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ความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนัน้อาจกอให
เกดิอนัตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิ่ม
เติมในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย

หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย
หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอให
เกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ
เปนอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอื่น
ใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับแรกที่
คณุควรคํานึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คือ ความ
ปลอดภยับนทองถนน

สญัญาณรบกวน

อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึง่จะ
สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได

ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่หามใชโทรศพัทไร
สาย

โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเครื่องขณะอยูบน
เครื่องบิน, เมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย, น้ํามัน
เชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด

ชิ้นสวนที่ทําจากแกว

ฝาดานหนาของเครื่องทํามาจากแกว แกวชนิดนี้
สามารถแตกกระจาย หากทําเครื่องหลนบนพื้นผิวที่
แข็งหรือไดรับการกระทบอยางแรง หากมีการแตก อยา
พยายามสัมผัสสวนที่ทําจากแกว หรือพยายามนําเศษ
แกวที่แตกออกจากเครื่อง หยุดการใชเครื่องจนกวาจะ
เปลี่ยนชิ้นสวนที่เปนแกวโดยชางผูเชี่ยวชาญ

บริการที่ผานการรับรอง

เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะสามารถประกอบ
หรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่

เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรีท่ี่ไดรับการ
รับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไม
สามารถใชงานรวมกันได

กันน้ํา

โทรศัพทของคุณไมกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไวในที่
แหง

หมายเหตุ: พื้นผิวของโทรศัพทเครื่องนี้ไมมีสารนิกเกิลอยู
ในแผนโลหะ พื้นผิวของโทรศัพทเครื่องนี้ประกอบดวยโลหะ

เลส
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ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมือนี้ไดรับการอนุมัติสําหรับใชเครือ
ขาย (E)GSM 850, 900, 1800,1900 และ UMTS 900, 1900, 2100
โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูให
บริการโทรศัพทของคุณ

ขณะที่ใชคุณสมบตัิตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอ
กฎหมายและจารีตประเพณีทั้งหมด รวมถึงสิทธิสวนบุคคลของผู
อื่น และลิขสิทธิ์

การคุมครองดานลิขสิทธิจ์ะชวยปองกันการคัดลอก การแกไข การ
โอน หรือการสงตอภาพ เพลง และเนื้อหาบางสวนได

โทรศัพทของคุณรองรับการเชื่อมตอไดหลายวิธี โทรศัพทของคุณ
เสี่ยงตอไวรัสและเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ เชนเดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร ควรปฏิบัติดวยความระมัดระวังในการใชขอความ การ
ขอเชื่อมตอ การเรียกดู และการดาวนโหลด ติดตั้งและเลือกใช
เฉพาะบริการและซอฟตแวรอื่นๆ จากแหลงที่เชื่อถือไดซึ่งมี
มาตรการดานความปลอดภัยและการปองกันซอฟตแวรที่เปน
อันตราย เชน แอปพลิเคชั่นที่ Symbian ลงนามรับรองหรือผานการ
ทดสอบ Java Verified™ เทานั้น ควรใชความพิจารณาอยาง
รอบคอบในการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัสและซอฟตแวรดาน
ความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพทของคุณและเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ใชเชื่อมตอ

ขอสําคัญ:  โทรศัพทของคุณรองรับเฉพาะแอปพลิเคชั่น
ปองกันไวรัสหนึ่งโปรแกรม การมีมากกวาหนึ่งแอปพลิเคชั่นที่มี
คุณสมบัติการปองกันไวรัส จะสงผลตอประสิทธภิาพและการ
ทํางาน หรือทําใหอุปกรณหยุดทํางาน

โทรศัพทของคณุอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซตอินเทอรเน็ต
จากบริษัทภายนอกติดตั้งไวลวงหนาแลว คุณสามารถเขาสูไซต
ของบริษัทเหลานี้ไดจากโทรศัพทของคุณ เว็บไซตของบริษัท
ภายนอกไมใชกิจการในเครือของ Nokia และ Nokia ไมรับประกัน
หรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลานี้ หากคุณเลือกเขาใชเว็บไซต
ดังกลาว คุณควรใชความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือ
เนื้อหาของเว็บไซต

คําเตือน:  คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคณุสมบัติ
ตางๆ ของเครื่องยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่องเมื่อกําลังใชงาน
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

แอปพลิเคชั่นออฟฟศสนับสนุนคุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรม
Microsoft Word, PowerPoint และ Excel (Microsoft Office 2000,
XP และ 2003) แตไมสามารถดูหรือแกไขไฟลในทุกรูปแบบ

คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับ
ขอมูลสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ

เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมือของ
ปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษาขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภยั
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

ภาพในคูมือเลมนี้อาจแตกตางจากที่ปรากฏในโทรศัพทของคุณ

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริ่ม
ใชงานโทรศัพท บางคุณสมบตัิไมสามารถทํางานไดบนทุกเครือ
ขาย คุณสมบัติตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะกับผูให
บริการกอนจึงจะสามารถใชงานได บริการเสริมจากระบบเครือขาย
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เกี่ยวของกับการรับสงขอมูล โปรดตรวจสอบคาธรรมเนียมในระบบ
เครือขายหลักของคุณและเมื่อใชบริการขามเครือขายจากผูให
บริการของคุณ ผูใหบริการสามารถใหคําอธิบายถึงคาบริการที่เรียก
เก็บ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงาน
คณุสมบัติบางอยางของโทรศัพทเครื่องนี้ที่ตองไดรับการสนับสนุน
จากระบบเครือขาย เชน การสนับสนุนสําหรับเทคโนโลยเีฉพาะ
เชน โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทํางานบน
โปรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรในภาษาตางๆ
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลกิหรือปดการใชงาน
คณุสมบัตบิางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติ
เหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมีรายการ
ที่กําหนดเอง เชน ชื่อเมนู ลําดับของเมนู และไอคอน

หนวยความจําที่ใชรวมกัน
คณุสมบัตใินโทรศัพทเครื่องนี้ ซึ่งใชหนวยความจํารวมกันนั้น
ไดแก ขอความมัลติมีเดีย (MMS) แอปพลิเคชั่นอีเมล การสง
ขอความโตตอบแบบทันที การใชคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือ
มากกวานี้จะลดจํานวนหนวยความจําที่เหลือสําหรับคุณสมบัติอื่น
หากโทรศัพทของคุณแสดงขอความวาหนวยความจําเตม็ ใหลบ
ขอมูลบางอยางที่จัดเก็บไวในคุณสมบัติหนวยความจําที่ใชรวมกัน
ออก

ขณะที่ใชงาน ไดแก สายวิดีโอที่ใชงานและการเชื่อมตอขอมูล
ความเร็วสูง ตอเนื่องเปนเวลานาน โทรศัพทอาจรอนขึน้ ในกรณี
สวนใหญ สภาพนี้ถือเปนเรื่องปกติ หากคุณสังเกตเห็นวาเครื่อง
ทํางานผิดปกติ ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบาน
คุณ

ActiveSync
การใช Mail for Exchange จะถูกจํากัดไวเฉพาะการซงิโครไนซ
ขอมูล PIM แบบ Over-the-Air ระหวางโทรศัพท Nokia กับ
เซริฟเวอร Microsoft Exchange ที่ไดรับอนุญาต

แมเหล็กและสนามแมเหล็ก
เก็บโทรศัพทไวใหหางจากแมเหล็กหรือสนามแมเหล็ก
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การเริ่มตนใชงาน
ปุมและสวนตางๆ (ดานหนาและ
ดานบน)

1 — เซนเซอรแสง

2 — ปุมเลือก

3 — ปุมโทร

4 — ปุมเมนู

5 — ปุมตัวเลข

6 — ไมโครโฟน

7 — ปุมเลื่อนและเลอืก

8 — ปุมลาง C
9 — ปุมจบการทํางาน

10 — หูฟง

11 — กลองตัวรอง

1 — ปุมเปด/ปด

2 — ชองเสียบ AV ของ Nokia   3.5 มม
3 — ชองเสียบ Micro USB
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ปุมและสวนตางๆ (ดานหลังและ
ดานขาง)

1 — ลําโพงสเตอริโอ

2 — ปุมระดับเสียง/ยอ/ขยาย

3 — ปุมจับภาพ

4 — ลําโพงสเตอริโอ

5 — แฟลชและแสงวดิีโอ

6 — ฝาครอบเลนส

7 — กลองตัวหลัก

8 — สวิตชล็อคปุมกด

ปุมเลื่อนแบบสั้น
ปุมเลือ่นแบบสั้นจะทํางานเปนปุมสําหรับสื่อ ยอ/ขยาย หรือเกม
ขึ้นอยูกบัแอปพลเิคชั่น ปุมเลือ่นแบบสั้นยังชวยใหคุณสามาถ
ทํางานหลายอยางพรอมกนัได หากคุณกาํลังเรียกดู
อนิเทอรเนต็โดยมีแอปพลิเคชั่นเครื่องเลนเพลงอยูในพืน้หลงั
คุณสามารถควบคุมเครื่องเลนดวยปุมเลน/หยุดชั่วคราว

1 — ปุมกรอไปขางหนา/ปุมขยาย

2 — ปุมเลน/หยุดชั่วคราวและปุมเกม

3 — ปุมหยุดและปุมเกม

4 — ปุมกรอกลับ/ยอ

ขาตั้ง
คุณสามารถใชขาตั้งได เชน เมื่อตองการดูรูปภาพหรือคลิป
วิดีโอ เปนตน
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เปดขาตั้งทีด่านหลงัของ
อปุกรณ และวางอปุกรณลง
บนพืน้ที่เรียบเสมอกนั เมื่อคุณ
เปดขาตั้ง แอปพลเิคชั่นภาพ
ถายจะเปดขึ้นโดยอตัโนมัติ

ในการเปลีย่นการตั้งคาขาตั้ง
ใหเลอืก เมนู > เครือ่งมือ >
การตั้งคา และ ทั่วไป >
การปรบัตัง้คา > ขาตัง้

ใสซิมการดและแบตเตอรี่
การถอดออกอยางปลอดภัย ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากอุปกรณชารจทกุครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

1. หันดานหลงัของอปุกรณเขาหาคุณ
ถอดฝาครอบดานหลังออกโดยการ
ยกฝาครอบขึ้นจากดานลางของตัว
เครื่อง

2. ใสซมิการดลงในชองเสียบการด
ตรวจสอบวามุมตัดของการดหันไป
ทางขวา และพืน้ที่สัมผัสของการด
คว่าํหนาลง

3. ใสแบตเตอรี่

4. ในการเปลี่ยนฝาครอบ ใหกดฝา
ครอบลงจนกวาฝาครอบจะลอ็คเขา
ทีส่นิท

การดหนวยความจํา
ควรใช การด microSD ที่ไดรับการรับรองจาก
Nokia วาใชกบัเครื่องรุนนีไ้ดเทานั้น Nokia ใช
มาตรฐานอตุสาหกรรมที่ผานการรับรองสําหรับ
การดหนวยความจํา แตการดบางยี่หออาจไมสามารถใชงาน
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รวมกบัโทรศัพทรุนนี้ไดอยางสมบูรณ การดทีใ่ชงานรวมกนัไม
ได อาจทาํใหการดและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทาํให
ขอมูลที่จัดเกบ็ไวบนการดสูญหาย

ใสการดหนวยความจํา
การดหนวยความจําอาจใสอยูในเครื่องแลว หากไมมี ใหปฏิบัติ
ดังนี้:
1. ใหยกฝาครอบขึ้น โดยหันดานหลังของอปุกรณเขาหาคุณ

2. ใสการดหนวยความจําที่ใชงานรวมกนัไดลงในชองเสียบ
ตรวจสอบวาพืน้ที่สัมผัสของการดคว่ําหนาลงและหันไป
ทางชองเสียบ

3. ดันการดเขาไปขางใน คุณ
จะไดยินเสียงคลกิเมื่อ
การดลอ็กในชองจนสนิท

4. ปดฝาครอบดานหลัง ตรวจ
สอบวาปดฝาครอบอยาง
ถกูตอง

การถอดการดหนวยความจํา

ขอสําคัญ:  หามถอดการดหนวยความจําออกกลางคัน
เมื่อยังมีการใชการดอยู การกระทาํดังกลาวอาจทําใหการด
หนวยความจําและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูล
ทีจ่ัดเกบ็ไวบนการดเสียหายได

1. กอนที่จะถอดการดออก ใหกดปุมเปด/ปดเครื่อง และเลอืก
นําการดความจําออก ปดแอปพลิเคชั่นทั้งหมด

2. เมื่อ การถอดการดหนวยความจําออกจะปดแอปพลิ
เคชัน่ทั้งหมดที่เปดอยู ยืนยันถอดการด? ปรากฏ เลือก
ใช

3. เมื่อ การถอดการดหนวยความจําออกจะปดแอปพลิ
เคชัน่ทั้งหมดที่เปดอยู ยืนยันถอดการด? ปรากฏ ให
ถอดฝาครอบดานหลังออก

4. กดการดหนวยความจําเพื่อปลดออกจากชองเสียบ

5. ดึงการดหนวยความจําออก หากเครื่องเปดอยู ใหเลือก
ตกลง

6. ใสฝาดานหลงักลับเขาที่ ตรวจดูใหแนใจวาปดฝาสนทิ
ดีแลว

ปดและเปดเครื่อง
ในการเปดเครื่อง:

1. กดคางไวทีปุ่มเปดปดเครื่อง

2. หากเครื่องขอรหัส PIN หรือรหัสล็อค ให
ปอนรหัส แลวเลอืก ตกลง รหัสล็อกที่
ตั้งไวคือ 12345 หากคุณลืมรหัส และ
เครื่องของคุณถูกลอ็ค คุณจะตองสง
เครื่องของคุณไปยังศูนยบริการ และอาจ
มีการคิดคาใชจายเพิม่เติม สําหรับ
ขอมูลเพิม่เติม กรุณาติดตอศูนย Nokia
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คุณ

ในการปดเครื่อง ใหกดปุมเปด/ปดเครื่อง และเลอืก ปดเครือ่ง!

ชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจมาจากโรงงานแลวบางสวน
จึงไมจาํเปนตองชารจแบตเตอรีกอน หากอุปกรณแสดงวา

เตอรีออน ใหปฏิบัติดังนี้:

การชารจปกติ
1. เสียบอปุกรณชารจเขากบัเตารับทีผ่นงั

2. เสียบสายอปุกรณชารจเขากบัเครื่อง ไฟ
สัญลักษณการชารจขางๆ ชองเสียบ
USB จะสวางขึ้นเมื่อกาํลงัชารจแบตเตอรี

3. เมื่อชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว ใหถอด
อปุกรณชารจออกจากตัวเครื่อง และ
ออกจากเตารับที่ผนัง

คุณไมจําเปนตองชารจแบตเตอรีในชวง
เวลาทีเฉพาะเจาะจง และคุณสามารถใช
อปุกรณไดในขณะชารจ หากกําลังไฟใน
แบตเตอรี่หมดจนไมมีเหลอื อาจใชเวลาสัก
ครูหนึ่งกอนที่สัญลักษณการชารจจะปรากฏ
ในหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรศัพท
ออกได

เคล็ดลับ: ถอดอปุกรณชารจออกจากเตารับที่ผนงัเมื่อ
ไมไดใชงาน อปุกรณชารจที่เสียบกบัเตารับจะยังคงกนิ
ไฟแมวาจะไมไดเชื่อมตอกับเครื่องก็ตาม

การชารจ USB
คุณสามารถใชการชารจ USB เมื่อไมมีเตารับที่ผนัง การชารจ
USB จะทาํใหคุณสามารถถายโอนขอมูลในขณะที่กาํลังชารจ
อปุกรณ

1. เชื่อมตออปุกรณ USB ทีใ่ชงานรวมกนัไดเขากบัอปุกรณของ
คุณโดยใชสาย USB ที่ใชงานรวมกนัได
ประสิทธภิาพของการชารจ USB จะแตกตางกนัคอนขาง
มาก ในบางกรณี อาจใชเวลานานมากที่การชารจจะเริ่มตน
ขึ้น และอปุกรณจะเริ่มตนทาํงาน

2. หากอปุกรณของคุณเปดอยู คุณสามารถเลือกจากตัวเลอืก
โหมด USB ทีใ่ชงานไดในหนาจอของอปุกรณ

ขณะที่ใชงาน ไดแก สายวิดีโอทีใ่ชงานและการเชื่อมตอขอมูล
ความเร็วสูง ตอเนื่องเปนเวลานาน โทรศัพทอาจรอนขึ้น ใน
กรณีสวนใหญ สภาพนีถ้ือเปนเรื่องปกติ หากคุณสังเกตเห็นวา
เครื่องทํางานผิดปกติ ใหนาํไปยังศูนยบริการทีไ่ดรับการรับรอง
ใกลบานคุณ

ชุดหูฟง
คุณสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงหรือหูฟงที่ใชงานรวมกนัไดกับ
โทรศัพทของคุณ คุณอาจตองเลอืกโหมดสายเคเบิล

ชุดหูฟงบางรุนอาจแบงออกเปนสองสวน คือ รีโมทคอนโทรล
และหูฟง รีโมทคอนโทรลมีไมโครโฟนและปุมสําหรับรับหรือ
วางสายสนทนา ปรับระดับเสียง และเลนไฟลเพลงหรือวิดีโอ
ในการใชหูฟงที่มีรีโมทคอนโทรล ใหตอรีโมทคอนโทรลกบั
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ชองเสียบของ Nokia AV ทีต่ัวเครื่อง แลวตอหูฟงกบั
รีโมทคอนโทรล

คําเตือน:  เมื่อคุณใชชุดหูฟง ความ
สามารถในการรับฟงเสียงรอบดานของคุณ
อาจไดรับผลกระทบ อยาใชชุดหูฟงหากมี
โอกาสทําใหเกดิอนัตรายตอความปลอดภัย
ของคุณ
อยาเชื่อมตอผลิตภัณฑที่สรางสัญญาณ
ออก เนื่องจากผลิตภัณฑนี้อาจทําใหเครื่อง
เสียหายได อยาเชื่อมตอแหลงสัญญาณที่มี
กาํลังไฟฟาเขากบัชองเสียบ Nokia AV
หามเชื่อมตออปุกรณภายนอกหรือชุดหูฟง
อืน่ๆ เขากบัชองเสียบ Nokia AV นอกเหนือ
จากที่ไดรับอนุมัติโดย Nokia ใหใชงานกบั
เครื่องนีไ้ด โปรดใสใจเปนพเิศษกบัระดับเสียง

ใสสายคลองขอมือ
1. เปดฝาดานหลัง

2. รอยสายคลองขอมือ แลวผูกให
แนน

3. ปดฝาดานหลัง

ตําแหนงเสาอากาศ
โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศอยูทัง้ภายในและภายนอก หลกี
เลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปนขณะทีเ่สาอากาศ
กําลงัสงหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกบัเสาอากาศขณะกําลงัสง
หรือรับสัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพของการสื่อสาร และ
ทําใหมีการใชพลงังานสูงขึ้นขณะทาํงาน และอาจทาํใหอายุ
การใชงานแบตเตอรี่สั้นลง

1 — เสาอากาศ Bluetooth/LAN ไรสาย (WLAN) และเสา
อากาศ GPS
2 — เสาอากาศเครื่องสงสัญญาณ FM
3 — เสาอากาศโทรศัพทมือถือ

เสาอากาศเครื่องสงสัญญาณ FM จะอยูบริเวณฝาครอบดานหลัง
ของอปุกรณ หากคุณเปลีย่นฝาครอบดานหลัง ใหตรวจสอบวา
ฝาครอบใหมมีเสาอากาศนี้ มิฉะนั้นการเชื่อมตอนี้จะหยุด
ทํางาน เสาอากาศ Bluetooth, WLAN และ GPS จะอยูบริเวณ
ดานหลงัของอปุกรณ
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คนหาวิธีใช
วิธีใชในอุปกรณ
อปุกรณของคุณมีคําแนะนําเพือ่ชวยในการใชงานแอปพลิเคชั่น
ในอปุกรณของคุณ

ในการเปดขอความวิธใีชจากเมนูหลกั ใหเลอืก เมนู > แอป
พลิฯ > วิธใีช และแอปพลเิคชั่นที่คุณตองการอานคําแนะนํา

เมื่อแอปพลิเคชั่นเปดขึ้น หากตองการเขาถึงขอความวธิีใช
สําหรับมุมมองปจจุบัน เลือก ตัวเลือก > วิธีใช

ขณะที่คุณกาํลงัอานคําแนะนํา หากตองการเปลี่ยนขนาดของ
ขอความวธิีใช เลือก ตัวเลือก > ลดขนาดแบบอักษร หรือ
เพิ่มขนาดแบบอักษร

คุณอาจพบลิงคของหัวขอทีเ่กีย่วของตอนทายของขอความวธิี
ใช หากคุณเลอืกคําทีข่ีดเสนใต คําแนะนําสั้นๆ จะปรากฏขึ้น
ขอความวธิีใชใชสัญลักษณตอไปนี้  เชื่อมตอไปยังหัวขอวธิี
ใชที่เกีย่วของ  เชื่อมตอไปยังแอปพลเิคชั่นทีก่าํลงัเอยถึง

ขณะอานคําแนะนํา หากตองการสลับการใชงานระหวางวิธใีช
กบัแอปพลิเคชั่นที่เปดอยูแตไมแสดงผลบนหนาจอ เลอืก ตวั
เลือก > แสดงแอปฯที่เปด และแอปพลิเคชั่นที่ตองการ

การสนับสนุน
เมื่อคุณตองการเรียนรูเพิม่เติมเกีย่วกบัการใชงานผลิตภัณฑ
ของคุณ หรือคุณไมแนใจเกีย่วกบัการใชงานโทรศัพทของคุณ
โปรดดูหนาการสนับสนุนที่ www.nokia.com/support หรือ
เว็บไซต Nokia ภายในประเทศของคุณ www.nokia.mobi/
support จากโทรศัพทมือถือ) แอปพลเิคชั่นวธิีใชในโทรศัพท
หรือคูมือผูใช

หากการดําเนินการขางตนไมสามารถชวยแกปญหาได ให
ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งตอไปนี้

● เริ่มโทรศัพทใหม: ปดเครื่อง แลวถอดแบตเตอรี่ เมื่อเวลา
ผานไปสักครู ใหใสแบตเตอรี่กลบัคืน แลวเปดเครื่อง

● ตั้งคากลับไปเปนคาเดิมที่ตั้งมาจากโรงงานดังทีไ่ดอธบิาย
ไวในคูมือผูใช เอกสารและไฟลของคุณจะถูกลบในการ
รีเซต็ ดังนั้นจึงควรสํารองขอมูลของคุณไวกอน

● อพัเดตซอฟตแวรโทรศัพทของคุณเปนประจําเพือ่
ประสิทธภิาพการทาํงานสูงสุดและรับคุณสมบัติใหมๆ ตามที่
ไดอธิบายไวในคูมือผูใช

หากยังไมสามารถแกไขปญหาของคุณได โปรดติดตอ Nokia
เพือ่ทาํการซอมแซม โปรดดูที ่www.nokia.co.th/repair กอน
จะสงโทรศัพทไปซอมแซม ควรสํารองขอมูลในโทรศัพทกอน
ทุกครั้ง
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ใชคุณสมบตัิของโทรศัพทไดมาก
ยิ่งขึ้น
มีแอปพลเิคชั่นมากมายที่ใหมาโดย Nokia และนักพฒันา
ซอฟตแวรตางๆ เพือ่ชวยใหคุณใชคุณสมบัติของโทรศัพทได
มากยิ่งขึ้น หากตองการคนหาและดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น
โปรดไปที่รานคา Ovi ที่ store.ovi.com มีการอธบิายแอปพลิ
เคชั่นเหลานี้ไวในคูมือซึ่งอยูในหนาสนับสนุนผลิตภัณฑที่
www.nokia.com/support หรือเวบ็ไซต Nokia ในพืน้ทีข่อง
คุณ

อัพเดตซอฟตแวรอุปกรณ
เกี่ยวกับการอัพเดตซอฟตแวร

คําเตือน:  หากคุณติดตั้งโปรแกรมอพัเดตซอฟตแวร
คุณจะไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกับการโทรออกฉุกเฉิน
จนกวาจะติดตั้งเสร็จและรีสตารทโทรศัพทอกีครั้ง ตองแนใจวา
ไดสํารองขอมูลไวแลวกอนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอพัเดต

การดาวนโหลดการอพัเดตซอฟแวรอาจทําใหมีการสงขอมูล
จํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรี่สําหรับโทรศัพทของคุณมีพลังงาน
เพยีงพอ หรือเชื่อมตออยูกบัเครื่องชารจกอนเริ่มอพัเดต

หลงัจากการอพัเดตซอฟตแวรหรือแอปพลิเคชั่นสําหรับ
อปุกรณของคุณ คําแนะนําที่เกี่ยวของกับแอปพลิเคชั่นทีม่ีการ
อพัเดตในคูมือผูใชหรือวิธใีชอาจไมใชขอมูลลาสุดอกีตอไป

การอัพเดตซอฟตแวรผานสญัญาณ

เลือก เมนู > แอปพลิฯ > อัพเดต SW
ดวยการอพัเดตซอฟตแวร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คุณจะสามารถตรวจสอบวามีการอพัเดตซอฟตแวรหรือแอปพลิ
เคชั่นสําหรับอปุกรณของคุณหรือไม และดาวนโหลดขอมูลดัง
กลาวมายังอปุกรณของคุณ

การดาวนโหลดการอพัเดตซอฟแวรอาจทาํใหมีการสงขอมูล
จํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรี่สําหรับโทรศัพทของคุณมีพลงังาน
เพยีงพอ หรือเชื่อมตออยูกบัเครื่องชารจกอนเริ่มอพัเดต

คําเตือน:  หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร
คุณจะไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกบัการโทรออกฉุกเฉิน
จนกวาจะติดตั้งเสร็จและรีสตารทโทรศัพทอกีครั้ง ตองแนใจวา
ไดสํารองขอมูลไวแลวกอนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอพัเดต

หลงัจากการอพัเดตซอฟตแวรหรือแอปพลิเคชั่นสําหรับ
อปุกรณของคุณโดยใชการอพัเดตซอฟตแวร คําแนะนําที่
เกีย่วของกบัแอปพลิเคชั่นทีม่ีการอพัเดตในคูมือผูใชหรือวธิีใช
อาจไมใชขอมูลลาสุด

เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● เริม่การอัพเดต  — ดาวนโหลดการอพัเดตทีใ่ชงานได ใน
การนําเครื่องหมายการอัพเดตที่คุณไมตองการดาวนโหลด
ออก ใหเลอืกการอพัเดตจากรายการ

● อัพเดตผานทางพีซี  — อพัเดตอปุกรณของคุณโดยใช
พซี ีตัวเลือกนี้จะแทนที่ตัวเลือก เริ่มการอพัเดต เมื่อมีการ
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อพัเดตทีส่ามารถใชไดโดยการใชแอปพลเิคชั่น Nokia
Software Updater PC เทานั้น

● ดูรายละเอียด  — ดูขอมูลการอพัเดต
● ดูประวัตกิารอัพเดต  — ดูสถานะของการอพัเดตที่ผานมา
● การตัง้คา  — เปลีย่นการตั้งคา ไดแก จุดเชื่อมตอคาเริ่มตน
ทีใ่ชสําหรับดาวนโหลดการอพัเดต

● ปฏิเสธสิทธิ์  — ดูขอตกลงการอนุญาตใชงานของ Nokia

การอัพเดตซอฟตแวรโดยใช
คอมพิวเตอร
Nokia Software Updater เปนแอปพลิเคชั่นสําหรับเครื่องพซีี
ทีช่วยใหคุณสามารถอพัเดตซอฟแวรของโทรศัพทของคุณได
ในการอพัเดตซอฟตแวรของโทรศัพทของคุณ คุณจําเปนตอง
มีเครื่องพซีทีี่ใชงานรวมกนัได การเขาใชงานอนิเทอรเน็ต
บรอดแบนด และสายเคเบิลขอมูล USB ทีใ่ชงานรวมกนัไดเพือ่
เชื่อมตอโทรศัพทของคุณกบัเครื่องพีซี

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมและการดาวนโหลดแอปพลเิคชั่น
โปรแกรมอพัเดตซอฟตแวรของ Nokia โปรดเขาไปที่
www.nokia.co.th/softwareupdate

การตั้งคา
โดยทัว่ไปเครื่องของคุณจะมี MMS, GPRS, การสตรีม และการตั้ง
คาอนิเทอรเน็ตเคลื่อนที่ซึง่ไดรับการกําหนดคาโดยอตัโนมัติ
ตามขอมูลจากผูใหบริการเครือขายของคุณ คุณอาจมีการตั้งคา
จากผูใหบริการของคุณติดตั้งไวในเครื่องอยูแลว หรือคุณ

สามารถรับหรือขอการตั้งคาจากผูใหบริการเครือขายเปน
ขอความพเิศษ

คุณสามารถเปลีย่นการตั้งคาทั่วไปในเครื่องของคุณ เชน
ภาษา, โหมดพรอมทํางาน, หนาจอ และการตั้งคาล็อคปุมกด

รหัสผาน
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ ในกรณีทีคุ่ณลืมรหัสผาน

● รหัส PIN (Personal identification number) — รหัสนีช้วย
ปองกนัไมใหมีการใชงานซิมการดโดยไมไดรับอนุญาต รหัส
PIN (ตัวเลข 4-8 หลกั) โดยปกติจะมาพรอมกบัซมิการด
หลงัจากปอนรหัส PIN ไมถูกตองสามครั้งติดตอกัน รหัสจะ
ถกูบล็อค และคุณตองใชรหัส PUK เพือ่ปลดลอ็ค

● รหัส UPIN — รหัสนีอ้าจใหมาพรอมกับการด USIM การด
USIM เปนเวอรชันที่พฒันามาจากซมิการด และรองรับโดย
โทรศัพทมือถือในระบบ 3G

● รหัส PIN2  — รหัสนี้ (4 ถึง 8 หลัก) มาพรอมกับซมิการดบาง
อนั และคุณตองใชรหัสนี้ในการเขาใชงานฟงกชันบางอยาง
ในโทรศัพทของคุณ

● รหัสลอ็ค (หรือเรียกวารหัสโทรศัพท) — รหัสล็อคจะชวย
ปองกนัการใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนญุาต ซึง่รหัสทีต่ั้งไว
คือ 12345 คุณสามารถสรางและเปลี่ยนรหัส รวมทั้งตั้งคา
โทรศัพทใหรองขอการปอนรหัสไดดวย คุณควรเกบ็รหัส
ใหมไวเปนความลับและเกบ็ไวในที่ปลอดภัยโดยแยกจาก
ตัวเครื่อง หากคุณลืมรหัสและล็อคเครื่องไว คุณจะตองนํา
เครื่องไปทีศู่นยบริการ ทัง้นี้อาจมีการคิดคาใชจายเพิม่เติม
และขอมูลสวนบุคคลทั้งหมดในเครื่องของคุณอาจถกูลบ
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ออกไป สําหรับขอมูลเพิม่เติม กรุณาติดตอศูนย Nokia Care
หรือตัวแทนจําหนายเครื่องของคุณ

● รหัส PUK (Personal Unblocking Key) และรหัส
PUK2 — ตองใชรหัสนี้ (ตัวเลข 8 หลัก) ในการเปลีย่นรหัส
PIN หรือรหัส PIN2 ทีถู่กบล็อค ตามลาํดับ หากคุณไมไดรหัส
มาพรอมกับซมิการด ใหติดตอผูใหบริการเครือขายของ
มการดที่อยูในโทรศัพทของคุณ

● รหัส UPUK — ตองใชรหัสนี้ (ตัวเลข 8 หลัก) ในการเปลีย่น
รหัส UPIN ที่ถกูบล็อค หากรหัสนี้ไมไดใหมาพรอมกับการด
USIM โปรดติดตอผูใหบริการของการด USIM ที่อยูใน
โทรศัพทของคุณ

● หมายเลข International Mobile Equipment Identity
(IMEI)  — หมายเลขนี ้(ตัวเลข 15 หรือ 17 หลัก) ใชเพือ่ระบุ
โทรศัพททีใ่ชไดในเครือขาย GSM ตัวอยางเชน โทรศัพทที่
ถกูขโมยจะถกูบล็อคโดยการเขาถึงจากเครือขาย หมายเลข
IMEI ของโทรศัพทของคุณอยูใตแบตเตอรี่

ยืดอายุแบตเตอรี่
คุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทของคุณจะทาํใหสิ้นเปลือง
พลงังานแบตเตอรี่มากขึ้นและลดอายุการใชงานแบตเตอรี่ลง
ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ โปรดอยาลืมวา

● คุณสมบัติทีใ่ชเทคโนโลยี Bluetooth หรือการยอมให
คุณสมบัติดังกลาวทํางานโดยไมแสดงผลบนหนาจอใน
ขณะใชคุณสมบัติอืน่จะสิ้นเปลอืงพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น
ปดใชงานเทคโนโลย ีBluetooth เมื่อไมไดใชงาน

● คุณสมบัติตางๆ ทีใ่ช LAN ไรสาย (WLAN) หรือการยอมให
คุณสมบัติดังกลาวทํางานในพืน้หลงัในขณะใชคุณสมบัติอืน่
จะสิ้นเปลอืงพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น WLAN ในโทรศัพท
Nokia ของคุณจะปดการใชงานเมื่อคุณไมพยายามเชื่อมตอ
ไมไดเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตออื่น หรือไมไดสแกนหาระบบ
เครือขายที่มีอยู ในการลดการใชแบตเตอรี่ คุณสามารถ
กาํหนดใหโทรศัพทของคุณไมสแกน หรือสแกนนอยลงเพือ่
หาเครือขายที่มีอยูในพืน้หลัง

● หากคุณไดตั้งคา การเชื่อมตอ GPRS เปน เมื่อวาง ในการ
ตั้งคาการเชื่อมตอ และไมมีพืน้ทีค่รอบคลุมสําหรับขอมูล
แบบแพคเก็ต (GPRS) โทรศัพทจะพยายามสรางการเชื่อมตอ
ขอมูลแบบแพค็เกตเปนระยะๆ ในการยืดอายุการใชงาน
โทรศัพทของคุณ ใหเลอืก เมนู > เครือ่งมือ > การตั้ง
คา และ การเชือ่มตอ > ขอมูลแพคเกต็ > การเชื่อม
ตอ GPRS > เมื่อตองการ

● แอปพลเิคชั่นแผนที่จะดาวนโหลดขอมูลแผนทีใ่หมๆ เมื่อ
คุณเลือ่นไปตามพื้นที่ใหมบนแผนที่ ซึง่จะทําใหเครื่องตอง
ใชพลงังานแบตเตอรี่เพิม่มากขึ้น คุณสามารถปองกนัการ
ดาวนโหลดแผนที่ใหมแบบอตัโนมัติได

● หากระดับความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลลูารในพืน้ที่
มีความแตกตางกนั โทรศัพทของคุณจะตองสแกนหาระบบ
เครือขายทีม่ีในพืน้ที่หลายๆ ครั้ง ซึ่งจะทาํใหเครื่องตองใช
พลงังานแบตเตอรี่เพิม่มากขึ้น
หากตั้งคาโหมดเครือขายเปนโหมดคูในการตั้งคาระบบเครือ
ขาย โทรศัพทจะคนหาระบบเครือขาย 3G คุณสามารถตั้งคา
โทรศัพทใหใชเฉพาะระบบเครือขาย GSM เทานั้น ในการใช
เฉพาะระบบเครือขาย GSM ใหเลือก เมนู > เครื่องมือ >
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การตัง้คา และ โทรศัพท > เครอืขาย > โหมดระบบ >
GSM

● ไฟดานหลังของหนาจอจะทําใหสิ้นเปลอืงพลังงาน
แบตเตอรี่มากขึ้น ในการตั้งคาหนาจอ คุณสามารถเปลีย่น
ระยะหมดเวลาซึง่จะทําใหไฟพืน้หลังดับลง เลือก เมนู >
เครือ่งมือ > การตั้งคา และ ทั่วไป > การปรบัตั้งคา >
จอภาพ > เวลาแสงสวาง

● หากปลอยใหแอปพลเิคชั่นทํางานอยูเปนพืน้หลัง จะสิ้น
เปลอืงพลังงานแบตเตอรี่มาก ในการปดแอปพลิเคชั่นที่คุณ
ไมไดใชอยู ใหกดปุมเมนคูางไว เลือ่นไปทีแ่อปพลเิคชั่น
แลวกด C

● หากตองการประหยัดพลงังาน ใหเปดใชงานโหมดประหยัด
พลงังาน กดปุมเปด/ปด และเลือก เปดใชประหยัด
พลังงาน ในการปดใชงาน ใหกดปุมเปด/ปด และเลือก ปด
ใชประหยัดพลังงาน คุณอาจจะไมสามารถเปลีย่นการตั้ง
คาสําหรับบางแอปพลเิคชั่น เมื่อเปดใชงานโหมดประหยัด
พลงังานอยู

การเพิม่หนวยความจํา
ในการดูพืน้ที่หนวยความจําทีใ่ชไดสําหรับขอมูลแตละประเภท
เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > ตัวจดัไฟล
คุณสมบัติหลายอยางของโทรศัพทใชหนวยความจําสําหรับจัด
เกบ็ขอมูล โทรศัพทจะแจงเตือนเมื่อมีหนวยความจําเหลืออยู
นอย

ในการเพิม่พืน้ทีห่นวยความจําของโทรศัพท ใหถายโอนขอมูล
ไปทีห่นวยความจําสํารอง (หากมี) หรือคอมพวิเตอรทีใ่ชงาน
รวมกนัได
ในการลบขอมูลทีไ่มตองการอกีตอไป ใหใชตัวจัดการไฟลหรือ
แอปพลิเคชั่นของขอมูลดังกลาว คุณสามารถลบขอมูลตอไปนี้
ได

● ขอความทีอ่ยูในแฟมขอมูลในขอความและขอความอเีมลที่
ดึงมาจากศูนยฝากขอความ

● เว็บเพจที่จัดเกบ็ไว

● ขอมูลติดตอ
● บันทกึปฏิทิน

● แอปพลเิคชั่นที่อยูในตัวจัดการแอปพลเิคชั่นที่คุณไม
ตองการใชอีกตอไป

● ไฟลการติดตั้ง (ที่มีนามสกลุ .sis หรือ .sisx) ของแอปพลเิคชั่
ที่ไดติดตั้งเรียบรอยแลว สํารองไฟลการติดตั้งไปยังเครื่อง
คอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกนัได

● ภาพและวดิีโอคลปิที่อยูในรูปถาย
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อปุกรณของคุณ
ขนาด
● ปริมาตร: 76 ซซีี
● น้ําหนัก: 149 ก.

● ความยาว: 103.4 มม.

● ความกวาง: 51.4 มม.
● ความหนา (สูงสุด): 18.5 มม.

การตั้งคาโทรศัพท 
เมื่อคุณเปดโทรศัพทเปนครั้งแรก แอปพลเิคชั่นการตั้งคา
โทรศัพทจะเปดขึ้น

ในการเขาใชแอปพลเิคชั่นการตั้งคาโทรศัพทในภายหลงั
เลอืก เมนู > เครื่องมือ > การตัง้คาเครือ่ง

ในการตั้งคาการเชื่อมตอโทรศัพท เลือก ตัวชวยตั้งคา

ในการถายโอนขอมูลไปทีโ่ทรศัพทของคุณจากโทรศัพท
Nokia ที่ใชรวมกนัได เลอืก สลับโทรศัพท
ตัวเลือกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกนั

แอปพลิเคชั่นสลับ Nokia
การถายโอนเนื้อหา
คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่น สลับ เพือ่คัดลอกเนื้อหา เชน
เบอรโทรศัพท ทีอ่ยู รายการปฏิทนิ และรูปภาพจากโทรศัพท
Nokia เครื่องกอนของคุณไปยังโทรศัพทของคุณได
ชนดิของเนื้อหาทีส่ามารถถายโอนไดจะขึ้นอยูกบัรุนของ
อปุกรณตนทางที่ตองการถายโอนเนื้อหาออกมา หากอปุกรณ
ดังกลาวรองรับฟงกชันการซงิโครไนซ คุณจะสามารถซิงโคร
ไนซขอมูลระหวางอปุกรณทัง้สองได โทรศัพทของคุณจะแจง
เตือนในกรณีที่อปุกรณเครื่องอื่นไมสามารถใชงานรวมกนัได

หากโทรศัพทอกีเครื่องไมสามารถเปดไดโดยไมใสซมิการด
คุณสามารถใสซิมการดของคุณในโทรศัพทเครื่องนัน้ได เมื่อ
คุณเปดโทรศัพทโดยไมมีซิมการด ระบบจะเปดใชรูปแบบออฟ
ไลนโดยอตัโนมัติ และจะสามารถทําการถายโอนใหเสร็จสิ้นได

การถายโอนเนื้อหาครั้งแรก
1. ในการดึงขอมูลจากโทรศัพทเครื่องอืน่เปนครั้งแรก ที่
โทรศัพทของคุณ เมื่ออยูในแอปพลเิคชั่นยินดีตอนรับ ให
เลอืก สลับโทรศัพท หรือเลอืก เมนู > เครือ่งมือ > สลับ

2. เลอืกประเภทการเชื่อมตอที่ตองการใชถายโอนขอมูล
โทรศัพททั้งสองเครื่องตองรองรับประเภทการเชื่อมตอที่ได
เลอืกไว
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3. หากคุณเลือกประเภทการเชื่อมตอแบบ Bluetooth ใหเชื่อม
ตอโทรศัพททัง้สองเครื่อง หากตองการใหโทรศัพทคนหา
อปุกรณอืน่ดวยการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลอืก ทําตอ
เลอืกอปุกรณที่คุณตองการถายโอนเนื้อหา เครื่องจะขอให
คุณปอนรหัสลงในโทรศัพทของคุณ ปอนรหัส (ตัวเลข
1-16 ตัว) แลวเลือก ตกลง จากนัน้ปอนรหัสเดียวกันนั้นลง
ในโทรศัพทอกีเครื่องหนึง่ และเลือก ตกลง ตอนนี้
โทรศัพททัง้สองเครื่องจะจับคูกนั
โทรศัพท Nokia รุนกอนๆ บางรุนอาจจะยังไมมีแอปพลิ
เคชั่นสลบั ในกรณีดังกลาว แอปพลเิคชั่นสลบัจะถูกสงไป
ยังโทรศัพทอกีเครื่องในรูปแบบของขอความ ในการติดตั้ง
แอปพลเิคชั่นสลับบนโทรศัพทเครื่องนั้น ใหเปดขอความ
และทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ

4. ทีโ่ทรศัพทของคุณ ใหเลอืกเนื้อหาที่คุณตองการถายโอน
จากโทรศัพทอกีเครื่อง

เมื่อการถายโอนเริ่มตน คุณสามารถยกเลิกและกลับมาทาํ
ตอในภายหลังได

เนือ้หาจะถูกถายโอนจากหนวยความจําของโทรศัพทเครื่องอื่น
ไปยังตําแหนงทีเ่กีย่วของในโทรศัพทของคุณ เวลาในการถาย
โอนจะขึ้นอยูกบัจํานวนขอมูลที่ถายโอน

การซิงโครไนซ ดงึ หรือสงเนื้อหา
เลอืก เมนู > เครื่องมือ > สลับ
หลงัจากการถายโอนขอมูลครั้งแรก ใหเลอืกจากตัวเลือกตอไป
นีเ้พือ่เริ่มการถายโอนขอมูลใหม โดยจะขึ้นอยูกบัรุน:

   เพือ่ซิงโครไนซเนือ้หาระหวางโทรศัพทของคุณกบั
อปุกรณอืน่ ในกรณีที่อปุกรณเครื่องอืน่รองรับการซงิโครไนซ
การซิงโครไนซเปนแบบสองทาง หากมีการลบรายการใดใน
เครื่องหนึ่ง รายการนั้นจะถูกลบออกจากอีกเครื่องดวย คุณไม
สามารถกูคืนรายการทีล่บโดยใชการซิงโครไนซได

   เพือ่ดึงเนื้อหาจากอปุกรณอืน่มาทีโ่ทรศัพทของคุณ ดวย
วิธกีารดึง เนือ้หาจะไดรับการถายโอนจากอปุกรณเครื่องอืน่มา
ที่โทรศัพทของคุณ เครื่องอาจขอใหคุณเกบ็หรือลบเนื้อหาเดิม
ที่อยูในอปุกรณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัรุนของอปุกรณ

   เพือ่สงเนื้อหาจากโทรศัพทของคุณไปยังอปุกรณเครื่อง
อื่น

หากคุณไมสามารถสงรายการได คุณสามารถเพิม่รายการไปยัง
โฟลเดอร Nokia ที ่C:\Nokia หรือ E:\Nokia ในเครื่องของ
คุณ ทั้งนีข้ึ้นอยูกบัประเภทของอปุกรณอีกเครื่องหนึง่ เมื่อคุณ
เลือกโฟลเดอรที่ตองการถายโอน รายการนัน้ๆ กจ็ะไดรับการ
ซงิโครไนซลงในโฟลเดอรเดียวกนัในอปุกรณอกีเครื่อง หรือ
จากอปุกรณอีกเครื่องลงในโทรศัพทของคุณ

ใชทางลัดเพื่อถายโอนขอมลูซ้ําอีกครั้ง

หลงัจากถายโอนขอมูลเสร็จสิ้น คุณสามารถจัดเกบ็ทางลัด
พรอมกบัการตั้งคาการโอนลงในหนาจอหลัก เพือ่ทีคุ่ณจะ
สามารถถายโอนขอมูลในลักษณะเดียวกนันี้ไดอกีครั้งในภาย
หลงั

ในการแกไขทางลดั เลือก ตัวเลือก > การตัง้คาทางลัด
ตัวอยางเชน คุณสามารถสรางหรือเปลี่ยนชื่อของทางลดันั้นได
เปนตน
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ไฟลบันทกึการถายโอนจะปรากฏขึ้นหลงัการถายโอนทุกครั้ง
ในการดูบันทกึการถายโอนขอมูลลาสุด ใหเลื่อนไปยังทางลัด
ในมุมมองหลัก และเลือก ตัวเลือก > ดบูันทึก

การจัดการกับความขัดแยงในการถายโอน

หากมีการแกไขรายการที่จะถายโอนในทั้งสองเครื่อง โทรศัพท
จะพยายามผสานการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยอตัโนมัติ หากไม
สามารถทาํได แสดงวาเกิดความขัดแยงในการถายโอนขอมูล
ขึ้น เลอืก ตรวจสอบทีละเครือ่ง, สําคัญเหนือโทรศพัทนี้
หรือ สําคัญเหนือโทรศพัทอื่น เพือ่แกปญหาความขัดแยง

สัญลักษณบนจอภาพ
   กําลงัใชโทรศัพทในเครือขาย GSM (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย)

    กาํลังใชโทรศัพทในเครือขาย UMTS (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

   คุณมีขอความทีย่ังไมไดอานหนึ่งหรือหลายขอความใน
โฟลเดอรถาดเขาในแอปพลเิคชั่นขอความ

   คุณมีอเีมลใหมอยูในศูนยฝากขอความระยะไกล

   มีขอความทีร่อสงอยูในโฟลเดอรถาดออก

   คุณมีเบอรที่ไมไดรับสาย

   ตั้งคาชนดิเสียงเรียกเขาเปนไมมีเสียง และปดเสียงเตือน
เมื่อไดรับขอความและอเีมล

   รูปแบบตั้งเวลากาํลังทาํงาน

   ปุมกดของโทรศัพทถกูล็อค

   นาฬกิาปลุกกาํลังทํางาน

   กาํลังใชสายโทรศัพทสายที่สอง (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

   สายทั้งหมดทีโ่ทรเขามาที่โทรศัพทจะถกูโอนไปที่
เบอรอื่น (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากคุณมีสาย
โทรศัพทสองสาย จะมีตัวเลขแสดงสายโทรศัพทที่กาํลังใช
งาน

   โทรศัพทของคุณเชื่อมตอกบัเครือขายผาน LAN ไรสาย
หรือ UMTS (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) และพรอมสําหรับ
การโทรสายอนิเทอรเน็ต

   มีการตอชุดหูฟงที่ใชรวมกนัไดกบัโทรศัพท

   เครื่องสงสัญญาณ FM เปดใชงานอยูแตไมไดสงสัญญาณ
เครื่องสงสัญญาณ FM เปดใชงานอยูและกาํลังสงสัญญาณ

   มีการตอสายสงสัญญาณทีวทีี่ใชรวมกนัไดกบัโทรศัพท

   มีการตอเทก็ซโฟนที่ใชรวมกนัไดกบัโทรศัพท

   สายขอมูลกําลงัทํางาน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

   การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็ GPRS เปดใชงานอยู
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)  แสดงวาการเชื่อมตอถูก
ระงับไวและ  แสดงวาการเชื่อมตอใชงานได

   การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็เปดใชงานอยูในสวนของ
เครือขายที่สนบัสนุน EGPRS (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

 แสดงวาการเชื่อมตอถูกระงับไวและ  แสดงวาการเชื่อมตอ
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ใชงานได ไอคอนเหลานีแ้สดงวา มีระบบ EGPRS อยูในเครือ
ขาย แตโทรศัพทของคุณไมจําเปนตองใช EGPRS ในการถาย
โอนขอมูล

   การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็ UMTS เปดใชงานอยู
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)  แสดงวาการเชื่อมตอถูก
ระงับไวและ  แสดงวาการเชื่อมตอใชงานได

   High-speed downlink packet access (HSDPA) ไดรับการ
สนบัสนุนและทํางานอยู (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
แสดงวาการเชื่อมตอถูกระงับไวและ  แสดงวาการเชื่อมตอใช
งานได

   คุณไดตั้งคาใหโทรศัพทคนหาเครือขาย LAN ไรสาย และมี
เครือขาย LAN ไรสายที่ใชได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

   การเชื่อมตอ LAN ไรสายเปดใชงานอยูในเครือขายที่ใช
การเขารหัส

   การเชื่อมตอ LAN ไรสายกาํลังเปดใชงานอยูในเครือขายที่
ไมไดใชการเขารหัส

   เปดการเชื่อมตอ Bluetooth ไว
   กําลงัโอนยายขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth เมื่อ

สัญลักษณดังกลาวกะพริบ แสดงวาโทรศัพทของคุณพยายาม
จะเชื่อมตอกบัอปุกรณอกีเครื่อง

   มีการเชื่อมตอ USB
    กาํลังดําเนนิการซิงค

   GPS เปดใชงานอยู

ทางลัด
เมื่ออยูในเมน ูคุณสามารถใชปุมตัวเลข ปุม # และปุม * แทน
ปุมเลือ่นเพือ่เขาสูแอปพลิเคชั่นไดอยางรวดเร็ว เชน ในเมนู
หลกั กดปุม 5 เพือ่เปดขอความ หรือกดปุม # เพือ่เปดแอปพลิ
เคชั่นหรือโฟลเดอรในตําแหนงที่เกีย่วของในเมนู

หากตองการสลับระหวางแอปพลเิคชั่นตางๆ ที่เปดอยู ใหกด
ปุมเมนคูางไว การปลอยใหแอปพลเิคชั่นทํางานเปนพืน้หลัง จะ
ทําใหใชพลงังานแบตเตอรี่สิ้นเปลอืงและลดอายุใชงานของ
แบตเตอรี่

ในการเริ่มการเชื่อมตอเว็บ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม 0 คางไว

ในหลายๆ แอปพลิเคชั่น เมื่อจะดูรายการตัวเลอืกทีใ่ชเปนสวน
ใหญ ( ) ใหกดปุมเลื่อน

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกดปุมเปด/ปดและเลือกรูปแบบ

ในการสลบัระหวางรูปแบบทั่วไปและรูปแบบไมมีเสียง เมื่ออยู
ในโหมดสแตนดบาย ใหกดคางไวที่ # หากคุณมีสายโทรศัพท
สองสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) การกระทําดังกลาว
จะเปนการสลบัระหวางสายสองสาย

ในการโทรไปยังศูนยขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม 1 คางไว

ในการเปดรายการหมายเลขทีโ่ทรออกลาสุด เมื่อเครื่องอยูใน
โหมดสแตนดบาย ใหกดปุมโทร

ในการใชเสียงสั่งงาน เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย ใหกด
ปุมเลอืกดานขวาคางไว
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ในการลบแอปพลเิคชั่นออกจากเมนู ใหเลอืกแอปพลิเคชั่น
และกด C คุณอาจไมสามารถลบบางแอปพลิเคชั่นออกได

การคนหาบนมือถือ
เลอืก เมนู > การคนหา
ใชการคนหาบนมือถือเพือ่เขาใชเครื่องมือการคนหาใน
อนิเตอรเน็ตและเพื่อคนหาและเชื่อมตอกบัศูนยบริการในพืน้ที่,
เวบ็ไซต, ภาพ และเนื้อหาบนมือถือ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
คนหาเนือ้หาในอปุกรณของคุณ เชน ปฏิทินทั้งหมด, อเีมล และ
ขอความอืน่ๆ ไดดวย

การคนหาบนเว็บ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
1. ในหนาหลกัของการคนหา ใหเลือก คนหาอินเทอรเน็ต
2. เลอืกเครื่องมือการคนหา

3. ปอนคําที่คุณตองการคนหา

4. กดปุมเลื่อนเพื่อเริ่มการคนหา

การคนหาเนื้อหาของฉัน

ในการคนหาเนื้อหาในอุปกรณของคุณ ทีห่นาหลัก ใหปอนคําที่
คุณตองการคนหาลงในฟลดการคนหา ผลการคนหาจะปรากฏ
ขึ้นตามทีคุ่ณระบุ

การควบคุมระดับเสียงและลําโพง
ในการปรับเพิม่หรือลดระดับเสียง ขณะสนทนาหรือฟงเสียง
อยางใดอยางหนึ่งอยู ใหใชปุมระดับเสียง

ลาํโพงในตัวชวยใหคุณพดูและฟง
เสียงในระยะที่ไมหางจากเครื่อง
มากนัก โดยไมจําเปนตองถือ
โทรศัพทไวใกลๆ หู

ในการใชลําโพงขณะสนทนา ให
เลือก ลําโพง

ในการปดลําโพง ใหกด หฟูงในตัว

รูปแบบออฟไลน
หากตองการเปดใชงานรูปแบบออฟไลน ใหกดปุมเปด/ปดสั้นๆ
และเลือก ออฟไลน
คุณสามารถใชรูปแบบออฟไลนเพือ่ใชอุปกรณไดโดยไมตอง
เชื่อมตอกบัเครือขายเซลลูลารไรสาย เมื่อคุณเรียกใชงานรูป
แบบออฟไลน การเชื่อมตอกับเครือขายเซลลลูารจะปดการใช
งาน โดยมีสัญลกัษณ  อยูที่เครื่องหมายแสดงความแรงของ
สัญญาณ จะมีการปองกนัสัญญาณความถี่คลืน่วทิยุ (RF)
ทั้งหมดระหวางอปุกรณไปยังเครือขายเซลลลูาร หากคุณ
พยายามสงขอความโดยใชเครือขายเซลลูลาร ขอความดัง
กลาวจะถูกเกบ็ไวในถาดออกเพือ่รอสงภายหลัง

เมื่อรูปแบบออฟไลนทาํงาน คุณสามารถใชโทรศัพทไดโดยไม
ตองมีซมิการด

หากไมไดใสซิมการดอยางถกูตอง อปุกรณจะเริ่มทํางานในรูป
แบบออฟไลน
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ขอสําคัญ:  ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออก
หรือรับสาย หรือใชคุณสมบัติอืน่ๆ ทีต่องอยูในพืน้ที่ใหบริการ
เครือขายเซลลลูาร แตคุณอาจสามารถโทรติดตอเบอรโทร
ฉุกเฉินอยางเปนทางการทีต่ั้งโปรแกรมไวในเครื่องของคุณไว
ลวงหนาแลวได ในการโทรติดตอ คุณตองเปดการใชฟงกชั่น
โทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อคโทรศัพทไว
ใหปอนรหัสปลดลอ็ค

เมื่อคุณไดเปดใชรูปแบบออฟไลน แลวคุณยังสามารถใช LAN
ไรสาย เชน เพือ่อานอเีมลหรือเรียกดูบนอินเทอรเนต็ได
เปนตน คุณยังสามารถใชการเชื่อมตอ Bluetooth ไดในขณะที่
คุณเรียกใชงานรูปแบบออฟไลน โปรดปฏิบัติตามขอกําหนด
ดานความปลอดภัยที่เกีย่วของเมื่อสรางและใชการเชื่อมตอ
LAN ไรสายหรือการเชื่อมตอ Bluetooth
หากตองการเปลี่ยนไปใชรูปแบบอืน่ ใหกดปุมเปด/ปดสั้นๆ และ
เลอืกรูปแบบอื่น อุปกรณจะสามารถสงสัญญาณไรสายไดตาม
เดิม (หากมีความแรงของสัญญาณเพยีงพอ)

การดาวนโหลดอยางรวดเร็ว
High-speed downlink packet access (HSDPA หรือเรียกอกี
อยางหนึ่งวา 3.5 G ซึง่แสดงดวย ) เปนบริการระบบเครือ
ขายในเครือขาย UMTS และใหบริการดาวนโหลดขอมูล
ความเร็วสูง เมื่อการรองรับ HSDPA ในโทรศัพทไดเปดใชงาน
และโทรศัพทไดเชื่อมตอกบัเครือขาย UMTS ซึ่งรองรับ HSDPA
การดาวนโหลดขอมูล เชน ขอความ, อเีมล และหนาเบราเซอร

ผานระบบเซลลูลารจะเร็วขึ้น การเชื่อมตอ HSDPA ที่ใชงานอยู
จะแสดงดวย 

คุณสามารถเปดหรือปดการรองรับ HSDPA ในการตั้งคาขอมูล
แพคเก็ต

โปรดติดตอผูใหบริการเพือ่ดูขอมูลเกีย่วกบัการใชงานและการ
เปนสมาชิกบริการเชื่อมตอขอมูล

HSDPA มีผลเฉพาะกับความเร็วในการดาวนโหลดเทานั้น การ
สงขอมูล เชน ขอความและอเีมลไปยังระบบจะไมมีผล
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Ovi
สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัการบริการของ Ovi โปรดดูที่
www.ovi.com

เกี่ยวกับ Ovi Store
ในรานคา Ovi คุณสามารถดาวนโหลดเกมสําหรับมือถือ แอป
พลเิคชั่น วิดีโอ ภาพ เสียง และขาว ลงในโทรศัพทของคุณได
บางรายการอาจไมมีคาธรรมเนียม แตบางรายการนั้นคุณตอง
สั่งซื้อโดยใชบัตรเครดิตหรือชําระผานมือถือ Ovi Store มีเนื้อหา
ทีร่องรับกบัโทรศัพทมือถอืของคุณ และสอดคลองกบัความ
ชอบและที่ตั้งของคุณ

เนือ้หาใน Ovi Store แบงออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้
● รายการที่แนะนํา
● เกมส

● การปรับตั้งคา

● แอปพลเิคชั่น
● วิดีโอ & เสียง

รายชื่อ Ovi
เกี่ยวกับรายชื่อ Ovi
คุณสามารถใชรายชื่อ Ovi ติดตอกบัผูคนทีม่ีความหมายตอคุณ
มากทีสุ่ดไดตลอดเวลา คนหารายชื่อ และพบปะเพือ่นๆ ใน
ชุมชน Ovi ติดตอเพือ่นๆ ของคุณ ไมวาจะเปนการสนทนา แลก
เปลี่ยนสถานทีแ่ละสถานะของคุณ ตลอดจนติดตามวาเพือ่น
ของคุณกาํลังทาํอะไรและอยูทีไ่หนไดอยางงายดาย คุณยัง
สามารถสนทนากบัเพือ่นทีใ่ช Google Talk™ ไดอกีดวย
นอกจากนี้คุณยังสามารถซิงครายชื่อ ปฏิทิน และเนื้อหาอืน่ๆ
ระหวางโทรศัพท Nokia กบั Ovi.com ขอมูลสําคัญของคุณจะ
ไดรับการจัดเกบ็และปรับใหเปนขอมูลปจจุบันทั้งในเครื่องของ
คุณและบนเว็บ คุณสามารถใชรายชื่อ Ovi ในการจัดการรายการ
รายชื่อของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพ และมั่นใจไดวารายชื่อ
ของคุณไดรับการจัดเก็บไวบน Ovi.com
คุณตองมีบัญชี Nokia ในการใชบริการนี้ สรางบัญชีบน
โทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ หรือเขาไปที ่www.ovi.com บน
เครื่องพซีีของคุณ

การใชรายชื่อ Ovi อาจเกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมาก
ผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเกีย่ว
กบัคาบริการการรับสงขอมูลไดจากผูใหบริการเครือขายของ
คุณ
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การสนทนากับเพื่อนของคณุ
การเริม่สนทนากับเพือ่น —  เลือก ตวัเลือก > สนทนา

การสงขอความสนทนา —  ปอนขอความลงในชองขอความ
แลวเลือก สง
ในมุมมองสนทนา เลอืก ตวัเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้

● สง  — สงขอความ
● เพิ่มสัญลักษณยิ้ม  — ใสสัญลกัษณยิ้ม
● สงที่ตั้งของฉัน  — สงรายละเอยีดทีต่ั้งของคุณใหกบัคู
สนทนา (หากอปุกรณของทัง้สองฝายรองรับ)

● รปูแบบ  — ดูรายละเอยีดของเพือ่น
● รปูแบบของฉัน  — เลอืกสถานะ ภาพของรูปแบบ ปรับแตง
ขอความของคุณ หรือเปลีย่นรายละเอียดของคุณ

● แกไขตัวอักษร  — คัดลอกหรือวางขอความ
● สิ้นสุดการสนทนา  — สิ้นสุดการสนทนาที่ใชงานอยู
● ออก  — จบการสนทนาทั้งหมด และปดแอปพลเิคชั่น

ตัวเลือกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกนั

ในการรับขอมูลที่ตั้งจากเพือ่นของคุณ คุณตองมีแอปพลิเคชั่น
แผนที่ ในการสงและรับขอมูลทีต่ั้ง คุณตองมีทัง้แอปพลิเคชั่น
แผนที่และการจัดตําแหนง

การดูที่ตั้งของเพือ่นคุณ —  เลอืก แสดงบนแผนที่

การกลับไปที่มุมมองหลักของรายชื่อ Ovi โดยไมยุติการ
สนทนา —  เลือก กลับ

การเพิม่ โทร หรอืคดัลอกหมายเลขโทรศัพทจากการ
สนทนา —  ไปทีห่มายเลขโทรศัพทในการสนทนา แลวเลือก
ตวัเลือก และตัวเลือกทีเ่หมาะสม

Ovi Files
ดวย Ovi Files คุณจะสามารถใช Nokia N86 8MP เพือ่เขาถึง
เนื้อหาในคอมพวิเตอรของคุณ หากคอมพิวเตอรเปดอยูและ
เชื่อมตอกบัอนิเทอรเน็ต คุณจะตองติดตั้งแอปพลเิคชั่น Ovi
Files ลงในคอมพวิเตอรทกุเครื่องทีคุ่ณตองการเขาถงึดวย Ovi
Files
คุณสามารถทดลองใชงาน Ovi Files ภายในชวงเวลาทดลองใช
ที่กาํหนด

ดวย Ovi Files คุณจะสามารถ
● เรียกดู คนหา และดูภาพของคุณ คุณไมตองอัพโหลดภาพ
ลงในเวบ็ไซต แตคุณสามารถเขาถงึขอมูลในคอมพวิเตอร
ดวยโทรศัพทเคลือ่นทีข่องคุณ

● เรียกดู คนหา และดูไฟลและเอกสารของคุณ

● ถายโอนเพลงจากคอมพวิเตอรลงในอุปกรณของคุณ

● สงไฟลและโฟลเดอรจากคอมพวิเตอรของคุณโดยไมตอง
โอนยายไปยังและจากเครื่องโทรศัพทของคุณกอน

● เขาถงึไฟลในคอมพิวเตอรของคุณแมในขณะที่คอมพวิเตอร
ปดอยู เพยีงเลือกวาโฟลเดอรและไฟลใดทีคุ่ณตองการใช
งาน และ Ovi Files จะทําการคัดลอกขอมูลลาสุดที่เกบ็ไวใน
ทีจ่ัดเก็บออนไลนซึ่งมีการปองกนัสําหรับการเขาถึงขอมูล
แมในขณะที่คอมพวิเตอรปดอยู

สําหรับการสนับสนุน โปรดดูที่ files.ovi.com/support
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กลอง
เกี่ยวกับกลองถายรูป
โทรศัพท Nokia N86 8MP ของคุณมีกลอง 2 กลอง กลอง
หลกั ซึ่งมีความละเอยีดสูง อยูทีด่านหลงัเครื่อง กลองรอง ซึง่มี
ความละเอยีดต่ํากวา อยูทีด่านหนาของโทรศัพท คุณสามารถ
ใชกลองทัง้ 2 กลองเพือ่จับภาพและบันทกึวิดีโอ

โทรศัพทของคุณรองรับความละเอยีดในการถายภาพ
3264x2448 พกิเซล (8 ลานพิกเซล) ความละเอียดภาพในคูมือ
นีอ้าจแตกตางจากที่ปรากฏจริง

ภาพและวิดีโอคลปิจะถูกจัดเก็บไวในภาพถาย

ภาพที่สรางขึ้นจะอยูในรูปแบบ JPEG คลปิวดิีโอจะไดรับการ
บันทกึไวในรูปแบบไฟล MPEG-4 ที่มีนามสกลุเปน .mp4 หรือใน
รูปแบบไฟล 3GPP ทีม่ีนามสกลุเปน .3gp (คุณภาพในระดับทีใ่ช
แบงปนภาพได) โปรดดูที “การตั้งคาภาพวดิีโอ” หนา 38

ในการเพิม่หนวยความจําสําหรับภาพและวดิีโอคลปิใหม ให
โอนไฟลไปยังเครื่องพซีีทีใ่ชรวมกนัไดโดยใชสายเคเบิลขอมูล
USB แลวจึงลบไฟลดังกลาวออกจากโทรศัพท โทรศัพทจะแจง
ใหคุณทราบเมื่อหนวยความจําเต็ม จากนัน้คุณสามารถเพิม่
พืน้ที่วางในหนวยความจําปจจุบันไดหรือเปลี่ยนแปลงหนวย
ความจําที่ใชอยู

คุณสามารถสงภาพและวิดีโอคลิปในขอความมัลติมีเดีย เปนสิ่ง
ทีแ่นบไปกบัอเีมล หรือใชวิธีการเชื่อมตออืน่ๆ เชน การเชื่อม
ตอ Bluetooth หรือการเชื่อมตอ LAN ไรสายได คุณยังสามารถ

อพัโหลดภาพและวดิีโอคลปิดังกลาวมาไวที่อลับั้มออนไลน
ของคุณซึง่ใชงานรวมกนัได

การเปดกลอง
หากตองการเปดใชงานกลองตัวหลัก ใหเปดฝาครอบเลนส
หากตองการเปดใชงานกลองตัวหลักเมื่อเปดฝาครอบเลนส
แลว และกลองกาํลังทํางานในพืน้หลงั ใหกดปุมจับภาพคางไว

ในการปดใชกลองหลัก ใหปดฝาครอบเลนส

การถายภาพ
สัญลกัษณกลองถายภาพนิ่ง
ชองมองภาพของกลองถายภาพนิง่จะแสดงรายการตอไปนี้
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1 — สัญลักษณโหมดถายภาพ

2 — แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู (จะไมปรากฏในระหวางการถาย
ภาพ)

3 — สัญลักษณระดับประจุแบตเตอรี่

4 — สัญลักษณความละเอยีดของภาพ
5 — ตัวนับภาพ (แสดงจํานวนภาพโดยประมาณที่คุณสามารถ
ถายไดโดยใชการตั้งคาคุณภาพภาพปจจุบัน และหนวยความ
จําที่ใช)

6 — สัญลักษณหนวยความจําของอปุกรณ ( ) หนวยความจํา
ขนาดใหญ  และการดหนวยความจํา ( ) จะปรากฏขึ้นเมื่อมี
การบันทกึภาพ

7 — สัญลักษณสัญญาณ GPS

แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู
แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยูจะมีปุมลดัไปยังรายการและการตั้ง
คาตางๆ กอนและหลังการถายภาพหรือการบันทกึคลปิวิดีโอ
ในการเลอืกรายการในแถบเครื่องมือ ใหเลือ่นไปที่รายการ แลว
กดปุมเลือ่น และคุณสามารถกาํหนดเมื่อแถบเครื่องมือทีใ่ชงาน
อยูปรากฏขึ้น

คาที่ตั้งไวในแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยูจะเปลีย่นกลบัเปนคาเริ่ม
ตนที่กาํหนดไวเมื่อคุณปดกลองถายรูป

ในการดูแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูกอนและหลังการถายภาพ
หรือการบันทึกคลปิวดิีโอ เลือก ตัวเลือก > แสดงแถบเครือ่ง
มือ ในการดูแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูเฉพาะเมื่อตองการ เลือก
ตวัเลือก > ซอนแถบเครือ่งมือ ในการแสดงแถบเครื่องมือที่

ซอนอยู ใหกดปุมเลือ่น แถบเครื่องมือจะปรากฏใหเห็นเปน
เวลา 5 วนิาที
ตามคาเริ่มตน ปุมลดัจะสามารถใชงานไดเพยีงบางปุมเทานั้น
ในการเพิม่หรือนาํปุมลัดออกจากแถบเครื่องมือ เลอืก ตัว
เลือก > กําหนดแถบเครือ่งมือเอง
ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู ใหเลอืกจากรายการตอไปนี้:

   เปลี่ยนเปนโหมดวดิีโอ

   เปลี่ยนเปนโหมดภาพ

   เลือกฉาก

   ปดไฟวดิีโอ (โหมดวดิีโอเทานัน้)

   เปดไฟวดิีโอ (โหมดวิดีโอเทานั้น)

   เลือกโหมดแฟลช (ภาพเทานั้น)

   เปดใชงานตัวจับเวลาภายใน (ภาพเทานั้น)

   เปดใชงานโหมดตอเนือ่ง (ภาพเทานั้น)

   เลือกเอฟเฟกตสี

   ปรับสมดุลสีขาว

   ปรับการชดเชยการเปดรับแสง (ภาพเทานั้น)

   ปรับความคมชัด (ภาพเทานั้น)

   ปรับความเขม (ภาพเทานั้น)

   ปรับความไวแสง (ภาพเทานั้น)

   เปดใชงานโหมดพาโนรามา
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ไอคอนจะเปลี่ยนไปเพือ่แสดงการตั้งคาปจจุบัน

การจัดเกบ็ภาพทีบ่ันทกึไวอาจใชเวลานาน หากคุณเปลี่ยนการ
ตั้งคาการยอ/ขยาย ความสวาง หรือสี

การถายภาพ
เมื่อกําลงัถายภาพ ใหปฏิบัติดังนี:้
● ควรใชมือทัง้สองขางถอืกลองใหนิง่

● ภาพที่ซูมดวยระบบดิจิตอลจะมีคุณภาพของภาพต่ํากวา
ภาพที่ไมไดซูม

● กลองถายรูปจะเขาสูโหมดประหยัดแบตเตอรี่ หากไมมีการ
กดปุมใดๆ สักครูหนึ่ง ในการถายภาพตอ ใหกดปุมถายภาพ

ในการถายภาพ ใหปฏิบัติดังนี้

1. หากกลองอยูในโหมดวดิีโอ ใหเลอืกโหมดภาพจากแถบ
เครื่องมือทีใ่ชงานอยู

2. ในการลอ็คโฟกสับนวตัถุ ใหกดปุมถายภาพลงครึ่งหนึง่
(เฉพาะกลองหลักเทานัน้ซึ่งไมมีในโหมดถายภาพทิวทัศน
และกฬีา) สัญลกัษณการลอ็คโฟกสัสีเขียวจะปรากฏขึ้นบน
หนาจอ ถาโฟกสัไมถูกล็อคไว สัญลักษณโฟกสัสีแดงจะ
ปรากฏขึ้น ใหปลอยปุมถายภาพ และกดปุมลงครึ่งหนึง่อกี
ครั้ง และคุณสามารถถายภาพโดยไมตองล็อคโฟกสั

3. หากตองการถายภาพ ใหกดปุมจับ
ภาพ อยาเคลื่อนยายอุปกรณกอน
การบันทกึภาพ และภาพสุดทายจะ
ปรากฏขึ้นในหนาจอ

ในการขยายหรือยอในขณะถายภาพ ให
ใชปุมยอ/ขยายในอปุกรณของคุณ 

ในการเปดใชกลองดานหนา เลอืก ตวั
เลือก > ใชกลองสอง ในการถายภาพ ใหกดปุมเลื่อน ในการ
ขยายหรือยอ ใหเลื่อนขึ้นหรือลง

ในการเปดกลองถายรูปทิง้ไวในพืน้หลงั และใชแอปพลิเคชั่
อื่น  ใหกดปุมเมนู ในการกลบัมาทีก่ลองถายรูป ใหกดปุมถาย
ภาพคางไว

ขอมูลที่ตัง้
คุณสามารถเพิม่ขอมูลที่ตั้งซึง่ถายภาพไวลงในรายละเอยีด
ไฟลของสิ่งที่ถายภาพโดยอตัโนมัติ ตัวอยางเชน ในแอปพลิ
เคชั่น รูปถาย คุณสามารถดูทีต่ั้งทีถ่ายภาพไวได

เลือก เมนู > แอปพลิฯ > กลอง

ในการเพิม่ขอมูลทีต่ั้งลงในสิ่งทีถ่ายภาพทัง้หมด ใหเลือก ตวั
เลือก > การตั้งคา > บันทึกตําแหนง > เปด ขอมูลทีต่ั้งมี
เฉพาะสําหรับภาพทีถ่ายไวดวยกลองหลักเทานัน้

อาจใชเวลาหลายนาทใีนการรับพกิดัที่ตั้งของคุณ ความพรอม
ใชงานและคุณภาพของสัญญาณ GPS อาจไดรับผลกระทบจาก
ที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ และสภาพ
อากาศ หากคุณแบงปนไฟลทีม่ีขอมูลทีต่ั้ง จะมีการแบงปน
ขอมูลทีต่ั้งดวยเชนกนั และทีต่ั้งของคุณอาจปรากฏตอบุคคล
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อืน่ที่ดูไฟล โทรศัพทจําเปนตองใชบริการเสริมจากระบบเครือ
ขายเพือ่รับขอมูลที่ตั้ง
สัญลักษณขอมูลทีต่ั้งมีดังนี้

●   — ไมมีขอมูลที่ตั้ง GPS ทาํงานอยูในพืน้หลังเปนเวลา
หลายนาท ีหากพบการเชื่อมตอดาวเทียมและสัญลกัษณ
เปลีย่นเปน  ในเวลาดังกลาว ภาพที่ถายไวและวิดีโอคลิป
ทีบ่ันทกึไวทั้งหมดในชวงเวลานั้นจะไดรับการแท็กตาม
ขอมูลตําแหนง GPS ที่ไดรับ

●   — ขอมูลที่ตั้งพรอมใชงาน ระบบจะเพิม่ขอมูลที่ตั้งลงใน
รายละเอยีดไฟล

ไฟลที่มีขอมูลทีต่ั้งจะแสดงดวย  ในแอปพลิเคชั่น รูปถาย

โหมดพาโนรามา
เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > กลอง

เลอืกโหมดพาโนรามา  จากแถบเครื่องมือ

1. ในการบันทึกภาพแรกในพาโนรามา ใหกดปุมจับภาพ

2. หมุนเครื่องชาๆ ไปทางซายหรือขวาตามที่ลกูศรแสดง

การแสดงตัวอยางพาโนรามาจะปรากฏขึ้น และกลองจะ
ทกึภาพตามที่คุณหมุน ลูกศรสีเขียวแสดงวาคุณสามารถ

ดําเนินการหมุนอยางชาๆ เครื่องหมายหยุดชั่วคราวสีแดง
แสดงวาคุณควรหยุดการหมุนจนกวาลกูศรสีเขียวจะปรากฏ
ขึ้นอกีครั้ง คุณสามารถคาดการณไดวาเมื่อใดที่จะบันทึก
เฟรมสําคัญถัดไป เมื่อสามเหลี่ยมสีแดงเลื่อนไปตรงกลาง
ของพืน้ที่แสดงตัวอยาง

3. ในการบันทึกภาพใหเสร็จสมบูรณ เลือก หยุด การบันทึก
ภาพพาโนรามาจะหยุดโดยอตัโนมัติเมื่อภาพมีความกวาง
สูงสุดตามที่กาํหนด หมายเหตุ อาจใชเวลาสักครูหนึ่งเพือ่
ใหอปุกรณประมวลผลภาพที่บันทกึ

หลังการถายภาพ
เมื่อคุณถายภาพแลว ใหเลือกตัวเลอืกตอไปนี้จากแถบเครื่อง
มือที่ใชงานอยู (ใชไดเฉพาะเมื่อ แสดงภาพที่จบั เปดใชงาน
ในการตั้งคากลองถายภาพนิ่ง):

● หากคุณไมตองการเก็บภาพไว ใหเลอืก ลบ ( )

● ในการสงภาพโดยใชขอความมัลติมีเดีย อเีมล หรือการ
เชื่อมตอวิธอีื่น เชน การเชื่อมตอ Bluetooth ใหกดปุมโทร
ออก หรือเลือก สง ( )

หากคุณใชสายอยู เลือก สงไปยังผูโทร ( )

● ในการเพิม่ภาพลงในอลับั้ม เลอืก เพิ่มในอัลบัม้

● ในการดูขอมูลเกีย่วกบัภาพ เลือก รายละเอียด

● ในการสงภาพไปยังอลับั้มออนไลนทีใ่ชงานรวมกนัได เลอืก
 (ใชไดเฉพาะเมื่อคุณกาํหนดบัญชีผูใชสําหรับอลับั้ม

เทานั้น)

● ในการขยายภาพหลังถายภาพ เลือก  เพือ่เปดภาพ และ
ใชปุมยอ/ขยายของโทรศัพท

ในการใชภาพเปนภาพพืน้หลงัในโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู
เลือก ตัวเลือก > ตัง้เปนภาพพืน้หลัง
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ในการตั้งคาภาพเปนรูปภาพสายเขาของรายชื่อ เลอืก ตวั
เลือก > กําหนดใหรายชื่อ

ในการกลบัไปยังชองมองภาพเพือ่ถายภาพใหม ใหกดปุมถาย
ภาพ

แฟลช
แฟลชมีใหใชในกลองหลกัเทานัน้
อยูในระยะหางทีป่ลอดภัยเมื่อใชแฟลช อยาใชแฟลชกบับุคคล
หรือสัตวเมื่ออยูในระยะใกล อยาปดบังแฟลชขณะถายภาพ

กลองถายรูปของอปุกรณมีแฟลช LED คูสําหรับสภาพแสงนอย
เลอืกโหมดแฟลชที่ตองการจากแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู
อัตโนมัต ิ( ), ลดจุดตาแดง ( ), เปด ( ) และ ปด ( )

แสงวิดีโอ

ในการเพิม่ระดับแสงขณะบันทกึวดิีโอในสภาพแสงนอย เลอืก

ฉาก
ใชฉากไดเฉพาะในกลองตัวหลัก

ฉากจะชวยใหคุณคนพบการตั้งคาสีและแสงทีถู่กตองสําหรับ
สภาวะการถายภาพในขณะนั้น การตั้งคาสําหรับแตละฉากจะ
ถกูตั้งตามลักษณะหรือสภาพแวดลอมเฉพาะ

ฉากในโหมดภาพทีก่ําหนดไวแลวคือ อัตโนมัต ิและในโหมด
วดิีโอคือ อัตโนมัต ิ(ทัง้สองโหมดจะแสดงดวย )

ในการเปลี่ยนฉากในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู ใหเลือก โหมด
ฉาก และฉาก
ในการสรางฉากเองใหเหมาะสมกบับางสภาพแวดลอม ให
เลื่อนไปที ่กําหนดเองและเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน เมื่ออยู
ในฉากทีผู่ใชกาํหนด คุณสามารถปรับการตั้งคาแสงและสีแบบ
ตางๆ ในการคัดลอกการตั้งคาของฉากอืน่ ใหเลือก ตามโหมด
ฉาก และฉากที่ตองการ ในการจัดเกบ็การเปลี่ยนแปลงทีท่ําไว
และกลับไปที่รายการฉาก ใหกด กลับ ในการเปดใชงานฉาก
ของคุณ ใหเลื่อนไปที ่กําหนดเอง กดปุมเลื่อน และเลือก
เลือก

การถายภาพแบบตอเนื่อง
โหมดตอเนื่องมีใหใชในกลองตัวหลักเทานั้น

ในการตั้งคากลองใหถายภาพแบบตอเนื่อง (ถามีหนวยความจํา
เพยีงพอ) จากแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู ใหเลอืก โหมด
เนื่อง

ในการเริ่มถายภาพแบบตอเนื่องอยางรวดเร็ว ใหเลือก เปนชุด
แลวกดปุมจับภาพคางไว โทรศัพทจะถายภาพจนกวาคุณจะ
คลายปุมหรือจนกวาหนวยความจําจะเต็ม หากคุณกดปุมจับ
ภาพเบาๆ โทรศัพทจะถายภาพหกภาพแบบตอเนือ่ง

ในการถายรูปตั้งแตสองรูปขึ้นไปในชวงเวลาทีก่ําหนดไว ให
เลือกชวงเวลาที่ตองการ ในการถายภาพ ใหกดปุมถายภาพ
หากตองการหยุดการถายภาพ ใหเลอืก ยกเลิก จํานวนภาพที่
ถายไดจะขึ้นอยูกบัหนวยความจําทีเ่หลอือยู

ภาพทีถ่ายจะปรากกบนหนาจอแบบตาราง ในการดูภาพ ใหกด
ปุมเลือ่น หากคุณใชชวงเวลา เฉพาะภาพสุดทายที่ถายไวจะ
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ปรากฏบนหนาจอ คุณสามารถดูภาพอื่นๆ ในแอปพลิเคชั่นรูป
ถายได
คุณยังสามารถใชโหมดตอเนื่องไดโดยใชตัวจับเวลาภายใน

ในการยอนกลับไปยังตัวจับภาพโหมดตอเนื่อง ใหกดปุมถาย
ภาพ

ในการปดโหมดตอเนือ่ง ที่แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู ใหเลือก
โหมดตอเนื่อง > ถายภาพเดียว

คณุอยูในภาพ—ตวัจับเวลาอตัโนมัติ
ตัวจับเวลาอตัโนมัติมีใหใชในกลองตัวหลกัเทานั้น ใชตัวจับ
เวลาอตัโนมัติเพือ่ทาํใหการถายภาพชาลง ดังนั้นคุณจึง
สามารถใหมีตัวคุณเองอยูในรูปได

ในการตั้งใหตัวจับเวลาอตัโนมัติชาลง ในแถบเครื่องมือที่
ทาํงานอยูใหเลือก ตวัตั้งเวลา > 2 วินาที, 10 วินาที หรือ 20
วินาที

ในการเปดใชงานตัวจับเวลาอตัโนมัติ ใหเลือก ทํางาน
โทรศัพทจะสงเสียงดังบี๊พเมื่อตัวจับเวลากําลงัทํางาน และรูป
สี่เหลีย่มจตุรัสจะกะพริบกอนที่จะถายภาพ กลองจะถายภาพ
หลงัจากผานชวงการหนวงเวลาทีเ่ลือกไว

ในการปดตัวจับเวลาอตัโนมัติ ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู ให
เลอืก ตวัตั้งเวลา > ปด

เคล็ดลับ: ในแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู ใหเลือก ตวัตั้ง
เวลา > 2 วินาที เพือ่ชวยใหมือของคุณมั่นคงเมื่อถาย
รูป

เคล็ดลับการถายภาพ
คุณภาพของภาพ

ฉากหลัง

ใชฉากหลงัที่ธรรมดา สําหรับภาพบุคคลหรือภาพคนทีอ่ยูรวม
กบัคนอื่น หลกีเลี่ยงการใหบุคคลนั้นอยูดานหนาฉากหลังที่
ยุงเหยิงซับซอน เนื่องจากฉากหลงัอาจดึงความสนใจไปจาก
บุคคลทีอ่ยูในภาพได ควรเคลื่อนยายกลองถายรูป หรือบุคคล
หากไมสามารถทําตามหลกัการนี้ได เลื่อนกลองถายรูปเขาไป
ใกลสิ่งที่ตองการถายเพือ่ใหไดภาพบุคคลที่ชัดเจนขึ้น

ความลึก

เมื่อถายภาพทิวทัศนและภูมิประเทศตางๆ คุณอาจเพิม่ความลึก
ใหกบัภาพถายโดยวางวัตถเุปนฉากหนาของทิวทัศนนั้น หาก
วางวตัถทุี่เปนฉากหนานีใ้กลกบักลองถายรูปมากเกนิไป วัตถุ
นัน้อาจเบลอได

สภาพแสง
การเปลี่ยนแหลงกาํเนิดแสง ปริมาณแสง และทิศทางของแสง
อาจเปลีย่นอารมณความรูสึกที่ไดจากภาพ ขอมูลตอไปนี้เปน
ขอกําหนดทัว่ไปบางประการเกีย่วกบัสภาพแสง

● แหลงกาํเนิดแสงอยูดานหลังวตัถุ หลกีเลี่ยงการวางวตัถุที่
จะถายไวดานหนาแหลงกําเนิดแสงทีส่วางจามาก หาก
แหลงกาํเนิดแสงอยูดานหลงัของวตัถุหรือปรากฏใหเห็นบน
หนาจอ ภาพทีไ่ดอาจมีความเขมนอยลง อาจมืดเกนิไป และ
อาจมีผลกระทบที่คุณไมตองการจากแสงนี้
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● แสงไฟอยูดานขางของวัตถุ แสงที่สาดเขาดานขางแรงๆ
อาจทําใหเกดิเอฟเฟกตไดดี แตบางขณะอาจมากเกนิไป
ทาํใหภาพมีความเขมมากเกนิไป

● แหลงกําเนดิแสงอยูดานหนาของวตัถุ แสงแดดแรงๆ อาจ
ทาํใหบุคคลในภาพตองหรี่ตา ความเขมอาจสูงเกนิไป

● แสงที่เหมาะสมทีสุ่ดพบไดในที่ๆ มีแสงพราและออนอยูมาก
เชน ในวนัทีม่ีเมฆแตทองฟาบางสวนปลอดโปรง หรือในวัน
ทีแ่สงเจิดจาใตรมเงาไม

การบนัทึกวิดีโอ
สญัลกัษณการถายวิดีโอ
ชองมองภาพวดิีโอจะแสดงตัวเลือกตอไปนี้

1 — สัญลักษณโหมดถายภาพ

2 — สัญลักษณแสดงระบบปองกันภาพสั่นไหวของวดิีโอ

3 — สัญลักษณเปดใชโหมดปดเสียง

4 — แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยู (จะไมปรากฏในระหวางการ
บันทกึ)
5 — สัญลักษณแสดงระดับประจุแบตเตอรี่

6 — สัญลกัษณคุณภาพของวิดีโอ ในการเปลีย่นการตั้งคานี้ ให
เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา > คุณภาพวิดีโอ
7 — ประเภทไฟลวิดีโอคลิป
8 — เวลาในการบันทกึภาพ ขณะทีคุ่ณบันทึกภาพ สัญลักษณ
ความยาวของวิดีโอปจจุบันยังจะแสดงเวลาที่ใชไปและเวลาที่
เหลือ

9 — ทีต่ั้งสําหรับจัดเกบ็วิดีโอคลปิ
10 — สัญลักษณแสดงสัญญาณ GPS

การบันทึกวิดีโอ
1. หากกลองอยูในโหมดภาพ ใหเลือกโหมดวิดีโอจากแถบ
เครื่องมือที่ใชงานอยู

2. หากตองการเริ่มการบันทึกชั่วคราว ใหกดปุมถายภาพ
ไอคอนบันทึกสีแดง ( ) จะปรากฏขึ้นและจะมีเสียง
สัญญาณดังขึ้น

3. ในการหยุดบันทกึชั่วคราวทกุครั้ง ใหกด หยุดพัก เลอืก ทํา
ตอ เพือ่ทาํการบันทกึตอ หากคุณหยุดการบันทึกไว
ชั่วคราว และไมกดปุมใดๆ ภายในหนึ่งนาที เครื่องจะหยุด
การบันทึก

ในการยอหรือขยายวตัถุ ใหใชปุมซมูของโทรศัพท 

4. หากตองการหยุดการบันทึก ใหกดปุมถายภาพ คลปิวิดีโอ
จะถูกจัดเกบ็ไวในแอปพลเิคชั่นรูปถายโดยอตัโนมัติ ความ
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ยาวของคลิปวดิีโอสูงสุดคือ 30 วินาทโีดยประมาณเมื่อใช
คุณภาพมุมมองรวม และ 90 นาทเีมื่อใชการตั้งคาคุณภา
อืน่ๆ

ในการเปดใชกลองดานหนา ใหเลือก ตวัเลือก > ใชกลอง
สอง หากตองการเริ่มการบันทึกวิดีโอ ใหกดปุมเลือ่น ในการยอ
หรือขยาย ใหเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง

หลงัจากบันทกึวิดโีอ
เมื่อคุณบันทกึคลปิวิดีโอแลว ใหเลือกตัวเลือกตอไปนี้จากแถบ
เครื่องมือที่ใชงานอยู (ใชไดเฉพาะเมื่อตั้งคา แสดงวิดโีอที่
ถายไว เปน เปด ในการตั้งคาวิดีโอ):

● ในการเลนวิดีโอคลปิทีเ่พิง่บันทึกเสร็จในทันที ใหเลือก
เลน ( )

● หากคุณไมตองการเก็บวิดีโอไว ใหเลือก ลบ ( )

● ในการสงคลิปวดิีโอโดยใชขอความมัลติมีเดีย อเีมล หรือ
การเชื่อมตอวิธอีืน่ เชน การเชื่อมตอ Bluetooth ใหกดปุม
โทรออก หรือเลอืก สง ( ) ตัวเลือกนี้ไมสามารถใชไดใน
ระหวางทีใ่ชสนทนาอยู คุณอาจไมสามารถสงคลิปวดิีโอที่
จัดเกบ็ไวในรูปแบบ MPEG-4 ในขอความมัลติมีเดียได
และคุณสามารถสงวดิีโอคลิปใหแกบุคคลที่คุณกาํลัง
สนทนาดวย เลือก สงไปยังผูโทร ( ) (ใชไดในระหวางที่
สนทนาอยูเทานั้น)

● ในการเพิม่คลปิวิดีโอลงในอัลบัม เลอืก เพิ่มที่อัลบัม้

● ในการอพัโหลดคลปิวิดีโอไปยังอลับั้มออนไลนที่ใชงานรวม
กนัได  (ใชไดเฉพาะเมื่อคุณกาํหนดบัญชีผูใชสําหรับ
อลับั้มออนไลนทีใ่ชงานรวมกนัได)

● ในการกลบัไปยังชองมองภาพเพือ่บันทึกคลปิวดิีโอใหม ให
กดปุมถายภาพ

การตั้งคากลองถายรูป
การตั้งคากลองถายรูปมีสองประเภทดวยกนัคือ การตั้งคาและ
การตั้งคาหลัก คาทีต่ั้งไวจะเปลีย่นกลับเปนคาเริ่มตนที่กําหนด
ไวเมื่อคุณปดกลองถายรูป แตการตั้งคาหลักจะยังคงคาเดิมอยู
จนกวาคุณจะเปลี่ยนคานัน้ใหม ในการปรับเปลี่ยนการตั้งคาให
ใชตัวเลือกในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู โปรดดูที “การตั้งคาสี
และแสง” หนา 38 ในการเปลี่ยนการตั้งคาหลกั ในโหมดภาพ
หรือวิดีโอ ใหเลือก ตวัเลือก > การตั้งคา

การตั้งคาภาพนิ่งของกลองถายรูป
ในการเปลี่ยนการตั้งคาหลกั จากโหมดภาพ ใหเลือก ตัว
เลือก > การตั้งคา และทาํตามขั้นตอนตอไปนี้
● คณุภาพรปูภาพ  — ตั้งคาความละเอยีด (เฉพาะกลอง
หลกั) ยิ่งภาพมีคุณภาพสูงขึ้น หนวยความจําที่ใชในการเกบ็
ภาพจะยิ่งเพิม่มากขึ้น

● เพิ่มที่อัลบัม้  — จัดเกบ็ภาพลงในอัลบั้มที่อยูในโฟลเดอร
รูปถาย

● บนัทึกตําแหนง  — ในการเพิม่พกิดัตําแหนง GPS ลงใน
ไฟลภาพแตละไฟล ใหเลอืก เปด อาจตองใชเวลาในการรับ
สัญญาณ GPS หรืออาจไมมีสัญญาณปรากฏ
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● แสดงภาพที่จับ  — เลอืกวาจะดูภาพที่ถายไวหลังจากถาย
เสร็จหรือจะถายภาพอื่นตอทันที

● ชื่อภาพที่ตัง้ไว  — กําหนดชื่อที่ตั้งเปนชื่อเริ่มตนสําหรับ
ภาพที่ถาย

● ซูมดิจติอลแบบขยาย  — การตั้งคานี้จะมีใหเลอืกเฉพาะ
ในกลองหลักเทานั้นเปด (ตอเนื่อง) เปนการเพิม่การซูมที
ละขั้นเพือ่ใหสะดวกและเกดิความตอเนื่องระหวางการซูม
แบบดิจิตอลและซูมดิจิตอลแบบขยาย, เปด (พักไว)
เปนการเพิม่การซมูทีละขั้นเพือ่ใหพักการซูม ณ จุดทีม่ีการ
ซูมแบบดิจิตอลและซมูดิจิตอลแบบขยาย และ ปด เปนการ
จํากดัการซมูและคงความละเอยีดของภาพ การใชฟงกชัน
การซมูขยายเมื่ออยูใกลกบัวัตถเุทานั้นจะเปนเรื่องสําคัญ
กวาคุณภาพรูปภาพขั้นสุดทาย ภาพทีซู่มดวยระบบดิจิตอล
จะมีคุณภาพทั้งหมดของภาพต่ํากวาภาพที่ไมไดซูม

● เสียงจับภาพ  — กําหนดแบบเสียงทีจ่ะดังขึ้นเมื่อคุณถาย
ภาพ

● หนวยความจําที่ใช  — เลือกตําแหนงที่จะจัดเกบ็ภาพ
● เรยีกคืนการตัง้คากลอง  — เรียกคืนการตั้งคากลองเปน
คาทีร่ะบบตั้งไว

การตัง้คาสีและแสง
ในแถบเครื่องมือทีใ่ชอยู ใหเลอืกจากรายการตอไปนี้:

● โหมดแฟลช ( ) (ภาพเทานั้น) — เลอืกโหมดแฟลชที่
ตองการ

● โทนสี ( )  — เลอืกเอฟเฟกตสี
● เปดไฟวิดีโอ หรือ ปดไฟวิดโีอ  — เปดหรือปดไฟวดิีโอ

(โหมดวดิีโอเทานัน้)

● สมดลุสีขาว ( )  — เลอืกสภาวะแสงปจจุบัน ตัวเลือกนี้
ชวยใหภาพถายทีไ่ดมีสีสันสมจริง

● ชดเชยคารบัแสง ( ) (ภาพเทานั้น) — หากคุณจะถายรูป
วตัถุสีเขมโดยมีพืน้หลงัที่สวางมาก เชน หิมะ ใหปรับคารับ
แสงเปน +1 หรือ +2 เพือ่ชดเชยความสวางของพืน้หลงั
และสําหรับการถายรูปวตัถสุีสวางโดยมีพืน้หลงัสีเขม ใหใช
คารับแสงเปน -1 หรือ -2

● ความชัด ( ) (ภาพเทานั้น)  — ปรับความชัดของภาพ
● ความคมชัด ( ) (ภาพเทานั้น)  — ปรับความตางระหวาง
สวนทีม่ืดทีสุ่ดและสวางที่สุดในภาพ

● ความไวแสง ( ) (ภาพเทานั้น)  — เพิม่ความไวแสงใน
สภาวะแสงต่ํา เพือ่ไมใหภาพมืดเกนิไป

หนาจอแสดงการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกบัการตั้งคาที่ใช

การตั้งคาทีม่ีอยูซึง่ใชไดจะขึ้นอยูกบักลองที่เลอืก

การตั้งคาจะเปนคาเฉพาะของโหมดการถายภาพ การสลบัไป
มาระหวางโหมดทั้งสองจะไมไปรีเซ็ตการตั้งคาทีก่ําหนดไว

คาทีต่ั้งจะเปลีย่นกลับเปนคาเริ่มตนที่กาํหนดไวเมื่อคุณปด
กลองถายรูป

หากคุณเลอืกฉากใหม การตั้งคาสีและแสงจะถกูแทนทีด่วย
ฉากทีเ่ลือก คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาหลังจากเลือกฉาก
แลวหากจําเปน

การตั้งคาภาพวิดโีอ
ในการเปลี่ยนการตั้งคาหลกั เมื่ออยูในโหมดวิดีโอ ใหเลอืก ตัว
เลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้
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● คุณภาพวิดีโอ  — ตั้งคาคุณภาพของวิดีโอคลิป เลอืก การ
แบงใช หากคุณตองการสงวิดีโอคลิปโดยใชขอความ
มัลติมีเดีย คลิปจะถูกบันทึกดวยความละเอยีด QCIF ในรูป
แบบ 3GPP และขนาดของคลปิจะถูกจํากดัไวที่ 300 kB
(ประมาณ 30 วนิาที) คุณอาจไมสามารถสงวดิีโอคลปิที่
บันทึกไวในรูปแบบ MPEG-4 ในขอความมัลติมีเดีย

● บันทึกตําแหนง  — ในการเพิ่มพกิดัตําแหนง GPS ลงใน
ไฟลแตละไฟล ใหเลอืก เปด อาจตองใชเวลาในการรับ
สัญญาณ GPS หรืออาจไมมีสัญญาณปรากฏ

● การปองกันภาพสั่น  — ลดเอฟเฟกตในการสั่นกลองเมื่อ
บันทึกวดิีโอ

● การบันทึกเสียง  — เลือกวาจะใหบันทึกเสียงดวยหรือไม
● เพิ่มที่อัลบั้ม  — เพิม่คลปิวดิีโอที่บันทึกลงในอลับั้มในรูป
ถาย

● แสดงวิดีโอที่ถายไว  — เลอืกวาจะดูเฟรมแรกของคลิป
วิดีโอทีบ่ันทึกหลังจากหยุดการบันทึกแลว หากตองการดู
คลิปวิดีโอทัง้หมด ใหเลือก เลน จากแถบเมนูทีใ่ชงานอยู
(กลองหลัก) หรือ ตัวเลือก > เลน (กลองรอง)

● ชื่อวิดโีอที่ตัง้ไว  — ปอนชื่อที่ตั้งไวสําหรับคลิปวดิีโอที่ถาย
● หนวยความจําที่ใช  — เลือกตําแหนงที่ตองการจัดเกบ็
วิดีโอคลปิ

● เรยีกคืนการตัง้คากลอง  — เรียกคืนการตั้งคากลองเปน
คาทีร่ะบบตั้งไว
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รูปถาย
เกี่ยวกับรูปถาย
เลอืก เมนู > รูปถาย และเลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้:
● ภาพที่ถาย  — ดูภาพและวิดีโอที่ถายหรือที่บันทกึไว
ทัง้หมด

● เดอืน  — ดูภาพและวดิีโอทีแ่บงหมวดหมูตามเดือนที่ถาย
หรือทีบ่ันทกึไว

● อัลบั้ม  — ดูอัลบัมเริ่มตนและอลับัมทีคุ่ณสรางขึ้น
● แท็ก  — ดูแทก็ที่คุณสรางขึ้นสําหรับแตละรายการ
● ทั้งหมด  — ดูรายการทั้งหมด
● แบงด ู — โพสตภาพหรือวิดีโอของคุณบนเวบ็

การดูภาพและวิดีโอ
เลอืก เมนู > รูปถาย

ในการดูภาพและวดิีโอทัง้หมด ใหเลอืก ทั้งหมด

หากตองการดูภาพที่ถายและวดิีโอทีบ่ันทึกไวดวยกลองใน
อปุกรณของคุณ ใหเลือก ภาพที่ถาย

นอกจากนี้ ยังสามารถสง
ภาพและวิดีโอถึงคุณจาก
อปุกรณที่สามารถใชงาน
รวมกนัได หากตองการดู
ภาพทีห่รือวิดีโอที่ไดรับใน
รูปถาย คุณตองทาํการ
บันทึกกอน

ภาพและวิดีโอมีการ
เคลื่อนที่เปนวงและเรียง
ลาํดับตามวนัที่และเวลา จํานวนไฟลจะปรากฏขึ้น ในการเรียกดู
ไฟลทลีะไฟล ใหเลื่อนไปดานซายหรือขวา ในการเรียกดูไฟล
เปนกลุม ใหเลือ่นขึ้นหรือลง

ในการเปดไฟล ใหเลอืกไฟลนัน้ เมื่อภาพปรากฏ ในการขยาย
ภาพ ใหใชปุมยอ/ขยาย อตัราการยอ/ขยายจะไมถกูจัดเกบ็ไว
อยางถาวร

ในการแกไขภาพหรือวิดีโอ เลอืก ตวัเลือก > แกไข

ในการดูวาภาพทีม่ีเครื่องหมาย  ถายที่ใด ใหเลอืก ตัว
เลือก > แสดงบนแผนที่

ในการพมิพภาพของคุณในเครื่องพมิพที่ใชงานรวมกันได ให
เลือก ตัวเลือก > พมิพ

ในการยายภาพไปยังอลับั้มเพือ่ทําการพมิพภายหลงั ใหเลอืก
ตวัเลือก > เพิ่มที่อัลบัม้ > พิมพภายหลัง
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การดูและการแกไขรายละเอียด
ไฟล
เลอืก เมนู > รปูถาย ไปทีร่ายการ

ในการดูและแกไขคุณสมบัติของภาพหรือวิดีโอ ใหเลือก ตวั
เลือก > รายละเอียด > ดแูละแกไข และจากตัวเลอืกตอไป
นี้

● รายการเสียง  — ดูแท็กทีก่ําลงัใชงาน ในการเพิม่แทก็ลง
ในไฟลปจจุบัน ใหเลือก เพิม่

● รายละเอียด  — ดูรายละเอยีดของไฟลตามทีต่องการ ใน
การเพิม่รายละเอยีด ใหเลอืกฟลด

● ที่ตั้ง  — ดูขอมูลที่ตั้ง GPS (ถามี)
● หวัเรือ่ง  — ดูภาพยอของไฟลและชื่อไฟลปจจุบัน ในการ
แกไขชื่อไฟล ใหเลอืกฟลดชื่อไฟล

● อัลบั้ม  — ดูอัลบัมที่มีไฟลปจจุบัน
● ละเอียด  — ดูขนาดของภาพเปนพกิเซล
● ชวงเวลา  — ดูความยาวของวดิีโอ
● สิทธิก์ารใช  — ในการดูสิทธ ิDRM ของไฟลปจจุบัน ให
เลอืก ดู

การจัดวางรูปภาพและวิดีโอ
เลอืก เมนู > รูปถาย คุณสามารถจัดการไฟลไดดังนี้:

ในการดูรายการในมุมมองแทก็ เพิม่แท็กใหกบัรายการ

ในการดูรายการตามเดือน ใหเลอืก เดอืน

ในการสรางอลับั้มเพือ่จัดเกบ็รายการ ใหเลือก อัลบั้ม > ตัว
เลือก > อัลบัม้ใหม

ในการสงภาพหรือคลิปวิดีโอไปยังอลับั้ม เลอืกรายการ และ
เพิม่ที่อัลบัม้ จากแถบเครื่องมือที่เปดใช

ในการลบภาพหรือคลิปวิดีโอ เลอืกรายการ และ ลบ จากแถบ
เครื่องมือที่เปดใช

แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู
แถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยูจะสามารถใชงานไดเมื่อคุณไดเลอืก
ภาพหรือคลปิวดิีโอในหนาจอ

ในแถบเครื่องมือที่ใชงาน ใหไปทีร่ายการอืน่ แลวเลอืกตัวเลอืก
ที่ตองการ ตัวเลือกที่ใชงานไดจะแตกตางกนัตามหนาจอทีคุ่ณ
อยู และขึ้นอยูกบัวาคุณไดเลือกภาพหรือคลิปวิดีโอแลวหรือไม

ในการซอนแถบเครื่องมือ เลือก ตัวเลือก > ซอนไอคอน ใน
การเปดใชแถบเครื่องมือทีใ่ชงานอยูเมื่อมีการซอนแถบเครื่อง
มือดังกลาว ใหกดปุมเลื่อน
เลือกภาพหรือคลปิวิดีโอ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

   เลนคลปิวดิีโอ

   สงภาพหรือคลปิวิดีโอ

   อพัโหลดภาพหรือคลปิวิดีโอไปยังอลับั้มออนไลนทีใ่ชงาน
รวมกนัได (ใชไดเฉพาะเมื่อคุณกําหนดบัญชีผูใชสําหรับอลับั้ม
ออนไลนที่ใชงานรวมกนัได)

   เพิม่รายการลงในอลับัม
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   จัดการแท็กและคุณสมบัติอืน่ๆ ของรายการ

อัลบั้ม
เลอืก เมนู > รปูถาย และ อัลบั้ม
คุณสามารถใชอลับั้มเพือ่จัดการภาพและคลปิวิดีโอไดอยาง
สะดวกสบาย

ในการสรางอลับัมใหม เลอืก ตวัเลือก > อัลบั้มใหม

ในการเพิม่ภาพหรือคลิปวิดีโอลงในอลับัม เลือกรายการและ
ตวัเลือก > เพิ่มที่อัลบั้ม รายการของอลับั้มจะปรากฏขึ้น
เลอืกอลับั้มที่คุณตองการเพิม่ภาพหรือคลิปวดิีโอ คุณจะยัง
สามารถดูรายการทีเ่พิม่ลงในอลับัมได รูปถาย

ในการลบภาพหรือคลิปวดิีโอจากอลับัม ใหเลือกอลับัมและ
รายการ และ ตวัเลือก > ลบออกจากอัลบั้ม

แท็ก
เลอืก เมนู > รปูถาย
ใชแท็กเพือ่จัดหมวดหมูรายการสื่อในภาพถาย คุณสามารถ
สรางและลบแท็กในตัวจัดการแท็ก ตัวจัดการแท็กจะแสดง
แท็กที่กาํลังใชงาน และจํานวนรายการที่เกีย่วของกบัแตละ
แท็ก

ในการเปดตัวจัดการแท็ก ใหเลือกภาพหรือคลปิวดิีโอและ ตวั
เลือก > รายละเอียด > ตัวจดัการแท็ก

ในการสรางแท็ก เลือก ตัวเลือก > แท็กใหม

ในการกาํหนดแทก็ลงในภาพ ใหเลือกภาพและ ตัวเลือก >
เพิม่แท็ก

ในการดูแท็กทีคุ่ณสราง ใหเลอืก แท็ก ขนาดของชื่อแทก็จะ
เกีย่วของกบัจํานวนรายการที่กําหนดแท็ก ในการดูภาพทั้งหมด
ที่เกีย่วของกบัแท็ก ใหเลอืกแท็กจากรายการ

ในการดูรายการตามลําดับตัวอักษร เลือก ตวัเลือก > ตามตัว
อักษร

ในการดูรายการตามลําดับที่ใชบอยที่สุด เลือก ตัวเลือก > ที่
ใชบอยที่สุด

ในการนําภาพออกจากแทก็ ใหเลือกแท็กและภาพ แลวเลือก
ตวัเลือก > ลบออกจากแท็ก

สไลดโชว
เลือก เมนู > รปูถาย

ในการดูภาพของคุณเปนการสไลด ใหเลือกภาพและ ตัว
เลือก > สไลดโชว > เลนไปขางหนา หรือ เลนถอยกลับ
หลัง การแสดงสไลดเริ่มจากไฟลที่เลอืก

ในการดูเฉพาะภาพที่เลือกไวเปนการแสดงสไลด ใหเลอืก ตัว
เลือก > เลือก/ไมเลือก > เลือก เพือ่ทําเครื่องหมายภาพ
ในการเริ่มการแสดงสไลด เลอืก ตวัเลือก > สไลดโชว >
เลนไปขางหนา หรือ เลนถอยกลับหลัง

ในการเริ่มการแสดงสไลดทีพ่กัไวใหม เลอืก ทําตอ

ในการจบการแสดงสไลด เลือก สิ้นสุด

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์42

้

้



ในการเรียกดูภาพ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

กอนเริ่มการแสดงสไลด หากตองการปรับการตั้งคาการแสดง
สไลด เลือก ตัวเลือก > สไลดโชว > การตั้งคา และเลือก
จากรายการตอไปนี้:

● ดนตร ี — เพิม่เสียงใหกบัการแสดงสไลด
● เพลง  — เลือกไฟลเพลงจากรายการ
● เวลาระหวางสไลด  — ปรับจังหวะของการแสดงสไลด

หากตองการปรับระดับเสียงในระหวางการแสดงสไลด ใหใชปุม
ปรับระดับเสียง

โหมดออกทีวี
ในการดูภาพและคลปิวิดีโอทีถ่ายบนโทรทัศนที่ใชรวมกนัได
ใหใชสายเชื่อมตอวดิีโอ Nokia
กอนจะดูภาพและคลิปวิดีโอบนโทรทศัน คุณอาจตอง
กาํหนดการตั้งคาออกทวีีสําหรับระบบทีวทีี่ใชอยูและสัดสวน
ภาพ โปรดดูท ี“การตั้งคาอปุกรณเสริม” หนา 136

คุณไมสามารถใชโทรทศันเปนชองมองภาพของกลองในโหมด
ออกทีวีได

ในการดูภาพและคลิปวดิีโอบนโทรทัศน ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

1. ตอสายเชื่อมตอวิดีโอ Nokia ทีช่องรับสัญญาณภาพของ
โทรทัศนที่ใชรวมกนัได

2. ตอปลายสายอกีดานของสายเชื่อมตอวิดีโอ Nokia ทีช่อง
เสียบเอว ีNokia ของโทรศัพท

3. คุณอาจตองเลือกโหมดสายเคเบิล

4. กดปุม  เลอืก คลังภาพ แลวเรียกดูไฟลทีคุ่ณตองการดู

ภาพจะปรากฏบนตัวดู
ภาพ สวนคลิปวิดีโอจะ
เลนในศูนยวดิีโอ

สัญญาณเสียงทั้งหมด
รวมถงึสายทีใ่ชอยู เสียง
คลปิวดิีโอสเตอริโอ เสียง
ปุมกด และเสียงเรียกเขา
จะสงผานไปถึงโทรทัศน
เมื่อเชื่อมตอ สายเชื่อมตอวดิีโอ Nokia กบัโทรศัพท คุณ
สามารถใชไมโครโฟนของโทรศัพทไดตามปกติ
สําหรับแอปพลเิคชั่นทุกแอปพลเิคชั่นยกเวนโฟลเดอรทีอ่ยูใน
รปูถาย หนาจอโทรทศันจะแสดงภาพแบบเดียวกนักบัที่แสดง
บนหนาจอของโทรศัพท

ภาพทีเ่ปดอยูจะปรากฏขึ้นเต็มหนาจอบนโทรทศัน เมื่อคุณเปด
ภาพในหนาจอการแสดงภาพแบบยอในขณะที่กาํลังดูอยูใน
โทรทศัน ในโทรศัพทจะไมมีตัวเลือกการซูมใหภาพใหญขึ้น

เมื่อคุณเปดคลิปวดิีโอที่ไฮไลตไว ศูนยวิดีโอจะเริ่มเลนคลปิ
วิดีโอบนหนาจอโทรศัพทและหนาจอโทรทัศน โปรดดูที
RealPlayer ” หนา 129
คุณสามารถดูภาพเปนสไลดโชวบนหนาจอโทรทัศนได
รายการทั้งหมดในอลับั้มหรือรูปภาพทีท่ําเครื่องหมายเลือกไว
จะแสดงเต็มหนาจอโทรทัศนในขณะทีเ่ครื่องเลนเพลงทีเ่ลือก
ไว โปรดดูที “สไลดโชว” หนา 42

คุณภาพของภาพบนหนาจอโทรทัศนอาจเปลี่ยนไปเนือ่งจาก
ความละเอยีดที่แตกตางกนัของอปุกรณทัง้สองเครื่อง
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สัญญาณวิทยุไรสาย เชน สายเรียกเขา อาจทาํใหเกดิสัญญาณ
รบกวนภาพโทรทศันได

การแกไขภาพ
โปรแกรมแกไขภาพ
ในการแกไขภาพ ในภาพ เลื่อนไปที่ภาพ และเลอืก ตัวเลือก >
แกไข

ในการเพิม่เอฟเฟกตลงในภาพ ใหเลือก ตวัเลือก > เพิ่ม
เอฟเฟกต คุณสามารถครอบตัดและหมุนภาพ ปรับความสวาง
สี ความคมชัด และความละเอียด เพิม่เอฟเฟกต ขอความ ภาพ
ตัดปะ หรือเฟรม ใหกบัภาพ

การครอบตดัภาพ
ในครอบตัดภาพ ใหเลอืก ตวัเลือก > เพิม่เอฟเฟกต และ

 (ครอบตดั)

ในการครอบตัดภาพเอง เลอืก ดวยตนเอง เครื่องหมาย
กากบาทจะแสดงทีมุ่มบนซายของภาพ เลือ่นไปทีข่อบ เลอืก
ตัง้ และปรับขอบจากมุมขวาลาง ในการปรับขอบใหมจากมุม
ซายบน เลือก กลับ เมื่อคุณพอใจแลว เลือก ครอบตดั

หากคุณเลอืกอัตราสวนทีก่ําหนดไวลวงหนา อตัราสวนทีเ่ลือก
ไวจะถกูล็อคเมื่อคุณปรับขอบ

การลดจุดตาแดง
ในการลดตาแดงในภาพ เลอืก ตวัเลือก > เพิม่เอฟเฟกต
และ  (ลบจุดแดงนัยนตา)

เลื่อนกากบาทไปที่ดวงตา แลวกดปุมเลือ่น เลื่อนเพือ่ปรับลด
ขนาดหวงใหพอดีกบัขนาดของดวงตา ในการลดตาแดง กดปุม
เลื่อน เมื่อคุณแกไขภาพเสร็จ เลือก เรยีบรอย

ในการจัดเกบ็การเปลี่ยนแปลง และกลบัไปยังหนาจอทีแ่ลว ให
เลือก กลับ

ปุมลัดที่มีประโยชน
คุณสามารถใชปุมลัดตางๆ ตอไปนี้ขณะแกไขภาพได

● ในการดูภาพขนาดเต็มหนาจอ ใหกด * ในการกลับไปทีห่นา
จอปกติ ใหกด * อีกครั้ง

● ในการหมุนภาพตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬกิา กดปุม 3 หรือ
1

● หากตองการซูมเขาหรือออก ใหกดปุม 5 หรือ 0
● หากตองการยายภาพที่ถูกซูม ใหเลื่อนขึ้น ลง ซาย หรือ ขวา

การแกไขวิดีโอ
ตัวตัดตอวดิีโอสนับสนนุไฟลในรูปแบบ .3gp และ .mp4 และ
ไฟลเสียงในรูปแบบ .aac, .amr, .mp3 และ .wav แตจะไม
สนบัสนนุคุณสมบัติทั้งหมดของรูปแบบไฟล หรือความหลาก
หลายทั้งหมดของรูปแบบไฟล
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ในการแกไขวิดีโอคลิปที่อยูในรูปถาย ใหเลือ่นไปที่วดิีโอคลิป
แลวเลือก ตวัเลือก > แกไข และเลือกจากรายการตอไปนี้
● รวม  — เพือ่เพิม่ภาพหรือวดิีโอคลิปลงในจุดเริ่มตนหรือจุด
สิ้นสุดของวดิีโอคลิปที่เลือก

● เปลี่ยนเสียง  — เพือ่เพิม่คลิปเสียงใหมและแทนทีเ่สียงเดิม
ในวดิีโอคลิป

● เพิ่มตัวอักษร  — เพือ่เพิม่ขอความไปยังจุดเริ่มตนหรือจุด
สิ้นสุดของวิดีโอคลิป

● ตัด  — เพือ่ตัดวดิีโอ และเลือกสวนทีคุ่ณตองการจัดเกบ็ไว
ในวดิีโอคลิป

ในการจับภาพของคลิปวิดีโออยางรวดเร็ว ใหเลือก ตวัเลือก >
จบัภาพ ในหนาจอภาพตัวอยางแบบภาพยอ ใหกดปุมเลือ่น
แลวเลือก จบัภาพ
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คลงัภาพ
เกี่ยวกับคลังภาพ
เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > คลังภาพ
คลงัภาพ คือ สถานทีจ่ัดเกบ็รูปภาพ คลิปวิดีโอ คลิปเสียง
เพลง และสตรีมมิ่งลิงค

หนาจอหลัก
เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > คลังภาพ
เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● ภาพ   — ดูภาพและคลิปวิดีโอใน รูปถาย
● วิดีโอคลิป   — ดูคลปิวิดีโอใน ศูนยวิดีโอ
● เพลง   — เปด เครื่องเลน
● คลิปเสียง   — ฟงคลปิเสียง
● ลิงคการสตรมี   — ดูและเปดสตรีมมิ่งลงิค
● การนําเสนอ   — ดูการนําเสนอ

คุณสามารถเรียกดูและเปดแฟมขอมูล รวมทัง้คัดลอกและยาย
รายการไปยังแฟมขอมูลไดอกีดวย คุณยังสามารถสรางอลับั้ม
คัดลอก และเพิม่รายการลงในอลับั้มไดอกีดวย

ในการเปดไฟล ใหเลือกไฟลจากรายการ คลิปวิดีโอและสตรีม
มิ่งลงิคจะเปดขึ้นและเลนใน ศูนยวิดีโอ และคลิปเสียงและเพลง
ใน เครื่องเลน

คลิปเสียง
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > คลังภาพ และ คลิปเสียง
โฟลเดอรนี้มีคลปิเสียงทัง้หมดที่คุณดาวนโหลดมาจากเว็บ
คลปิเสียงที่สรางดวยแอปพลเิคชั่นเครื่องบันทกึทีม่ีการตั้งคา
MMS สูงสุดหรือการตั้งคาคุณภาพปกติจะไดรับการบันทึกไวใน
โฟลเดอรนีด้วย แตคลปิเสียงทีส่รางโดยใชการตั้งคาคุณภาพ
สูงจะไดรับการจัดเกบ็ไวในแอปพลิเคชั่นเครื่องเลนเพลง

ในการฟงไฟลเสียง ใหเลอืกไฟลจากรายการ

ในการกรอกลับหรือกรอไปขางหนา ใหเลื่อนไปทางซายหรือ
ขวา

เคล็ดลับ: คุณสามารถใชปุมสื่อเพือ่หยุด หยุดชั่วคราว
เลนตอ กรอกลบั และกรอไปขางหนา

ลิงคการสตรีม
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > คลังภาพ และ ลิงคการสตรมี

ในการเปดสตรีมมิ่งลิงค ใหเลือกลงิคจากรายการ

ในการเพิม่สตรีมมิ่งลิงค ใหม ใหเลือก ตวัเลือก > ลิงคใหม
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การนําเสนอ
เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > คลังภาพ
เมื่อใชการนําเสนอ คุณสามารถดูไฟล SVG (scalable vector
graphics) และไฟลแฟลช (SWF) เชน การตูนและแผนที่
รูปภาพ SVG จะรักษาลกัษณะทีป่รากฏ เมื่อพมิพหรือดูดวย
ขนาดหนาจอและความละเอยีดที่แตกตางกัน

ในการดูไฟล เลอืก การนําเสนอ เลื่อนไปที่ภาพ และเลือก ตวั
เลือก > เลน ในการหยุดเลนชั่วคราว ใหเลือก ตวัเลือก >
หยุดชั่วคราว

ในการขยาย ใหกด 5 ในการยอ ใหกด 0

ในการหมุนภาพ 90 องศาตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬกิา ใหกด
1 หรือ 3 ตามลําดับ ในการหมุนภาพ 45 องศา ใหกด 7 หรือ 9

ในการสลับระหวางภาพเต็มจอกบัภาพปกติ ใหกด *
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การเชื่อมตอ
อปุกรณของคุณมีตัวเลอืกตางๆ มากมายสําหรับการเชื่อมตอ
กบัอนิเทอรเนต็หรืออุปกรณอืน่ที่ใชงานรวมกนัไดหรือเครื่อง
คอมพวิเตอร

LAN ไรสาย
เกี่ยวกับ WLAN
ในการใชการเชื่อมตอ wireless LAN (WLAN) ตองมีใหบริการใน
ทีต่ั้งนั้น และอปุกรณของคุณตองไดรับการเชื่อมตอกับ WLAN
WLAN บางอยางจะไดรับการปองกนั และคุณตองมีคียการเขา
ใชจากผูใหบริการเพือ่เชื่อมตอ

คุณสมบัติทีใ่ช WLAN หรือทีไ่ดรับอนญุาตใหทํางานในพืน้หลัง
ขณะใชคุณสมบัติอืน่ๆ จะเปนการเพิม่การใชพลังงานแบตเตอรี่
และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

ในโทรศัพทของคุณรองรับคุณลกัษณะ WLAN ตอไปนี้
● IEEE 802.11b/g standard
● การทํางานที่ 2.4 GHz
● Wired equivalent privacy (WEP) พรอมคียสูงถงึ 128 บิต,

Wi-Fi protected access (WPA) และวิธกีารตรวจสอบสิทธิ์
802.1x ฟงกชันเหลานี้สามารถใชไดหากรองรับโดยเครือ
ขาย

ขอสําคัญ:  ควรเปดใชงานการเขารหัสวธิีใดวิธหีนึ่งที่
สามารถใชไดเสมอ เพือ่เพิม่ความปลอดภัยเมื่อเชื่อมตอกับ
LAN แบบไรสาย การใชระบบการเขารหัสจะชวยลดความเสี่ยง
จากการเขาใชขอมูลของคุณโดยไมไดรับอนุญาตได

การเชื่อมตอ WLAN
ในการใช WLAN คุณตองสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตใน
WLAN ใชจุดเชื่อมตอนัน้สําหรับแอปพลเิคชั่นที่ตองเชื่อมตอ
กบัอินเทอรเน็ต การเชื่อมตอ WLAN จะเริ่มตนขึ้นเมื่อคุณสราง
การเชื่อมตอขอมูลโดยใชจุดเชื่อมตอ WLAN การเชื่อมตอ
WLAN ทีใ่ชงานอยูจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณยุติการเชื่อมตอขอมูล
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสิ้นสุดการเชื่อมตอดวยตัวคุณเอง

คุณสามารถใช WLAN ในระหวางการโทรสายสนทนาหรือ
ระหวางการสงขอมูลแบบแพคเกต็ได คุณสามารถเชื่อมตอกบั
จุดเชื่อมตอ WLAN ไดเพยีงจุดเดียวตอหนึง่ครั้งเทานั้น แตแอป
พลิเคชั่นตางๆ สามารถใชจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตเดียวกนัได

เมื่อเครื่องอยูในรูปแบบออฟไลน คุณก็ยังคงสามารถใช WLAN
ได หากมีระบบดังกลาวอยู โปรดปฏิบัติตามขอกําหนดดาน
ความปลอดภัยทีม่ีเมื่อสรางและใชการเชื่อมตอแบบ WLAN
หากคุณนําเครื่องไปยังสถานที่อืน่ที่อยูภายใน WLAN เดียวกัน
และอยูภายนอกจุดเชื่อมตอ WLAN ฟงกชันบริการขามเครือขาย
สามารถเชื่อมตอเครื่องของคุณเขากบัจุดเชื่อมตอจุดอืน่ทีอ่ยู
ใน WLAN เดียวกนัไดโดยอัตโนมัติ ตราบใดที่คุณยังคงอยู
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ภายในระยะของจุดเชื่อมตอที่อยูในเครือขายเดียวกนั เครื่อง
ของคุณจะยังคงเชื่อมตอกับเครือขายตลอดเวลา

เคล็ดลับ: ในการตรวจสอบที่อยู Media Access Control
(MAC) ทีไ่มซ้าํกนัซึง่ใชระบุเครื่องของคุณ ตัวอยางเชน
ในการกําหนดคาที่อยู MAC ของเครื่องของคุณใหกบัเรา
เตอร WLAN ใหพมิพ *#62209526# บนหนาจอหลกั ที่
อยู MAC จะปรากฏขึ้น

การดคูวามครอบคลุมของเครือขาย
WLAN
ในการกาํหนดใหโทรศัพทของคุณแสดงความพรอมของ LAN
ไรสาย (WLAN) ใหเลอืก เมนู > เครือ่งมือ > การตัง้คา
และ การเชือ่มตอ > LAN ไรสาย > แสดงความพรอม
WLAN
หาก WLAN พรอมใชงาน  จะปรากฏขึ้น

ตวัชวยสราง WLAN 
เลอืก เมนู > เครื่องมือ > เชือ่มตอ > WLAN
ตัวชวยสราง WLAN จะชวยคุณคนหาและเชื่อมตอกบั LAN ไร
สาย (WLAN) เมื่อคุณเปดแอปพลเิคชั่น อปุกรณของคุณจะเริ่ม
สแกนหา WLAN ที่ใชงานไดและแสดงรายการ
เลอืก ตวัเลือก และเลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้:

● รเีฟรช  — อพัเดตรายการ WLAN ที่สามารถใชงานได

● ตวักรองเครอืขาย WLAN  — กรอง WLAN ในรายการของ
เครือขายที่พบ เครือขายที่เลือกจะถูกกรองออกในครั้งตอไป
ทีแ่อปพลิเคชั่นคนหา WLAN ไรสาย

● เริม่ตนการเรยีกดูเว็บ  — เริ่มการเรียกดูเว็บโดยใชจุด
เชื่อมตอ WLAN

● เรยีกดเูว็บตอไป  — เรียกดูเว็บตอไปโดยใชการเชื่อมตอ
WLAN ที่กาํลังใชงานอยูในปจจุบัน

● ตดัการเชือ่มตอ WLAN  — ตัดการเชื่อมตอที่ใชงานอยูกบั
WLAN

● รายละเอียด  — ดูรายละเอยีดของ WLAN

ขอสําคัญ:  ควรเปดใชงานการเขารหัสวธิีใดวิธหีนึ่งที่
สามารถใชไดเสมอ เพือ่เพิม่ความปลอดภัยเมื่อเชื่อมตอกับ
LAN แบบไรสาย การใชระบบการเขารหัสจะชวยลดความเสี่ยง
จากการเขาใชขอมูลของคุณโดยไมไดรับอนุญาตได

ตัวจัดการการเชื่อมตอ
การเชื่อมตอขอมูลที่ใช
เลือก เมนู > เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > ตัวเชื่อม
เลือก การเชื่อมตอขอมูลที่ใช
ในหนาจอการเชื่อมตอขอมูลที่ใช คุณจะเห็นการเชื่อมตอขอมูล
ที่เปดไว:

   สายขอมูล

   การเชื่อมตอ GPRS
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   การเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN)

หมายเหตุ: คาใชจายจริงทีผู่ใหบริการเรียกเกบ็สําหรับ
การโทรและบริการนัน้อาจแตกตางกนั ขึ้นกบัคุณสมบัติของ
เครือขาย การปดเศษในการเรียกเกบ็ ภาษี และอืน่ๆ

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอ ใหเลือก ตวัเลือก > ตดัการเชือ่ม
ตอ ในการปดการเชื่อมตอทีเ่ปดอยูทั้งหมด ใหเลือก ตัว
เลือก > ตัดการเชื่อมตอทั้งหมด

ในการดูรายละเอียดการเชื่อมตอ ใหเลือก ตวัเลือก > ราย
ละเอียด

WLAN ที่มีใหบริการ
เลอืก เมนู > เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > ตัวเชือ่ม และ เครอื
ขาย WLAN ที่ใชได
หนาจอ WLAN ที่มีอยูจะแสดงรายการ WLAN ทีอ่ยูภายในระยะ
ครอบคลมุ โหมดเครือขาย (โครงสรางพืน้ฐานหรือชั่วคราว)
และสัญลักษณแสดงความแรงของสัญญาณ  จะแสดง
สําหรับระบบเครือขายทีม่ีการเขารหัส และ  หากอปุกรณของ
คุณมีการเชื่อมตอที่ใชงานในระบบเครือขาย

ในการดูรายละเอยีดของระบบเครือขาย ใหเลอืก ตัวเลือก >
รายละเอียด

ในการสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในเครือขาย ใหเลือก ตวั
เลือก > ระบุจดุเชื่อมตอ

Bluetooth
เลือก เมนู > เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > Bluetooth

เกี่ยวกับ Bluetooth
เทคโนโลย ีBluetooth ในอปุกรณของคุณใชสําหรับการเชื่อม
ตอแบบไรสายระหวางอปุกรณอิเลก็ทรอนิกสที่อยูภายในระยะ
สูงสุด 10 เมตร (33 ฟุต) การเชื่อมตอ Bluetooth ใชสําหรับการ
สงรูปภาพ วดิีโอ ขอความ นามบัตร บันทกึปฏิทนิ หรือเชื่อมตอ
กบัอุปกรณตางๆ ที่ใชเทคโนโลย ีBluetooth แบบไรสาย
เนื่องจากอปุกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth สามารถติดตอ
สื่อสารกนัโดยใชคลืน่วทิยุ ดังนัน้ เครื่องของคุณ รวมถึงอปุกรณ
อืน่ๆ จึงไมจําเปนตองอยูในแนวเสนตรงทีม่องเห็นกนัได โดย
คุณเพยีงวางอปุกรณทัง้สองเครื่องใหอยูหางกนัไมเกนิ 10
เมตร แมวาอาจจะมีการรบกวนจากสิ่งกดีขวางอืน่ๆ เชน ผนัง
หอง หรืออุปกรณอเิล็กทรอนิกสอืน่ๆ กต็าม

คุณสามารถใชการเชื่อมตอ Bluetooth หลายรูปแบบในแตละ
ครั้งได ตัวอยางเชน หากคุณเชื่อมตอเครื่องของคุณเขากบัหู
ฟง คุณยังคงสามารถโอนยายไฟลตางๆ ไปยังอปุกรณอืน่ที่
สามารถใชงานรวมกนัไดในเวลาเดียวกนั

โทรศัพทนีเ้ปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0
+ EDR ที่สนบัสนุนรูปแบบดังตอไปนี้: Dial-Up Networking
(DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP),
Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic
Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP),
Device Identification Profile (DI), Phonebook Access
Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile
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(GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP),
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) คุณควรใช
เฉพาะอปุกรณเสริมของรุนนี้ทีไ่ดรับการรับรองจาก Nokia
เทานั้น เพือ่สรางความมั่นใจในการใชงานระหวางอุปกรณที่
รองรับเทคโนโลย ีBluetooth โปรดตรวจสอบกบับริษทัผูผลิต
ปกรณอืน่ๆ เพือ่ดูวาอปุกรณนั้นๆ ใชงานรวมกบัโทรศัพทรุนนี้
ไดหรือไม

คุณสมบัติทีใ่ชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพิม่การใชพลงังาน
แบตเตอรี่และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

การสงและการรับขอมูลดวย Bluetooth
เลอืก เมนู > เครื่องมือ > เชือ่มตอ > Bluetooth
1. เมื่อคุณใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth เปนครั้งแรก จะมีการ
ขอใหคุณกําหนดชื่อใหกับโทรศัพทของคุณ กําหนดชื่อที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวใหกบัโทรศัพทของคุณเพือ่ใหงายตอการ
จดจํา หากมีอปุกรณ Bluetooth หลายเครื่องในระยะใกล
เคียง

2. เลอืก Bluetooth > เปด
3. เลอืก การมองเหน็ของโทรศพัท > เห็นไดทั้งหมด
หรือ ระบชุวงเวลา หากคุณเลอืก ระบุชวงเวลา คุณจะตอง
กาํหนดระยะเวลาทีป่รากฏใหอปุกรณอืน่มองเห็นโทรศัพท
ของคุณ ขณะนีผู้ใชอืน่ทีม่ีอปุกรณที่ใชเทคโนโลยี
Bluetooth จะสามารถมองเห็นโทรศัพทของคุณและชื่อที่
คุณปอนได

4. เปดแอปพลิเคชั่นที่เกบ็รายการซึง่คุณตองการสง

5. เลอืกรายการนั้น และ ตวัเลือก > สง > ทาง
Bluetooth โทรศัพทจะคนหาอปุกรณอืน่ทีใ่ชเทคโนโลยี
Bluetooth ที่อยูในระยะ และแสดงรายการอปุกรณเหลานั้น

เคล็ดลับ: หากคุณสงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ
Bluetooth มากอนนี้ รายการผลลพัธการคนหาครั้ง
กอนจะปรากฏขึ้น ในการคนหาอุปกรณ Bluetooth
เพิม่เติม ใหเลอืก อุปกรณเพิม่เตมิ

6. เลอืกอปุกรณทีคุ่ณตองการเชื่อมตอ หากอปุกรณอกีเครื่อง
บังคับใหมีการจับคูกอนที่จะสามารถสงขอมูลได เครื่องจะ
ขอใหคุณปอนรหัสผาน

เมื่อมีการสรางการเชื่อมตอ กําลังสงขอมูล จะปรากฏขึ้น
โฟลเดอรสงในแอปพลิเคชั่นขอความจะไมเกบ็ขอความที่สง
โดยการเชื่อมตอ Bluetooth
ในการรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก
Bluetooth > เปด และ การมองเห็นของโทรศัพท > เห็น
ไดทั้งหมด เพือ่รับขอมูลจากอปุกรณทีไ่มไดจับคู หรือ ซอน
เพือ่รับขอมูลจากอปุกรณทีจ่ับคูเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอมูล
ผานการเชื่อมตอ Bluetooth สัญญาณเสียงจะดังขึ้น โดยขึ้นอยู
กบัรูปแบบทีใ่ชอยู และเครื่องจะถามวาคุณตองการยอมรับ
ขอความที่มีขอมูลนั้นอยูหรือไม หากคุณยอมรับ ขอความจะถูก
นาํไปไวในโฟลเดอรถาดเขาในแอปพลเิคชั่นขอความ

เคล็ดลับ: คุณสามารถเขาไปยังไฟลตางๆ ในเครื่องหรือ
ในการดหนวยความจําโดยใชอปุกรณเสริมทีใ่ชรวมกนั
ได ซึง่สนบัสนุนบริการ File Transfer Profile Client
(เชน เครื่องคอมพวิเตอรแลป็ทอ็ป)
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การเชื่อมตอ Bluetooth จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหลงัการสง
หรือรับขอมูล มีเพยีง Nokia Ovi Suite และอปุกรณเสริมบาง
ชนิด เชน ชุดหูฟงทีส่ามารถรักษาการเชื่อมตอเอาไวแมจะไมมี
การใชงาน

การจับคูอุปกรณ
เลอืก เมนู > เครื่องมือ > เชือ่มตอ > Bluetooth
เปดแทบ็อปุกรณทีจ่ับคูดวย

กอนการจับคู ใหกําหนดรหัสผานของคุณ (1-16 หลัก) และ
ตกลงเรื่องการใชรหัสเดียวกนักบัผูใชของอปุกรณอกีเครื่อง
อปุกรณที่ไมมีอนิเตอรเฟซผูใชจะมีรหัสผานที่กําหนดเอาไว
แลว คุณจําเปนตองใชรหัสผานเมื่อเชื่อมตออปุกรณเปนครั้ง
แรกเทานั้น หลังจากจับคูแลวจึงสามารถอนุญาตการเชื่อมตอ
ได การจับคูและการอนุญาตการเชื่อมตอจะชวยทําใหสามารถ
เชื่อมตอไดรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุณไมจําเปน
ตองยอมรับการเชื่อมตอระหวางอุปกรณที่จับคูในแตละครั้งที่
สรางการเชื่อมตอ
รหัสผานสําหรับการเขาซิมรีโมทจะตองมี 16 ตัว

ในโหมดซมิระยะไกล คุณสามารถใชซมิการดจากโทรศัพท
ของคุณกบัอปุกรณเสริมตางๆ ที่ใชรวมกนัได
เมื่อโทรศัพทไรสายอยูในโหมด SIM ระยะไกล คุณจะสามารถ
ใชอปุกรณเสริมที่เชื่อมตอที่ใชงานรวมกนัไดเทานั้น เชน ชุด
อปุกรณในรถยนต เพือ่โทรออกหรือรับสาย

อปุกรณไรสายของคุณจะไมทําการโทรออกในขณะทีอ่ยูใน
โหมดนี้ ยกเวนหมายเลขฉุกเฉินทีต่ั้งโปรแกรมไวในเครื่อง

ในการโทรออก คุณตองออกจากโหมดซิมระยะไกลกอน หาก
เครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสเพือ่ปลดล็อคกอน
1. เลอืก ตวัเลือก > อุปกรณที่จับคูใหม เครื่องจะเริ่มคนหา
อปุกรณ Bluetooth ที่อยูภายในระยะ หากคุณสงขอมูลโดย
ใชการเชื่อมตอ Bluetooth มากอนนี้ รายการผลลพัธการ
คนหาครั้งกอนจะปรากฏขึ้น ในการคนหาอปุกรณ
Bluetooth เพิม่เติม ใหเลอืก อุปกรณเพิ่มเติม

2. เลอืกอปุกรณที่คุณตองการจับคูดวย แลวปอนรหัสผาน และ
จะตองปอนรหัสผานเดียวกนัในอปุกรณอื่นเชนกนั

3. หากตองการเชื่อมตอระหวางโทรศัพทของคุณกบัอปุกรณ
อืน่โดยอัตโนมัติ เลือก ใช หากตองการยืนยันการเชื่อมตอ
เองทุกครั้งทีจ่ะดําเนินการเชื่อมตอ เลือก ไม หลงัจากจับคู
แลว อปุกรณดังกลาวจะถกูบันทึกลงในหนาอุปกรณทีจ่ับคู

ในการกาํหนดชื่อเลนใหกบัอปุกรณทีจ่ับคู ใหเลือก ตวัเลือก >
กําหนดชือ่ยอ ชื่อเลนดังกลาวจะปรากฏในโทรศัพทของคุณ
เทานั้น

ในการลบการจับคู ใหเลือกการจับคูของอปุกรณทีคุ่ณตองการ
ลบ และ ตวัเลือก > ลบ ในการลบการจับคูทัง้หมด ใหเลือก
ตวัเลือก > ลบทั้งหมด หากขณะนั้นคุณกาํลังเชื่อมตออยูกบั
อปุกรณและยกเลิกการจับคูกับอปุกรณดังกลาว การจับคูจะถูก
ลบออกทันที และการเชื่อมตอจะสิ้นสุดลง

ในการอนญุาตใหอปุกรณทีจ่ับคูเชื่อมตอโดยอตัโนมัติกบั
โทรศัพทของคุณ ใหเลือก ตั้งเปนผานการอนุญาต การเชื่อม
ตอระหวางโทรศัพทของคุณกบัอปุกรณอืน่สามารถเกดิขึ้นได
โดยที่คุณไมทราบ ไมจําเปนตองมีการยอมรับหรือการอนุญาต
สําหรับการเชื่อมตอแตละครั้ง ใชสถานะนี้กบัอปุกรณของคุณ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์52



เอง เชน ชุดหูฟงหรือเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชรวมกนัได หรือ
อปุกรณของบุคคลทีคุ่ณไวใจ หากคุณตองการยอมรับคําขอ
เชื่อมตอจากอุปกรณอืน่ทุกครั้ง ใหเลือก ตั้งเปนไมผานการ
อนุญาต

ในการใชอปุกรณเสริมดานเสียงชนิด Bluetooth เชน แฮนดฟรี
หรือชุดหูฟง Bluetooth คุณจําเปนตองจับคูโทรศัพทของคุณ
กบัอปุกรณเสริมนั้นๆ โปรดดูคําแนะนําเกีย่วกบัรหัสผานและคํา
แนะนําเพิม่เติมในคูมือผูใชอปุกรณเสริม ในการเชื่อมตอ
อปุกรณเสริมดานเสียง ใหเปดอปุกรณเสริมดังกลาว อปุกรณ
เสริมดานเสียงบางเครื่องจะเชื่อมตอกบัโทรศัพทของคุณโดย
อตัโนมัติ หากไมเปนเชนนั้น ใหเปดแท็บอปุกรณทีจ่ับคู เลือก
อปุกรณเสริม และ ตัวเลือก > เชื่อมตอกบัอุปกรณออดโิอ

การปดกั้นอุปกรณ
เลอืก เมนู > เครื่องมือ > เชือ่มตอ > Bluetooth
1. หากตองการปดกัน้อปุกรณจากการสรางการเชื่อมตอ

Bluetooth มายังอปุกรณของคุณ ใหเปดแท็บอปุกรณที่
จับคู

2. เลอืกอปุกรณที่คุณตองการปดกัน้และ ตวัเลือก > ปดกั้น
หากตองการอนุญาตการจับคูอุปกรณอกีครั้งหลังจากทีม่ีการ
ปดกัน้ ใหลบอปุกรณออกจากรายการอปุกรณทีป่ดกัน้
เปดแทบ็อปุกรณทีป่ดกัน้ และเลอืก ตัวเลือก > ลบ
หากคุณปฏิเสธคําขอการจับคูจากอปุกรณอืน่ อปุกรณจะถามวา
คุณตองการปดกัน้คําขอการเชื่อมตอทั้งหมดในอนาคตจาก
อปุกรณนี้หรือไม หากคุณตอบตกลง จะมีการเพิม่อปุกรณระยะ
ไกลลงในรายการอปุกรณทีป่ดกั้น

คําแนะนําดานความปลอดภัย
เมื่อคุณไมไดใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลอืก
Bluetooth > ปด หรือ การมองเห็นของโทรศพัท > ซอน
อยาจับคูกบัอปุกรณอืน่ที่คุณไมรูจัก

สายเคเบลิขอมูล
เพือ่หลีกเลี่ยงไมใหขอมูลไดรับความเสียหาย อยาถอดสาย
เคเบิลขอมูล USB ระหวางที่กาํลังถายโอนขอมูล
ถายโอนขอมลูระหวางโทรศัพทของคุณกับเครื่อง
คอมพิวเตอร
1. ใสการดหนวยความจําลงในโทรศัพทของคุณ และเชื่อมตอ
โทรศัพทเขากบัเครื่องคอมพวิเตอรทีใ่ชรวมกนัไดโดยใช
สายเคเบิลขอมูล

2. เมื่อโทรศัพทสอบถามถงึโหมดที่จะใช เลอืก อุปกรณจดั
เก็บขอมูล ในโหมดนี้ คุณจะเห็นโทรศัพทเปนเสมือนฮารด
ไดรฟที่ถอดไดในคอมพวิเตอรของคุณ

3. ยุติการเชื่อมตอจากเครื่องคอมพวิเตอร (เชน จากตัวชวย
Unplug หรือ Eject Hardware ใน Microsoft Windows)
เพือ่ปองกนัไมใหการดหนวยความจําชํารุดเสียหาย

ในการใชชุดโปรแกรม Nokia Ovi Suite กบัโทรศัพทของคุณ
ใหติดตั้ง Nokia Ovi Suite บนพซีีของคุณ เชื่อมตอสายเคเบิล
ขอมูล และเลอืก PC Suite
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ในการซิงโครไนซเพลงในเครื่องกบั Nokia Music Player ใหติด
ตั้งซอฟตแวร Nokia Music Player บนพซีขีองคุณ เชื่อมตอสาย
เคเบิลขอมูล และเลอืก ถายโอนสื่อ

ในการเปลีย่นโหมด USB ที่ตามปกติคุณใชกบัสายเคเบิลขอมูล
ใหเลอืก เมนู > เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > USB และ โหมด
การเชือ่มตอ USB และตัวเลอืกที่ตองการ
ในการตั้งใหโทรศัพทสอบถามถึงโหมดทุกครั้งทีคุ่ณเชื่อมตอ
สายเคเบิลขอมูลกบัโทรศัพท เลอืก เมนู > เครือ่งมือ >
เชื่อมตอ > USB และ ถามเมื่อเชือ่มตอ > ใช

การเชื่อมตอกับเครื่องพซีี
คุณสามารถใชเครื่องโทรศัพทนี้กบัแอปพลิเคชั่นการสื่อสารดา
ขอมูลและการเชื่อมตอกบัเคร ื่องพซีีทีใ่ชรวมกนัได เมื่อใช
แอปพลเิคชั่น Nokia Ovi Suite หรือ Nokia Nseries PC Suite
คุณสามารถโอนขอมูลภาพระหวางโทรศัพทของคุณกบัเครื่อง
พซีทีี่ใชงานรวมกนัได

คุณสามารถอานขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัการสนับสนุนการใชงาน
กบัเครื่อง Apple Macintosh และการเชื่อมตอโทรศัพทกบั
อปุกรณ Apple Macintosh ไดทีเ่วบ็ไซต www.nseries.com/
mac

ซิงค
เลอืก เมนู > เครื่องมือ > การตัง้คา > เชื่อมตอ > ซิงค

ซงิคจะชวยในการซิงโครไนซบันทึก รายการปฏิทนิ ขอความตัว
อกัษรและขอความมัลติมีเดีย เบราเซอรบุคมารค หรือรายชื่อ
โดยการใชแอปพลิเคชั่นตางๆ ที่ใชรวมกนัไดทางอนิเทอรเน็ต
หรือกบัเครื่องคอมพวิเตอรทีใ่ชรวมกนัได

คุณอาจไดรับการตั้งคาการซิงโครไนซในขอความแบบพเิศษ
จากผูใหบริการ

รูปแบบการซงิคจะประกอบไปดวยการตั้งคาทีจ่ําเปนตอการซงิ
โครไนซ

เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นซิงค รูปแบบการซงิคที่ระบบตั้งไว
หรือที่ใชแลวกอนหนานี้จะปรากฏขึ้น ในการแกไขรูปแบบ ให
เลื่อนไปทีร่ายการซิงค แลวเลอืก เลือก เพือ่รวมเขาไปในรูป
แบบ หรือ ไมเลือก เพือ่ลบออก

ในการจัดการรูปแบบการซิงค ใหเลอืก ตัวเลือก และตัวเลือกที่
ตองการ

ในการซงิโครไนซขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > ซิงโครไนส ใน
การยกเลิกการซิงโครไนซกอนจะเสร็จสิ้น ใหเลือก ยกเลิก
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เบราเซอร
เกี่ยวกับเบราเซอร
เลอืก เมนู > เว็บ
ดวยแอปพลิเคชั่นเบราเซอร คุณจะสามารถดูเวบ็เพจทีเ่ปน
hypertext markup language (HTML) บนอนิเทอรเนต็ตามรูป
แบบเดิมที่ไดออกแบบไว คุณยังสามารถเรียกดูเวบ็เพจที่
ออกแบบมาเปนพเิศษสําหรับโทรศัพทเคลือ่นที่ ซึ่งใช
extensible hypertext markup language (XHTML) หรือ
wireless markup language (WML) ไดอีกดวย
หากเว็บเพจแสดงตัวอกัขระทีไ่มสามารถอานออกในขณะเรียก
ดู เลือก เมนู > เว็บ และ ตวัเลือก > การตั้งคา > หนา >
การเขารหสัที่ตั้งไว และการเขารหัสทีเ่กีย่วของ
ในการเรียกดูเว็บ คุณตองตั้งคาจุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็ใน
อปุกรณของคุณกอน เบราเซอรตองใชบริการเสริมจากระบบ
เครือขาย

การเรียกดูเว็บ
เลอืก เมนู > เว็บ

ปุมลัด:ในการเริ่มใชงานเบราเซอร ใหกด 0 คางไวใน
หนาจอหลัก

ในการเรียกดูเวบ็ ในมุมมองบุคมารค ใหเลอืกบุคมารค หรือ
ปอนทีอ่ยูเวบ็ (ฟลด  จะเปดขึ้นโดยอตัโนมัติ) และเลือก ไป
ที่
เว็บเพจบางหนาอาจประกอบไปดวย ภาพกราฟกและเสียง ซึง่
โทรศัพทจะตองมีพืน้ที่หนวยความจําขนาดใหญ จึงจะสามารถ
เขาดูเวบ็เพจดังกลาวได หากโทรศัพทของคุณไมมีพืน้ทีห่นวย
ความจําเหลืออยูในขณะทีโ่หลดหนาดังกลาว ภาพกราฟกของ
หนานั้นจะไมแสดงขึ้น

ในการเรียกดูเวบ็เพจโดยปดการใชงานกราฟกเพือ่ประหยัด
หนวยความจําและเพิม่ความเร็วในการโหลดหนา ใหเลอืก ตัว
เลือก > การตั้งคา > หนา > โหลดเนื้อหา > ตัวอักษร
เทานั้น

ในการปอนทีอ่ยูเว็บ ใหเลือก ตวัเลือก > ไปที่ > เว็บเพจ
ใหม

ในการฟนฟเูนื้อหาของเว็บเพจ เลอืก ตวัเลือก > ตัวเลือก
เว็บเพจ > โหลดซ้ํา

ในการบันทกึเวบ็เพจปจจุบันเปนบุคมารค เลอืก ตวัเลือก >
ตวัเลือกเว็บเพจ > จัดเกบ็เปนบุคมารค

ในการดูภาพของเว็บเพจทีคุ่ณไดเขาชมระหวางการเรียกดู
ปจจุบัน เลอืก กลับ (สามารถใชงานได หากเปดใชงาน
รายการประวัติ ในการตั้งคาเบราเซอร และเว็บเพจปจจุบัน
ไมใชเว็บเพจแรกที่คุณเขาชม)
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ในการปองกนัหรือยอมใหใชการเปดหนาตางหลายบานไดโดย
อตัโนมัติ ใหเลอืก ตัวเลือก > ตัวเลือกเว็บเพจ > ปดกั้น
หนาตางปอปอัพ หรือ อนุญาตปอปอัพ

ในการดูแผนผังปุมลดั เลือก ตัวเลือก > ทางลัดปุมกด ใน
การแกไขปุมลัด เลอืก แกไข

เคล็ดลับ: ในการยอเบราเซอรใหเล็กสุดโดยไมตอง
ออกจากแอปพลเิคชั่นหรือการเชื่อมตอ ใหกดปุมวาง
สายหนึง่ครั้ง

แถบเครื่องมือเบราเซอร
แถบเครื่องมือเบราเซอรจะชวยในการเลือกฟงกชันของเบรา
เซอรที่ใชงานบอย

ในการเปดแถบเครื่องมือ ใหกดปุมเลื่อนคางไวในจุดที่วางบน
เวบ็เพจ เลื่อนไปทางซายหรือทางขวาเพือ่เลื่อนไปตามแถบ
เครื่องมือ ในการเลือกคุณสมบัติ ใหกดปุมเลื่อน

จากแถบเครื่องมือ เลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้
●  เพจที่เยี่ยมชมลาสุด  — ดูรายการที่อยูเวบ็ทีคุ่ณเขา
เยี่ยมชมบอย

●  ภาพรวม  — ดูภาพรวมของเว็บเพจปจจุบัน
●  คนหาดวยคําสําคัญ  — คนหาเว็บเพจปจจุบัน
●  โหลดซ้ํา  — รีเฟรชเวบ็เพจ
● สมัครลิงคขาว (หากมี) — ดูรายการหัวขอขาวบนเว็บที่มี
อยูในเว็บเพจปจจุบัน และสมัครใชบริการหัวขอขาวบนเว็บ

การสํารวจเพจ
แผนที่ยอและภาพรวมของเพจชวยในการสํารวจเวบ็เพจตางๆ
ที่มีขอมูลจํานวนมาก

ในการเปดใชงานแผนทีย่อ เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา >
ทั่วไป > แผนที่ยอ > เปด เมื่อคุณเลื่อนดูเว็บเพจขนาด
ใหญ แผนที่ยอจะปรากฎขึ้นและแสดงภาพรวมของเพจ

หากตองการดูสวนตางๆ ใน Mini Map ใหเลือ่นซาย ขวา ขึ้น
หรือลง เมื่อถงึบริเวณที่ตองการดูแลว ใหหยุดเลือ่น Mini Map
จะหายไป และคุณจะสามารถดูบริเวณที่คุณเลือกไวได

เมื่อคุณกําลงัเบราสเว็บเพจทีม่ีขอมูลจํานวนมาก คุณยัง
สามารถใชภาพรวมเพจเพือ่ดูประเภทของขอมูลที่เว็บเพจมีอยู
ได

ในการแสดงภาพรวมของเวบ็เพจปจจุบัน กด 8 ในการเลื่อนไป
รอบๆ ภาพรวม ใหใชปุมเลือ่น หากตองการขยายสวนใดสวน
หนึง่ใหมีขนาดใหญขึ้น ใหเลื่อนไปที่สวนนั้น แลวเลือก ตกลง

ลิงคขาวบนเว็บและบล็อก
เลือก เมนู > เว็บ
ลงิคขาวทางเว็บคือไฟล XML ที่อยูในเว็บเพจ ซึ่งใชในการแบง
ปน เชน หัวขอขาวลาสุดหรือบล็อกลาสุด เปนเรื่องปกติทีจ่ะพบ
ลงิคขาวทางเว็บบนเว็บ, บล็อก และเพจ Wiki
แอปพลิเคชั่นของเบราเซอรจะตรวจหาโดยอัตโนมัติวาเวบ็เพจ
มีลงิคขาวทางเวบ็หรือไม
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หากมีลิงคขาว ในการสมัครรับลิงคขาวทางเว็บ ใหเลือก ตัว
เลือก > สมัครลิงคขาว

ในการอพัเดตลิงคขาว ในมุมมองลิงคขาวทางเว็บ ใหเลือกลงิค
ขาว และ ตัวเลือก > ตัวเลือกลิงคขาว > รเีฟรช

ในการกาํหนดวาลงิคขาวทางเวบ็จะไดรับการอพัเดตโดย
อตัโนมัติหรือไม ในมุมมองลงิคขาวทางเวบ็ ใหเลือก ตัว
เลือก > แกไข > แกไข จะไมมีตัวเลือกนีห้ากคุณไดทํา
เครื่องหมายเลอืกลิงคขาวไวหนึง่รายการขึ้นไป

Widget
โทรศัพทของคุณรองรับอปุกรณขนาดเล็ก อปุกรณขนาดเล็ก
เปนแอปพลิเคชั่นบนเว็บขนาดเล็กที่สามารถดาวนโหลดได ซึง่
ทาํหนาทีส่งไฟลมัลติมีเดีย ลงิคขาว และขอมูลอืน่ๆ เชน
รายงานสภาพอากาศ ไปยังโทรศัพทของคุณ อปุกรณขนาด
เลก็ทีต่ิดตั้งจะแสดงเปนแอปพลิเคชั่นที่แยกตางหากใน
โฟลเดอรแอปพลิเคชั่น

หากตองการคนหาและดาวนโหลดอปุกรณขนาดเล็ก โปรด
เขาไปในรานคา Ovi ที ่store.ovi.com
จุดเชื่อมตอกับ Widget ทีร่ะบบตั้งไวจะเปนจุดเชื่อมตอเดียวกัน
กบัเว็บเบราเซอร เมื่อ Widget ทาํงานในพืน้หลงั Widget บาง
รายการอาจอัพเดตขอมูลลงในโทรศัพทของคุณโดยอตัโนมัติ

การใชอปุกรณขนาดเล็กอาจเกีย่วของกบัการรับสงขอมูล
จํานวนมากผานเครือขายของผูใหบริการของคุณ โปรดติดตอผู
ใหบริการของคุณเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัคาใชจายใน
การสงขอมูล

การคนหาขอมูล
เลือก เมนู > เว็บ

หากตองการคนหาขอความ หมายเลขโทรศัพท หรือทีอ่ยูอเีมล
ภายในเว็บเพจปจจุบัน ใหเลอืก ตัวเลือก > คนคําสําคัญ และ
ตัวเลอืกที่เกีย่วของ

เลื่อนลงหากตองการไปยังคําที่ตรงกนัถดัไป

เลื่อนขึ้นหากตองการไปยังคําที่ตรงกนักอนหนา

เคล็ดลับ: หากตองการคนหาขอความภายในเว็บเพจ
ปจจุบัน ใหกด 2

บุคมารค
เลือก เมนู > เว็บ
เลือก ตัวเลือก > ไปที่ > บุคมารค คุณสามารถเลอืกทีอ่ยู
เว็บจากรายการหรือจากคอลเลคชั่นบุคมารคในโฟลเดอร
เวบ็เพจที่เยี่ยมชมไป

หากคุณเริ่มตนปอนทีอ่ยูเว็บ ชอง  จะเปดขึ้นโดยอตัโนมัติ

 แสดงโฮมเพจที่กําหนดไวสําหรับจุดเชื่อมตอทีต่ั้งไว

ในการไปยังเวบ็เพจใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ไปที่ >
เว็บเพจใหม

ในการสงและเพิม่บุคมารค หรือกําหนดบุคมารคเปนโฮมเพจ
ใหเลอืก ตัวเลือก > ตัวเลือกบุคมารค
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ในการแกไข ยาย หรือลบบุคมารค ใหเลือก ตวัเลือก > ตวั
จดัการบุคมารค

การลบขอมูลในแคช
ขอมูลหรือบริการตางๆ ทีคุ่ณเรียกดูจะถกูจัดเกบ็ไวในหนวย
ความจําแคชในเครื่องของคุณ

แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเกบ็ขอมูลไวชั่วคราว หากคุณ
พยายามเขาใชหรือไดเขาใชงานขอมูลที่เปนความลบัที่
ตองการรหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละครั้ง

ในการลบขอมูลแคช ใหเลอืก ตัวเลือก > ลบขอความสวน
ตวั > แคช

การสิ้นสุดการเชื่อมตอ
ในการยุติการเชื่อมตอและปดเบราเซอร ใหเลอืก ตวัเลือก >
ออก

ในการลบขอมูลของคุณทีเ่ซิรฟเวอรเครือขายเกบ็รวบรวมเกีย่ว
กบัการเขาชมเวบ็เพจตางๆ ใหเลือก ตวัเลือก > ลบขอมูล
สวนตัว > คุกกี้

ระบบรักษาความปลอดภัยในการ
เชื่อมตอ
ถาสัญลักษณความปลอดภัย ( ) ปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อม
ตอ แสดงวาการสงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและเกตเวย
อนิเทอรเนต็หรือเซริฟเวอรนั้นถกูเขารหัสไว

ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวาการสงผาน
ขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (ทีท่ี่จัดเกบ็
ขอมูลไว) จะปลอดภัย ผูใหบริการจะรักษาความปลอดภัยของ
การถายโอนขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล

คุณอาจจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภัยกบับริการบาง
ประเภท เชน บริการดานธนาคาร คุณจะไดรับขอความแจง หาก
เซิรฟเวอรนัน้ไมใชเซริฟเวอรจริง หรือในกรณีที่คุณไมมีใบรับ
รองความปลอดภัยทีถู่กตองในเครื่องของคุณ สําหรับขอมูล
เพิม่เติม โปรดติดตอผูใหบริการ

ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยลดความเสี่ยง
ที่เกีย่วของกบัการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้งซอฟตแวร
ลงคอนขางมาก แตคุณกค็วรใชใบรับรองอยางถูกวิธเีพื่อใหได
ประโยชนจากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ดวย การมีใบรับรองเพยีงอยางเดียวมิไดเปนการปกปองเครื่อง
แตอยางใด หากตองการใหเครื่องมีความปลอดภัยมากขึ้น ตัว
จัดการใบรับรองจําเปนตองมีใบรับรองของแทที่ถกูตองหรือนา
เชื่อถือดวย ใบรับรองมีอายุการใชงานจํากดั หาก "ใบรับรอง
หมดอายุ" หรือ "ใบรับรองทีไ่มถูกตอง" ปรากฏขึ้น แมวาใบรับ
รองนัน้จะถกูตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวนัและเวลาปจจุบันใน
เครื่องของคุณถูกตอง
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กอนที่จะเปลีย่นแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบให
แนใจวาคุณสามารถเชื่อถือขอมูลของเจาของใบรับรองนี้ได
และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูใน

ชื่อ

การตั้งคาเว็บ
เลอืก เมนู > เว็บ และ ตัวเลือก > การตั้งคา
เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้:

การตั้งคาทั่วไป
● จุดเชือ่มตอ  — เปลี่ยนจุดเชื่อมตอที่ตั้งไว ผูใหบริการของ
คุณอาจกาํหนดจุดเชื่อมตอบางสวนหรือทั้งหมดไวใหใน
เครื่องลวงหนาแลว ซึ่งคุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง
สราง แกไข หรือลบคาดังกลาวได

● โฮมเพจ  — กําหนดโฮมเพจ
● แผนที่ยอ  — เปดหรือปดแผนทีย่อ
● รายการประวัติ  — ขณะทีเ่รียกดู หากตองการเลือก กลับ
เพือ่ดูรายการเพจที่คุณไดเยี่ยมชมในระหวางการเรียกดู
ปจจุบัน ใหเปด รายการประวัติ

● แจงเตอืนความปลอดภัย  — ซอนหรือแสดงการแจงเตือน
ความปลอดภัย

● Java/ECMA สคริป  — เปดหรือปดการใชงานสตริปต

การตั้งคาเพจ
● โหลดเนื้อหา  — เลอืกวาคุณตองการโหลดภาพและวตัถุ
อืน่ขณะที่เรียกดูหรือไม

● ขนาดจอภาพ  — เลือกระหวางภาพแบบเต็มจอและหนา
จอปกติดวยรายการตัวเลือก

● การเขารหัสที่ตัง้ไว  — หากอกัขระในขอความปรากฏไม
ถกูตอง คุณสามารถเลอืกการเขารหัสอืน่ไดตามภาษาของ
เพจปจจุบัน

● ปดกั้นปอปอัพ  — อนญุาตหรือปดกั้นการเปดปอปอพั
อตัโนมัติขณะที่เรียกดู

● โหลดซ้ําอัตโนมัติ  — หากคุณตองการใหรีเฟรชเวบ็เพจ
โดยอตัโนมัติขณะที่เรียกดู ใหเลอืก เปด

● ขนาดแบบอักษร  — กําหนดขนาดแบบอกัษรที่ใชสําหรับ
เว็บเพจ

การตั้งคาความเปนสวนตัว
● เว็บเพจที่เยี่ยมชมไป  — เปดหรือปดใชงานการรวบรวม
บุคมารคอตัโนมัติ หากคุณตองการดําเนินการจัดเกบ็ทีอ่ยู
ของเว็บเพจทีเ่ยี่ยมชมตอไปในโฟลเดอรเว็บเพจทีเ่ยี่ยมชม
ไป แตใหซอนโฟลเดอรจากหนาจอบุคมารค ใหเลือก ซอน
แฟมขอมูล

● จดัเก็บขอมูลแบบฟอรม  — หากคุณไมตองการใหขอมูล
ทีคุ่ณปอนลงในฟอรมตางๆ บนเว็บเพจไดรับการจัดเกบ็และ
ใชในครั้งตอไปที่คุณเปดเพจนัน้ ใหเลอืก ปด

● คกุกี้  — เปดหรือปดใชงานการรับและสงคุกกี้

การตั้งคาลิงคขางทางเว็บ
● อัพเดตอัตโนมัติ  — กาํหนดวาคุณตองการใหอพัเดตลงิค
ขาวทางเวบ็โดยอตัโนมัติหรือไม รวมถงึความถี่ทีคุ่ณ
ตองการอพัเดต การตั้งคาแอปพลิเคชั่นเพือ่ดึงลิงคขาวทาง
เว็บโดยอตัโนมัติอาจเกี่ยวของกบัการสงขอมูลจํานวนมาก
ผานทางเครือขายผูใหบริการของคุณ โปรดติดตอผูให
บริการของคุณเพือ่ขอขอมูลเกีย่วกบัคาใชจายในการสง
ขอมูล
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● จุดตออัพเดตอัตโนมัติ  — เลือกจุดเชื่อมตอทีต่องการ
สําหรับการอพัเดต ตัวเลอืกนีจ้ะมีใหเลอืกเมื่อมีการเปดใช
งาน อัพเดตอัตโนมัติ เทานั้น
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เพลง
คําเตือน:  การรับฟงเสียงทีด่ังเกนิไปอยางตอเนื่องอาจ

เปนอนัตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับ
เสียงปกติ และอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลาํโพง

วิทยุ FM
การทํางานของวิทยุ FM ขึ้นกบัสายเสาอากาศที่ไมใชเสา
อากาศของโทรศัพทมือถือ ดังนัน้ คุณตองตอชุดหูฟงหรือ
อปุกรณเสริมที่ใชงานรวมกนัไดเขากบัเครื่องโทรศัพทเพือ่การ
ใชงานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม
ในการเปดวิทยุ ใหเลอืก เมนู > เพลง > วิทยุเอฟเอ็ม
เมื่อคุณเปดวิทยุเปนครั้งแรก ตัวชวยจะชวยคุณจัดเกบ็สถานี
วทิยุที่อยูในพืน้ทีข่องคุณ (บริการเสริมของเครือขาย) หาก
ตองการตรวจสอบความพรอมในการใหบริการและคาใชจาย
บริการเสมือนจริงและบริการสารบบสถานี โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ

การฟงวิทยุ
เลอืก เมนู > เพลง > วิทยุเอฟเอ็ม
คุณภาพของเสียงวทิยุที่ออกอากาศจะขึ้นอยูกบัคลื่นสถานวีิทยุ
ทีค่รอบคลุมในพืน้ทีน่ั้นๆ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาขณะฟงวิทยุได โดย
ในขณะทีม่ีสายสนทนาอยู เครื่องจะปดวิทยุกอน

ในการเริ่มคนหาสถานี ใหเลอืก  หรือ 

หากคุณไดจัดเกบ็สถานวีิทยุไวในโทรศัพทแลว เมื่อจะไปยัง
สถานีที่บันทึกไวในลําดับกอนหนาหรือในลําดับถัดไป ใหเลือก

 หรือ 

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

● ใชงานลําโพง  — ฟงวทิยุโดยใชลําโพง
● หาคลื่นโดยผูใช  — เปลีย่นความถี่ดวยตนเอง
● ไดเรกทอรสีถานี  — ดูสถานีวทิยุที่มีใหเลือกตามสถานที่
ตั้ง (บริการเครือขาย)

● จดัเก็บสถานี  — บันทึกสถานีวทิยุที่คุณคนหาไดในขณะ
นัน้ลงในรายการสถานีวทิยุของคุณ

● สถานี  — เปดรายการสถานทีี่จัดเกบ็ของคุณ
● เลนเปนพื้นหลัง  — กลบัไปยังโหมดสแตนดบายขณะที่
กาํลังฟงวิทยุเอฟเอม็อยูในพืน้หลงั

คําเตือน:  การรับฟงเสียงทีด่ังเกนิไปอยางตอเนือ่งอาจ
เปนอนัตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับ
เสียงปกติ และอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

สถานีทีจ่ัดเก็บ
เลือก เมนู > เพลง > วิทยุเอฟเอ็ม
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ในการเปดรายการสถานทีี่จัดเก็บไว ใหเลือก ตวัเลือก >
สถานี

ในการฟงสถานีที่จัดเกบ็ เลือก ตัวเลือก > สถานี > รบัฟง

ในการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดของสถานีวทิยุ เลอืก ตวั
เลือก > สถานี > แกไข

การตัง้คาวิทยุ FM
เลอืก เมนู > เพลง > วิทยุเอฟเอ็ม

ในการคนหาคลื่นความถีอ่ื่นโดยอัตโนมัติ หากสัญญาณรับออน
เลอืก ตวัเลือก > การตัง้คา > ความถีส่ํารอง > เปดสแกน
อัตโนมัติ

ในการกาํหนดจุดเชื่อมตอคาเริ่มตนสําหรับวิทยุ เลอืก ตัว
เลือก > การตั้งคา > จดุเชื่อมตอ

ในการเลอืกภูมิภาคปจจุบันที่คุณอยู เลอืก ตัวเลือก > การตั้ง
คา > ภมูิภาคปจจุบัน ตัวเลอืกนี้จะปรากฎก็ตอเมื่อคุณไมอยู
ในพืน้ทีใ่หบริการเมื่อเริ่มตนใชงานแอปพลเิคชั่นเทานั้น

เพลง Ovi
เลอืก เมนู > เพลง > รานคาเพลง
ในการดาวนโหลดเพลง คุณตองลงทะเบียนใชบริการนีก้อน

การดาวนโหลดเพลงอาจมีคาบริการเพิม่เติม รวมทัง้มีการรับสง
ขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรดติดตอ
ผูใหบริการเครือขายของคุณเพือ่ขอขอมูลเกีย่วกบัการเรียกเกบ็
คาบริการรับสงขอมูล

ในการเขาใชเพลง Ovi คุณจะตองมีจุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็ที่
ถูกตองในโทรศัพท เครื่องอาจขอใหคุณเลือกจุดเชื่อมตอที่จะ
ใชเมื่อเชื่อมตอกบัเพลง Ovi
การเลือกจดุเชือ่มตอ —  เลือก จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว
ความพรอมใชงานและลักษณะทีป่รากฏของการตั้งคาเพลง Ovi
อาจแตกตางกันไป นอกจากนี้ยังอาจมีการกาํหนดการตั้งคาไว
ลวงหนา และคุณไมสามารถแกไขการตั้งคานีไ้ด ขณะทีเ่รียกดู
เพลง Ovi คุณสามารถแกไขการตั้งคาตางๆ ได
การแกไขการตัง้คาเพลง Ovi —  เลือก ตัวเลือก > การตัง้
คา
เพลง Ovi อาจไมมีในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

วิทยุผานเน็ต Nokia
เลือก เมนู > เพลง > วิทยุผานเน็ต
ดวยแอปพลเิคชั่นวิทยุอินเทอรเน็ตของ Nokia (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) คุณสามารถฟงวิทยุจากสถานวีิทยุที่มีอยูทาง
อนิเทอรเนต็ได ในการรับฟงจากสถานวีิทยุ คุณจะตองกาํหนด
จุดเชื่อมตอ WLAN หรือจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ในโทรศัพท
กอน การฟงจากสถานอีาจตองใชการสงขอมูลขนาดใหญผาน
ทางเครือขายของผูใหบริการ วธิีการเชื่อมตอที่แนะนําคือ
WLAN กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและคาธรรมเนียมการบริการ
ขอมูลกบัผูใหบริการโทรศัพทของคุณ กอนที่จะใชการเชื่อมตอ
วิธอีืน่ๆ ตัวอยางเชน แผนขอมูลอตัราคงที่จะชวยใหโอนยาย
ขอมูลจํานวนมากโดยเสียคาธรรมเนียมรายเดือนแบบเปนชุด
ได
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การฟงสถานีวิทยุผานเน็ต
เลอืก เมนู > เพลง > วิทยุผานเน็ต
ในการฟงสถานีวทิยุทางอนิเทอรเน็ต ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

1. เลอืกสถานีจากรายการโปรดหรือจากไดเรกทอรีสถานี หรือ
คนหาสถานีตามชื่อจากบริการวิทยุอนิเทอรเนต็ของ Nokia
ในการเพิม่สถานีดวยตนเอง ใหเลือก ตวัเลือก > เพิ่ม
สถานีดวยตนเอง ทัง้นี้ คุณสามารถเรียกดูลงิคสถานดีวย
แอปพลเิคชั่นเว็บเบราเซอรได ลิงคทีใ่ชรวมกนัไดจะเปดขึ้น
เองโดยอตัโนมัติในแอปพลิเคชั่นวิทยุอนิเทอรเน็ต

2. เลอืก รบัฟง
หนาจอ กาํลังเลนตอนนี้ จะเปดขึ้น และแสดงขอมูลการเลน
เกีย่วกบัเพลงและสถานทีี่กาํลังเลนอยูในขณะนัน้

ในการหยุดเลนชั่วคราว ใหกดปุมเลื่อน ถาตองการเริ่มเลนตอ
ใหกดปุมเลื่อนอกีครั้ง

ในการดูขอมูลสถานี ใหเลอืก ตัวเลือก > ขอมูลสถานี (จะ
ไมมีใหเลือกหากคุณไดจัดเกบ็สถานีดวยตนเอง)

หากคุณกําลงัฟงสถานีทีจ่ัดเกบ็ไวในรายการโปรด ใหเลือ่นไป
ทางซายหรือทางขวาเพื่อฟงสถานีทีจ่ัดเกบ็ไวในลาํดับกอน
หนาหรือลําดับถัดไป

สถานีโปรด
เลอืก เมนู > เพลง > วิทยุผานเน็ต

ในการดูและฟงสถานีโปรด เลือก รายการโปรด

ในการเพิม่สถานีลงในรายการโปรดดวยตนเอง ใหเลือก ตวั
เลือก > เพิ่มสถานีดวยตนเอง ปอนทีอ่ยูเว็บของสถานีและ
ชื่อที่ตองการใหปรากฏในรายการโปรด

ในการเพิม่สถานีที่กาํลังเลนอยูในปจจุบันลงในรายการโปรด
ใหเลอืก ตัวเลือก > เพิม่ในรายการโปรด

ในการดูขอมูลสถานี การเลือ่นสถานีขึ้นหรือลงในรายการ หรือ
ลบสถานอีอกจากรายการโปรด ใหเลือก ตวัเลือก > สถานี
แลวเลอืกตัวเลือกที่ตองการ

ในการดูเฉพาะสถานีที่ขึ้นตนดวยตัวอกัษรหรือตัวเลขที่เจาะจง
ใหเริ่มตนปอนตัวอกัษร สถานีที่ตรงกนัจะปรากฏขึ้น

การคนหาสถานี
เลือก เมนู > เพลง > วิทยุผานเน็ต
ในการคนหาสถานีวทิยุตามรายชื่อในบริการวทิยุอินเทอรเนต็
Nokia ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้
1. เลอืก คนหา
2. ปอนชื่อสถานีหรือตัวอกัษรตัวแรกของชื่อในชองคนหา แลว
เลอืก คนหา
สถานทีี่ตรงกนัจะปรากฏขึ้น

ในการรับฟงสถานี ใหเลือกสถานี และ ฟง

ในการจัดเกบ็สถานลีงในรายการโปรด ใหเลอืกสถานี และ ตวั
เลือก > เพิ่มในรายการโปรด

หากตองการคนหาสถานีอื่น ใหเลอืก ตวัเลือก > คนหาอีก
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ไดเรกทอรีสถานี
เลอืก เมนู > เพลง > วิทยุผานเน็ต และ ไดเรกทอรสีถานี
ไดเรกทอรีสถานีจะถูกเกบ็ไวโดย Nokia หากคุณตองการฟง
สถานวีิทยุอนิเทอรเน็ตที่ไมอยูในไดเรกทอรี ใหเพิม่ขอมูล
สถานดีวยตนเองหรือเรียกดูลิงคของสถานทีางอนิเทอรเน็ต
โดยใชแอปพลิเคชั่นเวบ็เบราเซอร

เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้:
● เรยีกดูตามประเภท  — ดูประเภทของสถานีวทิยุที่มีอยู
● เรยีกดูตามภาษา  — ดูภาษาของสถานีที่กระจายเสียง
● เรยีกดูตามประเทศ/ภูมิภาค  — ดูประเทศของสถานีที่
กระจายเสียง

● สถานีชั้นนํา  — ดูสถานทีท่ี่นยิมมากทีสุ่ดในไดเรกทอรี

การตัง้คาวิทยุผานเน็ต
เลอืก เมนู > เพลง > วิทยุผานเน็ต และ ตัวเลือก > การ
ตัง้คา

ในการเลอืกจุดเชื่อมตอที่ตั้งไวเพือ่เชื่อมตอกบัเครือขาย ให
เลอืก จดุเชื่อมตอที่ตัง้ไว และจากตัวเลือกที่มีให หากคุณ
ตองการใหเครื่องขอใหเลอืกจุดเชื่อมตอทกุครั้งที่เปดแอปพลิ
เคชั่น เลอืก ถามกอน
ในการเปลีย่นความเร็วในการเชื่อมตอสําหรับการเชื่อมตอ

เภทอื่นๆ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

● บิตเรตการเชื่อมตอ GPRS  —  การเชื่อมตอขอมูลแพค
เกต็ GPRS

● บิตเรตการเชื่อมตอ 3G  —  การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต 3G

● บติเรตการเชือ่มตอ Wi-Fi  —  การเชื่อมตอ WLAN
คุณภาพของการกระจายเสียงวทิยุจะขึ้นอยูกบัความเร็วของการ
เชื่อมตอที่เลอืกไว ความเร็วสูงขึ้น คุณภาพกจ็ะดียิ่งขึ้น เพือ่
ปองกนัการบัฟเฟอร ใหใชคุณภาพดีทีสุ่ดเทานั้นกบัการเชื่อม
ตอความเร็วสูง

พอดแคสต Nokia
ดวยแอปพลิเคชั่นพอดแคสต Nokia (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) คุณสามารถคนพบ คนหา สมัครบริการ และดาวน
โหลดพอดแคสตแบบ OTA ตลอดจนเลน จัดการ และรวมมอง
พอดแคสตเสียงและวดิีโอดวยโทรศัพทของคุณได

การตั้งคาพอดแคสต
หากตองการเปดพอดแคสตของ Nokia เลอืก เมนู > เพลง >
พอดแคสต
กอนการใชโปรแกรมพอดแคสตของ Nokia คุณตอง
กําหนดการตั้งคาเชื่อมตอและการดาวนโหลด

วิธกีารเชื่อมตอที่แนะนาํคือ WLAN โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและ
คาธรรมเนียมบริการขอมูลจากผูใหบริการของคุณ กอนการใช
วิธกีารเชื่อมตออืน่ ตัวอยางเชน โปรโมชั่นมือถอืในอตัราคงที่
อาจอนญุาตใหคุณถายโอนขอมูลขนาดใหญดวยคาธรรมเนียม
รายเดือนอัตราเดียว

การตั้งคาการเชือ่มตอ
ในการแกไขการตั้งคาเชื่อมตอ เลอืก ตัวเลือก > การตั้งคา >
การเชื่อมตอ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
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● จุดเชือ่มตอที่ตั้งไว  — เลอืกจุดเชื่อมตอที่จะกาํหนดการ
เชื่อมตอกบัอนิเทอรเน็ต

● URL บรกิารคนหา  — กาํหนด URL บริการคนหาพอดแคสต
ทีต่องการใชในการคนหา

การตั้งคาดาวนโหลด
ในการแกไขการตั้งคาดาวนโหลด เลือก ตัวเลือก > การตัง้
คา > ดาวนโหลด และเลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้

● จัดเกบ็ไปที่  — กาํหนดตําแหนงที่คุณตองการจัดเกบ็พอด
แคสตของคุณ

● ชวงการอัพเดต  — กาํหนดความถีใ่นการอพัเดตพอด
แคสต

● วันที่อัพเดตถัดไป  — กําหนดวันทีใ่นการอพัเดตอตัโนมัติ
ครั้งตอไป

● เวลาอัพเดตถดัไป  — กําหนดเวลาสําหรับการอพัเดต
อตัโนมัติครั้งตอไป

การอพัเดตอัตโนมัติจะเกดิขึ้นเฉพาะเมื่อไดเลือกจุดเชื่อม
ตอเริ่มตนทีก่ําหนดไว และโปรแกรมพอดแคสตของ Nokia
กาํลงัทํางานอยู หากโปรแกรมพอดแคสตของ Nokia ไมได
ทาํงาน การอพัเดตอตัโนมัติจะไมเริ่มตนขึ้น

● ขีดจํากัดดาวนโหลด (%)  — กําหนดเปอรเซน็ตหนวย
ความจําที่ตองการสํารองไวสําหรับการดาวนโหลดพอด
แคสต

● หากเกินขีดจํากดั  — กําหนดสิ่งทีต่องทาํหากสิ่งที่
ดาวนโหลดมีขนาดใหญกวาขนาดของดาวนโหลดที่จํากดั

การตั้งคาแอปพลเิคชั่นเพื่อดึงพอดแคสตอตัโนมัติอาจ
เกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผู

ใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัคาบริการการ
สงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

ในการเรียกคืนการตั้งคาเริ่มตน เลอืก ตวัเลือก > เรยีกคนื
คาที่ตั้งไว ในหนาจอการตั้งคา

การคนหาพอดแคสต
บริการคนหาจะชวยคุณคนหาพอดแคสตตามคําสําคัญหรือหัว
เรื่อง

บริการคนหาใชที่อยูเวบ็ของบริการคนหาพอดแคสตทีก่ําหนด
ไวใน พอดแคสต > ตวัเลือก > การตัง้คา > การเชือ่ม
ตอ > URL บรกิารคนหา
ในการหาพอดแคสต เลือก เมนู > เพลง > พอดแคสต
และ คนหา และปอนคําสําคัญทีต่องการ

เคล็ดลับ: บริการคนหาจะหาหัวเรื่องพอดแคสตและคํา
สําคัญในรายละเอยีด ไมใชเอพโิซดทีเ่ฉพาะเจาะจง
หัวขอทั่วไป เชน ฟุตบอลหรือฮพิฮอพมักจะใหผลลพัธ
การคนหาที่ดีกวาทีมหรือศิลปนที่เจาะจงลงไป

ในการสมัครใชบริการพอดแคสตทีพ่บ ใหเลอืกหัวเรื่องของ
พอดแคสต พอดแคสตจะไดรับการเพิม่ในรายการพอดแคสตที่
สมัครใชบริการของคุณ

ในการเริ่มการคนหาใหม ใหเลอืก ตัวเลือก > คนหาใหม

ในการไปที่เวบ็ไซตของพอดแคสต เลอืก ตวัเลือก > เปด
เว็บเพจ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการดูรายละเอยีดของพอดแคสต เลอืก ตวัเลือก > คํา
อธบิาย
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ในการสงพอดแคสตไปยังอปุกรณอืน่ทีใ่ชรวมกนัได เลอืก ตวั
เลือก > สง

ไดเรกทอรี
ในการเปดไดเรกทอรี เลือก เมนู > เพลง > พอดแคสต
และ ไดเรกทอรี่
ไดเรกทอรีจะชวยคุณคนหาเอพโิซดใหมของพอดแคสตที่จะ
สมัครขอรับบริการ

เนือ้หาของไดเรกทอรีเปลี่ยนแปลงไป เลอืกไดเรกทอรีที่
ตองการอพัเดต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) สีของ
ไดเรกทอรีจะเปลี่ยนไป เมื่อการอพัเดตเสร็จสมบูรณ
ไดเรกทอรีจะมีพอดแคสตที่แสดงตามความนิยมหรือตาม
โฟลเดอรที่กาํหนดลกัษณะไว

ในการเปดโฟลเดอรทีก่ําหนดลกัษณะไว เลอืกโฟลเดอร ราย
การพอดแคสตจะปรากฏ

ในการสมัครรับบริการพอดแคสต ใหเลอืกหัวเรื่อง แลวเลอืก
สมัคร เมื่อคุณสมัครขอรับบริการเอพโิซดของพอดแคสตแลว
คุณจะสามารถดาวนโหลด จัดการ และเลนเอพโิซดเหลานั้นใน
เมนพูอดแคสตได

ในการเพิม่เว็บไดเรกทอรีหรือโฟลเดอรใหม ใหเลือก ตวั
เลือก > ใหม > ไดเรกทอรีเ่ว็บ หรือ โฟลเดอร ปอนหัวเรื่อง
และ URL ของไฟล OPML (outline processor markup
language) แลวเลือก เรยีบรอย

ในการแกไขโฟลเดอร เวบ็ลงิค หรือไดเรกทอรีเวบ็ทีเ่ลือก ให
เลอืก ตวัเลือก > แกไข

ในการนาํเขาไฟล OPML ทีจ่ัดเกบ็อยูในเครื่องของคุณ เลอืก ตัว
เลือก > นําเขาไฟล OPML เลือกตําแหนงของไฟล และนํา
เขาไฟลดังกลาว

ในการสงโฟลเดอรไดเรกทอรีเปนขอความมัลติมีเดียหรือใช
การเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือกโฟลเดอรและ ตวัเลือก > สง
เมื่อคุณไดรับขอความพรอมไฟล OPML ทีส่งผานการเชื่อมตอ
Bluetooth ใหเปดไฟลเพือ่จัดเกบ็ไฟลนั้นไวที่โฟลเดอรไดรับ
ในไดเรกทอรี เปดโฟลเดอรเพือ่สมัครรับบริการลงิคตางๆ เพือ่
เพิม่ลงในพอดแคสตของคุณ

สิ่งที่ดาวนโหลด
หลงัจากคุณสมัครใชบริการพอดแคสตแลว จากไดเรกทอรี การ
คนหาหรือโดยการปอนทีอ่ยูเว็บ คุณสามารถจัดการ
ดาวนโหลดและเลนเอพโิซดใน พอดแคสต

ในการดูพอดแคสตทีคุ่ณไดสมัครใชบริการ เลอืก พอด
แคสต > พอดแคสต

ในการดูชื่อเอพโิซดแตละชื่อ (เอพโิซดคือไฟลสื่อเฉพาะของ
พอดแคสต) ใหเลือกชื่อพอดแคสต

ในการเริ่มตนดาวนโหลด ใหเลือกชื่อเอพโิซด ในการ
ดาวนโหลดหรือดาวนโหลดเอพโิซดที่เลือกหรือทํา
เครื่องหมายไวตอ เลือก ตวัเลือก > ดาวนโหลด คุณสามารถ
ดาวนโหลดเอพโิซดไดหลายเอพิโซดพรอมกัน

ในการเลนสวนหนึ่งสวนใดของพอดแคสตระหวางการ
ดาวนโหลดหรือหลงัจากดาวนโหลดมาเพยีงบางสวน ใหเลอืก
พอดแคสตและ ตวัเลือก > เลนตวัอยาง
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คุณสามารถดูพอดแคสตที่ดาวนโหลดเสร็จเรียบรอยแลวไดใน
แฟมขอมูล พอดแคสต แตจะไมแสดงจนกวาจะรีเฟรชคลงัพอด
แคสต

การเลนและการจัดการพอดแคสต
เมื่อจะแสดงเอพโิซดที่มีอยูจากพอดแคสตที่เลือกไว ใน พอด
แคสต ใหเลือก เปด ในแตละเอพโิซด คุณจะพบขอมูลรูปแบบ
ไฟล ขนาดของไฟล และเวลาอพัโหลด

เมื่อดาวนโหลดพอดแคสตเสร็จสมบูรณแลว หากจะเลนเอพิ
โซดทัง้หมด ใหเลือกพอดแคสตดังกลาวและ เลน

ในการอพัเดตพอดแคสตทีเ่ลอืกไวหรือพอดแคสตทีท่ํา
เครื่องหมายเลอืกไว สําหรับเอพโิซดใหม ใหเลือก ตวัเลือก >
อัพเดต

ในการหยุดการอพัเดต ใหเลอืก ตวัเลือก > หยุดอัพเดต

ในการเพิม่พอดแคสตใหมโดยปอน URL ของพอดแคสต ให
เลอืก ตัวเลือก > พอดแคสตใหม หากคุณไมไดระบุจุดเชื่อม
ตอใดไว หรือเครื่องขอใหคุณปอนชื่อผูใชและรหัสผานในขณะ
ทีเ่ชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ในการแกไข URL ของพอดแคสตทีเ่ลอืกไว ใหเลอืก ตัว
เลือก > แกไข

ในการลบพอดแคสตทีด่าวนโหลดหรือพอดแคสตที่ทํา
เครื่องหมายเลอืกจากโทรศัพท ใหเลอืก ตวัเลือก > ลบ

ในการสงพอดแคสตทีเ่ลือกหรือพอดแคสตที่ทําเครื่องหมาย
เลอืกไวไปยังอปุกรณอืน่ทีใ่ชงานรวมกนัไดเปนไฟล .opml ใน

ขอความมัลติมีเดียหรือใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลอืก ตัว
เลือก > สง

ในการอพัเดต ลบ และสงกลุมพอดแคสตทีเ่ลอืกในครั้ง
เดียวกนั ใหเลอืก ตวัเลือก > เลือก/ไมเลือก ทําเครื่องหมาย
เลือกพอดแคสตที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก เพือ่เลอืกการ
ดําเนนิการที่ตองการ

ในการเปดเว็บไซตของพอดแคสต (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) ใหเลอืก ตวัเลือก > เปดเว็บเพจ

พอดแคสตบางอยางสามารถโตตอบกบัผูสรางไดดวยการ
แสดงความคิดเห็นหรือโหวต หากจะเชื่อมตอกบัอินเทอรเนต็
เพือ่ดําเนนิการดังกลาว ใหเลอืก ตวัเลือก > ดูขอคิดเหน็

เครื่องเลนเพลง 
เครื่องเลนเพลงรองรับรูปแบบไฟลตางๆ เชน AAC AAC+ eAAC
MP3 และ WMA เครื่องเลนเพลงไมรองรับคุณสมบัติทั้งหมดของ
รูปแบบไฟลหรือความหลากหลายของรูปแบบไฟลทกุประเภท

และคุณสามารถใชเครื่องเลนเพลงฟงเอพโิซดตางๆ ของพอด
แคสต พอดแคสตคือ วิธกีารนาํเสนอเสียงและเนื้อหาของวดิีโอ
ผานอนิเทอรเนต็โดยใชเทคโนโลยี RSS หรือ Atom เพือ่เลนบน
อปุกรณเคลื่อนที่และบนคอมพวิเตอร

การเลนเพลงหรือเอพิโซดของพอด
แคสต
ในการเปดเครื่องเลนเพลง เลอืก เมนู > เพลง > เครือ่งเลน
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คุณอาจตองรีเฟรชไลบรารีเพลงและพอดแคสตหลังจากที่คุณ
อพัเดตการเลือกเพลงหรือพอดแคสตในเครื่องของคุณ ในการ
เพิม่รายการที่มีอยูทั้งหมดลงในไลบรารีในหนาจอหลักของ
เครื่องเลนเพลง เลอืก ตวัเลือก > รเีฟรชคลัง
หากตองการเลนเพลงหรือเอพโิซดของพอดแคสต ใหทําตาม
ขั้นตอนตอไปนี้

1. เลอืกหมวดหมูเพือ่สํารวจเพลงหรือ
เอพโิซดของพอดแคสตที่คุณ
ตองการฟง

2. ในการเลนไฟลทีเ่ลือกไว ใหกด

ในการหยุดเลนชั่วคราว ใหกด  ถา
ตองการเริ่มเลนตอ ใหกด  อกีครั้ง
หากตองการหยุดเลน กด 

ในการกรอไปขางหนาหรือกรอกลับอยางรวดเร็ว ใหกด 
หรือ  คางไว 

ในการไปยังเพลงถัดไป ให
กด  ในการกลบัไปยัง
จุดเริ่มตนของเพลง ใหกด

 ในการขามไปยัง
เพลงกอนหนา ใหกด 
อกีครั้งภายใน 2 วินาทหีลัง
จากที่เพลงหรือพอดแคสต
เริ่มเลน

หากตองการเปดหรือปดการเลนแบบสุม ( ) ใหเลอืก ตวั
เลือก > เลนแบบสุม

ในกรเลนซ้ํารายการปจจุบัน ( ), รายการทั้งหมด ( ) หรือ
เมื่อตองการปดการเลนซ้ํา ใหเลอืก ตัวเลือก > เลนซ้ํา

หากคุณเลนพอดแคสต โหมดการสับเปลีย่นและเลนซ้าํจะปด

หากตองการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง

ในการแกไขแบบเสียงของการเลนเพลง เลอืก ตัวเลือก > 
อีควอไลเซอร

ในการแกไขคาสมดุลและภาพสเตอริโอ หรือในการเพิม่
คุณภาพเสียงเบส เลอืก ตวัเลือก > การตัง้คา

ในการดูการแสดงภาพในระหวางการเลน เลอืก ตวัเลือก >
แสดงภาพจงัหวะ

หากตองการกลบัมาที่โหมดสแตนดบายและออกจากเครื่อง
เลนที่กาํลังเลนคางไวที่ดานหลงั ใหกดปุมจบการทํางาน หรือ
สลบัไปที่แอปพลเิคชั่นอืน่ทีเ่ปดอยู และกดปุมเมนคูางไว

ในการปดเครื่องเลน เลอืก ตวัเลือก > ออก

รายการเลน
เลือก เมนู > เพลง > เครือ่งเลน

ในการดูและจัดการรายการเลน ในเมนเูพลง ใหเลอืก เพลย
ลิสต

ในการดูรายละเอยีดของรายการเลน ใหเลอืก ตัวเลือก > ราย
ละเอียดเพลยลิสต
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การสรางรายการเลน
1. เลอืก ตวัเลือก > รายการเลนใหม
2. ปอนชื่อรายการเลน และเลอืก ตกลง
3. หากตองการเพิม่เพลงตอนนี้ ใหเลอืก ใช หรือหากตองการ
เพิม่เพลงภายหลัง ใหเลอืก ไม

4. หากคุณเลือก ใช เลอืกศิลปนเพือ่คนหาเพลงคุณตองการ
ใหรวมอยูในรายการเลน กดปุมเลื่อนเพือ่เพิม่รายการ

ในการแสดงรายการเพลงใตชื่อศิลปน ใหเลือ่นไปทางขวา
ในการซอนรายการเพลง ใหเลือ่นไปทางซาย

5. เมื่อเลือกแลว ใหเลือก เรยีบรอย
รายการเลนจะไดรับการบันทึกไวในหนวยความจําขนาด
ใหญของโทรศัพท

ในการเพิม่เพลงอืน่ในภายหลัง ขณะดูรายการเลน ใหเลอืก ตัว
เลือก > เพิ่มเพลง

ในการเพิม่เพลง อลับั้ม ศิลปน ประเภท และผูแตงเพลงใน
รายการเลนจากมุมมองตางๆ ของเมนูเพลง ใหเลือกรายการ
และ ตัวเลือก > เพิม่ไปที่เพลยลิสต > เพลยลิสตที่จดั
เก็บ หรือ เพลยลิสตใหม

ในการลบเพลงออกจากรายการเลน ใหเลอืก ตวัเลือก > ลบ
การดําเนนิการนี้จะไมลบเพลงออกจากโทรศัพท แตจะลบ
เพลงออกจากรายการเลนเทานั้น

ในการดึงเพลงและวางไวในตําแหนงใหม ใหใชปุมเลือ่น

พอดแคสต
เลือก เมนู > เพลง > พอดแคสต
เมนูพอดแคสตจะแสดงพอดแคสตที่มีอยูในโทรศัพท

เอพิโซดพอดแคสตมีสถานะสามสถานะดังนี้ ไมเคยเลน เลน
บางสวน และเลนทัง้หมด หากมีการเลนเอพโิซดบางสวน
เครื่องจะเลนเพลงจากจุดทีเ่ลนครั้งลาสุดในครั้งตอไปทีเ่ลน
หากไมเคยเลนเอพโิซดมากอนหรือเลนทั้งหมด เครื่องจะเริ่ม
เลนจากตอนตน

เครือขายโฮมกับเครื่องเลนเพลง
คุณสามารถเลนขอมูลระยะไกลทีเ่กบ็ไวในโทรศัพท Nokia
จากอปุกรณทีใ่ชงานรวมกนัไดที่อยูในเครือขายโฮม ทั้งนี ้คุณ
ยังสามารถคัดลอกไฟลจากโทรศัพท Nokia ไปยังอปุกรณอืน่ๆ
ที่เชื่อมตอกบัเครือขายโฮมได เครือขายโฮมจะตองไดรับการ
กําหนดคากอน โปรดดูท ี“เกีย่วกบัเครือขายโฮม” หนา 86

การเลนเพลงหรือพอดแคสตระยะไกล
1. เลอืก เมนู > เพลง > เครือ่งเลน
2. เลอืกหมวดหมูเพือ่สํารวจเพลงหรือเอพโิซดของพอด
แคสตที่คุณตองการฟง

3. เลอืกเพลงหรือพอดแคสตที่ตองการ แลวเลอืก ตัวเลือก >
เลน > ผานเครือ่งเลนภายนอก

4. เลอืกอปุกรณทีเ่ลนไฟล
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การคัดลอกเพลงหรือพอดแคสตแบบไรสาย

ในการคัดลอกหรือโอนไฟลสื่อจากโทรศัพทของคุณไปยัง
โทรศัพทเครื่องอืน่ทีใ่ชงานรวมกนัไดในเครือขายโฮม ใหเลอืก
ไฟลและ ตวัเลือก > คดัลอกไปเครอืขายโฮม คุณไมจําเปน
ตองเปดการแบงใชเนื้อหาในการตั้งคาเครือขายโฮม โปรดดูที
“เปดใชการใชงานรวมกนัและกําหนดเนื้อหา” หนา 87

การโอนเพลงจากคอมพิวเตอร
คุณสามารถใชวิธกีารถายโอนเพลงไดดังตอไปนี้:

● ในการดูโทรศัพทของคุณบนคอมพวิเตอรเปนอปุกรณซึ่ง
เปนหนวยความจําสํารอง ซึ่งคุณสามารถโอนไฟลขอมูลใดๆ
ได ใหทาํการเชื่อมตอดวยสายเคเบิลขอมูล USB ทีใ่ชงาน
รวมกนัไดหรือการเชื่อมตอ Bluetooth ถาคุณใชสาย USB ให
เลอืก อุปกรณจดัเก็บขอมูล เปนโหมดเชื่อมตอ

● ในการซิงโครไนสเพลงดวย Windows Media Player ใหตอ
สาย USB ที่ใชงานรวมกนัได แลวเลือก ถายโอนสื่อ เปน
โหมดเชื่อมตอ

ในการเปลีย่นโหมดการเชื่อมตอ USB คาเริ่มตน เลอืก เมนู >
เครือ่งมือ > เชื่อมตอ > USB และ โหมดการเชื่อมตอ USB

เครื่องสง FM
เกี่ยวกับเครื่องสง FM
คุณสามารถใชเครื่องสง FM เลนเพลงที่จัดเกบ็ไวในโทรศัพท
ผานวิทยุ FM ที่ใชงานรวมกนัได เชน วทิยุในรถยนต หรือระบบ
โฮมสเตอริโอ

คลืน่ความถีท่ีใ่ชงานของเครื่องสงจะอยูในชวงตั้งแต 88.1 ถงึ
107.9 MHz
ระยะทางในการใชงานของเครื่องสง FM คือไมเกนิ 2 เมตร (6.5
ฟุต) สิ่งกดีขวางตางๆ เชน กําแพง อปุกรณอเิล็กทรอนกิสอืน่ๆ
หรือจากสถานีวทิยุสาธารณะ อาจรบกวนการสงขอมูล เครื่อง
สง FM อาจทาํใหเกดิการรบกวนตอเครื่องรับ FM ที่อยูใกลเคียง
ซึง่ทํางานในคลืน่ความถี่เดียวกนั เพือ่หลกีเลี่ยงการรบกวน ควร
หาคลื่นความถี่ FM ฟรีในเครื่องรับกอนใชเครื่องสง FM
ไมสามารถใชเครื่องสง FM ในเวลาเดียวกนักบัทีใ่ชวิทยุ FM ใน
โทรศัพทของคุณ

บางประเทศอาจจํากดัการใชเครื่องสง FM กอนใชงาน
คุณลกัษณะนีใ้นตางประเทศ โปรดดู www.nokia.com/
fmtransmitter เพือ่ตรวจสอบวาไดรับอนุญาตใหใชงานได
หรือไม

การเลนเพลงดวยเครื่องสง FM
เลือก เมนู > เพลง > เครือ่งเลน
ในการเลนเพลงทีจ่ัดเกบ็ไวในโทรศัพทผานเครื่องรับสัญญาณ
FM ที่ใชรวมกันได ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์70



http://www.nokia.com/fmtransmitter
http://www.nokia.com/fmtransmitter


1. เลอืกเพลงหรือเพลยลสิตที่จะเลน

2. ในหนาจอกาํลังเลน ใหเลอืก ตัวเลือก > เครือ่งสง FM
3. ในการเปดใชเครื่องสง FM เลอืก เครือ่งสง FM > เปด และ
ปอนความถี่ทีเ่ปนอสิระจากการสงขอมูลอืน่ๆ ตัวอยางเชน
หากความถี่ 107.8 MHz เปนความถี่อสิระในพืน้ที่ของคุณ
และคุณจะปรับเครื่องรับสัญญาณ FM ไปที่ความถี่นั้น คุณ
ตองปรับเครื่องรับสัญญาณ FM เปน 107.8 MHz

4. ปรับอปุกรณรับสัญญาณไปที่ความถี่เดียวกนั แลวเลือก ตวั
เลือก > ออก

ในการปรับความดัง ใหใชฟงกชันเสียงในอปุกรณรับสัญญาณ

หากเพลงไมเลนนานหลายนาที เครื่องสงจะยกเลิกการใชงาน
โดยอตัโนมัติ

การตัง้คาเครื่องสง FM
เลอืก เมนู > เครื่องเลน > เครือ่งสง FM
ในการเปดใชเครื่องสง FM เลอืก เครือ่งสง FM > เปด

ในการกําหนดความถี่ดวยตนเอง ใหเลอืก ความถี่ แลวปอน
คาที่ตองการ

ในการดูคลืน่ความถี่ทีเ่คยใชกอนหนานี้ ใหเลอืก ตวัเลือก >
ความถี่ลาสุด
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การจดัตําแหนง (GPS)
คุณสามารถใชแอปพลเิคชั่น เชน ขอมูล GPS เพือ่ระบุตําแหนง
ของคุณ หรือคํานวณระยะทาง โดยแอปพลิเคชั่นเหลานีต้องมี
การเชื่อมตอ GPS

เกี่ยวกับ GPS
ขอมูลจุดพกิดัตางๆ ใน GPS จะแสดงโดยใชระบบพกิัด WGS-84
สากล คุณสมบัติขอมูลจุดพกิดัที่มีใหอาจแตกตางกนัไปตาม
ภูมิภาค

Global Positioning System (GPS) ดําเนนิการโดยรัฐบาลของ
สหรัฐอเมริกา ซึง่เปนผูรับผดิชอบความถูกตองแมนยําและการ
บํารุงรักษาแตเพยีงผูเดียว ความถกูตองแมนยําของขอมูลระบุ
ตําแหนงสามารถไดรับผลกระทบจากการปรับดาวเทยีม GPS ที่
กระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
นโยบาย GPS ฝายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรม
การวางแผนเพือ่การนํารองระบบวทิยุแหงรัฐบาลกลาง ความ
ถกูตองแมนยํายังอาจไดรับผลกระทบจากลักษณะทาง
เรขาคณิตที่ไมมีประสิทธภิาพของดาวเทียมดวย ความพรอมใช
ประโยชนและคุณภาพของสัญญาณ GPS จะไดรับผลกระทบ
จากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่งกดีขวางตามธรรมชาติ และสภาพ
อากาศ บริเวณในอาคารหรือชั้นใตดินอาจไมมีสัญญาณ GPS
และสัญญาณอาจออนลงเมื่อผานวัสดุตางๆ เชน คอนกรีตหรือ
โลหะ

GPS ไมสามารถนํามาใชเพือ่วดัตําแหนงทีต่ั้งอยางละเอียด
แมนยําได และคุณไมควรใชขอมูลที่ตั้งจากเครื่องรับ GPS และ
เครือขายวทิยุเซลลูลารเพยีงอยางเดียวเพือ่หาตําแหนงและ
นาํทาง

มิเตอรวดัการเดินทางอาจมีขอจํากดัดานความถูกตองและขอ
ผดิพลาดในการปดเศษ ความถกูตองแมนยําอาจไดรับผล
ทบจากคุณภาพและบริการของสัญญาณ GPS

คุณสามารถเปดใชงานและปดใชงานวธิีระบุตําแหนงตางๆ ได
ในการตั้งคาการระบุตําแหนง

GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS)
โทรศัพทของคุณรองรับฟงกชัน GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS)
A-GPS จําเปนตองใชการสนับสนุนของเครือขาย
Assisted GPS (A-GPS) ใชเพือ่ดึงขอมูลชวยเหลือผานทางการ
เชื่อมตอชุดขอมูล ซึง่ชวยในการคํานวณพกิดัของตําแหนงที่ตั้ง
ในปจจุบันของคุณ เมื่อเครื่องของคุณกําลงัรับสัญญาณจาก
ดาวเทียม

เมื่อคุณเปดใช A-GPS โทรศัพทจะรับขอมูลดาวเทยีมที่มี
ประโยชนจากเซริฟเวอรขอมูลสนบัสนุนผานระบบเครือขาย
เซลลลูาร ดวยความชวยเหลอืจากขอมูลสนับสนุน โทรศัพทจะ
ไดรับตําแหนง GPS ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
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โทรศัพทจะไดรับการกาํหนดคามาลวงหนาใหใชบริการ Nokia
A-GPS ในกรณีที่ไมมีการตั้งคา A-GPS เฉพาะจากผูใหบริการ
ขอมูลสนับสนุนจะถกูดึงจากเซิรฟเวอรบริการ Nokia A-GPS เมื่อ
จําเปนเทานั้น

หากตองการปดใชงานบริการ A-GPS ใหเลอืก เมนู > แอป
พลิฯ > ขอมูล GPS และ ตวัเลือก > การตั้งคาการจัด
ตําแหนง > วิธีการจัดตําแหนง > GPS แบบชวยเหลือ >
ตวัเลือก > ปดใชงาน
คุณจะตองกาํหนดจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตในโทรศัพทกอน
เพือ่ดึงขอมูลสนบัสนุนจากบริการ Nokia A-GPS ผานการเชื่อม
ตอขอมูลแพคเกต็ คุณสามารถกาํหนดจุดเชื่อมตอสําหรับ A-
GPS ไดในการตั้งคาการจัดตําแหนง จุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย
(WLAN) ไมสามารถใชไดกบับริการนี้ เฉพาะจุดเชื่อมตอขอมูล
แพคเกต็เทานั้นที่นํามาใชได เครื่องจะขอใหคุณเลอืกจุดเชื่อม
ตออนิเทอรเน็ตเมื่อคุณใช GPS เปนครั้งแรก

การจับโทรศัพทใหถูกวิธี
ตัวรับสัญญาณ GPS อยูทีด่านลางโทรศัพท ขณะใชตัวรับ
สัญญาณ ควรตรวจสอบใหแนใจวามือของคุณไมไดบังเสา
อากาศ

การสรางการเชื่อมตอ
GPS อาจตองใชเวลา
เพยีงไมกีว่ินาทไีปจนถึง
หลายนาทีได การสราง
การเชื่อมตอ GPS ใน
รถยนตอาจใชเวลานาน
กวา
ตัวรับสัญญาณ GPS จะดูด
พลังงานจากแบตเตอรี่
ของโทรศัพท การใชตัว
รับสัญญาณ GPS อาจทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วยิ่งขึ้น

เคล็ดลับในการสรางการเชื่อมตอ
GPS
หากโทรศัพทคนหาสัญญาณดาวเทียมไมพบ ใหตรวจดูสิ่งตอ
ไปนี้:

● หากคุณอยูในอาคาร ใหออกไปขางนอกเพือ่ใหรับสัญญาณ
ไดดีขึ้น

● หากคุณอยูนอกอาคาร ใหยายไปยังพืน้ทีว่างทีเ่ปดโลงกวา
เดิม

● ดูใหดีวามือของคุณไมไดบังเสาอากาศ GPS ของโทรศัพท
● หากสภาพอากาศย่ําแย ความแรงของสัญญาณจะไดรับผล

ระทบไปดวย
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● ยานพาหนะบางคันใชหนาตางทีเ่ปนกระจกสี (Athermic) ซึ่ง
อาจปดกั้นสัญญาณดาวเทียมไว

การตรวจสอบสถานะของสัญญาณดาวเทียม

ในการตรวจสอบวาอปุกรณของคุณพบดาวเทียมกีด่วง และดูวา
อปุกรณของคุณไดรับสัญญาณดาวเทยีมหรือไม เลอืก เมนู >
แอปพลิฯ > ขอมูล GPS และ ตัวเลือก > สถานะดาวเทียม
หากอปุกรณคนพบดาวเทยีม แถบ
สําหรับดาวเทียมแตละดวงจะ
ปรากฏขึ้นในมุมมองขอมูล
ดาวเทยีม ยิ่งแถบยาวมากเทาใด
สัญญาณดาวเทยีมก็ยิ่งแรงขึ้น
เทานั้น เมื่ออปุกรณไดรับปริมาณ
ขอมูลที่มากพอจากสญัญาณ
ดาวเทยีมในการคํานวณหาตําแหนงพกิดัที่คุณอยู แถบนั้นจะ
เปลี่ยนสี

เริ่มแรกอปุกรณของคุณตองรับสัญญาณจากดาวเทียมอยาง
นอยสี่ดวงเพือ่ที่จะคํานวณหาตําแหนงพกิัดของคุณ เมื่อมีการ
คํานวณเริ่มตน ดาวเทียมอกีสามดวงอาจดําเนนิการคํานวณ
ตําแหนงพกิดัของคุณตอไป อยางไรกต็าม การคํานวณจะมี
ความแมนยํามากขึ้นเมื่อมีดาวเทียมเพิม่ขึ้น

คําขอตําแหนง
คุณอาจไดรับคําขอตําแหนงจากบริการเครือขายเพือ่ขอรับ
ขอมูลตําแหนงของคุณ ผูใหบริการอาจใหบริการขอมูลตางๆ
เกีย่วกบัขาวสารในทองถิ่น เชน สภาพอากาศหรือสภาพการ
จราจร ตามตําแหนงของโทรศัพทของคุณ

เมื่อคุณไดรับคําขอตําแหนง บริการทีส่งคําขอนี้จะปรากฏขึ้น
เลือก ยอมรับ เพือ่อนุญาตใหสงขอมูลตําแหนง หรือ ปฏิเสธ
เพือ่ปฏิเสธคําขอ

สถานที่
ดวยแอปพลิเคชั่นสถานที่ คุณจะสามารถจัดเกบ็ขอมูลตําแหนง
ของสถานทีเ่ฉพาะลงในโทรศัพทได คุณสามารถจัดเรียง
ตําแหนงที่จัดเกบ็ไวเปนประเภทตางๆ เชน ธรุกจิ และเพิม่ขอ
มูลอืน่ๆ เชน ทีอ่ยู ใหกบัตําแหนงนั้นได คุณสามารถใชสถานที่
ที่จัดเกบ็ไวกบัแอปพลเิคชั่นที่ใชงานรวมกนัได เชน ขอมูล GPS
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สถานที่
พกิดัใน GPS จะแสดงโดยใชระบบพกิดัสากล WGS-84
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

● ตําแหนงใหม  — สรางสถานทีใ่หม ในการสรางคําขอระบุ
ตําแหนงสําหรับตําแหนงปจจุบันของคุณ ใหเลอืก ตําแหนง
ปจจุบนั ในการเลือกตําแหนงจากแผนที่ เลอืก เลือกจาก
แผนที่หากตองการปอนขอมูลตําแหนงดวยตนเอง ใหเลือก
ปอนโดยผูใช

● แกไข  — แกไขหรือเพิม่ขอมูลใหกบัสถานที่ทีจ่ัดเก็บไว
(เชน ทีอ่ยู)

● เพิ่มไปที่ประเภท  — เพิม่สถานที่ไปยังประเภทในสถานที่
เลอืกประเภททีคุ่ณตองการเพิม่สถานที่

● สง  — สงสถานทีห่นึ่งหรือหลายแหงไปยังอปุกรณที่ใชรวม
กนัได สถานที่ทีไ่ดรับจะอยูในโฟลเดอรถาดเขาในแอปพลิ
เคชั่นขอความ
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คุณสามารถจัดเรียงสถานที่ของคุณลงในประเภททีก่ําหนดไว
ลวงหนา รวมทั้งสรางประเภทใหมได ในการแกไขและสราง
ประเภทสถานทีใ่หม เปดแท็บประเภท และเลือก ตวัเลือก >
แกไขประเภท

ขอมูล GPS 
เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > ขอมูล GPS
ขอมูล GPS ไดรับการออกแบบขึ้นเพือ่แสดงขอมูลแนะนําเสน
ทางไปยังปลายทางทีไ่ดเลอืกไว, ขอมูลตําแหนงทีคุ่ณอยูใน
ปจจุบัน และขอมูลการเดินทาง เชน ระยะทางโดยประมาณเมื่อ
ไปถึงปลายทางและระยะเวลาในการเดินทางโดยประมาณ

พกิดั GPS จะแสดงดวยรูปแบบองศาและรูปแบบองศาทศนิยม
โดยใชระบบพกิดัสากล WGS-84
ในการใชขอมูล GPS ขั้นตน ตัวรับสัญญาณ GPS ในโทรศัพท
ตองไดรับขอมูลตําแหนงจากดาวเทยีมอยางนอยสี่ดวงเพือ่
คํานวณพิกดัตําแหนงของคุณ เมื่อคํานวณพกิัดเบื้องตนแลว ก็
อาจเปนไปไดวาระบบจะเริ่มการคํานวณพกิดัตําแหนงของคุณ
จากดาวเทียมทั้งสามดวงตอ แตโดยปกติแลว ความแมนยําจะ
มีมากขึ้นหากระบบคนพบดาวเทยีมมากขึ้น

ตวัแนะนําเสนทาง
เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > ขอมูล GPS และ การนําทาง
เริ่มใชงานตัวแนะนาํเสนทางกลางแจง หากเริ่มใชงานภายใน
อาคาร ตัวรับ GPS อาจไมสามารถรับขอมูลสําคัญจากดาวเทยีม
ได

ตัวแนะนาํเสนทางจะใชเข็มทิศทีป่รับหมุนไดบนหนาจอของ
เครื่อง ลกูบอลสีแดงแสดงทิศทางของปลายทาง และระยะทาง
โดยประมาณจะแสดงอยูภายในวงแหวนของเข็มทิศ
ตัวแนะนาํเสนทางไดรับการออกแบบใหแสดงเสนทางที่มีระยะ
สั้นทีสุ่ดและตรงไปที่ปลายทางนัน้มากที่สุด โดยวัดในแนวเสน
ตรง สิ่งกดีขวางในเสนทาง เชน อาคาร และลักษณะทาง
ธรรมชาติ จะถกูละเวน คาความสูงตางๆ จะไมนํามาคิดในการ
คํานวณระยะทาง ตัวแนะนาํเสนทางจะทํางานเมื่อคุณเคลือ่น
ยายตําแหนง

ในการตั้งปลายทางของการเดินทาง เลอืก ตวัเลือก > ตัง้
ปลายทาง และสถานทีเ่ปนปลายทาง หรือปอนคาพกิดัเสนรุง
และเสนแวง

ในการลบปลายทางที่ตั้งไวสําหรับการเดินทางของคุณออก
เลือก หยุดการนําทาง

การดึงขอมูลระบุตําแหนง
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ขอมูล GPS และ ตําแหนง
ในหนาจอตําแหนง คุณสามารถดูขอมูลระบุตําแหนงของ
ตําแหนงที่อยูปจจุบันของคุณ ขอมูลระบุตําแหนงโดยประมาณ
จะปรากฏ

หากตองการจัดเกบ็ตําแหนงปจจุบันเปนสถานที่ เลือก ตัว
เลือก > บนัทึกตําแหนง สถานทีเ่ปนตําแหนงที่จัดเกบ็ไว
พรอมกบัขอมูลเพิม่เติม และใชในแอปพลิเคชั่นอืน่ที่ใชรวมกนั
ได อกีทัง้สามารถถายโอนระหวางอุปกรณที่ใชรวมกนัได
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เครื่องวัดการเดินทาง
เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > ขอมูล GPS และ ระยะเดนิทาง
มิเตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากดัดานความถกูตองและขอ
ผิดพลาดในการปดเศษ ความถูกตองแมนยําอาจไดรับผล

ทบจากคุณภาพและบริการของสัญญาณ GPS
ในการเปดหรือปดการคํานวณระยะทางในการเดินทาง เลือก
ตวัเลือก > เริม่ หรือ หยุด คาที่คํานวณจะยังคงปรากฏบน
หนาจอ ใชฟงกชันนี้ภายนอกอาคารเพือ่ใหรับสัญญาณ GPS ได
ดีกวา

ในการตั้งระยะทางและเวลาในการเดินทาง รวมทัง้ความเร็ว
เฉลีย่และความเร็วสูงสุดไปทีศู่นย และเริ่มตนการคํานวณใหม
เลอืก ตวัเลือก > รเีซ็ต ในการตั้งมาตรวัดระยะทางการเดิน
ทางและเวลาทัง้หมดไปทีศู่นย เลือก รสีตารท
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แผนที่ของ Nokia
ภาพรวมแผนที่

 เลือก เมนู > แผนที่

ยินดีตอนรับเขาสูแผนที่

แผนที่จะแสดงสถานที่ใกลเคียง ชวยใหคุณสามารถวางแผน
เสนทางและนาํทางคุณไปยังสถานที่ที่คุณตองการไป

● คนหาเมือง ถนน และบริการ

● คนหาเสนทางของคุณดวยการนําทางแบบเลี้ยวตอเลีย้ว

● ซิงโครไนซทีต่ั้งและเสนทางโปรดของคุณระหวางโทรศัพท
มือถอืและบริการอินเทอรเน็ตแผนที่ Ovi

● ตรวจสอบการพยากรณอากาศและขอมูลทองถิ่นอืน่ๆ หากมี
ใหบริการ

หมายเหตุ: การดาวนโหลดเนื้อหา เชน แผนที่, ภาพ
จากดาวเทียม, ไฟลเสียง, คูมือหรือขอมูลจราจรอาจทําใหมี
การสงขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

บริการบางประเภทอาจไมมีใหใชงานในบางประเทศ และอาจมี
ใหใชงานเฉพาะในภาษาทีเ่ลือก บริการอาจขึ้นอยูกบัเครือขาย
สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ

การทําแผนทีเ่กอืบทัง้หมดนัน้จะไมถูกตองแมนยําและไมเสร็จ
สมบูรณในบางอาณาเขต โปรดอยาเชื่อถอืตอแผนที่ทีคุ่ณ
ดาวนโหลดมาเพือ่ใชในโทรศัพทนี้เพยีงอยางเดียวเทานั้น

เนื้อหา เชน ภาพจากดาวเทยีม คูมือ ขอมูลเกีย่วกบัสภาพ
อากาศและจราจร รวมทัง้บริการทีเ่กีย่วของสรางขึ้นโดยบริษทั
อืน่ทีไ่มเกีย่วของกบั Nokia เนือ้หาบางอยางอาจไมถกูตอง
แมนยําและไมสมบูรณ ทั้งนีข้ึ้นอยูกบัความพรอมในการให
บริการ คุณจึงไมควรอางองิเนือ้หาที่กลาวมาขางตนและบริการ
ที่เกีย่วของเพยีงอยางเดียว

การดูตําแหนงของคุณและแผนที่
เลือก เมนู > แผนที่ และ ตําแหนงของฉัน

เมื่อมีการเชื่อมตอ GPS อยู  จะทาํเครื่องหมายตําแหนง
ปจจุบันหรือตําแหนงทีรู่จักลาสุดของคุณบนแผนที่ หากสีของ
ไอคอนจาง นัน่หมายความวาไมมีสัญญาณ GPS ใหใชงาน
หากมีเพยีงการหาตําแหนงตามเซลล ID ใหใชงานเทานัน้ รัศมี
สีแดงรอบๆ ไอคอนการหาตําแหนงจะแสดงพืน้ที่ทั่วไปที่คุณ
อาจอยู ความแมนยําของการประมาณคาจะเพิม่ขึ้นในพืน้ที่มี
ประชากรอาศัยเปนจํานวนมาก

การเลื่อนไปมาในแผนที่ —  ใชปุมเลือ่น ตามคาเริ่มตน
แผนที่จะหันไปทางทศิเหนือ

ดทูี่ตั้งปจจุบันของคณุหรอืที่ตัง้สุดทายที่คุณรูจัก —  กด 0

การขยายหรอืยอ —  กด * หรือ #
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หากคุณเรียกดูพืน้ที่ที่แผนที่ในอปุกรณของคุณไมครอบคลุม
และคุณมีการเชื่อมตอขอมูลที่ใชงานอยู แผนทีใ่หมจะถูก
ดาวนโหลดโดยอตัโนมัติ
พืน้ที่ทีค่รอบคลุมของแผนที่จะแตกตางกนัไปตามประเทศและ
ภูมิภาค

การคนหาตําแหนง
เลอืก เมนู > แผนที่ และ คนหาสถานที่
1. ปอนคําคนหา เชน ที่อยูของถนน หรือ รหัสไปรษณีย ในการ
ลบชองคนหา ใหเลอืก ลาง

2. เลอืก ไป
3. ในรายการรายชื่อเสนอทีต่รงกนั ใหไปที่รายการทีต่องการ
ในการแสดงตําแหนงบนแผนที่ ใหเลือก แผนที่
ในการดูตําแหนงอืน่ๆ ของรายการผลลัพธการคนหาบน
แผนที่ ใหเลื่อนขึ้นและลงดวยปุมเลือ่น

การกลับสูรายการที่มีขอมูลตรงกันที่เสนอ —  เลือก
รายการ

การคนหาสถานที่ใกลเคยีงประเภทอื่นๆ —  เลอืก เรยีกดู
ประเภท และประเภท เชน แหลงรานคา ทีพ่กั หรือการขนสง
หากไมพบผลลัพธการคนหา โปรดตรวจสอบวาการสะกดของ
คําคนหาถกูตองหรือไม ปญหาเกีย่วกับการเชื่อมตอ
อนิเทอรเน็ตของคุณอาจสงผลตอผลลพัธเมื่อทาํการคนหา
ออนไลนไดเชนกัน

ในการหลกีเลี่ยงคาใชจายในการถายโอนขอมูล คุณยังสามารถ
รับผลลพัธการคนหาโดยไมตองเชื่อมตออินเทอรเนต็ได หาก
คุณมีแผนที่ของพืน้ที่ที่คนหาอยูในโทรศัพทของคุณ

ขับรถสูจุดหมายปลายทางของ
คุณ
เลือก เมนู > แผนที่ และ ขับรถ

การขับรถสูจุดหมายปลายทาง —  เลือก ตั้งคาปลายทาง
และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การขับรถสูบานของคุณ —  เลอืก ขับกลับบาน
เมื่อคุณเลือก ขับกลับบาน หรือ เดนิกลับบาน ในครั้งแรก คุณ
จะไดรับแจงใหระบุตําแหนงบานของคุณ ในการเปลีย่นแปลง
ตําแหนงบานภายหลงั ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

1. ในมุมมองหลัก เลอืก ตวัเลือก > ตั้งคา > การนําทาง >
ตําแหนงบาน > เปลี่ยน > ระบุใหม

2. เลอืกตัวเลือกที่เหมาะสม

เคล็ดลับ: ในการขับรถโดยไมมีการตั้งคาปลายทาง ให
เลอืก แผนที่ ตําแหนงของคุณจะถกูแสดงอยูกลาง
แผนที่ขณะทีคุ่ณกําลงัเดินทาง

การเปลี่ยนมุมมองขณะนําทาง —  กดปุมเลือ่น และเลือก
มุมมอง 2 มิต,ิ มุมมอง 3 มิต,ิ มุมมองลูกศร หรือ ภาพรวม
เสนทาง
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ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิน่ ไมควรใชมือจับสิ่งอืน่ใด เมื่อ
คุณขับขี่ยานพาหนะอยู สิ่งสําคัญอนัดับแรกที่คุณควรคํานงึใน
ขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทองถนน

เดินสูจุดหมายปลายทางของคุณ
เลอืก เมนู > แผนที่

การเดนิสูจุดหมายปลายทาง —  เลอืก ตัง้คาปลายทาง
และตัวเลอืกที่เหมาะสม

การเดนิกลับบานของคณุ —  เลือก เดนิกลับบาน
เมื่อคุณเลือก ขับกลับบาน หรือ เดินกลับบาน ในครั้งแรก คุณ
จะไดรับแจงใหระบุตําแหนงบานของคุณ ในการเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงบานภายหลัง ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

1. ในมุมมองหลกั เลือก ตวัเลือก > ตัง้คา > การนําทาง >
ตําแหนงบาน > เปลี่ยน > ระบุใหม

2. เลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสม
เคล็ดลับ: ในการเดินโดยไมมีการตั้งคาปลายทาง ให
เลือก แผนที่ ตําแหนงของคุณจะถกูแสดงอยูกลาง
แผนทีข่ณะทีคุ่ณกาํลังเดินทาง

การวางแผนเสนทาง
เลอืก เมนู > แผนที่

การสรางเสนทาง
1. ในมุมมองแผนที่ ใหไปทีจุ่ดเริ่มตนของคุณ

2. กดปุมเลื่อน และเลอืก เพิ่มในเสนทาง
3. ในการเพิม่จุดเสนทางอืน่ ใหเลือก เพิ่มจดุเสนทางใหม
และตัวเลอืกที่เหมาะสม

การเปลี่ยนลําดับของจุดเสนทาง
1. ไปที่จุดเสนทาง

2. กดปุมเลื่อน และเลอืก ยาย
3. ไปที่ตําแหนงที่คุณตองการยายจุดเสนทาง และเลอืก
ตกลง

การแกไขตําแหนงของจดุเสนทาง —  ไปทีจุ่ดเสนทาง กด
ปุมเลือ่น และเลือก แกไข และตัวเลือกทีเ่หมาะสม

การดูเสนทางบนแผนที่ —  เลือก แสดงเสนทาง

การนําทางไปยังปลายทาง —  เลอืก แสดงเสนทาง > ตัว
เลือก > เริม่ขับ หรือ เริม่เดิน

การเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับเสนทาง
การตั้งคาเสนทางจะมีผลตอการแนะนาํการนําทางและวธิีการ
แสดงเสนทางบนแผนที่

1. ในมุมมองนักวางแผนการเดินทาง ใหเปดแทบ็ตั้งคาในการ
เปดใชมุมมองนกัวางแผนการเดินทางจากหนาจอการนํา
ทาง ใหเลือก ตวัเลือก > จุดเสนทาง หรือ รายการจุดเสน
ทาง

2. ตั้งคาโหมดการขนสงเปน ขับรถ หรือ เดิน หากคุณเลือก เดิน
ถนนทางเดียวจะเปนถนนสายปกติ และคุณสามารถใชเสน
ทางเดินเทาและเสนทางผานสวนสาธารณะ และ
ศูนยการคาได
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3. เลอืกตัวเลอืกที่ตองการ

เลือกโหมดการเดนิ —  เปดแทบ็ตั้งคาและเลือก เดนิ > เสน
ทางที่ตองการ > ถนนหรือเสนตรงเสนตรงมีประโยชนตอ
ภูมิประเทศทีม่ีสภาพทุรกนัดาร เนือ่งจากแท็บดังกลาวจะชวย
แสดงทิศทางการเดิน

การใชเสนทางขับรถที่เร็วกวาหรอืสั้นกวา —  เปดแทบ็ตั้ง
คาและเลือก ขับรถ > การเลือกเสนทาง > เสนทางที่เรว็
กวา หรือ เสนทางที่ใกลกวา

การใชเสนทางขับรถที่ดีที่สุด —  เปดแท็บตั้งคาและเลือก
ขับรถ > การเลือกเสนทาง > เหมาะสม เสนทางขับรถที่ดี
ทีสุ่ดจะรวมความไดเปรียบของทั้งเสนทางที่สั้นกวาและเร็วกวา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกเพื่อใชหรือหลกีเลี่ยงการใช
มอเตอรเวย ทางดวน หรือเรือขามฟาก

ทางลัดแผนที่
ทางลัดทั่วไป

ในการยอหรือขยายแผนที่ ใหกด* หรือ #

หากตองการกลบัไปที่ทีต่ั้งปจจุบันของคุณ ใหกด 0

หากตองการเปลี่ยนประเภทแผนที ่ใหกด 1

หากตองการเอยีงแผนที่ ใหกด 2 หรือ 8

ในการหมุนแผนที่ ใหกด 4 หรือ 6 ในการหมุนแผนที่กลับขึ้นไป
ยังตําแหนงทศิเหนือ ใหกด 5

ทางลัดการนําทางคนเดินเทา

หากตองการจัดเกบ็ที่ตั้ง ใหกด 2

ในการคนหาตําแหนงตามประเภท ใหกด 3

หากตองการปรับระดับเสียงของการนาํทางคนเดินเทา ใหกด 6

หากตองการดูรายการจุดเสนทาง ใหกด 7

หากตองการปรับแผนทีเ่พื่อการใชงานชวงกลางคืน ใหกด 8

หากตองการดูแผงหนาปด ใหกด 9

ทางลัดการนําทางทางรถยนต

หากตองการปรับแผนทีเ่พือ่การใชงานชวงกลางวนัหรือ
คืน ใหกด 1

ในการจัดเกบ็ตําแหนงปจจุบัน ใหกด 2

ในการคนหาตําแหนงตามประเภท ใหกด 3

หากตองการฟงเสียงแนะนาํซ้าํ ใหกด 4

หากตองการคนหาเสนทางอืน่ ใหกด 5

หากตองการปรับระดับเสียงของเสียงแนะนํา ใหกด 6

หากตองการเพิม่จุดพกัลงในเสนทาง ใหกด 7

ในการดูขอมูลจราจร ใหกด 8

หากตองการหมุนแผงหนาปด ใหกด 9
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มุมมองแผนที่

1 — สถานที่ทีเ่ลือก

2 — พืน้ที่บงชี้

3 — สถานที่ที่นาสนใจ (เชน สถานรีถไฟหรือพิพธิภัณฑ)

4 — พืน้ที่ขอมูล

หนาจอการนําทาง

1 — เสนทาง

2 — ทีต่ั้งและทศิทางของคุณ

3 — เข็มทิศ

4 — แถบขอมูล (ความเร็ว ระยะทาง เวลา)

การใชเข็มทิศ
เลือก เมนู > แผนที่ และ ตําแหนงของฉัน

การเปดใชงานเข็มทิศ —  กด 5

การปดใชงานเข็มทิศ —  กด 5 อกีครั้ง แผนที่จะหันไปทาง
ทิศเหนือ
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เข็มทิศจะทาํงานเมื่อมีเคาโครงสีเขียว หากเข็มทศิตองการการ
ปรับเทยีบ เคาโครงของเข็มทศิจะเปนสีแดงหรือเหลอืง ในการ
ปรับเทยีบเข็มทศิ ใหหมุนโทรศัพทรอบแกนทัง้หมดในลักษณะ
ทีต่อเนื่อง

เข็มทิศมีความถูกตองแมนยําที่จํากัด สนามแมเหล็กไฟฟา วตัถุ
ทีเ่ปนโลหะ หรือสภาพการณภายนอกอืน่ๆ อาจมีผลตอความ
ถกูตองแมนยําของเข็มทศิ ควรปรับเทียบเข็มทิศเปนประจํา

การรับขอมูลการจราจรและความ
ปลอดภัย
เลอืก เมนู > แผนที่ และ ขับ

การดูสภาพการจราจรบนแผนที่ —  ระหวางการนาํทางการ
ขับรถ ใหเลือก ตัวเลือก > ขอมูลจราจร สภาพการจราจรจะ
ปรากฏเปนรูปสามเหลีย่มและเสนตรง

การอัพเดตขอมูลจราจร —  เลอืก ตัวเลือก > ขอมูล
จราจร > อัพเดตขอมูลจราจร
ขณะวางแผนเสนทาง คุณสามารถตั้งคาอปุกรณใหหลีกเลีย่ง
สภาพจราจรติดขัดหรือถนนทีก่ําลงัทําการซอมบํารุง

การหลีกเลี่ยงสภาพการจราจร —  ในมุมมองหลกั เลือก ตวั
เลือก > ตัง้คา > การนําทาง > เปลี่ยนเสนทางเนื่องจาก
สภาพจราจร
ตําแหนงของกลองจับความเร็วอาจแสดงบนเสนทางของคุณ
ขณะนาํทางได หากเปดใชงานคุณสมบัตินี้ เขตปกครองศาล
บางแหงไมอนุญาตใหใชหรือจํากดัการใชงานขอมูลทีต่ั้งของ

กลองจับความเร็ว Nokia ไมขอรับผิดชอบตอความถกูตอง
แมนยํา หรือผลลพัธจากการใชขอมูลที่ตั้งของกลองจับ
ความเร็ว

การแบงปนตําแหนง
เลือก เมนู > แผนที่ และ แบงปนตําแหนง
ในการแบงปนตําแหนงของคุณ คุณจะตองมีบัญชี Nokia และ
Facebook
1. เลอืก แบงปนตําแหนง
2. ลงชื่อเขาใชบัญชี Nokia หรือหากคุณยังไมมีบัญชี ให
เลอืก สรางบัญชีใหม

3. การลงชื่อเขาใชบัญชี Facebook ของคุณ
4. เลอืกตําแหนงปจจุบันของคุณ

5. ปอนการอพัเดตสถานะของคุณ

6. ในการแนบภาพถายไปกับประกาศของคุณ ใหเลอืก เพิม่
ภาพถาย

7. เลอืก แบงปนตําแหนง

การจดัการบัญชี Facebook ของคณุ —  ในหนาจอหลัก ให
เลือก ตัวเลือก > บญัช ี> การตั้งคา 'แบงปนตําแหนง' >
Facebook
การแบงปนตําแหนงของคุณและดูตําแหนงของผูอืน่จําเปน
ตองมีการเชื่อมตออนิเทอรเน็ต ซึง่อาจเกีย่วของกับการรับสง
ขอมูลขนาดใหญ และมีคาบริการรับสงขอมูลทีเ่กีย่วของ
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ขอตกลงการใชงานทีใ่ชบังคับของ Facebook จะใชกบัการแบง
ปนตําแหนงของคุณใน Facebook โปรดทําความคุนเคยกบัขอ
ตกลงการใชงานของ Facebok และแนวทางการปฏิบัติดาน
ความเปนสวนตัว และใชวิจารณญาณอยางถี่ถวนกอนทาํการ
เปดเผยขอมูลตําแหนงของคุณตอผูอืน่หรือดูตําแหนงของผูอืน่

กอนทําการแบงปนตําแหนงของคุณ โปรดไตรตรองอยาง
รอบคอบเกีย่วกบัผูที่คุณจะแบงปนตําแหนงดวย ตรวจสอบการ
ตั้งคาความเปนสวนตัวของเครือขายชุมชนออนไลนที่คุณกําลัง
ใชงาน เนือ่งจากคุณอาจแบงปนตําแหนงของคุณกบับุคคล
กลุมใหญ

การรับเสียงแนะนํา
เลอืก เมนู > แผนที่ และ ขับรถ หรือ เดนิ
เมื่อคุณใชการนําทางโดยการเดินหรือขับรถเปนครั้งแรก เครื่อง
จะขอใหคุณเลือกภาษาของเสียงแนะนํา และดาวนโหลดไฟล
ทีเ่หมาะสม

หากคุณเลอืกภาษาที่มีชื่อถนน ระบบจะพดูชื่อถนน เสียง
แนะนําอาจไมมีใหใชงานสําหรับภาษาของคุณ

การเปลี่ยนภาษาเสียงแนะนํา —  ในมุมมองหลกั ใหเลือก
ตวัเลือก > ตั้งคา > การนําทาง > การนําทางการขับรถ
หรือ การนําทางการเดิน และตัวเลอืกที่เหมาะสม

นอกเหนือจากเสียงแนะนาํแลว โทรศัพทของคุณสามารถ
นาํทางคุณดวยเสียงบี๊พและการสั่นขณะที่คุณกาํลังเดิน

การใชเสียงบี๊พและการสั่น —  ในมุมมองหลัก ใหเลอืก ตัว
เลือก > ตัง้คา > การนําทาง > การนําทางการเดิน >
เสียงบีพ๊และการสั่น

การเลนเสียงแนะนําซ้ําสําหรบัการนําทางทางรถยนต — 
ในหนาจอนําทาง ใหเลอืก ตวัเลือก > ทําซ้ํา

การปรบัระดับเสียงของเสียงแนะนําในการนําทางทาง
รถยนต —  ในหนาจอนําทาง ใหเลือก ตวัเลือก > ระดับ
เสียง

การดาวนโหลดและอัพเดตแผนที่
ในการดาวนโหลดและติดตั้ง Nokia Map Loader ใน
คอมพวิเตอรที่ใชรวมกนัได ใหไปที ่www.nokia.com/maps
และปฏิบัติตามคําแนะนาํ

เคล็ดลับ: จัดเกบ็แผนที่ใหมลงในโทรศัพทของคุณกอน
เริ่มตนการเดินทาง ดังนัน้คุณจึงสามารถเรียกดูแผนทีไ่ด
โดยไมตองเชื่อมตออนิเทอรเนต็เมื่อเดินทางไปตาง
ประเทศ

กอนใชงาน Nokia Map Loader คุณจะตองเรียกดูแผนทีใ่นแอป
พลิเคชั่น แผนที่ ในโทรศัพทของคุณอยางนอยหนึ่งครั้ง

การดาวนโหลดแผนที่โดยใช Nokia Map Loader
1. เชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากบัเครื่องคอมพวิเตอรที่ใช
รวมกนัไดดวยสายเคเบิลขอมูล USB หรือการเชื่อมตอ
Bluetooth ที่ใชรวมกันได หากคุณใชสายเคเบิลขอมูล ให
เลอืก PC Suite เปนวิธกีารเชื่อมตอ USB

2. เปด Nokia Map Loader ในคอมพวิเตอร
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3. หากมีแผนทีรุ่นใหมหรือไฟลเสียงใหมใหบริการสําหรับ
โทรศัพทของคุณ คุณจะไดรับแจงใหอพัเดตขอมูล

4. เลอืกทวปีและประเทศ ในประเทศขนาดใหญอาจมีแผนที่
ยอยจํานวนมาก ดังนัน้คุณจึงสามารถดาวนโหลดแผนทีท่ี่
เหมาะกบัคุณ

5. เลอืกแผนที่และดาวนโหลดและติดตั้งในโทรศัพทของคุณ

การจัดเก็บสถานที่และเสนทาง
เลอืก เมนู > แผนที่

การจดัเก็บสถานที่
1. ในมุมมองแผนที่ ใหไปทีต่ําแหนง ในการคนหาทีอ่ยูหรือ
สถานที่ ใหเลอืก คนหา

2. กดปุมเลือ่น

3. เลอืก เก็บสถานที่

การจดัเก็บเสนทาง
1. ในมุมมองแผนที่ ใหไปทีต่ําแหนง ในการคนหาทีอ่ยูหรือ
สถานที่ ใหเลอืก คนหา

2. ในการเพิม่จุดเสนทางอืน่ ใหเลอืก ตวัเลือก > เพิม่ในเสน
ทาง

3. เลอืก เพิ่มจดุเสนทางใหม และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม
4. เลอืก แสดงเสนทาง > ตัวเลือก > จัดเก็บเสนทาง

การดูสถานที่และเสนทางที่จัดเก็บไวของคณุ —  เลอืก
รายการโปรด > สถานที่ หรือ เสนทาง

การดูและจัดระเบียบสถานที่หรือ
เสนทาง
เลือก เมนู > แผนที่ และ รายการโปรด

ดูสถานที่ที่จดัเก็บไวบนแผนที่
1. เลอืก สถานที่
2. ไปที่สถานที่

3. เลอืก แผนที่
ในการกลบัสูรายการของสถานที่ที่จัดเกบ็ไว ใหเลอืก รายการ

การสรางชุดสะสม —  เลือก สรางชดุสะสมใหม และปอนชื่อ
ชุดสะสม

เพิ่มสถานที่ที่จดัเก็บไวลงในชุดสะสม
1. เลอืก สถานที่ และสถานที่

2. เลอืก จดัเรยีงชดุสะสม
3. เลอืก ชดุสะสมใหม และชุดสะสมที่มีอยู
หากคุณตองการลบสถานที่หรือเสนทาง หรือเพิม่เสนทางลงใน
ชุดสะสม ใหไปที่บริการอนิเทอรเนต็แผนที่ Ovi ใน
www.ovi.com
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การสงสถานที่ใหกับเพื่อนๆ ของ
คุณ
การสงสถานที่ไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันไดของเพือ่น
คณุ —  เลือกตําแหนงบนแผนที่ กดปุมเลื่อน และเลือก สง

การซิงโครไนซรายการโปรดของ
คุณ
ในการซิงโครไนซสถานที่ เสนทาง หรือชุดสะสมระหวาง
โทรศัพทมือถือของคุณและบริการอนิเทอรเน็ต แผนที่ Ovi คุณ
จะตองมีบัญชี Nokia หากคุณไมมีบัญชีดังกลาว ในมุมมอง
หลกั ใหเลอืก ตวัเลือก > บญัช ี> บญัชี Nokia > สราง
บญัชใีหม

การซิงโครไนซสถานที่ เสนทาง และชดุสะสมที่จัดเกบ็
ไว —  เลอืก รายการโปรด > ซิงโครไนซกบั Ovi หากคุณ
ยังไมมีบัญช ีNokia คุณจะไดรับแจงใหสรางบัญชีใหม
การตั้งคาโทรศัพทใหซิงโครไนซรายการโปรดโดย
อัตโนมัต ิ—  เลือก ตัวเลือก > ตัง้คา > การซิงโครไนซ >
เปลี่ยน > เมื่อเปดและปดเครือ่ง
การซิงโครไนซจะตองการการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและอาจมี
การรับสงขอมูลจํานวนมากผานเครือขายของผูใหบริการของ
คุณ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพือ่ขอขอมูลเกีย่วกบัคาใช
จายในการสงขอมูล

ในการใชบริการอินเทอรเนต็แผนที่ Ovi ใหไปที ่www.ovi.com

การดูรายละเอียดของตําแหนง
เลือก เมนู > แผนที่ และ ตําแหนงของฉัน

ดรูายละเอียดของสถานที่ —  เลือกสถานที่ กดปุมเลือ่น และ
เลือก แสดงรายละเอียด

การเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
แผนที่
เลือก เมนู > แผนที่ และ ตําแหนงของฉัน
กด 1 และเลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้

● แผนที่  — ในมุมมองแผนที่มาตรฐาน คุณสามารถอานราย
ละเอยีดตางๆ เชน ชื่อสถานที่ หรือหมายเลขมอเตอรเวย ได
อยางงายดาย

● ดาวเทียม  — สําหรับมุมมองอยางละเอยีด เปนการใชภาพ
จากดาวเทยีม

● ภูมิประเทศ  — ดูประเภทภาคพื้นดินและระดับความสูง
ทนัท ีตัวอยางเชน เมื่อคุณกําลงัเดินทางในภูมิประเทศ
ทรุกนัดาร

การเปลี่ยนมุมมองระหวางแบบ 2D และ 3D —  กด 3
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เครือขายโฮม
เกี่ยวกับเครือขายโฮม
โทรศัพทของคุณใชรวมกบั UPnP (Universal Plug and Play)
ไดและไดรับการรับรองจาก DLNA (Digital Living Network
Alliance) คุณสามารถใชอปุกรณทีใ่ชจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย
(WLAN) หรือเราเตอรสรางเครือขายโฮมได จากนั้นคุณสามารถ
เชื่อมตออปุกรณ UPnP ที่เปดใชงาน WLAN ซึง่ใชรวมกนัไดเขา
กบัเครือขาย อปุกรณทีใ่ชรวมกันไดอาจเปนโทรศัพทมือถือ
ของคุณ เครื่องคอมพวิเตอรที่ใชรวมกนัได เครื่องเสียง
โทรทัศน หรือเครื่องรับมัลติมีเดียไรสายที่ใชรวมกนัไดทีเ่ชื่อม
ตอกบัเครื่องเสียงหรือโทรทัศน

คุณสามารถแบงใชและซิงโครไนซไฟลสื่อทีอ่ยูในโทรศัพท
เคลือ่นทีร่วมกบัอปุกรณที่ไดรับการรับรองจาก UPnP และ DLNA
อืน่ๆ ทีใ่ชรวมกนัไดผานเครือขายโฮม ในการเปดใชฟงกชัน
เครือขายโฮม และจัดการการตั้งคา เลอืก เมนู > แอปพลิฯ >
โฮมมีเดีย นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชแอปพลิเคชั่นโฮมมีเดีย
ดูและเลนไฟลสื่อจากอปุกรณเครือขายโฮมในโทรศัพทของ
คุณหรือในอปุกรณที่ใชรวมกันไดอืน่ๆ เชน เครื่องคอมพวิเตอร
เครื่องเสียง หรือโทรทศัน

ในการดูไฟลสื่อในอปุกรณเครือขายโฮมอืน่ เมื่ออยูใน
โฟลเดอรรูปถาย เปนตน ใหเลือกไฟล ตัวเลือก > แสดงผาน
เครอืขายโฮม แลวเลอืกอปุกรณ

ในการใชฟงกชัน WLAN ของโทรศัพทในเครือขายโฮม คุณจะ
ตองมีการเชื่อมตอโฮมของระบบ WLAN ที่กาํลังทาํงานและมี

อปุกรณโฮมอืน่ๆ ที่เปดใชระบบ UPnP ซึง่เชื่อมตอกบัเครือขาย
โฮมเดียวกัน

หลงัจากตั้งคาเครือขายโฮมของคุณ คุณสามารถแบงใช
รูปภาพและคลิปวิดีโอกบัเพือ่นๆ และครอบครัวของคุณทีบ่าน
นอกจากนี้คุณยังสามารถเกบ็สื่อของคุณไวทีเ่ซิรฟเวอรมีเดีย
หรือดึงไฟลสื่อจากเซริฟเวอรโฮมที่ใชรวมกนัได คุณสามารถ
เลนเพลงทีเ่กบ็ไวในโทรศัพทของคุณโดยใชระบบโฮม
สเตอริโอที่ไดรับการรับรองจาก DLNA โดยควบคุมเพลยลสิและ
ระดับความดังจากโทรศัพทของคุณโดยตรง นอกจากนี้คุณยัง
สามารถดูภาพที่ถายไวดวยกลองในโทรศัพทของคุณบนจอทีวี
ที่ใชรวมกนัได โดยควบคุมดวยโทรศัพทของคุณผาน WLAN
ทั้งหมด

เครือขายโฮมใชการตั้งคาความปลอดภัยของการเชื่อมตอ
WLAN ใชคุณสมบัติของเครือขายโฮมในเครือขายโครงสราง
พืน้ฐานของ WLANรวมกบัอปุกรณทีม่ีจุดเชื่อมตอ WLAN และ
เปดใชงานการเขารหัส

โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอกบัเครือขายโฮมไดกต็อเมื่อคุณ
ยอมรับคําขอเชื่อมตอจากอุปกรณอืน่ที่ใชรวมกนัได หรือเลือก
ตัวเลอืกเพือ่ดู เลน หรือคัดลอกไฟลสื่อในโทรศัพทของคุณ
หรือคนหาอปุกรณอืน่ๆ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์86



การตั้งคาสําหรับเครือขายโฮม
ในการใชไฟลสื่อที่บันทกึไวในภาพถายรวมกบัอปุกรณ UPnP
อืน่ๆ และอปุกรณที่ผานการรับรอง DLNA ทีใ่ชรวมกนัไดผาน
ทาง WLAN คุณตองสรางและตั้งคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต
WLAN ภายในบานของคุณ แลวตั้งคาสําหรับเครือขายภายใน
บานในแอปพลิเคชั่นโฮมมีเดีย

ตัวเลือกที่เกีย่วกบัเครือขายโฮมจะไมสามารถใชไดกอนทีจ่ะมี
การกําหนดการตั้งคาในแอปพลิเคชั่นโฮมมีเดีย

เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > โฮมมีเดีย

เมื่อคุณเขาแอปพลเิคชั่นโฮมมีเดียเปนครั้งแรก ตัวชวยการติด
ตั้งจะทาํงาน และชวยคุณกําหนดการตั้งคาเครือขายภายใน
บานของอปุกรณของคุณ หากตองการใชตัวชวยการติดตั้งภาย
หลงั เลือก ตวัเลือก > เรยีกใชตัวชวย และปฏิบัติตามคํา
แนะนํา

ในการเชื่อมตอเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชรวมกนัไดเขากบัเครือ
ขายภายในบาน คุณตองติดตั้งซอฟตแวรที่เกีย่วของเสียกอน
คุณจะไดรับซอฟตแวรจากแผนซีดีรอม หรือดีวีดีรอมทีม่าพรอม
กบัอปุกรณของคุณ หรือคุณสามารถดาวนโหลดไดจากหนา
การสนับสนนุผลติภัณฑในเว็บไซตของ Nokia
การกําหนดคา
ในการกาํหนดคาเครือขายโฮม ใหเลอืก ตัวเลือก > การตัง้
คา และจากตัวเลือกตอไปนี้
● จุดเชือ่มตอโฮม  — ในการกําหนดใหอปุกรณถามหาจุด
เชื่อมตอภายในบานทกุครั้งทีท่ําการเชื่อมตอเครือขาย
ภายในบาน เลือก ถามกอน ในการกําหนดจุดเชื่อมตอใหมที่

จะใชโดยอตัโนมัติ เมื่อคุณใชเครือขายภายในบาน เลอืก
สรางใหม ในกรณีทีเ่ครือขายภายในบานของคุณไมมีการ
ตั้งคาระบบปองกนัความปลอดภัยบน WLAN คําเตือนดาน
ความปลอดภัยจะปรากฏขึ้น คุณสามารถดําเนินการตอไป
และเปดระบบปองกนัความปลอดภัยบน WLAN ในภายหลัง
หรือยกเลิกการระบุจุดเชื่อมตอ และเปดใชงานระบบปองกนั
ความปลอดภัยบน WLAN กอน

● ชือ่อุปกรณ  — ใหปอนชื่อสําหรับอปุกรณของคุณที่ปรากฏ
บนอปุกรณอืน่ๆ ที่ใชรวมกนัไดในเครือขายภายในบาน

● คดัลอกไป  — เลือกวาจะใหบันทึกไฟลสื่อที่คัดลอกมาไวที่
ใด

เปดใชการใชงานรวมกันและ
กําหนดเนื้อหา
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > โฮมมีเดีย
เลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● การแบงใชเนื้อหา  — อนญุาตหรือปฏิเสธการใชไฟลสื่อ
รวมกบัอปุกรณทีใ่ชรวมกนัได หามเปดใชงานการใชเนื้อหา
รวมกนักอนที่คุณจะตั้งคาอืน่ๆ ทัง้หมดเสร็จ หากคุณเปดใช
งานการใชเนื้อหารวมกนั อปุกรณ UPnP อืน่ๆ ที่ใชรวมกนัได
ในเครือขายภายในบานจะสามารถดูและคัดลอกไฟลที่คุณ
เลอืกไวสําหรับการใชงานรวมกนัใน ภาพและวิดีโอ และใช
รายการที่จะเลนทีคุ่ณเลือกไวใน เพลง ในกรณีทีคุ่ณไม
ตองการใหอปุกรณอืน่เขาถงึไฟลของคุณ ใหปดการใช
เนือ้หารวมกัน
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● ภาพและวิดโีอ  — เลอืกไฟลสื่อเพือ่การใชรวมกนักบั
อปุกรณอื่น หรือดูสถานะการใชรวมกนัของภาพและวิดีโอ
ในการอพัเดตเนื้อหาของโฟลเดอร เลอืก ตวัเลือก >
รเีฟรชเนื้อหา

● เพลง  — เลือกรายการที่จะเลนเพือ่ใชรวมกบัอปุกรณอืน่
หรือดูสถานะและเนื้อหาที่ใชรวมกนัของรายการที่จะเลน ใน
การอพัเดตเนื้อหาของโฟลเดอร เลือก ตัวเลือก > รเีฟรช
เนื้อหา

การดูและแบงใชไฟลสื่อ
ในการใชไฟลสื่อรวมกันกบัอปุกรณ UPnP อืน่ๆ ที่ใชรวมกนัได
ในเครือขายภายในบาน ใหเปดการใชเนือ้หารวมกนั หากปด
การใชงานการใชเนือ้หารวมกนัในอปุกรณของคุณ คุณยัง
สามารถดูและคัดลอกไฟลสื่อทีจ่ัดเกบ็ในอปุกรณเครือขาย
ภายในบานเครื่องอืน่ หากอปุกรณเครื่องนั้นอนญุาต

แสดงไฟลสื่อที่จดัเก็บไวในโทรศัพท
ในการแสดงภาพ วดิีโอ และคลิปเสียงในอปุกรณของเครือขาย
ภายในบานเครื่องอืน่ เชน โทรทศันทีใ่ชรวมกนัได ใหทําตาม
ขั้นตอนตอไปนี้
1. ในภาพถาย ใหเลอืกภาพหรือคลิปวดิีโอ หรือในคลังภาพ
ใหเลือกคลิปเสียง และ ตวัเลือก > แสดงผานเครอืขาย
โฮม

2. เลอืกอปุกรณที่ใชงานรวมกนัไดทีจ่ะแสดงไฟลสื่อ ภาพจะ
ปรากฏขึ้นทัง้ในอุปกรณเครือขายภายในบานเครื่องอืน่และ
อปุกรณของคุณ สวนวิดีโอและเสียงจะเลนไดในอปุกรณอื่น
เทานั้น

3. หากตองการหยุดการใชไฟลสื่อรวมกนั ใหเลอืก ตัว
เลือก > หยุดการแสดง

แสดงไฟลสื่อที่ถูกจัดเก็บในอุปกรณอื่น
ในการแสดงไฟลสื่อที่จัดเกบ็ไวในอปุกรณเครือขายภายในบาน
เครื่องอืน่จากอปุกรณของคุณ (หรือในโทรทัศนที่ใชรวมกนัได
เปนตน) ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้

1. เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > โฮมมีเดีย และ เรยีกดูจาก
โฮม อปุกรณของคุณจะทําการคนหาอปุกรณทีใ่ชงานรวม
กนัได ชื่ออปุกรณจะปรากฏขึ้น

2. เลอืกอปุกรณ

3. เลอืกประเภทสื่อที่คุณตองการชมจากอุปกรณเครื่องอืน่
ประเภทของไฟลทีใ่ชไดจะขึ้นอยูกบัคุณสมบัติของอปุกรณ
อกีเครื่อง

ในการคนหาไฟลโดยใชหลกัเกณฑทีก่ําหนด ใหเลือก ตวั
เลือก > คนหา ในการจัดเรียงไฟลทีพ่บ ใหเลอืก ตวั
เลือก > การจดัเรียง

4. เลอืกไฟลสื่อหรือโฟลเดอรทีคุ่ณตองการชม

5. เลอืก เลน หรือ แสดง และ บนอุปกรณ หรือ ผานเครอื
ขายโฮม

6. เลอืกอปุกรณทีคุ่ณตองการแสดงไฟล

ในการหยุดแบงใชไฟลสื่อ ใหเลือก กลับ หรือ หยุด (จะมีใหใช
เมื่อเลนวิดีโอและเลนเพลง)

เคล็ดลับ: คุณสามารถพิมพภาพที่บันทึกไวในภาพถาย
ผานเครือขายภายในบานดวยเครื่องพมิพ UPnP ทีใ่ชรวม
กนัได ไมจําเปนตองเปดใชงานการใชเนื้อหารวมกนั
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การคัดลอกไฟลสื่อ
ในการคัดลอกหรือโอนไฟลสื่อจากโทรศัพทของคุณไปยัง
อปุกรณอืน่ที่ใชรวมกนัได เชน เครื่องคอมพวิเตอรที่มีระบบ
UPnP ที่ใชรวมกนัได ใหเลือกไฟลในโฟลเดอรรูปถาย แลว
เลอืก ตัวเลือก > ยายและคัดลอก > คดัลอกไปเครอืขาย
โฮม หรือ ยายไปเครือขายโฮม ไมจําเปนตองเปดการแบงใช
เนือ้หา

ในการคัดลอกหรือโอนไฟลจากอปุกรณเครื่องอืน่มายัง
โทรศัพทของคุณ ใหเลือกไฟลในอุปกรณเครื่องอืน่และตัว
เลอืกการคัดลอกทีต่องการจากรายการตัวเลอืก ไมจําเปนตอง
เปดการแบงใชเนือ้หา

ขอมูลสําคัญดานความปลอดภัย
เมื่อคุณกําหนดคาเครือขายโฮม WLAN ใหเปดใชวธิีการเขา
รหัสบนอปุกรณทีใ่ชจุดเชื่อมตอของคุณ แลวจึงเปดใชวิธกีาร
ดังกลาวบนอปุกรณอื่นที่คุณตองการนํามาเชื่อมตอกบัเครือ
ขายโฮมของคุณ โปรดดูที่เอกสารประกอบอปุกรณนัน้ๆ เกบ็
รหัสผานไวเปนความลบัและเกบ็ไวในที่ๆ ปลอดภัยหางจาก
อปุกรณ
คุณสามารถดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งคาจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเนต็ WLAN ในโทรศัพทของคุณได
หากคุณใชโหมดการทํางานแบบเฉพาะกจิเพื่อสรางเครือขาย
ภายในบานรวมกับอปุกรณอืน่ที่ใชรวมกนัได ใหเปดวิธกีารเขา
รหัสใน ความปลอดภยั WLAN เมื่อคุณกาํหนดคาจุดเชื่อมตอ

อนิเทอรเนต็ ขั้นตอนนีจ้ะลดความเสี่ยงทีอ่าจมีบุคคลทีไ่มเปน
ที่ตองการเขามารวมเครือขายเฉพาะกจิ
โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบหากอปุกรณอืน่พยายามเชื่อมตอ
กบัโทรศัพทและเครือขายโฮม หามยอมรับคําขอเชื่อมตอจาก
อปุกรณที่ไมรูจัก

หากคุณใช WLAN ในเครือขายที่ไมมีการเขารหัส ใหปดการใช
ไฟลรวมกันกบัอุปกรณอื่น หรือหามใชไฟลสื่อสวนตวใดๆ รวม
กบัอุปกรณอืน่
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ศนูยวดิีโอ Nokia
คุณสามารถใชศูนยวิดีโอ Nokia (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) ในการดาวนโหลดและสตรีมวดิีโอคลิปในแบบ OTA จาก
บริการวิดีโอทางอนิเทอรเนต็ที่ใชงานรวมกนัไดโดยใชการ
เชื่อมตอขอมูลแพคเกต็หรือ WLAN คุณยังสามารถถายโอน
วดิีโอคลปิจากคอมพิวเตอรทีใ่ชรวมกนัไดไปยังโทรศัพทของ
คุณ และดูคลิปดังกลาวในศูนยวดิีโอ

การใชจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ในการดาวนโหลดวิดีโออาจ
เกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผู
ใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัคาบริการการ
สงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

โทรศัพทของคุณอาจไดรับการกาํหนดบริการไวลวงหนาแลว

ผูใหบริการอาจใหบริการเนือ้หาฟรีหรือคิดคาธรรมเนียม โปรด
ตรวจสอบราคาไดในบริการหรือจากผูใหบริการ

การดูและดาวนโหลดวิดีโอคลิป
การเชือ่มตอกับบริการวิดีโอ
1. เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > ศูนยวิดีโอ
2. ในการเชื่อมตอกบับริการเพือ่ติดตั้งบริการวดิีโอ ใหเลือก
เพิ่มบริการใหม แลวเลือกบริการวดิีโอที่ตองการจาก

ตาลอ็กบริการ

การดูวิดีโอคลิป

ในการเรียกดูเนือ้หาบริการวิดีโอที่ติดตั้งไว ใหเลอืก ลิงคขาว
วิดโีอ

เนื้อหาของบริการวิดีโอบางรายการไดรับการแบงออกเปน
ประเภทตางๆ ในการเรียกดูวิดีโอคลิป ใหเลอืกประเภท

ในการคนหาวิดีโอคลิปที่อยูในบริการ ใหเลือก คนหาวิดีโอ ตัว
เลือกการคนหาอาจไมมีอยูในบางบริการ

วิดีโอคลิปบางไฟลสามารถเรียกดูขอมูลแบบ OTA ได แตบาง
ไฟลตองดาวนโหลดลงในโทรศัพทกอน ในการดาวนโหลด
วิดีโอคลิป ใหเลอืก ตวัเลือก > ดาวนโหลด หากคุณออกจาก
แอปพลิเคชั่น การดาวนโหลดจะยังดําเนนิตอไปโดยไมแสดง
บนหนาจอ วิดีโอคลปิทีด่าวนโหลดจะถกูจัดเกบ็ไวในวิดีโอของ
ฉัน

ในการสตรีมวิดีโอคลิปหรือดูคลปิที่ดาวนโหลด ใหเลือก ตัว
เลือก > เลน ในขณะเลนวดิีโอคลิป ใหใชปุมเลอืกและปุม
เลื่อน หรือปุมสื่อเปนตัวควบคุมเครื่องเลน ในการปรับความดัง
ใหใชปุมระดับเสียง

คําเตือน:  การรับฟงเสียงทีด่ังเกนิไปอยางตอเนือ่งอาจ
เปนอนัตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับ
เสียงปกติ และอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้
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● ดาวนโหลดตอ  — เริ่มการดาวนโหลดทีล่มเหลวหรือพกัไว
ตอ

● ยกเลิกการดาวนโหลด  — ยกเลิกการดาวนโหลด
● ดูตวัอยาง  — แสดงตัวอยางคลิปวดิีโอ ตัวเลือกนี้จะ
สามารถใชงานได หากมีการบริการสนบัสนุน

● รายละเอียดลิงคขาว  — ดูขอมูลเกีย่วกบัวิดีโอคลปิ
● รเีฟรชรายการ  — รีเฟรชรายการวดิีโอคลิป
● เปดลิงคในเบราเซอร  — เปดลงิคในเวบ็เบราเซอร

กําหนดเวลาดาวนโหลด

การตั้งคาแอปพลิเคชั่นเพือ่ดาวนโหลดวิดีโอคลปิโดยอตัโนมัติ
อาจเกี่ยวของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผานเครือขายของผู
ใหบริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพือ่ขอขอมูลเพิม่เติม
เกีย่วกบัคาใชจายในการสงขอมูล ในการกําหนดตารางเวลา
การดาวนโหลดอตัโนมัติสําหรับวดิีโอคลิปที่อยูในบริการ ให
เลอืก ตวัเลือก > ตารางเวลาดาวนโหลด ศูนยวิดีโอจะ
ดาวนโหลดวิดีโอคลิปใหมทุกวนัตามเวลาที่คุณกําหนดไวโดย
อตัโนมัติ

ในการยกเลิกตารางเวลาดาวนโหลด ใหเลอืก ดาวนโหลด
ดวยตนเอง เปนวธิีการดาวนโหลด

ลิงคขาววิดีโอ
เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > ศูนยวิดีโอ
เนือ้หาของบริการวดิีโอทีต่ิดตั้งจะไดรับการเผยแพรโดยใช
ลงิคขาว RSS ในการดูและจัดการลงิคขาวของคุณ เลอืก ลิงค
ขาววิดีโอ

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้

● การสมัครลิงคขาว  — ตรวจสอบการสมัครลิงคขาวปจจุบัน
ของคุณ

● รายละเอียดลิงคขาว  — ดูขอมูลเกี่ยวกบัวดิีโอ
● เพิ่มลิงคขาว  — สมัครลิงคขาวใหม เลือก ผานสารบบ
วิดโีอ เพือ่เลือกลงิคขาวจากบริการในสารบบวิดีโอ

● รเีฟรชลิงคขาว  — รีเฟรชเนื้อหาของลิงคขาวทัง้หมด
● จดัการบัญชผีูใช  — จัดการตัวเลอืกบัญชีผูใชสําหรับลงิค
ขาวเฉพาะ ถามี

● ยาย  — ยายวิดีโอคลิปไปยังตําแหนงทีต่องการ

หากตองการดูวิดีโอที่มีอยูในลิงคขาว ใหเลอืกลิงคขาวจาก
รายการ

วิดีโอของฉัน
วิดีโอของฉันเปนที่จัดเกบ็วิดีโอคลิปทั้งหมดในแอปพลเิคชั่น
ศูนยวิดีโอ คุณสามารถแสดงรายการวิดีโอคลิปที่ดาวนโหลด
และวิดีโอคลปิทีบ่ันทึกดวยกลองโทรศัพทในหนาจอแยกจาก
กนัได

1. ในการเปดโฟลเดอรและดูวิดีโอคลิป ใหใชปุมเลือ่น หาก
ตองการควบคุมเครื่องเลนวดิีโอขณะที่กําลงัเลนวิดีโอคลิป
อยู ใหใชปุมสื่อ

2. ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

● ดาวนโหลดตอ  — เริ่มการดาวนโหลดที่ลมเหลวหรือพกัไว
ตอ
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● ยกเลิกการดาวนโหลด  — ยกเลิกการดาวนโหลด
● รายละเอียดวิดีโอ  — ดูขอมูลเกีย่วกบัวดิีโอคลปิ
● คนหา  — คนหาวิดีโอคลปิ ปอนคําทีใ่ชคนหาที่ตรงกบัชื่อ
ของไฟล

● แสดงผานเครอืขายโฮม  — เลนวิดีโอคลิปทีด่าวนโหลด
ในเครือขายโฮมที่ใชงานรวมกนัได เครือขายโฮมจะตองได
รับการกาํหนดคากอน

● สถานะหนวยความจํา  — ดูขนาดของหนวยความจําทีใ่ช
ไปแลวและหนวยความจําทีเ่หลอือยู

● เรยีงตาม  — จัดเรียงวิดีโอคลิป เลือกประเภทที่ตองการ
● ยายและคัดลอก  — ยายหรือคัดลอกวิดีโอคลปิ เลือก คัด
ลอก หรือ ยาย และตําแหนงที่ตองการ

การโอนวิดีโอจากเครื่อง
คอมพวิเตอร
ถายโอนคลิปวิดีโอของคุณไปยังศูนยวิดีโอจากโทรศัพทโดย
ใชสายเคเบิลขอมูล USB ทีใ่ชรวมกนัได ศูนยวิดีโอจะแสดง
เฉพาะคลปิวิดีโอทีอ่ยูในรูปแบบไฟลที่โทรศัพทของคุณรองรับ
เทานั้น

1. หากตองการดูโทรศัพทของคุณบนคอมพวิเตอรในฐานะ
อปุกรณหนวยความจําขนาดใหญที่คุณสามารถถายโอน
ไฟลขอมูลได ใหเชื่อมตอดวยสายเคเบิลขอมูล USB

2. เลอืก อุปกรณจดัเก็บขอมูล เปนโหมดการเชื่อมตอ

3. เลอืกคลิปวิดีโอที่คุณตองการจะคัดลอกจากเครื่อง
คอมพวิเตอรของคุณ

4. ถายโอนคลปิวิดีโอไปยัง E:\My Videos ในอปุกรณหนวย
ความจําขนาดใหญของอปุกรณคุณ หรือไปยัง F:\My
Videos ในการดหนวยความจําที่ใชรวมกนัได ถามี
คลปิวิดีโอที่ถายโอนแลวจะปรากฏอยูในโฟลเดอรวดิีโอ
ของฉันในศูนยวิดีโอ ไฟลวิดีโอทีอ่ยูในโฟลเดอรอืน่ๆ ของ
โทรศัพทจะไมแสดงขึ้น

การตั้งคาศูนยวิดีโอ
ในหนาจอหลักของศูนยวดิีโอ เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

● การเลือกบรกิารวิดโีอ  — เลือกบริการวดิีโอทีคุ่ณตองการ
ใหแสดงในศูนยวดิีโอ คุณยังสามารถเพิม่ ลบ แกไข และดู
รายละเอยีดของบริการวดิีโอได คุณไมสามารถแกไขบริการ
วดิีโอทีต่ิดตั้งไวกอนหนาแลวได

● การตั้งคาการเชื่อมตอ  — หากตองการกําหนดปลายทาง
เครือขายทีใ่ชสําหรับการเชื่อมตอกบัเครือขาย เลือก การ
เชื่อมตอเครอืขาย หากตองการเลอืกการเชื่อมตอดวยตัว
เองทุกครั้งทีศู่นยวิดีโอเปดการเชื่อมตอกบัเครือขาย เลือก
ถามทุกครัง้
ในการตั้งคาใหการเชื่อมตอ GPRS เปดหรือปด ใหเลอืก
ยืนยันใหใช GPRS
ในการตั้งคาใหบริการขามเครือขายเปดหรือปด ใหเลือก
ยืนยันขามแดน

● การควบคุมโดยผูปกครอง  — ตั้งคาการจํากดัอายุใหกับ
วดิีโอ รหัสผานทีใ่ชคือรหัสเดียวกบัรหัสล็อคของอปุกรณ
รหัสลอ็คที่กาํหนดใหจากโรงงานคือ 12345 ในบริการ
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วิดีโอออนดีมานด จะมีการซอนวิดีโอทีม่ีขีดจํากดัอายุเทา
กนัหรือสูงกวาที่คุณตั้งไว

● หนวยความจําที่ตองการ  — เลอืกวาจะจัดเกบ็วิดีโอที่
ดาวนโหลดไวในหนวยความจําขนาดใหญหรือในการด
หนวยความจําที่ใชรวมกนัได หากหนวยความจําที่เลอืกไว
เต็ม เครื่องจะบันทึกเนื้อหาไวในหนวยความจําอืน่

● ภาพยอ  — เลือกวาจะดาวนโหลดหรือดูภาพขนาดยอใน
ลิงคขาวทางวดิีโอ
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การรับสงขอความ
เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติทีใ่ชงานรวมกนัไดเทานัน้ทีจ่ะรับ
และแสดงขอความมัลติมีเดียได ลกัษณะขอความที่แสดงอาจ
แตกตางกนัขึ้นกบัโทรศัพททีร่ับขอความ

หนาจอหลักเมนูการรับสงขอความ
เลอืก เมนู > ขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

หากตองการสรางขอความใหม เลือก ขอความใหม
เคล็ดลับ: หากตองการหลีกเลี่ยงการเขียนขอความที่
คุณสงบอยๆ ซ้าํไปซ้าํมา ใหใชขอความในแฟมขอมูล
แบบขอความ ในแฟมขอมูลของฉัน คุณยังสามารถสราง
และบันทึกแบบขอความของคุณเองได

เมนกูารรับสงขอความ ประกอบดวยแฟมขอมูลตอไปนี้

●  ถาดเขา  — ขอความที่ไดรับ ยกเวนอเีมลและขอความ
จากระบบจะถูกจัดเก็บไวที่นี่

●  โฟลเดอรของฉัน  — การจัดการขอความของคุณไป
ยังแฟมขอมูล

●  ศนูยขอความใหม  — เชื่อมตอกบัศูนยรับสงขอความ
ระยะไกลของคุณเพือ่รับขอความอเีมลใหม หรือดูขอความ
อเีมลที่รับกอนหนานี้แบบออฟไลนกไ็ด

●  ฉบบัราง  — ขอความฉบับรางที่ไมไดสงจะถูกจัดเกบ็
ไวที่นี่

●  สง  — ขอความสุดทายที่สง ยกเวนขอความที่สงดวย
การเชื่อมตอ Bluetooth จะจัดเกบ็ไวที่นี่ คุณสามารถเปลีย่น
จํานวนขอความที่จะจัดเกบ็ในแฟมขอมูลนี้ 

●  ถาดออก  — ขอความทีร่อสงจะจัดเกบ็ไวในถาดออก
ชั่วคราว เชน เมื่อโทรศัพทของคุณอยูนอกพืน้ทีใ่หบริการ

●  รายงาน  — คุณสามารถขอใหระบบเครือขายสง
รายงานผลการสงขอความตัวอกัษร รวมทัง้ขอความ
มัลติมีเดียทีคุ่ณสงใหคุณทราบได (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

การเขียนและสงขอความ
เลือก เมนู > ขอความ

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอาน
ขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอนัตรายหรือสิ่งอืน่ที่
อาจทาํความเสียหายตอโทรศัพทหรือพซีีของคุณ

กอนทีคุ่ณจะสามารถสรางขอความมัลติมีเดียหรือเขียนเมลได
คุณตองกาํหนดการตั้งคาการเชื่อมตอที่ถูกตอง
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ขนาดของขอความ MMS อาจจํากดั
ตามเครือขายแบบไรสาย หากไฟล
ภาพที่แทรกมีขนาดเกนิขีดจํากดันี้
เครื่องอาจกาํหนดใหภาพมีขนาด
เลก็ลงเพือ่ใหสามารถสงทาง MMS
ได

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติทีใ่ชงาน
รวมกนัไดเทานัน้ทีจ่ะรับและแสดง
ขอความมัลติมีเดียได ลักษณะ
ขอความที่แสดงอาจแตกตางกนัขึ้น
กบัโทรศัพทที่รับขอความ

ตรวจสอบการจํากดัขนาดของเมล
จากผูใหบริการ หากคุณพยายามทีจ่ะสงขอความอเีมลทีม่ี
ขนาดเกนิคาจํากดัของเซิรฟเวอรอเีมล ขอความจะถกูเกบ็ไวใน
โฟลเดอรถาดออก และโทรศัพทจะพยายามสงขอความดัง
กลาวอกีเปนระยะๆ ในการสงอเีมลจะตองใชการเชื่อมตอขอมูล
และการทีโ่ทรศัพทพยายามสงอเีมลอกีอยางตอเนื่องอาจมีการ
คิดคาบริการจากผูใหบริการของคุณ คุณสามารถลบขอความดัง
กลาวในโฟลเดอรถาดออกได หรือยายขอความนัน้ไปยัง
โฟลเดอรฉบับราง

การรับสงขอความจําเปนตองใชบริการเครือขาย

การสงขอความตวัอักษรหรอืขอความมัลติมีเดีย —  เลือก
ขอความใหม

การสงขอความเสียงหรอืขอความอีเมล —  เลือก ตัว
เลือก > สรางขอความ และตัวเลือกที่เกีย่วของ

การเลือกผูรบัหรอืกลุมจากรายการรายชื่อ —  เลือก ถึง

การปอนเบอรโทรศัพทหรอืที่อยูอีเมลของผูรบัดวย
ตนเอง —  เลอืกชอง ถงึ

เพิม่เครือ่งหมายอัฒภาค (;) ที่ใชคั่นผูรบัแตละคน — 
กด *

การปอนหัวขออีเมลหรอืขอความมัลตมิีเดีย —  ปอนลงใน
ชอง หัวขอ หากมองไมเห็นชอง หัวขอ ใหเลอืก ตวัเลือก >
ชองเพิม่เตมิ เพือ่เปลี่ยนชองที่สามารถมองเห็นได

การเขียนขอความ —  ปอนขอความลงในชองขอความ

การเพิ่มออปเจ็กตลงในขอความหรอือีเมล —  เลือก 
และชนิดของเนือ้หาที่เกีย่วของ ชนดิของขอความอาจเปลี่ยน
เปนขอความมัลติมีเดียตามเนือ้หาที่แทรก

การสงขอความหรอือีเมล —  เลือก  หรือกดปุมโทรออก

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอกัษรทีม่ี
ความยาวมากกวาความยาวที่กาํหนดของขอความเดียว สําหรับ
ขอความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบงสงขอความออกเปน
สองขอความขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามนัน้ สําหรับ
ตัวอกัษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนกั เครื่องหมายอืน่ๆ หรือตัว
อกัษรจากภาษาทีเ่ลือกบางภาษาจะใชพืน้ทีม่ากขึ้น ซึง่อาจ
จํากัดจํานวนตัวอกัษรที่สามารถสงเปนขอความเดียวไดนอยลง

ถาดรับขอความเขา
การรับขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และ ถาดเขา
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ในโฟลเดอรถาดเขา  แสดงถงึขอความตัวอกัษรที่ยังไมได
อาน  ขอความมัลติมีเดียทีย่ังไมอาน  ขอความเสียงทีย่ัง
ไมอาน และ  ขอมูลทีร่ับผานการเชื่อมตอ Bluetooth
เมื่อคุณไดรับขอความ  และ 1 ขอความใหม แสดงในหนา
จอหลกั ในการเปดขอความ เลือก แสดง ในการเปดขอความใน
โฟลเดอรถาดเขา ใหเลอืกขอความ ในการตอบขอความทีไ่ด
รับ เลือก ตวัเลือก > ตอบ

ขอความมัลติมีเดีย

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอาน
ขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอืน่ที่
อาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพซีีของคุณ

คุณอาจไดรับการแจงเตือนวามีขอความมัลติมีเดียรออยูในศูนย
ฝากขอความมัลติมีเดีย ในการเริ่มการเชื่อมตอ GPRS เพือ่ดึง
ขอความไปไวที่โทรศัพทของคุณ ใหเลือก ตวัเลือก > ดงึ
เมื่อคุณเปดขอความมัลติมีเดีย ( ) คุณอาจเห็นภาพและ
ขอความ สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นหากมีเสียงรวมอยูใน
ขอความ หรือ  หากมีวิดีโอรวมอยูในขอความ ในการเปด
เสียงหรือวิดีโอ ใหเลอืกเครื่องหมาย

ในการดูออปเจ็กตสื่อทีร่วมอยูในขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก
ตวัเลือก > ออปเจ็กต

หากขอความนั้นมีการนําเสนอในรูปแบบมัลติมีเดียรวมอยูดวย
สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น ในการเปดการนาํเสนอ ใหเลือก
เครื่องหมาย 

ขอมูล, การตั้งคา และขอความบริการ
เว็บ
โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความทีป่ระกอบดวยขอมูล
ตางๆ ไดหลายรูปแบบ เชน นามบัตร เสียงเรียกเขา โลโก
ระบบ รายการปฏิทนิ และการแจงเตือนอเีมล นอกจากนี้ คุณ
อาจไดรับคาติดตั้งในรูปแบบของขอความสําหรับกาํหนดคา
จากผูใหบริการ

หากตองการบันทึกขอมูลจากขอความ เลอืก ตวัเลือก และ
เลือกตัวเลือกทีต่องการ
ขอความบริการเว็บเปนการแจงขอมูล (เชน หัวขอขาว) และ
อาจมีขอความแบบตัวอกัษรหรือลงิคดวย โปรดติดตอผูให
บริการของคุณเพื่อสอบถามขอมูลเกีย่วกบัการใชงานและการ
สมัครเปนสมาชิก

ตัวอานขอความ
ตัวอานขอความจะชวยใหคุณสามารถฟงขอความ มัลติมีเดีย
ตลอดจนขอความเสียงและอเีมล

ในการเปลี่ยนการตั้งคาการอานขอความในแอปพลิเคชั่นเสียง
พูด เลอืก ตัวเลือก > เสียงพูด

ในการฟงขอความใหมหรืออเีมล ในหนาจอหลัก ใหกดปุม
เลือกซายคางไวจนกวาแอปพลิเคชั่นตัวอานขอความจะเปดขึ้น
มา
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ในการฟงขอความจากโฟลเดอรถาดเขาหรืออเีมลจากศูนย
ฝากขอความของคุณ ใหเลอืกขอความและ ตัวเลือก > ฟง ใน
การหยุดการอาน กดปุมวางสาย

ในการหยุดชั่วคราวหรือเริ่มเลนตอ ใหกดปุมเลื่อน ในการขาม
ไปยังขอความหรืออีเมลถัดไป ใหเลื่อนไปทางขวา ในการเลน
ขอความหรืออเีมลปจจุบันอกีครั้ง ใหเลื่อนไปทางซาย ในการ
ขามไปยังขอความกอนหนา ใหเลือ่นไปทางซายสองครั้ง ใน
การปรับระดับความดังของเสียง ใหเลือ่นขึ้นหรือลง

ในการดูขอความหรืออเีมลปจจุบันในรูปแบบขอความโดยไมมี
เสียง เลือก ตัวเลือก > ดู

อีเมล
การตัง้คาอีเมลของคุณ
ดวยตัวชวยอเีมลของ Nokia คุณสามารถตั้งคาบัญชีอเีมลของ
บริษทั เชน Microsoft Outlook, Mail for Exchange หรือ
Intellisync พรอมทัง้ตั้งคาบัญชีอเีมลอนิเทอรเน็ตของคุณ
เมื่อตั้งคาอีเมลของบริษัท เครื่องอาจแสดงขอความขอใหคุณ
ปอนชื่อของเซิรฟเวอรทีเ่ชื่อมโยงกบัทีอ่ยูอเีมลของคุณ
สอบถามขอมูลเพิม่เติมจากแผนก IT ของบริษัทคุณ
1. ในการเริ่มตนตัวชวย ไปยังหนาจอหลัก เลือ่นไปทีต่ัวชวย
อเีมล และกดปุมเลือ่น

2. ปอนที่อยูอีเมลและรหัสผาน หากตัวชวยไมสามารถตั้งคา
อเีมลของคุณใหโดยอตัโนมัติ คุณตองเลอืกชนดิบัญชี
อเีมลและปอนการตั้งคาบัญชีที่เกีย่วของ

หากโทรศัพทของคุณมีไคลเอนตอีเมลเพิม่เติมอืน่ รายการ
ไคลเอน็ตอเีมลจะปรากฏใหคุณเลอืกเมื่อคุณเริ่มตนตัวชวย
อเีมล

การสงอเีมล
เลือก เมนู > ขอความ
1. เลอืกศูนยขอความของคุณ และ ตัวเลือก > สรางอีเมล
2. ในชอง ถงึ ปอนที่อยูอเีมลของผูรับ หากพบที่อยูอเีมลของ
ผูรับอยูในรายชื่อ เริ่มตนดวยการปอนชื่อของผูรับ และเลอืก
ผูรับจากผลลัพธที่ตรงกนั หากคุณเพิม่ผูรับหลายคน
แทรก ; เพือ่คั่นระหวางที่อยูอเีมล ใชชอง สําเนาถึง เพือ่สง
สําเนาขอความไปยังผูรับอืน่ หรือชอง สําเนาลับถึง เพือ่สง
สําเนาลับไปถงึผูรับ หากมองไมเห็นชอง สําเนาลับถึง
เลอืก ตวัเลือก > อื่นๆ > แสดงสําเนาลับ

3. ในชอง เรื่อง ใหปอนหัวเรื่องของอเีมล
4. ปอนขอความของคุณลงในพืน้ที่สําหรับขอความ

5. เลอืก ตวัเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้

● เพิ่มสิ่งที่แนบ  — เพิม่สิ่งที่แนบลงในขอความ
● ลําดบัความสําคัญ  — กาํหนดลาํดับความสําคัญของ
ขอความ

● แฟลก  — ตั้งแฟลกทีข่อความเพื่อติดตาม
● แทรกแบบขอความ  — แทรกขอความจากแมแบบ
● เพิ่มผูรบั  — เพิม่ผูรับลงในขอความจากรายชื่อ
● ตัวเลือกการแกไข  — ตัด คัดลอก หรือวางขอความที่
เลอืกไว

● ภาษาที่ใชเขียน:  — เลือกภาษาที่ใชเขียน
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6. เลอืก ตวัเลือก > สง

การเพิ่มสิง่ทีแ่นบ
เลอืก เมนู > ขอความ

ในการเขียนขอความอเีมล เลอืกศูนยขอความของคุณ และ ตัว
เลือก > สรางอีเมล

ในการเพิม่สิ่งทีแ่นบลงในขอความอเีมล เลอืก ตวัเลือก >
เพิ่มสิ่งที่แนบ

ในการเอาสิ่งทีแ่นบที่เลอืกไวออก เลอืก ตวัเลือก > ลบสิ่งที่
แนบ

การอานอเีมล
เลอืก เมนู > ขอความ

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอาน
ขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอืน่ที่
อาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพซีีของคุณ

ในการอานขอความอเีมลที่ไดรับ เลอืกศูนยขอความ และเลือก
ขอความจากรายการ

ในการตอบกลับผูสงขอความ เลอืก ตวัเลือก > ตอบ ในการ
ตอบกลับผูสงและผูรับอืน่ทั้งหมด เลือก ตัวเลือก > ตอบกลับ
ทั้งหมด

ในการสงตอขอความ ใหเลอืก ตวัเลือก > สงตอ

การดาวนโหลดสิง่ทีแ่นบ
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยขอความ

ในการดูสิ่งทีแ่นบในขอความอเีมลทีไ่ดรับ เลื่อนไปทีช่องสิ่งที่
แนบ และเลอืก ตวัเลือก > การกระทํา > เปด หากใน
ขอความมีสิ่งที่แนบหลายรายการ จะมีรายการปรากฏขึ้นเพือ่
แสดงวาสิ่งทีแ่นบใดไดรับการดาวนโหลดหรือไมไดรับการ
ดาวนโหลด

ในการดาวนโหลดสิ่งทีแ่นบที่เลือกไว หรือสิ่งที่แนบทั้งหมด
จากรายการลงในโทรศัพทของคุณ เลือก ตัวเลอืก >
ดาวนโหลด หรือ ดาวนโหลดทั้งหมด สิ่งที่แนบไมไดจัดเกบ็
อยูในเครื่องของคุณ และจะถกูลบออกเมื่อคุณลบขอความ

ในการบันทกึสิ่งที่แนบทีเ่ลือกไว หรือสิ่งทีแ่นบที่ดาวนโหลดไว
ทั้งหมดลงในโทรศัพทของคุณ เลอืก ตวัเลือก > บนัทึก
หรือ บันทึกทั้งหมด

ในการเปดสิ่งทีแ่นบทีด่าวนโหลดและไดเลอืกไว ใหเลอืก ตัว
เลือก > การกระทํา > เปด

การตอบกลับคําขอประชุม
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยขอความ

เลือกคําขอการประชุมทีไ่ดรับ ตวัเลือก และจากตัวเลือกตอไป
นี้

● ยอมรบั  — ยอมรับคําขอประชุม
● ปฏิเสธ  — ปฏิเสธคําขอประชุม
● สงตอ  — สงตอคําขอประชุมไปยังผูรับอืน่
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● ลบออกจากปฏิทิน  — ลบการประชุมที่ถูกยกเลิกออกจาก
ปฏิทนิของคุณ

การคนหาขอความอเีมล
เลอืก เมนู > ขอความ และศูนยขอความ

ในการคนหารายการภายในผูรับ เรื่อง และเนื้อหาของขอความ
อเีมลในศูนยขอความ เลือก ตัวเลือก > คนหา

ในการหยุดการคนหา เลอืก ตัวเลือก > หยุดคนหา

ในการเริ่มคนหาใหม เลอืก ตัวเลือก > คนหาใหม

การลบอเีมล
เลอืก เมนู > ขอความ และศูนยขอความ

ในการลบขอความอเีมลที่เลอืก เลอืก ตวัเลือก > ลบ ขอความ
จะถูกนาํไปไวในโฟลเดอรรายการที่ลบแลว หากมี

ในการลางโฟลเดอรรายการทีล่บ เลอืกโฟลเดอร และ ตวั
เลือก > ลางขอความที่ลบไป

การสลับระหวางโฟลเดอรอีเมล
เลอืก เมนู > ขอความ และศูนยขอความ

ในการเปดโฟลเดอรอเีมลหรือศูนยขอความอืน่ เลอืก ถาดเขา
ทีด่านบนสุดของหนาจอ เลอืกโฟลเดอรอเีมลหรือศูนย
ขอความจากรายการ

การยกเลิกการเชื่อมตอกับศนูยฝาก
ขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยขอความ

ในการยกเลิกการซิงโครไนซระหวางโทรศัพทและเซริฟเวอร
ของอเีมล และในการทาํงานกบัอเีมลโดยไมใชการเชื่อมตอ
แบบไรสาย เลอืก ตวัเลือก > ยุติการเชื่อมตอ หากศูนย
ขอความของคุณไมมีตัวเลอืก ยุตกิารเชื่อมตอ เลือก ตัว
เลือก > ออก เพือ่ยุติการเชื่อมตอกบัศูนยขอความ

ในการเริ่มการซิงโครไนซอกีครั้ง เลอืก ตวัเลือก > เชื่อมตอ

การตั้งคาอเีมลทั่วไป
เลือก เมนู > ขอความ และ ตั้งคา > การตั้งคาทั่วไป
เลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● เคาโครงรายการขอความ  — เลอืกวาจะใหขอความ
อเีมลในถาดเขาแสดงขอความหนึ่งหรือสองบรรทัด

● ดตูวัอยางขอความ  — แสดงตัวอยางขอความขณะเลือ่นดู
รายการขอความอีเมลในถาดเขา

● ตวัแบงชื่อ  — หากตองการใหสามารถขยายหรือยอรายการ
ขอความอเีมลได เลอืก เปด

● การแจงเตอืนดาวนโหลด  — ตั้งคาโทรศัพทใหแสดงการ
แจงเตือนเมื่อดาวนโหลดสิ่งที่แนบมาในอเีมลแลว

● เตือนกอนลบ  — ตั้งคาโทรศัพทใหแสดงการเตือนกอนที่
คุณจะลบขอความอเีมล

● โหลดรปูภาพ HTML  — โหลดภาพ HTML ในอเีมลโดย
อตัโนมัติ
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การดูขอความบนซิมการด
เลอืก เมนู > ขอความ และ ตวัเลือก > ขอความซิม
กอนที่คุณจะสามารถดูขอความในซิมได คุณตองคัดลอก
ขอความดังกลาวไปยังแฟมขอมูลในโทรศัพทของคุณกอน

1. เลอืก ตวัเลือก > เลือก/ไมเลือก > เลือก หรือ เลือก
ทั้งหมด เพือ่เลือกขอความ

2. เลอืก ตวัเลือก > คัดลอก รายการแฟมขอมูลจะเปดขึ้น

3. ในการเริ่มการคัดลอก เลือกแฟมขอมูล ในการดูขอความ
ใหเปดแฟมขอมูล

การตั้งคาขอความ
อาจมีการกาํหนดการตั้งคาไวลวงหนาในโทรศัพทของคุณ หรือ
คุณอาจไดรับการตั้งคาเปนขอความ ในการปอนการตั้งคาดวย
ตัวเอง ใหกรอกขอมูลลงในฟลดทัง้หมดที่มีเครื่องหมาย ตอง
ระบุ หรือเครื่องหมายดอกจันกาํกบัอยู
ผูใหบริการของคุณอาจตั้งคาศูนยขอความหรือจุดเชื่อมตอบาง
อยางหรือทัง้หมดไวลวงหนาในโทรศัพทของคุณ และคุณอาจ
ไมสามารถเปลี่ยนแปลง สราง แกไข หรือลบออกได

การตัง้คาขอความแบบตัวอักษร
เลอืก เมนู > ขอความ และ ตวัเลือก > การตัง้คา >
ขอความตัวอักษร
เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● ศนูยรบัฝากขอความ  —  ดูรายการศูนยรับสงขอความที่มี
อยูทั้งหมดที่ถกูกําหนดไวแลว

● ศนูยขอความที่ใช  —  เลอืกศูนยรับสงขอความทีใ่ช
สําหรับสงขอความแบบตัวอกัษร

● การเขารหัสอักขระ  —  ในการใชการแปลงตัวอกัษรเปน
ระบบเขารหัสอืน่เมื่อเปนไปได เลือก การสนับสนุนที่ลดลง

● การรบัรายงาน  —  เลอืกวาจะใหเครือขายสงรายงาน
การนําสงขอความของคุณหรือไม (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

● อายุขอความ  —  เลือกระยะเวลาทีศู่นยรับสงขอความจะ
สงขอความใหอกีครั้งหากสงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) หากไมสามารถสงขอความไดภายใน
ระยะเวลาทีก่ําหนด ขอความจะถูกลบออกจากศูนยรับสง
ขอความ

● สงขอความเปน  — โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ หาก
ตองการทราบวาศูนยขอความสามารถแปลงขอความตัว
อกัษรเปนรูปแบบอืน่ๆ เหลานี้ไดหรือไม

● การเชือ่มตอที่เลือก  —  เลือกการเชื่อมตอทีจ่ะใช
● ตอบผานศูนยเดิม  — เลอืกวาคุณตองการใหสงขอความ
ตอบกลับโดยใชหมายเลขของศูนยรับสงขอความเดียวกนั
หรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การตั้งคาขอความมัลตมิีเดยี
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การตั้งคา >
ขอความมัลติมีเดีย
เลือกจากรายการดังตอไปนี้:
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● ขนาดรปูภาพ  — กําหนดขนาดของภาพในขอความ
มัลติมีเดีย

● โหมดการสราง MMS  — หากคุณเลือก แนะนํา อุปกรณ
จะแจงใหทราบถาคุณพยายามจะสงขอความทีผู่รับอาจไมมี
การสนับสนุน หากคุณเลอืก จํากดั เครื่องจะปองกันไมให
คุณสงขอความทีอ่าจไมไดรับการสนบัสนุน หากตองการ
รวมเนื้อหาไวในขอความโดยไมมีการแจงเตือน ใหเลือก
อิสระ

● จุดเชือ่มตอที่ตั้งไว  — เลอืกจุดเชื่อมตอที่จะใชเปนการ
เชื่อมตอทีต่องการ

● การดงึมัลติมีเดีย  — เลือกวธิีการรับขอความทีต่องการ
หากมี หากตองการรับขอความโดยอตัโนมัติในเครือขาย
โฮมของคุณ ใหเลือก ออโตในเครอืขายบาน ภายนอก
เครือขายโฮมของคุณ คุณไดรับการแจงเตือนวามีขอความที่
จะดึงไดในศูนยขอความมัลติมีเดีย หากคุณเลือก อัตโนมัติ
เสมอ โทรศัพทของคุณจะดําเนินการเชื่อมตอขอมูลแพค
เกต็ทีใ่ชงานอยูโดยอตัโนมัติเพือ่ดึงขอความทัง้ในและนอก
เครือขายโฮมของคุณ เลือก โดยผูใช เพือ่ดึงขอความ
มัลติมีเดียจากศูนยขอความดวยตนเอง หรือ ปด เพือ่ปองกนั
การรับขอความมัลติมีเดียใดๆ การดึงขอมูลอัตโนมัติอาจไม
ไดรับการสนบัสนุนในบางภูมิภาค

● ยอมรบัขอความนิรนาม  — ปฏิเสธขอความจากผูสงที่ไม
ระบุนาม

● รบัโฆษณา  — รับโฆษณาทีเ่ปนขอความมัลติมีเดีย (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

● รบัรายงาน  — แสดงสถานะของขอความที่สงในบันทึก
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● ปฏิเสธการสงรายงาน  — ปองกนัไมใหโทรศัพทของคุณ
สงรายงานการสงของขอความที่ไดรับ

● อายุขอความ  — เลือกระยะเวลาที่ศูนยขอความจะสง
ขอความของคุณใหมหากพยายามสงครั้งแรกไมสําเร็จ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไมสามารถสง
ขอความไปยังผูรับภายในระยะเวลานีไ้ด ขอความจะถูกลบ
ออกจากศูนยขอความ

โทรศัพทจําเปนตองใชการสนับสนนุของเครือขายเพือ่ระบุวามี
การรับหรืออานขอความที่สงแลว ขอมูลนี้อาจเชื่อถอืไมไดใน
บางครั้งขึ้นอยูกบัเครือขายและสถานการณอืน่ๆ

การตั้งคาอเีมล
การจัดการศูนยฝากขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การตั้งคา > อีเมล

ในการเลือกศูนยฝากขอความที่คุณตองการใชเพื่อสงและรับ
อเีมล เลอืก ศนูยฝากขอความที่ใช และศูนยฝากขอความ

ในการลบศูนยฝากขอความและขอความในนั้นออกจาก
โทรศัพทของคุณ เลือก ศนูยฝากขอความ เลือ่นไปทีศู่นย
ฝากขอความที่ตองการ และเลือก ตวัเลือก > ลบ

ในการสรางศูนยฝากขอความใหม เลือก ศนูยฝากขอความ >
ตวัเลือก > ศนูยฝากขอความใหม ชื่อที่คุณตั้งใหศูนยฝาก
ขอความใหมนั้นจะแทนทีศู่นยฝากขอความในหนาจอหลักของ
ขอความ คุณสามารถมีศูนยฝากขอความไดสูงสุด 6 ศูนย
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เลอืก ศนูยฝากขอความ และศูนยฝากขอความเพื่อเปลี่ยน
การตั้งคาการเชื่อมตอ การตั้งคาผูใช การตั้งคาการดึงขอมูล
และการตั้งคาการดึงขอมูลอตัโนมัติ

การตั้งคาศูนยฝากขอความ
เลอืก เมนู > ขอความ และ ตวัเลือก > การตัง้คา >
อีเมล > ศนูยฝากขอความ ศูนยฝากขอความ และ ตั้งคา
ศนูยฝากขอความ
ในการแกไขการตั้งคาสําหรับศูนยขอความ ใหเลือกจากตัว
เลอืกตอไปนี้

● ที่อยูอีเมลของฉัน  — ปอนที่อยูอเีมลของคุณ
● ชื่อผูใช  — ปอนชื่อผูใชทีผู่ใหบริการของคุณใหมา
● รหสัผาน  — ปอนรหัสผานของคุณ หากคุณเวนวางฟลดนี้
ไว ระบบจะแจงใหคุณปอนรหัสผานหากคุณพยายามเชื่อม
ตอกบัศูนยขอความระยะไกล

● เซิรฟเวอรรบัเมล  — ปอนที่อยู IP หรือชื่อโฮสตของ
เซริฟเวอรเมลทีร่ับอเีมลของคุณ

● จุดเชือ่มตอที่ตั้งไว  — เลือกจุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็ (IAP)
● ชื่อศูนยฝากขอความ  — ปอนชื่อศูนยขอความ
● ประเภทศนูยฝากขอความ  — กาํหนดโปรโตคอลอเีมลที่
ผูใหบริการศูนยขอความระยะไกลของคุณแนะนํา ตัวเลอืก
ไดแก POP3 และ IMAP4 การตั้งคานี้ไมสามารถเปลี่ยนแปลง
ได

● ความปลอดภยั  — เลอืกตัวเลือกความปลอดภัยที่ใชใน
การรักษาความปลอดภัยการเชื่อมตอศูนยขอความระยะไกล

● พอรต  — กาํหนดพอรตสําหรับการเชื่อมตอ

● ล็อกอินแบบรบัรอง APOP (สําหรับ POP3 เทานั้น) — ใชกบั
โปรโตคอล POP3 เพือ่เขารหัสการสงรหัสผานไปยัง
เซริฟเวอรอเีมลระยะไกลในขณะที่เชื่อมตอกบัศูนยขอความ

การตั้งคาผูใช
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การตั้งคา >
อีเมล > ศนูยฝากขอความ ศูนยฝากขอความ และ การตั้ง
คาผูใช
เลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● ชือ่ผูใช  — ปอนชื่อของคุณ ชื่อของคุณจะแทนทีท่ี่อยูอเีมล
ของคุณในเครื่องของผูรับ หากเครื่องของผูรับรองรับ
ฟงกชันนี้

● สงขอความ  — กําหนดวิธสีงอเีมลจากโทรศัพทของคุณ
เลอืก สงทันที สําหรับโทรศัพททีจ่ะเชื่อมตอกบัศูนยฝาก
ขอความเมื่อคุณเลือก สงขอความ หากคุณเลือก ระหวาง
เชื่อมตอถัดไป อเีมลจะถูกสงเมื่อมีการเชื่อมตอกบัศูนย
ฝากขอความระยะไกล

● สงสําเนาถึงตวัเอง  — เลือกวาคุณตองการใหสงสําเนา
อเีมลไปยังศูนยฝากขอความของคุณหรือไม

● รวมลายเซ็น  — เลือกวาคุณตองการใสลายเซ็นในอเีมล
ของคุณหรือไม

● การแจงอีเมลใหม  — เลือกวาคุณตองการรับการแจงเตือน
อเีมลใหม (สัญญาณเสียง บันทึก และสัญลักษณเมล) เมื่อ
ไดรับอเีมลใหมหรือไม

● การลบอีเมล  — เลือกวาคุณตองการลบอเีมลออกจาก
โทรศัพทเทานัน้ ลบออกจากโทรศัพทและเซิรฟเวอร หรือ
ตองการใหถามทุกครั้ง
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● ที่อยูตอบกลับ  — ระบุที่อยูอเีมลในการสงทีใ่ชตอบกลับ
อเีมลที่สงมาจากศูนยฝากขอความทีเ่กีย่วของ

การตัง้คาขอความบริการเว็บ
เลอืก เมนู > ขอความ และ ตวัเลือก > การตัง้คา >
ขอความบรกิาร
เลอืกวาคุณตองการรับขอความบริการหรือไม ในการตั้งคาให
โทรศัพทใชงานเบราเซอรโดยอตัโนมัติ และเริ่มการเชื่อมตอ
เครือขายเพือ่ดึงเนือ้หาเมื่อคุณไดรับขอความบริการ เลอืก
ดาวนโหลดขอความ > อัตโนมัติ

การตัง้คาการแสดงขอมูลของระบบที่ใช
งาน
เลอืก เมนู > ขอความ และ ตวัเลือก > การตัง้คา >
ขอความจากระบบ
หากตองการขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัหัวขอตางๆ และหมายเลข
หัวขอที่เกีย่วของกัน โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● การรับ  — เลือกวาคุณตองการรับขอความแสดงขอมูลของ
ระบบที่ใชงานหรือไม

● ภาษา  — เลือกภาษาที่คุณตองการใชรับขอความ:
ทั้งหมด, ที่เลือก หรือ อื่นๆ

● การตรวจหาหัวขอ  — เลอืกวาโทรศัพทจะคนหา
หมายเลขหัวขอใหม และบันทกึหมายเลขใหมโดยไมใสชื่อ
ลงในรายการหัวขอโดยอตัโนมัติหรือไม

การตั้งคาอืน่ๆ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การตั้งคา > อื่นๆ
เลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● บนัทึกขอความที่สง  — เลือกวาคุณตองการบันทกึสําเนา
ของขอความแบบตัวอกัษร, ขอความมัลติมีเดีย หรืออีเมลที่
คุณสงไปยังแฟมขอมูล สง หรือไม

● จํานวนขอความที่บนัทึก  —  กาํหนดจํานวนขอความที่สง
แลวที่จะบันทกึลงในแฟมขอมูลรายการที่สงในแตละครั้ง
เมื่อถึงขีดจํากดัแลว ขอความเกาที่สุดจะถูกลบออก

● หนวยความจําที่ใช  — เลอืกหนวยความจําที่คุณตองการ
จัดเกบ็ขอความ
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การโทรออก
สายสนทนา 
1. ในโหมดสแตนดบาย ปอนหมายเลขโทรศัพท รวมถึงรหัส
พืน้ที่ ในการลบหมายเลข กด C
สําหรับการโทรออกตางประเทศ ใหกด * สองครั้งสําหรับ
เครื่องหมาย + (แทนรหัสการโทรออกตางประเทศ) และ
ปอนรหัสประเทศ รหัสพืน้ที่ (ไมตองใสเลข 0 นําหนาแลว
แตกรณี) แลวตามดวยเบอรโทรศัพท

2. หากตองการโทรออก กดปุมโทร

3. ในการวางสาย (หรือยกเลกิการโทรออก) ใหกดปุมวางสาย

เมื่อกดปุมวางสาย เครื่องจะวางสายสนทนานัน้เสมอ แมวา
จะมีการใชงานแอปพลิเคชั่นอื่นอยูกต็าม

หากตองการโทรออกจากรายชื่อ ใหเลือก เมนู > รายชื่อ
เลือ่นไปยังรายชื่อที่ตองการ หรือปอนอกัษรตัวแรกของชื่อที่
ตองการลงในชองสําหรับการคนหา ในการโทรถงึรายชื่อ ใหกด
ปุมโทร หากคุณมีหมายเลขจัดเกบ็ไวหลายหมายเลขสําหรับ
หนึง่รายชื่อ ใหเลอืกหมายเลขที่ตองการจากรายชื่อ และกดปุม
โทร

ตัวเลือกทีส่ามารถใชไดระหวางที่
กําลังใชสาย
หากตองการปรับระดับเสียงระหวางการโทร ใชปุมระดับเสียง
ดานขางของอปุกรณของคุณ คุณสามารถใชปุมเลือ่นได ถาคุณ
ปรับเสียงเปน เงียบเสียง เลือก เลิกเงียบ กอน

หากตองการสงรูปภาพหรือคลิปวิดีโอในขอความมัลติมีเดียไป
ยังคูสนทนา เลือก ตัวเลือก > สง MMS (ใชไดในเครือขาย
UMTS เทานั้น) คุณสามารถแกไขขอความและเปลีย่นชื่อผูรับ
กอนสงได กดปุมโทรออก เพือ่สงไฟลไปยังอปุกรณทีใ่ชงาน
รวมกนัได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

หากตองการพกัสายทีส่นทนาอยูเพือ่รับอกีสายที่โทรเขา
เลือก ตัวเลือก > พกัสาย หากตองการสลับสายระหวางสาย
ที่สนทนาอยูและสายที่พกัไว เลือก ตัวเลือก > สลับ

หากตองการสงตัวอักษรแทนเสียงเรียกเขาแบบ DTMF (เชน
รหัสผาน) เลอืก ตัวเลือก > สง DTMF ปอนตัวอกัษร DTMF
หรือคนหาตัวอกัษรนั้นในสมุดโทรศัพท หากตองการปอนตัว
อกัษรขณะรอสาย (w) หรือตัวอกัษรเมื่อตองการหยุดสาย
ชั่วคราว (p) กดปุม * ซ้าํๆ หากตองการสงเสียงสัญญาณ ให
เลือก ตกลง คุณสามารถสงโทน DTMF ไปไวทีช่อง เบอร
โทรศัพท หรือ DTMF ในบัตรรายชื่อ
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เคล็ดลับ: เมื่อคุณมีสายทีก่ําลงัสนทนาเพยีงสายเดียว
และตองการพกัสาย ใหกดปุมโทรออก หากตองการ
ปฏิเสธการโทร กดปุมโทรออกอกีครั้ง

ระหวางการสนทนา หากตองการเปลี่ยนใหเสียงออกจาก
ลาํโพงแทนที่จะออกจากเครื่อง เลือก ตัวเลือก > ใชงาน
ลําโพง ถาคุณตอชุดหูฟงทีท่ํางานรวมกนัไดเขากบัการเชื่อม
ตอ Bluetooth และตองการเปลีย่นใหเสียงออกทีชุ่ดหูฟง
เลอืก ตวัเลือก > ใชงานแฮนดฟรี หากตองการสลบักลบัมา
ทีต่ัวเครื่อง เลือก ตัวเลือก > ใชงานหูฟงในตัว

เพือ่วางสายทีส่นทนาอยูและเปลีย่นไปรับสายเรียกซอน เลอืก
ตวัเลือก > แทนที่

ถาคุณมีสายที่กาํลงัสนทนาจํานวนมาก และตองการวางทุก
สาย เลอืก ตวัเลือก > วางสายทั้งหมด
ตัวเลือกหลายตัวซึง่คุณสามารถใชไดขณะสนทนา คือ บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย

ขอความเสียง
เลอืก เมนู > เครื่องมือ > โทรศูนย
เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) เปนครั้งแรก ระบบจะขอใหคุณปอนหมายเลขของ
ศูนยฝากขอความเสียงของคุณ

เมื่อตองการโทรไปยังศูนยฝากขอความเสียง ใหเลื่อนไปที่
ศนูยขอความเสียง แลวเลอืก ตัวเลือก > โทรออกศูนย
ขอความเสียง

เมื่อตองการโทรไปยังศูนยฝากขอความวดิีโอ ใหเลือ่นไปที่
ศนูยขอความวิดีโอ แลวเลือก ตวัเลือก > โทรศนูย
ขอความวิดีโอ

หากคุณไดกาํหนดการตั้งคาสายอนิเทอรเนต็ใหกบัโทรศัพท
ของคุณแลว และมีศูนยขอความโทรอนิเทอรเน็ต ในการโทร
ออกไปยังศูนยขอความ ใหเลือ่นไปทีศู่นยขอความ และเลือก
ตวัเลือก > โทรออกศนูยโทรทางเน็ต

ในการโทรออกไปยังศูนยขอความของคุณในโหมดสแตนด
บาย ใหกด 1 คางไว หรือกด 1 แลวตามดวยปุมโทร เลือกศูนย
ขอความที่คุณตองการโทรไป

ในการเปลี่ยนเบอรโทรศัพทของศูนยขอความ ใหเลือกศูนย
ขอความและ ตวัเลือก > เปลี่ยนเบอร

การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย
หากตองการรับสายเรียกเขา กดปุมโทร หรือเปดสไลด

หากตองการปดเสียงเรียกเขาของสายทีโ่ทรเขา เลือก เงียบ

หากคุณไมตองการรับสาย ใหกดปุมวางสาย หากคุณเปดใช
ฟงกชัน การโอนสาย > สายสนทนา > ถาไมวาง ในการตั้ง
คาโทรศัพทเพือ่โอนสาย เมื่อคุณปฏิเสธไมรับสาย เครื่องจะ
โอนสายเรียกเขานัน้ดวย

เมื่อคุณเลือก เงียบ เพือ่ปดเสียงเรียกเขาของสายที่โทรเขา
คุณสามารถสงขอความแบบตัวอกัษรโดยทีไ่มตองปฏิเสธสาย
ที่โทรเขา เพือ่แจงผูทีโ่ทรวาคุณไมสามารถรับสายได เลอืก ตัว
เลือก > สงขอความ หากตองการกําหนดตัวเลือกนี้และเขียน
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ขอความตัวอกัษรมาตฐาน เลอืก เมนู > เครือ่งมือ > การตั้ง
คา และ โทรศัพท > การโทร > ปฏเิสธสายดวยขอความ

การประชุมสาย
โทรศัพทของคุณสามารถรองรับผูรวมประชุมสายไดมากที่สุด
หกสาย รวมทั้งตัวคุณ

1. โทรออกไปยังผูรวมสายรายแรก

2. ในการโทรไปยังผูรวมสายรายอืน่ ใหเลอืก ตัวเลือก >
โทรออกใหม สายแรกจะถกูพกัไว

3. เมื่อมีผูรับสายใหมแลว หากตองการดึงสายแรกกลบัเขา
รวมประชุมทางโทรศัพท ใหเลอืก ตวัเลือก > ประชุม
ในการเพิม่คนใหมเขาสูสาย ใหโทรไปยังผูรวมประชุมราย
อืน่ และเพิม่สายใหมเขารวมการประชุมสาย

ในการสนทนาเปนการสวนตัวกบัผูรวมประชุมคนหนึ่ง เลือก
ตัวเลือก > ประชุม > สวนตัว
เลือ่นไปที่ผูรวมประชุม และเลอืก สวนตัว โทรศัพทจะพกั
สายการประชุมในเครื่องของคุณไว สวนผูรวมประชุมสาย
ยอืน่ๆ จะยังสามารถสนทนาตอไปได

หากตองการกลับเขาสูการประชุมสาย เลอืก ตวัเลือก >
ประชุม
ในการถอดผูรวมสาย ใหเลือก ตวัเลือก > ประชุม > ถอน
ผูรวมสาย เลือ่นไปที่ผูรวมสาย แลวเลือก ถอน

4. หากตองการจบการประชุมสายที่ใชอยู ใหกดปุมวางสาย

การโทรดวน 
ในการเปดใชคุณสมบัตินี้ เลอืก เมนู > เครือ่งมือ > การตั้ง
คา และ โทรศัพท > การโทร > การโทรดวน

หากตองการกําหนดหมายเลขโทรศัพทจากตัวเลขใดตัวเลข
หนึง่ (2-9) ใหเลือก เมนู > เครื่องมือ > โทรดวน เลื่อนไป
ที่ปุมที่คุณตองการกาํหนดหมายเลขโทรศัพท แลวเลอืก ตัว
เลือก > กําหนด หมายเลข 1 ถูกสงวนไวสําหรับศูนยฝาก
ขอความเสียงหรือวิดีโอ และสําหรับการเขาสูเวบ็เบราเซอร

หากตองการโทรออกในโหมดสแตนดบาย กดปุมที่ไดกาํหนด
ไวและกดโทรออก

สายเรียกซอน 
คุณสามารถรับสายเรียกเขาในขณะทีก่ําลังสนทนากบัสายอืน่
ได ในการเปดใชฟงกชันสายเรียกซอน ใหเลอืก การตั้งคา >
โทรศัพท > การโทร > สายเรยีกซอน (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

ในการรับสายเรียกซอน ใหกดปุมโทร สายแรกจะถูกพักสายไว

ในการสลบัระหวางสายสนทนาสองสาย ใหเลอืก สลับ ในการ
เชื่อมสายเรียกเขาหรือสายที่พกัไวเขากบัสายที่สนทนาอยู
และวางสายของคุณเองจากสายทัง้สอง เลอืก ตวัเลือก >
โอน เมื่อตองการวางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุมวางสาย ในการ
วางทั้งสองสาย ใหเลือก ตวัเลือก > วางสายทั้งหมด
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การโทรออกโดยใชเสียง
โทรศัพทของคุณจะสรางรายการเสียงสําหรับรายชื่อโดย
อตัโนมัติ ในการฟงรายการเสียงสังเคราะห ใหเลือกรายชื่อ
และ ตัวเลือก > รายละเอียดรายการเสียง เลื่อนไปที่ราย
ละเอยีดของรายชื่อ และเลือก ตวัเลือก > เลนรายการเสียง

การโทรออกโดยใชรายการเสียง

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกดิ
ปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในที่ทีม่ีเสียงดังหรืออยูในสถานการณ
ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพยีง
อยางเดียวไมวาในสถานการณใดกต็าม

เมื่อคุณใชการโทรออกดวยเสียง ลําโพงจะเริ่มทาํงาน ใหถือ
โทรศัพทหางจากตัวเล็กนอยเมื่อคุณพูดรายการเสียง

1. ในการเริ่มตนการโทรดวยเสียง ในหนาจอหลัก ใหกดปุม
โทรคางไว หากมีการเสียบชุดหูฟงทีใ่ชงานรวมกนัไดซึ่งมี
ปุมชุดหูฟง ใหกดปุมชุดหูฟงคางไวเพือ่เริ่มการโทรดวย
เสียง

2. จะมีเสียงดังขึ้นสั้นๆ และ พดูตอนนี้ จะปรากฏขึ้น เปลง
เสียงพดูชื่อทีจ่ัดเกบ็ไวของรายชื่อนัน้ๆ อยางชัดเจน

3. โทรศัพทจะเลนรายการเสียงสังเคราะหสําหรับรายชื่อที่
จดจําไดในภาษาของเครื่องทีเ่ลือกไว และแสดงชื่อและ
หมายเลขโทรศัพท ในการยกเลกิการโทรดวยเสียง ให
เลอืก หยุด

หากมีการจัดเกบ็หมายเลขหลายรายการสําหรับหนึง่ชื่อ คุณ
สามารถเปลงเสียงพดูชื่อและประเภทของหมายเลข เชน
หมายเลขโทรศัพทมือถอืหรือหมายเลขโทรศัพท ไดเชนกัน

การโทรสายวิดีโอ
เมื่อคุณทําการสนทนาทางวิดีโอ (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) คุณจะเห็นวดิีโอสองทางตามเวลาจริงระหวางคุณและ
ผูรับสาย ภาพวดิีโอสดหรือภาพวิดีโอที่ถายไวโดยใชกลองถาย
รูปในอปุกรณจะแสดงใหแกคูสนทนาทางวิดีโอปลายสายดู

หากตองการสนทนาทางวิดีโอ คุณจําเปนตองมี USIM การด
และอยูภายในบริเวณพืน้ที่ครอบคลมุของระบบเครือขาย UMTS
โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายเพือ่สอบถามขอมูลเกี่ยวกับ
บริการและการเปนสมาชิกของบริการสนทนาทางวิดีโอ

ทั้งนี้ คุณสามารถสนทนาทางวิดีโอไดระหวางคุณกบัคูสนทนา
อกีฝายเทานั้น โดยสามารถใชการสนทนาทางวดิีโอไดกบั
โทรศัพทเคลื่อนที่ทีใ่ชงานรวมกันไดหรือไคลเอนต ISDN แต
คุณจะไมสามารถใชงานฟงกชันการสนทนาทางวิดีโอได หากมี
การใชสายสนทนา สายสนทนาทางวดิีโออืน่ หรือสายขอมูลอืน่
อยู

ไอคอน
   คุณไมไดรับภาพวิดีโอ (เนื่องจากผูรับไมไดสงภาพวิดีโอ

หรือระบบเครือขายไมไดสงวิดีโอนั้น)

   คุณปฏิเสธการสงภาพวดิีโอจากเครื่องของคุณ หาก
ตองการสงเปนภาพนิง่แทน เลือก เมนู > เครือ่งมือ > การ
ตัง้คา และ โทรศัพท > การโทร > รปูภาพในสายวิดโีอ
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แมวาคุณจะปฏิเสธการสงภาพวดิีโอในระหวางสายสนทนาทาง
วดิีโอ คุณยังคงตองเสียคาใชจายเปนสายสนทนาทางวดิีโอ
ตรวจสอบราคาจากผูใหบริการ
1. หากตองการเริ่มการสนทนาทางวิดีโอ ใหปอนหมายเลข
โทรศัพทในโหมดสแตนดบาย หรือเลอืก รายชื่อ และราย
ชื่อ

2. เลอืก ตวัเลือก > โทร > สายวิดโีอ
กลองตัวรองที่อยูดานหนาจะถูกใชตั้งแตเริ่มแรกในสาย
สนทนาทางวดิีโอ การเริ่มตอสายอาจตองใช เวลาสักครู
กําลังรอภาพวิดีโอ จะปรากฏขึ้น ในกรณีที่ตอสายไมได
(เปนตนวา ระบบเครือขายไมรองรับฟงกชันการสนทนาทาง
วดิีโอ หรือเครื่องปลายสายไมสามารถใชงานรวมกนัได)
เครื่องจะแสดงขอความใหคุณเลอืกวาตองการใชสายโทร
ออกตามปกติหรือสงขอความหรือขอความมัลติมีเดียแทน

หากตอสายสนทนาทางวิดีโอไดเรียบรอยแลว คุณจะเห็น
ภาพวิดีโอสองกรอบ และไดยินเสียงออกจากลําโพง ผูรับ
สายอาจปฏิเสธการสงวดิีโอ ( ) ในกรณีนี้ คุณจะไดยิน
เสียงและอาจเห็นภาพนิง่หรือภาพทีม่ีพืน้หลงัเปนสีเทา

3. หากตองการจบการสนทนาทางวดิีโอ ใหกดปุมวางสาย

ระหวางใชสายวิดีโอ
ในการเปลีย่นระหวางการแสดงวดิีโอหรือการฟงแตเสียงของผู
โทรเขา เลือก ตัวเลือก > ใชงาน หรือ ไมใชงาน และตัว
เลอืกทีต่องการ

อยาถือเครื่องไวใกลหูขณะใชลําโพง เพราะอาจมีการเปดระดับ
เสียงดังสูงสุดไว ในการเปดใชงานลําโพง เลอืก ตัวเลือก >
ใชงานลําโพง หากคุณตอชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันไดเขากบั
การเชื่อมตอ Bluetooth ในการกําหนดใหเสียงไปที่ชุดหูฟง
เลือก ตัวเลือก > ใชงานแฮนดฟร ีBT
หากตองการสลบักลบัไปที่เครื่องโทรศัพท เลอืก ตวัเลือก >
ใชงานหูฟงในตวั

ในการใชกลองดานหลงัโทรศัพทเพือ่สงวิดีโอ เลือก ตัว
เลือก > ใชกลองรอง ในการสลบักลับไปที่กลองดานหนา
โทรศัพท เลือก ตัวเลือก > ใชกลองหลัก

ในการจับภาพจากวดิีโอที่คุณกาํลังสง เลือก ตัวเลือก > สง
ภาพที่จับไว จะมีการหยุดการสงวดิีโอชั่วคราว และภาพทีจ่ับ
ไวจะปรากฏใหผูรับเห็น ภาพที่จับไวจะไมไดรับการจัดเกบ็

ในการยอหรือขยายภาพ ใหเลือก ตวัเลือก > ยอ/ขยาย

ในการเปลี่ยนคุณภาพของวิดีโอ เลอืก ตวัเลือก > กําหนด
ลักษณะวิดโีอ > คณุภาพปกติ, ขอมูลที่ชดัขึ้น หรือ วิดโีอ
ราบรืน่ขึ้น

การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย
การสนทนาทางวิดีโอ
เมื่อมีสายสนทนาทางวดิีโอ  จะปรากฏขึ้น

หากตองการรับสายสนทนาทางวิดีโอ กดปุมโทรออก ยอมให
สงภาพวิดีโอใหผูโทร? จะปรากฏขึ้น หากตองการเริ่มตนสง
ภาพวิดีโอสด เลือก ใช
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หากคุณไมเปดใชการสนทนาทางวดิีโอ คุณจะไดยินเฉพาะ
เสียงของผูโทรมาเทานั้น หนาจอสีเทาจะปรากฏแทนภาพ
วดิีโอ หากตองการแทนที่หนาจอสีเทาดวยภาพนิง่ซึ่งถายโดย
กลองจากโทรศัพทของคุณ เลือก เมนู > เครือ่งมือ > การ
ตัง้คา และ โทรศัพท > การโทร > รปูภาพในสายวิดโีอ

หากตองการจบการสนทนาทางวดิีโอ ใหกดปุมจบการทํางาน

มุมมองรวม
ใชฟงกชันมุมมองรวม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เพือ่สง
ภาพสดหรือคลปิวดิีโอจากโทรศัพทมือถือของคุณไปยัง
โทรศัพทมือถือเครื่องอืน่ทีใ่ชงานรวมกนัไดในระหวางการ
สนทนา

ลาํโพงทาํงานอยูเมื่อคุณเปดใชงานมุมมองรวม หากคุณไม
ตองการใชลาํโพงสําหรับสายสนทนาขณะทีคุ่ณรวมมองวดิีโอ
คุณยังสามารถใชชุดหูฟงที่ใชรวมกนัไดอกีดวย

คําเตือน:  การรับฟงเสียงทีด่ังเกนิไปอยางตอเนื่องอาจ
เปนอนัตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับ
เสียงปกติ และอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลาํโพง

ขอกําหนดมุมมองรวม
มุมมองรวมตองใชการเชื่อมตอ UMTS ความสามารถในการใช
การรวมมองวดิีโอของคุณขึ้นอยูกบัความพรอมใชงานของเครือ
ขาย UMTS โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพือ่ขอขอมูลเกีย่ว
กบับริการนี้ ความพรอมใชงานของเครือขาย UMTS และคาใช
จายที่เกีย่วของกบัการใชบริการนี้

ในการใชการรวมมองวดิีโอ ควรตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:

● โทรศัพทของคุณมีการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอระหวาง
บุคคลแลว

● คุณมีการเชื่อมตอ UMTS ทีใ่ชงานอยู และอยูภายในพืน้ที่
ของเครือขาย UMTS หากคุณออกไปนอกเครือขาย UMTS ใน
ระหวางเซสชันการรวมมองวิดีโอ การรวมมองจะหยุดลง ใน
ขณะที่คุณยังสนทนาตอได

● ทัง้ผูสงและผูรับไดลงทะเบียนเขาสูเครือขาย UTMS แลว
หากคุณเชิญบุคคลอืน่มายังเซสชนัการรวมมอง และ
โทรศัพทของบุคคลนั้นไมไดอยูในพืน้ที่ครอบคลมุของ
ระบบเครือขาย UMTS หรือไมมีฟงกชันการรวมมองวดิีโอติด
ตั้งไว หรือไมไดมีการตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคล
บุคคลนั้นจะไมไดรับคําเชิญทีส่งไปให คุณจะไดรับขอความ
แสดงขอผิดพลาดซึ่งแสดงวาผูรับไมสามารถรับคําเชิญได

การตั้งคาการใชวิดีโอรวม
ในการปรับเปลีย่นการตั้งคาการใชวิดีโอรวม เลอืก เมนู >
เครือ่งมือ > การตัง้คา และ การเชื่อมตอ > มุมมองรวม
ในการตั้งคาการใชวิดีโอรวม คุณตองมีการตั้งคาการเชื่อมตอ
UMTS และการเชื่อมตอระหวางบุคคล
การตั้งคาการเชือ่มตอระหวางบุคคล
การเชื่อมตอระหวางบุคคลเรียกในอกีชื่อหนึง่วาการเชื่อมตอ
SIP (Session Initiation Protocol) การตั้งคารูปแบบ SIP ตองได
รับการกาํหนดคาในโทรศัพทของคุณกอนจึงจะสามารถใชการ
ใชวดิีโอรวมได โปรดติดตอผูใหบริการเพือ่ขอการตั้งคารูปแบบ
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SIP และบันทึกไวในโทรศัพทของคุณ ผูใหบริการอาจสงการตั้ง
คาใหคุณหรือใหรายการพารามิเตอรที่จําเปนกไ็ด
การเพิม่ทีอ่ยู SIP ลงในรายชื่อ
1. เลอืก เมนู > รายชื่อ
2. เลอืกรายชื่อ หรือสรางรายชื่อใหม
3. เลอืก ตวัเลือก > แกไข
4. เลอืก ตวัเลือก > เพิ่มรายละเอียด > รวมมองวิดีโอ
5. ปอนที่อยู SIP ในรูปแบบ username@domainname (คุณ
สามารถใชที่อยู IP แทนชื่อโดเมนได)
หากคุณไมทราบ SIP แอดเดรสของรายชื่อนั้นๆ คุณสามารถ
ใชหมายเลขโทรศัพทของผูรบั รวมดวยรหัสประเทศเพือ่
รวมดูวิดีโอได (หากผูใหบริการเครือขายสนบัสนนุ)

การตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS
การตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS:
● ติดตอผูใหบริการเพื่อกาํหนดขอตกลงสําหรับคุณในการใช
เครือขาย UMTS

● ตรวจดูใหแนใจวาตั้งคาการเชื่อมตอจุดเชื่อมตอ UMTS ของ
โทรศัพทถกูตองแลว สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัการตั้ง
คา โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

การรวมมองวิดีโอสดและคลิปวิดโีอ
ในระหวางใชสายสนทนา ใหเลอืก ตัวเลือก > รวมมองวิดโีอ
1. ในการรวมมองวิดีโอสดขณะสนทนา ใหเลือก วิดโีอสด

ในการรวมมองวดิีโอคลิป ใหเลือก วิดีโอคลิป แลวเลอืก
คลปิทีคุ่ณตองการรวมมอง
คุณอาจจําเปนตองแปลงวดิีโอคลิปเปนรูปแบบทีเ่หมาะสม
สําหรับการรวมมอง หากโทรศัพทของคุณแจงใหคุณทราบ
วาตองแปลงไฟลวิดีโอคลิป ใหเลือก ตกลง โทรศัพทของ
คุณตองมีตัวตัดตอวิดีโอเพือ่ใหการแปลงไฟลทาํงานได

2. หากผูรับมีที่อยู SIP หลายแหงหรือมีเบอรโทรศัพทที่มีรหัส
ประเทศนําหนาจัดเกบ็ไวในรายชื่อ ใหเลือกที่อยูหรือเบอร
โทรที่ตองการ หากยังไมมีที่อยู SIP หรือเบอรโทรศัพทของ
ผูรับ ใหปอนทีอ่ยู SIP หรือเบอรโทรศัพทของผูรับพรอมรหัส
ประเทศ และเลอืก ตกลง เพือ่สงคําเชิญ โทรศัพทของคุณ
จะสงคําเชิญไปยังทีอ่ยู SIP
การรวมมองจะเริ่มขึ้นเองโดยอตัโนมัติเมื่อผูรับตอบรับคํา
เชิญ

ตัวเลือกขณะแบงดูวิดีโอ
   ยอ/ขยายวิดีโอ (ใชไดเฉพาะผูสงเทานั้น)

   ปรับความสวาง (ใชไดเฉพาะผูสงเทานั้น)

 หรือ   ปดเสียงหรือเปดเสียงไมโครโฟน

 หรือ   เปดและปดเสียงลําโพง

 หรือ   พักและเริ่มมุมมองรวมตอ

   สลบัเปนโหมดภาพเต็มจอ (ใชไดเฉพาะผูรับเทานั้น)

3. ในการหยุดเซสชันการรวมมอง เลอืก หยุด หากตองการ
วางสายสนทนา ใหกดปุมวางสาย เมื่อคุณวางสาย มุมมอง
รวมจะสิ้นสุดลงดวย
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ในการจัดเกบ็วิดีโอสดทีคุ่ณใชรวม ใช เมื่อมีขอความถาม
โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบเกีย่วกบัตําแหนงของวิดีโอทีจ่ัด
เกบ็

หากคุณเขาใชงานแอปพลเิคชั่นอืน่ขณะที่รวมมองวดิีโอคลิป
การรวมมองจะถกูพกัไวชั่วคราว หากตองการกลบัไปทีห่นาจอ
มุมมองรวม แลวรวมมองตอ ในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก ตวั
เลือก > ทําตอ

การยอมรับคําเชิญ
เมื่อมีบุคคลสงคําเชิญการใชวดิีโอรวมถึงคุณ ขอความเชิญจะ
แสดงชื่อหรือที่อยู SIP ของผูสง หากโทรศัพทของคุณไมไดตั้ง
คาเปนเงียบ โทรศัพทจะดังขึ้นเมื่อคุณไดรับคําเชิญ
หากมีบุคคลสงคําเชิญการใชวิดีโอรวมถงึคุณ และคุณไมไดอยู
ภายในพืน้ที่ครอบคลมุเครือขาย UMTS คุณจะไมทราบวาคุณได
รับคําเชิญ

เมื่อคุณไดรับคําเชิญ ใหเลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้:
● ใช  — ยอมรับคําเชิญ และเปดใชงานเซสชันการใชวดิีโอ
รวม

● ไม  — ปฏิเสธคําเชิญ ผูสงจะไดรับขอความแจงวาคุณ
ปฏิเสธคําเชิญนั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดปุมวางสาย
เพือ่ปฏิเสธคําเชิญและจบสายสนทนาได

หากตองการปดเสียงวิดีโอบนโทรศัพทของคุณ ใหเลอืก ตัว
เลือก > ปดเสียง

หากตองการเลนวิดีโอในระดับความดังดั้งเดิม ใหเลือก ตวั
เลือก > ความดงัดั้งเดิม การดําเนินการนี้จะไมสงผลกบัการ
เลนเสียงของคูสนทนาอกีราย

ในการหยุดเซสชันการใชวดิีโอรวม เลือก หยุด หากตองการ
วางสายสนทนา ใหกดปุมวางสาย เมื่อคุณวางสาย การใชวดิีโอ
รวมจะสิ้นสุดลงดวย

บันทึก
บันทกึจะเกบ็ขอมูลเกี่ยวกับรายการการติดตอสื่อสารของ
โทรศัพท เครื่องจะบันทึกหมายเลขที่ไมไดรับสายและทีร่ับ
สาย กต็อเมื่อระบบเครือขายใชงานฟงกชันไดหลายฟงกชัน
โดยที่เครื่องตองเปดอยู และอยูในพืน้ที่บริการ

เบอรโทรลาสุด
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > บนัทึก และ เบอรโทรลาสุด
ในการดูสายทีไ่มไดรับ สายที่รับ และสายที่โทรออก เลือก
เบอรที่ไมไดรับ, เบอรที่รบัสาย หรือ เบอรที่โทรออก

เคล็ดลับ: ในการเปดรายการหมายเลขทีโ่ทรออก ใน
หนาจอหลัก ใหกดปุมโทร

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้

● จดัเก็บไปยังรายชื่อ  — บันทกึหมายเลขโทรศัพทที่
ไฮไลตไวจากรายการที่โทรลาสุดไปยังรายชื่อของคุณ

● ลบรายการ  — ลบรายการโทรลาสุดที่เลอืกไว
● ลบ  — ลบเหตุการณที่ไฮไลตไวในรายการที่เลอืก
● เวลาเก็บบันทึก  — เลือกระยะเวลาที่ขอมูลการติดตอจะได
รับการเกบ็ไวในบันทึก หากคุณเลือก ไมมีบนัทึก ไมมี
ขอมูลที่เกบ็ไวในบันทึก
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เวลาการโทร
เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > บนัทึก

ในการดูเวลาการสนทนาลาสุด สายทีโ่ทรออก และสายที่ไดรับ
เลอืก เวลาการโทร

หมายเหตุ: คาใชจายจริงทีผู่ใหบริการเรียกเกบ็สําหรับ
การโทรและบริการนัน้อาจแตกตางกนั ขึ้นกบัคุณสมบัติของ
เครือขาย การปดเศษในการเรียกเกบ็ ภาษี และอืน่ๆ

ขอมูลแบบแพคเก็ต
เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > บนัทึก

คุณอาจตองชําระคาบริการการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ตาม
จํานวนขอมูลที่สงและรับ ในการตรวจสอบจํานวนขอมูลทีส่ง
หรือรับระหวางการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ เลอืก ขอมูลแพค
เก็ต > ขอมูลที่สงทั้งหมด หรือ ขอมูลที่รบัทั้งหมด

ในการลบขอมูลที่สงและรับ เลอืก ตวัเลือก > ลบตัวนับ คุณ
ตองมีรหัสล็อคเพือ่ลางขอมูล

การดรูายการติดตอสื่อสารทกุรายการ
เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > บนัทึก

ในการเปดบันทึกทัว่ไปที่คุณสามารถตรวจสอบสายสนทนา
ขอความตัวอกัษร หรือการเชื่อมตอขอมูล และการเชื่อมตอ LAN
ไรสาย ที่ลงทะเบียนไวโดยโทรศัพท เลอืกแทบ็บันทกึทั่วไป

 รายการยอยตางๆ เชน ขอความตัวอกัษรที่แบงสงออก
ไปมากกวาหนึ่งครั้ง และการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็จะถูก

เกบ็รวบรวมไวเปนรายการติดตอสื่อสารเพยีงรายการเดียว การ
เชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความ ศูนยฝากขอความมัลติมีเดีย หรือ
เว็บเพจจะแสดงไวเปนการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็

ในการดูจํานวนขอมูลทีไ่ดรับการโอนและระยะเวลาการเชื่อม
ตอขอมูลแพค็เกต็ลาสุด เลื่อนไปที่เหตุการณขาเขา หรือขา
ออก ที่แสดงโดย แพคฯ และเลือก ตวัเลือก > ดู

ในการคัดลอกเบอรโทรจากบันทึกไปยังคลปิบอรด และวางลง
ในขอความตัวอกัษร เลือก ตัวเลือก > ใชเบอร > คดัลอก

ในการกรองบันทึก เลือก ตัวเลือก > ตัวกรอง และตัวกรอง
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สายอนิเทอรเน็ต
เกี่ยวกับสายอินเทอรเน็ต
เมื่อใชบริการสายอนิเทอรเน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คุณจะสามารถโทรออกและรับสายเรียกเขาผานอนิเทอรเน็ต
สายอินเทอรเน็ตสามารถเกดิขึ้นระหวางคอมพวิเตอร ระหวาง
โทรศัพทมือถอื และระหวางอปุกรณ VoIP และโทรศัพททั่วไป
เมื่อตองการใชบริการนี้ คุณตองสมัครขอรับบริการ และมีบัญชี
ผูใช

ในการโทรออกหรือรับสายอนิเทอรเน็ต คุณตองอยูในพืน้ที่
บริการของ LAN ไรสาย และเชื่อมตอกบับริการสายอนิเทอรเนต็

การเรียกใชสายอินเทอรเน็ต
เลอืก เมนู > รายชื่อ และบริการสายอนิเทอรเน็ต

หากตองการโทรหรือรับสายอนิเทอรเนต็ ใหติดตอผูใหบริการ
ของคุณเพือ่รับการตั้งคาการเชื่อมตอสายอนิเทอรเนต็ ในการ
เชื่อมตอบริการสายอนิเทอรเน็ต เครื่องของคุณตองอยูในพืน้ที่
บริการของเครือขาย

ในการเรียกใชบริการสายอนิเทอรเนต็ ใหเลอืก ตัวเลือก >
เปดใชงานบรกิาร

ในการคนหาการเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) ที่มีอยู ใหเลอืก
ตวัเลือก > คนหา WLAN

การโทรสายอินเทอรเน็ต 
เมื่อคุณเปดใชคุณสมบัติสายอนิเทอรเน็ต คุณสามารถโทรสาย
อนิเทอรเนต็ไดจากทุกแอปพลิเคชั่นที่คุณสามารถโทรสาย
สนทนาปกติได เชน รายการรายชื่อหรือบันทกึ ตัวอยางเชน ใน
รายการรายชื่อ ใหเลื่อนไปทีร่ายชื่อที่ตองการ และเลอืก ตัว
เลือก > โทร > สายอินเทอรเน็ต

ในการโทรสายอนิเทอรเนต็ในโหมดสแตนดบายแบบพเิศษ ให
ปอนเบอรโทรศัพทหรือทีอ่ยูอนิเทอรเนต็ และเลือก โทรเน็ต
1. ในการโทรสายอนิเทอรเนต็ไปยังที่อยูที่ไมไดเริ่มตนดวย
ตัวเลข ใหกดปุมตัวเลขใดกไ็ดเมื่อโทรศัพทอยูในโหมด
สแตนดบายแบบพเิศษ และกดปุม # นาน 2-3 วนิาทีเพื่อ
ลางหนาจอ และเพือ่เปลีย่นโหมดโทรศัพทจากโหมด
ตัวเลขเปนโหมดตัวอกัษร

2. ปอนทีอ่ยูอนิเทอรเน็ต และกดปุมโทร

รายชื่อที่ถูกปดกั้น
เลือก เมนู > รายชือ่ เลือ่นไปทางซาย และเลือกบริการสาย
อนิเทอรเน็ตจากรายการ

ระบบจะปองกนัไมใหรายชื่อที่ถูกปดกั้นเห็นสถานะออนไลน
ของคุณ
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ในการดูรายชื่อทีถู่กปดกัน้ของคุณ ใหเลอืก ตัวเลือก > ดู
รายการที่ปดกั้น

ในการเพิม่รายชื่อในรายการรายชื่อทีถู่กปดกั้น ใหเลื่อนไปที่
รายชื่อนั้น และเลอืก ตวัเลือก > ปดกั้นรายชื่อ

หากตองการยกเลกิการปดกั้นรายชื่อ ใหเลือ่นไปทีร่ายชื่อนัน้
แลวเลือก ตวัเลือก > เลิกปดกัน้ เมื่อคุณยกเลิกการปดกั้น
รายชื่อ คุณจะอนุญาตใหรายชื่อเห็นสถานะออนไลนของคุณได

การจัดการบริการสายอินเทอรเน็ต
เลอืก เมนู > เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > ตั้งคาเน็ต

ในการเพิม่การบริการโทรผานอนิเทอรเนต็ใหม ใหเลอืก
ดาวนโหลด

การตั้งคาสายอินเทอรเน็ต
เลอืก เมนู > รายชื่อ เลื่อนไปทางซาย และเลอืกบริการสาย
อนิเทอรเน็ตจากรายการ

ในการดูหรือแกไขการตั้งคาสายอนิเทอรเน็ต เลอืก ตวัเลือก >
การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้
● การเชือ่มตอบรกิาร  — เลอืกการตั้งคาปลายทางสําหรับ
การเชื่อมตอสายอินเทอรเนต็ และแกไขขอมูลเกีย่วกบั
ปลายทาง

ในการเปลีย่นปลายทาง ใหเลื่อนไปทีบ่ริการ แลวเลอืก
เปลี่ยน

● คําขอสถานะ  — เลือกวาคุณจะยอมรับคําขอสถานะทีเ่ขา
มาทุกคําขอโดยอตัโนมัติโดยไมมีคําถามยืนยันหรือไม

● ขอมูลบรกิาร  — ดูขอมูลทางเทคนิคเกีย่วกบับริการที่เลอืก
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การปอนขอความภาษาไทย
ในการเขียนขอความภาษาไทย เชน ขอความตัวอกัษร ใหเลอืก
การรับสงขอความในเมนู และเลอืกเพือ่สรางขอความตัวอกัษร
ใหม เลอืกหนาตางขอความ และ ตวัเลือก > ภาษาที่ใช
เขียน และภาษาไทย ไอคอน  จะปรากฏ

ตัวอยางเชน ในการเขียนคําวา "คิดถึง U ;-)" ใหทาํตามขั้นตอน
ดังนี้
1. กด 1 สี่ครั้งเพือ่เลอืกตัวอกัษร ค

2. กด * คางไว เลื่อนไปทางขวาหนึง่ครั้งเพือ่เลอืกสระ
สําหรับ คิ และเลือก แทรก

3. กด 5 หนึ่งครั้งเพือ่เลือกตัวอกัษร ด
4. กด 5 สามครั้งเพือ่เลอืกตัวอกัษร ถ

5. กด * คางไว เลื่อนไปทางขวาสามครั้งเพือ่เลือกสระ
สําหรับ ถึ และเลือก แทรก

6. กด 2 สองครั้งเพือ่เลือกตัวอกัษร ง

7. เลอืก ตัวเลือก > ภาษาที่ใชเขียน และภาษาองักฤษ เพือ่
เปลีย่นเปนภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ และกด 0 เพือ่เวน
วรรค

8. กด 8 สองครั้งเพือ่เลือกตัวอกัษร U
9. กด 0 เพือ่เวนวรรค

10. กด * คางไวและเลอืก สัญลักษณเพิ่มเติม เลือ่นไปยัง ;
และกด เลือก

11. กด * คางไว เลอืก สัญลักษณเพิ่มเตมิ เลื่อนไปยัง – และ
กด เลือก

12. กด * คางไว เลอืก สัญลักษณเพิ่มเติม เลือ่นไปยัง ) และ
กด เลือก

หมายเหต:ุ จะแทรกสระและพยัญชนะไดเฉพาะเมื่อเขียน
อกัขระภาษาไทยนาํหนาตามขอกําหนดภาษาไทย

อปุกรณเคลื่อนทีท่ี่มีเมนภูาษาไทยเทานัน้ทีส่ามารถรับ
ขอความภาษาไทยได
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รายชือ่ (สมดุโทรศพัท) 
ในรายชื่อ คุณสามารถจัดเกบ็และอพัเดตขอมูลรายชื่อ เชน
เบอรโทรศัพท ที่อยูบาน หรือทีอ่ยูอเีมลของรายชื่อได คุณ
สามารถเพิม่เสียงเรียกเขาสวนบุคคลหรือรูปภาพขนาดยอลงใน
บัตรรายชื่อ คุณยังสามารถสรางกลุมรายชื่อไดอกีดวย ซึ่ง
สามารถทําใหคุณสงขอความตัวอกัษรหรือสงอเีมลใหผูรับได
หลายคนพรอมกัน

การจัดเก็บและการแกไขชื่อและ
หมายเลขโทรศัพท
1. หากตองการเพิม่รายชื่อใหมในรายการรายชื่อ เลอืก ตัว
เลือก > รายชื่อใหม

2. ปอนรายละเอยีดลงในชองที่คุณตองการ และเลือก
เรยีบรอย

ในการแกไขรายชื่อ เลือกรายชื่อ และ ตวัเลือก > แกไข

การจัดการชื่อและหมายเลข
โทรศัพท
ในการลบบัตรรายชื่อ ใหเลือกบัตร แลวกดปุม C

ในการลบบัตรรายชื่อหลายๆ ใบพรอมกนั ใหเลอืก ตัวเลือก >
เลือก/ไมเลือก เพือ่ทําเครื่องหมายเลือกบัตรรายชื่อที่
ตองการ แลวกดปุม C เพือ่ลบ 

ในการสงขอมูลรายชื่อ ใหเลือกบัตรรายชื่อ ตามดวย ตัว
เลือก > สงนามบัตร แลวเลือกตัวเลอืกที่ตองการ 
ในการฟงรายการเสียงที่กาํหนดใหใชกบัรายชื่อ ใหเลือกบัตร
รายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดรายการเสียง >
เลนรายการเสียง

เบอรโทรศัพทและที่อยูที่เปนคา
เริ่มตน
คุณสามารถกาํหนดหมายเลขหรือที่อยูเริ่มตนใหแกรายชื่อ
หากรายชื่อมีเบอรหรือที่อยูหลายรายการ คุณสามารถโทรหรือ
สงขอความไปทีเ่บอรหรือทีอ่ยูบางรายการไดอยางงายดาย
เบอรเริ่มตนยังนํามาใชไดในการโทรออกดวยเสียง

1. ในรายการรายชื่อ ใหเลอืกรายชื่อ
2. เลอืก ตวัเลือก > ที่ตัง้ไว
3. เลอืกคาเริ่มตนทีคุ่ณตองการเพิม่หมายเลขโทรศัพทหรือที่
อยู และเลือก กําหนด

4. เลอืกหมายเลขโทรศัพทหรือทีอ่ยูทีคุ่ณตองการกาํหนดให
เปนคาเริ่มตน
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เบอรหรือที่อยูเริ่มตนจะขีดเสนใตไวในมุมมองรายชื่อ

เสียงเรียกเขา ภาพ และขอความ
การโทรสําหรับรายชื่อ
คุณสามารถกําหนดเสียงเรียกเขาสําหรับรายชื่อหรือกลุม และ
ภาพ และขอความการโทรสําหรับรายชื่อ เมื่อรายชื่อดังกลาว
โทรเขา โทรศัพทจะเลนเสียงเรียกเขาทีเ่ลือกไว และแสดง
ขอความการโทรหรือภาพ (หากมีการสงหมายเลขโทรศัพท
ของผูโทรเขามาพรอมกบัการโทรเขาและโทรศัพทของคุณ
จดจําหมายเลขนั้นได)

ในการกาํหนดเสียงเรียกเขาสําหรับรายชื่อหรือกลุมรายชื่อ ให
เลอืกรายชื่อหรือกลุมรายชื่อ และ ตวัเลือก > เสียงเรยีกเขา
และเสียงเรียกเขา

ในการกาํหนดขอความการโทรสําหรับรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ
และ ตัวเลือก > เพิม่ขอความการโทร ปอนขอความการ
โทร และเลอืก ตกลง

ในการเพิม่ภาพสําหรับรายชื่อที่จัดเกบ็ไวในหนวยความจํา
โทรศัพท ใหเลอืกรายชื่อ ตัวเลือก > เพิ่มรปูภาพ และภาพ
จาก รูปถาย

ในการลบเสียงเรียกเขาออก ใหเลือก แบบเสียงที่ตั้งไว จาก
รายการเสียงเรียกเขา

ในการดู เปลี่ยนแปลง หรือลบภาพออกจากรายชื่อ ใหเลอืกราย
ชื่อ ตวัเลือก > รปูภาพ และตัวเลือกที่ตองการ

การคัดลอกรายชื่อ
หากคุณเปดรายการรายชื่อเปนครั้งแรก เครื่องจะถามคุณวา
ตองการคัดลอกชื่อและเบอรจากซิมการดไปยังเครื่องของคุณ
หรือไม

เมื่อจะเริ่มการคัดลอก ใหกด ตกลง

หากคุณไมตองการคัดลอกรายชื่อจากซิมการดไปยังเครื่อง
ของคุณ เลือก ยกเลิก เครื่องจะถามคุณวาตองการดูรายชื่อ
มการดในไดเรกทอรีรายชื่อหรือไม ในการดูรายชื่อ เลือก
ตกลง รายการรายชื่อจะเปดออก และชื่อทีจ่ัดเกบ็ไวใน
มการดจะแสดงดวย 

บริการซิม
หากตองการทราบเกีย่วกับการใหบริการและขอมูลตางๆ ในการ
ใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซมิการดของคุณ ซึ่ง
อาจเปนผูใหบริการ หรือผูจําหนายรายอืน่ๆ

รายชื่อในซิม
ในการเพิม่ลักษณะและเบอรโทรศัพทที่จัดเกบ็ไวในซิมการ
ลงในรายชื่อติดตอในโฟลเดอรรายชื่อ ใหเลือก ตวัเลือก >
การตั้งคา > รายชื่อที่จะแสดง > ความจําซิม คุณสามารถ
เพิม่และแกไขรายชื่อในซิมหรือโทรไปยังเบอรโทรดังกลาวได

เกบ็เบอรโทรศัพททีคุ่ณจัดเกบ็ไวในรายชื่อจะไมถกูบันทึกลง
ในซิมการดโดยอตัโนมัติ ในการจัดเกบ็เบอรโทรศัพทลงใน
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มการด จากในรายชื่อ ใหเลอืกรายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก >
คดัลอก > ความจําซิม

การจํากัดหมายเลขการโทรออก
เลอืก เมนู > รายชือ่ และ ตัวเลือก > หมายเลขซิม > 
รายชือ่จํากัดเบอร
ดวยบริการจํากดัหมายเลขการโทรออก คุณจะสามารถจํากดั
การโทรออกจากโทรศัพทของคุณไปที่หมายเลขโทรศัพทที่
กาํหนดไวเทานั้น แตไมใชซมิการดทกุใบจะสนับสนุนบริการ
จํากดัโทร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอผูใหบริการของ
คุณ
เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยทีใ่ชควบคุม
การโทร (จํากดัการโทร, เฉพาะกลุม และจํากดัเบอร) อาจโทร
ออกไดเฉพาะเบอรโทรฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้งไวใน
เครื่องของคุณ การจํากดัการโทรและการโอนสายไมสามารถ
ใชงานพรอมกนัได
คุณตองใชรหัส PIN2 เพือ่ใชหรือยกเลกิการใชการจํากดัการ
โทรออกหรือแกไขรายชื่อการจํากดัการโทรออกของคุณ โปรด
ติดตอขอรหัส PIN2 จากผูใหบริการของคุณ
เลอืก ตวัเลือก และเลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้:
● ใชงานจํากดัเบอร  — เปดใชงานการจํากดัหมายเลขการ
โทรออก

● ยกเลิกจํากัดเบอร  — ปดการใชงานการจํากดัหมายเลข
การโทรออก

● รายชือ่ใหมในซิม  — ปอนรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท
ทีอ่นุญาตใหโทรออก

● เพิ่มจากรายชื่อ  — คัดลอกรายชื่อจากรายการของรายชื่อ
ไปยังรายการของการจํากดัหมายเลขการโทรออก

ในการสงขอความแบบอกัษรไปใหกบัรายชื่อบนซมิในขณะที่
ยังใชบริการจํากดัหมายเลขการโทรออก คุณจะตองเพิ่ม
หมายเลขศูนยฝากขอความแบบอกัษรลงในรายการจํากดั
หมายเลขการโทรออก

การจัดการกลุมรายชื่อ
การสรางกลุมรายชือ่
1. ในรายชื่อ ใหเลื่อนไปทางขวาเพือ่เปดรายการกลุม

2. เลอืก ตวัเลือก > กลุมใหม
3. ปอนชื่อกลุมหรือใชชื่อทีต่ั้งไว แลวเลือก ตกลง
4. เลอืกลุม แลวเลอืก ตัวเลือก > เพิม่สมาชิก
5. เลือ่นไปทีร่ายชื่อ แลวกดปุมเลื่อนเพือ่ทาํเครื่องหมายเลอืก
รายชื่อที่ตองการเพิม่ทีละรายชื่อ

6. เลอืก ตกลง

ในการเปลี่ยนชื่อกลุม ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนชือ่ ปอนชื่อ
ใหม แลวเลอืก ตกลง

การลบสมาชิกออกจากกลุม
1. ในรายชื่อกลุม ใหเลอืกกลุมที่คุณตองการแกไข

2. เลือ่นไปทีร่ายชื่อทีต่องการ และเลอืก ตัวเลือก > ลบออก
จากกลุม

3. ในการลบรายชื่อออกจากกลุม ใหเลอืก ใช
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การปรับแตงโทรศพัทของคณุ
คุณสามารถปรับแตงโทรศัพทของคุณไดโดยเปลี่ยนโหมด
สแตนดบาย เมนูหลกั แบบเสียง ลกัษณะ หรือขนาดแบบ
อกัษร คุณสามารถเขาถงึตัวเลือกการปรับแตงสวนใหญ เชน
การเปลีย่นขนาดแบบอกัษร ไดจากการตั้งคาโทรศัพท

การเปลี่ยนรูปลักษณของโทรศัพท
เลอืก เมนู > เครื่องมือ > การตัง้คา และ การตั้งคา >
ทั่วไป > การปรับตั้งคา > ลักษณะ
ใชลักษณะเพือ่เปลี่ยนรูปลกัษณของหนาจอ เชน ภาพพืน้หลัง
และไอคอน

ในการเปลีย่นลักษณะที่ใชกบัแอปพลเิคชั่นทัง้หมดใน
โทรศัพทของคุณ ใหเลือก ทั่วไป

ในการดูตัวอยางลักษณะกอนใชงาน ใหเลือก ตวัเลือก > ดู
ตวัอยาง ในการเปดใชงานลักษณะ ใหเลือก ตัวเลือก > ตัง้
ลกัษณะทีใ่ชงานอยูจะกํากบัดวยสัญลักษณ 

ลกัษณะทีเ่กบ็ไวในการดหนวยความจําทีส่ามารถใชรวมกนัได
(หากใสไว) จะกํากบัดวยสัญลักษณ  ลักษณะในการดหนวย
ความจําจะไมสามารถเรียกใชได หากไมไดใสการดหนวยความ
จํานั้นในเครื่อง หากคุณตองการใชลกัษณะทีบ่ันทกึไวในการด
หนวยความจําโดยไมตองใสการดหนวยความจํา ใหบันทกึ
ลกัษณะนัน้ในหนวยความจําของเครื่องหรือหนวยความจํา
ขนาดใหญกอน

ในการเปลี่ยนเคาโครงของเมนูหลัก ใหเลอืก มุมมองเมนู

ในการกาํหนดใหภาพพืน้หลงัหรือการแสดงสไลดของภาพที่
เปลี่ยนแปลงเปนพื้นหลงัในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก ภาพ
พืน้หลัง > รปูภาพ หรือ สไลดโชว

ในการเปลี่ยนพืน้หลงัของขอความสายที่แสดงเมื่อมีสายเขามา
ใหเลอืก รปูภาพสายเขา

ลักษณะเสียง
เลือก เมนู > เครือ่งมือ > การตัง้คา > ทั่วไป > การปรบั
ตัง้คา > ลักษณะ และ เสียง
ในลักษณะของเสียง คุณสามารถเลอืกชุดสี เชน 'Space' ให
ครอบคลุมเหตุการณทัง้หมดของโทรศัพท เชน การโทร
พลังงานแบตเตอรี่ต่ํา และเหตุการณทางเทคนคิตางๆ เสียง
เปนไดทั้งแบบเสียง รายการเสียงสังเคราะห หรือผสมทัง้สอง
แบบเขาดวยกัน

เลือก ลักษณะของเสียงที่ใชงาน และชุดเสียงทีคุ่ณตองการ
ใชเปนลกัษณะของเสียงที่ใชงาน การเปดใชลักษณะของเสียง
จะเปลีย่นการตั้งคาเสียงเดิมทั้งหมดของคุณ ในการกลับไปที่
การใชเสียงที่ตั้งไว เลอืกลักษณะเสียง 'Nokia'
ในการเปลี่ยนเสียงเพือ่ใชกบัเหตุการณตางๆ ของโทรศัพท ให
เลือกกลุมเหตุการณในโทรศัพท เชน เมนู
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ในการเพิม่เอฟเฟกต 3-D ลงในลกัษณะเสียง ใหเลอืก ตวั
เลือก > เสียงเรยีกเขา 3-D
ในการเปลีย่นภาษาที่ใชสําหรับรายการเสียงสังเคราะห ให
เลอืก ตวัเลือก > ตัง้ภาษาเสียงพดู

หากคุณไดเปลีย่นเสียงของเหตุการณตางๆ ของโทรศัพทแลว
ในการจัดเกบ็ลักษณะดังกลาว ใหเลอืก ตวัเลือก > จัดเก็บ
ลักษณะ

การกําหนดเสียงสําหรับเหตุการณ

ในการยกเลกิการใชเสียงเหตุการณของโทรศัพท ใหเลอืกกลุม
เหตุการณของโทรศัพท เหตุการณของโทรศัพท และ เงียบ

ในการตั้งรายการเสียงสังเคราะหเปนเสียงสําหรับเหตุการณ
ของโทรศัพท ใหเลอืกกลุมเหตุการณของโทรศัพท เหตุการณ
ของโทรศัพท และ เสียงพูด ปอนขอความที่ตองการ และ
เลอืก ตกลง จะไมสามารถใชตัวเลือกนีไ้ด หากคุณไดเลอืก
พดูชื่อผูโทร ใน รูปแบบ

ตั้งแบบเสียง
เลอืก เมนู > เครือ่งมือ > การตัง้คา และ ทั่วไป > การปรบั
ตัง้คา > รูปแบบ

ในการแกไขรูปแบบ ใหเลือ่นไปที่รูปแบบ แลวเลอืก ตัว
เลือก > ปรบัตั้งคา

ในการตั้งเสียงเรียกเขา เลอืก เสียงเรยีกเขา และเสียงเรียก
เขา ในการเลือกบุคมารคและเปดการเชื่อมตอเวบ็เพจเพือ่

ดาวนโหลดแบบเสียงเพิม่เติม เลือก แหลงดาวนโหลดเสียง
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการตั้งแบบเสียงอื่น เชน เสียงปุมกดและเสียงเตือน ใหเลือก
การตั้งคาทีต่องการ

ถาคุณตองการใหอานชื่อผูโทรเขาขณะโทรศัพทของคุณดัง
เลือก ตัวเลือก > ปรบัตัง้คา > พดูชื่อผูโทร > เปด ตอง
จัดเกบ็ชื่อผูโทรไวในรายการของรายชื่อ

เสียง 3-D
เลือก เมนู > เครือ่งมือ > เสียงเรยีกเขา 3-D
คุณสามารถใชแบบเสียง 3D เพือ่ใชเอฟเฟกตเสียงแบบสามมิติ
สําหรับเสียงเรียกเขา ไมใชทุกเสียงของเสียงเรยีกเขาที่
สนบัสนุนรูปแบบ 3-D
ในการเปดใชเอฟเฟกต 3-D ใหเลือก เอฟเฟกตเสียงเรยีก
เขา 3-D > เปด ในการเปลีย่นเสียงเรียกเขา ใหเลอืก แบบ
เสียง และเลอืกเสียงทีต่องการ

ในการเปลี่ยนเอฟเฟกต 3-D ทีน่ํามาใชกบัเสียงเรียกเขา ให
เลือก แนววิถีเสียง และเลือกเอฟเฟกตที่ตองการ
ในการแกไขเอฟเฟกต ใหเลอืกจากการตั้งคาตอไปนี้:

● ความเรว็จังหวะ  — เลือ่นไปทางซายหรือขวาเพือ่ปรับ
ความเร็วที่เสียงเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปอกีจุดหนึ่ง การตั้งคานี้
มีใหเลอืกในเสียงเรียกเขาบางรายเทานัน้

● เสียงกอง  — เลือกประเภทเสียงกอง
● ดอปเพลอรเอฟเฟกต  — เลือก เปด เพือ่ใหเสียงของ
เสียงเรียกเขาดังขึ้นเมื่อคุณเขาไปใกลโทรศัพทของคุณ
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และเบาลงเมื่อคุณอยูหางจากโทรศัพท เมื่อคุณเขาไปใกล
โทรศัพท เสียงเรียกเขาจะดังขึ้นเรื่อยๆ และเบาลงเรื่อยๆ
เมื่อคุณอยูหางจากโทรศัพท การตั้งคานีม้ีใหเลอืกในเสียง
เรียกเขาบางรายเทานัน้

ในการฟงเสียงเรียกเขาพรอมเอฟเฟกต 3-D ใหเลอืก ตัว
เลือก > เลนแบบเสียง หากคุณเปดใชเสียงสามมิติ แตไมได
เลอืกเอฟเฟกตเสียงแบบสามมิติใดๆ เครื่องจะใชการขยาย
แถบเสียงสเตอริโอกบัเสียงเรียกเขาแทน

ในการปรับความดังเสียงเรียกเขา ใหเลือก เครือ่งมือ > รูป
แบบ > ตัวเลือก > ปรบัตัง้คา > ระดบัความดงั

การปรับคาโหมดสแตนดบาย
ในการเปลีย่นแปลงรูปแบบของโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู >
เครือ่งมือ > การตั้งคา และ ทั่วไป > การปรบัตั้งคา >

โหมดสแตนดบาย หนาจอสแตนดบายที่ใชงานอยูจะแสดง
ปุมลัดของแอปพลเิคชั่น และ
เหตุการณจากแอปพลเิคชั่น เชน
ปฏิทิน อเีมล และเครื่องเลนเพลง

ในการเปลี่ยนทางลัดของปุมเลือก
หรือไอคอนทางลดัที่ระบบตั้งไวใน
โหมดสแตนดบายแบบพเิศษ ให
เลือก เครือ่งมือ > การตัง้คา >
ทั่วไป > การปรบัตั้งคา > โหมด
สแตนดบาย > ทางลัด

หากตองการเปลี่ยนรูปแบบนาฬกิา
ที่แสดงในโหมดสแตนดบาย เลอืก
เมนู > แอปพลิฯ > นาฬกิา
และ ตวัเลือก > การตั้งคา > ชนิดนาฬกิา
นอกจากนี้ คุณสามารถเปลีย่นภาพพืน้หลังของโหมดพรอม
ทํางานหรือสิ่งทีป่รากฏขึ้นเมื่ออยูในฟงกชันประหยัดพลังงาน
จากการตั้งคาโทรศัพท

เคล็ดลับ: ในการตรวจสอบวามีแอปพลิเคชั่นทาํงานอยู
ในพืน้หลังหรือไม ใหกดปุมเมนูคางไวในการปดแอปพลิ
เคชั่นที่ไมไดใชงาน ใหเลือ่นไปที่แอปพลเิคชั่นใน
รายการ แลวกด C หากปลอยใหแอปพลิเคชั่นทํางานอยู
เปนพืน้หลัง จะสิ้นเปลืองพลงังานแบตเตอรี่มาก

การแกไขเมนูหลัก
หากตองการเปลีย่นรูปแบบเมนูหลกั ไปทีเ่มนหูลกั เลอืก
เมนู > เครือ่งมือ > การตั้งคา และ ทั่วไป > การปรับตั้ง
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คา > ลักษณะ > มุมมองเมนู คุณสามารถเปลีย่นเมนูหลกัให
แสดงเปน ตาราง, รายการ, เกอืกมา หรือ รปูตัววี

หากตองการจัดเรียงเมนูหลักใหม ไปทีเ่มนูหลกั เลอืก ตวั
เลือก > ยาย, ยายไปโฟลเดอร หรือ โฟลเดอรใหม คุณ
สามารถยายแอปพลเิคชั่นทีไ่มคอยไดใชงานไปไวในโฟลเดอร
แลวนําแอปพลิเคชั่นทีคุ่ณใชงานเปนประจํามาไวในเมนูหลัก
ได
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การบริหารเวลา
นาฬิกา
นาฬิกาปลกุ
เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > นาฬกิา

ในการดูการปลุกทีเ่ปดใชและการปลกุที่ปดการใชงานไว ให
เปดแทบ็การปลุก ในการตั้งปลุกครั้งใหม ใหเลอืก ตัวเลือก >
ตัง้ปลุกครัง้ใหม กําหนดการปลุกซ้ํา หากจําเปน เมื่อเปดใช
งานการปลุก  จะปรากฏขึ้น

ในการปดเสียงนาฬกิาปลุก ใหเลอืก หยุด ในการหยุดการปลกุ
ในระยะเวลาทีก่าํหนด ใหเลอืก เลื่อนปลุก หากโทรศัพทปดอยู
เมื่อถึงเวลาปลกุ โทรศัพทจะเปดขึ้นเองและเริ่มสงเสียงปลุก

เคล็ดลับ: ในการกําหนดระยะเวลาใหเสียงปลุกดังขึ้น
อกีครั้งหลังจากเลือ่นการปลุก ใหเลือก ตัวเลือก > การ
ตั้งคา > เวลาเลื่อนปลุก

ในการยกเลกิการปลุก เลอืก ตวัเลือก > ลบการปลุก

ในการเปลีย่นการตั้งคาเวลา วนัที่ และชนิดนาฬกิา เลือก ตัว
เลือก > การตั้งคา

เวลาโลก
เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > นาฬกิา

ในการดูเวลาในพืน้ทีต่างๆ ใหเปดแทบ็เวลาโลก ในการเพิม่
สถานทีล่งในรายการ ใหเลอืก ตัวเลือก > เพิม่สถานที่ คุณ
สามารถเพิม่ชื่อสถานที่ไดมากถงึ 15 ชื่อ

ในการกาํหนดสถานทีป่จจุบันของคุณ ใหเลื่อนไปยังที่ตั้ง แลว
เลือก ตัวเลือก > ตัง้เปนสถานที่ปจจุบัน ที่ตั้งจะแสดงบน
หนาจอหลักนาฬกิา และเวลาในเครื่องโทรศัพทของคุณจะ
เปลี่ยนไปตามทีต่ั้งที่เลอืกไวดวย ตรวจดูใหแนใจวาเวลาถูก
ตองและสอดคลองกับเขตเวลา

การตั้งคานาฬิกา
เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา

ในการเปลี่ยนเวลาหรือวันที่ เลือก เวลา หรือ วันที่

ในการเปลี่ยนนาฬกิาที่ปรากฏบนหนาจอหลัก เลือก ชนิด
นาฬกิา > อะนาล็อก หรือ ดจิิตลั

ในการอนญุาตใหระบบเครือขายโทรศัพทสามารถปรับเปลี่ยน
เวลา วันที่ และขอมูลเขตเวลาใหกบัเครื่องของคุณได (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) เลือก อัพเดตเวลาอัตโนมัติ > เปด

ในการเปลี่ยนสัญญาณเสียงปลกุ ใหเลอืก เสียงนาฬกิาปลุก

ปฏิทิน
ในการเปดปฏิทิน ใหเลอืก เมนู > ปฏิทิน
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หนาจอปฏิทนิ
ในการสลับระหวางแสดงเปนเดือน แสดงเปนสัปดาห และ
แสดงสิ่งที่ตองทํา เลอืก ตวัเลือก > แสดงเปนเดอืน, แสดง
เปนสัปดาห หรือ แสดงสิ่งที่ตองทํา

ในการเปลีย่นวันที่เริ่มตนของสัปดาห หนาจอทีป่รากฏเมื่อคุณ
เปดปฏิทิน หรือการตั้งคาเสียงเตือนปฏิทิน เลอืก ตวัเลือก >
การตั้งคา

ในการไปยังวันที่ใดวนัทีห่นึ่ง ใหเลือก ตวัเลือก > ไปยังวันที่
ในการไปยังวันปจจุบัน ใหกด #

การสรางรายการปฏิทนิ
1. ในการเพิม่รายการปฏิทินใหม ใหเลื่อนไปที่วนัทีท่ี่ตองการ
แลวเลือก ตวัเลือก > รายการใหม และจากตัวเลือกตอ
ไปนี้

● การประชุม  — เพิม่การเตือนการประชุมของคุณ
● คําขอประชมุ  — สรางและสงคําขอประชุมใหม คุณ
ตองตั้งคาศูนยฝากขอความไวสําหรับสงคําขอ

● บันทึก  — เขียนบันทกึทัว่ไปสําหรับวันนั้น
● วันครบรอบ  — เพิม่การเตือนวันเกดิหรือวันพเิศษตางๆ

(เปนรายการทีเ่กดิขึ้นซ้าํทุกป)
● สิ่งที่ตองทํา  — เพิม่การเตือนถงึงานที่ตองทําใหเสร็จ
ภายในวันทีก่ําหนดไว

2. หากตองการเพิม่รายละเอยีดใหกบัรายการ เลอืก ตวั
เลือก > เพิ่มรายละเอียด

3. ในการบันทึกรายการนั้น ใหเลือก เรยีบรอย

เคล็ดลับ: ในมุมมองปฏิทินที่ดูแบบวัน สัปดาห หรือ
เดือน ใหกดปุมใดปุมหนึง่ (0-9) รายการการนัดหมายจะ
เปดออก และตัวอกัษรที่คุณปอนจะถูกเพิม่ลงในชอง
หัวขอ ในหนาจอสิ่งทีต่องทํา รายการบันทึกสิ่งทีต่องทํา
จะเปดออก

เมื่อเสียงเตือนปฏิทนิดังขึ้น ใหเลือก เงียบ เพือ่ปดเสียงเตือน

ในการปดเสียงเตือนของปฏิทิน ใหเลือก หยุด

ในการตั้งเตือนการเลื่อนปลุก ใหเลือก เลื่อนปลุก

ในการกาํหนดระยะเวลาใหเสียงเตือนปฏิทินดังขึ้นอกีครั้งหลงั
จากเลือ่นการปลุก ใหเลอืก ตวัเลือก > การตัง้คา > เวลา
เลื่อนปลุก

การจัดการรายการปฏิทิน
ในการลบเหตุการณตางๆ ใหเปดมุมมองเดือน และเลือก ตวั
เลือก > ลบรายการ > กอนวันที่ หรือ รายการทั้งหมด

ในการเลือกวางานนัน้เสร็จสมบูรณแลวในมุมมองสิ่งทีต่องทํา
เลือกงานและ ตวัเลือก > เลือกเปนทําแลว

ในการสงบันทกึปฏิทินไปยังเครื่องที่รองรับ เลือก ตวัเลือก >
สง หากเครื่องอืน่ไมรองรับเวลาในรูปแบบ Coordinated
Universal Time (UTC) ขอมูลของรายการปฏิทนิทีไ่ดรับอาจ
แสดงไดไมถูกตอง
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Office
ตัวจัดการไฟล
เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > ตัวจดัไฟล

เกี่ยวกับตวัจัดการไฟล
เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > ตัวจดัไฟล
ดวยตัวจัดการไฟล คุณสามารถเรียกดู จัดการ และเปดไฟลได

ตัวเลือกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกนั

ในการแมบหรือลบไดรฟ รวมทัง้การระบุการตั้งคาสําหรับไดรฟ
ระยะไกลที่เชื่อมตอกบัโทรศัพทของคุณ ใหเลือก ตวัเลือก >
ไดรฟระยะไกล

การคนหาและจัดเรียงไฟล
เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > ตัวจดัไฟล

ในการคนหาไฟล ใหเลือก ตวัเลือก > คนหา ปอนคําทีใ่ช
คนหาทีต่รงกับชื่อของไฟล

ในการยายและคัดลอกไฟลรวมทั้งโฟลเดอร หรือสราง
โฟลเดอรใหม ใหเลอืก ตัวเลือก > จัดวาง

ปุมลัด:ในการใชการดําเนนิการกบัรายการหลายรายการ
พรอมกนัในครั้งเดียว ใหทาํเครื่องหมายเลอืกรายการ ใน
การเลือกหรือยกเลิกการเลอืกรายการ กด #

การจัดการการดหนวยความจํา
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > ตวัจัดไฟล
ตัวเลอืกนี้จะมีในกรณีทีใ่สการดหนวยความจําที่ใชงานรวมกนั
ไดลงในโทรศัพทเทานั้น

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้

● ตวัเลือกการดความจํา  — เปลีย่นชื่อหรือฟอรแมตการด
หนวยความจํา

● รหัสผานการด  — รหัสผานจะปองกนัการดหนวยความจํา
● ปลดล็อคการดความจํา  — ปลดลอ็คการดหนวยความจํา

การสํารองขอมูลไฟลลงในการดหนวย
ความจํา
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > ตวัจัดไฟล

ในการสํารองขอมูลไฟลลงในการดหนวยความจํา เลอืก
ประเภทของไฟลทีคุ่ณตองการสํารองขอมูล และ ตวัเลือก >
สํารองความจําเครือ่ง คุณตองแนใจวาการดหนวยความจํามี
พืน้ทีว่างเพียงพอสําหรับไฟลที่คุณเลือกไวสําหรับสํารอง
ขอมูล
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การฟอรแมตหนวยความจําสํารอง
เมื่อมีการฟอรแมตหนวยความจําสํารองซ้ําอกีครั้ง ขอมูลทกุ
อยางในนั้นจะถูกลบออกไปอยางถาวร ดังนัน้ จึงควรสํารอง
ขอมูลที่คุณตองการเกบ็ไวกอนจะฟอรแมตหนวยความจํา
สํารอง คุณสามารถใช Nokia Ovi Suite หรือ Nokia Nseries PC
Suite ในการสํารองขอมูลลงในเครื่องพซีีที่ใชงานรวมกนัได
เทคโนโลยีการจัดการสิทธิแ์บบดิจิตอล (DRM) อาจทาํใหไม
สามารถเรียกคืนขอมูลบางอยางที่สํารองไวได โปรดติดตอผูให
บริการของคุณหากตองการทราบขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกับ
เทคโนโลยี DRM ทีใ่ชกบัขอมูลของคุณ
ในการฟอรแมตหนวยความจําสํารอง ใหเลอืก ตวัเลือก > จดั
รปูแบบความจําขนาดใหญ ไมควรฟอรแมตหนวยความจํา
สํารองโดยใชซอฟตแวรพซีีเพราะจะทาํใหประสิทธิภาพลดลง

การฟอรแมตไมสามารถรับประกนัไดวาขอมูลทีเ่ปนความลบั
ทกุอยางที่อยูในหนวยความจําขนาดใหญของเครื่องจะหายไป
อยางถาวร การฟอรแมตแบบมาตรฐานเปนเพยีงแคการกําหนด
ใหพืน้ที่ทีถู่กฟอรแมตเปนพืน้ทีว่างที่สามารถใชงานได และลบ
ทีอ่ยูในการคนหาไฟลเหลานัน้อกีครั้ง การกูขอมูลทีถู่ก
ฟอรแมตหรือแมแตขอมูลที่ถูกเขียนทบัอาจยังทําไดโดยใช
เครื่องมือและซอฟตแวรกูขอมูลแบบพเิศษ

เกี่ยวกับ Quickoffice
เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > Quickoffice
Quickoffice ประกอบไปดวย Quickword สําหรับดูเอกสาร
Microsoft Word, Quicksheet สําหรับดูแผนงาน Microsoft

Excel, Quickpoint สําหรับการนาํเสนอ Microsoft PowerPoint
และ Quickmanager สําหรับการซื้อซอฟตแวร คุณสามารถดู
เอกสาร Microsoft Office 2000, XP และ 2003 (รูปแบบไฟล
DOC, XLS และ PPT) ไดดวย Quickoffice หากคุณมี Quickoffice
รุนโปรแกรมแกไข คุณจะสามารถแกไขไฟลได

แตไมไดสนับสนนุรูปแบบหรือคุณสมบัติของไฟลทัง้หมด

ตัวแปลงสกุลเงิน
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > ตวัแปลง
เลือก ประเภท > สกุลเงิน กอนการแปลงสกลุเงิน คุณตอง
เลือกสกลุเงินหลัก และปอนอัตราแลกเปลีย่น สกลุเงินหลกัที่
ระบบตั้งไวคือ โฮม อตัราสําหรับสกุลเงินหลักคือ 1 เสมอ

1. เลอืก ตวัเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน
2. ชื่อเริ่มตนสําหรับรายการสกลุเงินคือ ตางประเทศ หาก
ตองการเปลีย่นชื่อสกลุเงิน ใหเลอืก ตวัเลือก > เปลี่ยน
ชือ่สกุลเงิน

3. เพิม่อตัราแลกเปลี่ยนของสกลุเงิน แลวเลอืก เรยีบรอย
4. ในชองหนวยอกีชองหนึง่ ใหเลือกสกลุเงินผลลพัธทีคุ่ณ
ตองการแปลง

5. ในชองจํานวน ใหปอนคาที่คุณตองการแปลง ชองจํานวน
อกีชองหนึ่งจะแสดงคาที่แปลงแลวโดยอตัโนมัติ

ในกาเรปลี่ยนสกุลเงินหลัก ใหเลือก ตวัเลือก > อัตราแลก
เปลี่ยน สกลุเงินและ ตวัเลือก > ตัง้เปนสกุลเงินหลัก
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เมื่อคุณเปลี่ยนสกลุเงินหลกั คุณตองพมิพอัตราแลกเปลีย่น
ใหมเพราะอตัราแลกเปลีย่นทั้งหมดทีต่ั้งไวจะถูกลบออก

เครื่องคิดเลข
สรางการคํานวณ
เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > คิดเลข
เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากดัในเรื่องความถกูตองและใชสําหรับ
การคํานวณแบบงายๆ เทานั้น

ในการคํานวณ ปอนตัวเลขชุดแรกที่จะคํานวณ ในการลบตัวเลข
ดวยแปนกด กด C เลอืกฟงกชัน เชน บวก หรือลบ ปอนตัวเลข
ชุดทีส่องของการคํานวณ และเลอืก =

บันทกึการคํานวณ
ในการบันทกึผลการคํานวณ เลือก ตัวเลือก > ความจํา >
บนัทึก ผลลพัธที่บันทึกไวจะแทนที่ผลลัพธที่เกบ็ไวหนวย
ความจํากอนหนานี้

ในการดึงผลลัพธของการคํานวณจากหนวยความจําและใชใน
การคํานวณ เลือก ตัวเลือก > ความจํา > เรยีกคืน

ในการดูผลลัพธที่บันทึกไวลาสุด เลอืก ตวัเลือก > ผลลัพธ
ลาสุด การออกจากเครื่องคิดเลขหรือปดเครื่องไมเปนการลบ
หนวยความจํา คุณสามารถเรียกคืนผลลพัธลาสุดทีเ่ก็บไวใน
ครั้งถดัไปทีคุ่ณเปดเครื่องคิดเลข

Zip manager 
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > Zip
คุณสามารถใช Zip manager ในการสรางไฟลถาวรใหมเพือ่จัด
เกบ็ไฟลที่บีบอดัในรูปแบบ ZIP, เพิม่ไฟลทีบ่ีบอดัหนึง่หรือ
หลายไฟล หรือเพิม่ไดเรกทอรีใหกบัไฟลถาวร ตั้งคา ลาง หรือ
เปลี่ยนรหัสผานไฟลถาวรสําหรับไฟลถาวรที่มีการปองกัน
ตลอดจนเปลี่ยนแปลงการตั้งคา เชน ระดับการบีบอัด และการ
เขารหัสชื่อไฟล

คุณสามารถจัดเกบ็ไฟลถาวรไดทั้งในหนวยความจําโทรศัพท
หรือในการดหนวยความจํา

บันทึก  
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > สมุดบันทึก
คุณสามารถสรางและสงบันทกึไปยังอปุกรณอืน่ทีใ่ชงานรวมกนั
ได และจัดเกบ็ไฟลขอความธรรมดาที่ไดรับ (รูปแบบไฟล TXT)
ในบันทึกได

ในการเขียนบันทึก ใหเริ่มปอนขอความ โปรแกรมแกไขบันทึก
จะเปดขึ้นมาโดยอตัโนมัติ

ในการเปดบันทึก เลอืก เปด

ในการสงบันทกึไปยังอปุกรณอืน่ที่ใชรวมกนัได ใหเลอืก ตัว
เลือก > สง

ในการซงิโครไนซหรือกําหนดการตั้งคาการซิงโครไนซสําหรับ
บันทกึ ใหเลอืก ตวัเลือก > การซิงโครไนซ เลือก เริม่ เพือ่
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เริ่มซงิโครไนซหรือ การตั้งคา เพือ่กาํหนดการตั้งคาการ
โครไนซสําหรับบันทึก

Adobe Reader
เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > Adobe PDF
ดวย Adobe Reader คุณสามารถอานเอกสาร PDF ทีโ่ทรศัพท
ของคุณ คนหาขอความในเอกสาร แกไขการตั้งคา เชน ระดับ
การซูมและหนา และสงไฟล PDF โดยใชอเีมล
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แอปพลเิคชัน่
RealPlayer 
คุณสามารถใช RealPlayer เลนคลิปวิดีโอหรือเรียกขอมูลสื่อ
โดยวธิี OTA โดยไมตองบันทึกไฟลเหลานัน้ลงในโทรศัพทกอน
RealPlayer ไมตองรองรับรูปแบบทั้งหมดหรือความแตกตาง
ของรูปแบบไฟล

เมื่อเลนไฟลโดยอยูในโหมดจอแบบแนวนอน ใชปุมควบคุมสื่อ
ในการควบคุมเครื่องเลน

การเลนวิดโีอคลปิ
เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > RealPlayer
ในการเลนวดิีโอคลิป ใหเลอืก วิดโีอคลิป และคลิป

ในการดูไฟลที่เลนลาสุด ในหนาจอหลัก เลอืก รายการที่เพิ่ง
เลน
ในรายการวิดีโอคลิป เลื่อนไปที่คลิป เลอืก ตวัเลือก และจาก
ตัวเลือกตอไปนี้

● ใชคลิปวิดโีอ  — เพือ่กําหนดคลปิวดิีโอใหเปนเสียงเรียก
เขาหรือใหกบัรายชื่อหนึง่รายชื่อ

● เลือก/ไมเลือก  — เลอืกรายการในรายการที่จะสงหรือลบ
หลายรายการในครั้งเดียวกนั

● ดูรายละเอียด  —  ดูรายละเอยีดตางๆ ของรายการที่เลือก
เชน รูปแบบ ความละเอยีด และระยะเวลา

● การตั้งคา  — แกไขการตั้งคาการเลนวิดีโอและสตรีมมิ่ง

สตรีมเนื้อหาผาน over the air
ใน RealPlayer คุณสามารถเปดไดเฉพาะลงิค RTSP อยางไร
กต็าม RealPlayer จะเลนไฟล RAM หากคุณเปดลิงค HTTP ไป
ที่เบราเซอร

เลือก เมนู > แอปพลิฯ > RealPlayer
ในการสตรีมเนือ้หา over the air (บริการเครือขาย) เลอืก ลิงค
การสตรมี และลิงค คุณสามารถรับลงิคการสตรีมในขอความ
ตัวอกัษรหรือมัลติมีเดีย หรือเปดลงิคในเว็บเพจ กอนเริ่มการ
ตรีมเนื้อหา เครื่องของคุณเชื่อมตอกบัไซตและเริ่มโหลด
เนื้อหา เนือ้หาไมไดรับการบันทกึลงในโทรศัพท

การตั้งคา RealPlayer
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > RealPlayer
คุณอาจไดรับการตั้งคา RealPlayer ในขอความพิเศษจากผูให
บริการของคุณ สําหรับขอมูลเพิม่เติม กรุณาติดตอผูใหบริการ
ของคุณ

ในการเลือกการตั้งคาสําหรับวดิีโอ เลอืก ตวัเลือก > การตั้ง
คา > วิดโีอ

ในการเลือกวาจะใชเซิรฟเวอรพร็อกซีใด การเปลี่ยนจุดเชื่อม
ตอเริ่มตน และการตั้งชวงพอรตที่ใช เมื่อเชื่อมตอ เลอืก ตวั
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เลือก > การตั้งคา > การสตรมี โปรดติดตอขอการตั้งคาที่
ถกูตองจากผูใหบริการของคุณ
1. ในการแกไขการตั้งคาขั้นสูง เลือก ตัวเลือก > การตัง้
คา > การสตรมี > เครอืขาย > ตวัเลือก > การตั้งคา
ชั้นสูง

2. ในการเลือกแบนดวธิทีใ่ชสําหรับประเภทเครือขาย เลอืก
ประเภทเครือขายและคาทีต่องการ
ในการแกไขแบนดวิธของคุณ เลือก ผูใชกําหนดเอง

ตัวจัดการแอปพลิเคชั่น
ดวยตัวจัดการแอปพลิเคชั่น คุณสามารถดูชุดซอฟตแวรที่ติด
ตั้งในอปุกรณของคุณได คุณสามารถดูรายละเอยีดแอปพลิเคชั่
ที่ติดตั้ง ลบแอปพลิเคชั่น และกําหนดการตั้งคาแอปพลิเคชั่น

เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > ตัวจดัการ
คุณสามารถติดตั้งแอปพลเิคชั่นและซอฟตแวรลงในอปุกรณ
ของคุณไดสองประเภท คือ

● แอปพลเิคชั่น J2ME ใชเทคโนโลย ีJava™ สําหรับไฟล
นามสกุล .jad หรือ .jar

● แอปพลเิคชั่นและซอฟตแวรอื่นเหมาะสมกบัระบบปฏิบัติการ
Symbian ทีม่ีไฟลนามสกลุ .sis หรือ .sisx

โปรดติดตั้งซอฟตแวรที่ออกแบบเปนพเิศษสําหรับอปุกรณของ
คุณเทานั้น Nokia N86 8MPNokia N86 8MPNokia N86 8MP
บริษทัผูผลิตซอฟตแวรจะอางถงึโทรศัพทรุนนีโ้ดยใช
หมายเลขรุนอยางเปนทางการ นั่นคือ N86-1N86-3N86

การติดตั้งแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร 
คุณอาจทําการถายโอนไฟลการติดตั้งไปยังอปุกรณของคุณ
จากคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกนัได หรือดาวนโหลดในระหวาง
การเรียกดู หรือสงถึงคุณเปนขอความมัลติมีเดีย เปนสิ่งทีแ่นบ
มาในอเีมล หรือโดยการใชวิธีการเชื่อมตออืน่ๆ เชน การเชื่อม
ตอ Bluetooth คุณสามารถใช Nokia Application Installer
ใน Nokia Ovi Suite เพือ่ติดตั้งแอปพลิเคชั่นในโทรศัพทของ
คุณ
ไอคอนในตัวจัดการแอปพลิเคชั่นจะบงบอกถงึสิ่งตอไปนี้

   แอปพลิเคชั่น .sis หรือ .sisx
   แอปพลิเคชั่น Java
   แอปพลิเคชั่นที่ยังติดตั้งไมเสร็จสมบูรณ

   แอปพลิเคชั่นทีต่ิดตั้งไวในหนวยความจําสํารอง

   แอปพลเิคชั่นที่ติดตั้งในการดหนวยความจํา

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรอืน่ๆ จากแหลงที่วางใจไดเทานั้น เชน แอปพลเิคชั่
ทีม่สีัญลกัษณจาก Symbian หรือผานการทดสอบรับรองจาก
Java Verified™
กอนการติดตั้ง ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

● ในการดูขอมูลประเภทแอปพลิเคชั่น หมายเลขเวอรชัน และ
ซพัพลายเออรหรือผูผลติแอปพลเิคชั่น ใหเลือก ตวัเลือก >
ดรูายละเอียด
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ในการแสดงรายละเอยีดใบรับรองความปลอดภัยของ
พลเิคชั่น ใหเลอืก รายละเอียด: > ใบรบัรอง: > 

ดรูายละเอียด
● หากคุณติดตั้งไฟลที่มีการอพัเดตหรือการแกไขโปรแกรม
เดิมทีม่ีอยู คุณจะเรียกคืนไดเฉพาะโปรแกรมตนฉบับหาก
คุณมีไฟลการติดตั้งตนฉบับหรือขอมูลสํารองของชุด
ซอฟตแวรที่ลบออกไปอยางครบถวน ในการเรียกคืนแอป
พลเิคชั่นตนฉบับ ใหลบแอปพลิเคชั่นดังกลาวออกกอน และ
ติดตั้งแอปพลเิคชั่นนั้นอีกครั้งจากไฟลการติดตั้งตนฉบับ
หรือขอมูลสํารอง

ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Java ตองใชไฟล JAR หากไมมี
ไฟลนี้ เครื่องจะขอใหคุณดาวนโหลด หากไมไดระบุจุด
เชื่อมตอไวใหกบัแอปพลิเคชั่น เครื่องจะขอใหคุณเลอืก
กอน หากคุณกาํลงัดาวนโหลดไฟล JAR คุณอาจตองปอนชื่อ
ผูใชและรหัสผานเพือ่เขาใชงานเซริฟเวอร คุณจะไดรับ
ขอมูลดังกลาวจากซัพพลายเออรหรือผูผลิตแอปพลิเคชั่น

ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่นหรือซอฟตแวร ใหปฏิบัติดังนี้
1. ในการคนหาไฟลการติดตั้ง ใหเลือก เมนู > การตัง้คา
และ ตวัจัดการ หรือคนหาไฟลการติดตั้งโดยใชตัวจัดการ
ไฟล หรือเลอืก ขอความ > ถาดเขา และเปดขอความทีม่ี
ไฟลการติดตั้ง

2. ในตัวจัดการแอปพลเิคชั่น ใหเลือก ตัวเลือก > ตดิตั้ง ใน
แอปพลเิคชั่นอื่น ใหเลือกไฟลการติดตั้งเพือ่เริ่มตนการติด
ตั้ง

ในระหวางการติดตั้ง โทรศัพทจะแสดงขอมูลความคืบหนา
ในการติดตั้ง หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นโดยไมใชลายเซ็น

ดิจิตอลหรือการรับรอง โทรศัพทจะแจงเตือน ใหดําเนินการ
ติดตั้งตอหากคุณแนใจถงึแหลงที่มาและตัวโปรแกรมนั้น

ในการเริ่มตนแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้ง ใหเลือกแอปพลเิคชั่น หาก
แอปพลิเคชั่นไมมีโฟลเดอรเริ่มตนที่กาํหนดไว แอปพลิเคชั่นจะ
ถูกติดตั้งในโฟลเดอร การติดตั้ง ในเมนูหลัก

ในการดูวาติดตั้งหรือลบชุดซอฟตแวรใดและทําไปเมื่อใด ให
เลือก ตัวเลือก > ดบูันทึก

ขอสําคัญ:  โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคชั่นแอนตี้
ไวรัสเพยีงหนึ่งรายการเทานั้น การมีแอปพลเิคชั่นที่มีคุณสมบัติ
แอนตี้ไวรัสมากกวาหนึ่งรายการ อาจสงผลตอประสิทธิภาพ
และการทาํงานของเครื่อง หรืออาจทําใหเครื่องหยุดทํางานได

หลงัจากทีคุ่ณติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในการดหนวยความจําที่
ใชรวมกันไดแลว ไฟลการติดตั้ง (.sis, .sisx) ยังคงอยูในหนวย
ความจําของโทรศัพท ไฟลอาจใชหนวยความจําเปนจํานวน
มาก และกีดขวางไมใหคุณจัดเกบ็ไฟลอืน่ ในการเพิม่หนวย
ความจําใหเพยีงพอ ใชโปรแกรม Nokia Ovi Suite ในการสํารอง
ขอมูลไฟลการติดตั้งไปยังเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกัน
ได จากนั้น ใหใชตัวจัดการไฟลลบไฟลการติดตั้งเหลานั้นออก
จากหนวยความจําโทรศัพท หากไฟล .sis เปนสิ่งทีแ่นบมากับ
ขอความ ใหลบขอความดังกลาวออกจากถาดรับขอความ

การลบแอปพลเิคชั่นและซอฟตแวร
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ตวัจัดการ
เลื่อนไปที่ชุดซอฟตแวร และเลือก ตัวเลือก > ยกเลิกตดิตัง้
เลือก ใช เพือ่ยืนยัน
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หากคุณทําการลบซอฟตแวร คุณจะติดตั้งซอฟตแวรนั้นใหมได
ตอเมื่อคุณมีชุดซอฟตแวรตนฉบับหรือสําเนาสํารองที่ครบถวน
ของชุดซอฟตแวรที่ลบออกไป หากคุณลบชุดซอฟตแวรออก
คุณอาจจะไมสามารถเปดเอกสารทีส่รางโดยใชซอฟตแวรนั้น
ไดอีก

หากชุดซอฟตแวรอื่นตองพึง่พาชุดซอฟตแวรที่คุณลบออก ชุด
ซอฟตแวรอีกชุดนั้นอาจหยุดทาํงาน หากตองการขอมูล โปรดดู
ทีเ่อกสารประกอบของชุดซอฟตแวรที่ติดตั้ง

การตัง้คาตวัจัดการแอปพลเิคชั่น
เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > ตัวจดัการ
เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้
● การตดิตัง้ซอฟตแวร  — เลือกวาจะใหติดตั้งซอฟตแวร

Symbian ซึ่งไมมีลายเซ็นดิจิตอลที่ไมผานการรับรองหรือ
ไม

● ตรวจใบรบัรองออนไลน  — ตรวจสอบใบรับรองออนไลน
กอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่น

● ที่อยูเว็บที่ตั้งไว  —  ตั้งคาทีอ่ยูเริ่มตนที่จะใชในการตรวจ
สอบใบรับรองแบบออนไลน

แอปพลเิคชั่น Java บางแอปพลิเคชั่นอาจบังคับใหสงขอความ
หรือดําเนินการเชื่อมตอเครือขายไปยังจุดเชื่อมตอเฉพาะเพือ่
ดาวนโหลดขอมูลหรือสวนประกอบพเิศษ

เครื่องบนัทึก 
เลอืก เมนู > แอปพลิฯ > บนัทึก

คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่นเครื่องบันทกึในการบันทกึเสียง
และการสนทนาทางโทรศัพทได
เครื่องบันทกึจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูลหรือเชื่อมตอ
GPRS อยู
ในการบันทกึคลิปเสียง ใหเลอืก 

ในการหยุดบันทกึคลิปเสียง ใหเลอืก 

ในการรับฟงคลิปเสียง เลอืก 

ในการเลือกคุณภาพการบันทึกหรือตําแหนงทีคุ่ณตองการจัด
เกบ็คลิปเสียงของคุณ เลอืก ตัวเลือก > การตัง้คา
คลปิเสียงที่บันทึกไวจะไดรับการจัดเกบ็ไวในโฟลเดอรคลิป
เสียงในคลังภาพ

หากตองการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท ใหเปดเครื่อง
บันทกึในระหวางทีส่นทนา และเลอืก  ทัง้สองฝายจะไดยิน
เสียงในชวงเวลาสม่ําเสมอขณะทีท่ําการบันทกึ

เสียงพูด
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > เสียงพดู
ดวยฟงกชันเสียงพดู คุณสามารถกาํหนดภาษา เสียง และ
คุณสมบัติของเสียงสําหรับตัวอานขอความได

ในการกําหนดภาษาสําหรับตัวอานขอความ ใหเลอืก ภาษา ใน
การดาวนโหลดภาษาเพิม่ลงในโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก >
ดาวนโหลดภาษา
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เคล็ดลับ: เมื่อคุณดาวนโหลดภาษาใหม คุณจะตอง
ดาวนโหลดเสียงสําหรับภาษาดังกลาวอยางนอยหนึ่ง
เสียง

ในการกาํหนดเสียงพดู ใหเลือก เสียง เสียงขึ้นอยูกบัภาษาที่
เลอืก

ในการกาํหนดอัตราความเร็วในการพูด ใหเลือก ความเรว็

ในการกําหนดความดังในการพูด ใหเลือก ความดงั

ในการดูรายละเอยีดของเสียง ใหเปดแทบ็เสียง แลวเลือกเสียง
และ ตัวเลือก > ขอมูลเสียง ในการฟงเสียง ใหเลือกเสียง
และเลือก ตวัเลือก > ฟงเสียง

ในการลบภาษาหรือเสียง ใหเลือกรายการ และเลอืก ตัว
เลือก > ลบ
การตั้งคาตัวอานขอความ
ในการเปลี่ยนการตั้งคาตัวอานขอความ ใหเปดแทบ็ การตั้งคา
และกําหนดรายการตอไปนี้:

● การตรวจจบัภาษา  — เปดใชการตรวจหาภาษาทีใ่ชอาน
อตัโนมัติ

● อานตอ  — เปดใชการอานขอความที่เลือกทั้งหมดแบบตอ
เนือ่ง

● พรอมทเสียงพูด  — ตั้งคาตัวอานขอความเพื่อใสคํา
แนะนําในขอความ

● ที่มาของเสียง  — ฟงขอความผานหูฟงหรือลาํโพง

ใบอนุญาต
ในการดูใบอนุญาตสิทธิ์แบบดิจิตอล ใหเลือก เมนู > 
แอปพลิฯ > ใบอนุญาต
การจดัการลิขสิทธิข์องขอมูลแบบดจิิตอล
เจาของเนือ้หาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธิด์ิจิตอล
(DRM) แบบตางๆ เพือ่ปกปองทรัพยสินทางปญญาของเจาของ
รวมถงึ ลขิสิทธิ ์โทรศัพทนี้ใชซอฟตแวร DRM หลายประเภท
เพือ่เขาสูเนื้อหาทีม่ี DRM ปองกนัไว ดวยโทรศัพทรุนนี้ คุณ
สามารถเขาสูเนื้อหาที่ปองกนัดวย WMDRM 10, OMA DRM 1.0
และ OMA DRM 2.0 หากซอฟตแวร DRM เฉพาะไมสามารถ
ปองกนัเนือ้หาได เจาของเนื้อหาอาจขอใหยกเลิกความ
สามารถของซอฟตแวร DRM ในการเขาสูเนื้อหาใหมที่ DRM นั้น
ปองกันไว การยกเลกิอาจปองกนัการนําเนื้อหาที่มี DRM ปองกนั
ไวบางเนือ้หาทีอ่ยูในโทรศัพทของคุณมาใชอกีครั้ง การยกเลิก
ซอฟตแวร DRM ไมมีผลตอการใชเนือ้หาทีม่ีการปองกนัดวย
DRM ประเภทอืน่หรือการใชเนื้อหาที่ไมมี DRM ปองกันไว
ขอมูลทีไ่ดรับการปองกนัดวย Digital rights management
(DRM) มาพรอมกบัสิทธิการใชที่เกีย่วของ ซึง่กําหนดสิทธขิอง
คุณในการใชขอมูลนั้น

หากโทรศัพทของคุณมีขอมูลที่ปองกนัดวย OMA DRM เมื่อจะ
สํารองขอมูลทั้งรหัสการใชและขอมูลนั้น ใหใชฟงกชั่นการ
รองขอมูลจากโปรแกรม Nokia Ovi Suite

หากโทรศัพทมีเนื้อหาทีป่องกนัดวย WMDRM ทัง้รหัสการใช
และเนือ้หาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหนวยความจําของ
โทรศัพท คุณอาจสูญเสียรหัสการใชและเนือ้หาหากไฟลใน
โทรศัพทของคุณเสีย การสูญหายของรหัสการใชหรือเนือ้หา
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อาจจํากดัความสามารถในการใชเนื้อหาเดียวกนับนโทรศัพท
ของคุณอกีครั้ง สําหรับขอมูลเพิม่เติม ติดตอผูใหบริการของ
คุณ
รหัสการเขาใชบางตัวอาจเชื่อมตอกบัซิมการดบางอนั และจะ
เขาใชเนื้อหาที่ไดรับการปองกันไวไดในกรณีที่ใสซมิการดไว
ในเครื่องแลวเทานั้น

ในหนาจอหลัก ใหเลือกจากรายการตอไปนี้:
● ใบอนุญาตที่ใชได  — ดูใบอนุญาตที่เชื่อมตอกับไฟลสื่อ
หรือทีย่ังไมถงึชวงเวลาที่มีผลบังคับใช

● ใบอนุฯที่ใชไมได  — ดูใบอนญุาตทีไ่มถกูตอง เนือ่งจาก
หมดเวลาในการใชไฟลสื่อ หรือมีไฟลสื่อที่มีการปองกันใน
เครื่องแตไมไดเชื่อมตอกบัสิทธกิารใช

● ไมถูกใช  — ดูใบอนญุาตที่ไมมีไฟลสื่อเชื่อมตออยูใน
เครื่อง

หากตองการซื้อเวลาใชงานไฟลสื่อเพิ่ม ใหเลือกใบอนญุาตที่
ใชไมได แลวเลอืก ตัวเลือก > รบัใบอนุญาตใหม (ตองเปด
ใชขอความบริการเว็บ)
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การตัง้คา
ผูใหบริการอาจตั้งคาไวลวงหนาใหกบัโทรศัพท และคุณไม
สามารถเปลีย่นแปลงได

การตั้งคาทั่วไป
ในการตั้งคาทัว่ไป คุณสามารถแกไขการตั้งคาทัว่ไปของ
โทรศัพทของคุณหรือเรียกคืนการตั้งคาอปุกรณดั้งเดิมทีร่ะบบ
ตั้งไวได

คุณสามารถปรับการตั้งคาเวลาและวันที่ของนาฬกิาได

การกําหนดการปรับตั้งคา
เลอืก เมนู > เครือ่งมือ > การตัง้คา และ ทั่วไป > การปรบั
ตัง้คา
คุณสามารถแกไขการตั้งคาที่เกีย่วของกบัจอแสดงผล โหมด
สแตนดบาย และฟงกชันทั่วไปของอุปกรณของคุณ

ลักษณะ ชวยใหคุณสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะของหนาจอ
เสียงสั่งงาน จะเปดการตั้งคาของแอปพลเิคชั่นที่สั่งการดวย
เสียง

แบบเสียง ชวยใหคุณสามารถเปลีย่นเสียงของปฏิทิน นาฬกิา
และรูปแบบทีใ่ชงานอยูในขณะนี้

จอแสดงผล

● ตวัตรวจจบัแสง  — เลือ่นซายหรือขวาเพือ่ปรับเซนเซอร
แสงซึ่งตรวจจับสภาวะแสง และปรับความสวางของจอแสดง
ผล เซนเซอรแสงอาจทําใหจอภาพวบูวาบในทีท่ี่มีแสงนอย 

● ขนาดแบบอักษร  — ปรับขนาดของขอความและไอคอน
บนหนาจอ 

● ประหยัดพลังงานหลังจาก  — เลอืกชวงเวลาไทมเอาตที่
จะเรียกใชโหมดประหยัดพลงังาน 

● โลโกหรอืขอความตอนรบั  — ขอความตอนรับหรือโลโก
จะปรากฏขึ้นชั่วครูหนึ่งทกุครั้งที่คุณเปดเครื่อง เลือก ที่ตั้ง
ไว เพือ่ใชภาพเริ่มตนที่ตั้งไว ขอความ เพือ่เขียนขอความ
ตอนรับ หรือ รูปภาพ เพือ่เลอืกภาพจากรูปถาย 

● เวลาแสงสวาง  — เลอืกไทมเอาตทีจ่ะมีการปดแสงหลงั
ของจอแสดงผล 

โหมดสแตนดบาย
● ทางลัด  — กําหนดทางลัดใหกบัปุมเลอืก เพือ่ใชในโหมด
สแตนดบายและเลือกวาแอปพลิเคชั่นใดจะแสดงในแถบ
เครื่องมือที่ใชงาน

หากตั้งคาปดโหมดสแตนดบายแบบพเิศษ คุณสามารถ
กาํหนดทางลัดปุมกดใหกบัการกดปุมเลื่อนที่แตกตางกนั

● เปลี่ยนมุมมองเมนู  — เลือก แถบไอคอนแนวนอน เพือ่ดู
แถบเครื่องมือในแนวนอนและเนื้อหาจากแอปพลิเคชั่นอื่
บนหนาจอ เลอืก  แถบไอคอนแนวตั้ง เพือ่ดูแถบเครื่อง
มือในแนวตั้งบนหนาจอ เนือ้หาจากแอปพลิเคชั่นอืน่จะถูก
ซอนไว ในการแสดงเนื้อหา ในโหมดสแตนดบาย ใหเลอืก
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ปุมลดัและกดปุมเลื่อนขวา เลอืก พืน้ฐาน เพือ่ปดแถบ
เครื่องมือทีใ่ชงานอยู

● โลโกระบบ  — คุณสามารถใชงานการตั้งคานี้ได ตอเมื่อคุณ
ไดรับและบันทึกโลโกระบบไว เลือก ปด หากคุณไมตองการ
ใหโลโกปรากฏ 

ภาษา
การเปลีย่นการตั้งคาของภาษาในเครื่องหรือภาษาที่ใชเขียนมี
ผลตอทุกแอปพลเิคชั่นในเครื่องของคุณ จนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงการตั้งคาเหลานีอ้กีครั้ง

● ภาษาในโทรศัพท  — เปลี่ยนภาษาของขอความหนาจอใน
เครื่องของคุณ คานีย้ังมีผลตอรูปแบบที่ใชกบัวนัทีแ่ละเวลา
และตัวคั่นที่ใช เชน ในการคํานวณ อัตโนมัติ เลือกภาษา
ตามขอมูลในซมิการดของคุณ หลังจากที่คุณเปลีย่นคา
ภาษา โทรศัพทจะปดและเปดขึ้นมาใหม

● ภาษาที่ใชเขียน  — เปลี่ยนภาษาทีใ่ชเขียน คานี้มีผลตอ
อกัขระทีม่ีใหเลือกใชขณะเขียนขอความและพจนานุกรม
ชวยสะกดคําที่ใช

● ตัวชวยสะกดคํา  — ตั้งคาเปดหรือปดระบบชวยสะกดคํา
อตัโนมัติสําหรับโปรแกรมแกไขขอความทั้งหมดในเครื่อง
พจนานุกรมสําหรับระบบชวยสะกดคําอตัโนมัตินี้มีใหเฉพาะ
ในบางภาษาเทานั้น

การตัง้คาอุปกรณเสริม
เลอืก เมนู > เครือ่งมือ > การตัง้คา และ ทั่วไป > อุปกรณ
เพิ่มพเิศษ
ชองเสียบอปุกรณเสริมบางตัวไมไดแสดงประเภทของอปุกรณ
เสริมที่เชื่อมตอกบัโทรศัพท

การตั้งคาทีม่ีอยูจะขึ้นอยูกบัประเภทของอปุกรณเพิม่พเิศษ
เลือกอปุกรณเสริมและจากตัวเลือกตอไปนี้
● รปูแบบที่ตัง้ไว  — กาํหนดรูปแบบที่คุณตองการเปดใชทุก
ครั้งทีคุ่ณเชื่อมตออปุกรณเพิ่มพเิศษที่ใชรวมกนัไดกบั
โทรศัพทของคุณ

● ตอบรบัอัตโนมัติ  — เลือกวาคุณตองการใหโทรศัพทรับ
สายเรียกเขาโดยอตัโนมัติหรือไมหลงัผานไป 5 วนิาที หาก
ตั้งคาแบบเสียงเปน บีพ๊หนึ่งครั้ง หรือ เงียบ การตอบรับ
อตัโนมัติจะไมทาํงาน

● แสงไฟ  — กาํหนดวาจะใหเปดไฟคางไวหรือไมหลังจาก
หมดเวลา

การตั้งคาออก TV
ในการเปลี่ยนการตั้งคาการเชื่อมตอออก TV ใหเลอืก ออกทีวี
และจากตัวเลือกตอไปนี้

● รปูแบบที่ตัง้ไว  — กาํหนดรูปแบบที่คุณตองการเปดใชทุก
ครั้งทีคุ่ณตอสายวดิีโอ Nokia กบัโทรศัพทของคุณ

● ขนาดหนาจอทีวี  — เลอืกสัดสวนภาพของโทรทัศน:
ปกติ หรือ จอกวาง สําหรับทวีีจอกวาง

● ระบบทีวี  — เลอืกระบบสัญญาณวิดีโออะนาลอ็กทีใ่ชรวม
กนัไดกบัโทรทศันของคุณ

● ตวักรองภาพกะพรบิ  — ในการปรับคุณภาพรูปภาพบน
หนาจอโทรทัศน ใหเลือก เปด ตัวกรองภาพกะพริบอาจลด
การกะพริบของภาพในหนาจอโทรทศันไดเพยีงบางรุน
เทานั้น
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การตัง้คาการจัดการฝาเลือ่น
เลอืก เมนู > เครื่องมือ > การตัง้คา และ ทั่วไป > การ
จดัการฝา
เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● การเปดฝาสไลด  — ตั้งคาอปุกรณใหรับสายเรียกเขาเมื่อ
คุณเปดฝาเลือ่น

● การปดฝาสไลด  — ตั้งคาอปุกรณใหวางสายทีส่นทนาอยู
เมื่อคุณปดฝาเลือ่น

● การเปดใชงานล็อคปุมกด  — ตั้งคาอปุกรณใหลอ็คปุมกด
เมื่อคุณปดฝาเลือ่น

การตัง้คาเซนเซอรและการหมุนหนาจอ
เมื่อคุณเปดใชงานเซนเซอรในอุปกรณ คุณจะสามารถควบคุม
ฟงกชันบางอยางไดโดยการหมุนอปุกรณ

เลอืก เมนู > เครื่องมือ > การตัง้คา และ ทั่วไป > ตัง้คา
เซนเซอร
เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● เซนเซอร  — เปดใชงานเซนเซอร
● ควบคุมการหมุน  — เลอืก การเงียบเสียงโทร และ การ
เลื่อนปลุก เพือ่ปดเสียงสายที่โทรเขาและเลือ่นเสียงเตือน
โดยการหมุนอปุกรณใหหนาจอคว่าํหนาลง

การตั้งคาความปลอดภัย
โทรศัพทและซมิ
เลือก เมนู > เครือ่งมือ > การตั้งคา และ ทั่วไป > ความ
ปลอดภยั > โทรศพัทและซิมการด และเลอืกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:

● คําขอรหัส PIN  — เมื่อเปดใชงานฟงกชันนี้ เครื่องจะถาม
รหัสนีทุ้กครั้งทีเ่ปดเครื่อง การเลิกใชรหัส PIN อาจใชไมได
กบัซมิการดบางแบบ

● รหัส PIN, รหสั PIN2 และ รหัสล็อค — คุณสามารถเปลีย่น
รหัส PIN รหัส PIN2 และรหัสลอ็คได รหัสเหลานีต้อง
ประกอบดวยตัวเลขตั้งแต 0 ถงึ 9
หากคุณลืมรหัส PIN หรือรหัส PIN2 โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ หากคุณลืมรหัสลอ็ค โปรดติดตอศูนยบริการของ
Nokia หรือผูใหบริการของคุณ
กรุณาหลีกเลีย่งการใชรหัสผานทีเ่หมือนกบัหมายเลข
ฉุกเฉินเพือ่ปองกนัการโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยไม
ตั้งใจ

● เวลาล็อคปุมกดอัตโนมัติ  — เลอืกวาปุมกดจะถูกล็อคเมื่อ
โทรศัพทของคุณไมไดใชงานภายในเวลาทีก่ําหนดไวหรือ
ไม 

● เวลาล็อคเครือ่งอัตโนมัติ  — หากตองการหลีกเลี่ยงการ
ใชงานที่ไมไดรับอนญุาต คุณสามารถกาํหนดชวงเวลาซึ่ง
หลงัจากชวงเวลานี้โทรศัพทจะถกูลอ็คโดยอตัโนมัติ คุณไม
สามารถใชอปุกรณที่ถูกลอ็คจนกวาจะปอนรหัสล็อคที่ถูก
ตองลงไป หากตองการปดการใชระยะเวลาล็อคอตัโนมัติ
เลอืก ไมมี
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เคล็ดลับ: หากตองการล็อคโทรศัพทดวยตนเอง กด
ปุมเปด/ปด หนาจอรายการคําสั่งจะปรากฏขึ้น เลือก
ล็อคโทรศัพท

● ล็อคหากเปลี่ยนซิมการด  — คุณสามารถกําหนดให
อปุกรณถามรหัสลอ็ค เมื่อมีการใสซิมการดที่ไมเคยใชมา
กอนในเครื่องของคุณได อปุกรณจะเกบ็รายการซิมการดที่
รับรูวาเปนการดของเจาของเครื่อง

● กลุมผูใชเฉพาะ  — คุณสามารถกําหนดกลุมผูใชเฉพาะซึ่ง
คุณสามารถโทรออกเพือ่ติดตอไดและใหผูใชเหลานั้น
สามารถโทรเขาหาคุณได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● ยืนยันบรกิารซิม  — คุณสามารถกําหนดใหโทรศัพทแสดง
ขอความยืนยัน เมื่อคุณใชบริการจากซิมการด (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

การจัดการใบรับรอง
เลอืก เมนู > เครื่องมือ > การตัง้คา และ ทั่วไป > ความ
ปลอดภยั > การจัดการใบรบัรอง
ใบรับรองแบบดิจิตอลไมรับประกนัเรื่องความปลอดภัย แตใช
เพือ่ตรวจสอบแหลงทีม่าของซอฟตแวร

ในหนาจอหลกัของการจัดการใบรับรอง คุณจะเห็นรายการ
ใบรับรองที่ไดรับอนุญาตและไดจัดเกบ็ไวในเครื่อง เลือ่นไป
ทางขวาเพือ่ดูรายการใบรับรองสวนตัว (ถามี)

คุณควรใชใบรับรองแบบดิจิตอลหากตองการเชื่อมตอกับ
ธนาคารแบบออนไลนหรือไซตอืน่ๆ หรือเซิรฟเวอรระยะไกล
เพือ่ดําเนินการตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัการถายโอนขอมูลที่เปน
ความลบั และหากตองการลดความเสี่ยงจากไวรัสหรือ

ซอฟตแวรทีใ่หโทษอืน่ๆ และเพือ่ใหแนใจในสิทธิ์การใช
ซอฟตแวร เมื่อดาวนโหลดและติดตั้งซอฟตแวร

ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยลดความเสี่ยง
ที่เกีย่วของกบัการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้งซอฟตแวร
ลงคอนขางมาก แตคุณกค็วรใชใบรับรองอยางถูกวิธเีพื่อใหได
ประโยชนจากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ดวย การมีใบรับรองเพยีงอยางเดียวมิไดเปนการปกปองเครื่อง
แตอยางใด หากตองการใหเครื่องมีความปลอดภัยมากขึ้น ตัว
จัดการใบรับรองจําเปนตองมีใบรับรองของแทที่ถกูตองหรือนา
เชื่อถือดวย ใบรับรองมีอายุการใชงานจํากดั หาก "ใบรับรอง
หมดอายุ" หรือ "ใบรับรองทีไ่มถูกตอง" ปรากฏขึ้น แมวาใบรับ
รองนัน้จะถกูตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวนัและเวลาปจจุบันใน
เครื่องของคุณถูกตอง

ดูรายละเอียดของใบรับรอง—ตรวจสอบวาเปน
รองของแท

คุณสามารถมั่นใจไดวาเซิรฟเวอรนั้นถูกตอง กต็อเมื่อมีการ
ตรวจสอบลายเซ็น และระยะเวลาทีใ่บรับรองเซิรฟเวอรนัน้มีผล
บังคับใชแลวเทานัน้

คุณจะไดรับขอความแจงบนหนาจอโทรศัพท หากเซริฟเวอร
นัน้ไมใชเซริฟเวอรแท หรือในกรณีทีคุ่ณไมมีใบรับรองความ
ปลอดภัยทีถ่กูตองในเครื่องของคุณ

หากตองการตรวจสอบรายละเอยีดของใบรับรอง ใหเลือ่นไปที่
ใบรับรอง และเลอืก ตวัเลือก > รายละเอียดใบรบัรอง ระบบ
จะตรวจสอบระยะเวลาที่มีผลบังคับใชของใบรับรอง และ
ขอความใดขอความหนึง่ตอไปนี้อาจปรากฏขึ้น:
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● ใบรบัรองไมผานความเชื่อถอื  — คุณไมไดตั้งคาให
แอปพลเิคชั่นใดใชใบรับรองนี้

● ใบรบัรองหมดอายุ  — ระยะเวลาที่ใชใบรับรองไดสิ้นสุดลง
แลว

● ใบรบัรองยังไมถกูตอง  — ระยะเวลาทีใ่ชใบรับรองยังไม
เริ่มตน

● ใบรบัรองเสียหาย  — ไมสามารถใชใบรับรองนัน้ได โปรด
ติดตอผูที่ออกใบรับรองนั้น

เปลี่ยนการตั้งคาความเชื่อถือ
กอนที่จะเปลีย่นแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบให
แนใจวาคุณสามารถเชื่อถือขอมูลของเจาของใบรับรองนี้ได
และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูใน

ชื่อ

เลือ่นไปทีใ่บรับรองการอนุญาต และเลอืก ตวัเลือก > การตั้ง
คาความเชื่อถือ รายการแอปพลเิคชั่นทีส่ามารถใชใบรับรองที่
เลอืกไวจะปรากฏขึ้นทีห่นาจอ ทัง้นีต้องขึ้นอยูกบัใบรับรองนั้น
ดวย ตัวอยางเชน:

● การตดิตัง้ Symbian: ใช — ใบรับรองสามารถใหการ
รับรองแหลงทีม่าของแอปพลเิคชั่นของระบบปฏิบัติการ
Symbian ใหมได

● อินเทอรเน็ต: ใช — ใบรับรองนัน้สามารถใชรับรอง
เซริฟเวอรตางๆ

● การตดิตัง้แอปพลิเคชั่น: ใช — ใบรับรองสามารถใหการ
รับรองแหลงที่มาของแอปพลิเคชั่น Java™ ใหม

เลอืก ตวัเลือก > แกไขการตั้งคารบัรอง เพือ่เปลีย่นคา

ชุดความปลอดภัย
เลือก เมนู > เครือ่งมือ > การตั้งคา และ ทั่วไป > ความ
ปลอดภยั > ชดุความปลอดภัย

หากตองการดูหรือแกไขโมดูลความปลอดภัย (หากมี) ใหเลื่อน
ไปยังโมดูลที่ตองการ แลวกดปุมเลื่อน

หากตองการดูขอมูลโดยละเอยีดเกีย่วกบัโมดูลความปลอดภัย
ใหเลือ่นไปทีส่วนที่ตองการ และเลอืก ตวัเลือก > ราย
ละเอียดความปลอดภยั

การเรียกคนืการตัง้คาดั้งเดมิ
เลือก เมนู > เครือ่งมือ > การตั้งคา และ ทั่วไป > การตัง้
คาดั้งเดิม
คุณสามารถกาํหนดการตั้งคาบางอยางใหกลับไปเปนคาเดิมได
ทั้งนี้ คุณจําเปนตองมีรหัสลอ็ค

หลงัจากรีเซต็ เครื่องจะใชเวลาในการเปดเครื่องนานกวาปกติ
การตั้งคาดังกลาวจะไมมีผลกับเอกสารและไฟลตางๆ

การตั้งคาการจัดตําแหนง
เลือก เมนู > เครือ่งมือ > การตัง้คา และ ทั่วไป > การจัด
ตําแหนง
วิธีจดัตําแหนง
เลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● GPS แบบผสม  — ใชตัวรับสัญญาณ GPS แบบผสมจาก
โทรศัพทของคุณ
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● GPS แบบชวยเหลือ  — ใช Assisted GPS (A-GPS) เพือ่รับ
ขอมูลชวยเหลอืจากเซริฟเวอรขอมูลชวยเหลือ

● Bluetooth GPS  — ใชตัวรับสัญญาณ GPS ภายนอกที่ใช
งานรวมกนัไดกบัการเชื่อมตอ Bluetooth

● ผานเครอืขาย  — ใชขอมูลจากเครือขายระบบเซลลลูาร
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เซิรฟเวอรตําแหนง

ในการระบุจุดเชื่อมตอและเซิรฟเวอรตําแหนงสําหรับวิธจีัด
ตําแหนงทางเครือขาย เชน Assisted GPS หรือ การจัดตําแหนง
โดยใชเครือขาย ใหเลือก เซิรฟเวอรตําแหนง ผูใหบริการของ
คุณจะตั้งคาเซิรฟเวอรการคนหาตําแหนง ซึ่งคุณไมสามารถ
แกไขการตั้งคานั้นได

การตั้งคาสัญลักษณ

ในการเลอืกระบบการวัดทีคุ่ณตองการใชสําหรับวัดความเร็ว
และระยะทาง ใหเลือก ระบบมาตรวัด > เมตรกิ หรือ 
อิมพิเรียล

ในการกาํหนดรูปแบบการแสดงขอมูลพกิดับนโทรศัพทของ
คุณ ใหเลอืก รปูแบบพกิัด และรูปแบบที่ตองการ

การตั้งคาเครื่องโทรศัพท
หากตองการตั้งคาโทรศัพท คุณสามารถแกไขการตั้งคาทีเ่กีย่ว
กบัการโทรศัพทและเครือขายได

การตั้งคาการโทร
เลือก เมนู > เครือ่งมือ > การตัง้คา และ โทรศัพท > การ
โทร
● สง ID ผูโทรเขาของฉัน  — คุณสามารถตั้งคาใหหมายเลข
โทรศัพทแสดง (ใช) หรือซอน (ไม) คูสนทนาที่คุณกาํลัง
ติดตอ ซึ่งคาดังกลาวอาจถูกกาํหนดโดยผูใหบริการเมื่อคุณ
ไดสมัครใชบริการ (ตัง้จากเครอืขาย) (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

● สง ID โทรอินเทอรเน็ต  — คุณสามารถตั้งคา ID สาย
อนิเทอรเน็ตใหแสดงหรือซอนจากคูสนทนาที่คุณกําลัง
ติดตอได

● สายเรยีกซอน  — ในการใหโทรศัพทสงเสียงเตือนเมื่อมี
สายเรียกเขา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ขณะทีคุ่ณ
กาํลังสนทนา ใหเลอืก ใชงาน ในการตรวจสอบวาไดเปดใช
งานฟงกชันดังกลาวอยูหรือไม ใหเลอืก ตรวจสอบสถานะ

● สายเรยีกซอนอินเทอรเน็ต  — ในการใหโทรศัพทแจง
เตือนเมื่อมีสายอนิเทอรเน็ตเรียกเขาสายใหมในขณะที่คุณ
กาํลังสนทนา ใหเลอืก สั่งใชงานแลว

● เตือนโทรอินเทอรเน็ต  — ในการใหโทรศัพทสงเสียง
เตือนเมื่อมีสายอนิเทอรเนต็เรียกเขา ใหเลือก เปด หากคุณ
เลอืก ปด โทรศัพทจะไมสงเสียงเตือน แตคุณจะไดรับการ
แจงเตือนหากคุณไมไดรับสาย

● ปฏิเสธสายดวยขอความ  — ในการสงขอความตัวอกัษร
ไปยังผูโทรเพือ่แจงใหทราบถึงสาเหตุทีคุ่ณไมสามารถรับ
สายได ใหเลอืก ใช

● ขอความปฏเิสธ  — เขียนขอความทีจ่ะสงในขอความตัว
อกัษรเมื่อคุณปฏิเสธไมรับสาย
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● รปูภาพในสายวิดโีอ  — หากไมมีการสงวิดีโอในระหวางที่
มีการสนทนาทางวิดีโอ คุณสามารถเลือกภาพนิ่งทีจ่ะให
ปรากฏแทน

● โทรซ้ําอัตโนมัติ  — เลอืก เปด โทรศัพทของคุณพยายาม
ตอสายใหมอกี 10 ครั้งหากการตอสายครั้งแรกไมสําเร็จ
หากตองการหยุดใชการเรียกซ้ําอตัโนมัติ ใหกดปุมวางสาย 

● แสดงเวลาการโทร  — เปดใชการตั้งคานีห้ากคุณตองการ
ใหแสดงระยะเวลาสนทนาระหวางการสนทนา

● สรปุหลังโทรออก  — เปดใชการตั้งคานี้หากคุณตองการ
ใหแสดงระยะเวลาสนทนาหลงัการสนทนา

● โทรดวน  — เลือก เปด แลวคุณจะสามารถโทรหมายเลขที่
ไดกาํหนดใหปุมตัวเลข (2-9) ไดโดยกดปุมตัวเลขดังกลาว
คาวไว โปรดดูที “ การโทรดวน ” หนา 106

● รบัไดทุกปุม  — เลือก เปด แลวคุณจะสามารถรับสายเรียก
เขาไดโดยกดปุมใดกไ็ด ยกเวนปุมเปด/ปดเครื่อง ปุมเลอืก
ปุมซมู/ปรับระดับเสียง หรือปุมถายภาพ

● สายที่ใช  — การตั้งคานี้ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
จะปรากฏหากซมิการดรองรับหมายเลขที่ขอรับบริการไว 2
หมายเลข นั่นคือโทรศัพท 2 สาย ใหเลือกวาคุณตองการใช
สายใดเพือ่โทรออกและสงขอความตัวอกัษร อยางไรกด็ี
คุณจะสามารถรับสายเรียกเขาจากทัง้สองสายได ไมวาจะ
เลอืกสายใดไวกต็าม หากคุณเลือก สาย 2 แตไมไดสมัคร
ใชบริการนีไ้ว คุณจะไมสามารถโทรออกได เมื่อสาย 2 ถูก
เลอืก สัญลักษณ  จะปรากฏในโหมดสแตนดบาย

● การเปลี่ยนสาย  — ในการปองกนัไมใหมีการเลอืกสาย
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลอืก ไมใชงาน หาก
มการดของคุณรองรับบริการนี้ หากตองการเปลีย่นคาดัง
กลาว คุณตองปอนรหัส PIN2

การโอนสาย 
เลือก เมนู > เครือ่งมือ > การตัง้คา และ โทรศัพท > การ
โอนสาย
การโอนสายจะชวยใหคุณสามารถโอนสายเรียกเขาไปยังศูนย
ฝากขอความเสียงของคุณหรือเบอรโทรศัพทอืน่ได หาก
ตองการรายละเอยีดเพิม่เติม โปรดติดตอผูใหบริการ

ในการเปดใชการโอนสาย ใหเลอืก ใชงาน ในการตรวจสอบวา
เปดใชงานตัวเลอืกดังกลาวอยูหรือไม ใหเลอืก ตรวจสอบ
สถานะ
คุณอาจเลอืกตัวเลือกการโอนสายหลายตัวเลือกใหทาํงาน
พรอมกนัได เมื่อมีการโอนสายทัง้หมด  จะปรากฏขึ้นใน
โหมดสแตนดบาย

การจํากัดการโทร
เลือก เมนู > เครือ่งมือ > การตั้งคา และ โทรศัพท >
จํากัดการโทร
ฟงกชันจํากดัการโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะชวย
ใหคุณสามารถจํากดัการโทรออกหรือรับสายโทรเขาในเครื่อง
ได ตัวอยางเชน คุณสามารถจํากดัสายโทรออกตางประเทศ
หรือสายโทรเขาเมื่อคุณอยูตางประเทศได ในการเปลีย่นการ
ตั้งคา คุณตองมีรหัสระบบซึง่ไดรับจากผูใหบริการของคุณ

การจํากัดสายสนทนา

เลือกตัวเลือกการจํากดัการโทรที่ตองการ และตั้งเปนเปด (ใช
งาน) หรือปด (ยกเลิก) หรือตรวจสอบวากาํลังใชตัวเลือกดัง
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กลาวอยูหรือไม (ตรวจสอบสถานะ) การจํากดัการโทรมีผลตอ
ทกุสายรวมทัง้สายขอมูลดวย

การจํากัดการโทรทางอินเทอรเน็ต

ในการเลอืกวาจะยอมรับสายทีไ่มรูจักจากทางอนิเทอรเน็ตหรือ
ไม ใหตั้งคาเปดหรือเปด จํากัดโทรนิรนาม

การตัง้คาเครือขาย
โทรศัพทของคุณสามารถสลับการใชงานระหวางระบบเครือ
ขาย GSM และ UMTS ไดโดยอตัโนมัติ เครือขาย GSM จะแสดง
ดวย  เมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน สวนเครือขาย UMTS
จะแสดงดวยสัญลกัษณ 

เลอืก เมนู > เครื่องมือ > การตั้งคา และ โทรศัพท > เครอื
ขาย และเลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้:

● โหมดระบบ  — เลอืกเครือขายทีจ่ะใช หากคุณเลอืก โหมด
คู โทรศัพทจะใชระบบเครือขาย GSM หรือ UMTS โดย
อตัโนมัติ ทัง้นี้ขึ้นอยูกับพารามิเตอรของเครือขายและขอ
ตกลงในการใหบริการขามเครือขายกบัผูใหบริการระบบ
โทรศัพทไรสาย สําหรับรายละเอยีดและคาใชจายในการ
โทรขามแดน โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ ตัว
เลอืกนี้จะปรากฏขึ้นถาผูใหบริการโทรศัพทไรสายสนับสนนุ
เทานั้น

ขอตกลงเกีย่วกบัการโทรขามระบบเปนขอตกลงระหวางผู
ใหบริการระบบสองรายหรือมากกวา ในการที่จะชวยใหผูใช
สามารถใชบริการของผูใหบริการระบบใดระบบหนึง่ได

● การเลือกระบบ  — เลือก อัตโนมัต ิเพือ่ตั้งคาใหเครื่อง
คนหาและเลอืกเครือขายที่ใชไดหนึ่งเครือขาย หรือ เลือก

เอง เพือ่เลอืกเครือขายจากรายชื่อเครือขายดวยตนเอง หาก
การเชื่อมตอกบัระบบเครือขายทีเ่ลือกไวดวยตนเองขาด
หายไป โทรศัพทจะสงเสียงเตือนขอผดิพลาดนี้ และขอให
คุณเลอืกระบบอกีครั้ง ระบบที่คุณเลอืกจะตองมีขอตกลงใน
การใหบริการขามเครือขายกบัเครือขายโฮมของคุณ

● แสดงขอมูลระบบ  — กาํหนดใหโทรศัพทแสดงสถานะเมื่อ
ถกูใชงานในเครือขายเซลลลูารตามเทคโนโลยี MCN
(Microcellular network) และเปดใชการรับขอมูลระบบ

การตั้งคาการเชื่อมตอ
ในการตั้งคาการเชื่อมตอ คุณสามารถแกไขจุดเชื่อมตอและการ
ตั้งคาการเชื่อมตออืน่ๆ ได

การเชื่อมตอขอมูลและจุดเชื่อมตอ
โทรศัพทสนับสนุนการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) เชน GPRS ในเครือขาย GSM หากคุณ
กําลงัใชโทรศัพทในระบบ GSM และ UMTS คุณจะสามารถ
กําหนดใหการเชื่อมตอขอมูลหลายครั้งทํางานในเวลาเดียวกนั
ได โดยทีจุ่ดเชื่อมตอตางๆ สามารถใชการเชื่อมตอขอมูลรวม
กนัได ในเครือขาย UMTS การเชื่อมตอขอมูลยังคงทํางานอยูใน
ระหวางสนทนา

คุณยังสามารถใชการเชื่อมตอขอมูล WLAN การเชื่อมตอ LAN
แบบไรสาย สามารถทาํไดทีละครั้ง แตสามารถใชแอปพลเิคชั่น
ไดหลายตัวในจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตเพยีงจุดเดียว

ในการเชื่อมตอขอมูล คุณจะตองใชจุดเชื่อมตอ คุณสามารถ
กําหนดชนิดตางๆ ของจุดเชื่อมตอไดดังนี้
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● จุดเชื่อมตอ MMS ใชสงและรับขอความมัลติมีเดีย
● จุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต (IAP) เพือ่สงและรับอเีมลและเชื่อม
ตอกบัอนิเทอรเน็ต

กรุณาตรวจสอบกบัผูใหบริการของคุณวาตองใชจุดเชื่อมตอ
ประเภทใดสําหรับการเขาใชบริการทีคุ่ณตองการ โปรดติดตอผู
ใหบริการเพือ่ดูขอมูลเกี่ยวกบัการใชงานและการเปนสมาชิก
บริการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็

จุดเชื่อมตอ
การสรางจุดเชื่อมตอใหม
เลอืก เมนู > เครื่องมือ > การตัง้คา และ การเชือ่มตอ >
ปลายทาง
คุณอาจไดรับการตั้งคาจุดเชื่อมตอในรูปของขอความจากผูให
บริการ ผูใหบริการของคุณอาจกาํหนดจุดเชื่อมตอบางสวนหรือ
ทัง้หมดไวใหในเครื่องลวงหนาแลว และคุณอาจไมสามารถ
เปลี่ยนแปลง สราง แกไข หรือลบคาดังกลาวได

เมื่อคุณเลือกจุดเชื่อมตอจากกลุมจุดเชื่อมตอดังกลาว ( ,
, , , ) คุณจะมองเห็นประเภทของจุดเชื่อมตอ:

   หมายถงึจุดเชื่อมตอที่มีการปองกนั

   หมายถงึจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็

   หมายถึงจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN)
เคล็ดลับ: คุณสามารถสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเนต็ใน
เครือขาย WLAN โดยใชตัวชวยสราง WLAN

ในการสรางจุดเชื่อมตอใหม ใหเลอืก จดุเชื่อมตอ โทรศัพท
จะขอใหตรวจสอบการเชื่อมตอที่ใชได หลังการคนหา การ
เชื่อมตอที่มีอยูแลวจะปรากฏขึ้น และจุดเชื่อมตอใหมจะใชรวม
กนักบัการเชื่อมตอดังกลาวได หากคุณขามขั้นตอนนี้ไป เครื่อง
จะขอใหคุณเลือกวิธเีชื่อมตอและกาํหนดการตั้งคาที่จําเปน

ในการแกไขการตั้งคาจุดเชื่อมตอ ใหเลอืกจุดเชื่อมตอจากกลุม
จุดเชื่อมตอ เลื่อนไปยังจุดเชื่อมตอนัน้ และเลือก แกไข ใชคํา
แนะนําจากผูใหบริการของคุณเพื่อทาํการแกไขดังตอไปนี้

● ชือ่การเชื่อมตอ  — ปอนชื่อสําหรับการเชื่อมตอ
● บรกิารเสรมิ  — เลือกประเภทการเชื่อมตอขอมูล

ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัวาคุณเลอืกการตอเชื่อมขอมูลแบบใดไว โดยคุณ
สามารถใชชองการตั้งคาไดเพยีงบางชองเทานั้น เติมขอมูลลง
ในชองทุกชองทีก่ํากบัดวย ตองระบุ หรือ * สีแดง สวนชอ
อืน่ๆ  คุณสามารถเวนวางไวไดในกรณีทีผู่ใหบริการไมไดกลาว
ถึง

ในการใชการเชื่อมตอขอมูลนั้น ผูใหบริการระบบจะตอง
สนบัสนนุคุณสมบัติของฟงกชันดังกลาว และในกรณีที่จําเปน ผู
ใหบริการระบบจะตองเปดใชงานฟงกชันนีใ้นซิมการดของคุณ
ดวย

การสรางกลุมจุดเชื่อมตอ
เลือก เมนู > เครือ่งมือ > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ >
ปลายทาง
แอปพลิเคชั่นบางรายการจะยอมใหคุณใชกลุมจุดเชื่อมตอเพื่อ
เชื่อมตอกบัเครือขาย

ในการหลกีเลี่ยงการเลอืกจุดเชื่อมตอที่ใชทุกครั้งทีเ่ครื่อง
พยายามเชื่อมตอกบัเครือขาย คุณสามารถสรางกลุมที่มีจุด
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เชื่อมตอหลายจุด และกาํหนดลาํดับการใชงานเพื่อเชื่อมตอกบั
เครือขายใหกบัจุดเชื่อมตอเหลานั้น
ตัวอยางเชน คุณสามารถเพิม่ LAN ไรสาย (WLAN) และจุดเชื่อม
ตอขอมูลแพคเกต็ลงในกลุมจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต แลวใช
กลุมดังกลาวในการเรียกดูเวบ็ได หากคุณกําหนดใหความ
สําคัญของจุดเชื่อมตอ WLAN เปนลําดับแรกๆ โทรศัพทจะ
เชื่อมตอกับอนิเทอรเนต็ผาน WLAN ถามีใหเลือกใช และจะ
เชื่อมตอผานขอมูลแพคเก็ตแทนถาไมมีใหเลอืกใช

ในการสรางกลุมจุดเชื่อมตอใหม ใหเลอืก ตัวเลือก >
จดัการ > ปลายทางใหม

ในการเพิม่จุดเชื่อมตอลงในกลุมจุดเชื่อมตอ ใหเลือกกลุม แลว
เลอืก ตวัเลือก > จุดเชื่อมตอใหม ในการคัดลอกจุดเชื่อมตอ
ทีม่ีอยูจากกลุมอืน่ ใหเลือกกลุม เลื่อนไปยังจุดเชื่อมตอทีม่ีอยู
แลวเลือก ตวัเลือก > จัดวาง > คดัลอกไปปลายทางอื่น

ในการเปลีย่นลําดับความสําคัญของจุดเชื่อมตอภายในกลุม ให
เลือ่นไปยังจุดเชื่อมตอนั้น และ ตัวเลือก > จัดวาง > เปลี่ยน
ความสําคัญ

จดุเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
เลอืก เมนู > เครื่องมือ > การตัง้คา และ การเชือ่มตอ >
ปลายทาง > จุดเชือ่มตอ แลวทําตามคําแนะนําบนหนาจอ
หรือ เปดจุดเชื่อมตอหนึง่กลุม เลือกจุดเชื่อมตอกาํกบัดวย 
แลวเลือก แกไข
ใชคําแนะนําจากผูใหบริการของคุณเพือ่ทาํการแกไขดังตอ
นี้

● ชือ่จดุเชื่อมตอ  — คุณสามารถขอรับชื่อจุดเชื่อมตอไดจาก
ผูใหบริการของคุณ

● ชือ่ผูใช  — ชื่อผูใชอาจจําเปนในการเชื่อมตอขอมูล โดย
ทัว่ไปคุณสามารถขอรับชื่อผูใชไดจากผูใหบริการของคุณ

● แจงใหใสรหัสผาน  — หากคุณตองการตั้งใหเครื่องถาม
รหัสผานทุกครั้งที่คุณล็อกเขาเซิรฟเวอร หรือหากคุณไม
ตองการจัดเกบ็รหัสผานของคุณในโทรศัพท ใหเลอืก ใช

● รหัสผาน  — รหัสผานอาจจําเปนตองใชในการเชื่อมตอ
ขอมูล ซึ่งโดยปกติจะไดรับจากผูใหบริการของคุณ

● การตรวจสอบ  — เลอืก รบัรอง เพือ่สงรหัสผานที่เขารหัส
ทกุครั้ง หรือ ปกติ เพือ่สงรหัสผานทีเ่ขารหัสเมื่อจําเปน

● โฮมเพจ  — ใหปอนที่อยูเวบ็หรือที่อยูศูนยรับฝากขอความ
มัลติมีเดีย ทัง้นีข้ึ้นอยูกบัการตั้งคาประเภทจุดเชื่อมตอของ
คุณ

● ใชจุดเชื่อมตอ  — เลอืก หลังยืนยัน เพือ่ตั้งใหเครื่องขอ
คํายืนยันกอนที่จะมีการเชื่อมตอโดยใชจุดเชื่อมตอนี้ หรือ
โดยอัตโนมัติ เพือ่ตั้งใหเครื่องเชื่อมตอกบัปลายทางโดย
ใชจุดเชื่อมตอนีโ้ดยอตัโนมัติ

เลือก ตัวเลือก > การตัง้คาชัน้สูง และจากตัวเลือกตอไปนี้
● ประเภทระบบเครอืขาย  — เลือกประเภท IP ที่จะโอนยาย
ขอมูลจากโทรศัพทหรือไปที่โทรศัพท การตั้งคาอื่นจะขึ้น
กบัประเภทเครือขายทีเ่ลือก

● ที่อยู IP ของโทรศพัท (สําหรับ IPv4 เทานั้น) — ปอนที่
อยู IP ของโทรศัพท

● ที่อยู DNS  — ปอนทีอ่ยู IP ของเซิรฟเวอร DNS หลักและ
รอง หากผูใหบริการกําหนด โปรดติดตอขอทีอ่ยูดังกลาว
จากผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณ
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● ที่อยูเซิรฟเวอรพรอ็กซี่  — ปอนทีอ่ยูของเซริฟเวอร
พร็อกซี่ 

● เลขพอรตของพรอ็กซี่  — ปอนเลขพอรตของเซริฟเวอร
พร็อกซี่

จดุเชื่อมตออินเทอรเน็ต WLAN
เลอืก เมนู > เครือ่งมือ > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ >
ปลายทาง > จุดเชือ่มตอ ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
หรือเปดหนึ่งในกลุมจุดเชื่อมตอ เลอืกจุดเชื่อมตอที่มี
เครื่องหมาย  และเลือก แกไข

ใชคําแนะนําทีไ่ดรับจากผูใหบริการของคุณเพือ่แกไขขอ
นี้

● ชื่อเครอืขาย WLAN  — เลือก ปอนดวยตัวเอง หรือ
คนหาชือ่เครอืขาย หากคุณเลือกเครือขายที่มีอยู โหมด
เครอืขาย WLAN และ ความปลอดภัย WLAN จะถูก
กาํหนดโดยการตั้งคาอปุกรณจุดเชื่อมตอของตนเอง

● สถานะเครอืขาย  — กาํหนดวาจะแสดงชื่อเครือขายหรือ
ไม

● โหมดเครอืขาย WLAN  — เลอืก เฉพาะกิจ เพือ่สรางเครือ
ขายเฉพาะ และเพือ่ใหอปุกรณสามารถสงและรับขอมูลได
โดยตรง โดยไมจําเปนตองใชจุดเชื่อมตอ WLAN ในเครือ
ขายเฉพาะ อปุกรณทุกเครื่องจะตองใชชื่อเครือขาย WLAN
เดียวกัน

● ความปลอดภยั WLAN  — เลือกการเขารหัสทีใ่ช WEP,
802.1x (ไมใชสําหรับเครือขายเฉพาะ) หรือ WPA/WPA2
หากคุณเลือก เปดเครอืขาย จะไมมีการใชการเขารหัส 

ฟงกชั่น WEP, 802.1x และ WPA สามารถนาํมาใชไดเฉพาะ
เครือขายสนบัสนนุเทานั้น

● ใชจุดเชื่อมตอ  — เลอืก หลังยืนยัน เพือ่ตั้งคาอปุกรณให
ขอคํายืนยันกอนทีก่ารเชื่อมตอจะใชจุดเชื่อมตอที่สรางขึ้นนี้
หรือ โดยอัตโนมัต ิเพือ่ตั้งคาอปุกรณใหเชื่อมตอกบัปลาย
ทางโดยใชจุดเชื่อมตอนี้อตัโนมัติ

ในการปอนการตั้งคาสําหรับโหมดความปลอดภัยทีเ่ลือกไว ให
เลือก ตั้งคาความปลอดภยั WLAN
การตั้งคา WLAN ขั้นสูง
เลือก ตัวเลือก > การตัง้คาขั้นสูง และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● การตั้งคา IPv4  — ใส IP แอดเดรสของอปุกรณของคุณ IP
แอดเดรสของเครือขายยอย คาเกตเวยเริ่มตน และ IP
แอดเดรสของเซริฟเวอร DNS หลักและรอง โปรดติดตอ
สอบถามผูใหบริการอินเตอรเน็ตเพือ่ขอรับทีอ่ยูเหลานัน้

● การตั้งคา IPv6  — กําหนดประเภทของทีอ่ยู DNS
● สถานีเฉพาะกิจ (สําหรับเครือขายเฉพาะเทานัน้)  — ใน
การปอนเลขสถานี (1-11) ดวยตนเอง ใหเลอืก ผูใช
กําหนดเอง

● ที่อยูเซิรฟเวอรพรอ็กซี่  — ปอนที่อยูของเซิรฟเวอร
พร็อกซี่

● เลขพอรตของพรอ็กซี่  — และเลขพอรตของพร็อกซี่

การตั้งคาขอมูลแพคเก็ต
เลือก เมนู > เครือ่งมือ > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ >
ขอมูลแพคเกต็
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การตั้งคาขอมูลแพคเก็ตจะมีผลกบัจุดเชื่อมตอทัง้หมดที่ใชการ
เชื่อมตอขอมูลแพคเกต็
● การเชือ่มตอ GPRS  — หากคุณเลอืก เมื่อวาง และคุณอยู
ในเครือขายที่สนนัสนุนขอมูลแพคเกต็ โทรศัพทจะลง
ทะเบียนเขาใชเครือขายขอมูลแพคเกต็ดังกลาว และคุณจะ
สามารถเริ่มตนการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต (เชน เพือ่สงและ
รับอเีมล) ไดเร็วยิ่งขึ้นดวย หากไมมีพืน้ที่ครอบคลมุสําหรับ
ขอมูลแพคเกต็ โทรศัพทจะพยายามสรางการเชื่อมตอขอ
มูลแพค็เกตเปนระยะๆ หากคุณเลอืก เมื่อตองการ
โทรศัพทจะใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตกต็อเมื่อคุณเปด
ใชแอปพลิเคชั่นหรือดําเนนิการใดๆ ที่ตองใชการเชื่อมตอ
แบบนีเ้ทานั้น

● จุดเชือ่มตอ  — คุณจําเปนตองใชชื่อของจุดเชื่อมตอ หาก
ตองการใชโทรศัพทเปนโมเด็มสําหรับสงขอมูลแพคเกต็
สําหรับเครื่องคอมพวิเตอร

● เขาใชแพคเก็ตความเรว็สูง  — เปดใชหรือยกเลกิการใช
HSDPA (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในระบบเครือขาย
UMTS

การตัง้คา LAN ไรสาย
เลอืก เมนู > เครื่องมือ > การตัง้คา และ การเชือ่มตอ >
LAN ไรสาย
● แสดงความพรอม WLAN  — เลือกวา  จะปรากฏขึ้นใน
โหมดสแตนดบายเมื่อสามารถใช LAN ไรสายไดหรือไม

● คนหาเครอืขาย  — หากคุณตั้งคา แสดงความพรอม
WLAN เปน ใช เลือกวาจะใหโทรศัพทคนหา LAN ไรสายที่
ใชไดและอปัเดทบอยแคไหน

ในการดูการตั้งคาขั้นสูง เลือก ตัวเลือก > การตัง้คาขั้นสูง
ไมแนะนาํใหเปลี่ยนแปลงการตั้งคาขั้นสูงของ LAN ไรสาย

การตั้งคา SIP
เลือก เมนู > เครือ่งมือ > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ >
การตั้งคา SIP
การตั้งคา Session Initiation Protocol (SIP) จําเปนสําหรับการ
บริการของบางเครือขายทีใ่ช SIP คุณอาจไดรับการตั้งคาเปน
ขอความแบบตัวอกัษรพเิศษจากผูใหบริการของคุณ คุณ
สามารถดู ลบ หรือสรางรูปแบบการตั้งคาเหลานี้ใน การตั้งคา
SIP

การกําหนดคา
เลือก เมนู > เครือ่งมือ > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ >
กําหนดคา
คุณจะไดรับการตั้งคาเซิรฟเวอรที่เชื่อถือไดในขอความการ
กําหนดคาจากผูใหบริการของคุณ คุณสามารถบันทึก ดู หรือลบ
การตั้งคาเหลานี้ไดในการกําหนดคา

การควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอ
เลือก เมนู > เครือ่งมือ > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ >
การควบคุม APN
เมื่อใชบริการควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอ คุณจะสามารถจํากดัการ
เชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ และอนญุาตใหโทรศัพทใชจุดเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเกต็เฉพาะเทานัน้
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การตั้งคานี้จะใชไดเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุนบริการ
ควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอเทานั้น

หากตองการเปดหรือปดบริการควบคุม เพือ่ใชจุดเชื่อมตอ
เลอืก ตวัเลือก และเลอืกตัวเลอืกที่ตองการ หากตองการ
เปลี่ยนตัวเลอืก คุณตองใชรหัส PIN2 ของคุณ โปรดติดตอขอ
รหัสจากผูใหบริการของคุณ

การตั้งคาแอปพลิเคชั่น
หากตองการแกไขการตั้งคาบางแอปพลเิคชั่นในอุปกรณของ
คุณ เลอืก เมนู > เครือ่งมือ > การตั้งคา และ แอปพลิเคชัน่
หากตองการแกไขการตั้งคา คุณยังสามารถเลอืก ตวัเลือก >
การตั้งคา ในแตละแอปพลิเคชั่น

การกําหนดคาระยะไกล
เลอืก เมนู > เครื่องมือ > ตัวจ.ก.อุป.
คุณสามารถใชตัวจัดการอปุกรณจัดการการตั้งคา ขอมูล และ
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณจากระยะไกลได

คุณสามารถเชื่อมตอกับเซริฟเวอรและรับการตั้งกําหนดคา
สําหรับโทรศัพทของคุณ คุณอาจรับการตั้งคารูปแบบ
เซริฟเวอรและการตั้งกาํหนดคาอืน่ๆ จากผูใหบริการหรือแผนก
จัดการขอมูลบริษัท การตั้งกําหนดคาอาจรวมถงึการตั้งคาการ
เชื่อมตอและคาอืน่ๆ ทีใ่ชโดยแอปพลเิคชั่นตางๆ ในโทรศัพท
ตัวเลือกทีม่ีใหอาจแตกตางกันออกไป

โดยทั่วไปแลว การเชื่อมตอดวยการกาํหนดคาระยะไกลจะเริ่ม
ตนโดยเซริฟเวอร เมื่อตองอพัเดตการตั้งคาของเครื่อง

ในการสรางรูปแบบเซริฟเวอรใหม เลอืก ตวัเลือก > รปูแบบ
เซิรฟเวอร > ตวัเลือก > รูปแบบเซิรฟเวอรใหม
คุณอาจไดรับการตั้งคาเหลานีจ้ากผูใหบริการของคุณในรูป
แบบขอความการตั้งกําหนดคา หากไมไดรับ ใหกําหนดคาตอ
ไปนี้
● ชือ่เซิรฟเวอร  — พมิพชื่อของเซิรฟเวอรการตั้งกําหนดคา
● ID เซิรฟเวอร  — พมิพ ID เฉพาะเพือ่ระบุเซิรฟเวอรการตั้ง
กาํหนดคา

● รหัสผานเซิรฟเวอร  — พมิพรหัสผานเพือ่ระบุโทรศัพท
ของคุณใหกับเซริฟเวอร

● จดุเชื่อมตอ  — เลือกจุดเชื่อมตอเพือ่ใชสําหรับเชื่อมตอ
หรือสรางจุดเชื่อมตอจุดใหม คุณยังสามารถเลือกเพือ่ให
เครื่องถามถึงจุดเชื่อมตอทุกครั้งที่คุณเริ่มตนการเชื่อมตอ
การตั้งคานี้จะนาํมาใชไดเฉพาะเมื่อคุณเลือก อินเทอรเน็ต
เปนประเภทบริการเสริม

● ที่อยูของโฮสต  — พมิพที่อยูเว็บของเซริฟเวอรการตั้ง
กาํหนดคา

● พอรต  — พมิพหมายเลขพอรตของเซิรฟเวอร
● ชือ่ผูใช และ รหัสผาน — ปอน ID ผูใชและรหัสผานสําหรับ
เซริฟเวอรการตั้งกาํหนดคา

● อนุญาตการกําหนดคา  — เลอืก ใช เพือ่อนุญาตให
เซริฟเวอรเริ่มตนการตั้งกาํหนดคา

● รบัทุกคําขอโดยอัตโนมัติ  — เลอืก ใช หากคุณไม
ตองการใหเซิรฟเวอรถามการยืนยันของคุณ เมื่อเริ่มตนตั้ง
กาํหนดคา
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● การตรวจสอบเครอืขาย  — เลือกวาตองการใชการตรวจ
สอบ HTTP หรือไม

● ชื่อผูใชเครอืขาย และ รหัสเครอืขาย — ปอน ID ผูใชและ
รหัสผานสําหรับการตรวจสอบ HTTP สามารถใชการตั้งคานี้
ไดตอเมื่อคุณไดเลอืก การตรวจสอบเครอืขาย ทีจ่ะใช
เทานั้น

ในการเชื่อมตอกบัเซริฟเวอรและรับการตั้งกาํหนดคาสําหรับ
โทรศัพทของคุณ เลอืก ตวัเลือก > เริม่การกําหนดคา

ในการดูไฟลบันทึกการตั้งกาํหนดคาของรูปแบบทีเ่ลอืก เลือก
ตวัเลือก > ดูบนัทึก

ในการอพัเดตซอฟตแวรของโทรศัพทในแบบ OTA เลอืก ตวั
เลือก > ตรวจสอบการอัพเดต การอพัเดตจะไมลบการตั้งคา
ของคุณแตอยางใด เมื่อโทรศัพทของคุณไดรับชุดอัพเดตแลว
ใหปฏิบัติตามคําแนะนาํบนหนาจอ โทรศัพทของคุณจะ
สตารทหลงัจากติดตั้งชุดอพัเดตเสร็จสมบูรณแลว การ
ดาวนโหลดการอพัเดตซอฟแวรอาจทําใหมีการสงขอมูล
จํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ตรวจดูใหแนใจวา
แบตเตอรี่สําหรับโทรศัพทของคุณมีพลังงานเพยีงพอ หรือ
เชื่อมตออยูกบัเครื่องชารจกอนเริ่มอพัเดต

คําเตือน:  หากคุณติดตั้งโปรแกรมอพัเดตซอฟตแวร
คุณจะไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกับการโทรออกฉุกเฉิน
จนกวาจะติดตั้งเสร็จและรีสตารทโทรศัพทอกีครั้ง ตองแนใจวา
ไดสํารองขอมูลไวแลวกอนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอพัเดต
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การแกไขปญหา
คําถาม: รหัสผานของรหัสล็อค, รหัส PIN หรือ รหัส
PUK ของขาพเจาคืออะไร
A. รหัสล็อคทีร่ะบบตั้งไวคือ 12345 ในกรณีทีคุ่ณลมืหรือทํา
รหัสล็อคหาย ใหติดตอตัวแทนจําหนายของโทรศัพทของคุณ
ในกรณีที่คุณลืมรหัส PIN หรือรหัส PUK หรือถาคุณยังไมไดรับ
รหัสดังกลาว ใหติดตอผูใหบริการระบบเครือขายของคุณ หาก
ตองการรายละเอยีดเกีย่วกบัรหัสผาน ใหติดตอผูใหบริการจุด
เชื่อมตอ เชน ผูใหบริการอนิเทอรเน็ต (ISP) หรือผูใหบริการ
เครือขาย

คําถาม: ขาพเจาจะปดแอปพลิเคชั่นที่ไมตอบสนองได
อยางไร

A. กดปุมเมนคูางไว ในการปดแอปพลิเคชั่น เลื่อนไปทีแ่อปพลิ
เคชั่น และกดปุม C การกดปุม C จะไมปดเครื่องเลนเพลง ในการ
ปดเครื่องเลนเพลง ใหเลอืกเครื่องเลนเพลงจากรายการ และ
ตวัเลือก > ออก

คําถาม: ทําไมภาพจงึดูเปอน

A. โปรดตรวจสอบชองปองกันเลนสกลองถายภาพวาสะอาดดี
หรือไม

คําถาม: ทําไมจึงมจีุดสวางลางๆ จุดที่มีสีเพี้ยน หรือจุด
ที่ภาพขาดหายไปปรากฏขึ้นบนหนาจอทุกครั้งที่เปด
เครื่อง

A. เปนลกัษณะเฉพาะของหนาจอประเภทนี้ จอบางแบบจะมี
พกิเซลหรือจุดที่ยังคงปรากฏอยูหรือหายไป ซึ่งเปนเรื่องปกติ
มิใชขอผดิพลาดแตอยางใด

คําถาม: ทําไมโทรศัพทของขาพเจาจงึไมสามารถ
สรางการเชื่อมตอ GPS ได
A. อานขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบั GPS, ตัวรับสัญญาร GPS,
สัญญาณดาวเทยีม และขอมูลตําแหนงไดในคูมือผูใชเลมนี้

คําถาม: เหตุใดจงึคนหาเครื่องของเพื่อนไมพบขณะที่
ใชการเชื่อมตอ Bluetooth
A. ใหตรวจสอบเครื่องทั้ง 2 เครื่องวาสามารถใชงานรวมกนัได
มีการเปดใชงานการเชื่อมตอแบบ Bluetooth และไมไดอยูใน
โหมดซอน และตรวจสอบวาระยะหางระหวางอปุกรณทั้งสอง
ไมเกนิ 10 เมตร (33 ฟุต) และไมมีกําแพงหรือสิ่งกดีขวางใดๆ
กัน้ระหวางอปุกรณ

คําถาม: ทําไมจงึไมสามารถยกเลิกการตอเชือ่ม
Bluetooth ได
A. หากมีการเชื่อมตออุปกรณอืน่เขากบัเครื่องของคุณอยู คุณ
สามารถยุติการเชื่อมตอโดยใชอุปกรณอกีเครื่อง หรือโดยการ
ยกเลิกการเชื่อมตอ Bluetooth ในอปุกรณของคุณ เลอืก
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เมนู > เครือ่งมือ > เชือ่มตอ > Bluetooth และ
Bluetooth > ปด
คําถาม: ทําไมโทรศัพทเครื่องอื่นจงึมองไมเห็นไฟลที่
จดัเก็บอยูในเครือ่งของฉนัที่อยูในเครือขายโฮม

A. ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดกาํหนดการตั้งคาบนเครือขาย
โฮมแลว ไดเปดการแบงใชเนื้อหาในโทรศัพทของคุณ และ
โทรศัพทเครื่องอืน่ๆ สามารถใช UPnP ได
คําถาม: ควรทําอยางไรหากเครือขายโฮมของฉันหยุด
ทํางาน

A. ปดการเชื่อมตอกับเครือขาย LAN ไรสาย (WLAN) ทั้งจาก
เครื่องคอมพวิเตอรทีใ่ชรวมกนัได และจากโทรศัพทของคุณ
และเปดการเชื่อมตออกีครั้ง หากยังไมไดผล ใหรีสตารทเครื่อง
คอมพวิเตอรและโทรศัพทของคุณ หากยังไมสามารถทําการ
เชื่อมตอได ใหตั้งคา WLAN ใหมอกีครั้ง ทั้งในเครื่อง
คอมพวิเตอรและในโทรศัพท

คําถาม: ทําไมฉันถึงมองไมเห็นเครื่องคอมพิวเตอรที่
ใชรวมกันไดในโทรศัพทของฉันในเครือขายโฮม

A. หากคุณใชแอปพลิเคชั่นไฟรวอลลในเครื่องคอมพวิเตอรที่
ใชงานรวมกนัได ใหตรวจสอบวาไฟรวอลลนั้นไดอนญุาตให
เซริฟเวอรโฮมมีเดียสามารถเชื่อมตอออกจากเครื่อง
คอมพวิเตอรได (คุณสามารถเพิม่เซริฟเวอรโฮมมีเดียลงไปใน
รายการยกเวนของแอปพลิเคชั่นไฟรวอลลได) ตรวจสอบการ
ตั้งคาของไฟรวอลลวาไดอนุญาตใหมีการสงถายขอมูลไปมา
ไดในพอรตเหลานี้: 1900, 49152, 49153 และ 49154 อปุกรณ
ทีเ่ปนจุดเชื่อมตอ WLAN บางตัวอาจมีไฟรวอลลในตัว หากเปน
เชนนั้น ใหตรวจสอบวาไฟรวอลลในอปุกรณที่เปนจุดเชื่อมตอ

ไมไดปดกัน้การสงถายขอมูลมายังพอรตเหลานี้: 1900,
49152, 49153 และ 49154 ตรวจสอบวาการตั้งคา WLAN ทั้ง
ในโทรศัพทและเครื่องคอมพวิเตอรเหมือนกัน

คําถาม: ทําไมฉนัถึงมองไมเห็นจดุเชือ่มตอ LAN ไร
สาย (WLAN) ทั้งๆ ที่ฉนัอยูในพื้นที่ที่จดุเชือ่มตอนั้น
ครอบคลุมแลว

A. อาจเปนเพราะวาจุดเชื่อมตอ WLAN นั้นไดซอนคา Service
Set Identifier (SSID) ไว คุณสามารถเชื่อมตอกบัเครือขายที่
ซอน SSID ไวได หากคุณรู SSID ทีถู่กตอง และไดสรางจุดเชื่อม
ตออนิเทอรเนต็แบบ WLAN สําหรับเครือขายนั้นไวแลวบน
โทรศัพท Nokia ของคุณ
คําถาม: ฉนัจะปดการใช LAN ไรสาย (WLAN) ใน
โทรศัพท Nokia ของฉันไดอยางไร
A. WLAN ในโทรศัพทเคลื่อนที่ Nokia จะปดเองเมื่อคุณไมได
พยายามทาํการเชื่อมตอใดๆ หรือไมไดเชื่อมตออยูกบัจุดเชื่อม
ตออืน่ หรือไมไดสแกนหาเครือขายที่สามารถใชไดอยู คุณ
สามารถกาํหนดใหโทรศัพท Nokia ไมตองสแกน หรือสแกนหา
เครือขายทีส่ามารถใชไดถีน่อยลงในเบื้องหลงัได เพือ่ลด
ปริมาณการใชแบตเตอรี่ของเครื่อง WLAN จะปดในระหวางทีไ่ม
ไดมีการสแกนคนหาในเบื้องหลัง

หากตองการเปลีย่นแปลงการตั้งคาการสแกนในเบื้องหลงั ให
ทําดังนี้:

1. เลอืก เมนู > เครือ่งมือ > การตั้งคา และ การเชือ่ม
ตอ > LAN ไรสาย
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2. ในการเพิม่ชวงเวลาในการสแกนในเบื้องหลัง ใหปรับ
เปลีย่นเวลาใน คนหาเครอืขาย ในการหยุดการสแกนใน
เบื้องหลงั ใหเลือก แสดงความพรอม WLAN > ไมตอง

3. หากตองการบันทกึคาทีไ่ดเปลี่ยนแปลง ใหเลอืก กลับ
เมื่อตั้งคา แสดงความพรอม WLAN เปน ไมตอง
สัญลักษณบงบอกเมื่อมีเครือขาย WLAN ในพืน้ที่จะไม
แสดงในโหมดสแตนดบาย อยางไรกต็าม คุณยังสามารถ
สแกนหาเครือขาย WLAN ทีส่ามารถใชไดดวยตนเอง และ
เชื่อมตอกบัเครือขาย WLAN นั้นไดตามปกติ

คําถาม: ขาพเจาจะจัดเก็บขอมลูกอนที่จะลบได
อยางไร

A. ในการบันทึกขอมูล ใหใช Nokia Ovi Suite หรือ Nokia
Nseries PC Suite เพือ่ซงิโครไนซหรือสํารองขอมูลทัง้หมดไป
ไวทีค่อมพิวเตอรซึ่งสามารถใชงานรวมกนัไดและคุณสามารถ
สงขอมูลผานทางการเชื่อมตอ Bluetooth ไปยังอปุกรณทีใ่ช
งานรวมกนัไดคุณยังสามารถจัดเกบ็ขอมูลไวในการดหนวย
ความจําที่ใชงานรวมกนัไดอีกดวย

คําถาม: ควรทําอยางไรหากหนวยความจําเต็ม?

A. ลบรายการออกจากหนวยความจําของโทรศัพทและหนวย
ความจําขนาดใหญ หากอปุกรณของคุณแสดงบันทกึ หนวย
ความจําไมพอที่จะดําเนินการ ลบบางขอมูลออกกอน หรือ
หนวยความจําต่ํา ลบบางขอมูลออกจากความจําเครือ่ง
เมื่อคุณกําลังลบหลายรายการในเวลาเดียวกนั ใหลบทลีะหนึง่
รายการโดยเริ่มจากรายการทีเ่ลก็ที่สุดกอน

คําถาม: ทําไมจงึไมสามารถเลือกรายชือ่ที่จะใชสง
ขอความได

A. บัตรรายชื่อนั้นไมมีเบอรโทรศัพท ทีอ่ยู หรือทีอ่ยูอเีมล
เลือก เมนู > รายชือ่ รายชื่อที่เกีย่วของ และแกไขบัตรรายชื่อ

คําถาม: ขาพเจาจะสิ้นสุดการตอเชื่อมขอมูลได
อยางไร หากโทรศัพทเริ่มตอเชื่อมขอมูลอยูตลอด
เวลาไมรูจบ

A. อปุกรณอาจกาํลังพยายามดึงขอความมัลติมีเดียจากศูนย
ขอความมัลติมีเดีย ในการหยุดไมใหอปุกรณเชื่อมตอขอมูล
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การตั้งคา >
ขอความมัลติมีเดีย > การดึงมัลตมิีเดีย และ โดยผูใช เพือ่
ใหศูนยขอความมัลติมีเดียบันทกึขอความเอาไวสําหรับการดึง
ขอมูลในภายหลัง หรือ ปด เพือ่ปฏิเสธขอความมัลติมีเดียขา
เขาทัง้หมด หากคุณเลอืก โดยผูใช คุณจะไดรับการแจงเตือน
วามีขอความมัลติมีเดียใหมซึง่คุณสามารถดึงจากศูนยขอความ
มัลติมีเดียได หากคุณเลือก ปด อปุกรณจะไมเชื่อมตอเขากบั
เครือขายใดๆ ทีเ่กีย่วของกบัการรับสงขอความมัลติมีเดีย ใน
การตั้งคาอปุกรณใหใชการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็เมื่อคุณ
เปดใชแอปพลิเคชั่นหรือการทํางานที่ตองใชการเชื่อมตอ
ขอมูลแบบนีเ้ทานั้น เลือก เมนู > เครือ่งมือ > การตั้งคา
และ การเชือ่มตอ > ขอมูลแพคเกต็ > การเชือ่มตอ
GPRS > เมื่อตองการ หากไมไดผล ใหปดโทรศัพท แลวเปด
ใหมอีกครั้ง
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คําถาม: เพราะเหตุใดจึงมีปญหาในการเชือ่มตอ
โทรศัพทเขากับเครื่องคอมพิวเตอร

A. ตรวจดูวาไดติดตั้งโปรแกรม Nokia Ovi Suite หรือ Nokia
Nseries PC Suite เวอรชั่นลาสุด รวมถงึมีการติดตั้งและเปดใช
งานบนเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกนัได หากตองการ
ขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัวิธกีารใชชุดโปรแกรม Nokia Ovi Suite
หรือ Nokia Nseries PC Suite โปรดดูวธิีใชแอปพลิเคชั่นหรือ
หรือไปที่หนาสนับสนนุของ Nokia
คําถาม: ฉันสามารถใชโทรศัพทของตัวเองเปนแฟกซ
โมเด็มใหกับเครื่องคอมพิวเตอรไดหรือไม

A. คุณไมสามารถใชโทรศัพทของคุณเปนแฟกซโมเด็มได
อยางไรกต็าม การโอนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ชวยคุณสามารถโอนสายแฟกซที่เขามาไปยังหมายเลขอืน่ๆ
ได
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ขอมูลศูนยบริการ Nokia
ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

ฟวเจอรปารค รังสิต หอง 32 ชั้นใตดิน เลขที่ 161 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบล
ประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

เซน็ทรัลพลาซา 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.

ซีคอนสแควร หอง 1007 ชั้น 1 ซีคอนสแควร เลขที่ 904 หมู 6 ถนน
ศรีนครินทร 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
รัชดาภเิษก 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 ถนน
สาธุประดิษฐ 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 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครอง
เซ็นเตอร ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวันกรุงเทพฯ
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 (ซอยสุขุมวิท พัทยา9) หมู 9 ถนนสุขมุวิท ตําบล
หนองปรือ อําเภอบางละมุง ชลบุรี 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 ตําบล
เมืองเกา อําเภอเมือง ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
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ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ
สงขลา 90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดโดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพิม่เติม กรุณาติดตอ
โนเกยี แครไลน: 02-255-2111
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เคล็ดลบัเพื่อสิ่งแวดลอม
ตอไปนี้คือเคล็ดลบัเกีย่วกบัวิธทีี่คุณจะสามารถ
ชวยปกปองสิ่งแวดลอมได

ประหยัดพลังงาน
เมื่อคุณชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลวและถอดอปุกรณชารจออก
จากโทรศัพท ใหถอดปลั๊กอปุกรณชารจออกจากเตารับทีผ่นงั
ดวยเชนกัน

คุณไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่บอยครั้งมากนัก หากคุณ
ดําเนินการดังตอไปนี้

● ปดและปดการใชงานแอปพลิเคชั่น บริการ และการเชื่อมตอ
เมื่อไมใชงาน

● ลดความสวางของหนาจอ

● ตั้งคาใหโทรศัพทเขาสูโหมดประหยัดพลงังานหลังจาก
ระยะเวลาขั้นต่ําทีไ่มมีการใชงาน หากมีโหมดดังกลาวอยูใน
โทรศัพทของคุณ

● ปดการใชงานเสียงที่ไมจําเปน เชน เสียงปุมกดและเสียง
เรียกเขา

การหมุนเวียนมาใชใหม
วัสดุสวนใหญของโทรศัพท Nokia สามารถนํากลับมาใชใหม
ได ตรวจสอบวิธีการนําผลติภัณฑ Nokia ของคุณกลบัมาใช
ใหมไดที ่www.nokia.com/werecycle หรือตรวจสอบบน
โทรศัพทมือถือ www.nokia.mobi/werecycle
นาํบรรจุภัณฑและคูมือผูใชของคุณกลบัมาหมุนเวยีนใชใหม
ตามระเบียบการหมุนเวียนมาใชใหมของทองถิ่นของคุณ

ลดการใชกระดาษ
คูมือผูใชนีช้วยใหคุณเริ่มตนใชงานโทรศัพทของคุณได หาก
ตองการคําแนะนําอยางละเอยีด ใหเปดวธิีใชในเครื่อง (ในแอป
พลิเคชั่นสวนใหญ ใหเลือก ตัวเลือก > วิธใีช) หากตองการ
การสนับสนุนเพิม่เติม โปรดดูที ่www.nokia.com/support

การเรียนรูเพิ่มเติม
หากตองการขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัคุณลกัษณะทางสิ่ง
แวดลอมของอปุกรณของคุณ โปรดดูที ่www.nokia.com/
ecodeclaration
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ขอมูลผลติภัณฑและความปลอดภัย
อุปกรณเสริม
อปุกรณเสริมของแทจาก Nokia

คําเตือน:  เลอืกใชแตแบตเตอรี่ อปุกรณชารจ และ
อปุกรณเสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกบั
เครื่องรุนนีเ้ทานั้น การใชอปุกรณประเภทอืน่นอกเหนือจากนี้
อาจเปนอนัตรายและทาํใหการรับประกนัหรือรับรองสําหรับ
เครื่องเปนโมฆะไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชอปุกรณชารจ
หรือแบตเตอรี่ทีไ่มไดรับการรับรองอาจเสี่ยงกบัการลกุไหม
การระเบิด การรั่วไหล หรืออนัตรายอืน่ๆ

หากตองการทราบแหลงจําหนายอปุกรณเสริมที่ไดรับการ
รับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ

อปุกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมี
จําหนายอยูมากมาย หากตองการ
ขอมูลเพิม่เติม โปรดดูที่
www.nokia.co.th/accessories

ขอกาํหนดทีค่วรปฏิบัติสําหรับการใชอปุกรณ
เสริม
● เกบ็อปุกรณเสริมทัง้หมดใหพนมือเด็ก

● หากตองการถอดสายไฟออกจากอปุกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊ก
ไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

● ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอปุกรณเสริมที่ไดติดตั้งใน
พาหนะไดรับการติดตั้งอยางแนนหนาและทํางานอยางถูก
ตอง

● เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้ง
อปุกรณเสริมในรถทีต่ิดตั้งยากได

แบตเตอรี่
ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-5K ไมเกิน 4.5 ชั่วโมง/
6.9 ชั่วโมง
(WCDMA/GSM)

ไมเกิน 363 ชั่วโมง/
363 ชั่วโมง
(WCDMA/GSM)

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลา
โดยประมาณ และจะเปนไปตามการประมาณการตอเมื่ออยูภาย
ใตขอกาํหนดทีเ่หมาะสมของเครือขายเทานั้น เวลาสนทนาและ
เวลาสแตนดบายขึ้นอยูกบัซิมการด คุณสมบัติที่ใช อายุและขอ
กําหนดของแบตเตอรี่ อณุหภูมิในการเกบ็แบตเตอรี่ ขอกําหนด
ของเครือขาย และปจจัยอืน่ๆ อกีมากมาย และเวลาสนทนาและ
เวลาสแตนดบายอาจสั้นกวาทีร่ะบุไวขางตนอยางมาก เสียง
เรียกเขา การจัดการสายดวยระบบแฮนดฟรี การใชในโหมด
ดิจิตอล และคุณสมบัติอืน่ๆ จะใชพลงังานจากแบตเตอรี่ และ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 157

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


ระยะเวลาที่ใชอปุกรณในการโทรจะสงผลตอเวลาสแตนดบาย
ในทํานองเดียวกนั ระยะเวลาที่เปดเครื่องรวมทั้งทีอ่ยูในโหมด
สแตนดบายกม็ีผลตอระยะเวลาในการสนทนาดวยเชนกนั

แบตเตอรี่
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ
ชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลงังานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจ
ประจุใหมได แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบใหใชกบัโทรศัพท
รุนนี้คือ BL-5K Nokia อาจผลติแบตเตอรี่รุนอืน่ทีใ่ชงานไดกบั
โทรศัพทรุนนี้ โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บ
พลงังานจากอปุกรณชารจตอไปนี้ AC-10 หมายเลขรุนของ
อปุกรณชารจทีถู่กตองนั้นอาจแตกตางกนัไปตามประเภทของ
ปลัก๊เสียบ ความแตกตางของปลั๊กเสียบจะระบุไวดวยคาใดคา
หนึง่ตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K หรือ UB
แบตเตอรี่สามารถนาํมาชารจและคายประจุแบตเตอรี่ไดเปน
รอยครั้ง แตแบตเตอรี่กจ็ะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในทีสุ่ด เมื่อ
สังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่
สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลีย่นแบตเตอรี่กอนใหม ใช
แบตเตอรี่ทีไ่ดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น และชารจ
แบตเตอรี่โดยใชอปุกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ทีไ่ดรับการ
รับรองจาก Nokia เทานั้น
หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปน
เวลานาน คุณอาจตองเชื่อมตออปุกรณชารจ แลวถอดอปุกรณ
ชารจแลวเชื่อมตออกีครั้งเพือ่เริ่มชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่

หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทกีวาที่สัญลักษณแสดงการ
ชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได
การถอดออกอยางปลอดภัย ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากอปุกรณชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

การชารจทีเ่หมาะสม ใหถอดอปุกรณชารจออกจากเตาเสียบ
และตัวเครื่องเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ทีช่ารจ
เต็มแลวคางไวกบัอปุกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลา
นานเกนิไปจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หาก
คุณทิง้แบตเตอรี่ทีช่ารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเอง
เมื่อเวลาผานไป

หลกีเลีย่งอณุหภูมิที่รอนหรือหนาวจัด พยายามเกบ็แบตเตอรี่
ไวในที่ทีม่ีอณุหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F)
อณุหภูมิที่รอนหรือหนาวจัดทาํใหประสิทธิภาพและอายุการใช
งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ทีร่อนหรือเย็นเกนิไปอาจ
ทําใหโทรศัพทไมสามารถใชงานไดชั่วคราว ประสิทธภิาพการ
ทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากดัเมื่ออยูทีอุ่ณหภูมิต่ํากวา
จุดเยือกแข็ง
หามลัดวงจร การลดัวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อมี
วัตถปุระเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัส
โดยตรงกบัขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลกัษณะ
เหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจ
เกดิขึ้นได เชน ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปา
เสื้อหรือในกระเปาเลก็ๆ การลัดวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่
หรือวัตถสุําหรับเชื่อมตอเกดิความเสียหายได

การทิง้ หามทิ้งแบตเตอรี่ทีไ่มใชลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่
อาจระเบิดได การกาํจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของ
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ทองถิ่น กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิง้
รวมกบัขยะภายในบาน
การรั่ว หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, เจาะ หรือ
แยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีทีส่ารในแบตเตอรี่รั่วออก
มา ควรดูแลปองกันไมใหของเหลวนัน้สัมผสักับผวิหนงัหรือ
ดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ใหลางบริเวณนัน้ดวย
น้าํสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย
ความเสียหาย หามดัดแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวตัถุ
แปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนาํไปแชในน้าํหรือของเหลว
ชนิดอืน่ๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทําใหเกดิการระเบิดได

การใชอยางถกูตอง ใชแบตเตอรี่ตามวตัถุประสงคเทานัน้ การ
ใชแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทําใหเกดิการลกุไหม การ
ระเบิด หรืออนัตรายอื่นๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอรี่ตกหลน
โดยเฉพาะบนพืน้ผิวทีแ่ข็ง และคุณเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุด
เสียหาย ใหนําไปที่ศูนยบริการเพือ่ตรวจสอบกอนนําไปใชตอ
อยาใชอปุกรณชารจหรือแบตเตอรี่ทีช่ํารุดเสียหาย โปรดเกบ็
แบตเตอรี่ใหพนมือเด็กเลก็

คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่
ของ Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทกุครั้ง เพือ่ความปลอดภัย
ของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของ
แทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากศูนยบริการหรือ
ตัวแทนจําหนาย Nokia ทีไ่ดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบ
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปนี้

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อคุณดูภาพโฮโลแกรมบนฉลาก คุณ
ควรเห็นรูปมือประสานกนัของ Nokia
(Nokia Connecting Hands) ในมุม
มองหนึง่ และเห็นโลโกอปุกรณเสริม
ของแทของ Nokia (Nokia Original
Enhancement) ในอกีมุมหนึ่ง

2. เมื่อคุณเอยีงมุมของภาพโฮโลแกรม
ไปทางซาย ขวา ลง และขึ้น คุณควร
เห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแตละดาน
ตามลําดับ

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวน
สมบูรณ ไมไดรับประกนัวาแบตเตอรี่ดัง
กลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอย
เปอรเซน็ต หากคุณไมสามารถยืนยัน
ความเปนของแทหรือหากคุณมีเหตุผลอืน่ใดที่เชื่อไดวา
แบตเตอรี่ Nokia ของคุณทีม่ีสติ๊กเกอรโฮโลแกรมไมใช
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่
ศูนยบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ทีไ่ดรับอนุญาตทีใ่กล
ที่สุดเพือ่ขอความชวยเหลอื

หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกับแบตเตอรี่ของแท
ของ Nokia โปรดดูที ่www.nokia.co.th/batterycheck

การดูแลโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดี
เยี่ยมและมีฝมือการผลิตทีป่ระณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท
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ของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนีจ้ะชวยใหคุณปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับประกันไดอยางถกูตอง
● เกบ็โทรศัพทไวในทีแ่หง การจับตัวของไอน้ํา ความเปยก
ชื้น และของเหลวทกุประเภท หรือความชุมชื้น จะทาํใหเกดิ
องคประกอบของแร ซึง่อาจทาํใหวงจรอเิล็กทรอนกิสสึก
กรอนได หากตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและ
ปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่
กลับเขาไป

● อยาใชหรือเกบ็โทรศัพทไวในที่ทีม่ีฝุนหรือที่สกปรก
เนือ่งจากอาจทาํใหอปุกรณสวนที่สามารถขยับไดและสวน
ประกอบทีเ่ปนอเิล็กทรอนกิสเสียหายได

● อยาเกบ็โทรศัพทไวในอณุหภูมิที่สูงหรือเย็นจัด เนือ่งจาก
อณุหภูมิสูงอาจทาํใหอายุการใชงานของอปุกรณ
อเิลก็ทรอนกิสสั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทาํให
สวนที่เปนพลาสติกงอหรือละลายได เนื่องจากเมื่ออณุหภูมิ
เพิม่ขึ้นจนถงึอณุหภูมิปกติจากอณุหภูมิทีเ่ย็นจัด ความชื้นจะ
กอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึง่อาจทาํใหอปุกรณและแผงวงจร
อเิลก็ทรอนกิสเสียหายได

● อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่
แนะนาํไวในคูมือผูใชฉบับนี้

● อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอม
เครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกทีล่ะเอยีดออน
เกดิความเสียหายได

● อยาใชสารเคมี น้าํยาทําความสะอาด หรือผงซกัฟอกชนิด
เขมขนทําความสะอาดเครื่อง ใชแตผาแหงที่นุมสะอาด
ทาํความสะอาดพืน้ผิวของโทรศัพทเทานั้น

● อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทาํใหอปุกรณที่สามารถขยับ
ไดติดขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

● ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศัพทหรือไดรับ
การรับรองเทานัน้ การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง
การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทาํใหโทรศัพทเกดิ
ความเสียหาย และยังเปนการผดิกฎหมายวาดวยอปุกรณ
วทิยุสื่อสารอกีดวย

● ใชอปุกรณชารจในอาคารเทานั้น

● สํารองขอมูลทัง้หมดที่คุณตองการเกบ็ไว เชน รายชื่อ และ
บันทกึปฏิทิน

● เพือ่สมรรถนะสูงสุดในการใชงาน ใหรีเซต็อุปกรณเปนระยะๆ
โดยการปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนาํเหลานี้ใชไดกบัโทรศัพท แบตเตอรี่ อปุกรณชารจ
หรืออปุกรณเสริมอืน่ๆ

การนํากลบัมาใชใหม
สงคืนผลติภัณฑอเิล็กทรอนิกส แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ
ที่ใชแลวไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทกุครั้ง วธิีนีจ้ะชวยปองกัน
การกาํจัดขยะที่ไมมีการควบคุม และชวยรณรงคการรีไซเคิล
วัสดุใชแลวตางๆ โปรดตรวจสอบขอมูลเกีย่วกับสภาพแวดลอม
ของผลิตภัณฑและวธิีการรีไซเคิลผลติภัณฑ Nokia ของคุณ
ไดที่ www.nokia.com/werecycle หรือ nokia.mobi/
werecycle
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย
เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทัง้อปุกรณเสริม ไมใชของเลน อปุกรณ
เหลานัน้อาจมีชิ้นสวนขนาดเล็ก โปรดเกบ็ใหพนมือเด็กเล็ก

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลืน่ RF
เมื่อใชในตําแหนงปกติทีหู่หรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยาง
นอย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ซองสําหรับพกพา อปุกรณเหนบ็
เข็มขัด หรือทีว่างโทรศัพทเพือ่การพกพา ไมควรมีโลหะเปน
สวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูหางจากรางกายตามระยะ
หางที่กาํหนดขางตน

โทรศัพทเครื่องนีต้องใชการเชื่อมตอกบัระบบเครือขายที่มี
คุณภาพเพื่อสงไฟลขอมูลหรือขอความ อาจมีความลาชาใน
การสงไฟลขอมูลหรือขอความ จนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมี
คุณภาพ ปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกบัระยะหางระหวางเครื่อง
จนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ

ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถทุี่ทําจากโลหะอาจ
ดึงดูดเขาหาโทรศัพท อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเกบ็แมเหล็ก
อืน่ไวใกลโทรศัพท เพราะขอมูลที่เกบ็ไวภายในอาจถกูลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทาํงานของอปุกรณสําหรับรับหรือสงสัญญาณวทิยุรวมทัง้
โทรศัพทมือถอือาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวนตอการทาํงาน
ของอปุกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกนัสัญญาณเพยีง
พอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลติเครื่องมือทางการ
แพทยนั้นๆ หากไมแนใจวาอุปกรณนั้นไดรับการปองกัน
พลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอยางเพยีงพอหรือไม ปด
โทรศัพทในกรณีที่มีปายประกาศใหคุณดําเนินการดังกลาว
เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจใชอปุกรณทีม่ี
ความไวตอพลังงานคลืน่ความถี่ RF จากภายนอก

อปุกรณทางการแพทยทีป่ลูกถายไวในรางกาย
ผูผลติอุปกรณทางการแพทยแนะนาํวา ควรใหโทรศัพทมือถอื
อยูหางจากอปุกรณทางการแพทยที่ปลกูถายไวในรางกาย เชน
เครื่องควบคุมการเตนของหัวใจหรือเครื่องกระตุนการทํางาน
ของหัวใจ อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพือ่หลีกเลีย่ง
สัญญาณรบกวนทีอ่าจเกดิกบัเครื่องดังกลาว สําหรับผูใช
อปุกรณทางการแพทยดังกลาว ควรปฏิบัติดังนี้

● เกบ็โทรศัพทใหอยูหางจากอปุกรณทางการแพทยมากกวา
15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ

● ไมควรเกบ็โทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ

● ใชโทรศัพทกบัหูขางที่ตรงขามกบัอปุกรณทางการแพทย

● ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ หากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณ
รบกวน

● ทาํตามคําแนะนาํจากผูผลิตสําหรับอปุกรณทางการแพทย
ดังกลาว
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หากคุณมีขอสงสัยเกีย่วกบัการใชโทรศัพทไรสายรวมกบั
อปุกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย โปรดปรึกษา
กบัแพทยทีใ่หคําปรึกษาดานสุขภาพของคุณ

เครือ่งชวยฟง
อปุกรณไรสายแบบดิจิตัลบางชนิดอาจกอใหเกดิสัญญาณ
รบกวนกบัเครื่องชวยฟงได

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอเิล็กทรอนกิสในยานพาหนะที่
ติดตั้งไมถกูตองหรือมีการปองกนัไมเพยีงพอ เชน ระบบฉีด
น้าํมันที่ควบคุมดวยอเิล็กทรอนิกส, ระบบเบรก ABS, ระบบ
ควบคุมความเร็วแบบอเิล็กทรอนกิส และระบบถุงลมนิรภัย
โปรดสอบถามขอมูลเพิม่เติมกบับริษทัผูผลิตยานพาหนะหรือ
อปุกรณเสริมตางๆ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูใหบริการหรือติดตั้งอุปกรณ
ในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซอมแซมทีไ่มถูกตองอาจกอ
ใหเกดิอนัตรายและทําใหการรับประกนัของคุณเปนโมฆะดวย
ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอปุกรณทกุชิ้นของโทรศัพทมือ
ถอืในยานพาหนะไดรับการติดตั้งและทํางานอยางถกูตอง อยา
เกบ็หรือพกของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถรุะเบิดไวรวมกบั
โทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท หรืออปุกรณเสริมตางๆ โปรด
สังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอดัที่แรงมาก อยา
วางโทรศัพทหรืออปุกรณเสริมไวในบริเวณทีถ่งุลมนิรภัยอาจ
พองตัวออก

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทในบริเวณใดๆ กต็ามทีอ่าจเกดิการระเบิดได ปฏิบัติ
ตามคําแนะนาํทกุประการที่มีการประกาศใหทราบ ประกายไฟ
ในบริเวณดังกลาวอาจทาํใหเกดิการระเบิดหรือลุกไหมอนัเปน
เหตุใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได ปดโทรศัพทที่สถานทีบ่ริการ
เชื้อเพลิง เชน บริเวณใกลกบัปมกาซที่สถานบีริการ สังเกตขอ
หามในคลงัเกบ็เชื้อเพลิง ทีเ่กบ็และบริเวณที่มีการจายเชื้อ
เพลิง โรงงานเคมีหรือสถานทีเ่กดิการลกุลามของการระเบิดได
บริเวณที่อาจเกดิการระเบิดไดมักมีเครื่องหมายแสดงใหเห็น
อยางชัดเจน แตไมเสมอไป บริเวณดังกลาวรวมถงึบริเวณที่คุณ
อาจไดรับแจงใหดับเครื่องยนต ใตดาดฟาบนเรือ ระบบอาํนวย
ความสะดวกในการขนถายหรือจัดเกบ็สารเคมี และบริเวณที่
อากาศมีการปนเปอนของสารเคมีหรือเศษอนภุาคตางๆ เชน
เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุนหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกบัผูผลติ
ยานพาหนะทีใ่ชกาซปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิว
เทน) เพือ่ตรวจสอบวาโทรศัพทเครื่องนี้สามารถใชในบริเวณ
ใกลเคียงกบัยานพาหนะดังกลาวไดอยางปลอดภัยหรือไม

การโทรฉุกเฉิน

ขอสําคัญ:  โทรศัพทเครื่องนีท้ํางานโดยใชสัญญาณ
วิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพืน้ดิน รวม
ทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพทของคุณ
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ควรปดโทรศัพทกอนทีจ่ะขึ้นเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสาย
ในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอนัตรายตอการทาํงานของเครื่องบิน
และยังผิดกฎหมายอกีดวย

สนบัสนุนสายสนทนาผานอินเทอรเนต็ (สายอนิเทอรเน็ต) ให
เปดใชงานทัง้สายอนิเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือ เครื่องอาจ
พยายามตอการโทรฉุกเฉินผานทัง้เครือขายเซลลลูารและผาน
ผูใหบริการสายอนิเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไม
สามารถรับประกนัไดวาจะสามารถเชื่อมตอไดในทกุสภาวะ คุณ
จึงไมควรวางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือสื่อสารทีด่ี



ทีสุ่ดเสมอในยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกดิกรณีฉุกเฉินทางการ
แพทย
ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้

1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวา
มีสัญญาณเพยีงพอหรือไม ขึ้นอยูกบัโทรศัพทของคุณ คุณ
อาจจําเปนตองดําเนนิการดังนี้
● ใสซมิการดที่ใชไดลงในโทรศัพท หากโทรศัพทของคุณ
จําเปนตองใชซิมการด

● ปดการจํากดัการโทรทีคุ่ณไดเปดใชไวในโทรศัพท

● เปลีย่นรูปแบบการโทรจากรูปแบบออฟไลนหรือรูปแบบ
บนเครื่องบินมาเปนรูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพือ่ใหหนาจอวางและ
พรอมสําหรับการโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพือ่แจงตําแหนงปจจุบันที่คุณอยู ซึง่
หมายเลขฉุกเฉินในแตละพืน้ทีจ่ะแตกตางกนัไป

4. กดปุมโทร

ขณะทีโ่ทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ทีถู่กตอง
ใหไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือ
สื่อสารเพยีงประเภทเดียวในสถานทีเ่กดิเหตุ อยาเพิง่วางสาย
จนกวาจะไดรับแจงใหวาง

แนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานีจ้ัดทาํขึ้น
โดย ICNIRP ซึง่เปนหนวยงานดานวทิยาศาสตรอสิระ และรวม
ถึงระดับความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพือ่คุมครองผูใชทุกคน
โดยไมขึ้นกบัอายุหรือสุขภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลืน่โทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัด
ของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ทีก่ําหนด
ไวในคําแนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วัตต/กโิลกรัม (W/kg) ซึ่งเปน
คาเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้น
ในสภาพการทาํงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะสงคลืน่ความถี่
ที่ระดับพลังงานสูงสุดทีแ่นะนาํใหใชในคลื่นความถี่ทัง้หมด
ที่ทาํการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจต่ํา
กวาคาสูงสุด เนือ่งจากเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชได
เฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่กาํหนดไว
คาทีเ่ปลี่ยนแปลงขึ้นกบัปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณ
กบัสถานเีครือขายหลกั

คา SAR ที่สูงทีสุ่ดภายใตคําแนะนาํของ ICNIRP สําหรับการใช
โทรศัพททีหู่คือ 0.76 วัตต/กโิลกรัม

การใชอปุกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR
แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกบัขอกาํหนดที่ทดสอบและที่รายงาน
ของแตละประเทศและระบบเครือขาย คุณสามารถดูขอมูลเพิ่ม
เติมเกีย่วกบัคา SAR ไดในขอมูลผลิตภัณฑที่ www.nokia.com
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รายละเอยีดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครือ่งนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทาง
คลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึง่
ไดรับการออกแบบมาไมใหเกนิความถี่สัญญาณคลื่นวทิยุที่

เครื่องวทิยุคมนาคมนี้มีอตัราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ
(Specific Absorption Rate – SAR) อนัเนือ่งมาจากเครื่อง
วิทยุคมนาคมเทากับ 0.76 วัตต/กโิลกรัม ซึ่งสอดคลอง
ตามมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพมนุษยจากการใช
เครื่องวทิยุคมนาคมทีค่ณะกรรมการกจิการ
แหงชาติประกาศกําหนด

คมนาคมโทร

http://www.nokia.com


ดชันี
A
A-GPS (GPS แบบชวยเหลือ) 72

B
Bluetooth 52
การรักษาความปลอดภัย 53
การรับขอมูล 51
การสงขอมูล 51

D
DLNA 86
DRM (การจัดการสิทธิ์
ดจิติอล) 133

G
GPS
คําขอตําแหนง 74

GPS (Global Positioning
System) 72
GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS) 72

H
HSDPA (high-speed downlink
packet access) 27

I
IM (Instant Messaging) 29

M
MMS (Multimedia Message
Service) 94
MMS (บรกิารขอความ
มัลติมีเดีย) 96, 100

N
Nokia Map Loader 83

O
Ovi 29
Ovi Files 29
Ovi Store 28

P
PDF reader 128

R
RealPlayer 129

S
SIP 146

SMS (Short Message Service) 94

W
WLAN
ความพรอม 49
จุดเชื่อมตอ 49
ทีอ่ยู MAC 48

Z
Zip manager 127

ก
กลอง
การตั้งคา 37
ขอมูลที่ตั้ง 32
คุณภาพรูปภาพ 37
คุณภาพวดิีโอ 38
ตัวเลือก 33
สัญลักษณ 30
สี 38
แฟลช 34
แสง 38
โหมดตอเนื่อง 34
โหมดภาพถาย 32
โหมดวดิีโอ 36

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์164



กลองถายรปู
การตั้งคา 37
ฉาก 34
ตัวจับเวลาอตัโนมัติ 35

การกําหนดคา
โปรดดูท ีการตั้งคา

การกําหนดคา TV 136
การกําหนดคาระยะไกล 147
การขามแดน 142
การควบคุมความดัง 26
การคุมครองลิขสิทธิ์ 133
การคนหา
พอดแคสต 65

การจับคูอุปกรณ 52
การจํากดัหมายเลขการโทร
ออก 118
การชาร USB 15
การชารจแบตเตอรี่ 15
การซิงโครไนซขอมูล 54
การตั้งคา

SIP 146
WLAN 145, 146
กลองถายรูป 37
การกําหนดคา 146
การควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอ 146
การจัดตําแหนง 139
การปรับตั้งคา 135
การโทร 140

การโอนสาย 141
การใชวดิีโอรวม 109
ขอความ 100
ขอมูลแพคเกต็ 145
จอแสดงผล 135
จํากดัการโทร 141
จุดเชื่อมตอ 143
จุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต 144
จุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต
WLAN 145
นาฬิกา 123
ฝาเลื่อน 137
พอดแคสต 64
ภาษา 136
วิทยุ FM 62
วิทยุอนิเทอรเน็ต 64
ศูนยวิดีโอ 92
สายอนิเทอรเน็ต 114
สแตนดบาย 135
ออก TV 136
เครือขาย 142
เครือขายโฮม 87
เครื่องสง FM 71
เวบ็เบราเซอร 59
แอปพลิเคชั่น 147
ใบรับรอง 138

การตัง้คา LAN ไรสาย 146
การตัง้คาการจดัตําแหนง 139

การตั้งคาความเชื่อถือ 139
การตั้งคาจอแสดงผล 135
การตั้งคาจากโรงงาน, การเรยีก
คนื 139
การตั้งคาฝาเลื่อน 137
การตั้งคาพรอ็กซี่ 145
การตั้งคาภาษา 136
การตั้งคาวิดโีอ 38
การตั้งคาสัปดาห
เสียงปลุกปฏิทิน 124

การตั้งคาหนาจอ 135
การตั้งคาอุปกรณเสรมิ 136
การตั้งคาเขตเวลา 123
การตั้งคาเครอืขาย 142
การตั้งคาแบบอักษร 135
การตั้งคาแสง 135
การตั้งคาโทรศัพท 22
การติดตัง้แอปพลิเคชั่น 130
การถายโอนเนื้อหา 22
การนําเสนอ 47
การนําเสนอ, มัลติมีเดีย 96
การบันทึกคลิปวิดีโอ 36
การปฏิเสธสาย 105
การปฏิเสธไมรบัสาย 105
การประชุม
การตั้งคา 124

การประชมุสาย 106
การปรบัตัง้คา 135

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 165





การปรบัแตง 119
การปลดล็อคปุมกด 137
การปลุก
บันทกึปฏิทิน 124

การปดเสียง 105
การปองกันปุม 137
การยกเลิกสาย 105
การยอ/ขยาย 32, 36
การรอสาย 106
การรกัษาความปลอดภัย

Bluetooth 53
การรบัสาย 105
การล็อค
ปุมกด 137

การสนทนาทางวิดีโอ 107, 108
การสนับสนุนแอปพลิเคชั่น J2ME
Java 130
การสํารองขอมูลหนวยความจํา
โทรศัพท 125
การสง
การใช Bluetooth 51

การหมุนหนาจอ 137
การอัพเดต 19
ซอฟตแวร 18

การอัพเดตซอฟตแวร 18, 19
การเชือ่มตอ Bluetooth
การปดกั้นอปุกรณ 53

การเชือ่มตอกับคอมพวิเตอร 54

โปรดดูเพิม่เติมที ่การเชื่อมตอ
ขอมูล

การเชื่อมตอขอมูล
การซงิโครไนซ 54
การเชื่อมตอกับเครื่องพซีี 54

การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
การตั้งคา 145
การตั้งคาจุดเชื่อมตอ 144
ตัวนับ 112

การเชื่อมตออินเทอรเน็ต 55
โปรดดูเพิม่เติมที ่เบราเซอร

การเชื่อมตอเว็บ 55
การเลน
ขอความ 96

การแกไขปญหา 149
การโทร 104
การจํากดั

โปรดดูที การจํากดัหมายเลข
การโทรออก

การตอบรับ 105
การตั้งคา 140
การปฏิเสธ 105
การประชุม 106
ขอความเสียง 105
ตัวเลอืก 104
ที่โทรออก 111
ระยะเวลา 112
รับ 111

สายอนิเทอรเน็ต 113
ไมไดรับ 111

การโทรดวน 106
การโทรดวยเสียง 107
การใชวิดีโอรวม
การยอมรับคําเชิญ 111

ข
ขอความ
การตั้งคา 100
มัลติมีเดีย 96
แฟมขอมูลสําหรับ 94
ไอคอนสําหรับขาเขา 95

ขอความตัวอักษร
การรับและการอาน 95
การสง 94
ตอบกลับไปที่ 95

ขอความตอนรบั 135
ขอความบรกิาร 96
ขอความมัลติมีเดีย 94, 96, 100
ขอความเสียง 94
การเปลีย่นหมายเลข 105
การโทร 105

ขอความแบบตัวอักษร
การตั้งคา 100
ขอความในซมิ 100

ขอมูลการจัดตําแหนง 72
ขอมูลการสนับสนุน Nokia 17

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์166





ขอมูลทั่วไป 17
ขอมูลที่ตัง้ 72
ขอมูลที่เปนประโยชน 17

ค
คลังภาพ 46
การนําเสนอ 47
คลปิเสียง 46
สตรีมมิ่งลิงค 46

คลิปเสียง 46
ความปลอดภัย
เวบ็เบราเซอร 58
ใบรับรอง 138

ความปลอดภัยของซิมการด 137
ความสวาง, จอแสดงผล 135
คําขอประชุม
การรับ 98

คําสั่งเสียง 107
โปรดดูเพิม่เติมที ่การโทรดวย
เสียง

เครอืขายภายในบาน
การใชเนื้อหารวมกัน 87

เครอืขายโฮม 69
การคัดลอกไฟล 89

เครือ่งคิดเลข 127
เครือ่งมือสํารวจ 72
เครือ่งสง FM 70
การตั้งคา 71

การเลนเพลง 70
เครือ่งเลน
การถายโอนเพลง 70

เครือ่งเลนเพลง 67
รายการเลน 68

จ
จุดเชื่อมตอ 143
กลุม 143

ฉ
ฉาก, ภาพ และวิดีโอ 34

ช
ชุดหูฟง 15

ซ
ซอฟตแวรแอปพลิเคชั่น 130
ซิมการด
ขอความ 100

เซนเซอร 137

ต
ตัวจดัการการเชื่อมตอ 49
ตัวจดัการอุปกรณ 147
ตัวจดัการแอปพลิเคชั่น 130
ตัวจดัการไฟล 125
ตัวจบัเวลาอัตโนมัติ, กลองถาย
รูป 35

ตวัชวย WLAN 49
ตวัอานขอความ 96
การเลือกเสียง 132

ตวัเลือกการวางสายทั้งหมด 106
ตวัแปลง 126

ถ
ถาดออก, ขอความ 94
ถาดเขา
ขอความ 95

ถาดเขา, ขอความ 95
แถบเครือ่งมือ 31
แถบเครือ่งมือที่ใชงาน
ในภาพถาย 41

แถบเครือ่งมือที่ใชงานอยู 33
ในกลอง 31

ท
ทางลัด 80
ไทมเอาตของแสงหลัง 135
ไทมเอาตแสงหลัง 135

น
นาฬกิา 121, 123
การตั้งคา 123

นาฬกิาปลุก 123
เนื้อหา
การซิงโครไนซ การสง และการ
ดึง 23

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 167



บ
บรกิารการสนทนา (IM) 29
บรกิารสายอินเทอรเน็ต
การจัดการ 114

บล็อก 56
บนัทึก 127
บนัทึกการประชุม 124
บนัทึกการโทร 112
บนัทึกความจํา

โปรดดูท ีบันทึกสิ่งทีต่องทํา
บนัทึกวันครบรอบ 124
บนัทึกวันเกดิ 124
บนัทึกสิ่งที่ตองทํา 124
บุคมารค 57
เบราเซอร 55
การคนหาเนื้อหา 57
การตั้งคา 59
การเรียกดูหนา 55
การเรียกดูเพจ 56
บุคมารค 57
ระบบความปลอดภัย 58
หนวยความจําแคช 58
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การตั้งคาเรียกเขา 120

ใบรบัรอง 138
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วิทยุผานเน็ต
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การตั้งคา 64
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ไดเรกทอรีสถานี 64

วิธกีารเชือ่มตอ
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สายเคเบิลขอมูล 53
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ห
หนวยความจํา
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