพื้นหลงั ใหเลอืก
คนหาเครอืขาย ในการหยุดการสแกนในพืน้หลงั
เลือก แสดงความพรอม WLAN > ไมตอง
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3. หากตองการจัดเกบ็การเปลี่ยนแปลงของคุณ เลอืก
กลับ
เมื่อตั้งคา แสดงความพรอม WLAN เปน ไมตอง
ไอคอนแสดงการใชงาน WLAN จะไมแสดงในโหมด
สแตนดบาย อยางไรกต็าม คุณยังสามารถสแกนหา
WLAN ทีม่ีอยูดวยตนเอง และเชื่อมตอกบั WLAN นั้น
ไดตามปกติ

Q: ฉันจะจดัเก็บขอมลูของฉันกอนลบออกได
อยางไร

A: หากตองการจัดเกบ็ขอมูล ใหใช Nokia Nseries PC
Suite เพือ่ซิงโครไนซหรือทําสําเนาสํารองของขอมูล
ทัง้หมดไปยังคอมพวิเตอรที่ใชรวมกนัได คุณยังสามารถ
สงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth ไปยังอปุกรณที่
ใชรวมกนัไดอกีดวย นอกจากนีคุ้ณยังสามารถจัดเก็บ
ขอมูลลงในการดหนวยความจําที่ใชงานรวมกนัได

Q: ฉนัควรทําอยางไรเมือ่หนวยความจําเต็ม
A: ลบรายการออกจากหนวยความจําโทรศัพทหรือหนวย
ความจําขนาดใหญ หาก หนวยความจําไมพอที่จะ
ดําเนินการ ลบบางขอมูลออกกอน หรือ หนวยความ
จําต่ํา ลบบางขอมูลออกจากความจําเครือ่ง ปรากฏ
ขึ้นขณะที่คุณกาํลังลบหลายๆ รายการพรอมกนั ใหลบ
ครั้งละหนึ่งรายการ โดยเริ่มจากรายการที่มีขนาดเลก็
ทีสุ่ด โปรดดูที“่การเพิม่หนวยความจํา” หนา 19

Q: เหตุใดฉันจงึไมสามารถเลือกรายชือ่สําหรับ
ขอความของฉันได

A: บัตรรายชื่อนัน้ไมมีหมายเลขโทรศัพท ที่อยู หรือที่อยู
อเีมล กด  เลอืก รายชื่อ, รายชื่อทีเ่กีย่วของ และ
แกไขบัตรรายชื่อ

Q: ฉันจะปดการตอเชือ่มขอมูลไดอยางไร หาก
โทรศัพทเปดการเชือ่มตอขอมูลอยูตลอดเวลา
ไมรูจบ

A: โทรศัพทอาจกาํลังดึงขอความมัลติมีเดียจากศูนยการ
รับสงขอความมัลติมีเดีย หากตองการหยุดโทรศัพทไม
ใหสรางการเชื่อมตอขอมูล ใหเลือก  และเลือก
ขอความ > ตัวเลือก > การตัง้คา > ขอความ
มัลตมิีเดีย > การดงึมัลติมีเดีย และ โดยผูใช เพือ่ให
ศูนยการรับสงขอความมัลติมีเดียจัดเกบ็ขอความที่จะดึง
ภายหลัง หรือ ปด เพือ่ไมสนใจขอความมัลติมีเดียทีเ่ขา
มาทั้งหมด หากคุณเลือก โดยผูใช คุณจะไดรับการแจง
เตือนเมื่อคุณมีขอความใหมในศูนยฝากขอความ
มัลติมีเดีย หากคุณเลือก ปด โทรศัพทจะไมเชื่อมตอเขา
กบัเครือขายใดๆ ทีเ่กีย่วของกบัการรับสงขอความ
มัลติมีเดีย หากตองการตั้งคาโทรศัพทใหใชการเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเกต็เฉพาะเมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นหรือ
ดําเนินการใดๆ ที่ตองใชการเชื่อมตอดังกลาวเทานั้น ให
กด  และเลอืก เครือ่งมือ > การตัง้คา > การ
เชื่อมตอ > ขอมูลแพคเกต็ > การเชือ่มตอ GPRS >
เมื่อตองการ หากยังไมไดผล ใหเริ่มการทาํงาน
โทรศัพทของคุณใหม
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Q: เหตุใดฉนัจงึประสบปญหาในการเชื่อมตอ
โทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร

A: ตรวจดูใหแนใจวาคุณมี Nokia Nseries PC Suite
เวอรชันลาสุดติดตั้งและทํางานอยูบนคอมพวิเตอรทีใ่ช
รวมกนัได สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกับวธิีใช Nokia
Nseries PC Suite โปรดดูวิธใีช Nokia Nseries PC
Suite หรือเขาไปที่หนาสนบัสนนุของ Nokia
Q: ฉนัสามารถใชโทรศัพทของตัวเองเปนแฟกซ
โมเด็มกับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดหรือไม

A: คุณไมสามารถใชโทรศัพทของคุณเปนแฟกซโมเด็ม
ได อยางไรกต็าม การโอนสาย (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ชวยใหคุณสามารถโอนสายแฟกซทีเ่ขามาไป
ยังหมายเลขแฟกซได
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อปุกรณเพิ่มพิเศษของแทจาก Nokia
คําเตือน: เลอืกใชแตแบตเตอรี่ อปุกรณชารจ

และอปุกรณเสริมทีไ่ดรับการรับรองโดย Nokia วา
สามารถใชไดกบัเครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณ
ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอนัตรายและทําให
การรับประกนัหรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป

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

เพือ่อานขอมูล
เพิม่เติม

กรุณาตรวจสอบกบัตัวแทนจําหนายในพืน้ทีข่องคุณวามี
อปุกรณใดจําหนายบาง

อุปกรณเสริม
กฎเกณฑเฉพาะเกีย่วกบัอปุกรณเสริมและอปุกรณเพิ่ม
พเิศษ
● เกบ็อปุกรณเสริมทัง้หมดใหพนมือเด็ก

● หากตองการถอดสายไฟออกจากอปุกรณเสริม ใหจับ
ทีป่ลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

● ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณเสริม
ทกุชิ้นที่ติดตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ

● เฉพาะผูทีม่ีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะติด
ตั้งอปุกรณเสริมในรถที่ติดตั้งยากได

แบตเตอรี่
ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-5K นานถึง 4.5/6.9
 (WCDMA/

GSM)

นานถึง 363
ชั่วโมง (WCDMA
และ GSM)

ขอสําคัญ:  เวลาคุยสายและเวลาเปดรอรับสาย
ของแบตเตอรี่เปนคาโดยประมาณเทานั้น และขึ้นอยูกบั
ความแรงของสัญญาณ ลักษณะของเครือขาย คุณสมบัติ
ทีใ่ช อายุและสภาพของแบตเตอรี่ อณุหภูมิที่ใช
แบตเตอรี่ การใชในโหมดดิจิตอล และอกีหลายปจจัย
ระยะเวลาที่ใชโทรศัพทโทรออกจะมีผลตอเวลาเปดรอ
รับสาย และเชนเดียวกนั ระยะเวลาทีเ่ปดโทรศัพทไวและ
อยูในโหมดสแตนดบายกจ็ะมีผลตอเวลาคุยสายดวย
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accessories 

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


ขอมูลศูนยบริการ Nokia
ศนูยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

ฟวเจอรปารค รังสิต หอง 32 ชั้นใตดิน เลขที่ 161 หมู 2 ถนน
พหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี
ปทุมธานี 12130

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา หอง 421 เลขที่ 7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวง
อรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363

0-2884-5695

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

ซคีอนสแควร หอง 1007 ชั้น 1 ซคีอนสแควร เลขที่ 904 หมู 6
ถนนศรีนครินทร เขตหนองบอน แขวงประเวศ
กรุงเทพฯ 10250

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

เอสพลานาด หอง 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด เลขที่ 99 แขวง
รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363

0-2660-9290

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
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ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

พระราม 3 หอง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลขที่ 79/290
ถนนสาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

0-2741-6363

0-2673-7102

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

อา. 10.00 น. - 20.30 น.

MBK เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนด ียูนิต 5-6 อาคารมาบุญครอง
เซ็นเตอร ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

เชียงใหม 201/1 ถนนมหิดล หายยา อําเภอเมือง เชียงใหม
50100

0-5320-3321-3

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

พัทยา 353/43 (ซอยสุขมุวิท พัทยา9) หมู 9 ถนนสุขมุวิท
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง ชลบุร ี20260

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

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

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ อําเภอ
หาดใหญ สงขลา 90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น. 169
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หมายเหตุ: ขอมูลในทีน่ี้อาจเปลีย่นแปลงไดโดย
ไมตองแจงใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพิม่เติม
กรุณาติดตอโนเกีย แครไลน: 02-255-2111
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ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอปุกรณชารจ
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ
อุปกรณชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลงังานจากแบตเตอรี่ชนดิที่
สามารถชารจประจุใหมได แบตเตอรี่ที่ไดรับการ
ออกแบบใหใชกบัโทรศัพทรุนนี้คือ BL-5K โทรศัพท
เครื่องนีไ้ดรับการออกแบบใหเกบ็พลงังานจากอปุกรณ
ชารจตอไปนี้ AC-10, DC-6, DC-10 แบตเตอรี่สามารถนํา
มาชารจและคายประจุแบตเตอรี่ไดเปนรอยครั้ง แต
แบตเตอรี่กจ็ะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในทีสุ่ด เมื่อสังเกต
เห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่
สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลีย่นแบตเตอรี่กอนใหม ใช
แบตเตอรี่ทีไ่ดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น และชารจ
แบตเตอรี่โดยใชอปุกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ทีไ่ด
รับการรับรองจาก Nokia เทานั้น การใชแบตเตอรี่หรือ
อปุกรณชารจที่ไมไดรับการรับรองอาจเสี่ยงกบัการลุก
ไหม การระเบิด การรั่วไหล หรืออนัตรายอืน่ๆ

หมายเลขรุนของอปุกรณชารจทีถ่กูตองนัน้อาจแตกตาง
กนัไปตามประเภทของปลัก๊เสียบ ความแตกตางของ
ปลัก๊เสียบจะระบุไวดวยคาใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, EB, X,
AR, U, A, C หรือ UB
หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่
เปนเวลานาน คุณอาจตองเชื่อมตออปุกรณชารจ แลว
ถอดอุปกรณชารจแลวเชื่อมตออกีครั้งเพื่อเริ่มชารจ
แบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลาย

นาทกีวาที่สัญลกัษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบน
หนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได

ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอปุกรณ
ชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

ใหถอดอปุกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัวเครื่องเมื่อ
ไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ทีช่ารจเต็มแลวคาง
ไวกบัอปุกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกนิ
ไปจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณ
ทิง้แบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออก
เองเมื่อเวลาผานไป

พยายามเกบ็แบตเตอรี่ไวในทีท่ี่มีอณุหภูมิระหวาง 15°C
และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภูมิที่รอนหรือหนาวจัด
ทาํใหประสิทธภิาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลด
ลง แบตเตอรี่ทีร่อนหรือเย็นเกนิไปอาจทําใหโทรศัพทไม
สามารถใชงานไดชั่วคราว ประสิทธิภาพการทํางานของ
แบตเตอรี่จะมีจํากดัเมื่ออยูที่อณุหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง

หามลัดวงจรแบตเตอรี่ การลดัวงจรของแบตเตอรี่อาจ
เกดิขึ้นไดเมื่อมีวตัถปุระเภทโลหะ เชน เหรียญ คลปิ หรือ
ปากกามาสัมผสัโดยตรงกบัขั้วบวก (+) และลบ (-) ของ
แบตเตอรี่ (มีลกัษณะเหมือนแถบโลหะดานหลังของ
แบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกดิขึ้นได เชน ในกรณีที่
คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปา
เลก็ๆ การลดัวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่หรือวตัถุ
สําหรับเชื่อมตอเกดิความเสียหายได
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หามทิ้งแบตเตอรี่ทีไ่มใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่
อาจระเบิดได หรือหากแบตเตอรี่เสียหาย ก็อาจเกดิ
ระเบิดไดเชนกนั การกาํจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตาม
กฎหมายของทองถิ่น กรุณานาํกลบัมาใชใหม ถาเปนไป
ได และไมควรทิ้งรวมกบัขยะภายในบาน

หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บีบอดั, ดัดงอ, ทําใหผิดรูป
ราง, เจาะ หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่
สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรระวงัไมใหของเหลวนั้น
สัมผัสกบัผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีที่เกดิการรั่วไหล ให
ลางผิวหนังหรือตาดวยน้ําทันที หรือรีบไปพบแพทย

หามดัดแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวตัถุแปลก
ปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลว
ชนิดอืน่ๆ
การใชแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทาํใหเกดิการลุก
ไหม การระเบิด หรืออนัตรายอื่นๆ หากโทรศัพทหรือ
แบตเตอรี่ตกหลนโดยเฉพาะบนพืน้ผิวที่แข็ง และคุณ
เชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสียหาย ใหนําไปทีศู่นยบริการ
เพือ่ตรวจสอบกอนนาํไปใชตอ
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถปุระสงคเทานัน้ อยาใชอปุกรณ
ชารจหรือแบตเตอรี่ทีช่ํารุดเสียหาย โปรดเกบ็แบตเตอรี่
ใหพนมือเด็ก

คําแนะนําในการตรวจสอบ
แบตเตอรี่ของ Nokia
โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia เทานัน้เพือ่ความ
ปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซือ้เปน
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่

จากตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนญุาตเทานั้น และ
ตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปนี้
การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับ
ประกนัวาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแท หาก
คุณมีขอสงสัยวาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของ
แทของ Nokia คุณไมควรใชแบตเตอรี่นัน้อกี และนํา
แบตเตอรี่ไปยังศูนยบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่
ไดรับอนุญาตใกลบานคุณ เพือ่ขอความชวยเหลือ จุด
บริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตจะ
ตรวจสอบวาแบตเตอรี่ดังกลาวเปนแบตเตอรี่ของแทหรือ
ไม หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยัง
ที่ซึง่คุณซือ้มา

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อคุณดูภาพโฮโลแกรมบน
ฉลาก คุณควรเห็นรูปมือ
ประสานกนัของ Nokia (Nokia
Connecting Hands) ในมุมมอง
หนึ่ง และเห็นโลโกอปุกรณเสริม
ของแทของ Nokia (Nokia
Original Enhancement) ในอกี
มุมหนึ่ง

172

ข
อม
ูล
เก
ี่ย
วก
ับ
แบ
ต
เต
อร
ี่แล
ะอุ
ป
ก
รณ
ช
าร
จ



2. เมื่อคุณเอยีงมุมของภาพโฮโล
แกรมไปทางซาย ขวา ลง หรือ
ขึ้น คุณควรเห็นจุด 1, 2, 3 และ
4 จุด ในแตละดานตามลําดับ

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณ
ไมใชแบตเตอรี่ของแท
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณ
ทีม่ีสติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ
Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น แตใหนํา
แบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่
ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือ การใช
แบตเตอรี่ทีไ่มไดรับการรับรองจากบริษทัผูผลิต อาจเปน
อนัตรายและอาจทาํใหเครื่องโทรศัพทของคุณดอย
ประสิทธภิาพและทําใหเครื่องและอปุกรณเสริมเสียหาย
ได รวมทัง้อาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกนัอืน่
ใดทีใ่ชกบัโทรศัพท

หากตองการรายละเอียดเพิม่เติมเกี่ยวกบัแบตเตอรี่ของ
แทของ Nokia โปรดไปทีเ่ว็บไซต www.nokia.co.th/
batterycheck
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การดแูลและบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลกัษณที่
ดีเยี่ยมและมีฝมือการผลติที่ประณีต คุณจึงควรดูแล
โทรศัพทของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนีจ้ะชวยใหคุณ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกนัไดอยางถกูตอง

● เกบ็โทรศัพทไวในทีแ่หง การจับตัว ความชื้น และ
ของเหลวทุกประเภท หรือละอองความชื้น จะทําให
เกดิองคประกอบของแร ซึง่อาจทาํใหวงจร
อเิล็กทรอนิกสสึกกรอนได หากตัวเครื่องเปยกชื้น ให
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิทดี
กอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

● อยาใชหรือเกบ็โทรศัพทไวในที่ทีม่ีฝุนหรือที่สกปรก
เนื่องจากอาจทําใหอปุกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและ
สวนประกอบที่เปนอเิล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาเกบ็โทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอณุหภูมิสูง
อาจทาํใหอายุการใชงานของอปุกรณอเิล็กทรอนกิส
สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทาํใหสวนทีเ่ปน
พลาสติกงอหรือละลายได

● อยาเกบ็โทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนือ่งจากเมื่อ
อณุหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอณุหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัว
ขึ้นภายในเครื่อง ซึง่อาจทาํใหอปุกรณแผงวงจร
อเิล็กทรอนกิสเสียหายได

● อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือ
จากทีแ่นะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

● อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไม
ถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่
ละเอยีดออนเกดิความเสียหายได

● อยาใชสารเคมี น้าํยาทาํความสะอาด หรือผงซกัฟอก
ชนดิเขมขนทําความสะอาดเครื่อง

● อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอปุกรณที่
สามารถถอดเขาออกไดติดขัด และไมสามารถทํางาน
ไดตามปกติ

● ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส เชน
เลนสของกลองถายรูป พรอกซมิิตี้เซนเซอร และ
เลนสเซนเซอรแสง

● ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองทีไ่ดรับพรอมโทรศัพท
และไดรับการรับรองเทานัน้ การใชเสาอากาศที่ไมได
รับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ
อาจทาํใหโทรศัพทเกดิความเสียหาย และยังเปนการ
ผดิกฎหมายวาดวยอปุกรณสื่อสารวทิยุอกีดวย

● ใชอปุกรณชารจในอาคารเทานั้น

● หมั่นสํารองขอมูลที่คุณตองการเกบ็ไว เชน รายชื่อ
และบันทึกยอปฏิทนิ

● ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เพือ่สมรรถนะสูงสุดใน
การใชงาน ใหปดสวติชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่
ออก

คําแนะนําเหลานีใ้ชไดกบัโทรศัพท แบตเตอรี่ อปุกรณ
ชารจ หรืออปุกรณเสริมอืน่ๆ หากอปุกรณใดทํางานไมถูก174
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ตอง ใหนาํไปยังศูนยบริการทีไ่ดรับการรับรองใกลบาน
คุณเพือ่ขอรับบริการ
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ขอมูลเพิ่มเตมิเพื่อความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทั้งอปุกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอปุกรณ
ขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเกบ็อปุกรณดังกลาวใหพนมือ
เด็กเลก็

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนาํในการปลอยคลื่น
RF เมื่อใชในตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจาก
รางกายอยางนอย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) เมื่อใชซอง
หนังสําหรับพกพา อปุกรณเหน็บเข็มขัด หรือทีว่าง
โทรศัพทเพือ่การพกพา วัสดุตางๆ เหลานีไ้มมีควรมี
โลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูหางจาก
รางกายตามระยะหางที่กาํหนดขางตน

โทรศัพทเครื่องนีต้องใชการเชื่อมตอกบัระบบเครือขายที่
มีคุณภาพเพื่อสงไฟลหรือขอความ ในบางกรณี จึงอาจมี
ความลาชาในการสงไฟลหรือขอความที่เปนขอมูล
จนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวา
คุณปฏิบัติตามคําแนะนําเกีย่วกบัระยะหางระหวางเครื่อง
ทีก่ลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ

ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถทุี่ทําจาก
โลหะอาจดึงดูดเขาหาโทรศัพท อยาวางบัตรเครดิตหรือ
สื่อเกบ็แมเหล็กอืน่ไวใกลโทรศัพท เพราะขอมูลทีเ่กบ็ไว
อาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอปุกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทัง้
โทรศัพทมือถืออาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวนตอการ
ทํางานของอปุกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกัน
สัญญาณเพียงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษทัผู
ผลติเครื่องมือทางการแพทยนั้นๆ หากมีขอสงสัยหรือไม
แนใจวาอุปกรณนั้นไดรับการปองกนัพลงังานคลื่นความถี่
RF จากภายนอกอยางเพยีงพอหรือไม ปดโทรศัพทใน
สถานพยาบาลในกรณีทีม่ีปายประกาศใหคุณดําเนินการ
ดังกลาว เนือ่งจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจ
กําลงัใชอปุกรณที่มีความไวตอพลังงานคลืน่ความถี่ RF
จากภายนอก

อุปกรณเทยีม
ผูผลติอปุกรณทางการแพทยแนะนาํวา ควรใหโทรศัพท
มือถอือยูหางจากอปุกรณทางการแพทยทีป่ลกูถายไวใน
รางกาย เชน เครื่องควบคุมการเตนของหัวใจหรือเครื่อง
กระตุนการทํางานของหัวใจ อยางนอย 15.3 เซนติเมตร
(6 นิ้ว) เพือ่หลกีเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกดิกับ
เครื่องดังกลาว สําหรับผูใชอปุกรณทางการแพทยดัง
กลาว ควรปฏิบัติดังนี:้

● เกบ็โทรศัพทใหอยูหางจากอปุกรณทางการแพทย
มากกวา 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอขณะทีเ่ปด
โทรศัพทอยู

● ไมควรเกบ็โทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
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● ใชโทรศัพทกบัหูขางที่ตรงขามกบัอปุกรณทางการ
แพทยเพือ่ลดสัญญาณรบกวนทีอ่าจเกดิขึ้น

● ปดโทรศัพทเคลือ่นที่ทันทีหากสงสัยวากําลงัเกิด
สัญญาณรบกวน

● อานและทําตามคําแนะนาํจากผูผลติอุปกรณทางการ
แพทยดังกลาว

หากคุณมีขอสงสัยเกีย่วกบัการใชโทรศัพทไรสายรวมกบั
อปุกรณทางการแพทย โปรดปรึกษากบัแพทยที่ใหคํา
ปรึกษาดานสุขภาพของคุณ

เครื่องชวยฟง
อปุกรณไรสายบางชนิดอาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวน
กบัเครื่องชวยฟงได ในกรณีทีม่ีสัญญาณรบกวนเกดิขึ้น
คุณควรปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอเิล็กทรอนกิสในยาน
พาหนะที่ติดตั้งไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพยีงพอ
เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุมดวยอเิล็กทรอนกิส, ระบบ
เบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอเิล็กทรอนิกส และ
ระบบถงุลมนริภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกบับริษัท
ผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายยานพาหนะหรืออุปกรณเสริม
ตางๆ ที่ติดตั้งไวในยานพาหนะของคุณ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูใหบริการหรือติดตั้ง
อปุกรณในยานพาหนะ การบริการหรือติดตั้งที่ไมถูกตอง
อาจกอใหเกดิอนัตรายและทําใหการรับประกนัเปนโมฆะ
ดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอปุกรณทกุชิ้นของ

โทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดตั้งและทํางาน
อยางถูกตอง อยาเกบ็หรือพกของเหลวทีต่ิดไฟได แกส
หรือวตัถุระเบิดไวรวมกบัโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท
หรืออปุกรณเสริมตางๆ สําหรับยานพาหนะทีม่ีถุงลม
นริภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรง
อดัทีแ่รงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดตั้งอปุกรณหรือวาง
โทรศัพทมือถือไวเหนอืถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณทีถ่งุ
ลมนิรภัยอาจพองตัวออก การติดตั้งอปุกรณไรสายไวใน
ยานพาหนะอยางผดิวิธีอาจกอใหเกดิอนัตรายรายแรงใน
ขณะทีถ่งุลมนริภัยพองตัวออกได

คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปด
โทรศัพทกอนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสาย
ในเครื่องบินอาจกอใหเกดิอนัตรายตอการทาํงานของ
เครื่องบิน รวมทัง้เปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพท
ไรสายและยังผิดกฎหมายอกีดวย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบดิ
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณทีอ่าจเกดิการระเบิดได
และควรปฏิบัติตามปายและคําแนะนําตางๆ อยาง
เครงครัด บริเวณทีอ่าจเกดิการระเบิดจะรวมถึงบริเวณทีม่ี
การแนะนําใหดับเครื่องยนต การเกดิประกายไฟบริเวณ
พืน้ที่ดังกลาวอาจกอใหเกดิการระเบิดหรือเพลงิไหมที่
อาจทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวติ ปดโทรศัพทเมื่ออยูใน
สถานที่ทีม่ีการเติมเชื้อเพลงิ เชน ใกลเครื่องสูบแกสใน
สถานบีริการน้าํมัน ควรปฏิบัติตามขอหามเกีย่วกบัการใช
อปุกรณวิทยุในบริเวณคลังน้าํมัน สถานเีกบ็น้ํามันและ
สถานสีงน้ํามัน โรงงานเคม ีหรือบริเวณทีก่ําลงัเกดิการ
ระเบิด ทัง้นี ้บริเวณทีอ่าจเกดิการระเบิดอาจไมไดมีการ 177
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ประกาศใหเห็นอยางเดนชัดเสมอไป พืน้ที่ตางๆ เหลานี้
ไดแก ใตดาดฟาเรือ สถานที่เกบ็หรือขนถายสารเคมี และ
บริเวณที่มีสารเคมีหรืออนภุาคเลก็ๆ เชน เมลด็พชื ฝุน
ละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ คุณควรตรวจ
สอบกบัผูผลติยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลยีมเหลว
(เชน โพรเพนหรือบิวเทน) เพือ่กาํหนดวาสามารถใชงาน
อปุกรณนีไ้ดอยางปลอดภัยในบริเวณใกลเคียงไดหรือไม

การโทรฉุกเฉิน

ขอสําคญั: โทรศัพทเครื่องนีท้ํางานโดยใช
สัญญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขาย
ภาคพื้นดิน รวมทั้งฟงกชันตางๆ ทีผู่ใชตั้งโปรแกรมเอง
หากโทรศัพทของคุณสนบัสนุนสายสนทนาผาน
อนิเทอรเนต็ (สายอนิเทอรเน็ต) ใหเปดใชงานทั้งสาย
อนิเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือ เครื่องจะพยายามตอ
การโทรฉุกเฉินผานทัง้เครือขายเซลลูลารและผานผูให
บริการสายอนิเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไม
สามารถประกนัไดวาจะสามารถเชื่อมตอไดในทุกสภาวะ
คุณจึงไมควรวางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือ
สื่อสารที่ดีทีสุ่ดเสมอในยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกดิ
กรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี ้ตรวจ
สอบวามีสัญญาณเพยีงพอหรือไม ขึ้นอยูกบั
โทรศัพทของคุณ คุณอาจจําเปนตองดําเนนิการดังนี้

● ใสซมิการดทีใ่ชไดลงในโทรศัพท

● ปดการจํากดัการโทรที่คุณไดเปดใชไวใน
โทรศัพท

● เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลน
หรือรูปแบบบนเครื่องบินมาเปนรูปแบบทีใ่ชงานใน
ปจจุบัน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพือ่ใหหนาจอ
วางและพรอมสําหรับการโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพือ่แจงตําแหนงปจจุบันที่คุณ
อยู ซึง่หมายเลขฉุกเฉินในแตละพืน้ทีจ่ะแตกตางกัน
ไป

4. กดปุมโทร
ขณะทีโ่ทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่
ถกูตองใหไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปน
เครื่องมือสื่อสารเพยีงประเภทเดียวในสถานทีเ่กดิเหตุ
อยาเพิง่วางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครือ่งนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสาร
ทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณ
วิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบมาไมใหเกนิความถี่สัญญาณ
คลื่นวิทยุที่แนะนาํโดยขอกําหนดระหวางประเทศ ขอ
แนะนาํนี้จัดทําขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเปนหนวยงานดาน
วิทยาศาสตรอสิระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยของผู
ใชทุกคน โดยไมขึ้นกบัอายุหรือสุขภาพ

ขอแนะนาํของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนทีน่ี้ใช
หนวยวดัของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอ
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กาํหนด SAR ทีก่ําหนดไวในคําแนะนาํ ICNIRP คือ 2.0
วตัต/กโิลกรัม (W/kg) ซึง่เปนคาเฉลีย่เกนิสิบกรัมของ
เนือ้เยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทาํขึ้นในสภาพการ
ทาํงานแบบมาตรฐาน ซึง่เครื่องจะสงคลื่นความถีท่ี่ระดับ
พลงังานสูงสุดที่แนะนําใหใชในคลื่นความถีท่ัง้หมด
ทีท่ําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพท
อาจต่ํากวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับการออกแบบ
มาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถงึเครือขายได
ตามที่กําหนดไว คาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกบัปจจัยตางๆ
เชน ระยะหางระหวางคุณกบัสถานีเครือขายหลัก คา SAR
ทีสู่งที่สุดภายใตคําแนะนาํของ ICNIRP สําหรับการใช
โทรศัพทที่หูคือ 0.85 วตัต/กก.

การใชอปุกรณเสริมอาจมีผลทาํใหคา SAR แตกตางไป
คา SAR แตกตางกนัไปโดยขึ้นอยูกบัขอกําหนดที่ทดสอบ
และที่รายงานของแตละประเทศและระบบเครือขาย คุณ
สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัคา SAR ไดในขอมูล
ผลติภัณฑที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption
Rate)
เครื่องวทิยุคมนาคมนี้มีอตัราการดูดกลนืพลังงานจําเพาะ
(Specific Absorption Rate - SAR) อนัเนื่องมาจากเครื่อง
วทิยุคมนาคมเทากบั 0.85 วัตต/กก. ซึ่งสอดคลองตาม
มาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพมนุษยจากการใช
เครื่องวทิยุคมนาคมที่คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม
แหงชาติประกาศกําหนด
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ดชันี
สัญลักษณ/ตัวเลข

20
เสียงเรียกเขา 132

A
A-GPS (GPS แบบชวยเหลือ) 48

D
DLNA 94
DRM (การจดัการสิทธิ์
ดิจติอล) 135

E
Excel, Microsoft 140

G
GPS
คําขอตําแหนง 50

GPS (Global Positioning
System) 48
GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS) 48

H
HSDPA (high-speed downlink
packet access) 28

I
IAPs (internet access
points) 38

L
LAN ไรสาย (WLAN) 36

M
Mini Map 31
MMS (multimedia message
service) 109
MMS (บรกิารขอความ
มัลตมิีเดีย) 111

N
N-Gage 102
การตั้งคา 106

P
PDF reader 141
PictBridge 90
PowerPoint, Microsoft 140

Q
Quickmanager 141
Quickpoint 140
Quicksheet 140

Quickword 140

R
RDS (Radio Data System) 69
RealPlayer 134

S
SIP 162
SMS (short message
service) 109

W
Widget 31
WLAN (wireless local area
network) 36
WLAN (เครอืขายในพืน้ที่แบบ
สาย) 160

Word, Microsoft 140

ก
กลอง
การตั้งคา 82
ขอมูลทีต่ั้ง 77
คุณภาพรูปภาพ 82
คุณภาพวดิีโอ 83
ตัวเลอืก 77
สัญลกัษณ 74
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สี 82
แฟลช 78
แสง 82
โหมดตอเนื่อง 78
โหมดภาพ 76
โหมดวดิีโอ 81

กลองถายรปู
ฉาก 78
ตัวจับเวลาอตัโนมัติ 79

การกําหนดคา
โปรดดูที ่การตั้งคา

การกําหนดคา TV 151
การขามแดน 157
การควบคุมความดัง 27
การคัดลอกขอความไปไวที่
คลิปบอรด 109
การคุมครองลิขสิทธิ์ 135
การซิงโครไนซขอมูล 147
การดาวนโหลด 32
การตั้งคา

RealPlayer 135
SIP 162
WLAN 160, 161
กลอง 82
การกําหนดคา 162
การควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอ 162
การปรับตั้งคา 150
การหาตําแหนง 155
การเชื่อมตอ Bluetooth 40
การเชื่อมตอ GPRS 160

การโทร 155
การโอนสาย 156
ขอมูลแพคเกต็ 161
จอแสดงผล 150
จํากัดการโทร 157
จุดเชื่อมตอ 158, 159
ปุม Navi 152
ฝาเลือ่น 152
พอดแคสต 66
ภาษา 151
มุมมองรวม 124
วิทยุ FM 70
วิทยุผานเน็ต 72
ศูนยวิดีโอ 100
สายอนิเทอรเน็ต 129
สแตนดบาย 150
ออก TV 151
อเีมล 112
เครือขาย 157
เครือขายโฮม 95
เครื่องสง FM 66
เว็บเบราเซอร 34
แอปพลิเคชั่น 162
ใบรับรอง 153

การตั้งคา LAN ไรสาย 161
การตั้งคาการหาตําแหนง 155
การตั้งคาความเชื่อถือ 154
การตั้งคาจอแสดงผล 150
การตั้งคาพรอ็กซี่ 160
การตั้งคาภาษา 151

การตัง้คาวิดีโอ 83
การตัง้คาสัปดาห, ปฏิทิน 138
การตัง้คาหนาจอ 150
การตัง้คาอุปกรณเพิ่ม
พิเศษ 151
การตัง้คาเขตเวลา 137
การตัง้คาเครอืขาย 157
การตัง้คาแบบอักษร 150
การตัง้คาแสง 150
การตดิตั้งแอปพลิเคชั่น 143
การนําเสนอ
มัลติมีเดีย 140

การนําเสนอ, มัลตมิีเดีย 93,
111
การบนัทึก
การโทร 136
เสียง 136

การบนัทึกคลิปวิดโีอ 81
การปฏเิสธสาย 120
การปฏเิสธไมรบัสาย 120
การประชุม, การตั้งคา 137
การปรับตั้งคา 44, 150
การปลดล็อคปุมกด 153
การปดเสียง 120
การปอนขอความ 108
การพมิพ
รูปภาพ 90

การยกเลิกสาย 120
การยอ/ขยาย 77, 81
การรอสาย 121 181

ดั
ช
น
ี



การรับสาย 120
การลบจุดตาแดง 89
การล็อค
ปุมกด 153

การสตรมีสื่อ 134
การสนับสนุนแอปพลิเคชัน่ J2ME
Java 143
การสั่งงานดวยเสียง 121
การสํารองขอมูลหนวยความจํา
โทรศัพท 146
การอัพเดตซอฟตแวร 16
การเขารหัสภาษา 109
การเชือ่มตอ Bluetooth
การจับคูอปุกรณ 41
การตั้งคา 40
การปดกั้นอปุกรณ 42
การมองเห็นอปุกรณ 40
การรับขอมูล 41
การสงขอมูล 40
การเปด/ปดโทรศัพท 40
ความจําเหลอืนอย 42
ทีอ่ยูอปุกรณ 41
ระบบความปลอดภัย 40

การเชือ่มตอ GPRS
การตั้งคาจุดเชื่อมตอ 160

การเชือ่มตอกับ
คอมพิวเตอร 43

โปรดดูเพิม่เติมที ่การเชื่อม
ตอขอมูล

การเชือ่มตอขอมูล
การซิงโครไนซ 147
การเชื่อมตอกบัเครื่องพซีี 43
ตัวจัดการอปุกรณ 148
สายเคเบิล 43
ไรสาย 36

การเชือ่มตอขอมูลแพคเก็ต
การตั้งคา 161
ตัวนับ 127

การเชือ่มตอสาย USB 43
การเชือ่มตอสายเคเบลิ 43
การเชือ่มตออินเทอรเน็ต 29

โปรดดูเพิม่เติมที่ เบราเซอร
การเชือ่มตอเว็บ 29
การเลน
ขอความ 112

การแกไขปญหาเบือ้งตน 163
การโทร 119
การตั้งคา 155
การบันทึก 136
การปฏิเสธ 120
การรับ 120
ชวงเวลาของ 126
ตัวเลือก 119
สายอนิเทอรเน็ต 128

การโทรดวน 121
การโอนเพลง 63
การใชการตั้งคาเดิม, การตัง้คา
จากโรงงาน 155
เกมส 102

ข
ขอความ
การตั้งคา 114
มัลติมีเดีย 111
อเีมล 112
เสียง 120
แฟมขอมูล 107
ไอคอนของสายเรียกเขา 111

ขอความคลิปเสียง 109
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