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คําประกาศเรื่องความสอดคลอง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้วา ผลติภัณฑ RM-43 

นี้สอดคลองกับขอกําหนดที่จําเปนและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ของ Directive 1999/5/EC เรียกดูสําเนาของคําประกาศเรื่อง
ความสอดคลองไดที่ 

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2006 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

หามทําซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึง่สวนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ โดยไมไดรับอนุญาตเปน

ลายลกัษณอักษรจาก Nokia

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port และ Visual Radio เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคา

จดทะเบยีนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑและชื่อบริษทัอื่นที่ปรากฏในที่นี้อาจเปนเครื่องหมายการคาหรือ

เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของผูเปนเจาของตามลําดับ

Nokia tune เปนเครื่องหมายการคาดานเสียงของ Nokia Corporation 

ผลิตภัณฑนี้ไดรวมซอฟตแวรที่ไดรับอนญุาตใหใชสิทธจิาก Symbian Software Ltd © 1998-200(6) Symbian 
และ Symbian OS เปนเครื่องหมายการคาของบริษัท Symbian Ltd.

Java™ และเครื่องหมายที่มีสญัลักษณ Java ทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
บริษัท Sun Microsystems, Inc.

Microsoft, Windows และ Media Player เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบยีนหรือเครื่องหมายการคาของ Microsoft 
Corporation ในสหรัฐและ/หรือประเทศอื่น

สหรัฐอเมริกา 5818437 และสทิธิบัตรที่รอการจดทะเบียนอื่นๆ ซอฟตแวรปอนขอความ T9 Copyright © 1997-2006 
Tegic Communications, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใต MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สําหรับการใชงานสวนตัวและไมใช
เชิงพาณิชย ในการเชื่อมตอกับขอมูลที่เขารหัสใหเปนไปตามขอกําหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลกูคาเพื่อ
ใชในกิจกรรมสวนตัวและไมใชเชิงพาณิชย และ (ii) สําหรับใชเชื่อมตอกับวิดโีอ MPEG-4 ของผูใหบริการวิดโีอที่ไดรับ
อนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ขอมูลเพิ่มเติมรวมถึงขอมูลที่เกี่ยวกับการสงเสริมการขาย 
การใชงานภายในและการใชงานเชิงพาณชิย สามารถดูไดจาก MPEG LA, LLC ดูที่ <http://www.mpegla.com>

โนเกียดําเนนินโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดงันัน้ เราจึงขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวนหนึ่ง
สวนใดของผลติภัณฑที่อธิบายไวในเอกสารฉบับนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

โนเกียจะไมรับผดิชอบใดๆ ตอการสูญเสยีขอมูลหรือรายได หรือความเสยีหายอันเกิดจากอุบัตเิหตุ ความเสยีหายที่ตาม
มา หรือความเสยีหายทางออมทีเ่กิดขึ้นไมวาจะโดยวธิีใดก็ตาม

เนือ้หาในเอกสารนี้ใหขอมูลตาม 'สภาพที่เปน' โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากัด

อยูที่การรับประกันความสามารถในการทํางานของผลติภัณฑที่จําหนาย หรือความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถุ

ประสงค ตลอดจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทานั้น 
โนเกียขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผลติภัณฑที่วางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนาย Nokia ใกลบานคณุ

มาตรการควบคุมการสงออก

โทรศพัทเครื่องนี้ประกอบดวยสนิคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวร ซึ่งสอดคลองตามกฎหมายและขอบังคับของการสงออก

จากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ หามกระทําการใดๆ ที่ขัดแยงตอกฎหมาย 

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/
http://www.mpegla.com
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ถูกตอง ใหใชโทรศัพทโดยถือที่ตัวโทรศัพท

คูมือผูใช อยาจับเสาอากาศโดยไมจําเปน

การรับรอง เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้น

มของเครื่องนี้ได

ะแบตเตอรี่ เลือกใชแตอุปกรณเสริมและ

ารรับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณ

นรวมกันได

องคุณไมไดกันน้ํา ควรเก็บไวในที่แหง

 คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกขอมูล

ัดเก็บไวในเครื่องเปนลายลักษณอักษรดวยเสมอ

ณอืน่ๆ เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณ

านคูมือของอุปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษาขอมูลโดย

วามปลอดภัย หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณ

นรวมกันได

โปรดตรวจสอบดูวาไดเปดใชงานฟงกชั่นโทร

นบริเวณพื้นที่ใหบริการ กดปุม  หลายๆ 

เพื่อลบหนาจอและยอนกลับไปที่โหมดสแตนด

ขฉุกเฉิน และกด  แจงตําแหนงที่คุณ

ยจนกวาจะไดรับแจงใหวาง
i Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภยั
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปน

การผิดกฎหมายได โปรดอานคูมือผูใชฉบับสมบูรณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย หามเปดโทรศัพทในสถานที่หาม

ใช หรือเมื่ออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเปนอันดับ

แรก ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณ

ขับขี่ยานพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คุณควรคํานึงถึงคือความ

ปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจาก

สัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธภิาพการทํางานของ

เครื่องได

ปดโทรศัพทขณะที่อยูในโรงพยาบาล โปรดปฏิบัติตาม

ขอหามตางๆ ควรปดเครื่องเมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย

ปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน โปรดปฏิบัติตามขอหาม

ตางๆ อุปกรณไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได

ปดโทรศัพททุกครั้งที่เตมิน้ํามัน หามใชโทรศัพทเมื่ออยูที่จุดเติม

น้ํามัน และหามใชโทรศัพท เมื่ออยูใกลกับน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสาร

เคมี

ปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับจุดที่มีการระเบิด โปรดปฏิบัติตาม

ขอหามตางๆ อยาใชโทรศัพทในที่ที่มีการระเบิดเกิดขึ้น 

การใชงานอยาง

ตามที่อธิบายไวใน

การบริการที่ผาน

ที่จะติดตั้งหรือซอ

อปุกรณเสริมแล

แบตเตอรี่ที่ไดรับก

ที่ไมสามารถใชงา

กันน้ํา โทรศัพทข

ทําสําเนาสํารอง

สําคัญทั้งหมดที่จ

การตอกับอุปกร

ชนิดอืน่ๆ กรุณาอ

ละเอียดเกี่ยวกับค

ที่ไมสามารถใชงา

การโทรฉุกเฉิน 

ศัพทแลวและอยูใ

ครั้งตามที่ตองการ

บาย พิมพหมายเล

อยู อยาเพิ่งวางสา
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บเครือขาย

ารโทรศัพทไรสายกอนเริ่มใชงานโทรศัพท 

นี้ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของคุณสมบัติเครือ

ขายดังกลาวอาจไมมีในบางเครือขาย หรือคุณ

เพื่อสมัครขอใชบริการกอน จึงจะสามารถใช

บริการโทรศัพทของคุณอาจใหคําแนะนํา

ลาว รวมถึงอธิบายคาใชจายในการใชบริการ 

ลกระทบตอการใชงานบริการเสริมจากระบบ

ยอาจจะไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษาและ

เลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางใน

ัติดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง 

อยางไวเปนพิเศษแลว โดยการตั้งคารวมถึง

ะไอคอนตางๆ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติม

P 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทํางานในโปรโต

เครื่องตองไดรับการสนับสนุนจากระบบเครือ

คุณสมบัตินั้นๆ เชน MMS การเรียกดู อเีมล 

เซอรหรือผาน MMS

าร และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด 

 ซึ่งอาจเปนผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ 
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ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ

อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับนี้ไดรับการรับรองใหใชกับเครือขายระบบ 

EGSM 900/1800/1900 และ UMTS 2100 โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ โปรดเคารพตอสิทธิสวนบุคคลของผูอืน่ 

และไมกระทําการใดที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย 

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือการสง

ตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) และเนื้อหาบางสวนได

โปรดเคารพสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น และปฏิบัติตามกฎหมาย, ขอกําหนด และ

ธรรมเนียมปฏิบัติในทองถิ่น เมื่อบันทึกภาพและใชภาพถายหรือภาพวิดีโอ

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง 

ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจ

กอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

บริการเสริมจากระบ

คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริก

คุณสมบัติสวนใหญในโทรศัพทเครื่อง

ขายไรสาย บริการเสริมของระบบเครือ

อาจตองติดตอกับผูใหบริการโทรศัพท

บริการเสริมของระบบเครือขายได ผูให

เพิ่มเติมสําหรับการใชงานบริการดังก

ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผ

เครือขาย ตัวอยางเชน ในบางเครือขา

การบริการทั้งหมด

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยก

เครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบ

เครื่องของคุณอาจไดรับการตั้งคาบาง

การเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลําดับเมนู แล

จากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทของคุณรองรับโปรโตคอล WA

คอล TCP/IP คุณสมบัติบางอยางของ

ขายสําหรับเทคโนโลยีที่ใชงานสําหรับ

และการดาวนโหลดเนื้อหาโดยใชเบรา

หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริก

โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ

หรือผูจําหนายรายอื่นๆ
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อุปกรณเสริม แบตเตอรี่และอุปกรณชารจ

ใหปดโทรศัพท และปลดอุปกรณชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

การถอดแบตเตอรี่กอนปดโทรศัพทอาจทําใหฮารดไดรฟเสีย

ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับเครื่องโทรศัพท โทรศัพทนี้

ผลิตขึ้นเพื่อใชรวมกับกําลังไฟจากอปุกรณชารจ DC-4, AC-3 และ AC-4 และ

อุปกรณชารจ AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 หรือ LCH-12 

เมื่อใชรวมกับอะแด็ปเตอรอุปกรณชารจ CA-44

แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบมาใหใชกับโทรศัพทเครื่องนี้ คือรุน BL-5C

 คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอปุกรณเสริมที่ไดรับ

การรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอปุกรณ

ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกัน

หรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป

หากตองการทราบแหลงจําหนายอปุกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง สามารถสอบถาม

จากตัวแทนจําหนายของคุณ หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับ

ที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ
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ี่ใชรวมกันไดเพื่อ
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การทําความรูจักเบื้องตน

อุปกรณเพิ่มพิเศษในกลอง
หมายเลขรุน: Nokia N91-2

ในที่นี้จะเรียกวา Nokia N91

1 ชุดหูฟง เสียบปลั๊กชุดหูฟงเขากับชุดควบคุมแบบ

รีโมทหรือตอเขากับ Nokia N91 ของคุณโดยตรง

2 ชุดควบคุมแบบรีโมท

 ไดรวมอปุกรณตางๆ ตอไปนี้:

• ปุมสื่อเพื่อควบคุมเครื่องเลนเพลง

•  ปุมโทรศัพทเพื่อรับและวางสาย

โทรศัพท

• ปุมความดังที่ดานขางของรีโมทคอนโทรลเพื่อ

ปรับความดัง

•  สวิตชล็อกที่ดานขางรีโมทคอนโทรลเพื่อล็อกปุมบนรีโมทคอนโทรล

3 สายเคเบิล USB แบบ DKE-2 U

สายเคเบิลนี้ คุณจะสามารถเชื่อม

N91 เขากับเครื่องคอมพิวเตอรท

โอนยายเพลงและไฟลอื่นๆ

4 แบตเตอรี่ BL-5C แบบชารจซ้ําได

5 อุปกรณชารจแบบพกพา AC-4 
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ใส (U)SIM การดและแบตเตอรี่
อภิธานศัพท: การด USIM คือเวอรชั่นที่พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นของซิมการด 

และสนับสนุนเฉพาะในโทรศัพทมือถือ UMTS

เก็บซิมการดทั้งหมดใหพนมือเด็ก

1 ขณะที่ดานหลังของโทรศัพทหัน

หนาเขาหาคุณ ใหกดปุมคลาย

ล็อคที่ดานซายของโทรศัพท และ

เลื่อนฝาครอบ

2 ยกฝาขึ้น

3 ในการเปดที่ใสการด (U)SIM 

ใหเลื่อนที่ใสการดไปทางขวา 

และยกปลายดานซายของ

ที่ใสการดขึ้น

4 ใสการด (U)SIM ลงในที่ใสกา

ดูใหแนใจวา มุมที่เปนรองบน

การดหงายออกจากที่ใสการด

และหนาสัมผัสบนการดหันเขา

หาขั้วตอบนโทรศัพท

5 ปดชองใสการด และเลื่อนชอง

ไปทางซายเพื่อล็อคใหเขาที่

6 ใสแบตเตอรี่

7 เลื่อนฝาครอบดานหลังออก
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ือนกับอุปกรณรับสง

าวคือ หามแตะที่

ใดโดยไมจําเปน

รจับที่เสาอากาศ

รโทรและอาจทํา

วาที่จําเปน การ

างที่ใชโทรศัพทจะช

าอากาศและยืด

 โทรศัพทอาจขอ

เมืองปจจุบัน: 

ตัวเลข ในการคน

ื่อเมือง เมืองที่คุณ

ฬิกาที่อยูในโทรศัพท

เลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางใน

ัติดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง เครื่อง

วเปนพิเศษแลว โดยการตั้งคารวมถึงการ

คอนตางๆ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจาก

ตั้งคาสําหรับ MMS, GPRS การสตรีมและ

มัติแลว แตทั้งนี้ก็ตองขึ้นอยูกับขอมูลของผูให

ชื่อมตอ” หนา 73
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ชารจแบตเตอรี่
1 เชื่อมตออปุกรณชารจที่ใชรวมกัน

ไดเขากับชองเสียบไฟติดผนัง

2 ตอสายไฟเขากับโทรศัพท แถบ

ตัวบงชี้แบตเตอรี่จะเริ่มเลื่อน คุณ

ยังสามารถใชโทรศัพทในขณะที่

ชารแบตเตอรี่ในโทรศัพท หาก

กําลังไฟในแบตเตอรี่หมดจนไมมีเหลือ อาจใชเวลา 1-2 นาทีกอนที่ตัวบงชี้การ

ชารจจะปรากฏขึ้น

3 เมื่อชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว แถบจะหมุนเลื่อน ถอดอุปกรณชารจออก โดย

ถอดออกจากโทรศัพทกอน แลวจึงถอดออกจากชองรับไฟติดผนัง

เคล็ดลับ! คุณยังสามารถใชแทนชารจเพื่อชารจแบตเตอรี่: ตออปุกรณ

ชารจเขากับชองรับไฟติดผนัง ตอสายไฟเขากับแทนชารจ และวางโทรศัพท 

Nokia N91 ไวในแทนชารจ

เปดสวิตชเพื่อเปดโทรศัพท
1 กดปุมเปดปด ( ) ที่ดานบนสุดของโทรศัพทคางไว

2 หากโทรศัพทถามถึงรหัส (U)PIN หรือรหัสล็อคเครื่อง ใหพิมพรหัสนั้น และกด 

( ) รหัสล็อคที่กําหนดใหจากโรงงาน คือ 12345

3 ในการเปดเมนู กดปุมเมนู  ทางดานขวาของโทรศัพท ในการเขาสูฟงกชั่น

ตางๆ ของเพลง กด  ปุมเขาสูเพลง

โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศสองเสา

หมายเหตุ: โทรศัพทนี้เหม

สัญญาณทางวิทยุอื่นๆ กล

เสาอากาศไมวาจะเปนเสา

เมื่อเปดใชโทรศัพทแลว กา

อาจมีผลตอคุณภาพของกา

ใหโทรศัพทใชแบตเตอรี่สูงก

ไมแตะที่เสาอากาศในระหว

วยเพิ่มประสิทธิภาพของเส

อายุการใชแบตเตอรี่

เมื่อคุณเปดสวิตชโทรศัพทเปนครั้งแรก

ใหคุณกําหนดคาขอมูลตอไปนี้: เลอืก

เวลา: และ วันที่: ใชจอยสติ๊กและปุม

หาเมือง ใหพิมพอักษรตัวแรกๆ ของช

เลือกยังชวยกําหนดเขตเวลาใหกับนา

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยก

เครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบ

ของคุณอาจไดรับการตั้งคาบางอยางไ

เปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลําดับเมนู และไอ

ผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

การตั้งคา
Nokia N91 ของคุณนั้นโดยปกติมีการ

อินเทอรเน็ตไวใหในโทรศัพทโดยอัตโน

บริการหรือผูใหบริการเครือขายของคุณ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเ
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ี่อยูติดกันในรายการ กดคางไวที่  ในขณะ

การยุติการเลือก ใหคลายจอยสติ๊กกอนคลายปุม 

ม: กดคางไวที่ปุม  เพื่อเลือกตัวอักษรและคํา 

อยสติ๊กเพื่อไฮไลตขอความ ในการคัดลอก

ะที่ยังคงกดคางไวที่ปุม  ใหเลือก คัดลอก 

าร ใหกดคางไวที่ปุม  และเลือก วาง

ชั่นที่เปดอยู ใหกดคางไวที่ปุม  และเลือก

จําในเครื่องเหลือนอย เครื่องอาจจะปดแอป

 โดยเครื่องจะจัดเก็ฐขอมูลที่ยังไมไดบันทึกเอาไว 

 

มเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหกด

ดปด  ที่ดานบนสุดของโทรศัพท และเลือก

ะหวางรูปแบบ ทั่วไป และ เงียบ หากคุณมีสาย

ะสลับระหวางสายโทรศัพททั้งสองสาย

อกลาสุด ใหกดปุม 

บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ให

ี่ “อินเทอรเน็ต” ในหนา 67

หมดสแตนดบาย 

ิเศษ” ในหนา 21 ในคูมือผูใช

รับการสงแลว กด 
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การใชงานเบื้องตนและการใชงานโดยทัว่ไป
การโทรออก

• ในการโทรออก ใหเปดฝาครอบสไลด พิมพเบอรโทรศัพทและกด  

• ในการโทรถึงรายชื่อที่อยูในสมุดโทรศัพทของคุณ กด  ในหนาจอสแตนดบาย 

และเลือก รายชื่อ เลือกรายชื่อและกด 

• ในการรับสาย ใหเปดฝาครอบสไลดหรือกด  

• กด  บนรีโมทคอนโทรลเพื่อรับสายเรียกเขาหรือวางสายปจจุบัน 

การกดคางในโหมดสแตนดบายคือการเรียกใชการโทรดวยเสียง

ปดเสียงโทรศัพทของคุณ

1 กดปุมเปดปด 

2 เลือก เงียบ จากรายการ

สงรายการ

• ในแอปพลิเคชั่น เลือก ตัวเลือก > สง หากมี และเลือกวิธีการสง

ปุมลัดที่มีประโยชน
ปุมลัดตางๆ จะชวยใหคุณใชงานโทรศัพทของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่

สุดและโดยเร็ว สวนที่เกี่ยวของของคูมือผูใชมีรายละเอียดอื่นๆ ของฟงกชั่นตางๆ

ปุมลัดเมื่อถายภาพหรือบันทึกวดิีโอ

• ในการยอและขยาย กดจอยสติ๊กขึ้นหรือลง

• ในการสงภาพที่คุณเพิ่งถาย กด 

การแกไขขอความและรายชื่อ

• ในการเลือกขอมูลในรายการ ใหเลื่อนไปที่ขอมูลนั้น และกด  

และจอยสติ๊กพรอมๆ กัน

• ในการเลือกหลายๆ รายการท

ที่คุณกดจอยสติ๊กขึ้นหรือลง ใน

• ในการคัดลอกและวางขอควา

และในเวลาเดียวกัน ใหเลื่อนจ

ขอความไปไวที่คลิปบอรด ขณ

ในการเพิ่มขอความลงในเอกส

โหมดสแตนดบาย

• ในการสลับระหวางแอปพลิเค

แอปพลิเคชั่น หากหนวยความ

พลิเคชั่นบางแอปพลิเคชั่นเอง

กอนที่จะปดแอปพลิเคชั่นนั้น

• ในการเปดเครื่องเลนเพลง กด

• ในการติดตอระบบฝากขอควา

คางไวที่ปุม 

• ในการเปลี่ยนรูปแบบ กดปุมเป

รูปแบบ

• กดคางไวที่ปุม  เพื่อสลับร

โทรศัพท 2 สาย การกดปุมนี้จ

• ในการเปดรายการเบอรที่โทรอ

• ในการเริ่มตนการเชื่อมตอกับ 

กดคางไวที่ปุม  โปรดดูท

สําหรับปุมลัดอื่นๆ ที่นํามาใชไดในโ

โปรดดูที่ “โหมดโหมดสแตนดบายพ

การรับสงขอความ

• ในการสงขอความที่พรอมสําห
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ามจําที่วาง เพื่อดูจํานวนหนวยความจําวาง

อย—การเพิ่มพื้นที่

ลือนอย หากหนวยความจําในเครื่องเริ่ม

ซอรจะปดอัตโนมัติเพื่อเพิ่มพื้นที่หนวยความจํา

ครื่อง ใหโอนยายขอมูลไปที่ฮารดไดรฟใน 

ือก ตัวเลือก > ยายไปโฟลเดอร > ฮารดไดรฟ 

นวยความจําจากเครื่อง ใหใช Image Store 

ุดโปรแกรม Nokia PC Suite เพื่อโอนยายภาพ 

ีที่ใชงานรวมกันได โปรดดูแผนซีดีรอมที่ใหมา

วามจํา ใหใช ตัวจัดไฟล หรือไปที่แอปพลิเคชั่น

ลบรายการตางๆ ตอไปนี้: 

 ฉบับราง และ สง ใน ขอความ

วามจําโทรศัพท
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Nokia N91 8GB
ขอแสดงความยินดีที่คุณไดซื้อโทรศัพท Nokia N91 เครื่องของคุณประกอบดวยเสียง

ระบบสเตอริโอ มีความจุในการจัดเก็บสูงสุดถึง 6,000 เพลง มีฟงกชั่นดาวนโหลด

เพลงผานเครือขาย การเขาใชงานคอลเล็คชั่นเพลง และฟงกชั่นสมารทโฟนพรอม 

Wi-Fi และกลอง 2Mpix

ฮารดไดรฟ
เครื่องของคุณมีฮารดไดรฟขนาด 8GB ที่ใหความจุสูงสําหรับเนื้อที่จัดเก็บไฟลตางๆ 

ชนิดกัน เซ็นเซอรที่อยูในเครื่องจะหยุดการทํางานของฮารดไดรฟหากอณุหภูมิขณะ

ทํางานต่ําหรือสูงเกินไป หากเครื่องเกิดตกหลน หรือหากฝาครอบดานหลังเครื่อง

ถูกถอดออก ฮารดไดรฟเปนสวนประกอบที่มีความละเอียดออนที่ตองไดรับการ

จัดการดวยความระมัดระวัง ผลกระทบทั้งหมดที่เกิดจากการกระแทก การสั่น การชน

และการหลนหรือการจัดการอุปกรณแบบผิดๆ รวมถึง อุณหภูมิที่สูงเกินไป ความชื้น

และของเหลว อาจทําใหฮารดไดรฟทํางานผิดปกติและขอมูลหายไปหรือเสียได

หามถอดฝาครอบดานหลังออกเมื่อเปดเครื่องอยู

การดูการใชพื้นทีห่นวยความจํา
การปลอยใหแอปพลิเคชั่นเปดทํางานอยูที่ดานหลังจะทําใหสิ้นเปลืองแบตเตอรี่

และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ ในการปดแอปพลิเคชั่นที่ทํางานอยูที่ดาน

หลัง ใหกดคางไวที่  เพื่อแสดงแอปพลิเคชั่นที่เปดอยู เลื่อนไปที่แอปพลิเคชั่น

นั้น และกด  และเลือก ใช เพื่อยืนยัน

ในการดูชนิดของขอมูลที่คุณมีอยูในโทรศัพทและจํานวนหนวยความจําที่ขอมูลชนิด

ตางๆ ใช ใหกด  และเลือก เครื่องมือ > ฮารดไดรฟ เลือก ตัวเลือก > 

ขอมลูความจํา และเลื่อนลงมาที่ คว
ที่อยูในโทรศัพท

หนวยความจําเหลือน
หนวยความจํา 
เครื่องจะแจงคุณหากหนวยความจําเห

เหลือนอยลง เมื่อเปดเบราเซอร เบราเ

ในการเพิ่มพื้นที่หนวยความจําใหกับเ

ตัวจัดไฟล เลือกไฟลที่จะยาย แลวเล

และเลือกโฟลเดอร

เคล็ดลับ! ในการเพิ่มพื้นที่ห

(การจัดเก็บภาพ) ที่มีอยูในช

และวิดีโอคลิปไปยังเครื่องพีซ

ในชุดขายมาตรฐาน

ในการยายขอมูลเพื่อเพิ่มพื้นที่หนวยค

ที่เหมาะสม ตัวอยางเชน คุณสามารถ

• ขอความจากโฟลเดอร ถาดเขา,

• ขอความอีเมลที่ดึงมาจากหนวยค

• เว็บเพจที่บันทึกไว
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นํามาใช โปรดดูที่ “ตั้งคาการโทร” ในหนา 83

ทรศัพทจะถูกโอนไปที่เบอรอืน่ หากคุณมีสาย

ายแรกคือ  และสายที่สองคือ 

ัพท

PRS หรือ EDGE จะพรอมสําหรับการใชงาน

PRS หรือ EDGE กําลังทํางาน 

PRS หรือ EDGE ถูกพักไวชั่วคราว ไอคอนเหลา

งของสัญญาณ (แสดงอยูที่มุมบนซายในโหมด

อขอมูลแบบแพ็คเก็ตในระบบ GSM และ UMTS” 

MTS จะพรอมสําหรับการใชงาน

MTS กําลังทํางาน

MTS ถูกพักไวชั่วคราว

ั้งเปน เปด

ชการเชื่อมตอ Bluetooth โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ 

า LAN ไรสาย และ LAN ไรสายพรอมสําหรับการ

นา 78

กําลังทํางานอยูในเครือขายที่ใชการเขารหัส

ลังทํางานอยูในเครือขายที่ไมไดใชการเขารหัส
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• ไฟลภาพ, ไฟลวิดีโอ หรือไฟลเสียงที่บันทึกไว

• ขอมูลการติดตอ

• บันทึกปฏิทิน

• โปรแกรมที่ดาวนโหลด โปรดดูเพิ่มเติมที่ “ตัวจัดการแอปพลิเคชั่น” ในหนา 93

• ขอมูลอื่นๆ ที่คุณไมตองการใชอีกตอไป

เครื่องหมายที่สําคัญๆ
—กําลังใชโทรศัพทในเครือขาย GSM

 (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)—กําลังใชโทรศัพทในเครือขาย UMTS 

โปรดดูที่ “เครือขาย” ในหนา 90

—คุณมีขอความที่ยังไมไดอานหนึ่งหรือหลายขอความซึ่งอยูในแฟมขอมูล 

ถาดเขา ใน ขอความ 

—คุณมีอีเมลใหมอยูในศูนยรับฝากขอความระยะไกล

—มีขอความรอสงอยูในแฟมขอมูล ถาดออก โปรดดูที่ “ถาดออก—

ขอความที่รอสง” ในหนา 36

—คุณมีสายที่ไมไดรับ โปรดดูที่ “สายสนทนา” ในหนา 22

—แสดงขึ้นหากตั้ง ชนิดเสยีงเรียกเขา เปน เงียบ และ 

แบบเสียงเตือนขอความ, เสยีงเตอืนขอความทันใจ และ แบบเสียงเตือนอีเมล 

เปน ปด โปรดดทูี่ “รูปแบบ—ตั้งแบบเสียง” ในหนา 19

—ปุมกดของโทรศัพทจะถูกล็อค โปรดดูที่ “การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด)” 

ในหนา 9

—คุณมีนาฬิกาปลุกที่ใชงานอยู โปรดดูที่ “นาฬิกา” ในหนา 7

—สายโทรศัพทสายที่สองจะถูก

—ทุกสายที่โทรเขามาที่โ

โทรศัพทสองสาย เครื่องหมายของส

—ชุดหูฟงจะถูกตอเขากับโทรศ

—สายขอมูลกําลังทํางาน 

—การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต G

—การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต G

—การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต G

นี้จะแสดงแทนเครื่องหมายความแร

สแตนดบาย) โปรดดูที่ “การเชื่อมต

ในหนา 84 

—การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต U

—การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต U

—การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต U

—การเชื่อมตอ Bluetooth ถูกต

—กําลังโอนยายขอมูลโดยใ

Bluetooth” ในหนา 73

—คุณไดตั้งใหโทรศัพทสแกนห

ใชงาน โปรดดูที่ “LAN ไรสาย” ในห

—การเชื่อมตอ LAN ไรสาย

—การเชื่อมตอ LAN ไรสายกํา



N
ok

ia
 N

91
 8

G
B

7

 เครื่องมอื > วิธีใช เลือกแอปพลิเคชั่นที่

ขอวิธีใชโดยใชคําหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > 

การดูหัวขอที่เกี่ยวของอื่นๆ ใหเลื่อนไปทาง

สมบัติบางอยางของโทรศัพท ในการเขาสูตัว

วนตัว > ตัวแนะนํา และสวนที่คุณตองการดู

 

ือก > ตั้งปลุก ปอนเวลาปลุก แลวเลือก ตกลง 

 จะปรากฏขึ้น

ื่อเสียงปลุกดังขึ้น ใหเลือก เลื่อนปลกุ เพื่อปด

ุณสามารถทําแบบนี้ไดสูงสุด 5 ครั้ง

อยู เครื่องจะเปดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น หาก

ตองการเรียกใชโทรศัพทในกรณีที่ตองการ

ือก ไม เพื่อปดโทรศัพทหรือ ใช เพื่อโทรออก

ื่อใชโทรศัพทไรสาย เพราะอาจเปนการรบกวน
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

—การเชื่อมตอ USB กําลังทํางาน

—คุณมีอีเมลที่อานแลว และกําลังรอใหคุณดึงไปที่โทรศัพทของคุณ

—คุณมีอีเมลที่ยังไมไดอาน และกําลังรอใหคุณดึงไปที่โทรศัพทของคุณ

การสนบัสนุนโนเกยีบนเว็บ
คลิกเขามาดูที่ www.nokia.co.th/N91WCDMA_8GB/support 

หรือเว็บไซตโนเกียในพื้นที่ของคุณหากตองการขอมูลลาสุดเกี่ยวกับคูมือเลมนี้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม การดาวนโหลดและบริการที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ

โนเกียของคุณ

คุณจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑและบริการของโนเกียจากเว็บไซตนั้น 

หากคุณตองการติดตอศูนยบริการลูกคา โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนยที่ติดตอได

สะดวกของโนเกียไดที่ www.nokia.com/customerservice

สําหรับบริการดานการดูแลรักษา โปรดตรวจสอบจากศูนยบริการโนเกียที่อยูใกล

บานไดจาก www.nokia.co.th/repair

วิธีใช

โทรศัพทของคุณมีวิธีใชที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท ซึ่งคุณสามารถเขาใชไดจาก

แอปพลิเคชั่นหรือจากเมนูหลัก

เมื่อเปดแอปพเลิเคชั่นอยู หากตองการเขาใชวิธีใชจากหนาจอปจจุบัน ใหเลือก 

ตัวเลือก > วธิีใช

ขณะอานคําแนะนํา คุณสามารถสลับการใชงานระหวางวิธีใชกับโปรแกรมที่เปด

อยูแตไมแสดงผลบนหนาจอไดโดยกดคางไวที่ปุม 

ในการเปดวิธีใชจากเมนูหลัก ใหเลือก

ตองการดูหัวขอวิธีใช ในการ คนหาหัว

คนหาโดยใชคําหลัก

เมื่อคุณกําลังอานหัวขอวิธีใช หากตอง

ซายหรือขวาโดยใชปุมจอยสติ๊ก

ตัวแนะนํา

ในคําแนะนํานี้จะมีขอมูลเกี่ยวกับคุณ

แนะนําในเมนู ใหกด  และเลือก ส

นาฬิกา

กด  และเลือก สวนตวั > นาฬิกา

ในการตั้งเวลาปลุกใหม ใหเลือก ตัวเล

เมื่อเวลาปลุกทํางาน เครื่องหมาย

ในการปดเสียงปลุก ใหเลือก หยุด เม

เสียงปลุกหานาทีหลังจากดังขึ้นใหม ค

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพท

คุณเลือก หยุด โทรศัพทจะถามวาคุณ

โทรออกหรือรับสายเรียกเขาหรือไม เล

และรับสายเรียกเขา หามเลือก ใช เม

การทํางานหรือเปนอันตรายได

www.nokia.com/customerservice
www.nokia.co.th/repair
www.nokia.co.th/N91WCDMA_8GB/support
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ียงและลําโพง
ุณมีสายที่ใชอยู หรือกําลังรับฟงเสียงอยู ใหกด

านซายของเครื่อง

ทรศัพทจากยะทางสั้นๆ ได โดยไมตองถือ

นโตะที่อยูใกลๆ โปรแกรมเสียงจะใชลําโพงตาม

วามดังระดับปานกลาง การฟงเสียงดังนานๆ 

องคุณ หามถือโทรศัพทไวใกลหูเมื่อใชลําโพง

ก

ุมและชิ้นสวน" ในคูมือเริ่มตนใชแบบดวน 

ิ่มสาย และเลือก ตัวเลือก > ใชงานลําโพง

ทนาหรือกําลังฟงเสียงอยู ใหเลือก ตัวเลือก > 

ง Nokia เขากับชองเสียบเฮดโฟนของโทรศัพท 

าลงกวาครึ่งหนึ่งเพื่อปองกันการเพี้ยนของเสียง

 หลังจากนั้น คุณจะสามารถปรับระดับเสียง

ไดเพียงการปรับระดับเสียงที่ปุมระดับเสียง

ียงของโทรศัพท ความดังเบาของเสียงจะเปลี่ยน

ลว
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ในการยกเลิกการใชนาฬิกาปลุก ใหเลือก นาฬิกา > ตัวเลือก > ลบการปลุก

การตั้งคานาฬิกา

ในการเปลี่ยนการตั้งคานาฬิกา ใหเลือก นาฬิกา > ตัวเลือก > การตั้งคา

ในการเปลี่ยนนาฬิกาที่แสดงในโหมดสแตนดบาย ใหเลื่อนลงและเลือก อะนาลอ็ก > 

ชนิดนาฬิกา หรือ ดิจิตัล

ในกาอนุญาตใหระบบเครือขายโทรศัพทไรสายอัพเดตขอมูลเวลา วันที่ และเขตเวลา

ในเครื่องโทรศัพทของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก อัพเดต

ตามเวลาเครือขาย > อัพเดตอัตโนมัต  ิเพื่อใหการตั้งคา อัพเดตตามเวลา

เครือขาย มีผล เครื่องโทรศัพทจะเริ่มทํางานใหม

ในการเปลี่ยนเสียงปลุก เลื่อนลงและเลือก เสียงนาฬิกาปลุก

นาฬิกาบอกเวลาทัว่โลก

เปด นาฬิกา และเลื่อนไปทางขวาเพื่อเปดหนาจอนาฬิกาบอกเวลาทั่วโลก คุณ

สามารถดูเวลาของเมืองตางๆ รอบโลกไดในหนาจอเมนูนาฬิกาบอกเวลาทั่วโลก

ในการเพิ่มเมืองตางๆ ลงในรายการ ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มเมือง ปอนอักษร

ตัวแรกของชื่อเมืองที่ตองการ ชองสําหรับการคนหาจะปรากฏขึ้นโดยอตัโนมัติ และ

แสดงรายชื่อเมืองที่ตรงกับอกัษรที่คุณปอนไวบนหนาจอ เลือกชื่อเมืองที่ตองการ 

คุณสามารถเพิ่มชื่อเมืองลงในรายการไดมากถึง 15 ชื่อ

ในการตั้งเมืองปจจุบันของคุณ ใหเลื่อนไปที่เมือง และเลือก ตวัเลือก > เมืองปจจุบัน 

ชื่อเมืองดังกลาวจะปรากฏขึ้นในหนาจอหลักเมนูนาฬิกา และเวลา

ในเครื่องโทรศัพทของคุณจะเปลี่ยนไปตามเมืองที่เลือกไวดวย ตรวจดูวาเวลา

ถูกตองและสอดคลองกับเขตเวลา

การควบคุมระดับเส
ในการเพิ่มหรือลดระดับเสียง เมื่อค

คางไวที่ปุม  หรือ  ปุมที่ด

 ลําโพงภายในจะใหคุณพูดและฟงโ

โทรศัพทไวที่หู เชน วางโทรศัพทไวบ

คาที่ตั้งเปนคาเริ่มตนโดยอัตโนมัติ

 คําเตือน: ฟงเพลงที่ใชค

อาจสงผลตอการไดยินข

เพราะเสียงอาจจะดังมา

ในการหาที่ตั้งลําโพง โปรดดูสวน "ป

ในการใชลําโพงขณะที่ใชสาย ใหเร

ในการปดลําโพงขณะคุณมีสายสน

ใชงานชุดหูฟง

กอนตอเฮดโฟนอืน่ที่ไมใชของแทขอ

Nokia N91 ใหปรับระดับเสียงใหเบ

หรืออุปกรณภายนอกชํารุดเสียหาย

ใหเหมาะสมไดอกีครั้ง

หากคุณใชชุดหูฟงบางรุน คุณจะทํา

ของชุดหูฟง หากคุณใชปุมระดับเส

แปลงเฉพาะหลังจากถอดชุดหูฟงแ
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ปุมกด)
สุดของโทรศัพทถัดจากปุมเปดปดเครื่องไป

ฝาเลื่อนจะปด และปุมทั้งหมดจะถูกล็อค 

ดจะกลับมาทํางานใหม

ทางขวา

ไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่ง

ุกเฉิน และกด 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ตวัจัดการไฟล

คุณสมบัติของโทรศัพทหลายประเภทใชหนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูล ซึ่งไดแก 

รายชื่อ ขอความ รูปภาพ เสียงเรียกเขา ปฏิทิน และบันทึกสิ่งที่ตองทํา เอกสาร และ

แอปพลิเคชั่นที่ดาวนโหลด พื้นที่หนวยความจําที่เหลือนั้นขึ้นอยูกับปริมาณขอมูล

ที่จัดเก็บไวแลวในหนวยความจําโทรศัพท

ในการเรียกดูไฟลและโฟลเดอรที่อยูในหนวยความจําของโทรศัพทหรือฮารดไดรฟ

ใหกด  และเลือก เครื่องมือ > ตวัจัดไฟล เลื่อนขวาเพื่อดูเนื้อหาที่อยูใน

ฮารดไดรฟ

ในการยายหรือคัดลอกไฟลไปไวที่โฟลเดอร กด  และกดจอยสติ๊กพรอมๆ กัน

เพื่อเลือกไฟล และเลือก ตัวเลือก > ยายไปโฟลเดอร หรือ คัดลอกไปที่โฟลเดอร

สามารถเปดรูปแบบไฟลที่ตางกันจํานวนมากไดโดยตรงจากตัวจัดการไฟล อยางไร

ก็ตาม หากตองการการทํางานที่สมบูรณแบบ คุณควรเปดไฟลในแอปพลิเคชั่นที่

ตรงกัน ไมใชในตัวจัดการไฟล

ไอคอนใน ตัวจัดไฟล:

 แฟมขอมูล 

 แฟมขอมูลที่มีแฟมขอมูลยอย

ในการคนหาไฟล เลือก ตัวเลือก > คน เลือกตําแหนงที่จะคนหาและพิมพขอความ

ที่ตรงกับชื่อไฟล

 เคล็ดลับ! คุณสามารถใชเบราเซอรของโทรศัพทโนเกียที่มีอยูในชุด

โปรแกรม Nokia PC Suite เพื่อดูเนื้อหาของหนวยความจําและฮารดไดรฟ

ของเครื่องโทรศัพทของคุณ โปรดดูแผนซีดีรอมที่ใหมาในชุดขายมาตรฐาน

การล็อคปุมกด (ล็อค
ในการล็อค: เลื่อนสวิตชล็อคที่ดานบน

ทางดานซาย เมื่อคุณขยับสวิตชล็อค 

เมื่อคุณเปดฝาเลื่อนอีกครั้ง ปุมทั้งหม

ในการปลดล็อคปุมกด: เลื่อนสวิตชไป

เมื่อล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออก

กําหนดไวในเครื่องได พิมพหมายเลขฉ
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ารเลนเดินหนาอยางรวดเร็ว ใหกดคางไวที่ปุม

ตอนตนของเพลง ในการ ขามไปยังเพลงกอนหนา 

ลงเริ่มแลว ในการเลนเพลงยอนกลับ ใหกดคาง

ี่ดานซายของเครื่อง

ูที่ดานซายของเครื่อง

 ใหเลื่อนสวิตชล็อคที่ดานบนสุดของโทรศัพท

ใชปุมตางๆ บนรีโมตเพื่อควบคุมเครื่อง สวิตชล็อค

รลจะล็อคเฉพาะปุมของรีโมตคอนโทรลเทานั้น
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

เครื่องเลนเพลง

เครื่องเลนเพลง สนับสนุนไฟล ที่มีนามสกุล AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, 

MP4, M4A และ DCF เครื่องเลนเพลง จะไมสนับสนุนคุณสมบัติทั้งหมดของ

รูปแบบไฟล หรือรูปแบบไฟลทุกประเภท

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องเลน เลือก ตัวเลือก > วิธีใช สําหรับวิธีใช ควร

คํานึงถึงเนื้อหา

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือการ

สงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) และเนื้อหาบางสวนได

เลนเพลง
1 กด  และเลือก เพลง 

2 ยายปุมจอยสติ๊กเพื่อสํารวจเพลงโปรด ศิลปน หรือหมวดหมู และกดปุมจอย

สติกเพื่อเปดรายการหมวดหมู 

3 กดปุม  เลน/หยุดชั่วคราว เพื่อเลนเพลงที่เลือก หรือรายการเพลง

ในการเปดหนาจอ กําลังเลนตอนนี้ ของเครื่องเลนจากหนาจออื่นใด กดปุม  

เขาถึงเพลง หากตองการกลับไปที่หนาจอกอนหนา กดปุมนี้อีกครั้ง

ในการเลือกเพลงเพิ่มเพื่อเลนในหนาจอ กําลังเลนตอนนี้ เลือก ตัวเลือก > 

ไปที่เมนูเพลง

การควบคุม
—กดเพื่อไปที่เพลงถัดไป ในก

—กดหนึ่งครั้งเพื่อยอนกลับไป

กดปุมภายในสองวินาทีหลังจากเพ

ไวที่ปุม 

—กดเพื่อลดระดับเสียง ตั้งอยูท

—กดเพื่อเพิ่มระดับเสียง ตั้งอย

ในการล็อคปุมทั้งหมดของโทรศัพท

 เคลด็ลับ! คุณยังสามารถ

ที่ดานขางของรีโมทคอนโท

เค
รื่อ

งเ
ลน

เพ
ลง



11

 เลือก ตัวเลือก > อีควอไลเซอร

าไวลวงหนาคาใดคาหนึ่ง ใหใชปุมจอยสติ๊ก

ลวงหนาแตละคาจะมีการตั้งคาที่ตางกันบน

งอีควอไลเซอร

 ตัวเลือก > คาที่ตั้งลวงหนาใหม 

ยู ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข

ายปุมจอยสติ๊กไปที่ดานซายหรือขวา เพื่อ

ะเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

ิม เลือก ตัวเลือก > รีเซ็ตไปเปนคาที่ตั้งไว 

ที่คานั้น และกด  คาตั้งลวงหนาที่ตั้งไว

ภาพสเตอริโอ หรือปรับเปลี่ยนเสียงเบส เลือก 

ในตัวเลือก

เค
รื่อ

งเ
ลน

เพ
ลง
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

เครื่องหมาย
ไอคอนใน เครื่องเลนเพลง:

—เลนซ้ําหนึ่งเพลง

—เลนซ้ําทั้งหมด

—เปดปุมสับเปลี่ยน

—ปดลําโพง (แสดงในปอบอพั

ระดับเสียง)

โหมดเลน

สบัเปลี่ยนการเลน

1 ในการสลับการเปดหรือปดการเลนแบบสุม เลือก ตัวเลือก > สบัเปลี่ยน 

2 เลือก ปด หรือ เปด หนาจอ กําลังเลนตอนนี้ จะแสดงโดยที่มีหรือไมมี

ไอคอนสับเปลี่ยน  ที่มุมดานขวาบนอยู 

เลนซ้ํา

1 ในการเลนซ้ําเพลงปจจุบัน ทุกเพลง หรือปดการเลนซ้ํา เลือก ตัวเลือก > เลนซ้ํา 

2 เลือก ปด, ทั้งหมด หรือ เลนซ้ําเพลง หนาจอ กําลังเลนตอนนี้ จะแสดงโดย

ที่มีหรือไมมีไอคอนเลนซ้ําทั้งหมด  หรือไอคอนเลนซ้ําเพลง  ที่มุม

ดานขวาบนอยู 

แกไขเสียง

อีควอไลเซอร

ในการแกไขแบบเสียงในการเลนเพลง

ในการใชการตั้งคาอคีวอไลเซอรที่ตั้งค

เลือกคานั้น และเลือก ทํางาน คาที่ตั้ง

อีควอไลเซอรรูป 8 แถบเสียง

แกไขคาที่ตัง้ลวงหนาขอ

1 ในการสรางรูปแบบใหม ใหเลือก

ในการแกไขคาที่ตั้งลวงหนาที่มีอ

2 ในการปรับการตั้งคาความถี่ ใหย

เลือกความถี่ต่ํา กลาง หรือสูง แล

ของยานความถี่ที่เลือกไว

3 ในการรีเซ็ตการตั้งคาใหเปนคาเด

ในการลบคาที่ตั้งลวงหนา ใหเลื่อนไป

จะไมสามารถลบได

การตั้งคาเสียง

หากตองการปรับความสมดุล เปลี่ยน

ตัวเลือก > การตั้งคาเสยีง และหนึ่ง
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ีที่ใชงานรวมกันได หรืออุปกรณอื่นๆ ที่ใชงาน

รือการเชื่อมตอ Bluetooth สําหรับรายละเอียด

ุณ โปรดดู “การเชื่อมตอ” หนา 73

P (หรือที่สูงกวา)

แกรมเครื่องเลน Windows Media® คุณสามารถ

กับการใชรวมกันไดของเครื่องเลน Windows 

เว็บไซต Nokia

 6.7 หรือที่สูงกวา จะมีซอฟตแวรสําหรับการ

ชุดขาย

 (miniUSB - USB)

 Bluetooth 

งกันเพื่อโอนไฟล:

รื่องพีซีที่เปนฮารดไดรฟภายนอกที่คุณสามารถ

ารเชื่อมตอดวยสายเคเบิลหรือการเชื่อมตอ 

บิล DKE-2 USB ใหเลือก การถายโอนขอมูล 

ของคุณ วิธีการนี้ทําใหคุณสามารถควบคุมสิ่งที่

ยไดทั้งหมด แตคุณจะไมสามารถมองเห็นขอมูล

ารถโอนเพลงที่ถูกปองกันการคัดลอกได 

กที่คุณไดอัพเดตการเลือกเพลงในเครื่องแลว 

ัวเลือก > รีเฟรชคลังเพลง
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ไปที ่รานคาเพลง
1 ใน เมนูเพลง เลือก ตัวเลือก > ไปที่ รานคาเพลง (ตัวเลือกนี้จะใชงานไมได 

หากไมไดระบุที่อยูเว็บบริการเพลง โปรดดูที่ “การตั้งคารานคาเพลง” ในหนา 12)

2 เลือกจากตัวเลือกบนหนาจอเพื่อคนหา เรียกดู หรือเลือกเสียงเรียกเขา

การตัง้คารานคาเพลง
การตั้งคาอาจถูกระบุไวลวงหนา และไมสามารถแกไขได

คุณตองมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ถูกตองเพื่อที่จะใชบริการนี้ สําหรับรายละเอียด

เพิ่มเติม โปรดดู “จุดเชื่อมตอ” ในหนา 84 

สถานะและการปรากฏของการตั้งคารานคาเพลงอาจแตกตางกัน

นอกจากนี้ คุณจะตองมีที่อยูเว็บของรานคาเพลงที่ระบุไวในการตั้งคารานคาเพลง

ในการเปลี่ยนหรือระบุที่อยูเว็บสําหรับรานคาเพลง ในเมนูเพลง ใหเลือก ตัวเลือก > 

ไปที่ รานคาเพลง (รานคาเพลงอาจมีอยูเปนทางลัดแยกตางหากในโฟลเดอรระบบ)

ในรานคาเพลง เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา กําหนดตัวเลือกตอไปนี้:

ที่อยู:—ใสที่อยูเว็บของบริการรานคาเพลง

จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว:—เลือกวาจะเชื่อมตออัตโนมัติหรือถามกอนที่จะเชื่อมตอ

ใชไดกับเครือขาย WLAN เทานั้น

ชื่อผูใช:—ใสชื่อผูใชของคุณสําหรับรานคาเพลง หากฟลดนี้ถูกปลอยใหวาง คุณ

อาจตองใสชื่อผูใชในการล็อกอนิ

รหัสผาน:—ใสรหัสผานของคุณสําหรับรานคาเพลง หากฟลดนี้ถูกปลอยใหวาง 

คุณอาจตองใสรหัสผานในการล็อกอิน

โอนเพลง
คุณสามารถโอนเพลงจากเครื่องพีซ

รวมกันได โดยใชสายเคเบิล USB ห

ในการเชื่อมตอเครื่องโทรศัพทของค

ขอกําหนดของเครื่องพีซี:

• ระบบปฏิบัติการ Windows® X

• เวอรชั่นที่ใชรวมกันไดของโปร

เรียกดูขอมูลโดยละเอียดเกี่ยว

Media ไดจากหัวขอ N91 ของ

• ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite

ติดตั้งบนแผนซีดีรอมที่ใหมาใน

วิธีการเชื่อมตอ: 

• สายเคเบิลขอมูล USB DKE-2

• เครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันไดกับ

โอนจากเครือ่งพีซี

คุณสามารถใชสามวิธีการที่แตกตา

• ในการดูโทรศัพทของคุณบนเค

โอนไฟลขอมูลใดๆ ได ใหทําก

Bluetooth หากคุณใชสายเคเ

เปนวิธกีารเชื่อมตอในอุปกรณ

คุณยายและตําแหนงที่คุณยา

ไฟลทั้งหมดได คุณอาจไมสาม

ในการรีเฟรชคลังเพลง หลังจา

ใหไปที่ เมนูเพลง และเลือก ต

เค
รื่อ

งเ
ลน

เพ
ลง
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เอง

พิวเตอรที่ใชรวมกันไดเสร็จแลว Windows

นสดวยตัวผูใชเอง หากมีพื้นที่จัดเก็บวางไม

ัดเก็บไมพอกับคลังเพลงทั้งหมด เมื่อใชการ

ละรายการเลนที่ตองการยาย คัดลอก หรือ

ตองพิมพชื่อที่นํามาใชเปนชื่อโทรศัพทลง

ows Media Player เสร็จแลว ใหเลือกโทรศัพท

าง หากมีอุปกรณมากกวาหนึ่งรายการเชื่อม

าตางรายการเพื่อทําการซิงโครไนสหากตอง

ือกเพลงหรืออลับั้มที่ตองการในรายการและ

m list)

ารมีไฟลที่คุณตองการซิงโครไนส และมีความ

ิงค (Start Sync.) เพื่อเริ่มตนการซิงโครไนส

เค
รื่อ

งเ
ลน

เพ
ลง
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• ในการซิงโครไนซเพลงกับเครื่องเลน Windows Media ใหตอสายเคเบิล USB

และเลือก เครื่องเลนสื่อ เปนวิธีการเชื่อมตอ แนะนําใหใชวิธีนี้หากคุณตอง

การซิงโครไนซไฟลเพลงทั้งหมดหรือบางไฟลระหวางคอมพิวเตอรที่ใชรวมกัน

ไดและโทรศัพทของคุณ

• ในการใช Nokia Music Manager ใน Nokia PC Suite ใหตอสายเคเบิล

 DKE-2 USB และเลือก PC Suite เปนวิธีการเชื่อมตอ

การเชื่อมตอสายเคเบิล USB

ตอสายเคเบิล DKE-2 USB เขากับเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได และเครื่องของคุณ 

หากคุณใชระบบปฏิบัติการ Windows XP อยู เครื่องของคุณจะถูกจดจําอตัโนมัติ

วาเปนฮารดไดรฟภายนอก แอปพลิเคชั่นทั้งหมดในเครื่องของคุณจะถูกปด และ

โทรศัพทจะออฟไลน

ในการซิงโครไนซเพลงเขากับเครื่องเลน Windows Media เลือก เครื่องเลนสือ่ 

เปนวิธีการเชื่อมตอ ใชจอยสติ๊กเพื่อเลือกโหมดการเชื่อมตอ 

ในการเปลี่ยนโหมดการเชื่อมตอสาย USB ใหกด  เลือก เชื่อมตอ > สาย USB 

และหนึ่งตัวเลือกตอไปนี้ใน โหมดสายเคเบิลขอมูล

การโอนเพลง

ทั้งเครื่องเลน Windows Media และ Nokia Music Manager ใน Nokia PC Suite

ถูกกําหนดคาเพื่อใหใชโอนไฟลเพลงไดอยางสมบูรณแบบ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ

การโอนเพลงดวย Nokia Music Manager โปรดดูที่คูมือผูใช Nokia PC Suite ที่

อยูบนแผนซีดีรอมโทรศัพท Nokia N91 ของคุณ

คําแนะนําตอไปนี้เขียนขึ้นตามขอมูลของเครื่องเลน Windows Media ที่ใชรวมกัน

ไดเวอรชั่นลาสุดที่มีอยู ณ เวลาที่เขียนขึ้น อยางไรก็ดี รายละเอยีดเฉพาะของคํา

แนะนําเกี่ยวกับตําแหนงและตัวเลือกตางๆ อาจไมถูกตองและอาจเปลี่ยนแปลงได

สําหรับขอมูลลาสุด โปรดดูที่คูมือและวิธีใชที่เกี่ยวของของเครื่องเลน Windows Media

การซิงโครไนสดวยตัวคุณ

หลังจากตอโทรศัพทเขากับเครื่องคอม

Media player จะเลือกใหผูใชซิงโครไ

ถึง 8GB ในโทรศัพทหรือหากมีพื้นที่จ

ซิงโครไนสเอง คุณจะตองเลือกเพลงแ

นําออก

ในครั้งแรกที่คุณเชื่อมตอโทรศัพท คุณ

ในเครื่องเลน Windows Media

ในการโอนดวยตัวคุณเอง:

1 หลังจากตอโทรศัพทเขากับ Wind

ของคุณในบานหนาตางการนําท

ตออยู

2 ลากเพลงหรืออัลบั้มไปที่บานหน

การนําเพลงหรืออัลบั้มออก ใหเล

คลิก จากรายการ (Remove fro

3 ตรวจสอบวา บานหนาตางรายก

จุบนโทรศัพทเพียงพอ คลิก เริ่มซ
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การซอนรายการเพลง ใหยายปุมจอยสติ๊กไป

เลือก เรียบรอย

เลน

เลนที่มีอยู หรือสรางรายการเลนใหมกอน

ก > เพิ่มเพลง

หาเพลงที่คุณตองการใสไวในรายการเลน กด

นการแสดงรายการเพลงใตชื่อศิลปน ใหยายปุม

รซอนรายการเพลง ใหยายปุมจอยสติ๊กไปไวที่

เลือก เรียบรอย

เพิ่มเพลงลงในรายการเลนที่กําลังเลนอยูตอนนี้ได 

กดเพื่อเริ่มพิมพตัวอักษร 

ม ในหนาจอรายการเลน

ยแลว เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อยายเพลง หรือไวที่

าย

มแลว เลือก เรียบรอย

ปุมจอยสติ๊กเพื่อหยิบและวางได
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การซิงโครไนสอัตโนมัติ

หากตองการเปลี่ยนตัวเลือกการโอนไฟลที่ระบบตั้งไวใน Windows Media Player 

ใหคลิกที่ลูกศรใตคําวา ซิงค  (Sync) และเลือกโทรศัพทของคุณ และคลิก ตั้งคาซิงค 

(Set up Sync.) ไมเลือกหรือเลือกกลองกาเครื่องหมาย ซิงคอุปกรณนี้โดยอัตโนมตัิ 

(Sync this device automatically)

หากเลือกกลองกาเครื่องหมาย ซิงคอุปกรณนี้โดยอัตโนมัติ (Sync this device 

automatically) และคุณตอโทรศัพทของคุณไวแลว คลังเพลงใน N91 ของคุณจะ

ถูกอพัเดตโดยอัตโนมัติตามรายการเลนที่คุณเลือกไวใน Windows Media Player

หากยังไมไดเลือกรายการเลนใด คลังเพลงทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอรจะถูกเลือก

เพื่อทําการซิงโครไนสคลังเพลงบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณอาจประกอบดวยไฟล

จํานวนมากที่พอดีกับฮารดไดรฟของโทรศัพท Nokia N91 โปรดดูวิธีใช Windows 

Media Player หากตองการขอมูลเพิ่มเติม

รายการเลนบนโทรศัพทของคุณไมถูกซิงโครไนสกับรายการเลนบน Windows Media 

Player

รายการเพลง

สรางรายการเลน

ในการสรางรายการเลนเพลง:

1 เลือก ตัวเลือก > สรางรายการเลน ในหนาจอ รายการเลน

2 ใสชื่อสําหรับรายการเลน และเลือก ตกลง หรือกดปุมจอยสติ๊ก

3 ขยายและยอชื่อศิลปนเพื่อคนหาเพลงที่คุณตองการใสไวในรายการเลน กด

ปุมจอยสติ๊กเพื่อเพิ่มรายการ ในการแสดงรายการเพลงใตชื่อศิลปน ใหยาย

ปุมจอยสติ๊กไปไวที่ดานขวา ใน

ไวที่ดานซาย

4 เมื่อคุณไดทําการเลือกแลว ให

เพิ่มเพลงลงในรายการ

คุณสามารถเพิ่มเพลงลงในรายการ

1 ในรายการเพลง เลือก ตัวเลอื

2 ขยายและยอชื่อศิลปนเพื่อคน

ปุมจอยสติ๊กเพื่อเพิ่มรายการ ใ

จอยสติ๊กไปไวที่ดานขวา ในกา

ดานซาย

3 เมื่อคุณไดทําการเลือกแลว ให

 เคลด็ลับ! คุณยังสามารถ

ในการคนหาเพลง ใหใชปุม

จัดลําดับเพลงใหม

1 เลือก ตัวเลือก > จัดลําดับให

2 เพลงที่เลือกไวพรอมที่จะถูกยา

ตําแหนงเดิม 

3 เลือก ปลอย

4 เลื่อนไปที่เพลงที่คุณตองการย

5 เลือก หยบิ

6 เลื่อนไปที่ตําแหนงใหม

7 เลือก ปลอย

8 เมื่อคุณไดจัดลําดับรายการให

 เคลด็ลับ! คุณสามารถกด

เค
รื่อ

งเ
ลน

เพ
ลง
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ดรฟ

าจอรายการเลนโดยอัตโนมัติ:

บดวยเพลงที่เลนแลวสวนใหญ 40 เพลงที่ได

นแลวสวนใหญ 40 เพลงในลําดับกลับกัน 

ี่คุณไดเพิ่มลงในคลังภายในสัปดาหที่แลว

หนาจอตางๆ ของเครื่องเลนเพลง

ดงขอมูลเกี่ยวกับเพลงที่กําลังเลนอยูในขณะนี้

แบบไรสายไปที่รานคาเว็บ ที่คุณสามารถคนหา 

ังดวยการสแกนฮารดไดรฟสําหรับเพลงใหม 

ละเอียดคลังเพลง—แสดงขอมูลเกี่ยวกับ

เค
รื่อ

งเ
ลน

เพ
ลง
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ลบเพลงออกจากรายการเลน

คุณสามารถลบเพลงออกจากรายการเลนได

1 เลื่อนไปที่เพลงในรายการเลน

2 เลือก ตัวเลือก > ยายออกจากรายการเลน

3 เลือก ใช เพื่อยืนยัน การลบนี้ไมไดเปนการลบเพลงออกจากเครื่อง แตเปน

เพียงการลบออกจากรายการเลนเทานั้น

เพิ่มรายการจากหนาจอไวในรายการเลน

คุณสามารถเพิ่มเพลง อัลบั้ม ศิลปน ประเภท และผูเรียบเรียงจากหนาจอตางๆ ของ 

เมนูเพลง ลงในรายการเลนใหมหรือที่มีอยูได

1 ในหนาจอที่เปดจาก เมนูเพลง ใหเลือกรายการ 

2 เลือก ตัวเลือก > เพิ่มไปที่รายการเลน > จัดเก็บรายการเลนแลว หรือ 

รายการเลนใหม

3 หากคุณเลือก รายการเลนใหม ใหใสชื่อสําหรับรายการเลนนั้น และเลือก ตกลง 

หากคุณเลือก จัดเก็บรายการเลนแลว ใหเลือกรายการเลน และ ตกลง

 เคล็ดลับ! ในบางหนาจอ คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มเพลงจํานวนมากได 

โดยการเลือก ตัวเลือก > เลือก/ไมเลือก > เลือก

 เคล็ดลับ! คุณสามารถเพิ่มเพลงที่กําลังรับฟงอยูลงในรายการเลนได

รายละเอียดรายการเลน

ในหนาจอ รายการเลน เลือก ตัวเลือก > ขอมูลรายการเลน ขอมูลตอไปนี้จะ

ปรากฏขึ้น:

ชื่อ—ชื่อของรายการเลน

เพลง—หมายเลขเพลงปจจุบันในรายการเลน

ที่ตั้ง—ที่ตั้งของรายการเลนบนฮารดไ

วันที่—วันที่แกไขรายการเลนลาสุด

เวลา—เวลาที่แกไขรายการเลนลาสุด

รายการเลนอัตโนมัติ

รายการเลนตอไปนี้จะปรากฏขึ้นในหน

แทร็คที่เลนแลวสวนใหญ—ประกอ

รายชื่อจากเพลงสวนใหญที่เลนลาสุด

แทร็คลาสุด—ประกอบดวยเพลงที่เล

ซึ่งจบดวยเพลงสวนใหญที่เลนลาสุด

เพิ่มเติมลาสุด—ประกอบดวยเพลงท

ตัวเลือกที่มีอยู
รายการตอไปนี้จะใชเปนตัวเลือกไดใน

ไปที่ กําลังเลนตอนนี้—หนาจอที่แส

ไปที่ รานคาเพลง—เปดการเชื่อมตอ

เรียกดู และซื้อเพลงได

รีเฟรชคลังเพลง—อัพเดตรายการคล

และลบลิงคที่ไมสมบรูณ

ขอมลูเพลง/ขอมูลรายการเลน/ราย

รายการที่เลือก
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สามารถปรับสมดุลความถี่เสียงได

ุณสามารถเปลี่ยนความสมดุลของเสียง ภาพ

ารแสดงภาพที่มีอยูและพรอมนํามาใช

ท หรือ ผูเรียบเรียง จากรายการ

เพลงทั้งหมดที่เปนของศิลปน อลับั้ม ประเภทหรือ 

อัพเดต

ียดเพลง
อมูลเพลง ขอมูล ตอไปนี้จะปรากฏขึ้น และ

นอัลบั้มของเพลงนี้

ลงนี้

ลงนี้

ลงนี้
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

วิธีใช—เปดแอพพลิเคชั่นวิธีใช

รายการเลนใหม—เปดหนาจอที่คุณสามารถสรางรายการเลนใหมได

สง—อนุญาตใหคุณสงรายการที่เลือกไปยังเครื่องอื่นที่ใชงานรวมกันได

ลบ—ลบรายการที่เลือกหลังจากการยืนยัน เพลง เพลง จะถูกลบออกจากฮารด

ไดรฟอยางถาวร

เปลี่ยนชื่อ—เปลี่ยนชื่อรายการที่เลือก

เพิ่มไปที่รายการเลน—เพิ่มรายการที่เลือกไปที่รายการเลนใหมหรือที่มีอยู

ปกอัลบั้ม—เปดหนาจอซึ่งจะแสดงปกอัลบั้มที่แนบไวกับอลับั้มหรือเพลงที่เลือก

ไวในปจจุบัน คุณสามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มปกอัลบั้มไดโดยใชภาพบนเครื่องโทรศัพท

ของคุณ

เลือก/ไมเลือก—อนุญาตใหคุณเลือกไดหลายรายการสําหรับดําเนินการ

ตั้งเปนเสียงเรียกเขา—เลือกเพลงที่เลือกไวเปนเสียงเรียกเขาของรูปแบบที่ใชงาน 

หากคุณเลือกเพลงจากฮารดไดรฟเพื่อใชเปนเสียงเรียกเขา เพลงนั้นอาจไมทํางาน

ในระบบสั่น เพื่อใหไดประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด ใหจัดเก็บไฟลเสียงเรียกเขา

ไวในหนวยความจําเครื่อง 

จัดลําดับใหม—จัดเรียงเพลงในรายการเลนใหม

ตัวเลอืกในหนาจอกําลังเลนตอนนีเ้ทานั้น

ไปที่เมนูเพลง—เปดหนาจอ เมนูเพลง

สับเปลี่ยน—เปดหรือปดโหมดสับเปลี่ยน ในโหมดสับเปลี่ยน เพลงจะถูกเลนใน

ลําดับแบบสุม 

เลนซ้ํา—เลนเพลงที่ตองการซ้ําหรือเลนซ้ําทุกเพลงที่อยูในรายการที่เลนอยูในขณะนี้

อีควอไลเซอร—เปดหนาจอที่คุณ

การตัง้คาเสียง—เปดหนาจอที่ๆ ค

สเตอริโอและเสียงเบส

เริ่มการแสดงภาพ—เปดรายการก

เปลี่ยนชื่อรายการ
1 เลือก ศิลปน, อัลบั้ม, ประเภ

2 เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อ

3 ปอนชื่อใหม แลวเลือก ตกลง 

ผูเรียบเรียงที่เลือกจะไดรับการ

ดูและแกไขรายละเอ
ในหนาจอเพลง เลือก ตวัเลือก > ข

สามารถแกไขได

ชื่อเพลง—ชื่อของเพลง

ศิลปน—ชื่อของศิลปน

อัลบั้ม—ชื่อของอลับั้มของเพลงนี้

หมายเลขแทร็ค—ตําแหนงเพลงใ

ป—ปที่เปดตัวอัลบั้ม

ประเภท—หมวดหมูรูปแบบของเพ

ผูเรียบเรียง—ชื่อของผูเรียบเรียงเพ

ขอคดิเห็น—ขอมูลใดๆ เกี่ยวกับเพ

เค
รื่อ

งเ
ลน

เพ
ลง
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ุณ แลวเลือก เลือก:

ก เรียกคืนภาพดั้งเดิม

ัส
layer และตัวจัดการเสียงของโนเกียจะเขา

MA หรือ MP3 เพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บ การ

ัญญาณเสียงเหลานั้นออก ซึ่งไมสามารถไดยิน 

ทากับเสียงตนฉบับ แมวาจะไมคํานึงถึงตัว

ดกก็ตาม 

ทนี้สนับสนุนไดแก AAC, WMA และ MP3 

 

เค
รื่อ

งเ
ลน

เพ
ลง
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ในการดูรายละเอยีดเชน รูปแบบ, ชวงเวลา และ ลิขสิทธิ์ ใหเลือก ตวัเลือก > 

ดูรายละเอียดไฟล ในหนาจอ ขอมูลเพลง

รายละเอียดคลัง
ใน เมนูเพลง เลือก ตัวเลือก > รายละเอียดคลงัเพลง ขอมูลตอไปนี้จะปรากฏขึ้น:

เพลง—หมายเลขเพลงปจจุบันในคลัง

ชวงเวลา—รวมความยาวของเพลงปจจุบัน

ใชไป—ขนาดทั้งหมดของไฟลในคลังเพลง

วาง—พื้นที่ฮารดดิสกที่มีอยูหนวยเปนกิกะไบต

รีเฟรช—วันที่ที่แกไขคลังลาสุด

ตั้งเพลงเปนเสียงเรยีกเขา
1 เลือกเพลง

2 เลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนเสียงเรียกเขา เพลงที่เลือกจะถูกตั้งเปนเสียงเรียก

เขาสําหรับรูปแบบที่ใชงาน

ภาพประกอบ
1 ในหนาจอ กําลังเลนตอนนี้ ใหัเลือก ตวัเลือก > เริ่มการแสดงภาพ 

2 เลือกภาพประกอบหนึ่งภาพจากที่มีอยู

3 กด ปด เพื่อกลับไปที่หนาจอ กําลังเลนตอนนี้

เปลี่ยนปกอัลบั้ม
1 เลือกเพลง

2 เลือก ตัวเลือก > ปกอัลบั้ม

3 เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน

4 เลื่อนไปที่ภาพจากคลังภาพของค

5 ในการเรียกคืนปกอัลบั้มเดิม เลือ

เกี่ยวกับเสียงทีเ่ขารห
แอปพลิเคชั่น เชน Windows Media P

รหัสไฟลเสียงไวดวยรหัส อยางเชน W

เขารหัสจะทําไดโดยการลบสวนของส

หรือแทบจะไมไดยิน 

คุณภาพเสียงของไฟลผลลัพธจะไมดีเ

เขารหัสและคุณภาพของโปรแกรมโคเ

โปรแกรมโคเดกพื้นฐานที่เครื่องโทรศัพ

ซึ่งทั้งหมดนี้มีการผันแปรที่แตกตางกัน
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แบบแปรผัน (VBR) เชนกัน อตัราบิตแบบแปร

หัสจะแปรผันไปตามความสลับซับซอนของสื่อ

ัสจะใหผลลัพธที่ดีที่สุดเพื่อเก็บคุณภาพเสียง

เสียคุณภาพเสียงในสวนของเพลงที่มีความ

ัตราบิตคงที่ (CBR)
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

อัตราบิต

เมื่อทําการเขารหัสเสียง คุณภาพของเสียงที่ไดจะขึ้นอยูกับอัตราสุมตัวอยาง และ

อัตราบิตที่ใชในการเขารหัส อตัราสุมตัวอยางจะอธิบายในรูปของตัวอยางนับพันๆ 

ตัวอยางตอวินาที (kHz) และสําหรับเพลงจากแผนซีดี อัตราสุมตัวอยางจะกําหนด

ตายตัวอยูที่ 44.1 kHz อัตราสุมตัวอยางจะมีหนวยเปนกิโลบิตตอวินาที (Kbps) 

ยิ่งอัตราสุมตัวอยางสูงมากเทาใด คุณภาพเสียงก็จะดีมากขึ้นเทานั้น

ระดับคุณภาพเสียงที่ตองการอาจขึ้นอยูกับความตองการของคุณ หูฟงที่ใช รวมทั้ง

เสียงที่แวดลอม สําหรับ MP3 อัตราบิตจะอยูระหวาง 128 และ 192 Kbps ซึ่งมักจะ

ใหคุณภาพเสียงที่ดีมากพอสําหรับการรับฟงเพลงปอบจากเครื่องโทรศัพทของคุณ 

โดยทั่วไป WMA หรือ AAC จะใหคุณภาพเสียงเทียบเทากับ MP3 แตจะมีอัตราบิต

ต่ํากวาหนึ่งขั้น (96-160 Kbps) ความผันแปรของ AAC เชน AAC+ และ AAC+ 

เพิ่มประสิทธิภาพ (eAAC+) ทําใหเสียงคุณภาพซีดีที่อัตราบิตมีระดับต่ําที่ 48 Kbps 

เพลงคลาสสิคและเพลงที่มีความแตกตางของเสียงเพียงเล็กนอยมักจะตองการอัตรา

บิตที่สูงกวาเพลงปอบธรรมดา

สําหรับสุนทรพจนหรือแหลงเสียงอื่นๆ ที่คุณภาพเสียงมีความสําคัญนอยกวาการ

ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ คุณจะสามารถใชอตัราบิตระหวาง 8 และ 64 Kbps 

โดยทั่วไป ที่อัตราบิตต่ํา WMA หรือ AAC จะใหคุณภาพเสียงที่ดีกวา MP3

อัตราบิตแบบแปรผัน

เครื่องของคุณยังสนับสนุนอัตราบิต

ผัน หมายถึง อตัราบิตของการเขาร

ที่ถูกเขารหัส เมื่อใช VBR การเขารห

ที่คงที่ตลอดแทร็ค มากกวาการสูญ

สลับซับซอนเมื่อมีการเขาหรัสดวยอ

เค
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งเ
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ลง
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ร
ลดโทน จะเปดรายการบุคมารค คุณสามารถ

ื่อมตอไปยังเว็บเพจเพื่อดาวนโหลดแบบเสียง

เมื่อโทรศัพทสงเสียงกริ่ง ใหเลือก ตัวเลือก > 

 เปด ตองจัดเก็บชื่อผูโทรไวใน รายชื่อ

ลือก > สรางใหม

ือก คุณจะไดยินเฉพาะเสียงบี๊ปเมื่อมีสายเรียก

ะถูกปดไว 

ใชโทรศัพทไดโดยไมตองเชื่อมตอกับเครือขาย

น การเชื่อมตอกับเครือขายไรสายจะถูกปด ซึ่ง

สดงความแรงของสัญญาณ เครื่องโทรศัพท

มดที่สงมาและที่ออกจากเครื่องไว หากคุณสง

วในถาดออกเพื่อรอสงภายหลัง

ลว คุณยังสามารถใช LAN ไรสาย (หากมี) เชน 

็ตได โปรดปฏิบัติตามขอกําหนดานความ

ตอ LAN ไรสาย โปรดดูที่ “LAN ไรสาย” 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การปรับโทรศัพทของคุณใหเหมาะกับความตองกา
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางใน

เครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง เครื่อง

ของคุณอาจไดรับการตั้งคาเปนพิเศษสําหรับผูใหบริการระบบ โดยการตั้งคารวมถึง

การเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลําดับเมนู และไอคอนตางๆ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติม

จากผูใหบริการโทรศัพทของคณุ

รปูแบบ—ตั้งแบบเสียง

ในการตั้งคาและปรับแตงเสียงเรียกเขา เสียงเตือนขอความเขา และเสียงประเภทอื่น

ที่กําหนดใหเหตุการณ สภาวะการใชงานประเภทตางๆ หรือกลุมผูโทร ใหกด  

และเลือก เครื่องมือ > รูปแบบ หากรูปแบบที่เลือกในปจจุบันไมใชรูปแบบ ทั่วไป 

ชื่อของรูปแบบจะปรากฏที่ดานบนสุดของหนาจอในโหมดสแตนดบาย

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกด  ในโหมดสแตนดบาย เลื่อนไปที่รูปแบบที่คุณตอง

การใชงาน และเลือก ตกลง

ในการแกไขรูปแบบ ใหกด  และเลือก เครื่องมือ > รูปแบบ เลื่อนไปยังรูปแบบ

ที่ตองการแกไข และเลือก ตัวเลือก > ปรับตั้งคา เลื่อนไปที่การตั้งคาที่คุณตองการ

เปลี่ยนแปลง และกดจอยสติ๊กเพื่อเปดตัวเลือก แบบเสียงที่จัดเก็บไวในฮารดไดรฟ

จะแสดงดวยสัญลักษณ  คุณสามารถเลื่อนไปตามรายการแบบเสียงและ

หยุดฟงเสียงแตละแบบไดกอนตัดสินใจเลือกแบบเสียงนั้น ในการหยุดเสียง ใหกด

ปุมใดก็ไดที่ตองการ

เมื่อคุณเลือกแบบเสียง การดาวนโห

เลือกบุคมารคที่ตองการและทําการเช

นั้นได

หากคุณตองการใหชื่อของผูโทรดังขึ้น

ปรับตั้งคา และตั้ง พูดชื่อผูโทร เปน

ในการสรางรูปแบบใหม ใหเลือก ตัวเ

หากฟงเพลงและรูปแบบ เพลง ถูกเล

เขา และแบบเสียงเตือนอืน่ๆ ทั้งหมดจ

รูปแบบออฟไลน

คุณสามารถใชรูปแบบ ออฟไลน เพื่อ

ไรสาย เมื่อคุณเปดใชรูปแบบ ออฟไล

แสดงดวยเครื่องหมาย  ในพื้นที่แ

จะปดกั้นสัญญาณโทรศัพทไรสายทั้งห

ขอความ ขอความดังกลาวจะถูกเก็บไ

เมื่อคุณไดเปดใชรูปแบบ ออฟไลน แ

เพื่ออานอีเมลหรือเรียกดูบนอินเทอรเน

ปลอดภัยที่มีเมื่อสรางและใชการเชื่อม

ในหนา 78
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แปลงลักษณะของโทรศัพท

เชน ภาพพื้นหลังและไอคอน ใหกด  และเลือก 

งานอยูจะมีเครื่องหมาย  ใน ลักษณะ คุณ

 จากลักษณะอื่นเขาดวยกัน หรือเลือกภาพจาก 

 ลักษณะบนฮารดไดรฟจะแสดงดวย .

ะดาวนโหลดลักษณะเพิ่มเติม ใหเลือก 

ังลักษณะที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ใช 

ใชลักษณะนั้น ใหเลือก ตัวเลือก > ดูตัวอยาง

ักษณะ และเลือก ตัวเลือก > แกไข เพื่อเปลี่ยน

คา ประหยัดพลงังาน

มาเปนการตั้งคาดั้งเดิม ใหเลือก ตัวเลือก > 

กไขลักษณะ
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 คําเตือน: ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออก (หรือรับสาย) ยก

เวนการโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินบางหมายเลข หรือใชคุณสมบัติอืน่ๆ 

ที่ตองอยูภายในบริเวณพื้นที่ครอบคลุมของระบบ ในการโทรติดตอ คุณ

ตองใชฟงกชั่นโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อคโทรศัพทไว 

ใหปอนรหัสปลดล็อค

 คําเตือน: คุณตองเปดโทรศัพทกอนที่จะใชรูปแบบ ออฟไลน หามเปด

โทรศัพทในสถานที่ที่หามใชโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือเมื่ออาจกอใหเกิด

สัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ในการออกจากรูปแบบ ออฟไลน กด  และเลือก เครื่องมือ > รูปแบบ เลื่อน

ไปที่อีกรูปแบบหนึ่ง และเลือก ตัวเลือก > ทํางาน > ใช โทรศัพทจะสงสัญญาณ

ไรสายไดตามเดิม (หากมีความแรงของสัญญาณเพียงพอ) หากเปดใชการเชื่อมตอ 

Bluetooth กอน เขาสูรูปแบบ ออฟไลน การเชื่อมตอนี้จะถูกปด การเชื่อมตอ 

Bluetooth จะถูกเปดใชอีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อออกจากรูปแบบ ออฟไลน โปรดดูที่ 

“การตั้งคา” ในหนา 73

การเปลี่ยน

ในการเปลี่ยนลักษณะของหนาจอ 

เครื่องมือ > ลักษณะ ลักษณะที่ใช

สามารถจัดกลุมองคประกอบตางๆ

คลังภาพ เพื่อปรับตั้งลักษณะตอไป

ในการเปดการเชื่อมตอเบราเซอรแล

แหลงดาวนโหลดธีม

ในการเรียกใชลักษณะ ใหเลื่อนไปย

ในการดูตัวอยางลักษณะกอนเรียก

ในการแกไขลักษณะ ใหเลื่อนไปที่ล

การตั้งคา ภาพพื้นหลงั และการตั้ง

ในการเรียกคืนลักษณะที่เลือกกลับ

เรียกคืนลักษณะดั้งเดิม เมื่อคุณแ
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โหมดโหมดสแตนดบายพิเศษ
คุณสามารถใชหนาจอแสดงผลในโหมดสแตนดบายเพื่อเขาใชงานโปรแกรมที่คุณ

ใชเปนประจําไดอยางรวดเร็ว ระบบจะตั้งคากําหนดใหใชงานโหมดสแตนดบาย

กด  และเลือก เครื่องมือ > การตั้งคา > โทรศัพท > โหมดพรอมทํางาน > 

โหมดสแตนดบายพิเศษ และกดจอยสติ๊กเพื่อสลับเปดหรือปดโหมดสแตนดบาย

ที่ใชอยู

หนาจอแสดงผลในโหมดสแตนดบายจะ

ปรากฏขึ้นพรอมกับแอปพลิเคชั่นที่ตั้งไว

เปนคาเริ่มตนทางดานบนของหนาจอ 

สวนปฏิทิน สิ่งที่ตองทํา และเหตุการณ

ของผูใชจะแสดงรายการอยูทางดานลาง

เลื่อนไปยังแอปพลิเคชั่นหรือเหตุการณที่

ตองการ และกดจอยสติ๊ก

เมื่อตั้งโหมดสแตนดบายที่ใชอยูเปน 

ใชงาน คุณจะไมสามารถใชปุมลัดบน

จอยสติ๊กมาตรฐานที่มีอยูในโหมดสแตนด

บายได

ในการเปลี่ยนปุมลัดของแอปพลิเคชั่นที่ระบบตั้งไว ใหกด  เลือก เครื่องมือ > 

การตั้งคา > โทรศัพท > โหมดพรอมทํางาน > แอปฯโหมดสแตนดบายที่ใช 

และกดจอยสติ๊ก

ปุมลัดบางปุมอาจเปนปุมตายตัวและคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
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อรโทรศัพทของศูนยขอความเสียง กด  

ียง > ตัวเลือก > เปลี่ยนเบอร ปอนหมายเลข 

ากนั้นเลือก ตกลง

ลาสุดในโหมดสแตนดบาย กด  เพื่อเขา

สุดที่คุณโทรออกหรือพยายามโทรออก เลื่อนไป

ด  เพื่อโทรไปที่เบอรนั้น

แรก

ายอื่น เลือก ตัวเลือก > โทรออกใหม สายแรก

งการรวมสายแรกกลับเขารวมประชุมทาง

ประชุม

ทําตามขั้นตอนที่ 2 และเลือก ตัวเลือก > ประชุม 

ทเครื่องนี้สามารถรองรับผูรวมประชุมสายได

ในการสนทนาเปนการสวนตัวของผูรวมประชุม

ระชุม > สวนตวั เลื่อนไปที่ผูรวมประชุม และเลือก 

รศัพทของคุณจะถูกพักไว ผูรวมประชุมสายคน

ย เมื่อคุณสนทนาเปนการสวนตัวเสร็จแลว 

> เพิ่มในการประชุม เพื่อกลับสูการประชุมสาย

ือก ตัวเลอืก > ประชุม > ถอนผูรวมสาย 

ือก ถอน 

ดปุม 
กา
รโ
ท
รอ

อก
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การโทรออก

สายสนทนา
 เคล็ดลบั! ในการเพิ่มหรือลดระดับเสียงในระหวางที่โทร ใหกดปุมที่ดาน

ซายของโทรศัพท

1 เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย ใหปอนเบอรโทรศัพทรวมทั้งรหัสพื้นที่ กด 

 เพื่อลบหมายเลข สําหรับการโทรออกตางประเทศ ใหกด  สองครั้ง

สําหรับเครื่องหมาย + (แทนรหัสการโทรออกตางประเทศ) และปอนรหัส

ประเทศ รหัสพื้นที่ (ไมตองใสเลข 0 นําหนาแลวแตกรณี) ตามดวยเบอรโทรศัพท

2 กด  เพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

3 กด  เพื่อวางสาย (หรือเพื่อยกเลิกการโทรออก)

 เคล็ดลบั! คุณยังสามารถใชปุม  บนรีโมทคอนโทรลเพื่อรับสาย

และวางสาย

การกด  จะใชเพื่อวางสายเสมอ แมวาจะมีการใชงานโปรแกรมอื่นอยูก็ตาม

เคล็ดลบั! ในการวางสายเมื่อคุณไมไดใชชุดหูฟง ใหกด  ในขณะ

ที่โทร และปดฝาเลื่อนภายใน 15 วินาที

ในการโทรออกจาก รายชื่อ กด  และเลือก รายชื่อ เลื่อนไปยังรายชื่อที่ตองการ 

หรือปอนอักษรตัวแรกของชื่อที่ตองการลงในชองสําหรับการคนหา รายชื่อที่ตรงกับ

อักษรที่ปอนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ กด  เพื่อโทร 

คุณตองคัดลอกรายชื่อจากซิมของคุณไปไวที่ รายชื่อ กอนจึงจะสามารถโทรออกได

หากใชวิธีนี้ โปรดดูที่ “การคัดลอกรายชื่อ” ในหนา 26

ในการโทรเขาศูนยขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) กด  คาง

ไวในโหมดสแตนดบาย โปรดดูเพิ่มเติมที่ “การโอนสาย” ในหนา 90

 เคลด็ลับ! ในการเปลี่ยนเบ

และเลือก เครื่องมือ > เส

(ที่ไดรับจากผูใหบริการ) จ

ในการโทรติดตอเบอรที่เพิ่งโทรออก

สูรายการเบอรโทรศัพท 20 เบอรลา

ที่เบอรโทรศัพทที่คุณตองการ และก

การประชุมสาย

1 โทรออกไปยังผูรวมประชุมราย

2 ในการโทรไปยังผูรวมประชุมร

จะถูกพักสายไวโดยอัตโนมัติ

3 เมื่อมีผูรับสายใหมแลว เมื่อตอ

โทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > 

ในการเพิ่มคนใหมเขาสูสาย ให

> เพิ่มในการประชุม โทรศัพ

มากที่สุด 6 สาย รวมทั้งตัวคุณ

คนหนึ่ง ใหเลือก ตัวเลือก > ป

สวนตัว สายการประชุมในโท

อื่นๆ ยังคงอยูในการประชุมสา

ใหเลือก ตัวเลือก > ประชุม 

ในการถอนผูรวมประชุม ใหเล

เลื่อนไปที่ผูรวมประชุม และเล

4 ในการจบการประชุมสาย ใหก
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ียง

ยใชรายการเสียงอาจจะเกิดปญหาขึ้นได ถา

อยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัย

งอยางเดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม

งจะเริ่มทํางาน ใหถือโทรศัพทหางจากตัวเล็ก

ียง ใหกดคางไวที่ปุมเลือกขวา  หาก

ที่มีปุมชุดหูฟง ใหกดปุมชุดหูฟงคางไว เพื่อ

ําวา พูดตอนนี้ จะปรากฏ พูดชื่อหรือชื่อเลน

น

างไวแลวของรายชื่อที่จดจําไดในภาษาใน

มายเลขโทรศัพท หลังจากนั้นอีกประมาณ 1.5 

ายเลขนั้น

อง ใหเลือก ถัดไป เพื่อดูรายชื่ออื่นที่ตรงกัน หรือ 

ง

ทึกไวหลายหมายเลข เครื่องจะเลือกหมายเลข

กไมไดตั้งคาดังกลาวไว เครื่องจะเลือกหมาย

อืถือ (บาน), มอืถือ (ที่ทํางาน), โทรศัพท, 

น)
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หมายเลขการโทรดวน

ในการเปดใชการโทรดวน กด  และเลือก เครื่องมือ > การตั้งคา > โทร > 

การโทรดวน > เปด

ในการกําหนดเบอรโทรศัพทใหกับปุมโทรดวนปุมใดปุมหนึ่ง ( — ) กด  

และเลือก เครื่องมือ > โทรดวน เลื่อนไปที่ปุมที่คุณตองการกําหนดเบอรโทรศัพทให 

และเลือก ตัวเลือก > กําหนด  จะถูกสํารองไวใหกับศูนยขอความเสียง 

ในการโทรเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมโทรดวนที่ตองการและ 

การโทรออกดวยเสียง

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสั่งงานดวยเสียงขั้นสูง การสั่งงานดวยเสียงขั้นสูงนี้ไม

ขึ้นกับเสียงของผูพูด ดังนั้น ผูใชไมตองบันทึกรายการเสียงไวลวงหนา โทรศัพทจะ

สรางรายการเสียงใหกับรายการตางๆ ในรายชื่อแทน แลวเปรียบเทียบรายการเสียง

ที่เปลงออกมากับรายการเสียงที่สรางไวแลว การจดจําเสียงในโทรศัพทจะปรับ

เปลี่ยนตามเสียงของผูใชหลัก เพื่อใหจดจําการสั่งงานดวยเสียงไดดียิ่งขึ้น

รายการเสียงสําหรับรายชื่อคือชื่อหรือชื่อเลนที่จัดเก็บไวบนบัตรรายชื่อ ในการฟง

รายการเสียงสังเคราะห ใหเปดบัตรรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > เลนรายการเสียง

การโทรออกโดยใชรายการเส

หมายเหตุ: การโทรออกโด

คุณอยูในที่ที่มีเสียงดังหรือ

การโทรออกโดยใชเสียงเพีย

เมื่อคุณใชการโทรออกดวยเสียง ลําโพ

นอยเมื่อคุณพูดรายการเสียง

1 ในการเริ่มตนการโทรออกดวยเส

คุณใชชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันได

เริ่มการโทรออกโดยใชเสียง

2 คุณจะไดยินเสียงโทนสั้นๆ และค

ตามที่บันทึกอยูในรายชื่อใหชัดเจ

3 โทรศัพทจะเลนรายการเสียงที่สร

เครื่องที่เลือก และแสดงชื่อและห

วินาที เครื่องจะโทรออกไปยังหม

หากรายชื่อที่เครื่องจดจําไมถูกต

หยุด เพื่อยกเลิกการโทรดวยเสีย

หากรายชื่อนั้นมีหมายเลขโทรศัพทบัน

ที่ระบบกําหนด หากมีการตั้งคาไว หา

เลขแรกที่ใชไดตามลําดับนี้: มือถือ, ม

โทรศัพท (บาน) และ โทร. (ที่ทํางา



24

ระหวางที่กําลังใชสายสนทนา

ไดขณะสนทนา คือ บริการเสริมจากระบบเครือ

ื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้ เงียบเสียง 

สลับ, พักสาย หรือ เลิกพักสาย, ใชงานหู

ชงานแฮนดฟรี (หากติดตั้งชุดหูฟงที่ใชงาน

th) วางสายที่ใชอยู หรือ วางสายทั้งหมด, 

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ 

ละเปลี่ยนไปรับสายเรียกซอน

 UMTS เทานั้น)—เพื่อสงรูปภาพหรือวิดีโอที่

ูรับสายปลายทาง คุณสามารถแกไขขอความ

 เพื่อสงไฟลไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได 

ียงเรียกเขาแบบ DTMF (เชน รหัสผาน) ปอน

รนั้นใน รายชื่อ ในการปอนตัวอักษรรอ (w) หรือ

 ซ้ําไปเรื่อยๆ เลือก ตกลง เพื่อสงโทน

โทน DTMF ไปไวที่ชอง เบอรโทร หรือ DTMF 
กา
รโ
ท
รอ

อก

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การรบัสายหรือปฏิเสธไมรับสาย
ในการรับสาย กด  หรือเปดฝาครอบสไลด

ในการปดเสียงเรียกเขาเมื่อมีสายเรียกเขา ใหเลือก เงียบ

 เคล็ดลบั! คุณยังสามารถใชปุม  บนรีโมทคอนโทรลเพื่อรับและ

วางสาย

หากคุณไมตองการรับสาย ใหกด  เพื่อปฏิเสธสาย หากคุณเรียกใชฟงกชั่น

การตั้งคาการโอนสาย > หากไมวาง เพื่อโอนสายเอาไวแลว การปฏิเสธสาย

เรียกเขายังเปนการโอนสายดวย โปรดดูที่ “การโอนสาย” ในหนา 90

เมื่อคุณปฏิเสธสายเรียกเขา คุณยังสามารถเลือก สงขอความตัวอักษร เพื่อสง
ขอความใหกับผูโทร และแจงใหทราบถึงสาเหตุที่คุณไมสามารถรับสายได คุณ

สามารถแกไขขอความกอนสง ในการตั้งคาตัวเลือกนี้และเขียนขอความตัวอักษร

มาตรฐาน โปรดดูที่ “ตั้งคาการโทร” ในหนา 83

สายเรียกซอน (บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย)

คุณสามารถรับสายในขณะที่กําลังสนทนากับอีกสายหนึ่งไดหากคุณเรียกใช 

สายเรียกซอน ใน การตั้งคา > โทร > สายเรียกซอน

 เคล็ดลบั! ในการเปลี่ยนเสียงโทรศัพทใหสอดคลองตามสถานการณและ

สภาพแวดลอมตางๆ (อาทิเชน เมื่อคุณตองการตั้งคาโทรศัพทเปนไมมีเสียง) 

โปรดดูที่ “รูปแบบ—ตั้งแบบเสียง” ในหนา 19

ในการรับสายเรียกซอน ใหกดปุม  สายแรกจะถูกพักสายไว

ในการสลับระหวางสายสองสาย ใหเลือก สลับ เลือก ตวัเลือก > โอน เพื่อตอสาย

เรียกเขาหรือสายที่พักไวเขากับสายปจจุบัน และตัดคุณออกจากสาย ในการวาง

สายปจจุบัน ใหกด  ในการวางทั้งสองสาย ใหเลือก ตัวเลือก > 

วางสายทั้งหมด

ตวัเลือกที่สามารถใชได

ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใช

ขาย เลือก ตัวเลือก ขณะสนทนาเพ

หรือ เลิกเงียบ, รับสาย, ปฏิเสธ, 

ฟงโทรศัพท, ใชงานลําโพง หรือ ใ

รวมกันไดผานการเชื่อมตอ Bluetoo

โทรออกใหม, ประชุม และ โอน 

แทนที่—เพื่อวางสายที่สนทนาอยูแ

สง MMS (เฉพาะในเครือขายระบบ

แนบไปในขอความมัลติมีเดียไปยังผ

และเปลี่ยนชื่อผูรับกอนสงได กด 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

สง DTMF—เพื่อสงตัวอักษรแทนเส

ตัวอักษร DTMF หรือคนหาตัวอักษ

ตัวอักษรหยุดชั่วคราว (p) ใหกด 

 เคลด็ลับ! คุณสามารถสง

ในบัตรรายชื่อ 
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ท
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รรายชื่อ เปดบัตรรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > 

พขนาดเล็กจะปรากฏขึ้น เมื่อมีสายเรียกเขา

างเลือกที่รวดเร็วในการโทรไปยังหมายเลขที่

นดปุมการโทรดวนไดแปดหมายเลขโทรศัพท 

วน” ในหนา 23

ูติดตอ ใหเลือกรายชื่อผูติดตอที่คุณตองการสง 

ขอความตัวอักษร, ทางมัลติมีเดีย, ทางอีเมล 

ูที่ “การรับสงขอความ” ในหนา 28 และ 

 Bluetooth” ในหนา 74

ือก > เพิ่มไปยงักลุม: (จะแสดงตอเมื่อคุณ

างกลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท” ในหนา 27

ยความจําที่มีใชทั้งหมด เลือก รายชื่อ > 

รา
ยช

ื่อ
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รายชือ่ (สมุดโทรศัพท)

กด  และเลือก รายชื่อ ใน รายชื่อ คุณสามารถเพิ่มเสียงเรียกเขาสวนบุคคล หรือ 

รูปภาพขนาดยอลงในบัตรรายชื่อ คุณยังสามารถสรางกลุมรายชื่อไดอีกดวย ซึ่ง

สามารถทําใหคุณสงขอความตัวอักษร หรือ สงอีเมลใหผูรับไดหลายคนพรอมกัน 

โดยคุณสามารถเพิ่มขอมูลสําหรับรายชื่อที่ไดรับ (นามบัตร) ลงในรายชื่อได โปรดดูที่ 

“ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 33 ขอมูลรายชื่อสามารถสงหรือรับไดเฉพาะกับ

อุปกรณที่ใชรวมกันได

 เคล็ดลับ! สํารองขอมูลในโทรศัพทบอยๆ คุณสามารถเรียกคืนขอมูล เชน 

รายชื่อ มาไวที่โทรศัพทในภายหลัง คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC 

Suite เพื่อสํารองรายชื่อของคุณไปไวที่คอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได โปรดดู

ที่แผนซีดีรอมที่ใหมาพรอมกับโทรศัพท

การบันทึกชื่อและเบอรโทรศัพท
1 เลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหม

2 ปอนขอมูลในชองที่ตองการ แลวเลือก เรียบรอย

ในการแกไขบัตรรายชื่อ ใน รายชื่อ เลื่อนไปที่บัตรรายชื่อที่คุณตองการแกไข และ

เลือก ตัวเลือก > แกไข

ในการลบบัตรรายชื่อใน รายชื่อ ใหเลือกบัตร และกด  ในการลบบัตรรายชื่อ

หลายๆ บัตรพรอมๆ กัน ใหกดคางไวที่  และกดจอยสติ๊กเพื่อเลือกแตละ

รายชื่อที่คุณตองการลบ กด  เพื่อลบรายชื่อที่เลือก

 เคล็ดลับ! ในการเพิ่มและแกไขรายชื่อผูติดตอ ใหใช Nokia Contacts Editor 

ที่มีอยูในชุดโปรแกรม Nokia PC Suite โปรดดูที่แผนซีดีรอมที่ใหมาพรอม

กับโทรศัพท

ในการแนบรูปภาพขนาดยอลงบนบัต

แกไข > ตัวเลือก > เพิ่มภาพยอ ภา

จากรายชื่อดังกลาว

 เคล็ดลับ! การโทรดวนเปนท

ใชโทรบอย คุณสามารถกําห

โปรดดูที่ “หมายเลขการโทรด

 เคล็ดลับ! ในการสง ขอมูลผ

เลือก ตัวเลือก > สง > ทาง

หรือ ทาง Bluetooth โปรดด

“สงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ

ในการเพิ่มกลุมรายชื่อ ใหเลือก ตัวเล

ไดสรางกลุมไวแลว) โปรดดูที่ “การสร

ในการดูจํานวนรายชื่อ กลุม และหนว

ตัวเลือก > ขอมูลรายชื่อ
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อขอมูลแบบแพ็คเก็ตจะใชไมได ยกเวนเมื่อสง

มตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต ในกรณีนี้ หมายเลข

ทของผูรับตองรวมอยูในรายการจํากัดเบอร

ติดตอไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งไวแลวในเครื่อง

ซิมการดไปที่

ก รายชื่อ > ตวัเลือก > รายชื่อ SIM > 

ัดลอกและเลือก ตัวเลือก > คัดลอกไปยังรายชื่อ

งคุณ ใหกด  และเลือก รายชื่อ เลือกชื่อ

เลือก > คัดลอก > ไปที่สมุดรายชื่อซิม เครื่อง

ารดสนับสนุนเทานั้น 

ของคุณจะอนุญาตใหโทรออก กด  และ

ื่อ SIM > รายชื่อที่จํากัดเบอร เลื่อนไปยัง

ก > แกไข คุณอาจจําเปนตองใชรหัส PIN2 เพื่อ

ุณ

โครไนซขอมูลรายชื่อผูติดตอกับเครื่องพีซีที่ใช

รแกรม Nokia PC Suite โปรดดูที่แผนซีดีรอม
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

เบอรโทรศัพทและที่อยูทีเ่ปนคาเริ่มตน

คุณสามารถกําหนดหมายเลขโทรศัพท หรือ ที่อยูที่เปนคาเริ่มตนลงบนบัตรรายชื่อ 

ในวิธกีารนี้ถามีจํานวนหมายเลขหรือที่อยูหลายรายการ คุณจะสามารถโทรหรือ

สงขอความไปยังหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูที่แนนอนของรายชื่อไดโดยงาย เครื่อง

จะใชหมายเลขนี้เปนคาเริ่มตนในการโทรออกดวยเสียงดวย

1 ในรายชื่อ ใหเลื่อนไปที่รายชื่อ และกดจอยสติ๊ก

2 เลือก ตัวเลือก > ที่ตั้งไว

3 เลือกคาเริ่มตนที่คุณตองการเพิ่มเบอรโทรศัพทหรือที่อยู กําหนด

4 เลือกเบอรโทรศัพทหรือที่อยูที่คุณตองการกําหนดใหเปนเบอรหลัก

หมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูที่เปนคาเริ่มตนจะขีดเสนใตไวในบัตรรายชื่อ

รายชื่อซิมและบริการซิมอื่น ๆ
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด 

โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ ซึ่งอาจเปนผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ 

หรือผูจําหนายรายอื่นๆ

กด  และเลือก รายชื่อ > ตัวเลือก > รายชื่อ SIM > รายชื่อซิม เพื่อดู

ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่จัดเก็บไวในซิมการด ในสมุดรายชื่อ SIM คุณสามารถ

เพิ่ม แกไข หรือคัดลอกหมายเลขโทรศัพทไปยังรายชื่อ และคุณยังสามารถใชโทรได

ในการดูรายการจํากัดหมายเลขการโทรออก ใหเลือก ตัวเลอืก > รายชื่อ SIM > 

รายชื่อที่จํากัดเบอร การตั้งคานี้จะปรากฏขึ้นเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุนเทานั้น

ในการจํากัดการโทรออกจากอุปกรณของคุณในสมุดโทรศัพทที่ถูกเลือก ใหเลือก 

ตัวเลือก > ใชงานจํากัดเบอร ในการเพิ่มหมายเลขที่จํากัดรายการการโทรใหม 

ใหเลือก ตวัเลือก > รายชื่อใหมในซิม โดยที่คุณตองปอนรหัส PIN2 เพื่อที่จะ

ใชฟงกชั่นนี้

เมื่อคุณใช จํากัดเบอร การเชื่อมต

ขอความแบบตัวอักษรผานการเชื่อ

ศูนยขอความและหมายเลขโทรศัพ

หากใชการจํากัดเบอรอยู คุณยังคง

ของคุณได

การคัดลอกรายชื่อ
ในการคัดลอกชื่อและหมายเลขจาก

โทรศัพทของคุณ กด  และเลือ

รายชื่อซิม เลือกชื่อที่คุณตองการค

ในการคัดลอกรายชื่อในซิมการดขอ

ที่คุณตองการคัดลอกและเลือก ตัว

จะคัดลอกเฉพาะชองรายชื่อที่ซิม ก

ในการแกไขเบอรโทรศัพทที่โทรศัพท

เลือก รายชื่อ > ตัวเลือก > รายช

รายชื่อที่ตองการและเลือก ตัวเลือ

แกไขหมายเลขการจํากัดเบอรของค

 เคลด็ลับ! คุณสามารถซิง

งานรวมกันได โดยใชชุดโป

ที่ใหมาพรอมกับโทรศัพท
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ื่อ
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ลุม

องการแกไข

ือก > ลบออกจากกลุม

ากกลุม

ายชื่อที่อยุในกลุม ใหเลื่อนไปที่รายชื่อ และ  (ส
ม

 ุดโ
ท
รศ

 ัพ
ท

 )
รา
ยช

ื่อ
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การใสแบบเสียงเรียกเขาลงในรายชื่อติดตอ
เมื่อบุคคลดังกลาวหรือสมาชิกในกลุมรายชื่อโทรเขาเครื่องของคุณ เครื่องจะสงเสียง

เรียกเขาตามที่เลือกไว (หากมีการแสดงเบอรโทรศัพทของผูโทรเขาและโทรศัพท

ของคุณจําแนกเบอรดังกลาวได)

1 กดจอยสติ๊กเพื่อเปดบัตรรายชื่อหรือไปที่รายชื่อกลุมและเลือกกลุมรายชื่อ

2 เลือก ตัวเลือก > เสียงเรียกเขา 

รายการแบบเสียงเรียกเขาจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

3 เลือกแบบเสียงเรียกเขาที่คุณตองการกําหนดใหกับรายชื่อติดตอแตละรายชื่อ

หรือกลุมรายชื่อที่เลือกไว

ในการลบแบบเสียงออก ใหเลือก แบบเสียงที่ตั้งไว ในรายการแบบเสียง

การสรางกลุมรายชื่อในสมุดโทรศัพท
1 ใน รายชื่อ ใหเลื่อนจอยสติ๊กไปทางขวาเพื่อเปดรายการกลุม

2 เลือก ตัวเลือก > กลุมใหม 

3 เขียนชื่อสําหรับกลุม หรือใชชื่อที่ระบบตั้งไว กลุม (หมายเลข) และเลือก ตกลง 

4 เปดกลุมและเลือก ตัวเลอืก > เพิ่มสมาชิก

5 เลื่อนไปที่รายชื่อ และกดจอยสติ๊กเพื่อทําเครื่องหมาย ในการเพิ่มสมาชิกหลาย

รายในครั้งเดียว ใหทําซ้ําขั้นตอนนี้กับรายชื่อทั้งหมดที่คุณตองการเพิ่ม

6 เลือก ตกลง เพื่อเพิ่มชื่อผูติดตอใหกับกลุม

ในการเปลี่ยนชื่อกลุม ใหเลือก ตวัเลือก > เปลี่ยนชื่อ ปอนชื่อใหม และเลือก ตกลง

การลบสมาชกิออกจากก

1 ในรายชื่อกลุม ใหเปดกลุมที่คุณต

2 เลื่อนไปที่รายชื่อ และเลือก ตัวเล

3 เลือก ใช เพื่อลบชื่อผูติดตอออกจ

 เคล็ดลับ! ในการตรวจสอบร

เลือก ตัวเลือก > อยูในกลุม
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นถาดออก เมื่อโทรศัพทของคุณอยูนอกพื้นที่ให

นดใหขอความอีเมลสงออกในครั้งถัดไปที่คุณ

ะไกลได

ระบบเครือขายสงรายงานผลการสงขอความ

ที่คุณสงใหคุณทราบได (บริการเสริมจากระบบ

รับรายงานผลการสงขอความมัลติมีเดียที่สงไป

มขอมูลที่ระบบตั้งไว ในการสลับระหวาง

อยสติ๊กทางไปทางขวาหรือซาย

(หรือที่รูจกักันในชื่อคําสั่ง USSD) เชน คําสั่ง

ะบบเครือขาย ไปใหกับผูใหบริการของคุณ ให

หนาจอหลักของ ขอความ

ากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถรับขอมูล

าพอากาศหรือสภาวะการจราจร จากผูใหบริการ

ี่ใหบริการ รวมทั้งหมายเลขที่สัมพันธกับหัวขอนั้นๆ 

บริการของคุณ ในหนาจอหลักของ ขอความ เลือก 

นหนาจอหลัก คุณสามารถดูสถานะของหัวขอ 

งหมายรูปธง ( ) กํากับ

ะบบที่ใชงานในระบบเครือขาย UMTS ไมได 

จทําใหไมสามารถรับขอความแสดงขอมูลของ
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การรับสงขอความ

กด  และเลือก ขอความ ใน ขอความ คุณสามารถสราง สง รับ ดู แกไข และ

จัดการขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย ขอความอเีมล และขอความตัวอักษร

แบบพิเศษที่มีขอมูล นอกจากนั้น คุณยังสามารถรับขอความและขอมูลผานการ

เชื่อมตอ Bluetooth รับขอความบริการเว็บ และขอความแสดงขอมูลของระบบที่

ใชงาน ตลอดจนสงคําสั่งขอใชบริการไดอีกดวย

 หมายเหตุ: เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับ

และแสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตาง

กันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

เมื่อคุณเปด ขอความ คุณจะเห็นฟงกชั่น ขอความใหม และแฟมขอมูลตอไปนี้:

 ถาดเขา—ขอความที่ไดรับ ยกเวนอีเมลและขอความจากระบบจะถูกจัดเก็บ

ไวที่นี่ ขอความอีเมลจะจัดเก็บไวใน ศูนยฝากขอความ

 โฟลเดอรของฉัน—จัดการขอความของคุณไวในแฟมขอมูลตางๆ

 ศูนยฝากขอความ—คุณสามารถเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกล

ของคุณเพื่อรับขอความอเีมลใหม หรือดูขอความอเีมลที่รับกอนหนานี้แบบออฟไลน

ก็ได โปรดดูที่ “อเีมล” ในหนา 38

 ฉบับราง—ขอความฉบับรางที่ไมไดสงจะถูกจัดเก็บไวที่นี่

 สง—ขอความ 20 ขอความสุดทายที่สงไปแลว ยกเวนขอความที่สงดวยการ

เชื่อมตอ Bluetooth จะถูกจัดเก็บไวที่นี่ ในการเปลี่ยนจํานวนขอความที่จะจัดเก็บ ดูที่ 

“อื่นๆอื่นๆ” ในหนา 40

 ถาดออก—ขอความที่รอสงจะถูกจัดเก็บไวที่นี่เปนการชั่วคราว

 ตัวอยาง: ขอความจะอยูใ

บริการ คุณยังสามารถกําห

เชื่อมตอกับเมลบอกซระย

 รายงาน—คุณสามารถขอให

ตัวอักษร รวมทั้งขอความมัลติมีเดีย

เครือขาย) ทั้งนี้ คุณอาจไมสามารถ

ยังอีเมลแอดเดรสได

 เคลด็ลับ! เมื่อคุณเปดแฟ

แฟมขอมูลตางๆ ใหเลื่อนจ

ในการปอนและสงคําขอรับบริการ 

สิทธิ์การใชสําหรับบริการเสริมจากร

เลือก ตัวเลือก > คําสั่งบริการ ใน

ขอความจากระบบ (บริการเสริมจ

ในหัวขอตางๆ ไดมากมาย เชน สภ

ของคุณ หากตองการทราบหัวขอท

สามารถติดตอสอบถามไดจากผูให

ตัวเลือก > ขอความจากระบบ ใ

หมายเลขหัวขอ ชื่อ และดูวามีเครื่อ

คุณจะรับขอความแสดงขอมูลของร

การเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ตอา

ระบบที่ใชงาน
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ุมนั้นเพียงครั้งเดียว ตัวชวย สะกดคําจะดูจาก

สามารถเพิ่มคําใหมๆ ลงไป  แสดง

ขอความดวยวิธีใชตัวชวยสะกดคํา



น

ีอยู

ง

ัว 

ําวา 

ษา

 N,  สําหรับ o,  สําหรับ k,  

กดปุมในแตละครั้ง

แลว ใหเลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยัน หรือกด 

้ําๆ เพื่อดูคําที่ตรงกันแตละคํา หรือกด  

ําที่ตรงกัน

ํา แสดงวาคํานั้นไมไดอยูในพจนานุกรม 

หเลือก สะกด ปอนคําโดยใชวิธปีอนคําแบบ

ลงในขอความจะเพิ่มเขาไปอยูในพจนานุกรม

จะเขาไปแทนที่คําที่เคยปอนไวนานที่สุด
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การเขียนขอความ
ABC, abc และ Abc แสดงถึงโหมดตัวอักษรที่เลือกใช 123 คือโหมดตัวเลข

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ

ตัวบงชี้  แสดงที่ดานบนขวาของหนาจอเมื่อคุณกําลังใชระบบปอนตัวอักษร

แบบปกติเมื่อเขียนขอความ

• กดปุมตัวเลข ( — ) ซ้ําไปเรื่อยๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ตองการปรากฏ 

โดยปุมตัวเลขแตละปุมจะมีตัวอักษรอยูมากกวาที่ระบุไวบนปุมนั้นๆ

• เมื่อตองการปอนตัวเลข ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว 

• ในการสลับระหวางโหมดตัวอักษรและตัวเลข ใหกดคางไวที่ปุม 

• หากตวัอกัษรตัวถัดไปอยูบนปุมเดียวกัน ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏ 

(หรือเลื่อนจอยสติ๊กไปทางขวาอยางรวดเร็วเพื่อยุติระยะหมดเวลา) และปอน

ตัวอักษร

• ในการลบตัวอักษรตัวใด ใหกดปุม  กดคางไวที่ปุม  เพื่อลบตัวอักษร

มากกวาหนึ่งตัว

• เครื่องหมายวรรคตอนที่ใชสวนใหญจะอยูใตปุม  กด  ซ้ําเพื่อเลื่อน

ไปยังเครื่องหมายวรรคตอนที่ตองการ

กด  เพื่อเปดรายการตัวอกัษรพิเศษ ใชจอยสติ๊กเพื่อเลื่อนไปมาในรายการ 

และกด เลือก เพื่อเลือกตัวอักษร

• ในการเวนวรรค ใหกดปุม  ในการเลื่อนเคอรเซอรไปยังบรรทัดถัดไป 

ใหกดปุม  สามครั้ง

• ในการสลับระหวางโหมดตัวอักษรแบบตางๆ ใหกดปุม

ตัวชวยสะกดคํา

คุณสามารถปอนตัวอักษรไดโดยกดป

พจนานุกรมที่อยูภายในเครื่องที่คุณยัง

ที่ดานขวาบนของหนาจอเมื่อคุณเขียน

1 ในการเรียกใชระบบชวยสะกดคํา

อัตโนมัติ ใหกด  และเลือก 

เปดตัวชวยสะกดคํา ซึ่งจะทําให

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติทํางา

ในโปรแกรมแกไขทุกประเภทที่ม

ในโทรศัพท 

2 ในการเขียนคําที่ตองการ กดปุม 

—  กดปุมแตละปุมเพีย

หนึ่งครั้ง เพื่อปอนตัวอักษรทีละต

ตัวอยางเชน หากตองการเขียนค

"Nokia" เมื่อเลือกพจนานุกรมภา

อังกฤษแลว ใหกด  สําหรับ

สําหรับ i และ  สําหรับ a

คําที่แนะนําจะเปลี่ยนไปตามการ

3 เมื่อคุณเขียนคําที่ตองการถูกตอง

 เพื่อเพิ่มเวนวรรค

หากคํานั้นไมถูกตอง กด  ซ

และเลือก ตัวชวยสะกดคํา > ค

หากเครื่องหมาย ? ปรากฏหลังค

ในการเพิ่มคําลงในพจนานุกรม ใ

เดิม และเลือก ตกลง คําที่แทรก

ดวย เมื่อพจนานุกรมเต็ม คําใหม

4 เริ่มเขียนคําถัดไป
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 ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น (ขึ้นอยูกับโหมด

ตัวชวยสะกดคํา), โหมดตัวอักษร (ระบบปอน

ข, ตัด (หากเลือกขอความไวแลว), คัดลอก 

), วาง (เมื่อตัดหรือคัดลอกขอความไวกอนแลว), 

ลักษณ และ ภาษาที่ใชเขียน: (เปลี่ยนภาษา

ปรแกรมแกไขทุกประเภทที่มีอยูในโทรศัพท)

ืนยันโดยการเลื่อนจอยสติ๊กไปทางขวา จากนั้นจึง

ระสมนั้นสมบูรณ กด  เพื่อเพิ่มเวนวรรค

ชวยสะกดคําอัตโนมัติ

ํา > ปด เพื่อปดตัวชวยสะกดคําสําหรับโปรแกรม

ี่คลิปบอรด

ี่ตองการ ใหกดคางไวที่ปุม  และในเวลาเดียว

ยหรือขวา หากมีการเลือกขอความใด ขอความ

ี่คลิปบอรด ขณะที่ยังคงกดคางไวที่ปุม  ให

สาร ใหกดคางไวที่ปุม  และเลือก วาง หรือ

าง ในการเลือกบรรทัดตางๆ ของขอความ ใหกด

เดียวกัน ใหเลื่อนจอยสติ๊กขึ้นหรือลง

จากเอกสาร ใหกดปุม
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 เคล็ดลบั! ในการเปดหรือปดระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ใหกด  

สองครั้งติดกัน

เคล็ดลับเกี่ยวกับระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

ในการปอนตัวเลขในโหมดตัวอักษร ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว

ในการสลับระหวางโหมดตัวอกัษรแบบตางๆ ใหกดปุม

ในการลบตัวอกัษรตัวใด ใหกดปุม  กดคางไวที่ปุม  เพื่อลบตัวอกัษร

ออกมากกวาหนึ่งตัว

กด  เพื่อเปดรายการตัวอักษรพิเศษ

 เคล็ดลบั! ในการแทรกตัวอักษรแบบพิเศษหลายๆ ตัวพรอมๆ กัน ใหกด  

เมื่อคุณเลือกตัวอักษรแตละตวั

เครื่องหมายวรรคตอนที่ใชสวนใหญจะอยูใตปุม  กด  และ  ซ้ํา

เพื่อคนหาเครื่องหมายวรรคตอนที่ตองการ

เคล็ดลบั! ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติจะใสเครื่องหมายวรรคตอนที่มัก

ใชประจํา (.,?!‘) ลําดับและเครื่องหมายวรรคตอนที่ใชไดขึ้นอยูกับภาษา

ของพจนานุกรมที่ใช

กด  ซ้ําเพื่อดูคําอื่นที่สอดคลองกันที่พบในพจนานุกรมทีละคํา

กด  เลือก ตวัชวยสะกดคํา และเลื่อนไปทางขวาเพื่อเลือกหนึ่งในตัวเลือก

ตอไปนี้:

คําที่ตรงกัน—ดูรายการคําซึ่งตรงกับปุมที่คุณกด

แทรกคํา—เพิ่มคําลงในพจนานุกรมโดยใชระบบปอนตัวอกัษรแบบปกติ เมื่อ

พจนานุกรมเต็ม คําใหมจะเขาไปแทนที่คําที่เคยปอนไวนานที่สุด

แกไขคํา—เพื่อแกไขคําโดยใชระบบปอนคําปกติ ซึ่งจะใชตัวเลือกนี้ไดก็ตอเมื่อมี

คํานั้นอยู (ขีดเสนใตอยู)

 เคลด็ลับ! เมื่อคุณกด 

แกไข): ตัวชวยสะกดคํา (

คําโดยทั่วไป), โหมดตัวเล

(หากเลือกขอความไวแลว

แทรกตัวเลข, แทรกสัญ

ที่ใชปอนขอความสําหรับโ

การเขียนคําประสม

เขียนสวนแรกของคําประสม แลวย

เขียนสวนหลังตอ ในการทําใหคําป

การปดการทํางานของระบบ

กด  และเลือก ตัวชวยสะกดค

แกไขทุกโปรแกรมในโทรศัพท

คัดลอกขอความไปไวท

1 ในการเลือกตัวอักษรและคําท

กัน ใหเลื่อนจอยสติ๊กไปทางซา

นั้นจะถูกไฮไลตไว

2 ในการคัดลอกขอความไปไวท

เลือก คัดลอก

3 ในการแทรกขอความลงในเอก

กด  หนึ่งครั้งและเลือก ว

คางไวที่ปุม  และในเวลา

ในการลบขอความที่เลือกออก
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งขอความมัลติมีเดียหรืออีเมล ในการเปลี่ยน

ก > ชองที่อยู

งขอความ และเขียนขอความ ในการใชตัว

 แทรก หรือ ใสรายการ > ตัวอยางขอความ

มัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลือก > ใสรายการ > 

ลิป เมื่อเพิ่มเสียง ไอคอน  จะปรากฏ

ลปิที่จัดเก็บไวในรูปแบบ .mp4 ในขอความ

แบบที่จะใชจัดเก็บวิดีโอที่บันทึกไว โปรดดูที่ 

งหรอื

ลือก 

รือ 

 

ติมีเ

าง

 หรือ 

ชนิดอื่นที่ไมใชเสียงและบันทึกในรูปของสิ่งที่

ที่เหมาะสม และเลือก ทางอีเมล > สง หาก

อืก > สง หรือกด 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การเขียนและสงขอความ
ลักษณะขอความมัลติมีเดียที่แสดงอาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือการสง

ตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) และเนื้อหาบางสวนได

 เคล็ดลับ! คุณสามารถเริ่มตนสรางขอความจากโปรแกรมใดๆ ก็ได ที่มี

ตัวเลือก สง เลือกไฟล (ภาพหรือขอความ) ที่จะใสในขอความ แลวเลือก 

ตัวเลือก > สง

กอนการสรางขอความมัลติมีเดีย หรือเขียนอีเมล คุณตองกําหนดการตั้งคาการ

เชื่อมตอที่ถูกตองใหเรียบรอยกอน โปรดดูที่ “การรับการตั้งคาอีเมลและ MMS” ในหนา 

32 และ “อีเมล” ในหนา 38

เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของขอความ MMS หากไฟลภาพที่แทรกมีขนาดเกิน

ขดีจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได

1 เลือก ขอความใหม และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ขอความตัวอักษร—เพื่อสงขอความแบบตัวอักษร

ขอความมัลติมีเดีย—เพื่อสงขอความมัลติมีเดีย (MMS)

อีเมล—เพื่อสงอีเมล ถาคุณยังไมไดกําหนดอเีมลแอคเคาท เครื่องจะแสดงขอ

ความใหคุณกําหนดอีเมลแอคเคาทกอน ในการเริ่มตนสรางการตั้งคาอีเมล

ดวยคําแนะนําของศูนยฝากขอความ ใหเลือก เริ่ม

2 ในชอง ถึง กดจอยสติ๊กเพื่อเลือกผูรับหรือกลุมจากรายชื่อผูติดตตอ หรือปอน

เบอรโทรศัพทหรืออีเมลแอดเดรสของผูรับ กด  เพื่อเพิ่มเครื่องหมายเซมิ

โคลอน (;) ที่ใชคั่นผูรับแตละคน นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกและวาง

หมายเลขหรือแอดเดรสจากคลิปบอรดได 

 เคล็ดลับ! เลื่อนไปที่รายชื่อ และกดจอยสติ๊กเพื่อทําเครื่องหมาย คุณ

สามารถเลือกผูรับไดหลายรายในเวลาเดียวกัน

3 ในชอง หัวขอ ใหปอนชื่อเรื่องขอ

ชองที่มองเห็นได ใหเลือก ตัวเลือ

4 เลื่อนจอยสติ๊กลงเพื่อยายไปที่ชอ

อยางขอความ เลือก ตัวเลือก >

5 ในการเพิ่มวัตถุสื่อลงในขอความ

รูปภาพ, คลิปเสียง หรือ วิดีโอค

ขึ้น คุณอาจไมสามารถสงวิดีโอค

มัลติมีเดีย ในการเปลี่ยนแปลงรูป

“การตั้งคาภาพวิดีโอ” ในหนา 44

6 ในการถายภาพใหมหรือบนัทึกเสยี

วิดีโอสําหรับขอความมัลติมีเดีย เ

ใสใหม > รูปภาพ, คลิปเสยีง ห

วิดีโอคลปิ ในการเพิ่มภาพ

สไลดใหมใหกับขอความ ใหเลือก

หนา 

ในการดูลักษณะของขอความมัล

ดีย ใหเลือก ตัวเลือก > ดูตัวอย

7 ในการเพิ่มสิ่งที่แนบไปกับอีเมล 

ใหเลือก ตัวเลือก > แทรก > 

รูปภาพ, คลิปเสียง, วิดีโอคลิป

บันทึก สิ่งที่แนบในอีเมลจะมี

สัญลักษณ 

 เคล็ดลบั! ในการสงไฟล

แนบ ใหเปดแอปพลิเคชั่น

ทําได

8 ในการสงขอความ ใหเลือก ตัวเล
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ละ MMS

แบบตัวอักษร จากผูใหบริการหรือผูใหบริการ

การตั้งคา” ในหนา 33 

หบริการ เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการใชงานและการ

มขั้นตอนที่ผูใหบริการแจงใหคุณทราบ

เอง:

> การตัง้คา > การเชื่อมตอ > จุดเชื่อมตอ 

ุดเชื่อมตอของขอความมัลติมีเดีย โปรดดูที่ 

> ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความมัลตมิีเดีย > 

ตอที่คุณสรางเปนการเชื่อมตอที่เลือกใช 

ติมีเดีย” ในหนา 37

บกลับ และสงตออีเมลได คุณจําเปนตองดําเนิน

(IAP) ใหถูกตอง โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” 

ใหถูกตอง หากคุณเลือก ศูนยฝากขอความ 

ไมไดตั้งคาบัญชีอีเมลของคุณ เครื่องจะขอให

รางการตั้งคาอเีมลดวยคําแนะนําของศูนยฝาก

ูที่ “อีเมล” ในหนา 38

มาอีกบัญชีหนึ่ง ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ใหไวใน

ะจากผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP)
กา
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 ับ
ส ง
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าม
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โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกวา

ความยาวที่กําหนดของขอความเดียว โดยขอความที่ยาวขึ้นจะถูกสงเปนชุด

ขอความตั้งแตสองขอความขึ้นไป ผูใหบริการจะคิดคาใชจายตามจริง สําหรับตัว

อักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือก

บางภาษา เชน จีน จะใชพื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจใหขอความนั้นยาวกวาจํานวนที่จะสง

เปนขอความเดียวได ในแถบการนาวิเกต คุณสามารถดูสัญลักษณแสดงความยาว

ของขอความที่นับถอยหลังได เชน 10 (2) หมายความวา คุณยังสามารถปอนตัว

อักษรลงในขอความไดอีก 10 ตัวอักษร โดยจะสงเปนสองขอความ

ขอความอีเมลจะถูกวางไวใน ถาดออก ใหโดยอัตโนมัติกอนสง หากสงขอความ

นั้นไมสําเร็จ อีเมลจะคางอยูใน ถาดออก ตอไป

เคล็ดลบั! ใน ขอความ คุณสามารถสรางการนําเสนอ และสงการนําเสนอ

นั้นไปกับขอความมัลติมีเดียได ในหนาจอโปรแกรมแกไขขอความมัลติมีเดีย 

เลือก ตัวเลือก > สรางการนําเสนอ (แสดงขึ้นเฉพาะเมื่อ โหมดการสราง 

MMS ถูกตั้งเปน แนะนํา หรือ อิสระ) โปรดดูที่ “ขอความมัลติมีเดีย” 

ในหนา 37

เคล็ดลบั! เมื่อคุณสงขอความมัลติมีเดียไปยังอเีมลแอดเดรสหรือเครื่องที่

รองรับการรับภาพขนาดใหญ ใหใชขนาดภาพที่ใหญขึ้น หากคุณไมแนใจ

วาเครื่องนั้นหรือระบบเครือขายนั้นรับภาพขนาดใหญไดหรือไม คุณควรลด

ขนาดภาพใหเล็กลง หรือลดเวลาของไฟลเสียงไมใหเกิน 15 วินาที ในการ

เปลี่ยนการตั้งคา เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความมัลติมีเดีย > 

ขนาดรูปภาพ ในหนาจอหลัก ขอความ

หมายเหตุ: ตัวบงชี้แสดงวา ขอความถูกอุปกรณของคุณสงไปแลว โดย

สงไปที่เบอรศูนยฝากขอความที่ตั้งโปรแกรมไวในอุปกรณของคุณ แตไมได

แสดงวา ปลายทางไดรับขอความนั้นแลว สําหรับขอมูลโดยละเอียด

เกี่ยวกับบริการขอความ โปรดตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณ

การรบัการตัง้คาอีเมลแ

คุณอาจไดรับการตั้งคาเปนขอความ

ระบบของคุณ โปรดดูที่ “ขอมูลและ

โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใ

เปนสมาชิกบริการขอมูล ปฏิบัติ ตา

การปอนการตั้งคา MMS ดวยตน

1 กด  และเลือก เครื่องมือ

และกําหนดการตั้งคาสําหรับจ

“การเชื่อมตอ” ในหนา 84

2 กด  และเลือก ขอความ

จุดเชื่อมตอที่ใช และจุดเชื่อม

โปรดดูเพิ่มเติมที่ “ขอความมัล

กอนที่คุณจะสามารถรับ สง ดึง ตอ

การดังนี้:

• ตั้งคาจุดเชื่อมตออนิเตอรเน็ต 

ในหนา 84

• กําหนดการตั้งคาอีเมลของคุณ

ในหนาจอหลัก ขอความ และ

คุณตั้งคากอน ในการเริ่มตนส

ขอความ ใหเลือก เริ่ม โปรดด

คุณตองมีบัญชีอีเมลแยกออก

เมลบอกซระยะไกลของคุณแล
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มัลติมีเดียดวย  จะปรากฏ ในการเปด

ชนิดที่ภายในมีขอมูลอยู:

ารตั้งคาจากผูใหบริการเครือขายของคุณ ผูให

ิษัทในรูปของขอความการกําหนดคา ในการจัด

ทึกทั้งหมด

 รายชื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกนามบัตร 

บัตรจะไมถูกบันทึก

ียง ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึก

ฏในโหมดสแตนดบายแทนขอมูลเฉพาะของ

> บันทึก

ิญ ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกไปยังปฏิทิน

กไวในรายการบุคมารกบนเว็บ ใหเลือก 

ีที่ขอความมีทั้งการตั้งคาจุดเชื่อมตอและ

เลือก ตวัเลือก > บันทึกทั้งหมด 

ราบวา คุณมีอีเมลใหมกี่ฉบับอยูในศูนย

ือนพิเศษอาจแสดงขอมูลที่ละเอียดขึ้น

จงขอมูล (เชน หัวขอขาว) และอาจมีลิงคหรือ

อผูใหบริการของคุณเพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยว

ิก
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ถาดเขา—รับขอความ
 แฟมขอมูล ถาดเขา มีตัวบงชี้ตางๆ ตอไปนี้:

—มีขอความแบบตัวอักษรที่ยังไมไดอาน

—มีขอความมัลติมีเดียที่ยังไมไดอาน

—ขอมูลที่ไดรับผานการเชื่อมตอ Bluetooth

เมื่อคุณไดรับขอความ  และขอความ 1 ขอความใหม จะปรากฏในโหมด

สแตนดบาย ในการเปดขอความ ใหเลือก แสดง ในการเปดขอความใน ถาดเขา 

ใหเลื่อนไปที่ขอความและกดจอยสติ๊ก

ในการตอบกลับขอความที่ไดรับ ใหเลือก ตัวเลือก > ตอบ

ขอความมัลตมิีเดีย

 ขอสําคัญ: ขอควรระวังในการเปดขอความ ออบเจกตในขอความมัลติ

มีเดียอาจมีซอฟตแวรที่เปนอนัตรายหรืออื่นๆ ที่อาจทําใหโทรศัพทหรือ

เครื่องพีซีของคุณเสียหายได

คุณอาจไดรับการแจงเตือนวามีขอความมัลติมีเดียรออยูในศูนยฝากขอความมัลติ

มีเดีย ในการเริ่มการเชื่อมตอขอมูลแพ็คเกตเพื่อเรียกขอความไปไวที่โทรศัพทของคุณ 

ใหเลือก ตัวเลือก > ดึง

เมื่อคุณเปดขอความมัลติมีเดีย ( ) คุณอาจเห็นภาพและขอความ  จะ

แสดงขึ้นหากรวมเสียงในขอความ หรือ  หากรวมวิดีโอในขอความ ในการเปด

เสียงหรือวิดีโอ ใหเลือกเครื่องหมาย

ในการดูวามีมีเดียออบเจกตประเภทใดบางที่ใชในขอความมัลติมีเดีย ใหเปดขอความ

และเลือก ตัวเลือก > ออปเจ็กต

หากขอความนั้นรวมการนําเสนอในรูป

การนําเสนอ ใหเลือกเครื่องหมาย

ขอมูลและการตัง้คา

โทรศัพทของคุณอาจรับขอความหลาย

ขอความกําหนดคา—คุณอาจไดรับก

บริการหรือแผนกจัดการขอมูลของบร

เก็บการตั้งคา ใหเลือก ตัวเลือก > บัน

นามบัตร—ในการจัดเก็บขอมูลไวใน

ใบรับรองหรือไฟลเสียงที่แนบกับนาม

เสียงเรียกเขา—ในการจัดเก็บแบบเส

โลโกระบบ—ในการทําใหโลโกปราก

ผูใหบริการเครือขาย ใหเลือก ตวัเลือก

รายการปฏิทิน—ในการจัดเก็บคําเช

ขอความเว็บ—ในการจัดเก็บบุคมาร

ตัวเลือก > เพิ่มเขาบุคมารค ในกรณ

บุคมารค หากตองการบันทึกขอมูล ให

การแจงอีเมล—บันทึกที่แจงใหคุณท

ขอความระยะไกลของคุณ การแจงเต

ขอความบรกิารเวบ็

ขอความบริการเว็บ ( ) เปนการแ

ขอความแบบตัวอักษรดวย โปรดติดต

กับการใชงานและการสมัครเปนสมาช
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ือก > เชื่อมตอ เพื่อเริ่มตนการเชื่อมตอกับศูนย

นการเปดขอความ ขอความอเีมลอาจมีซอฟตแวร

ซึ่งอาจทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพีซีของคุณเสีย

กขอความระยะไกลอยู ใหเลือก ตัวเลือก > 

กตอไปนี้:

มทั้งหมด

ลเฉพาะที่เลือกไวเทานั้น

มดที่มีอยูในเมลบอกซ

ก ยกเลิก

 คุณจะยังดูขอความนั้นไดแบบออนไลนหรือ

มตอ เพื่อปดการเชื่อมตอและดูขอความอีเมล

:

มดออฟไลนหรือออนไลน) ไปไวที่โทรศัพทของคุณ

รศัพทของคุณแลว

และยังไมไดดึงขอความไปไวที่โทรศัพทของคุณ

และขอมูลถูกลบออกจากโทรศัพทแลว

ดจอยสติ๊ก หากยังไมไดดึงขอความอเีมลและ

มวาคุณตองการดึงขอความจากศูนยฝากขอ
กา
รร

 ับ
ส ง

ข อ
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แฟมสวนตัว  
ใน โฟลเดอรของฉัน คุณสามารถจัดเก็บขอความของคุณไวในแฟมขอมูล สราง

แฟมขอมูลใหม รวมทั้งเปลี่ยนชื่อ และลบแฟมขอมูลได

 เคล็ดลบั! คุณสามารถใชขอความในแฟมขอมูลแบบขอความ เพื่อไมตอง

เขียนขอความที่คุณมักจะสงบอยๆ ใหม

ศูนยฝากขอความ
หากคุณเลือก ศูนยฝากขอความ และยังไมไดตั้งคาบัญชีอีเมล โทรศัพทจะขอให

คุณตั้งคากอน ในการเริ่มตนสรางการตั้งคาอีเมลดวยคําแนะนําของศูนยฝาก

ขอความ ใหเลือก เริ่ม โปรดดู ที่ “อีเมล” ในหนา 38

เมื่อคุณสรางศูนยฝากขอความศูนยใหม ชื่อที่คุณตั้งใหกับศูนยฝากขอความจะแทน

ที่ ศูนยฝากขอความ ในหนาจอหลัก ขอความ คุณสามารถมีเมลบอกซไดสูงสุด 6 

รายการ

การเปดศูนยฝากขอความ

เมื่อคุณเปดศูนยฝากขอความ โทรศัพทจะถามวาคุณตองการเชื่อมตอกับศูนยฝาก

ขอความหรือไม (เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ?)

ในการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความของคุณ และเรียกดูขอความหรือสวนหัวของ

อีเมลใหม ใหเลือก ใช เมื่อคุณดูขอความแบบออนไลน คุณจะเชื่อมตอกับศูนย

ฝากขอความระยะไกลไดอยางตอเนื่อง โดยใชการเชื่อมตอขอมูล โปรดดูเพิ่มเติมที่ 

“การเชื่อมตอ” ในหนา 84

ในการดูขอความอีเมลที่ไดรับกอนหนานั้นแบบออฟไลน ใหเลือก ไม เมื่อคุณดูขอ

ความอีเมลแบบออฟไลน โทรศัพทของคุณจะไมเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะ

ไกล

การดงึขอความอีเมล

หากคุณออฟไลนอยู ใหเลือก ตวัเล

ฝากขอความระยะไกล

  ขอสําคัญ: ขอควรระวังใ

ที่เปนอันตรายหรืออื่นๆ 

หายได

1 เมื่อคุณยังเชื่อมตอกับศูนยฝา

ดึงอีเมล และเลือกหนึ่งตัวเลือ

ใหม—เพื่อดึงขอความอีเมลให

ที่เลือก—เพื่อดึงขอความอีเม

ทั้งหมด—เพื่อดึงขอความทั้งห

ในการหยุดดึงขอความ ใหเลือ

2 หลังจากดึงขอความอเีมลแลว

เลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อ

แบบออฟไลน

ไอคอนแสดงสถานะของอีเมล

 ยังไมไดดึงอีเมลใหม (โห

 อเีมลใหมถูกดึงมาไวที่โท

 อานขอความอีเมลแลว 

 อเีมลที่อานขอความแลว

 อเีมลที่อานสวนหัวแลว 

3  ในการเปดขอความอีเมล ใหก

คุณออฟไลนอยู โทรศัพทจะถา

ความหรือไม 
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เชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับศูนยฝากขอ

นะ

ทและเมลบอกซระยะไกล ใหเลือก ตวัเลือก > 

าก: ใหเลือก โทรศัพทและเซิรฟเวอร

จากเครื่องโทรศัพทกอน ในระหวางการเชื่อม

ลในเมลบอกซระยะไกลจะถูกลบโดยอตัโนมัติ 

ที่ทําเครื่องหมายวาตองการลบจะถูกลบออก

ระยะไกลเทานั้น

รื่องโทรศัพทและเซิรฟเวอร ใหเลื่อนไปยังอีเมล

ตอครั้งถัดไป ( ) และเลือก ตัวเลือก > 

ับศูนยฝากขอความ

อขอมูลกับศูนยฝากขอความระยะไกล ใหเลือก 

ดการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความของคุณไว 

 คือคาที่ระบบตั้งไว) จะถูกดึงจากศูนยฝาก

ศัพทของคุณโดยอัตโนมัติ (เฉพาะเมื่อเซิรฟ

ั่น IMAP IDLE) ในการเปดโปรแกรมการสง

ัง ใหกดปุม  สองครั้ง การเปดการเชื่อม

องคุณเพิ่มขึ้นตามการสงถายขอมูล
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ในการดูสิ่งที่แนบมากับอเีมล ใหเปดขอความที่มีเครื่องหมายสิ่งที่แนบ  และเลือก 

ตัวเลือก > สิง่ที่แนบ หากสิ่งที่แนบนั้นมีสัญลักษณเปนสีจาง แสดงวายังไมไดดึง

ขอมูลไปไวในโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > ดึง ในหนาจอ สิ่งที่แนบ คุณสามารถ

ดึงขอมูล เปด จัดเก็บ หรือลบสิ่งที่แนบได นอกจากนั้น คุณยังสามารถสงสิ่งที่แนบ

โดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth ไดอีกดวย

 เคล็ดลับ! หากศูนยฝากขอควาสมของคุณใชโปรโตคอล IMAP4 คุณ

สามารถกําหนดจํานวนขอความที่จะรับ รวมทั้งกําหนดวาจะดึงเอกสาร

แนบมาดวยหรือไม ดวยโปรโตคอล POP3 ตัวเลือกคือ หัวขอเทานั้น, 

การจํากัดขนาด หรือ ขอความและสิ่งที่แนบ

การดงึขอความอีเมลโดยอัตโนมัติ

ในการดึงขอความโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาอีเมล > 

ดึงหัวขอโดยอัตโนมตัิ > การดึงหัวขอ > ใชงานเปดเสมอ หรือ 

เฉพาะในเครือขายบาน และ กําหนดเวลาและความถี่ในการดึงขอความ

การดึงขอความอเีมลโดยอัตโนมัติจะทําใหคาโทรของคุณเพิ่มขึ้นตามการสงถาย

ขอมูล

การลบขอความอีเมล

ในการลบขอมูลของขอความอีเมลออกจากเครื่องโทรศัพท แตยังคงเก็บอีเมลนั้นไว

ในศูนยฝากขอความระะยะไกล ใหเลือก ตัวเลือก > ลบขอความ ใน กําลงัลบ

ขอความจาก: ใหเลือก โทรศัพทเทานั้น

เครื่องจะแสดงหัวขออีเมลที่อยูในศูนยฝากขอความระยะไกล ดวยเหตุนี้ ถึงแมวา

คุณจะลบเนื้อหาของขอความออกไป หัวขออีเมลก็ยังคงปรากฏอยูในเครื่องโทรศัพท

ของคุณ แตหากคุณตองการลบหัวขอดวย คุณตองลบขอความอีเมลออกจากศูนย

ฝากขอความระยะไกลกอน จากนั้นจึง

ความระยะไกลอีกครั้งเพื่ออัปเดตสถา

ในการลบอเีมลออกจากเครื่องโทรศัพ

ลบขอความ ใน กําลังลบขอความจ

ถาคุณออฟไลนอยู อีเมลจะถูกลบออก

ตอครั้งถัดไปกับเมลบอกซระยะไกล เม

หากคุณใชโปรโตคอล POP3 ขอความ

หลังจากปดการเชื่อมตอกับเมลบอกซ

ในการยกเลิกการลบอีเมลออกจากเค

ที่เลือกใหลบออกในระหวางการเชื่อม

ยกเลิกการลบ

การยกเลิกการเชื่อมตอก

เมื่อคุณออนไลน ในการยุติการเชื่อมต

ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

 เคล็ดลับ! คุณยังสามารถเป

และอเีมลใหม (หัวขอเทานั้น

ขอความระยะไกลมาไวที่โทร

เวอรของคุณสนับสนุนฟงกช

ขอความใหทํางานเปนพื้นหล

ตอทิ้งไวอาจจะทําใหคาโทรข
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มิการด
แฟมขอมูลในเครื่องโทรศัพทของคุณกอน จึงจะ

การดได

ือก ตัวเลือก > ขอความซิม

ือก > เลือก หรือ เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกขอ

าจอรายการแฟมขอมูลจะปรากฏขึ้น

แฟมขอมูล และ ตกลง ในการดูขอความ ใหเปด

ความ
บุ กํากับหรือมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง ปฏิบัติ

ทราบ คุณอาจเลือกรับขอมูลการตั้งคาจากผูให

ดคา

ของคุณอาจกําหนดศูนยฝากขอความบางศูนย

คาอื่นๆ ไวใหลวงหนาแลว และคุณอาจไมสามารถ

อกได

เลือก > การตั้งคา > ขอความตัวอักษร และ

ศูนยรับฝากขอความที่มีอยูทั้งหมดที่ถูกกําหนด
กา
รร

 ับ
ส ง
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คว

าม

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การดูขอความอีเมลเมื่อออฟไลน

เมื่อคุณเปด ศูนยฝากขอความ ในครั้งตอไป และคุณตองการดูและอานขอความ

อีเมลแบบออฟไลน ใหตอบวา ไม เมื่อคําถาม เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ? 

คุณสามารถอานสวนหัวอีเมลที่ดึงขอมูลไวกอนหนา ขอความอีเมลที่ดึงขอมูลไวแลว 

หรืออานไดทั้งสองสวน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขียนอีเมลใหม ตอบกลับ หรือสง

ตออีเมล เพื่อสงในครั้งตอไปที่คุณเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความได

ถาดออก—ขอความที่รอสง
ถาดออก เปนที่เก็บชั่วคราวสําหรับขอความที่รอสง

สถานะของขอความใน ถาดออก มีดังนี้:

กําลังสง—เครื่องกําลังเชื่อมตอและสงขอความอยู

กําลังรอ/รอคิว—ขอความจะถูกสงเมื่อมีการสงขอความกอนหนาที่เปนขอความ

ประเภทเดียวกันแลว

สงซ้ําเวลา (เวลา)—เครื่องจะพยายามสงขอความอกีครั้งหลังจากพนเวลาที่

กําหนดไว เลือก สง เพื่อเริ่มการสงใหมโดยทันที

ระงับแลว—คุณสามารถตั้งคาเอกสารใหพักรอขณะอยูใน ถาดออก เลื่อนไปที่

ขอความที่กําลังสง เลือก ตัวเลือก > ระงับการสง 

ลมเหลว—เครื่องพยายามสงขอความนั้นซ้ําจนถึงจํานวนครั้งที่ตั้งไวสูงสุดแลว การ

สงขอความไมสําเร็จ หากคุณพยายามสงขอความตัวอักษร ใหคุณเปดขอความนั้น

และตรวจสอบดูวาตัวเลือกการสงถูกตองหรือไม

 ตัวอยาง: ขอความจะอยูในถาดออก เมื่อโทรศัพทของคุณอยูนอกพื้นที่ให

บริการ คุณยังสามารถกําหนดใหขอความอีเมลสงออกในครั้งถัดไปที่คุณ

เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกลได

การดูขอความบนซ
คุณตองคัดลอกขอความซิมมาไวยัง

สามารถอานขอความดังกลาวในซิม

1 ในหนาจอหลัก ขอความ ใหเล

2 เลือก ตัวเลือก > เลือก/ไมเล

ความ

3 เลือก ตัวเลือก > คัดลอก หน

4 ในการเริ่มตนคัดลอก ใหเลือก

แฟมขอมูล

การตั้งคาการสงขอ
ปอนขอมูลในชองที่มีคําวา ตองระ

ตามขั้นตอนที่ผูใหบริการแจงใหคุณ

บริการในรูปของขอความการกําหน

ผูใหบริการหรือผูใหบริการเครือขาย

หรือทั้งหมด จุดเชื่อมตอหรือการตั้ง

เปลี่ยนแปลง สราง แกไข หรือยายอ

ขอความแบบตัวอักษร

กด  และเลือก ขอความ > ตัว

จากตัวเลือกตอไปนี้:

ศูนยรับฝากขอความ—ดูรายการ

ไวแลว
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ัวเลือก > ศูนยขอความใหม หรือ แกไข

กขอความ และเลือก ตกลง

มายเลขของศูนยฝากขอความตัวอักษร คุณ

ูใหบริการของคุณ

ลับไปที่หนาจอการตั้งคา เลื่อนไปที่ 

ยขอความศูนยใหม

ือก > การตั้งคา > ขอความมลัติมีเดีย 

ในขอความมัลติมีเดีย ดั้งเดิม (แสดงเฉพาะ

นะนํา หรือ อิสระ), ขนาดเล็ก หรือ ขนาดใหญ

ก แนะนํา โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบหาก

สนับสนุน เลือก จํากัด เครื่องจะไมใหคุณสง

ี่ใชสําหรับการเชื่อมตอที่ตองการกับศูนย

อความมัลติมีเดีย ในการรับขอความมัลติมีเดีย

องคุณ ใหเลือก ออโตในเครือขายบาน เมื่อ

จงเตือนที่ระบุวา มีขอความมัลติมีเดียที่คุณ

ิมีเดีย

เครือขายหลัก การสงและการรับขอความ
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ศูนยขอความที่ใช—เลือกศูนยฝากขอความที่จะนํามาใชเพื่อนําสงขอความแบบ

ตัวอักษร

อีเมล SMS—ในการสงและรับขอความตัวอักษรที่ไดมาและไปยังที่อยูอีเมล ให

พิมพเกตเวยของอเีมล และศูนยฝากขอความอีเมล

การเขารหัสอักขระ—ในการใชตัวแปลงอักษระเปนระบบการเขารหัสอีกระบบ

หนึ่งเมื่อทําได ใหเลือก การสนับสนุนที่ลดลง

การรับรายงาน—เลือกวาจะใหเครือขายสงรายงานการนําสงขอความของคุณหรือ

ไม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

อายุขอความ—เลือกระยะเวลาที่ศูนยฝากขอความจะสงขอความใหอีกครั้งหาก

สงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไมสามารถติดตอผูรับ

ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ขอความจะถูกลบออกจากศูนยรับฝากขอความ

สงขอความเปน—เปลี่ยนตัวเลือกนี้เฉพาะในกรณีที่คุณแนใจวาศูนยขอความของ

คุณสามารถแปลงขอความตัวอกัษรเปนรูปแบบอื่นๆ เหลานี้ได โปรดติดตอผูให

บริการระบบ

การเชื่อมตอที่เลือก—เลือกการเชื่อมตอที่ใชสงขอความแบบตัวอักษร: เครือขาย 

GSM หรือขอมูลแพคเก็ต หากเครือขายสนับสนุน โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” ในหนา 84

ตอบผานศูนยเดิม—เลือกวาคุณตองการตอบขอความที่จะสงโดยใชเบอรศูนย

ฝากขอความเดิมหรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เพิ่มและแกไขศูนยฝากขอความตัวอักษร

หากคุณเปลี่ยนซิมการด รายการศูนยฝากขอความตัวอักษรที่มีและนํามาใชไดจะ

ไดรับการปรับปรุงตามศูนยฝากขอความที่อยูบนซิมการดใหม ผูใหบริการของคุณ

อาจกําหนดศูนยฝากขอความไวใหกับโทรศัพทลวงหนาแลว และคุณอาจจะไม

สามารถสราง แกไขหรือลบออกได

1 เลือก ศูนยรับฝากขอความ > ต

2 กดจอยสติ๊ก เขียนชื่อของศูนยฝา

3 เลื่อนลง กดจอยสติ๊ก และเขียนห

สามารถขอรับหมายเลขไดจากผ

4 เลือก ตกลง

5 เมื่อตองการใชการตั้งคาใหม ใหก

ศูนยขอความที่ใช และเลือกศูน

ขอความมัลติมีเดยี

กด  และเลือก ขอความ > ตัวเล

และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ขนาดรูปภาพ—กําหนดขนาดรูปภาพ

เมื่อตั้ง โหมดการสราง MMS เปน แ

โหมดการสราง MMS—หากคุณเลือ

คุณพยายามสงขอความที่ผูรับอาจไม

ขอความที่ระบบไมสนับสนุน

จุดเชื่อมตอที่ใช—เลือกจุดเชื่อมตอท

ขอความมัลติมีเดีย

การดึงมัลติมีเดยี—เลือกวิธีการรับข

โดยอตัโนมัติในเครือขายภายในพื้นที่ข

อยูนอกเครือขายบาน คุณจะรับการแ

สามารถดึงจากศูนยฝากขอความมัลต

เมื่อคุณอยูนอกพื้นที่บริการของระบบ

มัลติมีเดียจะมีคาใชจายมากขึ้น
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หม ใหเลือก ตัวเลือก > ศูนยฝากขอความใหม 

ม

ี่คุณไดรับ ใหเลือก อีเมลขาเขา และจากตัว

กผูใหบริการระบบ

าคุณไมปอนขอมูลลงในชองนี้ เครื่องจะแสดง

ยายามเชื่อมตอกับเมลบอกซระยะไกลของคุณ

ดรสหรือชื่อโฮสตของเมลเซิรฟเวอรที่รับอเีมล

ออินเทอรเน็ต (IAP) โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” 

หรับศูนยฝากขอความ

นดโปรโตคอลอีเมลที่ใชสําหรับศูนยฝากขอความ

แนะนํา ตัวเลือกคือ POP3 และ IMAP4 คุณ

ั้งเดียวและไมสามารถเปลี่ยนคาที่ตั้งได ในกรณี

าเมลบอกซแลว หากคุณใชโปรโตคอล POP3 

ยอัตโนมัติเมื่อคุณออนไลน ในการดูขอความ

มตอ และเริ่มเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความใหม

ัวเลือกความปลอดภัยที่จะนํามาใชใหเกิดความ

อความระยะไกล

เชื่อมตอ
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 ับ
ส ง
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าม
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หากคุณเลือก การดึงมัลติมเีดีย > อัตโนมัติเสมอ โทรศัพทของคุณจะทําการ

เชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตที่มีอยูใหโดยอัตโนมัติเพื่อดึงขอความทั้งในและนอกเครือขายบ

านของคุณ

ยอมรับขอความนิรนาม—เลือกวาคุณตองการปฏิเสธขอความจากผูสงนิรนาม

หรือไม

รับโฆษณา—กําหนดวาคุณตองการรับโฆษณาขอความมัลติมีเดียหรือไม

รับรายงาน—หากคุณตองการใหแสดงสถานะของขอความที่สงในไฟลบันทึก 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ทั้งนี้ คุณอาจไมสามารถรับรายงานผลการ

สงขอความมัลติมีเดียที่สงไปยังอีเมลแอดเดรสได

ปฏิเสธการสงรายงาน—เลือกวาคุณตองการปฏิเสธการสงรายงานขอความ

มัลติมีเดียที่ไดรับหรือไม

อายุขอความ—เลือกระยะเวลาที่ศูนยฝากขอความจะสงขอความใหอีกครั้งหาก

สงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไมสามารถติดตอผูรับได

ภายในระยะเวลาที่กําหนด ขอความจะถูกลบออกจากศูนยรับฝากขอความ

 เคล็ดลบั! คุณอาจขอรับการตั้งคามัลติมีเดียและอีเมลจากผูใหบริการของ

คุณผานขอความการกําหนดคาได โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูให

บริการโทรศัพทของคุณ โปรดดูที่ “ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 33

อีเมล

กด  และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > อีเมล และจากตัวเลือก

ตอไปนี้:

ศูนยฝากขอความ—เลือกเมลบอกซที่จะเปลี่ยนการตั้งคาตอไปนี้ การตั้งคา

การเชื่อมตอ, การตั้งคาผูใช, การตั้งคาการดึง และ ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ

ศูนยฝากขอความที่ใช—เลือกเมลบอกซที่คุณตองการใชสําหรับสงอีเมล

ในการสรางศูนยฝากขอความศูนยใ

ในหนาจอหลักของศูนยฝากขอควา

การตั้งคาการเชื่อมตอ

ในการแกไขการตั้งคาสําหรับอีเมลท

เลือกตอไปนี้:

ชื่อผูใช—ปอนชื่อผูใชที่คุณไดรับจา

รหัสผาน—ปอนรหัสผานของคุณ ถ

ขอความใหคุณปอนรหัสผานขณะพ

เซิรฟเวอรรับเมล—ปอน IP แอดเ

ของคุณ

จุดเชื่อมตอที่ใช—เลือกจุดเชื่อมต

ในหนา 84

ชื่อศูนยฝากขอความ—ปอนชื่อสํา

ประเภทศูนยฝากขอความ—กําห

ระยะไกลของคณุตามที่ผูใหบริการ

สามารถเลือกการตั้งคานี้ไดเพียงคร

ที่คุณไดบันทึกหรือออกจากการตั้งค

เครื่องจะไมอพัเดตขอความอีเมลโด

อีเมลลาสุด คุณตองยกเลิกการเชื่อ

ความปลอดภัย (พอรต)—เลือกต

ปลอดภัยเมื่อเชื่อมตอกับศูนยฝากข

พอรต—ระบุพอรตที่ใชสําหรับการ
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งการรับสัญลักษณ เสียงเตือน หรือบันทึกแสดง

ความใหมในศูนยฝากขอความ

ะดึง: หัวขอเทานั้น, การจํากัดขนาด, 

รือ ขอความและสิ่งที่แนบ

วามอีเมลที่จะถูกดึงมาไวที่ศูนยฝากขอความ

ับ IMAP4 เทานั้น)—กําหนดพาธแฟมขอมูล

AP4 เทานั้น)—สมัครใชแฟมขอมูลอืน่ในศูนย

ากแฟมขอมูลเหลานั้น

หโทรศัพทดึงอีเมลใหมโดยอัตโนมัติหรือไม 

ี่ในการดึงขอความได

ําใหคาโทรของคุณเพิ่มขึ้นตามการสงถาย

ือก > การตั้งคา > ขอความบริการ เลือก

ไม หากคุณตองการตั้งคาโทรศัพทใหเปด

ขายเพื่อดึงขอมูลเมื่อคุณไดรับขอความบริการ

ความ > อตัโนมัติ
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ล็อกอินแบบรับรอง APOP (สําหรับ POP3 เทานั้น)—ใชไดกับโปรโตคอล POP3 

เพื่อเขารหัสการสงรหัสผานไปยังอีเมลเซิรฟเวอรระยะไกล ขณะเชื่อมตอกับศูนยฝาก

ขอความ

ในการแกไขการตั้งคาสําหรับอเีมลที่คุณสง ใหเลือก อีเมลขาออก และจากตัวเลือก

ตอไปนี้:

ที่อยูอีเมลของฉัน—ปอนที่อยูอีเมลที่ผูใหบริการเตรียมไวใหกับคุณ ขอความตอบ

กลับขอความของคุณจะถูกสงมาที่แอดเดรสนี้

เซิรฟเวอรสงเมล—ปอน IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสตของเมลเซิรฟเวอรที่สงอีเมลของ

คุณ คุณอาจใชไดเพียงเซิรฟเวอรสําหรับสงขอความออกของผูใหบริการระบบ โปรด

ติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

จุดเชื่อมตอที่ใช—เลือกจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP) โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” 

ในหนา 84

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

คลายกับของ อีเมลขาเขา

การตั้งคาผูใช

ชื่อผูใช—ปอนชื่อของคุณ ชื่อของคุณจะแทนอีเมลแอดเดรสของคุณในโทรศัพทของ

ผูรับ ในกรณีที่เครื่องของผูรับสนับสนุนฟงกชั่นนี้

สงขอความ—กําหนดวิธีสงอีเมลจากโทรศัพทของคุณ เลือก สงทันที เพื่อให

โทรศัพทเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความเมื่อคุณเลือก สงขอความ หากคุณเลือก 

ระหวางเชื่อมตอถัดไป อีเมลจะถูกสงเมื่อเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกล

ในครั้งตอไป

สงสําเนาถึงตัวเอง—เลือกวาคุณตองการบันทึกสําเนาของอีเมลไวที่ศูนยฝากขอ

ความระยะไกลของคุณหรือไม และจาหนาตามที่กําหนดไวใน ที่อยูอีเมลของฉัน

รวมลายเซ็น—เลือกวาคุณตองการแนบลายเซ็นลงในขอความอเีมลของคุณหรือไม

การแจงอีเมลใหม—เลือกวาคุณตอ

วามีขอความใหมหรือไม เมื่อไดรับขอ

การตั้งคาการดึง

อีเมลที่จะดึง—ระบุสวนของอเีมลที่จ

ขอความ (สําหรับ IMAP4 เทานั้น) ห

จํานวนการดึง—กําหนดจํานวนขอค

พาธของแฟมขอมูล IMAP4 (สําหร

ที่จะสมัครขอใชบริการ

การสมัครใชแฟมขอมูล (สําหรับ IM

ฝากขอความระยะไกล และดึงขอมูลจ

ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ

การดึงหัวขอ—เลือกวาคุณตองการใ

คุณสามารถกําหนดเวลา และความถ

การดึงขอความอีเมลโดยอตัโนมัติจะท

ขอมูล

ขอความบรกิารเวบ็

กด  และเลือก ขอความ > ตัวเล

วาคุณตองการรับขอความบริการหรือ

เบราเซอรและเริ่มการเชื่อมตอกับเครือ

โดยอตัโนมัติ ใหเลือก ดาวนโหลดขอ
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แสดงขอมูลของระบบที่ใชงาน

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวขอตางๆ และหมายเลขหัวขอที่เกี่ยวของกัน 

โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ กด  และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > 

การตั้งคา > ขอความจากระบบ และจากตัวเลือกตอไปนี้:

การรับ—เลือกวาคุณตองการรับขอความแสดงขอมูลของระบบที่ใชงานหรือไม

ภาษา—เลือกภาษาที่คุณตองการใชรับขอความ: ทั้งหมด, ที่เลือก หรือ อื่นๆ

การตรวจหาหัวขอ—โทรศัพทจะคนหาหมายเลขหัวขอใหม และบันทึกหมายเลข

ใหมโดยไมใสชื่อลงในรายการหัวขอโดยอัตโนมัติ

อื่นๆอื่นๆ

กด  และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > อื่นๆ และจากตัวเลือก

ตอไปนี้:

บันทึกขอความที่สง—เลือกวาคุณตองการบันทึกสําเนาของขอความแบบตัวอกัษร 

ขอความมัลติมีเดีย หรืออีเมลที่คุณสงไปไวที่แฟมขอมูล สง หรือไม

จํานวนขอความที่บันทึก—กําหนดจํานวนขอความที่สงแลวที่จะถูกจัดเก็บไวใน สง 

ในแตละครั้ง จํานวนขอความที่ระบบจํากัดไว คือ 20 ขอความ เมี่อถึงจํานวนที่ตั้งไว 

เครื่องจะลบขอความที่เคยบันทึกไวกอนหนานานที่สุดออกไป

หนวยความจําที่ใช—เลือกหนวยความจําที่คุณตองการใชจัดเก็บขอความของ

คุณ: ความจําโทรศัพท หรือ ฮารดไดรฟ
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่ํากวาภาพที่ไมไดซูม

ยัดแบตเตอรี่ หากไมมีการกดปุมใดๆ ภายใน

อ ใหกดจอยสติ๊ก

ก > ลบ

างอีเมล หรือ ทาง Bluetooth เลือก ตัวเลือก > 

ปรดดูที่ “การรับสงขอความ” หนา 28 และ 

3

หวางมีการใชสายสนทนา ใหเลือก ตวัเลือก > 

พติดตอกัน เลือก ตัวเลือก > โหมดตอเนื่อง 

ไดโดยใช ตัวจับเวลาภายใน โปรดดูที่ 

ายใน” ในหนา 42 เครื่องจะจัดเก็บภาพไว

านั้นจะถูกแสดงในแบบกริดบนหนาจอหลัก 

เปดภาพ

ิเวณที่มีแสงนอย เลือก ตัวเลือก > 
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Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

แอปพลิเคชั่นสื่อ

กลองถายรูป

โทรศัพท Nokia N91 สนับสนุนการใชการจับภาพที่มีความละเอียดถึง 1600 x 1200 

พิกเซล แตความละเอียดของภาพที่ปรากฏในคูมือเลมนี้อาจแตกตางไปจากของจริง

ในการเปดใชกลองถายรูป กด  ในหนาจอสแตนดบาย และ เลือก กลอง เมื่อ

กลองเริ่มทํางานแลว คุณสามารถดูภาพที่จับ

หากกลองอยูในโหมด วดิีโอ ใหเลื่อนจอยสติ๊กไปทางซายเพื่อเริ่มตนโหมด รูปภาพ 

ภาพจะถูกจัดเก็บไวในคลังภาพในรูปแบบ .jpg โดยอัตโนมัติ คุณสามารถสงในขอ

ความมัลติมีเดียออกไปในรูปของสิ่งที่แนบไปกับอเีมล หรือใชการเชื่อมตอ Bluetooth 

การถายภาพ

ในการถายภาพ ใหกดจอยสติ๊ก หามเคลื่อนยายอปุกรณกอนที่ภาพจะถูกบันทึก 

ภาพจะถูกจัดเก็บไวในแฟมโฟลเดอร รูปภาพ ของ คลังภาพ โดยอัตโนมัติ โปรดดู

ที่ “คลังภาพ” ในหนา 44

การบันทึกภาพที่ถายไวอาจใชเวลานานขึ้น หากคุณมีการเปลี่ยนแปลงคาการซูม แสง 

หรือสี

ขณะถายภาพ โปรดทราบวา:

• ในการถายภาพนิ่งจากกลอง ใหใชมือทั้งสองขาง

• ในการปรับสีกอนถายภาพ เลือก ตัวเลือก > ปรับ > สมดุลสีขาว หรือ โทนสี 

โปรดดูที่ “ปรับสี” ในหนา 42

• ภาพที่ซูมจะมีคุณภาพของภาพต

• กลองถายรูปจะเขาสูโหมดประห

ระยะเวลาหนึ่ง ในการถายภาพต

หลังจากที่ถายภาพแลว: 

• ในการยกเลิกภาพ เลือก ตัวเลือ

• ในการสงภาพ ทางมลัติมีเดีย, ท

สง สําหรับรายละเอยีดเพิ่มเติม โ

“การเชื่อมตอ Bluetooth” หนา 7

• ในการสงภาพไปยังกลุมอื่นในระ

สง MMS

โหมดรับแสง

• ในการตั้งกลองใหถายภาพหกภา

คุณยังสามารถใชโหมดตอเนื่อง 

“คุณจะอยูในภาพ—ตัวจับเวลาภ

โดยอตัโนมัติใน คลังภาพ 

หลังจากที่คุณถายภาพ ภาพเหล

ในการดูภาพ ใหกดจอยสติ๊กเพื่อ

• ในการตั้งกลองใหถายภาพในบร

โหมดกลางคืน
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ลองถายรูป

ก ตัวเลือก > การตั้งคา การตั้งคาเหลานี้ยังคง

ลง เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

พื้นฐาน ยิ่งภาพมีคุณภาพดีขึ้นเทาใด จะยิ่ง

ภาพมากขึ้นเทานั้น

วามละเอียดที่คุณตองการใช ภาพที่มีความ

ํามากขึ้น คุณภาพของภาพที่ถูกซูมจะดอยกวา

ใหกับภาพที่ถาย เชน หากคุณตั้ง ชายหาด เปน

ถายเปน ชายหาด ชายหาด(001) ชายหาด(002)

ี่ยนการตั้งคาอีกครั้ง

รณีที่คุณตองการดูภาพหลังจากที่ถายแลว หรือ ไม 

ที

เก็บภาพของคุณ

ี้:

งตําแหนงปจจุบันที่ใชจัดเก็บภาพ: ในความจํา

งดูภาพแสดงจํานวนภาพโดยประมาณ ซึ่งขึ้น

พอดีกับหนวยความจําที่เหลือของโทรศัพท
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

คุณจะอยูในภาพ—ตัวจับเวลาภายใน

ใชตัวจับเวลาภายในเพื่อทําใหการจับภาพชาลง ดังนั้นคุณจึงสามารถใหมีตัวคุณ

เองอยูในรูป ในการตั้งหนวงเวลาใหกับตัวจับเวลาภายใน เลือก ตัวเลือก > ตวัจับ

เวลาภายใน > 10 วินาที, 20 วินาที หรือ 30 วนิาที ในการใชงานการตั้งเวลาถาย

ภาพ เลือก ทํางาน สัญลักษณตัวจับเวลาภายใน ( ) จะกะพริบและมีเสียงปบ

เมื่อเวลากําลังเดินอยู กลองจะถายภาพหลังจากผานเวลาที่เลือกไวชาลง คุณยัง

สามารถใช ตัวจับเวลาภายใน ในโหมดตอเนื่องอกีดวย โปรดดูที่ “โหมดรับแสง” 

ในหนา 41

ปรับสี

ในการเปดใชกลองเพื่อปรับสีใหมเพื่อเพิ่มความถูกตองมากยิ่งขึ้น หรือเพิ่มเอฟเฟกต

รูปภาพหรือวิดีโอของคุณ ใหเลือก ตวัเลือก > ปรับ และเลือกจากตัวเลือกตามขั้น

ตอนตอไปนี้:

สมดุลสีขาว—เลือกแสงที่ถูกตองจากรายการ ตัวเลือกนี้ชวยใหภาพถายที่ไดมีสีสัน

สมจริง

โทนส—ีเลือกเอฟเฟกตสีจากรายการ

หนาจอจะเปลี่ยนแปลงตามการตั้งคาที่คุณเลือก เพื่อแสดงใหคุณเห็นวาการเปลี่ยน

แปลงคาสงผลตอภาพถายหรือภาพวิดีโออยางไร

คาที่ตั้งจะเปลี่ยนกลับเปนคาที่ระบบกําหนดไวเมื่อคุณปดกลองถายรูป 

การปรับตั้งคาภาพนิ่งของก

ในการเปลี่ยนการตั้งคาหลัก ใหเลือ

เหมือนเดิมจนกวาคุณจะเปลี่ยนแป

คุณภาพรูปภาพ—สูง, ปกติ หรือ 

ตองใชหนวยความจําในการจัดเก็บ

ความคมชัดของรูปภาพ—เลือกค

ละเอียดสูงขึ้นยอมใชหนวยความจ

ของภาพที่ไมถูกซูม

ชื่อรูปภาพตามคาเริ่มตน—ตั้งชื่อ

ชื่อเริ่มตน กลองจะตั้งชื่อภาพที่คุณ

อยางนี้ไปเรื่อยๆ จนกวาคุณจะเปล

แสดงภาพที่จับ—ใหเลือก ใช ในก

ถาคุณตองการถายภาพตอไปในทัน

หนวยความจําที่ใช—ใหเลือกที่จัด

ชองดูภาพ

ชองดูภาพแสดงรายละเอยีดตอไปน

ตัวบงชี้หนวยความจําที่ใช (1) แสด

เครื่อง  หรือในฮารดไดรฟ 

ตัวนับภาพ (2) ที่ดานบนสุดของชอ

อยูกับคุณภาพของภาพที่เลือก ที่จะ
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ลึกใหกับภาพดวยการวางสิ่งที่จะถายไวดาน

อยูใกลกลองมากเกินไป อาจทําใหภาพเบลอได

แสง และทิศทางของแสงจะชวยเปลี่ยนภาพที่

สงปกติทั่วๆ ไป:

เลี่ยงการวางสิ่งที่จะถายไวดานหนาแสงจา 

รือมองเห็นไดในหนาจอของโทรศัพท ภาพที่

จคล้ําเกินไป หรืออาจมีเอฟเฟกตแสงที่ไมเปน

ขางแรงๆ อาจทําใหเกิดเอฟเฟกตไดดี แตบาง

ีความคมชัดสูงเกินไป 

ี่จะถาย แสงแดดแรงๆ อาจทําใหบุคคลใน

ูงเกินไป

ที่มีแสงนุมๆ อยูเปนจํานวนมาก เชน ในวัน

โปรง หรือในวันที่แสงเจิดจาใตรมเงาไม 

 และเลือก กลอง กลองถายรูปจะเริ่มตนขึ้น

 ใหเปดหนาจอตัวบันทึกวิดีโอ ดวยการเลื่อน

วัเลือก > ปรับ > สมดุลสีขาว หรือ โทนสี 
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—ตัวบงชี้การซูม (3) แสดงระดับ

การซูม เลื่อนจอยสติ๊กขึ้นหรือ

เลื่อนลงเพื่อขยายหรือยอ

—ตัวบงชี้ โหมดกลางคืน (4) แสดง

วาไดปรับใชกลองสําหรับการถายภาพที่มี

แสงนอยแลว

—ตัวบงชี้ โหมดตอเนื่อง (5) แสดง

วากลองอยูในโหมดตอเนื่อง

—ตัวบงชี้ตัวจับเวลาภายใน (6) 

แสดงวามีการใชตัวจับเวลาภายในอยู 

โปรดดูที่ “คุณจะอยูในภาพ—ตัวจับเวลาภายใน” ในหนา 42

คําแนะนําเพื่อการถายภาพที่ดี

คุณภาพของรูปภาพ

ใชคุณภาพของภาพที่เหมาะสม กลองถายรูปมีโหมดคุณภาพของรูปภาพให

เลือกใชสามโหมด (สูง, ปกติ และ พื้นฐาน) ใช การตั้งคา สูง เพื่อใหแนใจวา 

กลองจะถายภาพออกมาไดอยางดีที่สุด แตภาพที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นจะใชพื้นที่จัด

เก็บมากขึ้น สําหรับสิ่งที่แนบไปกับ MMS และอีเมล คุณอาจจําเปนตองใชการตั้งคา 

ปกติ หรือ พื้นฐาน คุณยังสามารถเลือกคุณภาพใน ตัวเลือก > การตั้งคา

พื้นหลัง

ใชพื้นหลังเรียบงาย สําหรับภาพบุคคลหรือภาพคนที่อยูรวมกับคนอื่น หลีกเลี่ยง

การนําสิ่งที่คุณตองการถายมาไวดานหนากลุมพื้นหลังที่สลับซับซอนที่อาจบิดเบือน

ความสนใจออกจากสิ่งนั้น เลื่อนกลองหรือขยับสิ่งของสิ่งนั้น เมื่อยังไมไดตามที่

กําหนดไวขางตน เลื่อนกลองเขาไปใกลสิ่งที่จะถายเพื่อจับภาพใหชัดขึ้น

ความลึก

เมื่อถายวิวและฉากตางๆ ใหเพิ่มความ

หนา หากสิ่งที่ถายซึ่งอยูดานหนาแลว

สภาพของแสง

การเปลี่ยนแหลงของแสง ปริมาณของ

ถายไดอยางเห็นผล ตอไปนี้คือสภาพแ

• มีแสงอยูหลังสิ่งที่จะถาย หลีก

หากแสงอยูดานหลังสิ่งที่จะถายห

เกิดขึ้นอาจไมคมชัดเทาใดนัก อา

ที่ตองการ

• แสงดานขาง แสงที่สาดเขาดาน

ขณะอาจมากเกินไป ทําใหภาพม

• ที่มาของแสงอยูดานหนาสิ่งท

ภาพตองหรี่ตา ความคมชัดอาจส

• แสงดีที่สุด พบไดในสถานการณ

ที่มีเมฆแตทองฟาบางสวนปลอด

การบันทึกภาพวดิีโอ

ในการเปดใชกลองถายรูป ใหกด 

และคุณจะเห็นภาพที่ตองการจับ

หากกลองถายรูปอยูในโหมด รูปภาพ

จอยสติ๊กไปทางขวา 

ในการปรับสีกอนบันทึกวิดีโอ เลือก ต

โปรดดูที่ “ปรับสี” ในหนา 42
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บตั้งไวจะยังคงคาเดิมอยูจนกวาคุณจะเปลี่ยน

าที่ระบบตั้งไว ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา 

S ใหไดมากที่สุด เลือก สั้น

 352x288), ปกต ิ(QCIF 176x144) หรือ พื้นฐาน 

คมชัดสูงขึ้น ยอมใชหนวยความจํามากขึ้น

อที่บันทึก เลือก วันที่ หรือ ขอความ หากคุณ

รูปของ วิดีโอ ตามคาที่ระบบตั้งไว ตัวอยางเชน 

หาด กลองจะตั้งชื่อวิดีโอคลิปที่คุณถายเปน 

02) เชนนี้ไปเรื่อยๆ จนกวาคุณจะเปลี่ยนการ

วิดีโอคลิป คลิปเสียง รายการที่จะเลน และสตรีม

 สื่อ > คลงัภาพ ในการเปดคลังภาพในกลอง

ี่คลังภาพ

ลิปเสียง, ลิงคการสตรีม หรือ ไฟลทั้งหมด 

มูล พรอมทั้งเลือก คัดลอกและยายรายการไป

ารถสรางแฟมขอมูล และทําเครื่องหมาย คัดลอก 

อีกดวย โปรดดูที่ “แฟมขอมูล” ในหนา 45
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

1 กดจอยสติ๊กเพื่อเริ่มบันทึกวิดีโอ ไอคอนบันทึกสีแดง  จะปรากฏขึ้นและ

คุณจะไดยินเสียง เพื่อแสดงใหทราบวา กําลังบันทึกวิดีโออยู

2 ในการหยุดบันทึกชั่วคราวทุกครั้ง ใหเลือก พัก ไอคอนการพัก ( ) จะกะพริบ

อยูบนหนาจอ การบันทึกวิดีโอจะหยุดโดยอัตโนมัติ หากตั้งคาการบันทึกเปน

หยุดชั่วคราว และไมมีการกดปุมอื่นใดในหนึ่งนาที

3 เลือก ทําตอ เพื่อทําการบันทึกตอ 

4 เลือก หยุด เพื่อหยุดบันทึก วิดีโอคลิปจะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอร วิดีโอคลิป 

ของ คลังภาพ โดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ “คลังภาพ” ในหนา 44

ตัวบงชี้ชองดูภาพจะแสดงขอมูลดังตอไปนี้:

 —สัญลักษณไมโครโฟนแสดงวา มีการปดเสียงไมโครโฟนเอาไว

—สัญลักษณซูมแสดงระดับการซูม เลื่อนจอยสติ๊กขึ้นและลงเพื่อยอและ

ขยาย

หลังจากบันทึกไฟลวดิีโอแลว:

• ในการเลนวิดีโอคลิปที่เพิ่งบันทึกเสร็จในทันที ใหเลือก ตัวเลือก > เลน

• ในการยกเลิกวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > ลบ

• ในการยอนกลับไปยังชองมองภาพเพื่อบันทึกวิดีโอใหม ใหกดจอยสติ๊ก

• ในการสงวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > สง > ทางมัลติมีเดีย, ทางอีเมล หรือ ทาง 

Bluetooth สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การรับสงขอความ” ในหนา 28 

และ “การเชื่อมตอ Bluetooth” ในหนา 73

• ในการสงวิดีโอคลิปไปใหผูอื่นในระหวางการใชสายสนทนา เลือก ตัวเลือก > สง 

MMS

การตั้งคาภาพวิดีโอ

การตั้งคาเครื่องบันทึกวิดีโอมี 2 ประเภทดวยกัน คือ การตั้งคา การตั้งคาชั่วคราว

และการตั้งคาที่ระบบตั้งไว ในการปรับการตั้งคาความคมชัด ความสวาง และสี โปรด

ดูที่ “ปรับสี” ในหนา 42 การตั้งคาชั่วคราวจะเปลี่ยนกลับเปนคาที่ระบบตั้งไวเมื่อคุณ

ปดกลองถายรูป แตการตั้งคาที่ระบ

คานั้นอกีครั้ง ในการเปลี่ยนการตั้งค

และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ยาว:—เพื่อใชวิดีโอคลิปสําหรับ MM

ความคมชัดของวิดโีอ—สูง (CIF,

(SubQCIF 128x96) วิดีโอที่มีความ

ชื่อวิดีโอที่ตั้งไว:—ตั้งชื่อใหกับวิดีโ

เลือก ขอความ วิดีโอจะถูกตั้งชื่อใน

หากคุณตั้งชื่อที่จะใชเริ่มตนวา ชาย

ชายหาด ชายหาด(001) ชายหาด(0

ตั้งคาอกีครั้ง

คลังภาพ

ในการจัดเก็บและจัดระเบียบภาพ 

ลิงคของคุณ ใหกด  และเลือก

บันทึกวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > ไปท

เลือก ภาพ, คลิปวิดโีอ, แทร็ค, ค

และกดจอยสติ๊กเพื่อเปดออก 

คุณสามารถเรียกดูและเปดแฟมขอ

ยังแฟมขอมูลไดอีกดวย คุณยังสาม

และ เพิ่มรายการลงในแฟมขอมูลได

แอ
ป
พ
ลิเ
คช

ัน่
สื่อ
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 SVG (scalable vector graphics) เชน 

รักษาภาพที่ปรากฏ เมื่อพิมพหรือดูดวย

ตางกัน ในการดูไฟล SVG ใหเลือกโฟลเดอร 

 ตัวเลอืก > เลน 

ด

พปกติ ใหกด

เพื่อจัดการภาพและวิดีโอคลิปไดอยาง

 ตัวเลือก > จัดวาง > โฟลเดอรใหม พิมพ

ง

มขอมูลที่อยูในคลังภาพ เลื่อนไปที่ภาพหรือ

าง > คัดลอกไปฮารดไดรฟ/

ไปฮารดไดรฟ/ยายไปความจําเครื่อง 

 หนาจอรายการแฟมขอมูลจะปรากฏขึ้น 

พหรือวิดีโอคลิป แลวกดจอยสติ๊ก

ด

 สําหรับรายละเอียด

แอ
ป
พ
ล ิเ
คช

ัน่
สื่อ
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

 เคล็ดลับ! คุณสามารถถายโอนภาพจากโทรศัพทของคุณไปยังเครื่องพีซีที่

ใชงานรวมกันไดดวย Nokia Phone Browser ที่มีอยูในชุดโปรแกรม PC Suite 

ของ Nokia โปรดดูที่แผนซีดีรอมที่ใหมาพรอมกับโทรศัพท

กดจอยสติ๊กเพื่อเปดไฟล วิดีโอคลิป ไฟลประเภท .ram และ สตรีมมิ่ง ลิงค เปด

และเลนในโปรแกรม RealPlayer และคลิปเสียงสามารถเปดและเลนในโปรแกรม

เครื่องเลนเพลง สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “RealPlayer” หนา 46, 

“เครื่องเลนเพลง” หนา 10 และ “การดูภาพและไฟลวิดีโอ” หนา 45 

ในการเปลี่ยนชื่อไฟล เลือกไฟล และ ตัวเลือก > เปลีย่นชื่อ

ในการดาวนโหลดไฟลไปยัง คลงัภาพ ลงหนึ่งในโฟลเดอรหลักโดยการใชเบราวเซอร 

ใหเลือก แหลงโหลดกราฟก หรือ แหลงโหลดวิดีโอ, แหลงโหลดแทร็ค หรือ 

แหลงโหลดเสียง เครื่องจะเปดเบราเซอรขึ้นมา และ คุณสามารถเลือกบุคมารค

ของเว็บไซตที่จะดาวนโหลด

การดภูาพและไฟลวดิีโอ

ภาพที่ถายจะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอร ภาพ สวนวิดีโอคลิปถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอร 

คลปิวิดีโอ ใน คลังภาพ ภาพและวิดีโอคลิปยังสามารถสงมาใหกับคุณผานทาง

ขอความมัลติมีเดียในรูปของสิ่งที่แนบมากับอีเมล หรือผานทางการเชื่อมตอ 

Bluetooth ในการดูภาพหรือวิดีโอคลิปที่ไดรับในคลังภาพหรือในเครื่องเลนมีเดีย

คุณตองจัดเก็บภาพหรือวิดีโอคลิปนั้นไวกอน

เปดแฟมขอมูล ภาพ หรือ คลปิวิดีโอ ใน คลังภาพ ในการเรียกดู ไฟล ใหเลื่อนขึ้น

หรือลงและกดจอยสติ๊กเพื่อเปดไฟลที่ตองการดู

ในการลบภาพหรือวิดีโอคลิป ใหกดปุม  

การนําเสนอ

เมื่อใชการนําเสนอ คุณสามารถดูไฟล

การตูนและแผนที่ รูปภาพ SVG ยังคง

ขนาดหนาจอและความละเอียดที่แตก

การนําเสนอ เลื่อนไปที่รูป และเลือก

ในการขยาย ใหกด  ในการยอ ใหก

ในการสลับระหวางภาพเต็มจอกับภา

แฟมขอมูล

ดวยแฟมขอมูล คุณสามารถใชอัลบั้ม

สะดวกสบาย

ในการสรางแฟมขอมูลแฟมใหม เลือก

ชื่อสําหรับแฟมขอมูล แลวเลือก ตกล

ในการเพิ่มภาพหรือวิดีโอคลิปลงในแฟ

วิดีโอคลิป และเลือก ตัวเลือก > จัดว

คัดลอกไปความจําเครื่อง หรือ ยาย

โดยขึ้นอยูกับตําแหนงปจจุบันของไฟล

เลือกแฟมขอมูลที่คุณตองการเพิ่มภา

ในการยายไฟลออกจากโฟลเดอร ใหก

เครื่องเลนเพลง
โปรดดูที่ “เครื่องเลนเพลง” ในหนา 10
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OTA

เชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP) เปนจุดเชื่อมตอ

าจจะใหคุณใชจุดเชื่อมตอ WAP ได

เมื่อคุณเปดเครื่องในครั้งแรก

หบริการโทรศัพทของคุณ 

พาะที่อยู URL แบบ rtsp:// เทานั้น อยางไรก็ดี 

นไฟล .ram

ือกลิงคที่ใชเรียกขอมูลซึ่งจัดเก็บไวใน คลังภาพ 

บบอักษรหรือขอความมัลติมีเดีย เครื่องของ

นโหลดขอมูลกอนที่จะเริ่มเรียกขอมูลจริง ขอมูล

งคุณ

layer

r เปนขอความแบบตัวอักษร จากผูใหบริการ

ดูที่ “ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 33 สําหรับ

ารเครือขายหรือผูใหบริการของคุณ

RealPlayer

ากตัวเลือกตอไปนี้:

ีโอและให RealPlayer เลนวิดีโอคลิปซ้ําโดย

ร็อกซี่เซิรฟเวอร เปลี่ยนจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งไว 

ม ขณะเชื่อมตอ โปรดติดตอขอรับการตั้งคาที่
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

RealPlayer

กด  และเลือก สื่อ > RealPlayer ดวย RealPlayer คุณสามารถเปดวิดีโอคลิป 

หรือสตรีมขอมูลไฟลสื่อแบบไรสาย คุณสามารถเรียกใชสตรีมมิ่งลิงคเมื่อคุณเรียกดู

เว็บเพจหรือจัดเก็บเว็บเพจไวในฮารดไดรฟ

RealPlayer สนับสนุนไฟลที่มีสวนขยายเปน .awb หรือ .m4a แตไมไดสนับสนุน

รูปแบบไฟลในทุกรูปแบบ ตัวอยางเชน ไฟล .mp4 บางไฟลอาจรวมเนื้อหาที่ไม

เทียบเทากับมาตรฐาน 3GPP และดังนั้นจึงไมสามารถเปดออกได 

 เคล็ดลบั! คุณสามารถโอนยายไฟลเพลงจากโทรศัพทไปไวที่ฮารดไดรฟ

ของคุณดวยชุดโปรแกรม Nokia PC Suite โปรดดูที่แผนซีดีรอมที่ใหมา

พรอมกับโทรศัพท

เลนวดิีโอ

1 ในการเลนไฟลสื่อที่จัดเก็บไวในหนวยความจําของโทรศัพท หรือบนฮารดไดรฟ 

เลือก ตัวเลือก > เปด และเลือก:

คลิปลาสดุ—เพื่อเปดหนึ่งในหกไฟลลาสุดที่เลนใน RealPlayer

คลิปที่บันทึกไว—เพื่อเลนไฟลที่จัดเก็บไวใน คลังภาพ โปรดดูที่ “คลังภาพ” 

ในหนา 44

2 เลื่อนไปที่ไฟล และกดจอยสติ๊กเพื่อเลนไฟล

 เคล็ดลบั! ในการดูไฟลวิดีโอในโหมดภาพเต็มจอ ใหกด  กดปุมอีก

ครั้งเพื่อเปลี่ยนกลับไปยังโหมดหนาจอปกติ

การเรียกขอมูลโดยวธิี 

ผูใหบริการสวนใหญจะใหคุณใชจุด

ที่ระบบตั้งให ผูใหบริการรายอื่นๆ อ

จุดเชื่อมตออาจไดรับการตั้งคาแลว

โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใ

ใน RealPlayer คุณสามารถเปดเฉ

RealPlayer จะจําแนกลิงค http เป

ในการเรียกขอมูลแบบไรสาย ใหเล

บนเว็บเพจ หรือที่รับไวในขอความแ

คุณจะเชื่อมตอกับไซตนั้นและเริ่มต

นั้นจะไมถูกจัดเก็บไวในอุปกรณขอ

การรบัการตัง้คา RealP

คุณอาจไดรับการตั้งคา RealPlaye

หรือผูใหบริการระบบของคุณ โปรด

ขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริก

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคา 

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจ

วิดีโอ—เพื่อปรับความคมชัดของวิด

อัตโนมัติหลังจากเลนจบแลว

การเชื่อมตอ—เพื่อเลือกวาจะใชพ

และตั้งคาะชวงของพอรตที่ใชหรือไ

ถูกตองจากผูใหบริการ
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ash เลื่อนไปทางขวา

ลช ใหเลื่อนไปที่ไฟล และกดจอยสติ๊ก

มูลอื่น เลือก ตัวเลือก > จัดวาง > 

ืน่ เลือก ตัวเลือก > จัดวาง > 

ฟลแฟลชของคุณ เลือก ตัวเลือก > จัดวาง > 

ลที่ตองการ แลวกดปุม 

sh เลื่อนไปที่ไฟลแฟลช และกดจอยสติ๊ก

นี้:

ใชตัวเลือกตางๆ กับไฟลแฟลชทุกไฟล

นซ้ํา ในการเพิ่มหรือลดความดังของเสียง 

างของโทรศัพท

รเลนซ้ํา

หเปลี่ยนการตั้งคา คุณภาพ เปน ปกต ิหรือ ต่ํา

แอ
ป
พ
ล ิเ
คช

ัน่
สื่อ
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การตั้งคาพร็อกซี่:

• ใชพร็อกซี่—เลือก ใช

• แอดเดรสพร็อกซี่เซิรฟเวอร—ปอน IP แอดเดรสของพร็อกซี่เซิรฟเวอร

• เลขพอรตพร็อกซี่—ปอนหมายเลขพอรตของพร็อกซี่เซิรฟเวอร

อภิธานศัพท: พร็อกซี่เซิรฟเวอรเปนเซิรฟเวอรที่อยูตรงกลางระหวางมีเดีย

เซิรฟเวอรและผูใช ผูใหบริการบางรายใชเซิรฟเวอรนี้เพื่อเพิ่มการรักษา

ความปลอดภัยหรือความเร็วในการเขาใชเพจเบราเซอรที่มีไฟลเสียงและไฟล

วิดีโอ 

การตั้งคาระบบ:

• จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว—เลื่อนไปยังจุดเชื่อมตอที่คุณตองการใชเชื่อมตออินเทอร

เน็ต และกดจอยสติ๊ก

• เวลาออนไลน—ตั้งเวลาที่ RealPlayer จะเลิกเชื่อมตอกับเครือขายเมื่อคุณ

หยุดเลนมีเดียคลิปที่เลนผานลิงคเครือขายชั่วคราว เลือก กําหนดเอง และกด

จอยสติ๊ก ปอนเวลา แลวเลือก ตกลง

• พอรต UDP ต่ําสดุ—ปอนหมายเลขพอรตต่ําสุดของชวงพอรตของเซิรฟเวอร 

คาต่ําสุดคือ 6970

• พอรต UDP สูงสุด—ปอนหมายเลขพอรตสูงสุดของชวงพอรตของเซิรฟเวอร 

คาสูงสุดคือ 32000

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง เพื่อแกไขคาชวงความถี่สําหรับเครือขายอืน่

FlashPlayer

ดวย Flash player คุณสามารถดู เลน และโตตอบกับไฟลแฟลชที่ทําขึ้นสําหรับ

อุปกรณมือถือ

การจัดการไฟลแฟลช

กด  และเลือก สื่อ > ตัวเลน Fl

ในการเปดแฟมขอมูลหรือเลนไฟลแฟ

ในการคัดลอกไฟลแฟลชไปยังแฟมขอ

คัดลอกไปที่โฟลเดอร

ในการยายไฟลแฟลชไปที่แฟมขอมูลอ

ยายไปโฟลเดอร

ในการสรางแฟมขอมูลเพื่อจัดการกับไ

โฟลเดอรใหม

ตัวเลือกที่นํามาใชไดจะแตกตางกัน

ในการลบไฟลแฟลช ใหเลื่อนไปยังไฟ

เลนไฟลแฟลช

กด  และเลือก สื่อ > ตัวเลน Fla

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไป

 หมายเหตุ: อาจไมสามารถ

• พัก เพื่อพักการเลนซ้ํา

• หยุด เพื่อหยุดเลนซ้ํา

• ความดัง เพื่อปรับความดังเมื่อเล

ใหใชปุมปรับระดับความดังดานข

• คุณภาพ เพื่อเลือกคุณภาพในกา

หากการเลนเพลงสะดุดและชา ใ



48

al Radio ผูใหบริการและสถานีวิทยุในพื้นที่ของ

 ทั้งนี้ บริการ Visual Radio ไมสามารถใชไดใน

กเขาไดตามปกติขณะฟงวิทยุ โดยในขณะที่มี

น

อมูลประเทศที่ไดรับจากระบบเครือขาย หากไม

ูมิภาคที่คุณอาศัยอยู หรือคุณอาจเลือกภูมิภาค

ยุที่ออกอากาศจะขึ้นอยูกับคลื่นสถานีวิทยุที่

ากจากเสาอากาศของอปุกรณไรสาย ดังนั้น 

ิมที่ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพื่อ

สม

ารเริ่มคนหาสถานีใหม ใหเลือก  หรือ  

มถี่ดวยตัวเอง ใหเลือก ตัวเลือก > หาคลื่นโดย

มากอน ใหเลือก  หรือ  บนหนาจอ

ปหรือกอนหนาที่ไดจัดเก็บไว หรือกดปุมตัวเลข

หนวยความจํา

 หรือ  ทางดานซายของโทรศัพท ใน

 ตัวเลือก > ใชงานลําโพง
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

• เต็มจอ เพื่อเลนไฟลโดยใชทั้งหนาจอ ในการกลับไปที่หนาจอปกติ เลือก 

หนาจอขนาดปกติ แมไมเห็นในแบบเต็มหนาจอ แตฟงกชั่นหลักๆ อาจยัง

นํามาใชไดเมื่อคุณกดปุมใดปุมหนึ่งดานลางหนาจอ

• พอดีหนาจอ เพื่อเลนไฟลในขนาดเดิมของไฟลหลังจากซูมแลว

• เปดโหมดเลื่อนภาพ เพื่อเลื่อนไปรอบๆ หนาจอดวยจอยสติ๊กเมื่อคุณซูมภาพ

แลว

ตัวเลือกที่นํามาใชไดจะแตกตางกัน

เครื่องบันทกึ

กด  และเลือก สื่อ > บันทึก เพื่อบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทและวอยซ

เมมโม หากคุณกําลังบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท ทั้งสองฝายจะไดยินเสียง

สัญญาณทุก 5 วินาทีในระหวางการบันทึก

ไมสามารถใชเครื่องบันทึกเมื่อกําลังใชสายขอมูลหรือการเชื่อมตอ GPRS

วิทยุ

กด  และเลือก สื่อ > วิทยุ คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่นเปนเหมือนกับวิทยุ FM 

ปกติ พรอมทั้งการคนหาคลื่นอัตโนมัติและบันทึกสถานี หรือพรอมกับขอมูลที่

เกี่ยวของกับรายการวิทยุนั้นซึ่งแสดงควบคูกันไปบนหนาจอ หากคุณหมุนคลื่น

ไปที่สถานีที่มีบริการ Visual Radio บริการ Visual Radio จะใชขอมูลแพ็คเก็ต 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถฟงวิทยุ FM ไดในขณะที่ใช

แอปพลิเคชั่นอื่นไปดวย

หากคุณไมมีสิทธิเ์ขาใชบริการ Visu

คุณอาจไมสนับสนุน Visual Radio

ทุกพื้นที่และทุกประเทศ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรีย

สายสนทนาอยู เครื่องจะปดวิทยุกอ

วิทยุจะเลือกคลื่นความถี่ที่ใชตามข

มีขอมูลนี้ เครื่องจะขอใหคุณเลือกภ

ในการตั้งคา Visual Radio ก็ได

การฟงวทิยุ

โปรดสังเกตวาคุณภาพของเสียงวิท

ครอบคลุมในพื้นที่นั้นๆ

วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางห

คุณตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสร

การใชงานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะ

กด  และเลือก สื่อ > วิทยุ ในก

และกดจอยสติ๊ก ในการเปลี่ยนควา

ผูใช

หากคุณเคยจัดเก็บสถานีวิทยุเอาไว

และกดจอยสติ๊กเพื่อไปที่สถานีถัดไ

ที่ตรงกันเพื่อเลือกที่ตั้งของสถานีใน

ในการปรับความดัง ใหกดคางไวที่ 

การฟงวิทยุผานทางลําโพง ใหเลือก
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ตัวเลือกตอไปนี้:

ีเสียงดังหรือไมเมื่อเริ่มตนแอปพลิเคชั่น

เพื่อใหบริการ Visual Radio เริ่มตนโดย

วที่เสนอบริการวิชวล

นการเชื่อมตอขอมูล คุณไมตองใชจุดเชื่อม

งเปนวิทยุ FM ปกติ

อยูในขณะนี้ การตั้งคานี้จะปรากฏขึ้นตอเมื่อ

บเครือขายขณะแอปพลิเคชั่นเริ่มตนทํางาน

แอ
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พ
ล ิเ
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สื่อ
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ในการดูสถานีที่มีอยูบนที่ตั้ง ใหเลือก ตัวเลือก > ไดเรกทอรีสถานี (บริการเสริม

จากระบบเครือขาย)

ในการบันทึกสถานีที่กําลังฟงอยูลงในรายการสถานี ใหเลือก ตัวเลือก > 

จัดเก็บสถานี ในการเปดรายการสถานีที่บันทึกไว เลือก ตัวเลือก > สถานี

ในการกลับไปยังโหมดสแตนดบาย และเปดฟงวิทยุ FM ไวเปนพื้นหลัง ใหเลือก 

ตัวเลือก > เลนเพลงในพื้นหลงั

การดขูอมูลแบบวิชวล

โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการของคุณ เพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน 

คาบริการ และการเปนสมาชิกบริการนี้

ในการดูเนื้อหาแบบวิชวลของสถานีที่ฟงอยู ใหเลือก  หรือ ตัวเลือก > 

เริ่มบริการเสมือน หากไมไดจัดเก็บ ID บริการเสมือนไวใหกับสถานี ใหปอนลงไป 

หรือเลือก คนคืน เพื่อคนหา ID ในไดเรกทอรีสถานี (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เมื่อสรางการเชื่อมตอกับบริการเสมือนแลว หนาจอจะแสดงเนื้อหาวิชวลปจจุบัน

ในการปรับตั้งคาหนาจอของหนาจอแสดงขอมูลแบบวิชวล ใหเลือก ตัวเลือก > 

การตั้งคาแสดงผล

สถานีทีบ่ันทึก

คุณสามารถบันทึกขอมูลสถานีวิทยุไวในวิทยุไดมากถึง 20 สถานี ในการเปดรายการ

สถานี เลือก ตัวเลือก > สถานี

ในการฟงสถานีที่บันทึกไว ใหเลือก ตวัเลือก > สถานี > รับฟง ในการดูเนื้อหา

วิชวลที่มีอยูสําหรับสถานีผานบริการ Visual Radio ใหเลือก ตัวเลือก > สถานี > 

เริ่มบริการเสมือน

ในการเปลี่ยนรายละเอียดของสถานี ใหเลือก ตัวเลือก > สถานี > แกไข

การตั้งคา

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจาก

แบบเสยีงตอนเปด—เลือกวาจะใหม

บริการเริ่มตนอัตโนมัต—ิเลือก ใช 

อัตโนมัติเมื่อคุณเลือกสถานที่จัดเก็บไ

จุดเชื่อมตอ—เลือกจุดเชื่อมตอที่ใชใ

ตอเมื่อตองการใชแอปพลิเคชั่นนี้เพื่อฟ

ภูมิภาคปจจุบัน—เลือกภูมิภาคที่คุณ

คุณไมไดอยูในพื้นที่ครอบคลุมของระบ



50

อร IM

อความทันใจที่ใช เปด สนทนา และเลือก 

ลี่ยนแปลงเซิรฟเวอรขอความทันใจที่ใช และ

ใหม โปรดดูที่ “การตั้งคาเซิรฟเวอรขอความทันใจ” 

คุณ และกดจอยสติ๊กเพื่อล็อกเขา คุณจะไดรับ

กเซิรฟเวอรขอความทันใจจากผูใหบริการของคุณ

ก > ลอ็กเอาท

รตั้งคาขอความทันใจ และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ฟเวอรนั้นสนับสนุนกลุม IM)—ในการปอนชื่อเลน 

ุญาตขอความจากทุกคน เลือก ทั้งหมด

าตคําเชิญที่มาจากรายชื่อผูใชขอความทันใจ

ามทันใจเทานั้น คําเชิญ IM จะถูกสงโดยรายชื่อ 

ในกลุม

วามเร็วที่ขอความใหมจะปรากฏ

รเรียงรายชื่อผูใชขอความทันใจของคุณ: 

นะออนไลน
ส ว
น
ต ัว
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สวนตัว

สนทนา—การสงขอความแบบดวน 
(สนทนา)

กด  และเลือก สวนตัว > สนทนา

การสงขอความแบบดวน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถ

สนทนากับอีกฝายหนึ่งไดโดยใชขอความสั้นๆ อยางรวดเร็ว และเขารวมพูดคุยใน

ฟอรัมตางๆ (กลุม IM) ตามหัวขอเฉพาะ ผูใหบริการแตละรายไดจัดทําเซิรฟเวอร IM 

ที่คุณสามารถล็อกอินได เมื่อคุณลงทะเบียนในบริการ IM แลว ผูใหบริการอาจให

บริการคุณสมบัติตางๆ ที่ไมเหมือนกัน

เลือก การสนทนา เพื่อเริ่มตนหรือสนทนากับผูใชขอความทันใจตอ รายชื่อสนทนา 

เพื่อสราง แกไข หรือดูสถานะออนไลนของรายชื่อสนทนาของคุณ กลุมสนทนา 

เพื่อเริ่มตนการสนทนากับกลุมหรือสนทนาตอกับผูใชขอความทันใจหลายๆ คนหรือ 

สนทนาที่บันทึก เพื่อดูชวงของขอความทันใจกอนหนานี้ที่คุณจัดเก็บไว

โปรดสอบถามการใชบริการ ราคา คําแนะนํา และคาธรรมเนียมตางๆ จากผูให

บริการระบบหรือผูใหบริการของคุณ

รับการตั้งคา IM

คุณตองบันทึกการตั้งคาเพื่อเขาใชบริการที่คุณตองการใช โดยจะไดรับการตั้งคา

เปนขอความตัวอักษรแบบพิเศษจากผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการที่นําเสนอ

บริการ IM นั้น โปรดดูที่ “ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 33 คุณยังสามารถพิมพการ

ตั้งคาดวยตัวเอง โปรดดูที่ “การตั้งคาเซิรฟเวอรขอความทันใจ” ในหนา 53

การเชื่อมตอกับเซิรฟเว

1 ในการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรข

ตัวเลอืก > ล็อกอิน ในการเป

บันทึกเซิรฟเวอรขอความทันใจ

ในหนา 53

2 พิมพ ID ผูใชและรหัสผานของ

ขอมูล ID ผูใชและรหัสผานจา

3 ในการล็อกออก เลือก ตัวเลือ

การแกไขการตัง้คา IM

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > กา

ใชชื่อสกรีน (ปรากฏขึ้นตอเมื่อเซิร

เลือก ใช

ยอมรับขอความจาก—ในการอน

ยอมรับคําเชิญจาก—ในการอนุญ

ของคุณเทานั้น เลือก รายชื่อขอคว

IM ที่ตองการใหคุณเขารวมสนทนา

ความเร็วเลื่อนขอความ—เลือกค

เรียงรายชื่อสนทนา—เลือกวิธีกา

เรียงตามตัวอกัษร หรือ ตามสถา
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สามารถดูขอความที่สนทนาโตตอบกันใน

งตัวแกไขขอความ และกดปุมจอยสติ๊ก

หเลือก ตวัเลือก > สงขอความสวนตัว

ึงคุณ เลือกขอความ แลวเลือก ตัวเลือก > ตอบ

ี่กําลังออนไลนใหเขารวมกลุม IM เลือก 

เฉพาะ ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการ

ในระหวางการสนทนาหรือในขณะที่คุณเขา

> บันทึกการสนทนา ในการหยุดบันทึก เลือก 

ูการสนทนาที่บันทึกไว ในหนาจอหลัก เลือก 

ทนา

รสนทนาของแตละบุคคล ที่คุณกําลังสนทนา

โดยอัตโนมัติเมื่อคุณออกจากการสนทนา 

รวม และกดปุมจอยสติ๊ก 

าม และกดปุมจอยสติ๊ก
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

โหลดซ้ําสถานะ—ในการเลือกวิธีการอัพเดตขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อผูใชขอความ

ทันใจของคุณวาออนไลนหรือออฟไลนอยู เลือก อัตโนมัต ิหรือ โดยผูใช

รายชื่อออฟไลน—เลือกวารายชื่อผูใชขอความทันใจที่มีสถานะออฟไลนจะแสดง

ในรายชื่อผูใชขอความทันใจหรือไม

สีขอความของตนเอง—เลือกสีใหกับขอความทันใจที่คุณสง

สีขอความที่ไดรับ—เลือกสีใหกับขอความทันใจที่คุณรับ

แบบเสียงเตือนสนทนา—เปลี่ยนแบบเสียงที่เลนเมื่อคุณไดรับขอความทันใจใหม

การคนหากลุมและผูใช IM

ในการคนหากลุม ในหนาจอ กลุมสนทนา เลือก ตัวเลือก > คนหา คุณสามารถ

คนหาตาม ชื่อกลุม หัวขอ และ สมาชิก (ID ผูใช)

ในการคนหาผูใช ในหนาจอ รายชื่อสนทนา เลือก ตวัเลือก > รายชื่อใหม > 

คนหาจากเซิรฟเวอร คุณสามารถคนหาตาม ชื่อผูใช ID ผูใช เบอรโทรศัพท และ 

ที่อยูอีเมล

เขารวมกลุมขอความทันใจ

หนาจอ กลุมสนทนา จะแสดงรายการกลุมขอความทันใจที่คุณไดจัดเก็บหรือ

เขารวมอยูในปจจุบัน

ในการเขารวมกลุมขอความทันใจที่จัดเก็บ กดปุมจอยสติ๊ก

ในการเขารวมกลุมขอความทันใจที่ไมไดอยูในรายการ แตคุณทราบ ID ของกลุม 

เลือก ตัวเลือก > รวมกลุมใหม

ในการออกจากกลุมขอความทันใจ เลือก ตัวเลือก > ออกจากกลุม

สนทนา

หลังจากคุณเขารวมกลุม IM แลว คุณ

กลุม และสงขอความของคุณเอง

ในการสงขอความ เขียนขอความในชอ

ในการสงขอความสวนตัวใหกับผูรับ ใ

ในการตอบกลับขอความสวนตัวที่สงถ

ในการเชิญรายชื่อผูใชขอความทันใจท

ตัวเลือก > สงคําเชิญ

ในการปดกั้นไมรับขอความจากผูรวม

ปดกั้น และตัวเลือกที่ตองการ

การบันทึกการสนทนา

ในการบันทึกขอความที่ใชแลกเปลี่ยน

รวมกลุมขอความทันใจ เลือก ตวัเลือก

ตัวเลือก > หยุดการบันทึก ในการด

สนทนาที่บันทึก

การดูและการเริม่ตนสน

การสนทนา เพื่อดูรายชื่อผูเขารวมกา

อยูดวย การสนทนาที่ดําเนินอยูจะปด

สนทนา

ในการดูการสนทนา ใหเลื่อนไปที่ผูเขา

ในการเริ่มสนทนาตอไป ใหเขียนขอคว
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ขอมูลที่วารายชื่อนั้นออนไลนหรือออฟไลนอยู 

ี้ที่อยูถัดจากรายชื่อ ตัวเลือกนี้จะไมทํางาน 

น อตัโนมัติ ใน การตั้งคาขอความทันใจ

การกลุมขอความทันใจที่คุณไดจัดเก็บหรือเขา

ลุม และหนึ่งขอตอไปนี้:

เก็บที่คุณเขารวมอยูในปจจุบัน

ยูในกลุมในขณะนี้

อ, ผูรวมวง, ผูดูแลกลุม (จะแสดงตอเมื่อคุณ

ูรวมวงที่ถูกปดกั้น (จะแสดงตอเมื่อคุณมีสิทธิ์

ุญาตใหมีการสนทนาสวนตัวในกลุมหรือไม

ตั้งคากลุมขอความทันใจ โปรดดูที่ 

นา 52

ม

ือก > สรางกลุมใหม พิมพการตั้งคาสําหรับกลุม

กลุมขอความันใจได หากคุณมีสิทธิข์องผูดูแลกลุม 

ลุมโดยอัตโนมัติ

ตอนรับ—เพื่อเพิ่มรายละเอียดที่ผูรวมวงจะ

ิกสูงสุดที่อนุญาตใหเขารวมในกลุม 
ส ว
น
ต ัว
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ในการกลับไปที่รายการสนทนาโดยไมปดการสนทนานั้น ใหเลือก กลับ ในการปด

การสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > จบการสนทนา

ในการเริ่มตนการสนทนาใหม ใหเลือก ตัวเลือก > การสนทนาใหม

ในการจัดเก็บผูเขารวมการสนทนาไวในรายชื่อขอความทันใจของคุณ เลือก 

ตัวเลือก > เพิ่มไปยังรายชื่อสนทนา

ในการสงคําตอบโดยอัตโนมัติใหกับขอความที่เขามาใหม เลือก ตัวเลือก > 

ตั้งเปดตอบกลับอัตโนมัติ คุณจะยังสามารถรับขอความได

รายชื่อ IM

ในหนาจอ รายชื่อสนทนา คุณสามารถดึงรายชื่อผูสนทนานั้นออกมาจากเซิรฟเวอร 

หรือเพิ่มรายชื่อผูสนทนาคนใหมลงในรายชื่อ เมื่อคุณล็อกอินเขาสูเซิรฟเวอร ราย

ชื่อผูสนทนาที่ใชในครั้งกอนหนาจะถูกเรียกขอมูลจากเซิรฟเวอรโดยอัตโนมัติ

ในการสรางรายชื่อใหม เลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหม > เพิ่มโดยผูใช กรอกในฟลด 

ชื่อเลน และ ID ผูใช และเลือก เรียบรอย

ในการยายรายชื่อจากรายการบนเซิรฟเวอรไปไวที่รายการที่ดึงมา ใหเลือก ตัวเลือก > 

รายชื่อใหม > ยายจากรายการอื่น

ในการเปลี่ยนรายการรายชื่อ IM ใหเลือก ตัวเลอืก > เปลี่ยนรายการรายชื่อ

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

เปดการสนทนา—เพื่อเริ่มการสนทนาใหม หรือดําเนินการสนทนาตอไปดวยรายชื่อ

เปดการติดตาม—เพื่อสั่งใหเครื่องแจงคุณทุกครั้งที่รายชื่อ IM ออนไลนหรือออฟไลน

อยูในกลุม—เพื่อดูวากลุมใดที่รายชื่อ IM เขารวมดวย

โหลดซ้ําสถานะผูใช—เพื่ออัพเดต

สถานะออนไลนจะแสดงโดยตัวบงช

หากคุณตั้งคา โหลดซ้ําสถานะ เป

การจัดการกลุม IM

หนาจอ กลุมสนทนา จะแสดงราย

รวมอยูในปจจุบัน 

เลื่อนไปที่กลุม เลือก ตัวเลอืก > ก

จัดเก็บ—เพื่อจัดเก็บกลุมที่ไมไดจัด

ดูผูรวมวง—เพื่อดูวาใครที่รวมวงอ

รายละเอียด—เพื่อดู ID กลุม, หัวข

มีสิทธิใ์นการแกไขเทานั้น) รายชื่อผ

ในการแกไขเทานั้น) และดูวาจะอน

การตัง้คา—ในการดแูละแกไขการ

“สรางกลุมขอความทันใจใหม” ในห

สรางกลุมขอความทันใจให

เลือก กลุมขอความทันใจ > ตัวเล

คุณสามารถแกไขการตั้งคาสําหรับ

ผูใชที่สรางกลุมจะไดรับสิทธิ์ผูดูแลก

ชื่อกลุม หัวขอกลุม และ ขอความ

เห็นเมื่อเขารวมกลุม

ขนาดกลุม—เพื่อระบุจํานวนสมาช
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ขอความทันใจที่คุณตองการเชื่อมตอ

กอินโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มตน สนทนา เลือก 

การเซิรฟเวอรขอความทันใจของคุณ เลือก 

ใหม ปอนการตั้งคาตอไปนี้:

วามทันใจ

องการใชกับเซิรฟเวอร

อความทันใจ

คุณ

ิการระบบ) 

ับการสื่อสารทางเสียงผานเครือขายแบบทันที

/GPRS การสนทนาจะใหการสื่อสารทาง

ใชการสนทนาเพื่อสั่งใหการสนทนาเปนแบบ

ับกลุมคน 

 คุณจะตองระบุจุดเชื่อมตอการสนทนา และ

ั้งคาในแบบขอความตัวอกัษรพิเศษจากผูให

ทนา
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

อนุญาตคนหา—เพื่อระบุวาผูอื่นสามารถคนหากลุมขอความทันใจโดยการคนหา

ไดหรือไม

สิทธิ์ในการแกไข—เพื่อระบุวาผูรวมวงกลุมขอความทันใจคนใดที่คุณตองการ

ใหสิทธิ์ เพื่อเชิญรายชื่อเขารวมในกลุมขอความทันใจ และแกไขการตั้งคากลุม 

สมาชิกกลุม—โปรดดู “เพิ่มและลบสมาชิกกลุม” ในหนา 53

รายชื่อที่ถูกสั่งหาม—พิมพชื่อผูรวมวงที่ไมไดรับอนุญาตใหเขารวมในกลุมขอความ

ทันใจ 

อนุญาตขอความสวนตัว—เพื่ออนุญาตการรับสงขอความระหวางผูรวมวงที่เลือก

ไวเทานั้น 

ID กลุม—ID กลุมถูกสรางขึ้นอัตโนมัติ และไมสามารถเปลี่ยนได

เพิ่มและลบสมาชิกกลุม

ในการเพิ่มสมาชิกลงในกลุม เลือก กลุมสนทนา เลื่อนไปที่ กลุมขอความทันใจ 

และเลือก ตัวเลือก > กลุม > การตั้งคา > สมาชิกกลุม > ที่เลอืกเทานั้น หรือ 

ทั้งหมด

ในการลบสมาชิกออกจากกลุมขอความทันใจ ใหเลื่อนไปที่สมาชิกนั้น และเลือก 

ตัวเลือก > ลบ ในการลบสมาชิกทั้งหมด เลือก ตัวเลือก > ลบทั้งหมด

การตัง้คาเซิรฟเวอรขอความทันใจ

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > การตัง้คาเซิรฟเวอร คุณจะไดรับการตั้งคาเปน

ขอความตัวอักษรแบบพิเศษจากผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการที่นําเสนอบริการ

สนทนานั้น คุณจะไดรับ ID ผูใชและรหัสผานจากผูใหบริการของคุณ เมื่อคุณสมัคร

ขอใชบริการ หากคุณไมทราบ ID ผูใชหรือรหัสผาน โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

เซิรฟเวอร—ดูรายชื่อเซิรฟเวอรขอความทันใจทั้งหมดที่กําหนดไว

เซิรฟเวอรที่ตั้งไว—เปลี่ยนเซิรฟเวอร

ประเภทล็อกอินสนทนา—ในการล็อ

ใชเมื่อเริ่มแอปพลิเคชั่น

ในการเพิ่มเซิรฟเวอรอันใหมลงในราย

เซิรฟเวอร > ตัวเลือก > เซิรฟเวอร

ชื่อเซิรฟเวอร—ชื่อของเซิรฟเวอรขอค

จุดเชื่อมตอที่ใช—จุดเชื่อมตอที่คุณต

ที่อยูเวบ็—ที่อยู URL ของเซิรฟเวอรข

ID ผูใช—ID ผูใชของคุณ

รหัสผาน—พิมพรหัสผานล็อกอินของ

สนทนา (บร

การสนทนา (PTT) คือบริการ IP สําหร

ทันใด ซึ่งจะใชงานผานเครือขาย GSM

เสียงโดยตรงที่เชื่อมตอกับการกดปุม 

หนึ่งตอหนึ่ง หรือเปนการสนทนารวมก

กอนที่คุณจะสามารถใชการสนทนาได

การตั้งคาสนทนา คุณอาจไดรับการต

บริการ ซึ่งเสนอบริการสนทนา

กด  และเลือก สวนตัว > การสน
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ง หากคุณตองการเห็นการแจงสายเรียกเขา เลือก 

ใหรับสายโทรสนทนาอตัโนมัติ เลือก ไมอนุญาต 

นาอัตโนมัติ

 ตั้งตามรูปแบบ หากคุณตองการใหการตั้งคา

นทนาเปนไปตามการตั้งคารูปแบบของคุณ 

ือไมมีเสียง การสนทนาจะถูกตั้งคาเปนหาม

ายผูอื่นโดยใชการสนทนา ยกเวนสําหรับคําขอ

บบเสียงสําหรับคําขอโทรกลับ

กคุณตองการล็อกอนิเขาสูบริการสนทนา เมื่อ

องคุณ (อักขระความยาวสูงสุด 20 ตัว) ซึ่งจะ

ิการของคุณอาจปดการใชงานตัวเลือกนี้ใน

ิม โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายหรือผูให

 ในการโทร 1 ตอ 1, ในการโทรแบบกลุม, 

ูใหบริการของคุณอาจปดการใชงานตัวเลือก

ิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายหรือผูให

หากตองการใหแสดงสถานะของคุณ หรือ ไม 
ส ว
น
ต ัว
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ในการสื่อสารเพื่อสนทนา บุคคลหนึ่งจะพูด ขณะที่คนอืน่ๆ จะรับฟงจากลําโพงที่

ติดมากับเครื่อง ลําโพงจะสงการตอบสนองไปยังกันและกัน เนื่องจากมีเพียงสมาชิก

กลุมเพียงคนเดียวเทานั้นที่จะสามารถพูดไดตลอดเวลาระยะเวลาสูงสุดของรอบใน

การพูดจึงถูกจํากัดไว ระยะเวลาสูงสุดมักจะถูกตั้งไวที่ 30 วินาที สําหรับรายละเอียด

ของระยะเวลารอบในการพูดสําหรับระบบของคุณ โปรดตดิตอผูใหบริการระบบ 

หรือผูใหบริการของคุณ

 คําเตือน: แนใจวาไดถือเครื่องไวขางหนาตัวเองแลว ไมใชไวที่หู ลําโพงมี

ไวเพื่อรับฟง การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอ

การไดยินเสียงของคุณ

การโทรศัพทมีความสําคัญเหนือกวากิจกรรมสนทนาเสมอ

ระบุจุดเชื่อมตอการสนทนา

ผูใหบริการสวนใหญจะใหคุณใชจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต (IAP) เปนจุดเชื่อมตอที่

ระบบตั้งให ผูใหบริการรายอืน่ๆ อาจจะใหคุณใชจุดเชื่อมตอ WAP ได โปรดติดตอ

ขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

หากคุณไมมีการเชื่อมตอ WAP คุณอาจตองติดตอผูใหบริการโทรศัพทของคุณเพื่อ

ขอความชวยเหลือครั้งแรก เมื่อคุณทําการเชื่อมตอ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต

www.nokia-asia.com/phonesettings

การตั้งคาสนทนา

กดปุม  และเลือก สวนตัว > การสนทนา > ตัวเลือก > การตัง้คา ปอน

ขอมูลตอไปนี้:

การตัง้คาผูใช:

การโทรสนทนาขาเขา—เลือก แจ

ยอมรับอัตโนมัต ิหากคุณตองการ

หากคุณตองการใหปฏิเสธสายสนท

แบบเสียงแจงโทรสนทนา—เลือก

เสียงเตือนสายเรียกเขาสําหรับการส

ตัวอยางเชน หากรูปแบบของคุณค

รบกวน และเมื่อคุณไมวางที่จะรับส

โทรกลับ (DND)

แบบเสียงคําขอโทรกลับ—เลือกแ

การเริ่มแอปพลเิคชั่น—เลือก หา

เปดเครื่อง

ชื่อเลนที่ตั้งไว—ใสชื่อเลนที่ตั้งไวข

ปรากฏใหผูใชรายอื่นไดเห็น ผูใหบร

เครื่องของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเต

บริการของคุณ

แสดงที่อยูสนทนาของฉัน—เลือก

ในการโทรทั้งหมด หรือ ไมเลย ผ

นี้ในเครื่องของคุณ สําหรับขอมูลเพ

บริการของคุณ

แสดงสถานะล็อกอิน—เลือก ใช 

หากตองการซอนสถานะของคุณ

www.nokia-asia.com/phonesettings


ส ว
น
ต ัว
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นึ่ง

ดวยจากรายการ และเลือก ตัวเลอืก > คุย 1 

ว เมื่อ คุยจบแลว ปลอยปุม 

อนที่จะสามารถสรางการโทรใหมได เลือก 

ไวหนาตัวคุณเสมอระหวางโทรสนทนา เพื่อ

นไมโครโฟน และอยาใชมือปดลําโพง

ตอหนึ่ง

หนึ่ง หรือ  เพื่อไมรับสาย

การโทรแบบหนึ่งตอหนึ่งหรือการโทรแบบกลุม

 > คุย 1 ตอ 1 หรือ สรางโทรสนทนาแบบ

 รายชื่อสนทนา เลือก ตัวเลือก > 

ยชื่อที่คุณตองการโทร และกด 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การตั้งคาการเชื่อมตอ:

โดเมน—ใสชื่อโดเมนที่คุณไดรับจากผูใหบริการของคุณ

ชื่อจุดเชื่อมตอ—ใสชื่อจุดเชื่อมตอ การสนทนา จําเปนตองมีชื่อจุดเชื่อมตอเพื่อ

สรางการเชื่อมตอไปยังเครือขาย GSM/GPRS  

ที่อยูเซิรฟเวอร—ใสที่อยู IP หรือชื่อโดเมนของเซิรฟเวอรการสนทนาที่ไดรับจาก

ผูใหบริการของคุณ

ชื่อผูใช—ใสชื่อผูใชที่ไดรับจากผูใหบริการของคุณ

รหัสผาน—ใสรหัสผาน หากจําเปน เพื่อทําการเชื่อมตอขอมูล รหัสผานมักจะไดรับ

จากผูใหบริการของคุณ และมักตองคํานึงถึงตัวพิมพ

ลอ็กอินเขาสูการสนทนา

กด  และเลือก สวนตัว > การสนทนา การสนทนาจะล็อกอินเขาสูบริการ

โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่ม

เมื่อล็อกอินสําเร็จ การสนทนาจะเชื่อมตอเขาสูกลุมที่ใชอยูโดยอัตโนมัติ เมื่อปด

แอปพลิเคชั่นลาสุด หากเชื่อมตอไมสําเร็จ เครื่องจะพยายามล็อกอินกลับเขาไป

ใหมโดยอัตโนมัติ จนกวาคุณเลือกที่จะออกจากการสนทนา

ออกจากการสนทนา

เลือก ตัวเลือก > ออก ปดการสนทนาหลังออกจากแอปพลิเคชั่น? ปรากฏขึ้น 

เลือก ใช เพื่อใหแอปพลิเคชั่นทํางานตอไปบนพื้นหลัง หรือ ไม เพื่อล็อกเอาตและ

ปดบริการ

หากมีหลายแอปพลิเคชั่นเปดอยู และคุณตองการสลับจากแอปพลิเคชั่นหนึ่งไป

ยังอีกแอปพลิเคชั่นหนึ่ง ใหกด  คางไว

ทําการโทรแบบหนึง่ตอห

เลือก ตัวเลือก > รายชื่อสนทนา

เลื่อนไปที่รายชื่อที่คุณตองการสนทนา

ตอ 1 

กด  เวลาทั้งหมดที่คุณคุยคางไ

คุณตองจบการโทรแบบหนึ่งตอหนึ่งก

เลิกเชื่อมตอ หรือ กด 

 เคล็ดลับ! คุณควรวางเครื่อง

ที่คุณจะไดเห็นจอภาพ คุยผา

รับสายการโทรแบบหนึง่

กด  เพื่อเริ่มการโทรแบบหนึ่งตอ

 เคล็ดลับ! คุณสามารถสราง

ไดจากรายชื่อ เลือก ตัวเลือก

กลุม

สรางการโทรแบบกลุม

ในการโทรแบบกลุม เลือก ตัวเลือก >

สรางโทรสนทนาแบบกลุม เลือกรา
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รตั้งคาไวลวงหนาแลว ใหเลือก ตัวเลือก > 

งตัวคุณเองได โดยเลือกชื่อชองของตัวคุณเอง 

มารถเชิญสมาชิกเพิ่มขึ้นไดอีกใหเขารวมใน

พาะผูใชที่ไดรับเชิญจากเจาภาพเทานั้นที่จะได

นตัวได

ี้: ชื่อชอง ความปลอดภัยของชอง 

อง (เลือกได) 

ถูกถามวาตองการสงคําเชิญชองหรือไม คําเชิญ

กอินเขาสูบริการสนทนาแลว ใหกด  

าตใหเขาใชงานได

ี่คุณคุยคางไว เมื่อคุยจบแลว ปลอยปุม  

การกด  ขณะที่สมาชิกอีกคนหนึ่งกําลัง

ลอย  รอใหอกีฝายหนึ่งพูดจบ และกด 

 หรือกด  คางไว และรอใหขอความ คุย 

หกด  เมื่ออีกคนหนึ่งที่หยุดพูดจะพูดถัดไป

 เลิกเชื่อมตอ หรือกด  
ส ว
น
ต ัว
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สมัครสถานะล็อกอินของผูอื่น
ในการสมัครหรือยกเลิกการสมัครสถานะล็อกอินสนทนาของผูอื่น เลือก ตัวเลือก > 

รายชื่อสนทนา เลือกรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > แสดงสถานะล็อกอิน หรือ 

ซอนสถานะล็อกอิน

สงคําขอโทรกลับ
ใน รายชื่อสนทนา ใหเลื่อนไปที่ชื่อที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > สงคําขอ

โทรกลับ

การตอบกลับคําขอโทรกลับ

เมื่อใครบางคนสงคําขอโทรกลับใหคุณ 1 คําขอใหมใหโทรกลับ จะปรากฏขึ้นใน

โหมดสแตนดบาย กด แสดง เพื่อเปด ถาดเขาโทรกลับ เลือกรายชื่อและเลือก 

ตัวเลือก > คุย 1 ตอ 1 เพื่อเริ่มการโทรแบบหนึ่งตอหนึ่ง  

ชอง
คุณสามารถเขารวมชองสาธารณะที่ถูกกําหนดการตั้งคาไวลวงหนาแลว ชอง

สาธารณะจะเปดใหกับทุกคนที่รูจัก URL ของชอง 

เมื่อคุณเชื่อมตอเขากับชอง และพูดคุยแลว สมาชิก ทั้งหมดที่เขารวมในชองจะได

ยินสิ่งที่คุณพูด ชองสามารถทํางานไดสูงสุดหาชองในเวลาเดียวกัน เมื่อมีมากกวา

หนึ่งชองที่ทํางานอยู ใหใช สลับ เพื่อเปลี่ยนชองที่คุณตองการคุยดวย  

เลือก ตัวเลือก > ชองสนทนา

ในการเชื่อมตอชองสาธารณะที่ถูกกําหนดการตั้งคาไวลวงหนาแลวเปนครั้งแรก เลือก 

ตัวเลือก > ชองใหม > เพิ่มที่มีอยู เมื่อคุณไดเขารวมชองที่ถูกกําหนดการตั้งคา

ไวลวงหนาแลว คุณตองปอน URL สําหรับชองนั้น

สรางชองของตัวคุณเอง

ในการสรางชองใหมที่ถูกกําหนดกา

ชองใหม > สรางใหม 

คุณสามารถสรางชองสาธารณะขอ

และเชิญสมาชิก สมาชิกเหลานั้นสา

ชองสาธารณะ 

คุณยังสามารถตั้งชองสวนตัวได เฉ

รับอนุญาตใหเขารวมและใชชองสว

สําหรับแตละชอง ใหระบุสิ่งตอไปน

ชื่อเลนในชอง และ ภาพยอของช

เมื่อคุณสรางชองสําเร็จแลว คุณจะ

ชองจะอยูในรูปขอความตัวอักษร

การคุยที่ชอง

ในการคุยที่ชองหลังจากที่คุณไดล็อ

คุณจะไดยินแบบเสียงที่บงชี้วาอนุญ

ทําตอเพื่อกด  เวลาทั้งหมดท

หากคุณพยายามตอบกลับชองดวย

คุยอยู ขอความ รอ จะปรากฏขึ้น ป

 อกีครั้ง เมื่อผูพูดจบการพูด

ปรากฏขึ้น

เมื่อคุณกําลังคุยอยูในชอง คนแรกใ

เมื่อคุณจบการโทรสนทนา ใหเลือก
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ที่ไมไดรับ ที่ไดรับและที่โทรออก ใหกด  

โทรลาสดุ เครื่องจะบันทึกเบอรที่ไมได

รือขายใชงานฟงกชั่นไดหลายฟงกชั่น โดย

ิการ

ในโหมดสแตนดบายเกี่ยวกับเบอรที่ไมไดรับ

การเบอรที่ไมไดรับ หากตองการโทรกลับ 

ขโทรศัพทที่ตองการ แลวกดปุม 

ด เลือก ตัวเลือก > ลางเบอรโทรลาสุด 

ารลบขอมูลการใชรายการใด ใหเปดขอมูล

ก > ลบรายการ ในการลบรายการแตละ

ารใช เลื่อนไปยังรายการที่ตองการ แลว

ายเรียกเขาและสายโทรออก กด  และ

โทร

ในขณะที่กําลังโทร เลือก สวนตัว > บันทึก > 

การโทร เลือก ใช หรือ ไม
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ในการดูสมาชิกที่ใชงานอยูในชองในขณะนี้ เมื่อคุณมีสายที่ใชอยูในชอง ใหเลือก 

ตัวเลือก > สมาชิกที่ใชงาน

คุณยังสามารถเชิญสมาชิกใหมใหเขารวมในชองเมื่อคุณเชื่อมตอเขากับชองได โดย

เลือก ตัวเลือก > สงคําเชิญ เพื่อเปดดูมุมมองการเชิญ คุณสามารถเชิญสมาชิก

ใหมไดเมื่อคุณเปนเจาภาพของชองสวนตัวเทานั้น หรือเมื่อชองนั้นเปนชองสาธารณะ 

คําเชิญชองจะอยูในรูปขอความตัวอกัษร

ตอบกลับคําเชิญชอง
ในการจัดเก็บคําเชิญชองที่ไดรับ เลือก ตัวเลอืก > จัดเก็บชองสนทนา 

ชองจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อสนทนาของคุณในหนาจอชอง

หลังจากที่คุณจัดเก็บคําเชิญชองแลว คุณจะถูกถามวาตองการเชื่อมตอไปยังชอง

หรือไม เลือก ใช เพื่อเปดหนาจอเซสชั่น การสนทนา เครื่องของคุณจะล็อกอินเขา

สูการบริการ หากคุณยังไมไดล็อกอิน

หากคุณปฏิเสธหรือลางคําเชิญ คําเชิญนั้นจะถูกจัดเก็บไวในถาดเขารับสงขอความ

ของคุณ ในการเขารวมชองในภายหลัง ใหเปดขอความเชิญและยอมรับ

ดูบันทกึสนทนา
กด  และเลือก สวนตัว > การสนทนา > ตัวเลือก > บันทึกสนทนา บันทึก

จะประกอบดวยโฟลเดอรตอไปนี้: เบอรไมไดรับ, สายที่ไดรับ และ เบอรที่สราง

คุณสามารถเริ่มการโทรสนทนาแบบหนึ่งตอหนึ่งจาก บันทึกสนทนา โดยกด 

บันทกึ

เบอรโทรลาสุด 

ในการดูเบอรโทรศัพทของสายสนทนา

และเลือก สวนตัว > บันทึก > เบอร

รับสายและที่รับสาย ก็ตอเมื่อระบบเค

ที่เครื่องตองเปดอยู และอยูในพื้นที่บร

 เคล็ดลับ! เมื่อคุณเห็นบันทึก

ใหเลือก แสดง เพื่อเขาสูราย

ใหเลื่อนไปยังชื่อหรือหมายเล

ในการลบรายการเบอรโทรลาสุดทั้งหม

ในหนาจอหลักของเบอรโทรลาสุด ในก

การใชที่ตองการลบ แลวเลือก ตัวเลือ

รายการในขอมูลการใช ใหเปดขอมูลก

กดปุม 

เวลาการโทร 

ในการดูระยะเวลาโดยประมาณของส

เลือก สวนตัว > บันทึก > เวลาการ

ในการตั้งใหจอภาพแสดงเวลาการโทร

ตัวเลือก > การตั้งคา > แสดงเวลา
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รขอความที่สงแลว กด  และเลือก ขอความ > 

อักษรที่แบงสงออกไปมากกวาหนึ่งครั้ง และการ

ก็บรวบรวมไวเปนรายการติดตอสื่อสารเพียงราย

 ศูนยรับสงขอความมัลติมีเดีย หรือเว็บเพจจะ

แพ็คเก็ต

> ตัวกรอง และตัวกรอง

การใชสายลาสุด และรายงานการนําสงขอความ

ันทึก เลือก ใช เพื่อยืนยัน

ัวเลือก > การตั้งคา > เวลาเก็บบันทึก ราย

ความจําโทรศัพทตามจํานวนวันที่ตั้งคาไว หลัง

วโดยอัตโนมัติเพื่อทําใหมีหนวยความจําที่เหลือ

เครื่องจะลบขอมูลไฟลบันทึก ขอมูลการโทรลาสุด 

มดอยางถาวร

ตอสื่อสารแตละรายการ เมื่ออยูในหนาจอไฟล

ี่ตองการ แลวกดจอยสติ๊ก

ะเอียด คุณสามารถคัดลอกหมายเลขโทรศัพท

งหมายเลขนั้นในขอความแบบตัวอักษรได เลือก 



เวลาการเชื่อมตอ: ในการดูจํานวนขอมูลซึ่งวัด

เวลาที่มีการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต ใหเลื่อนไป

วา แพคฯ และเลือก ตัวเลือก > ดูรายละเอียด
ส ว
น
ต ัว

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

 หมายเหตุ: ระยะเวลาการใชสายจริงที่แสดงในใบเรียกเก็บคาบริการ

จากผูใหบริการอาจแตกตางกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย 

การปดเศษ และปจจัยอื่นๆ

ในการลางตัวจับเวลาการโทร เลือก ตัวเลอืก > ลางตัวจับเวลา โดยที่คุณตอง

ปอนรหัสล็อคดวย “ความปลอดภัย”, “โทรศัพทและซิม” หนา 87

ขอมูลแพคเก็ต

ในการตรวจสอบจํานวนขอมูลที่สงและรับในระหวางการเชื่อมตอขอมูลแบบแพค

เก็ต กด  และเลือก สวนตวั > บันทึก > ขอมลูแพคเก็ต ตัวอยางเชน 

คุณอาจจะตองชําระคาบริการในการเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต ตามจํานวน

ขอมูลที่สงและรับ

การดูรายการติดตอสื่อสารทุกรายการ

ไอคอนใน บันทึก:

 สายเรียกเขา

 สายโทรออก

 รายการติดตอสื่อสารที่พลาดการติดตอ

ในการควบคุมสายสนทนาทุกสาย รวมทั้งขอความตัวอักษร หรือการเชื่อมตอขอมูล

ที่โทรศัพทลงทะเบียนไว ใหกด  เลือก สวนตัว > บันทึก และเลื่อนไปทางขวา

เพื่อเปดบันทึกทั่วไป สําหรับการสื่อสารแตละครั้ง คุณจะเห็นชื่อผูสงและผูรับ หมาย

เลขโทรศัพท ชื่อของผูใหบริการ หรือจุดเชื่อมตอ คุณยังสามารถกรองบันทึกทั่วไป

เพื่อดูเฉพาะเหตุการณหนึ่ง และสรางบัตรรายชื่อใหมโดยองิกับขอมูลในบันทึก

 เคล็ดลบั! หากคุณตองการเห็นเวลาของสายสนทนาบนจอภาพหลัก

ระหวางสายที่ใชอยู เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > แสดงเวลาการโทร > ใช

 เคลด็ลับ! ในการดูรายกา

สง

รายการยอยตางๆ เชน ขอความตัว

เชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ตจะถูกเ

การเดียว การเชื่อมตอกับเมลบอกซ

แสดงไวเปนการเชื่อมตอขอมูลแบบ

ในการกรองบันทึก เลือก ตัวเลือก

ในการลางเนื้อหาของบันทึก ขอมูล

อยางถาวร เลือก ตวัเลือก > ลางบ

ในการตั้ง เวลาเก็บบันทึก เลือก ต

การในไฟลบันทึกจะเก็บอยูในหนวย

จากนั้นเครื่องจะลบรายการดังกลา

เพิ่มขึ้น หากคุณเลือก ไมมีบันทึก 

และรายงานผลการสงขอความทั้งห

ในการดูรายละเอียดของรายการติด

บันทึกทั่วไป ใหเลื่อนไปยังรายการท

 เคลด็ลับ! ในหนาจอรายล

ลงในคลิปบอรดได และวา

ตัวเลือก > คัดลอกเบอร

ตัวนับขอมูลแพ็คเก็ตและตัวจับ

เปนกิโลไบต ที่ถูกโอนยายและระยะ

ที่รายการเขาหรืออกที่แสดงดวยคํา
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ทเคลื่อนที่บนโทรศัพทของคุณ ใหกด  

 ตัวเลือก > เปด

อมพิวเตอร 

ิวเตอรลงเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได 

บเทา, 128 MB RAM

B (หากตองติดตั้งทั้ง Microsoft DirectX และ 

และ 24-bit สี

รือ Windows XP

มพิวเตอร:

ดรเวอร Nokia Connectivity Cable 

คอมพิวเตอร 

tX 9.0 ลงบนคอมพิวเตอร โปรแกรม Microsoft 

ับ Lifeblog สําหรับคอมพิวเตอร
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nokia Lifeblog

ไดอารีมัลติมีเดียของ Nokia Lifeblog คือการรวมกันของซอฟตแวรสําหรับ

โทรศัพทเคลื่อนที่และคอมพิวเตอรที่เก็บไดอารีมัลติมีเดียของรายการที่คุณรวบรวมไว

ดวยโทรศัพท ไดอารีมัลติมีเดียของ Nokia Lifeblog จัดระเบียบรูปถาย วิดีโอ เสียง 

ขอความแบบอักษร ขอความมัลติมีเดีย และประกาศของเว็บบล็อกตามลําดับกอน

หลังที่คุณสามารถเรียกดู คนหา ใชรวมกัน เผยแพร และทําสําเนาขอมูลไวไดโดย

อัตโนมัติ ทั้ง Lifeblog สําหรับคอมพิวเตอรและ Lifeblog สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่

จะชวยใหคุณสงหรือบล็อกรายการเพื่อใหคนอื่นดูได

Lifeblog สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่จะติดตามรายการมัลติมีเดียของคุณโดยอตัโนมัติ 

ใช Lifeblog สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ที่อยูบนอุปกรณเพื่อเรียกดูรายการของคุณ 

สงรายการไปใหคนอื่น หรือเผยแพรรายการเหลานั้นลงบนเว็บ เชื่อมตออุปกรณไปยัง

เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดโดยการใชสายเคเบิลขอมูล USB หรือการเชื่อมตอ 

Bluetooth เพื่อโอนยายและซิงโครไนซรายการในอุปกรณกับเครื่องคอมพิวเตอรที่

ใชรวมกันได

Lifeblog 

สําหรับคอมพิวเตอรชวยใหคุณเรียกดูและคนหารายการที่คุณไดเก็บสะสมดวย

อุปกรณไดอยางงายดาย การโอนยายผานหนึ่งปุมโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB หรือ

การเชื่อมตอ Bluetooth จะทําใหรูปถาย วิดีโอ ขอความ และขอความมัลติมีเดียที่

คุณชื่นชอบถูกโอนกลับมาที่อุปกรณ

เพื่อการเก็บรักษาไวอยางปลอดภัย คุณสามารถสํารองฐานขอมูล Lifeblog โดย

การใชฮารดดิสก ซีดี ดีวีดี ไดรฟที่ถอดออกไดหรือไดรฟเครือขาย นอกเหนือจากนี้ 

คุณสามารถประกาศรายการลงในเว็บบล็อก (บล็อก) ของคุณ

 ใชแอปพลิเคชั่นนี้ไดเฉพาะในบางภาษาเทานั้น

ในการเริ่ม Lifeblog สําหรับโทรศัพ

และเลือก เครื่องมือ > Lifeblog >

การตดิตัง้ลงบนเครือ่งค

กอนติดตั้ง Lifeblog สําหรับคอมพ

คุณตองมีรายการตางๆ ดังตอไปนี้:

• 1 GHz Intel Pentium หรือเทีย

• เนื้อที่วางบนฮารดดิสก 400 M

Nokia PC Suite)

• กราฟกที่มีความจุ 1024x768 

• การดแสดงผลขนาด 32 MB

• Microsoft Windows 2000 ห

ในการติดตั้ง Nokia Lifeblog ลงคอ

1 ใสแผนซีดีรอม

2 ติดตั้ง Nokia PC Suite (รวมไ

สําหรับการเชื่อมตอ USB)

3 ติดตั้ง Nokia Lifeblog สําหรับ

หากยังไมไดติดตั้ง Microsoft Direc

DirectX 9.0 จะถูกติดตั้งลงพรอมก
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og PC ใหเลือก File (ไฟล) > Copy from phone 

และไปที่โทรศัพท)

อกไปยังคอมพิวเตอร รายการในหนาจอ To 

ิวเตอรจะถูกคัดลอกไปยังโทรศัพท

log ที่ดีที่สุดของคุณ ใหสงรายการเหลานั้นไป

ผูอื่นชม

ริการเว็บบล็อก สรางหนึ่งเว็บบล็อกหรือหลายๆ 

งของประกาศ และเพิ่มบัญชีเว็บบล็อกไปยัง

ริการเว็บบล็อกที่แนะนําสําหรับ Nokia Lifeblog 

ูที่ www.typepad.com

็บบล็อกใน Lifeblog สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ไว

คอมพิวเตอร แกไขบัญชีในหนาตาง Edit log 

ทรศัพท:

 หรือ Favourites (รายการโปรด) ใหเลอืก

ลงเว็บ

b (ประกาศบนเว็บ)

ั้งแรก Lifeblog สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่จะดึง

รของเว็บบล็อก

กจะเปดขึ้น เลือกเว็บบล็อกที่คุณตองการใช

ศบน:) หากคุณสรางเว็บบล็อกใหมแลว ในการ

ือก ตัวเลือก > Refresh blog list 
ส ว
น
ต ัว
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การเชื่อมตออุปกรณกับเครื่องคอมพิวเตอร

ในการเชื่อมตออุปกรณและคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดโดยการใชสายเคเบิลขอมูล 

USB ที่มาพรอมกับอุปกรณ:

1 ดูใหแนใจวาคุณไดติดตั้ง Nokia PC Suite แลว

2 เชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล USB กับอุปกรณและคอมพิวเตอร เมื่อคุณเชื่อมตอ

อุปกรณกับคอมพิวเตอรในครั้งแรกหลังจากที่คุณไดติดตั้ง Nokia PC Suite แลว 

คอมพิวเตอรจะติดตั้งไดรฟเวอรเฉพาะสําหรับอุปกรณ และอาจจะใชเวลา

สักครูหนึ่ง

3 เริ่มตนโปรแกรม Lifeblog PC

ในการเชื่อมตออุปกรณกับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดโดยการใชเทคโนโลยีไรสาย 

Bluetooth:

1 ดูใหแนใจวา คุณไดติดตั้ง Nokia PC Suite ลงคอมพิวเตอรแลว

2 ดูใหแนใจวา คุณไดจับคูอุปกรณกับคอมพิวเตอรผานเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth 

เขากับแอปพลิเคชั่น Get Connected ใน Nokia PC Suite แลว โปรดดูที่คูมือผูใช 

Nokia PC Suite และ “การเชื่อมตอ Bluetooth” หนา 73

3 เปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth บนโทรศัพทและคอมพิวเตอร

การคัดลอกรายการ

เมื่อคุณไดเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรโดยการใชสายขอมูล USB หรือ

การเชื่อมตอ Bluetooth คุณจะสามารถคัดลอกรายการของคุณระหวางโทรศัพท

กับคอมพิวเตอร

ในการคัดลอกรายการใหมหรือรายการที่แกไขแลวจากโทรศัพทไปยังเครื่อง

คอมพิวเตอร และคัดลอกรายการที่เลือกจากคอมพิวเตอรไปยังโทรศัพท:

1 เริ่มตนโปรแกรม Lifeblog PC

2 ในแอปพลิเคชั่น Nokia Lifebl

and to Phone (คัดลอกจาก

รายการใหมจากโทรศัพทจะถูกคัดล

phone (ไปเครื่อง) ในเครื่องคอมพ

การประกาศลงเว็บ

ในการแบงปนรายการ Nokia Lifeb

ยังเว็บบล็อกบนอินเทอรเน็ตเพื่อให

สิ่งแรกที่ตองทํา คือสรางบัญชีกับบ

เว็บบล็อกเทาที่คุณใชเปนปลายทา

ไดอารีมัลติมีเดีย Nokia Lifeblog บ

คือ TypePad จาก Six Apart ซึ่งอย

บนโทรศัพทของคุณ ใหเพิ่มบัญชีเว

ในสวนของการตั้งคาเว็บบล็อก บน

accounts (แกไขบัญชีบันทึก)

ในการประกาศรายการลงเว็บจากโ

1 ใน Timeline (เสนแบงเวลา)

รายการที่คุณตองการประกาศ

2 เลือก ตัวเลือก > Post to We

3 หากคุณใชคุณสมบัตินี้เปนคร

รายการเว็บบล็อกจากเซิรฟเวอ

4 กลองโตตอบประกาศเว็บบล็อ

จากรายการ Post to: (ประกา

อัพเดตรายการเว็บบล็อก ใหเล

(รีเฟรชรายการบล็อก) 
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ๆ ไฟลคุณสามารถดูเนื้อหาของรายการเหลานั้น

โฟลเดอร (รวมถึงโฟลเดอรยอย) หรือไฟลที่เลือก

าหรือรายการโปรด

ิวเตอร คุณมีหลายวิธีในการเลื่อนไปรอบๆ ใน

และ Favourites (รายการโปรด) วิธีที่รวดเร็ว

ดานหนาหรือดานหลัง เร็วหรือชา อีกวิธีหนึ่ง 

ี่ ใชคุณสมบัติ ไปยังวันที่... หรือใชปุมลูกศร

รเว็บบล็อกและความเขากันไดกับไดอารีมัลติมีเดี

www.nokia-asia.com/lifeblog หรือกด F1 ใน 

ดวิธีใช Nokia Lifeblog
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

5 พิมพชื่อเรื่องและคําบรรยายสําหรับประกาศ คุณยังสามารถเขียนเรื่องหรือ

คําอธิบายไดยาวกวาลงในชองเนื้อหาของขอความ

6 เมื่อทําทุกอยางพรอมแลว ใหเลือก ตัวเลือก > สง

ในการประกาศรายการลงเว็บจากคอมพิวเตอร:

1 ใน Timeline (เสนแบงเวลา) หรือ Favourites (รายการโปรด) ใหเลือกรายการ 

(ไดสูงสุด 50 รายการ) ที่คุณตองการประกาศลงเว็บ

2 เลือก File (ไฟล) > Post to the Web... (ประกาศบนเวบ็...) หนาตาง Post to 

the Web (ประกาศบนเว็บ) จะเปดออก

3 พิมพชื่อเรื่องและคําบรรยายสําหรับประกาศ คุณยังสามารถเขียนเรื่องหรือ

คําอธิบายไดยาวกวาลงในชองเนื้อหาของขอความ

4 เลือกเว็บบล็อกที่คุณตองการใชจากรายการ Post to: (ประกาศบน:)

5 เมื่อทําทุกอยางพรอมแลว ใหคลิกที่ปุม Send (สง)

การนําเขารายการจากแหลงอื่นๆ

นอกจากรูปภาพ .jpeg ของอุปกรณภาพ คุณยังสามารถนําเขารูปภาพ .jpeg คลิป

วิดีโอ .3gp, .mp4 ไฟลเสียง .arm และไฟลขอความ .txt จากแหลงอื่นๆ (เชน ซีดี ดีวีดี 

หรือโฟลเดอรในฮารดดิสก) ลงในไดอารีมัลติมีเดีย Nokia Lifeblog ไดอีกดวย

ในการนําเขารูปภาพหรือวิดีโอจากคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดลงใน Lifeblog 

สําหรับคอมพิวเตอร:

1 ใน Timeline (เสนแบงเวลา) หรือ Favourites (รายการโปรด) ใหเลือก File 

(ไฟล) > Import from PC... (นําเขาจากคอมพิวเตอร...) หนาตาง Import 

(นําเขา) จะเปดออก

2 เรียกดูรายการเพื่อคนหาไฟลรูปภาพหรือวิดีโอ หรือเสียงหรือไฟลขอความจาก

รายการ หรือสํารวจในโฟลเดอรอื่นเพื่อคนหาไฟลที่คุณตองการนําเขา ใชรายการ 

Look in (คนหาใน) เพื่อเรียกดูไดรฟหรืออุปกรณอืน่ๆ

3 เลือกโฟลเดอร ไฟล หรือหลาย

ในบานหนาตาง ดูตัวอยาง:

4 คลิก Open (เปด) เพื่อนําเขา

การเรียกดเูสนแบงเวล

เมื่อคุณเริ่ม Lifeblog สําหรับคอมพ

หนาจอ Timeline (เสนแบงเวลา) 

ที่สุดคือการจับตัวเลื่อนแลวเลื่อนไป

คือใหคลิกที่แถบเวลาเพื่อเลือกวันท

ขอมูลเพิ่มเตมิ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริกา

ย Nokia Lifeblog โปรดเยี่ยมชมที่ 

Lifeblog สําหรับคอมพิวเตอรเพื่อเป

www.nokia-asia.com/lifeblog
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ลว มีเพียงคุณเทานั้นที่สามารถดูรายการปฏิทิน

ยการดังกลาว แมวาบุคคลเหลานั้นจะสามารถ

าม 

ะแสดงใหผูที่สามารถเขาดูปฏิทินของคุณแบบ

ิน จะไมมีการคัดลอกรายการปฏิทินไปยังเครื่อง

ือก เรียบรอย

ันทึก ใหเลือก เงียบ เพื่อปดเสียงเตือนของปฏิทิน 

นาจอ ในการปดเสียงเตือนของปฏิทิน ใหเลือก 

 ใหเลือก เลือ่นปลุก

ทที่ใชรวมกันได เลือก ตัวเลอืก > สง > 

ิมีเดยี, ทางอีเมล หรือ ทาง Bluetooth

ยขอมูลปฏิทินและสิ่งที่ตองทําจากโทรศัพท Nokia 

ทของคุณ หรือซิงโครไนซขอมูลปฏิทินและสิ่งที่

คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดโดยใชชุดโปรแกรม 

ี่แผนซีดีรอมที่ใหมาพรอมกับโทรศัพท
ป
ฏ

 ิท
 ิน
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ปฏิทิน

 เคล็ดลบั! สํารองขอมูลในโทรศัพทดวย Nokia PC Suite อยูเสมอ คุณ

สามารถเรียกคืนขอมูล เชน รายการปฏิทิน มาไวที่โทรศัพทในภายหลัง

การสรางรายการปฏิทิน
 ปุมลัด: ในหนาจอปฏิทินที่ดูแบบ วัน สัปดาห หรือ เดือน ใหกดปุม ( —

) รายการการนัดหมายจะเปดออก และตัวอักษรที่คุณปอนจะถูกเพิ่ม

ลงในชอง หัวขอ ในหนาจอสิ่งที่ตองทํา รายการบันทึกสิ่งที่ตองทําจะ

เปดออก

1 กด  และเลือก สวนตัว > ปฏิทิน > ตัวเลือก > รายการใหม และ

หนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้: 

การประชุม—เพื่อแจงเตือนคุณเมื่อถึงการนัดหมายตามวันและเวลาที่ระบุไว 

บันทึก—เพื่อเขียนรายการทั่วไปในวันนั้น

วันครบรอบ—เพื่อแจงเตือนเมื่อถึงวันเกิดหรือวันพิเศษใดๆ รายการวันครบ

รอบตางๆ จะเตือนซ้ําทุกๆ ป

สิ่งที่ตองทํา—เพื่อแจงเตือนใหคุณทราบถึงงานที่คุณจะตองทําในวันที่

กําหนดไว

2 ปอนรายละเอียดในชอง

ปลุก (การประชมุ สิ่งที่ตองทําและการครบรอบ)—เลือก เปด และเลื่อนลงเพื่อ

พิมพลงในชอง เวลาปลุก และ วนัที่ปลุก  ในหนาจอวันที่แสดงการเตือน

เตือนซ้ํา—เลื่อนไปทางขวาเพื่อเปลี่ยนรายการที่จะเตือนซ้ํา (  แสดงขึ้น

ในหนาจอวัน)

เตือนซ้ําจนกวา—คุณสามารถตั้งวันที่สิ้นสุดสําหรับรายการที่ทําซ้ําได

ซิงโครไนเซชั่น:

สวนตัว—หลังการซิงโครไนซแ

ได โดยที่บุคคลอื่นจะไมเห็นรา

เขาดูปฏิทินแบบออนไลนไดก็ต

สาธารณะ—รายการปฏิทินจ

ออนไลนเรียกดูได 

ไมมี—เมื่อคุณซิงโครไนซปฏิท

พีซี

3 ในการบันทึกรายการนั้น ใหเล

เมื่อปฏิทินทําการเตือนใหทราบถึงบ

ขอความเตือนจะยังคงปรากฏบนห

หยุด ในการตั้งเตือนการเลื่อนปลุก

ในการสงบนัทึกปฏิทินไปยังโทรศัพ

ทางขอความตัวอักษร, ทางมัลต

 เคลด็ลับ! คุณสามารถยา

เครื่องอื่นๆ ไปไวในโทรศัพ

ตองทําของคุณไปยังเครื่อง

Nokia PC Suite โปรดดูท
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เลือก > ไปยังวันที่ เขียนวันที่ และเลือก ตกลง

ิน > ตัวเลอืก > แสดงสิ่งที่ตองทํา เพื่อเขียน

ว

ดก็ไดเพื่อเริ่มตนเขียนงานลงในชอง หัวขอ

าน ใหเลื่อนไปที่ชอง วันครบกําหนด และ

ทึก สิ่งที่ตองทํา เลื่อนไปที่ชอง ลําดับความ

ลําดับความสําคัญ ไอคอนของลําดับความ

มมีไอคอนสําหรับ ปกติ

ี่เสร็จแลว ใหเลื่อนไปที่งานในรายการ 

ือกเปนทําแลว

นรายการ สิ่งที่ตองทํา และเลือก ตัวเลือก > 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การตั้งคาการเตอืนในปฏิทนิ
คุณสามารถตั้งคาใหเครื่องเตือนความจําเมื่อมีการประชุมและเมื่อถึงวันครบรอบได

1 เปดรายการที่คุณตองการกําหนดใหมีการเตือน และเลือก ปลุก > เปด

2 ตั้ง เวลาปลุก และ วันที่ปลุก

3 เลื่อนลงมาที่ เตือนซ้ํา และเลื่อนไปทางขวาเพื่อเลือกจํานวนครั้งที่คุณตอง

การใหเสียงปลุกเตือนซ้ํา

4 เลือก เรียบรอย

ในการลบการเตือนในปฏิทิน เปดรายการที่คุณตองการลบการเตือน แลวเลือก ปลุก > 

ปด 

การดูปฏิทิน
 เคล็ดลับ! เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา เพื่อเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มตนของ

สัปดาหหรือหนาจอที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปดปฏิทิน

ในการเปดหนาจอเดือนหรือหนาจอสิ่งที่จะทํา เลือก ตัวเลือก > แสดงเปนเดือน /

แสดงสิ่งที่ตองทํา

ในหนาจอเดือน วันที่ที่มีรายการของปฏิทินจะแสดงพรอมกับรูปสามเหลี่ยมขนาด

เล็กตรงมุมลางขวา สวนในหนาจอสัปดาห บันทึกชวยจําและการครบรอบจะปรากฏ

กอนเวลา 8.00 น. กด  เพื่อสลับระหวางหนาจอเดือน หนาจอสัปดาห หนาจอ

วันและหนาจอสิ่งที่ตองทํา

ไอคอนในหนาจอวัน:

 บันทึก

 วนัครบรอบ

ไมมีไอคอนสําหรับ การประชุม

ในการเปดวันที่ที่แนนอน ใหเลือก ตัว

กด  เพื่อขามไปยังวันนี้

แสดงสิ่งที่ตองทํา

กด  และเลือก สวนตัว > ปฏิท

บันทึกและรักษา รายการสิ่งที่ตองทําไ

ในการเพิ่มบันทึก ใหกดปุมตัวเลขปุมใ

ในการกําหนดวันครบกําหนดสําหรับง

พิมพวันที่

ในการกําหนดความสาํคัญสําหรับบัน

สําคัญ และเลื่อนไปทางขวาเพื่อเลือก

สําคัญคือ  (สูง) และ  (ต่ํา) และไ

ในการทําเครื่องหมายงานวาเปนงานท

สิ่งที่ตองทํา และเลือก ตัวเลือก > เล

ในการเรียกคืนงาน ใหเลื่อนไปที่งานใ

เลือกเปนยังไมทํา
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การลบรายการปฏิทิน
การลบรายการที่ผานไปแลวใน ปฏิทิน จะชวยเพิ่มพื้นที่วางในหนวยความจําของ

โทรศัพทของคุณ

ในการลบมากกวาหนึ่งเหตุการณในครั้งเดียว ใหไปที่หนาจอเดือน และเลือก 

ตัวเลือก > ลบรายการ และหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้:

กอนวันที่—ลบรายการปฏิทินทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นกอนวันที่กําหนดไว

รายการทั้งหมด—ลบทุกรายการในปฏิทิน

การตัง้คาปฏิทนิ
เลื่อนไปที่การตั้งคาตอไปนี้และกดจอยสติ๊กเพื่อแกไข:

เสียงปลุกปฏิทิน—ในการเปลี่ยนเสียงปลุก ใหเลื่อนไปที่แบบเสียงใหมและกด

จอยสติ๊ก

มุมมองที่ตั้งไว—ในการเปลี่ยนหนาจอที่แสดงเมื่อคุณเปดปฏิทิน เลื่อนไปที่หนา

จอที่ตองการ และกดจอยสติ๊ก

สัปดาหเริ่มจาก—ในการเปลี่ยนวันแรกของสัปดาห เลื่อนไปที่วันที่ตองการและกด

จอยสติ๊ก

หัวเรื่องสัปดาห—เลือก เลขสัปดาห หรือ วันที่ของสัปดาห หากคุณเลือกวันอื่นที่

ไมใชวันจันทรใน สัปดาหเริ่มจาก คุณจะไมสามารถใชการตั้งคาขางตน

ในการจัดเก็บการตั้งคาของคุณ กด กลับ 
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 จากหนวยหนึ่ง (หลา) ไปเปนอกีหนวยหนึ่ง 

มชวย > ตัวแปลง

ีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิดพลาด

อยสติ๊กเพื่อเปดรายการหนวยวัด เลื่อนไปที่

ือก ตกลง

ละกดจอยสติ๊ก เลือกหนวยที่คุณตองการ

หนวย ชองถัดไป ใหเลือกหนวยที่คุณ  

ละพิมพคาที่คุณตองการแปลง ชอง มลูคา 

ที่แปลงแลวโดยอัตโนมัติ

 สําหรับเครื่องหมาย +, - (สําหรับอุณหภูมิ) 

ลําดับการแปลงคา ใหพิมพคาในชอง มูลคา 

กฏในชอง มูลคา ชองแรก

ออ
ฟ
ฟ
ศ
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ออฟฟศ

เครื่องคิดเลข

ในการบวก ลบ คูณ หาร และคํานวณรากที่สองและเปอรเซ็นต ใหกด  และเลือก 

โปรแกรมชวย > คิดเลข

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากัดในดานความถูกตองและไดรับการ

ออกแบบมาสําหรับการคํานวณอยางงาย

ในการจัดเก็บตัวเลขไวในความจํา (แสดงดวย M) เลือก ตัวเลือก > ความจํา > 

บันทึก ในการดึงหมายเลขในความจําเลือก ตัวเลือก > ความจํา > เรียกคนื 

ในการลางตัวเลขที่อยูในความจํา เลือก ตัวเลือก > ความจํา > ลบ

การคํานวณเปอรเซ็นต

1 ปอนตัวเลขที่คุณตองการคํานวณเปอรเซ็นต

2 เลือก , ,  หรือ 

3 ปอนเปอรเซ็นต

4 เลือก 

ตัวแปลง

ในการแปลงหนวยวัด เชน ความยาว

(เมตร) กด  และเลือก โปรแกร

โปรดตั้งขอสังเกตวา ตัวแปลง อาจม

ในการปดเศษ

1 เลื่อนไปที่ชอง ประเภท และกดจ

หนวยวัดที่คุณตองการใช แลวเล

2 เลื่อนไปที่ชอง หนวย ชองแรก แ

แปลงคา และกด ตกลง ในชอง 

ตองการแปลงมาไว

3 เลื่อนไปที่ชอง มูลคา ชองแรก แ

อีกชองหนึ่งจะเปลี่ยนมาแสดงคา

กด  เพื่อเพิ่มทศนิยมและ 

และ E (เลขยกกําลัง)

เคล็ดลบั! ในการเปลี่ยน

ชองที่สอง ผลลัพธจะปรา
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 และเลือก โปรแกรมชวย > สมุดบันทึก 

กรณอื่นที่ใชงานรวมกันได และสามารถจัดเก็บ

บ .txt) ที่ไดรับลงใน สมดุบันทึก
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การตั้งคาสกุลเงนิหลักและอัตราแลกเปลีย่น

กอนการแปลงสกุลเงิน คุณตองเลือกสกุลเงินหลัก และปอนอัตราแลกเปลี่ยน อัตรา

สกุลเงินหลักมักมีคาเทากับ 1 สกุลเงินหลักจะเปนตัวกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนของ

สกุลเงินอื่นๆ

1 เลือก ตัวแปลง > ตัวเลือก > อัตราแลกเปลีย่น รายการสกุลเงินจะปรากฏขึ้น 

และสกุลเงินหลักในปจจุบันจะอยูที่ดานบนสุด

เคลด็ลับ! ในการเปลี่ยนชื่อสกุลเงิน ใหไปที่หนาจออัตราสกุลเงิน 

เลื่อนไปที่สกุลเงินที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนชื่อสกุลเงิน

2 ในการเปลี่ยนสกุลเงินหลัก เลื่อนไปที่สกุลเงิน และเลือก ตัวเลือก > 

ตั้งเปนสกุลเงินหลัก

3 ใสอัตราแลกเปลี่ยน เลื่อนไปที่สกุลเงิน และปอนอัตราใหม นั่นคือ จํานวนเงิน

ในสกุลเงินนั้นกี่หนวยที่คิดเปนหนึ่งหนวยของสกุลเงินหลักที่คุณเลือกไว

หลังจากปอนอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ตองการครบทั้งหมดแลว คุณสามารถ

แปลงสกุลเงินได

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลัก คุณตองปอนอัตราใหม 

เนื่องจากเครื่องจะตั้งคาอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดไวกอนหนาใหเปนศูนย 

สมุดบันท

ในการเขียนสมุดบันทึก ใหกด 

คุณสามารถสงสมุดบันทึกไปยังอปุ

ไฟลขอความตัวอักษรทั่วไป (รูปแบ

ออ
ฟ
ฟ
ศ
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 การตั้งคา > การเชื่อมตอ > จุดเชื่อมตอ 

ชื่อมตอใหปฏิบัติตามคําแนะนําที่ไดรับจาก|

ารเชื่อมตอ” ในหนา 84

ัวเลือก > ตัวจัดการบุคมารค > เพิ่มบุคมารค 

สของเพจที่กําหนดใหกับ

างเปนจุดเชื่อมตอที่ตั้งไว ใหเลือก ตัวเลือก > 

บริการ

กอบดวยอินเตอรเน็ตแอดเดรส (ตองมี) ชื่อ

ผูใชพรอมทั้งรหัสผานหากเว็บเพจนั้นตองการ

ดไวแลวสําหรับเว็บไซตที่ไมไดเปนพันธมิตรกับ 

ประกันใดๆ ตอการใชงานไซตดังกลาว หาก

ุณควรจะยึดถือตามขอควรระวังสําหรับความ

ใดๆ

ชื่อมตอที่ระบบตั้งให หากคุณใชจุดเชื่อมตอที่

จเริ่มตนจะเปลี่ยนไปตามคานั้น
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

อินเทอรเนต็
ผูใหบริการหลายๆ รายไดจัดทําเพจที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการใชงาน

บนโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยเพจเหลานี้จะใช Wireless Markup Language (WML), 

Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) หรือ Hypertext Markup 

Language (HTML)

โปรดสอบถามการใชบริการ ราคา และภาษีตางๆ จากผูใหบริการระบบ หรือผูให

บริการ นอกจากนี้ ผูใหบริการจะใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชบริการตางๆ แกคุณ 

บรกิาร

กด  และเลือก บริการ

 ปุมลัด: ในการเริ่มตนการเชื่อมตอ ใหกดคางไวที่ปุม  ในโหมด

สแตนดบาย

จดุเชื่อมตอสําหรบับริการ

ในการเขาสูเพจตางๆ คุณจําเปนตองมีการตั้งคาบริการสําหรับเพจที่คุณตองการใช 

คุณอาจไดรับการตั้งคาเปนขอความแบบอักษรแบบพิเศษจากผูใหบริการเครือขาย

หรือผูใหบริการที่นําเสนอเว็บเพจนั้น โปรดดูที่ “ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 33 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายหรือผูใหบริการของคณุ

 เคล็ดลับ! คุณอาจดูขอมูลการตั้งคาไดที่เว็บไซตของผูใหบริการเครือขาย

หรือผูใหบริการ

การปอนการตั้งคาดวยตนเอง

1 กด  และเลือก เครื่องมือ >

และกําหนดการตั้งคาสําหรับจุดเ

ผูใหบริการ ของคุณ โปรดดูที่ “ก

2 กด  และเลือก บริการ > ต

ปอนชื่อของบุคมารคและแอดเดร

จุดเชื่อมตอปจจุบัน

3 ในการกําหนดใหจุดเชื่อมตอที่สร

การตั้งคา > จุดเชื่อมตอ

หนาจอบุคมารค
หนาจอบุคมารกเปดออกเมื่อคุณเปด 

 อภิธานศัพท: บุคมารคประ

บุคมารค จุดเชื่อมตอ และชื่อ

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่โหล

Nokia ทั้งนี้ Nokia จะไมรับรองหรือรับ

คุณเลือกการเขาใชเว็บไซตเหลานั้น ค

ปลอดภัยหรือเนื้อหาที่จะมีตอเว็บไซต

ไอคอนตางๆ ในหนาจอบุคมารค:

 เพจเริ่มตนที่กําหนดสําหรับจุดเ

ระบบตั้งใหจุดอื่นสําหรับการเรียกดู เพ
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ชือ่มตอ

 ปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ แสดงวาการ

กตเวยอินเตอรเน็ตหรือเซิรฟเวอรอินเตอรเน็ตถูก

มปลอดภัยไมไดแสดงวาการสงผานขอมูล

มูล (หรือที่ที่จัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) จะ

ะบบรักษาความปลอดภัยใหกับการสงขอมูล

อมูลหรือไม

ความปลอดภัย เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการ

อมูลเกี่ยวกับเซิรฟเวอรและการตรวจสอบความ

าความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เชน 

ดังกลาวนี้ คุณตองมีใบรับรองความปลอดภัย

ตอผูใหบริการของคุณ โปรดดูเพิ่มเติมที่ 

ะบริการที่เชื่อถือได และมีการรักษาความ

กันซอฟตแวรที่เปนอนัตรายเทานั้น

ารคหรือปอนที่อยูลงในชอง ( )

ฏขึ้นเปนตัวอักษรสีน้ําเงินขีดเสนใต และลิงคที่

ฏเปนสีมวง ภาพที่ทําหนาที่เหมือนเปนลิงคจะ

 และกดจอยสติ๊ก
อ ิน
เท
อร

 เน
 ็ต

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

 แฟมขอมูลบุคมารคอตัโนมัติประกอบดวยบุคมารค ( ) ที่ถูกรวบรวม

โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเรียกดูเพจตางๆ โดยรายการบุคมารคในแฟมขอมูลนี้จะถูกจัด

เรียงอัตโนมัติตามโดเมน

 บุคมารคตางๆ ที่แสดงชื่อหรืออินเตอรเน็ตแอดเดรสของบุคมารค

การเพิ่มบุคมารคดวยตนเอง

1 ในหนาจอบุคมารค เลือก ตวัเลือก > ตัวจัดการบุคมารค > เพิ่มบุคมารค

2 เริ่มปอนคาในชอง เฉพาะแอดเดรส URL เทานั้นที่จําเปนตองกําหนดใหถูกตอง 

หากคุณไมไดเลือกจุดเชื่อมตอใดๆ บุคมารคนั้นจะใชจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งให

โดยอัตโนมัติ กด  เพื่อพิมพอกัขระพิเศษ เชน /, ., : และ @ กด  

เพื่อลบตัวอักษร

3 เลือก ตัวเลือก > บันทึก เพื่อจัดเก็บบุคมารค

การสงบุคมารค

เลื่อนไปที่บุคมารค และเลือก ตัวเลือก > สง > ทางขอความตัวอักษร กด  

เพื่อสง คุณสามารถสงบุคมารคครั้งละมากกวาหนึ่งรายการได

การเชื่อมตอ
เมื่อคุณไดจัดเก็บการตั้งคาการเชื่อมตอที่จําเปนทั้งหมดไวแลว คุณก็จะสามารถเขา

สูเพจตางๆ ได

1 เลือกบุคมารค หรือปอนแอดเดรสในชอง ( ) เมื่อคุณปอนแอดเดรส บุค

มารคที่ตรงกันจะปรากฏขึ้นเหนือชองนั้น เลื่อนขึ้นเพื่อเลือกบุคมารคที่ตรงกัน

2 กดจอยสติ๊กเพื่อเริ่มตนดาวนโหลดเพจ

ระบบปองกันของการเ

หากเครื่องหมายความปลอดภัย 

สงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและเ

เขารหัสไว

อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาควา

ระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอ

ปลอดภัยขึ้นกับผูใหบริการวาจะมีร

ระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรที่ใหข

เลือก ตัวเลือก > รายละเอยีด > 

เชื่อมตอ สถานะการเขารหัส และข

ถูกตองของผูใช

คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติการรักษ

บริการดานธนาคาร ในการเชื่อมตอ

ดวย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติด

“การจัดการใบรับรอง” ในหนา 88

การเรียกดู
 ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพา

ปลอดภัยรวมทั้งการปอง

ในการดาวนโหลดเพจ ใหเลือกบุคม

ในหนาเบราเซอร ลิงคใหมจะปราก

คุณเขาเยี่ยมชมกอนหนานี้จะปราก

มีกรอบสีน้ําเงินลอมรอบ

ในการเปดลิงค ใหเลื่อนไปที่ลิงคนั้น
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โหลดที่กําลังดาวนโหลดอยู หยุดดาวนโหลด

ชวงที่เรียกดูอยูในปจจุบันจะปรากฏ คุณยัง

ือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > สิ่งที่ดาวนโหลด 

ารที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก เพื่อหยุด

กเลิกที่ดาวนโหลดคางไว หรือเปด จัดเก็บ 

ลว 

ารโดยแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน 

ลังภาพ

ปพลิเคชั่นและซอฟตแวรอื่นๆ ที่มาจากแหลงที่

และมีการปองกันจากซอฟตแวรที่เปนอันตราย

จะรวบรวมบุคมารคไวโดยอตัโนมัติ ขณะคุณ

เก็บไวในแฟมขอมูลบุคมารคอัตโนมัติ ( ) 

นมัติตามโดเมน โปรดดูเพิ่มเติมที่ 

หนา 70



อมูลซึ่งไมมีการเปลี่ยนแปลงบอยนัก คุณ

ขณะออฟไลนได ในหนาจอเพจที่จัดเก็บไว 

็บเพจที่บันทึกไวของคุณ

ลื่อนไปทางขวาในหนาจอบุคมารค ในหนาจอ

เพจที่จัดเก็บไว ( )

ลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืกเพิ่ม > บันทึกเพจ 

ราเซอรและดาวนโหลดเวอรชั่นลาสุดของเพจ

ัพทยังออนไลนอยูหลังจากคุณโหลดเพจอกีครั้ง
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

 ปุมลัด: ใช  เพื่อขามไปที่ทายเพจและ  เพื่อขามไปที่จุดเริ่มตน

ของเพจ

ในการไปยังเพจกอนหนาขณะเรียกดู เลือก กลับ หากคุณไมสามารถใชตัวเลือก 

กลับ ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการนําทาง > ประวัติ เพื่อดูรายการเพจที่

คุณคลิกเขามาดูตามลําดับกอนหนาในระหวางที่ทําการเรียกดู รายการประวัติการ

เยี่ยมชมจะถูกลบทิ้งทุกครั้งที่การเขาใชครั้งนั้นๆ สิ้นสุดลง

ในการกูเนื้อหาลาสุดจากเซิรฟเวอร ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการนําทาง > 

โหลดซ้ํา

ในการจัดเก็บบุคมารค ใหเลือก ตัวเลือก > บุคมารก > จัดเก็บเปนบุคมารก

 เคล็ดลับ! ในการเขาใชหนาจอบุคมารคขณะเรียกดู ใหกดปุมจอยสติ๊ก

คางไว ในการกลับไปที่หนาจอเบราเซอรอีกครั้ง ใหเลือก ตัวเลือก > 

กลับไปยังเพจ

ในการจัดเก็บเพจในขณะที่เรียกดู ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเพิ่ม > บันทึกเพจ 

คุณสามารถจัดเก็บเพจลงในหนวยความจําของโทรศัพทหรือในฮารดไดรฟ และเรียก

ดูเพจดังกลาวขณะออฟไลนได ในการเขาสูเพจภายหลัง ใหเลื่อนไปทางขวาในหนา

จอบุคมารคเพื่อเปดหนาจอ เพจที่บันทึกไว

ในการปอนที่อยู URL ใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการนําทาง > 

ไปยังที่อยูเว็บ

ในการเปดรายการคําสั่งหรือการดําเนินการเฉพาะสําหรับเพจที่เปดไวขณะนั้น เลือก 

ตัวเลือก > ตวัเลือกบริการ หากมี

คุณสามารถดาวนโหลดไฟลที่ไมสามารถปรากฏบนเพจได เชน เสียงเรียกเขา ภาพ 

โลโกระบบ ลักษณะ และวิดีโอคลิป ในการดาวนโหลดรายการ ใหเลื่อนไปยังลิงค 

และกดจอยสติ๊ก 

เมื่อคุณเริ่มดาวนโหลด รายการดาวน

ชั่วคราว หรือดาวนโหลดเสร็จแลวจาก

สามารถดูรายการเหลานี้ไดดวยการเล

เมื่ออยูในรายการ ใหเลื่อนไปยังรายก

ชั่วคราว กลับมาดาวนโหลดตอ หรือย

หรือลบดาวนโหลดที่ดาวนโหลดเสร็จแ

รายการที่ดาวนโหลดจะไดรับการจัดก

ภาพที่ดาวนโหลดจะถูกจัดเก็บไวใน ค

 ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชแอ

มีการรักษาความปลอดภัย

เทานั้น

 เคล็ดลับ! เบราเซอรของคุณ

เรียกดูเพจ บุคมารคจะถูกจัด

และไดรับการจัดการโดยอตัโ

“การตั้งคาสําหรับบริการ” ใน

การดูเว็บเพจที่บันทกึไว

หากตามปกติแลว คุณเรียกดูเพจที่มีข

สามารถบันทึกและเรียกดูไปยังเพจนั้น

คุณสามารถสรางแฟมขอมูลเพื่อจัดเก

ในการเปดหนาจอเพจที่จัดเก็บไว ใหเ

เพจที่จัดเก็บไว ใหกดจอยสติ๊กเพื่อเปด

ในการจัดเก็บเพจในขณะที่เรียกดู ใหเ

ในการเริ่มตนการเชื่อมตอกับบริการเบ

นั้น เลือก ตัวเลือก > โหลดซ้ํา โทรศ
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ูจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคชของเครื่อง

ก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคุณพยายามเขาใชหรือ

รรหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละ

นจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช ในการ

ือก > ตัวเลือกเพิ่ม > ลางความจําแคช

ลดไวแลวสําหรับเว็บไซตที่ไมไดเปนพันธมิตรกับ 

รับประกันใดๆ ตอการใชงานไซตดังกลาว หาก

 คุณควรจะยึดถือตามขอควรระวังสําหรับความ

ตใดๆ

ร

ากตัวเลือกตอไปนี้:

มตอที่ระบบตั้งไว กดจอยสติ๊กเพื่อเปดรายการ

ื่อมตอ” ในหนา 84 ผูใหบริการหรือผูใหบริการ

บางจุดหรือทั้งหมดไวใหกับอุปกรณของคุณ

ถเปลี่ยนแปลง สราง แกไข หรือยายออกได

ตองการโหลดภาพขณะเรียกดูหรือไม หากคุณ

ลังขณะที่เรียกดู ใหเลือก ตัวเลือก > 
อ ิน
เท
อร
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การดาวนโหลดและการสั่งซือ้รายการ
คุณสามารถดาวนโหลดรายการตางๆ เชน เสียงเรียกเขา ภาพ โลโกระบบ ลักษณะ 

และไฟลวิดีโอได รายการเหลานี้อาจเปนบริการที่ไมตองเสียคาใชจายหรือตองสั่งซื้อ 

รายการที่ดาวนโหลดจะไดรับการจัดการโดยแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน 

ภาพถายที่ดาวนโหลดจะถูกจัดเก็บไวใน คลังภาพ

 ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรอื่นๆ ที่มาจาก

แหลงที่มีการรักษาความปลอดภัยและมีการปองกันจากซอฟตแวรที่เปน

อันตรายเทานั้น

1 ในการดาวนโหลดรายการ ใหเลื่อนไปยังลิงค และกดจอยสติ๊ก

2 เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อซื้อรายการ

3 คุณควรอานขอมูลที่ใหอยางละเอยีด

ในการดาวนโหลดตอ เลือก ยอมรับ ในการยกเลิกการดาวนโหลด เลือก ยกเลกิ

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการดาวนโหลดเพลง โปรดดูที่ “ไปที่ รานคาเพลง” ในหนา 12

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือการสง

ตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) และเนื้อหาบางสวนได

การสิ้นสุดการเชื่อมตอ
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกเพิ่ม > ตัดการเชื่อมตอ เพื่อสิ้นสุดการเชื่อมตอและดู

เพจของเบราเซอรแบบออฟไลน หรือในการยุติการเชื่อมตอและปดเบราเซอร ใหเลือก 

ตัวเลือก > ออก

การลบขอมูลในแคช

ขอมูลหรือบริการตางๆ ที่คุณเรียกด

ของคุณ

แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเ

เขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองกา

ครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใชงา

ลางความจําแคชใหวาง เลือก ตัวเล

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่โห

Nokia ทั้งนี้ Nokia จะไมรับรองหรือ

คุณเลือกการเขาใชเว็บไซตเหลานั้น

ปลอดภัยหรือเนื้อหาที่จะมีตอเว็บไซ

การตัง้คาสําหรบับริกา

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจ

จุดเชื่อมตอ—ในการเปลี่ยนจุดเชื่อ

จุดเชื่อมตอที่มีอยู โปรดดูที่ “การเช

เครือขายของคุณอาจตั้งจุดเชื่อมตอ

ลวงหนาแลว และคุณอาจไมสามาร

โฮมเพจ—เพื่อกําหนดโฮมเพจ

โหลดภาพและเสียง—เลือกวาคุณ

เลือก ไม ในการโหลดภาพในภายห

แสดงรูปภาพ
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วบ็ เพื่อเปดเว็บเบราเซอรเพิ่มเติม สําหรับใช

บมาเพื่อการเรียกดูแบบเคลื่อนที่ตั้งแตเริ่มตน 

เอาไว 

ไปในทิศทางใดก็ไดบนเพจ ภาพที่เล็กลงของ

ุถึงพื้นที่ที่ปรากฏในปจจุบัน

ังสามารถเลือกที่ ตัวเลือก > เครื่องมือ > 

สีแดง และกดจอยสติ๊กเพื่อกลับไปที่หนาจอ

งภาพยอ ใหเลือก ตวัเลือก > ตัวเลือกการ

 ตัวเลือก > การตั้งคา > ปดกั้นหนาตาง

ือก ตัวเลอืก > คนหา และเริ่มตนปอนคําที่

นขณะที่คุณปอนขอความ

รฟดขาวและบล็อกฟดที่โฮสตโดยเว็บไซตตางๆ 

ตือนใหผูใชทราบเมื่อมีฟดลิงคสําหรับเว็บไซต

ัติและตัวเลือกอื่นๆ ในเว็บ โปรดดูที่ “บริการ” 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ขนาดแบบอักษร—เพื่อเลือกขนาดของขอความ

การเขารหัสที่ตัง้ไว—หากตัวอักษรในขอความแสดงไมถูกตอง คุณสามารถเลือก

การเขารหัสอื่นตามภาษานั้นๆ

บุคมารคอัตโนมัติ—ในการปดใชการรวบรวมบุคมารคอตัโนมัติ ใหเลือก ไมใช 

หากคุณตองการจัดเก็บบุคมารดอัตโนมัติตอ แตไมตองการแสดงแฟมขอมูลใน

หนาจอบุคมารค เลือก ซอนแฟมขอมูล

ขนาดจอภาพ—เพื่อเลือกคาที่จะแสดงขณะที่เรียกดู: เลือก ปุมเลือกเทานั้น หรือ 

ภาพเต็มจอ

หนาคนหา—เพื่อกําหนดเว็บเพจที่ถูกดาวนโหลดเมื่อคุณเลือก ตัวเลือกการนําทาง 

> เปดหนาคนหา ในหนาจอบุคมารค หรือเมื่อเรียกดู

การแสดงผล—หากคุณตองการใหแสดงเคาโครงหนาใหเหมือนกับที่อยูในโหมด 

จอภาพเล็ก เลือก โดยคุณภาพ—หากคุณไมตองการดาวนโหลด cascading style 

sheet จากภายนอก ใหเลือก โดยความเร็ว

คุกกี้—เพื่อใชหรือเลิกใชการรับและการสงคุกกี้

 อภิธานศัพท: คุกกี้ เปนวิธีการหนึ่งที่ผูใหบริการขอมูลใชระบุตัวผูใชและ

การตั้งคาสําหรับขอมูลที่ใชเปนประจํา

Java/ECMA สคริป—เพื่อใชหรือเลิกใชสคริป

แจงเตือนความปลอดภยั—เพื่อซอนหรือแสดงการแจงเกี่ยวกับความปลอดภัย

การสงคา DTMF—เลือกวาตองการยืนยันกอนที่โทรศัพทจะสงโทนเสียงแบบ 

DTMF ขณะที่กําลังโทรออกโดยใชเสียงหรือไม โปรดดูเพิ่มเติมที่ 

“ตัวเลือกที่สามารถใชไดระหวางที่กําลังใชสายสนทนา” ในหนา 24

เว็บ

กด  และเลือก อินเทอรเน็ต > เ

กับการเรียกดูเว็บไซตที่ไมไดจัดรูปแบ

เว็บ จะรักษาเคาโครงเพจแบบดั้งเดิม

ในการเลื่อนไปมาภายในเพจ ใหเลื่อน

เพจจะปรากฏพรอมกรอบสีแดงที่ระบ

ในการดูภาพยอของเพจปจจุบัน คุณย

ภาพรวมหนา ใชจอยสติ๊กเลื่อนกรอบ

ปกติ

ในการดูเพจที่เยี่ยมชมเร็วๆ นี้ในรูปขอ

นําทาง

ในการปดกั้นหนาตางปอปอัพ ใหเลือก

ปอปอัพ

ในการคนหาขอความตามเวลาจริง เล

จะใชคนหา คําที่ตรงกันจะปรากฏขึ้นใ

เว็บฟด: คุณสามารถสมัครขอรับบริกา

คุณสมบัติเว็บฟดของเบราเซอรยังจะเ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบ

หนา 67
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ดาวนโหลด!

ดาวนโหลด! (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คือ รานคาที่จําหนายเนื้อหา

สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่และคุณนํามาใชไดบนโทรศัพทของคุณ คุณสามารถเรียกดู 

ดาวนโหลด และติดตั้งรายการ เชน แอปพลิเคชั่นและไฟลสื่อ จากอินเทอรเน็ตมา

ไวที่โทรศัพทของคุณ 

รายการจะถูกจําแนกประเภทตามแค็ตตาล็อกและโฟลเดอรที่จัดใหโดยผูใหบริการ

แตละราย บางรายการอาจมีการเรียกเก็บคาใชจาย แตคุณมักดูตัวอยางรายการ

เหลานั้นไดโดยไมเสียคาใชจาย

กด  และเลือก อินเทอรเน็ต > ดาวนโหลด!

สําหรับรายละเอยีด โปรดดูที่ใบปลิวแอปพลิเคชั่นเพิ่มเติมที่ 

www.nokia.co.th/N91WCDMA_8GB/support

www.nokia.co.th/N91/support
www.nokia.co.th/N91WCDMA_8GB/support
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ูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงาน

พันธกับบริการหรือฟงกชั่นใชงาน และกําหนด

อกันอยางไร เชน รูปแบบแฮนดฟรีใชเมื่อตอง

แฮนดฟรีและโทรศัพท อุปกรณที่จะใชงานรวม

ดียวกัน

ยี Bluetooth ในบางพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับ

งคุณ

รือใหคุณสมบัติใดๆ ทํางานอยูโดยไมแสดง

 จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและ

อ Bluetooth ไมได โปรดดูที่ “ความปลอดภัย” 

กับการล็อคเครื่อง

tooth เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นเปนครั้งแรก 

คุณ หลังจากที่คุณเปดการเชื่อมตอ Bluetooth 

ท เปน เห็นไดทั้งหมด แลว ผูใชรายอื่นที่

 จะมองเห็นโทรศัพทของคุณและชื่อนี้

กา
รเ
ช ื่อ

ม
ตอ
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การเชือ่มตอ

การเชื่อมตอ Bluetooth

คุณสามารถเชื่อมตอแบบไรสายกับอุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันไดที่มีเทคโนโลยีไรสาย 

Bluetooth อุปกรณที่ใชงานรวมกันไดประกอบดวยโทรศัพทเคลื่อนที่ คอมพิวเตอร 

และอุปกรณเสริมตางๆ เชน ชุดหูฟง และชุดอุปกรณในรถยนต คุณสามารถใชการ

เชื่อมตอ Bluetooth เพื่อสงภาพ วิดีโอคลิป เพลงและคลิปเสียง และบันทึก เชื่อมตอ

ไรสายกับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได (เชน เพื่อโอนยายไฟล)

เนื่องจากอุปกรณที่ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth จะติดตอสื่อสารกันโดยใชคลื่นวิทยุ 

เครื่องของคุณและอุปกรณอีกเครื่องหนึ่งจึงไมจําเปนตองอยูที่เดียวกันในระยะการมอง

เห็นไดโดยตรง โดยที่คุณเพียงวางอุปกรณทั้งสองเครื่องใหอยูหางกันไมเกิน 10 เมตร 

(33 ฟุต) แมวาอาจจะมีสัญญาณรบกวนจากสิ่งกีดขวางอื่นๆ เชน ผนังหอง หรือ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอืน่ๆ ก็ตาม

โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 1.2 ซึ่งสนับสนุน

รูปแบบตอไปนี้ รูปแบบการเขาถึงโดยทั่วไป (Generic Access Profile) รูปแบบ

พอรตซีเรียล (Serial Port Profile) รูปแบบเครือขายแบบหมุนเลขหมายโทรศัพท 

(Dial-up Networking Profile) รูปแบบชุดหูฟง (Headset Profile) รูปแบบแฮนดฟรี 

(Handsfree Profile) รูปแบบการแลกเปลี่ยนวัตถุโดยทั่วไป (Generic Object 

Exchange Profile) รูปแบบ Object Push (Object Push Profile) รูปแบบการโอนไฟล 

(File Transfer Profile) รูปแบบภาพพื้นฐาน (Basic Imaging Profile) รูปแบบการ

แจกจายเสียงขั้นสูง (Advanced Audio Distribution Profile) รูปแบบการควบคุม

เสียง/วิดีโอระยะไกล (Audio/Video Remote Control Profile) และรูปแบบการเขาสูซิม 

(SIM Access Profile) คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก 

Nokia เทานั้น เพื่อสรางความมั่นใจในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี 

Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผ

รวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม

 อภิธานศัพท: รูปแบบจะสัม

วาอุปกรณที่ตางกันจะเชื่อมต

การเชื่อมตอระหวางอุปกรณ

กันได ตองสนับสนุนรูปแบบเ

ทั้งนี้ อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโล

เจาหนาที่ในทองถิ่นหรือผูใหบริการขอ

คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth ห

ผลบนหนาจอในขณะใชคุณสมบัติอื่น

อายุการใชงานแบตเตอรี่จะลดลง

เมื่อเครื่องถูกล็อค คุณจะใชการเชื่อมต

ในหนา 87 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว

การตั้งคา

กด  และเลือก เชื่อมตอ > Blue

เครื่องจะขอใหกําหนดชื่อของโทรศัพท

และเปลี่ยน การมองเห็นของโทรศัพ

ใชโทรศัพทผานเทคโนโลยี Bluetooth
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 ระยะไกล คุณไมสามารถใชโทรศัพทของคุณเพื่อ

วนการโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินบางหมายเลข

ี่ตองอยูภายในบริเวณพื้นที่ครอบคลุมของระบบ 

อกจากโหมด SIM ระยะไกลกอน หากล็อค

ลดล็อค

ล ใหกดปุมเปดปด และเลือก ออกจากโหมด

อดภัย

oth ใหเลือก Bluetooth > ปด หรือ การมองเห็น

ปลอดภัยกวาเมื่อตองหลีกเลี่ยงซอฟตแวรที่เปน

อมรับการเชื่อมตอ Bluetooth จากแหลงที่คุณ

มตอ Bluetooth

oth หลายรูปแบบในแตละครั้งได ตัวอยางเชน 

าเดียวกัน คุณยังสามารถโอนไฟลไปยังอุปกรณ
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

Bluetooth—เลือก เปด หรือ ปด ในการเชื่อมตอแบบไรสายกับอุปกรณอื่นที่ใชรวม

กันได กอนอืน่ใหตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth เปน เปด และสรางการเชื่อมตอ

การมองเห็นของโทรศัพท—ในการอนุญาตใหโทรศัพทของคุณถูกพบโดยอปุกรณ

อื่นผานเทคโนโลยี Bluetooth เลือก เห็นไดทั้งหมด เมื่อตองการซอนเครื่องโทรศัพท

จากอุปกรณเครื่องอื่น ใหเลือก ซอน

ชื่อของโทรศัพท—แกไขชื่อโทรศัพทของคุณ

โหมด SIM ระยะไกล—ในการเปดใชอุปกรณอื่น เชน อปุกรณเพิ่มพิเศษของชุด

โทรศัพทในรถยนตที่ใชรวมกันได ใหใชซิมการดในโทรศัพทของคุณเพื่อเชื่อมตอ

กับเครือขาย เลือก เปด

โหมด SIM ระยะไกล

ในการใชโหมด SIM ระยะไกล ใหเปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth และเปดใชโหมด 

SIM ระยะไกลดวยโทรศัพทของคุณ กอนจะเรียกใชโหมดได อุปกรณทั้งสองตองถูก

จับคูกันกอนและการจับคูจะเริ่มตนจากอีกอปุกรณหนึ่ง เมื่อจับคูกัน ใหใชรหัสยืนยัน 

16 หลัก และตั้งอีกอุปกรณหนึ่งเปนไดรับอนุญาต โปรดดูที่ “การจับคูอปุกรณ” ใน

หนา 75 โหมด SIM ระยะไกลจะถูกเรียกใชจากอุปกรณอืน่

เมื่อเปดใชโหมด SIM ระยะไกลบน Nokia N91 ของคุณ คําวา ซิมระยะไกล จะ

ปรากฏในโหมดสแตนดบาย การเชื่อมตอกับเครือขายไรสายจะถูกปด และแสดงดวย 

 ในพื้นที่แสดงเครื่องหมายความแรงของสัญญาณ และคุณไมสามารถใชบริการ

หรือคุณสมบัติตางๆ ของซิมการดที่ตองอยูภายในพื้นที่ครอบคลุมของระบบเซลลูลาร 

อยางไรก็ดี การเชื่อมตอ LAN ไรสายยังคงใชการไดอยูในระหวางใชโหมดซิมระยะ

ไกล

 คําเตือน: ในโหมด SIM

โทรออกหรือรับสาย ยกเ

หรือใชคุณสมบัติอืน่ๆ ท

ในการโทรออก คุณตองอ

โทรศัพทไว ใหปอนรหัสป

ในการออกจากโหมด SIM ระยะไก

ซิมระยะไกล

เคล็ดลับการรักษาความปล

เมื่อคุณไมไดใชการเชื่อมตอ Blueto

ของโทรศัพท > ซอน

การใชโทรศัพทในโหมดซอนมีความ

อันตราย

หามจับคูกับอปุกรณที่ไมรูจัก หามย

ไมเชื่อถือ

สงขอมูลโดยใชการเชือ่

คุณสามารถใชการเชื่อมตอ Blueto

ขณะคุณเชื่อมตอกับชุดหูฟง ในเวล

อื่นที่ใชงานรวมกันได

กา
รเ
ชื่อ

ม
ตอ
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) ในหนาจอหลักของแอปพลิเคชั่น 

เอง (1 - 16 หลัก) และตกลงกับเจาของ

 อุปกรณที่ไมมีอินเทอรเฟซผูใชจะมีรหัสผาน

ใชเพียงครั้งเดียวเทานั้น

> อุปกรณที่จับคูใหม อุปกรณที่มีเทคโนโลยี 

ี่จะเริ่มตนปรากฏบนหนาจอ เลือกอุปกรณ 

านเดียวกันนี้กับอปุกรณอีกเครื่องดวย หลัง

หนาจออุปกรณที่จับคูแลว

ื่อทําการคนหาอุปกรณ

ดรับอนุญาตหรือไมไดรับอนุญาต ใหเลื่อนไป

ปนี้:

ตอระหวางโทรศัพทของคุณและอุปกรณเครื่อง

อมูล และไมจําเปนตองมีการตอบรับหรือ

นี้กับอปุกรณสวนตัวของคุณเอง เชน ชุดหูฟง

งคุณ หรืออปุกรณอื่นของผูที่คุณไววางใจ  

หนาจออุปกรณที่ถูกจับคู

ารเชื่อมตอจากอุปกรณนี้ตองไดรับการยอม

ุปกรณ และเลือก ตัวเลือก > ลบ หากคุณ

 ตัวเลือก > ลบทั้งหมด

กา
รเ
ช ื่อ

ม
ตอ
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สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Bluetooth

• เมื่อ  ปรากฏในโหมดสแตนดบาย แสดงวามีการเปดใชการเชื่อมตอ 

Bluetooth

• เมื่อ  กะพริบ แสดงวาโทรศัพทของคุณพยายามเชื่อมตอกับอีกอุปกรณ

หนึ่ง

• เมื่อ  แสดงอยางตอเนื่อง แสดงวา กําลังมีการรับสงขอมูลโดยใชการ

เชื่อมตอ Bluetooth

 เคล็ดลับ! ในการสงขอความโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเปด 

สมุดบันทึก เขียนขอความ และเลือก ตัวเลือก > สง > ทาง Bluetooth

1 เปดแอปพลิเคชั่นหรือแฟมขอมูลที่เก็บรายการซึ่งคุณตองการสง เชน หาก

ตองการสงภาพไปยังอุปกรณอืน่ที่ใชงานรวมกันได ใหเปด คลังภาพ

2 เลือกรายการ และ ตัวเลือก > สง > ทาง Bluetooth ไอคอนของโทรศัพท 

ชื่อของโทรศัพท ชนิดของโทรศัพท หรือชื่อยอของโทรศัพทพรอมเทคโนโลยี 

Bluetooth ภายในพื้นที่ครอบคลุมจะเริ่มตนปรากฏบนหนาจอ

ไอคอนอุปกรณ:  คอมพิวเตอร  โทรศัพท  อุปกรณเสียงหรือ

วิดีโอและ  อุปกรณอื่น

ในการหยุดคนหากลางคัน ใหเลือก หยดุ

3 เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ

4 หากอุปกรณอีกเครื่องหนึ่งตองการจับคูกอนสงขอมูล เสียงสัญญาณจะดังขึ้น 

และเครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน โปรดดูที่ “การจับคูอปุกรณ” ในหนา 75

5 เมื่อสรางการเชื่อมตอไดแลว คําวา กําลังสงขอมูล จะปรากฏ

แฟมขอมูล สง ใน ขอความ ไมไดจัดเก็บขอมูลที่สงที่ใชการเชื่อมตอ Bluetooth

 เคล็ดลับ! ในขณะคนหาอุปกรณ อุปกรณบางอยางอาจแสดงแอดเดรส

เฉพาะเทานั้น (แอดเดรสอปุกรณ) ในการคนหาแอดเดรสเฉพาะของโทรศัพท 

ใหปอนรหัส *#2820# ในโหมดสแตนดบาย

การจับคูอุปกรณ

ในการเปดหนาจออปุกรณที่ถูกจับคู (

Bluetooth ใหเลื่อนไปทางขวา

กอนการจับคู ใหสรางรหัสผานของคุณ

อุปกรณอีกเครื่องไวใหใชรหัสเดียวกัน

ที่โรงงานตั้งมาไว รหัสผานดังกลาวจะ

ในการจับคูอุปกรณ ใหเลือก ตัวเลือก

Bluetooth ไรสายและอยูภายในพื้นท

แลวปอนรหัสผาน คุณตองปอนรหัสผ

การจับคู อุปกรณนั้นจะถูกบันทึกไวใน

อุปกรณที่ถูกจับคูจะแสดงดวย  เม

เมื่อตองการกําหนดใหเปนอุปกรณที่ไ

ยังอุปกรณ และเลือกจากตัวเลือกตอไ

ตั้งเปนผานการอนุญาต—การเชื่อม

นี้สามารถทําไดทันทีโดยคุณไมตองมีข

การใหสิทธิ์แยกตางหาก ใหใชสถานะ

หรือคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดขอ

แสดงถึงอุปกรณที่ผานการอนุญาตบน

ตั้งเปนไมผานการอนุญาต—คําขอก

รับจากคุณทุกครั้ง

ในการยกเลิกการจับคู ใหเลื่อนไปยังอ

ตองการยกเลิกการจับคูทั้งหมด เลือก
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ีซี
มกับแอปพลิเคชั่นการเชื่อมตอคอมพิวเตอร

แบบ เมื่อใช Nokia PC Suite คุณจะสามารถ

รตั้งคาของคุณและวัตถุที่มีสิทธิ์แบบ DRM 

สิ่งที่ตองทํา และโอนภาพระหวางโทรศัพทและ

ารดดิสกที่มีความจุถึง 8GB คุณจึงสามารถ

ไดหลายรอยรายการ

ั้ง เพื่อซิงโครไนซกับโทรศัพทของคุณ

ตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC Suite (ใชงานรวมกับ 

 ได) โปรดดูคูมือผูใชของชุดโปรแกรม Nokia PC 

 PC Suite ในหัวขอ ‘การติดตั้ง’ ในแผนซีดีรอม

แผนซีดีในไดรฟของซีดีรอมของเครื่องพีซีที่ใช

 ใหปฏิบัติดังตอไปนี้ เปด Windows Explorer 

แผนซีดีรอม แลวเลือก Autoplay

ด็ม

พื่อสงหรือรับอีเมล หรือเพื่อเชื่อมตอกับอินเตอร

 โดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth หรือสายเคเบิล

ําในการติดตั้งอยางละเอียดไดในคูมือผูใชของ

 ในตัวเลือกโมเด็มของซีดีรอม
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

เคล็ดลบั! หากคุณกําลังเชื่อมตอกับอุปกรณอยูในขณะนี้ และลบการจับคู

กับอุปกรณดังกลาว การจับคูจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ และการเชื่อมตอ

จะสิ้นสุด

การรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth

เมื่อคุณไดรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth สัญญาณเสียงจะดังขึ้น และ

เครื่องจะถามวาคุณตองการยอมรับขอความหรือไม หากคุณยอมรับ  จะ

ปรากฏขึ้น และรายการนั้นจะถูกนํามาวางไวในแฟมขอมูล ถาดเขา ใน ขอความ 

ขอความที่รับผานการเชื่อมตอ Bluetooth จะแสดงไวดวย  โปรดดูที่ “ถาดเขา—

รับขอความ” ในหนา 33

การปดการเชื่อมตอ Bluetooth

ในการปดการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก Bluetooth > ปด

สายเคเบิลขอมูล

คุณสามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดกับสายเคเบิล USB ดวยการเชื่อม

ตอสายเคเบิลขอมูล คุณสามารถใช Nokia PC Suite และโอนยายเพลงหรือขอมูล

อื่นๆ เชน ไฟลภาพ ระหวางโทรศัพทของเครื่องคอมพิวเตอร โปรดดูที่ “โอนเพลง” 

ในหนา 12 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนยายเพลง

กด  และเลือก เชื่อมตอ > สาย USB > โหมดสายเคเบิลขอมูล เลือก 

เครื่องเลนสื่อ เพื่อโอนยายเพลง PC Suite เพื่อใช Nokia PC Suite หรือ การ

ถายโอนขอมูล เพื่อโอนยายขอมูลอื่น ในการทําใหโทรศัพทถามถึงวัตถุประสงค

ของการเชื่อมตอทุกครั้งที่เชื่อมตอสายเคเบิล ใหเลือก ถามเมื่อเชื่อมตอ

การเชื่อมตอเครื่องพ
คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณพรอ

และการสื่อสารขอมูลในหลายๆ รูป

เชน ทําสํารองขอมูลและเรียกคืนกา

ซิงโครไนซรายชื่อ ปฏิทินและบันทึก

คอมพิวเตอรที่ใชรวมกัน และดวยฮ

จัดเก็บภาพและเสียงไวในโทรศัพท

ทําการเชื่อมตอจากเครื่องพีซีทุกคร

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีติด

Windows 2000 และ Windows XP

Suite และวิธีใชชุดโปรแกรม Nokia

ที่มาพรอมกับชุดขายมาตรฐาน

ซีดีรอม

ซีดีรอมควรจะเริ่มทํางาน เมื่อคุณใส

งานรวมกันได หากไมมีอะไรเกิดขึ้น

แลวคลิกขวาที่ไดรฟซีดีรอมที่คุณใส

การใชโทรศพัทเปนโมเ

คุณสามารถใชโทรศัพทเปนโมเด็มเ

เน็ตดวยเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได

รับสงขอมูล คุณสามารถดูคําแนะน

ชุดโปรแกรม PC Suite ของ Nokia

กา
รเ
ชื่อ

ม
ตอ
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ือ่มตอขอมูล

นไปที่การเชื่อมตอ และเลือก ตัวเลือก > 

(IAP) ที่ใชงาน หรือชื่อการเชื่อมตอโมเด็ม หาก

 สายขอมูล, ความเร็วสูง (GSM) หรือ 

มตอ: กําลังเชื่อมตอ, เชื่อมตอ (ไมใช), 

, กําลังตัดเชื่อมตอ หรือ ตัดเชื่อมตอแลว

ึ่งโทรศัพทไดรับ

จากโทรศัพท

มตอ

สงและการรับขอมูลในหนวยกิโลไบตตอวินาที

การเชื่อมตอรวมกัน)—จํานวนแอปพลิเคชั่น

กา
รเ
ช ื่อ

ม
ตอ
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เคล็ดลับ! เมื่อใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite เปนครั้งแรกเพื่อเชื่อมตอ

โทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดและเพื่อใชชุดโปรแกรม 

Nokia PC Suite ใหใชวิซารดเริ่มการติดตอที่มีใหเลือกใชในชุดโปรแกรมนี้ 

โปรดดูแผนซีดีรอมที่ใหมาในชุดขายมาตรฐาน

ตวัจัดการการเชื่อมตอ

คุณอาจใชงานการเชื่อมตอขอมูลหลายรายการในเวลาเดียวกัน เมื่อคุณใชโทรศัพท

ของคุณในระบบเครือขาย GSM และ UMTS กด  และเลือก เชื่อมตอ > ตวัเชื่อม 

ในการดูสถานะของการเชื่อมตอขอมูลหรือยุติการเชื่อมตอในเครือขาย GSM และ 

UMTS และ LAN ไรสาย ใหเลือก การเชื่อมตอที่ใช ในการคนหา LAN ไรสายที่มี

อยูภายในพื้นที่ ใหเลือก เครือขาย WLAN ที่ใชได

การเชื่อมตอขอมูล

ในหนาจอการเชื่อมตอที่ใชอยู คุณจะเห็นการเชื่อมตอขอมูลที่เปดไว: สายขอมูล ( ) 

การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต (  หรือ ) และการเชื่อมตอ LAN ไรสาย ( )

 หมายเหตุ: ระยะเวลาการใชสายจริงที่แสดงในใบเรียกเก็บคาบริการ

จากผูใหบริการอาจแตกตางกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย 

การปดเศษ และปจจัยอื่นๆ

ในการยุติการเชื่อมตอ เลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ ในการปดการเชื่อมตอ

ที่เปดอยูทั้งหมด ใหเลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอทั้งหมด

ในการดูรายละเอยีดของการเชื่อมตอ ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอยีด ราย

ละเอยีดที่แสดงจะขึ้นอยูกับชนิดของการเชื่อมตอ

การดูรายละเอียดการเช

ในการดูรายละเอียดการเชื่อมตอ เลื่อ

รายละเอียด

ชื่อ—ชื่อของจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต 

เปนการเชื่อมตอแบบ Dial-up

บริการ—ประเภทการเชื่อมตอขอมูล:

ขอมลูแพคเก็ต

สถานะ—สถานะปจจุบันของการเชื่อ

เชื่อมตอ (ใชงาน), พักการเชื่อมตอ

ไดรับ—จํานวนขอมูลในหนวยไบต ซ

สง—จํานวนขอมูลในหนวยไบต ซึ่งสง

ชวงเวลา—ระยะเวลาที่เปดใชการเชื่อ

ความเร็ว—ความเร็วปจจบุันของการ

เบอรโทร—หมายเลข Dial-up ที่ใช

ใชรวมกัน (ไมปรากฏ หากไมมีการใช

ที่ใชการเชื่อมตอเดียวกัน
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เชื่อมตอ ใหเลือกจุดเชื่อมตอที่สรางขึ้นมา 

า LAN ไรสายที่อยูภายในพื้นที่

งขึ้นเมื่อคุณสรางการเชื่อมตอขอมูลผานทาง

ย การเชื่อมตอ LAN ไรสายปจจุบันจะยุติลงเมื่อ

ิการเชื่อมตอ โปรดดูที่ “ตัวจัดการการเชื่อมตอ” 

างใชสายสนทนาหรือเมื่อใชขอมูลแพคเก็ต คุณ

N ไรสายไดเพียงจุดเดียวในแตละครั้ง แตแอปพลิ

 LAN ไรสายเดียวกัน

ุณยังสามารถใช LAN ไรสาย (หากมี) โปรด

อดภัยที่มีเมื่อสรางและใชการเชื่อมตอ LAN ไรสาย

งออกเปนสองโหมด ดังนี้: โครงสรางพื้นฐาน และ 

นจะอนุญาตใหมีการสื่อสารสองชนิด: เชื่อมตอ

รณที่ใชจุดเชื่อมตอ LAN ไรสายหรือเชื่อมตอ

ายผานอปุกรณที่มีจุดเชื่อมตอ LAN แบบไรสาย

กิจ โทรศัพทจะสามารถสงและรับขอมูลรวมกับ

การสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตสําหรับ

ื่อมตอ” ในหนา 84

บที่อยู Media Access Control (MAC) เฉพาะที่

คุณ ใหปอน  *#62209526# ลงไปในโหมด
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

LAN ไรสาย
เครื่องของคุณจะไดรับอนุมัติใหใชในเครือขายพื้นที่ทองถิ่นแบบไรสาย (LAN ไรสาย) 

ดวย LAN ไรสาย คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณของคุณเขากับอินเทอรเน็ต

บางประเทศ เชน ฝรั่งเศส มีขอจํากัดในการใช LAN ไรสาย โปรดติดตอขอขอมูล

เพิ่มเติมจากเจาหนาที่ในทองที่ของคุณ

คุณสมบัติที่ใช LAN ไรสายหรือใหคุณสมบัติใดๆ ทํางานอยูโดยไมแสดงผลบน

หนาจอในขณะใชคุณสมบัติอื่น จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและอายุ

การใชงานแบตเตอรี่จะลดลง

โทรศัพทของคุณสนับสนุนคุณสมบัติที่ใช LAN ไรสายตอไปนี้:

• IEEE 802.11g มาตรฐาน

• ทํางานที่ความถี่ 2.4 GHz

• วิธีการเขารหัสแบบ wired equivalent privacy (WEP) พรอมคียสูงสุด 128 บิต 

จุดเชื่อมตอแบบปองกัน Wi-Fi (WPA) และ 802.1x ใชฟงกชั่นเหลานี้ไดเฉพาะ

เมื่อเครือขายสนับสนุน

คุณสามารถสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP) ใน LAN ไรสาย และใชกับ

แอปพลิเคชั่นที่ตองเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต

การสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต

1 กด  และเลือก เชื่อมตอ > ตัวเชื่อม > เครือขาย WLAN ที่ใชได

2 โทรศัพทจะคนหา LAN ไรสายที่อยูภายในพื้นที่ 

ในการสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในเครือขาย ใหเลือก ตัวเลอืก > 

ระบุจุดเชื่อมตอ

3 โทรศัพทจะสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตโดยใชการตั้งคาที่ระบบตั้งไว 

ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต โปรดดูที่ “จุดเชื่อมตอ” 

ในหนา 84

เมื่อแอปพลิเคชั่นขอใหคุณเลือกจุด

หรือเลือก คนหา WLAN เพื่อ คนห

การเชื่อมตอ LAN ไรสายจะถูกสรา

จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต LAN ไรสา

คุณยุติการเชื่อมตอขอมูล ในการยุต

หนา 77

คุณสามารถใช LAN ไรสายในระหว

สามารถเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตอ LA

เคชั่นตางๆ สามารถใชการเชื่อมตอ

เมื่อคุณเรียกใชรูปแบบ ออฟไลน ค

ปฏิบัติตามขอกําหนดดานความปล

โหมดการทํางานใน LAN ไรสายแบ

เฉพาะกิจ

การทํางานในโหมดโครงสรางพื้นฐา

โทรศัพทไรสายเขาดวยกันผานอุปก

อุปกรณไรสายเขากับ LAN แบบมีส

ในการโหมดการทํางานแบบเฉพาะ

โทรศัพทอีกเครื่องหนึ่งไดโดยตรง ใน

เครือขายเฉพาะกิจ โปรดดูที่ “จุดเช

เคลด็ลับ! ในการตรวจสอ

เปนตัวระบุถึงโทรศัพทของ

สแตนดบาย
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ซ: ปกต ิ(การซิงโครไนซสองทาง)  

ศัพทเทานั้น

ําหนดรายการตอไปนี้ ติดตอผูใหบริการของ

าที่ถูกตอง

ือกเวอรชั่น SyncML ที่เซิรฟเวอรการซิง

 เพื่อซิงโครไนซอีเมล

ิรฟเวอรสําหรับเซิรฟเวอรของอีเมล (แสดงขึ้น

ซิรฟเวอร เปน 1.2)

งการเชื่อมตอขอมูล: อินเทอรเน็ต หรือ 

ะเมื่อตั้ง บริการเสริม เปน อินเทอรเน็ต)—

ับการเชื่อมตอขอมูล

สของโฮสตเซิรฟเวอร

เซิรฟเวอร (แสดงเฉพาะเมื่อตั้ง บริการเสริม 

หรับเซิรฟเวอรการซิงโครไนซ

สําหรับเซิรฟเวอรการซิงโครไนซ

ก ใช หากคุณตองการอนุญาตใหเซิรฟเวอร

เลือก ไม หากคุณตองการใหโทรศัพทถาม

ิรฟเวอรจะเริ่มตนขึ้น

งขึ้นเฉพาะเมื่อตั้ง บริการเสริม เปน 

ื่อพิมพชื่อผูใชและรหัสผานของเครือขาย 

และรหัสผานของผูใช

และกลับไปยังหนาจอหลัก

กา
รเ
ช ื่อ

ม
ตอ
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การซิงโครไนเซชั่น

กด  และเลือก เชื่อมตอ > ซิงค ซิงค เพื่อใชในการซิงโครไนซไนซบันทึก ปฏิทิน

และรายชื่อของคุณกับแอปพลิเคชั่นสมุดแอดเดรสและปฏิทินตางๆ ในคอมพิวเตอร

ที่ใชงานรวมกันได หรือในอินเตอรเน็ต

แอปพลิเคชั่นการซิงโครไนซใชเทคโนโลยี SyncML เพื่อทําการซิงโครไนซ สําหรับ

ขอมูลการใชงานรวมกับ SyncML โปรดติดตอผูแทนจําหนายของแอปพลิเคชั่น

ปฏิทินหรือสมุดแอดเดรส ซึ่งคุณตองการซิงโครไนซขอมูลโทรศัพทของคุณ

คุณอาจไดรับการตั้งคาการซิงโครไนซเปนขอความตัวอักษรแบบพิเศษ โปรดดูที่ 

“ขอมูลและการตั้งคา” ในหนา 33 

การสรางรปูแบบการซิงโครไนซใหม

1 หากไมไดกําหนดรูปแบบไว เครื่องจะถามวาคุณตองการสรางรูปแบบใหม

หรือไม เลือก ใช

ในการสรางรูปแบบใหมนอกเหนือจากรูปแบบที่มีอยู เลือก ตัวเลือก > 

รูปแบบการซิงคใหม เลือกวาคุณตองการใชการตั้งคาที่ระบบตั้งมา 

หรือคัดลอกคาจากไฟลรูปแบบที่มีเพื่อใชเปนคาพื้นฐานของรูปแบบใหม

2 กําหนดตัวเลือกตอไปนี้:

ชื่อรูปแบบการซิงค—เขียนชื่อบรรยายรูปแบบ

แอปพลิเคชั่น—เลือกแอปพลิเคชั่นที่จะซิงโครไนซกับรูปแบบนี้ รายชื่อ และ 

ปฏิทิน เปนตน เลื่อนไปที่แตละแอปพลิเคชั่นและกดจอยสติ๊กเพื่อกําหนดการ

ตั้งคาการซิงโครไนซ:

• รวมในซิงค—เลือก ใช หากคุณตองการซิงโครไนซแอปพลิเคชั่น

• ใน ฐานขอมูลระยะไกล พิมพพาธที่ถูกตองของปฏิทินแบบระยะไกล 

สมุดที่อยู หรือฐานขอมูลบนเซิรฟเวอร

• เลือก ประเภทการซิงโครไน

เซิรฟเวอรเทานั้น หรือ โทร

• การตั้งคาการเชื่อมตอ—ก

คุณหรือผูดูแลระบบสําหรับค

• เวอรชั่นของเซิรฟเวอร—เล

โครไนซใช คุณตองเลือก 1.2

• ID เซิรฟเวอร—พิมพ ID เซ

เฉพาะเมื่อตั้ง เวอรชั่นของเ

• บริการเสริม—เลือกชนิดขอ

Bluetooth

• จุดเชื่อมตอ (แสดงขึ้นเฉพา

เลือกจุดเชื่อมตอเพื่อใชสําหร

• ที่อยูของโฮสต—IP แอดเดร

• พอรต—หมายเลขพอรตของ

เปน อินเทอรเน็ต)

• ชื่อผูใช—ID ผูใชของคุณสํา

• รหัสผาน—รหัสผานของคุณ

• อนุญาตการขอซิงคฯ—เลือ

เริ่มตนการซิงโครไนซ

• ยอมรับการซิงคโครไนส—

คุณกอนการซิงโครไนซดวยเซ

• การตรวจสอบระบบ (แสด

อินเทอรเน็ต)—เลือก ใช เพ

เลื่อนลงเพื่อดูชองปอนชื่อผูใช

3 เลือก กลับ เพื่อจัดเก็บการตั้งคา
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เวอร

งจากผูใหบริการ

วอรการตั้งคาคอนฟเกอเรชั่น

เพื่อระบุเซิรฟเวอรการตั้งคาคอนฟเกอเรชั่น

นเพื่อระบุเครื่องของคุณใหกับเซิรฟเวอร

ะใชเมื่อเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร

รส URL ของเซิรฟเวอร

ซิรฟเวอร

ูใชและรหัสผานของคุณ

ับการตั้งคาคอนฟเกอเรชั่นจากเซิรฟเวอร ใหเลือก 

ุณตองการใหโทรศัพทขอคํายืนยันกอนรับคา

ือก ไม

าจะใชการตรวจสอบเครือขายหรือไม
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การซิงโครไนซขอมูล

ในหนาจอหลัก ซิงค คุณจะพบรูปแบบการซิงโครไนซตางๆ และชนิดขอมูลที่จะ

ซิงโครไนซ

1 เลือกรูปแบบการซิงโครไนซ และ ตัวเลอืก > ซิงโครไนส สถานะของการซิง

โครไนซจะปรากฏที่ดานลางของหนาจอ

ในการยกเลิกการซิงโครไนซกอนเสร็จสิ้น เลือก ยกเลิก

2 คุณจะไดรับการแจงเมื่อการซิงโครไนซเสร็จสมบูรณแลว หลังจากซิงโครไนซ

เสร็จแลว เลือก ตัวเลือก > ดบูันทึก เพื่อเปดไฟลบันทึกที่แสดงสถานะการ

ซิงโครไนซ (สมบูรณ หรือ ไมสมบูรณ) และจํานวนปฏิทินหรือรายการในรายชื่อ 

หรือบันทึกที่ถูกเพิ่ม อัพเดต ลบ หรือยกเลิก (ไมไดซงิโครไนซ) ในโทรศัพทของ

คุณหรือบนเซิรฟเวอร

ตัวจัดการอุปกรณ

กด  และเลือก เชื่อมตอ > ตัวจ.ก.อุป. คุณอาจไดรับรูปแบบเซิรฟเวอรและ

การตั้งคาคอนฟเกอเรชั่นตางๆ จากผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ หรือแผนกจัดการ

ขอมูลของบริษัท การตั้งคาคอนฟเกอเรชั่นเหลานี้อาจรวมถึงการตั้งคาจุดเชื่อมตอ

ของการเชื่อมตอขอมูล และการตั้งคาอื่นๆ ที่ใชในแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ในโทรศัพทของ

คุณ 

ในการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรและรับการตั้งกําหนดคาสําหรับโทรศัพทของคุณ เลือก 

ตัวเลือก > เริ่มการกําหนดคา

การตัง้คารูปแบบเซิรฟ

โปรดติดตอขอรับการตั้งคาที่ถูกตอ

ชื่อเซิรฟเวอร—ปอนชื่อของเซิรฟเ

ID เซิรฟเวอร—ปอน ID ที่ไมซ้ํากัน

รหัสผานเซิรฟเวอร—ปอนรหัสผา

จุดเชื่อมตอ—เลือกจุดเชื่อมตอที่จ

แอดเดรสของโฮสต—ปอนแอดเด

พอรต—ปอนหมายเลขพอรตของเ

ชื่อผูใช และ รหัสผาน—ปอนชื่อผ

อนุญาตการกําหนดคา—ในการร

ใช

รับทุกคําขอโดยอตัโนมัติ—หากค

คอนฟเกอเรชั่นจากเซิรฟเวอร ใหเล

การตรวจสอบเครือขาย—เลือกว
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องการกําหนดคาศูนยฝากขอความไวสําหรับ

แอปพลิเคชั่นไวในโทรศัพท และสมัครเพื่อขอ

ตั้งคาการสนทนา (บริการเสริมจากระบบ

จหาผูใหบริการเครือขายที่พรอมนํามาใช

กลง หรือเลื่อนไปที่ผูใหบริการเครือขายรายอื่น 

บุชื่อผูใช รหัสผานและชื่อเลน เลือกแตละ

ลี่ยน พิมพรายละเอียด แลวเลือก ตกลง

พิมพรายละเอียดตางๆ เสร็จแลว

องการกําหนดคา การสนทนา สําหรับผูให

เค
รื่อ

งม
ือ
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เครื่องมือ

ตัวชวยตั้งคา

ตัวชวยตั้งคา ทําหนาที่กําหนดคาอุปกรณของคุณใหกับการตั้งคาของผูใหบริการ 

(MMS, GPRS อินเทอรเน็ตเคลื่อนที่และการสตรีม) อีเมล และการสนทนา 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โดยอิงกับขอมูลของผูใหบริการเครือขายของคุณ

ในการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตองติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ หรือผูให

บริการเพื่อเรียกใชการเชื่อมตอขอมูลหรือบริการอื่น

กด  และเลือก เครื่องมือ > ตัวชวยตั้งคา

เลือกรายการจากเมนูที่คุณตองการกําหนดคาอุปกรณของคุณ และกดจอยสติ๊ก 

อีเมล

1 เมื่อคุณเลือกที่จะกําหนดคาการตั้งคาอีเมล ตัวชวยตั้งคา จะตรวจหาผูให

บริการเครือขายที่พรอมนํามาใชและขอคํายืนยันจากคุณ เลือก ตกลง หรือ

เลื่อนไปที่ผูใหบริการเครือขายรายอืน่ และเลือก ตกลง

2 เลือกผูใหบริการอีเมลของคุณจากรายการ

3 เลือกเซิรฟเวอรจดหมายออก ใชเซิรฟเวอรที่ระบบตั้งไวหากคุณไมแนใจ

4 ตัวชวยตั้งคา จะขอใหคุณปอนรายละเอยีดของที่อยูอีเมลของคุณ รวมถึง

ชื่อผูใชและรหัสผาน เลือกแตละรายการและเลือก ตวัเลือก > เปลี่ยน พิมพ

รายละเอียด แลวเลือก ตกลง

5 เลือก ตัวเลือก > ตกลง เมื่อคุณพิมพรายละเอียดตางๆ เสร็จแลว

6 เลือก ตกลง เพื่อยืนยันวา คุณต

ผูใหบริการเฉพาะราย

7 เลือก ตกลง

การสนทนา

ใชตัวเลือกนี้ไดเฉพาะเมื่อคุณไดติดตั้ง

รับบริการแลว

1 เมื่อคุณเลือกที่จะกําหนดคาการ

เครือขาย) ตัวชวยตั้งคา จะตรว

และขอคํายืนยันจากคุณ เลือก ต

และเลือก ตกลง

2 ผูใหบริการบางรายตองการใหระ

รายการและเลือก ตัวเลือก > เป

3 เลือก ตัวเลือก > ตกลง เมื่อคุณ

4 เลือก ตกลง เพื่อยืนยันวา คุณต

บริการเฉพาะราย
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าในโทรศัพท หรือ ภาษาที่ใชเขียน จะมีผล

คุณ และการเปลี่ยนแปลงยังจะมีผลตอไปจน

ีกครั้ง

าในที่นี้จะมีผลกับตัวอกัษรและตัวอกัษรพิเศษ

นานุกรมสําหรับระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

กดคําอัตโนมัติเปน เปด หรือ ปด สําหรับตัว

สําหรับระบบชวยสะกดคําอัตโนมัตินี้มีใหเฉพาะ

วามตอนรับหรือโลโกจะแสดงชั่วขณะหนึ่งทุกครั้ง

ื่อใหภาพที่ระบบตั้งไว ขอความ เพื่อเขียนบันทึก

0 ตัว) หรือ รูปภาพ เพื่อเลือกภาพถายหรือภาพ

ถกําหนดการตั้งคาบางอยางใหกลับไปเปนคา

็อค โปรดดูที่ “ความปลอดภัย”, “โทรศัพทและซิม” 

ใชเวลาในการเปดเครื่องนานกวาปกติ เอกสาร

ลัดไปยังแอปพลิเคชั่นในโหมดสแตนดบายบน

นดบายพิเศษ” ในหนา 21

ปุมลัดใหกับปุมเลือกทางซาย ( ) ใน

ิเคชั่นจากรายการ

ปุมลัดใหกับปุมเลือกทางขวา ( ) ใน

ิเคชั่นจากรายการ
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ผูใหบรกิาร

1 เมื่อคุณเลือกที่จะกําหนดคาการตั้งคาผูใหบริการของคุณ ตัวชวยตั้งคา 

จะตรวจหาผูใหบริการเครือขายที่พรอมนํามาใชและขอคํายืนยันจากคุณ เลือก 

ตกลง หรือเลื่อนไปที่ผูใหบริการเครือขายรายอื่น และเลือก ตกลง

2 เลือก ตกลง เพื่อยืนยันวา คุณตองการกําหนดคาอุปกรณของคุณสําหรับ

ผูใหบริการเฉพาะราย

ขอมูลเพิ่มเติม

หากคุณประสบปญหาขณะใช ตัวชวยตั้งคา โปรดดูที่ เว็บไซตการตั้งคาโทรศัพท

โนเกียไดที่ www.nokia-asia.com/phonesettings

การตัง้คา

ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคา กด  และเลือก เครื่องมือ > การตั้งคา เลื่อนไป

ที่กลุมการตั้งคา และกดจอยสติ๊กเพื่อเปดออก เลื่อนไปที่การตั้งคาที่คุณตองการ

เปลี่ยนแปลง และกดจอยสติ๊ก

โทรศพัท

ทั่วไป

ภาษาในโทรศัพท—การเปลี่ยนภาษาของขอความที่ปรากฏบนหนาจอในเครื่อง

โทรศัพท จะมีผลตอรูปแบบวันที่และเวลา และตัวคั่นอืน่ๆ ที่ใชในการคํานวณ เปนตน 

อัตโนมัติ เลือกภาษาตามขอมูลที่อยูบนซิมการดของคุณ หลังจากที่คุณเปลี่ยน

ภาษาของขอความที่จะปรากฏ โทรศัพทจะปดและเปดขึ้นมาใหม

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาของ ภาษ

ตอทุกแอปพลิเคชั่นในโทรศัพทของ

กวาคุณจะเปลี่ยนการตั้งคาเหลานี้อ

ภาษาที่ใชเขียน—การเปลี่ยนภาษ

ที่มีอยูขณะเขียนขอความและใชพจ

ตัวชวยสะกดคํา—ตั้งระบบชวยสะ

แกไขทุกตวัในโทรศัพท พจนานุกรม

ในบางภาษาเทานั้น

โลโกหรือขอความตอนรับ—ขอค

ที่คุณเปดโทรศัพท เลือก ที่ตั้งไว เพ

ขอความตอนรับ (ตัวอักษรไมเกิน 5

จาก คลงัภาพ

ตั้งคาเดมิของเครื่อง—คุณสามาร

เดิมได ทั้งนี้ คุณจําเปนตองมีรหัสล

ในหนา 8  หลังจากรีเซ็ต เครื่องจะ

และไฟลจะไมไดรับผลกระทบ

โหมดพรอมทํางาน

โหมดสแตนดบายพิเศษ—ใชปุม

โทรศัพท โปรดดูที่ “โหมดโหมดสแต

ปุมเลือกทางซาย—ในการกําหนด

โหมดสแตนดบาย ใหเลือกแอปพล

ปุมเลือกทางขวา—ในการกําหนด

โหมดสแตนดบาย ใหเลือกแอปพล

เค
รื่อ

งม
ือ

7

www.nokia-asia.com/phonesettings
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รียกซอน หรือ ตรวจสอบสถานะ เพื่อตรวจ

สงขอความตัวอักษรไปใหกับผูโทรเพื่อแจงถึง

ูที่ “การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย” ในหนา 24

ี่จะสงในขอความตัวอักษร เมื่อคุณปฏิเสธไม

ทรศัพทของคุณจะพยายามตอสายใหถึง 10 

ในการหยุดการเรียกซ้ําอตัโนมัติ ใหกด 

ื่อคุณตองการใหโทรศัพทแสดงระยะเวลาใช

สามารถโทรตามเบอรที่กําหนดใหกับการ

ปุมนั้นคางไว โปรดดูเพิ่มเติมที่ 

สามารถรับสายเรียกเขาไดดวยการกดปุม

ขาย)—การตั้งคานี้จะปรากฏหากซิมการด

มายเลข นั่นคือโทรศัพท 2 สาย ใหเลือกวา

สงขอความตัวอักษร อยางไรก็ดี คุณจะ

ยได ไมวาจะเลือกสายใดไวก็ตาม หากคุณ

ริการกับบริการเครือขายนี้ คุณจะไมสามารถ

รากฏในโหมดสแตนดบาย

งสายตาง ใหกด  คางไวในโหมด

เค
รื่อ

งม
ือ
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

แอปฯโหมดสแตนดบายที่ใช—ในการเลือกปุมลัดของแอปพลิเคชั่นที่คุณตอง

การใหปรากฏในโหมดสแตนดบายที่ใชอยู ใหเลือกแอปพลิเคชั่นจากรายการ คุณ

จะใชการตั้งคานี้ไดเฉพาะเมื่อเปด โหมดสแตนดบายพิเศษ

คุณยังสามารถกําหนดปุมลัดใหกับการขยับจอยสติ๊กในทิศทางตางๆ เลือกแอปพลิ

เคชั่นสําหรับการขยับแตละทิศทางจากรายการ คุณสามารถใชปุมลัดสําหรับ

จอยสติ๊กเฉพาะเมื่อปด โหมดสแตนดบายพิเศษ

โลโกระบบ—คุณสามารถดูการตั้งคานี้ไดตอเมื่อคุณไดรับและจัดเก็บโลโกระบบไว 

โดยคุณสามารถเลือกใหเครื่องแสดงหรือไมแสดงโลโกระบบก็ได

จอภาพ

ความสวาง—คุณสามารถปรับคาความสวางของหนาจอแสดงผลใหสวางขึ้นหรือ

มืดลงได

หมดเวลาประหยัดพลังงาน—โหมดประหยัดพลังงานจะถูกเรียกใชเมื่อหมดระยะ

เวลาที่กําหนดไว

เวลาแสงสวาง—เลือกระยะหมด-เวลาหลังจากที่ไฟดานหลังของหนาจอถูกปด

ตัง้คาการโทร

สง ID ผูโทรเขาของฉัน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)—คุณสามารถกําหนด

หมายเลขโทรศัพทที่จะใหปรากฏ (ใช) หรือซอนจาก (ไม) ตอคูสนทนาที่คุณกําลัง

โทรติดตอ หรืออาจใหผูใหบริการเครือขายกําหนดใหหากคุณไดสมัครขอใชบริการ

ดังกลาว (ตั้งจากเครือขาย)

สายเรียกซอน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)—หากคุณเปดใชบริการสายเรียก 

ระบบจะแจงใหคุณทราบวามีสายเรียกเขาสายใหมขณะที่คุณกําลังใชสายสนทนา

สายแรกอยู เลือก ทํางาน เพื่อรองขอใหเครือขายเปดใชสายเรียกซอน ยกเลิก 

เพื่อรองขอใหเครือขายปดการใชสายเ

สอบวาฟงกชั่นนั้นทํางานอยูหรือไม

ไมรับสายดวย SMS—เลือก ใช เพื่อ

สาเหตุที่คุณไมสามารถรับสาย โปรดด

ตัวอักษรขอความ—เขียนขอความท

รับสาย

เรียกซ้ําอัตโนมตัิ—เลือก เปด และโ

ครั้งหากการตอสายครั้งแรกไมสําเร็จ 

สรุปหลังโทรออก—ใชการตั้งคานี้เม

สายลาสุดโดยประมาณ

การโทรดวน—เลือก เปด และคุณจะ

โทรดวน (  - ) ไดดวยการกด

“หมายเลขการโทรดวน” ในหนา 23

รับไดทุกปุม—เลือก เปด และคุณจะ

กดสั้นๆ ใตฝาครอบของสไลด

สายที่ใช (บริการเสริมจากระบบเครือ

รองรับหมายเลขที่ขอรับบริการไว 2 ห

คุณตองการใชสายใดเพื่อโทรออกและ

สามารถรับสายเรียกเขาจากทั้งสองสา

ฅเลือก สาย 2 และไมไดสมัครขอรับบ

โทรออก เมื่อสาย 2 ถูกเลือก  จะป

 เคล็ดลับ! ในการสลับระหวา

สแตนดบาย
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อบการเชื่อมตอขอมูลที่ใชอยู โปรดดูที่ 

ายใตสัญลักษณแสดงสัญญาณ โดยขึ้นอยูกับ

แพ็คเก็ตในระบบได

ื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต และกําลังทําการโอน

ื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ตหลายครั้ง

ตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต (อาจเกิดขึ้นในระหวาง

แพ็คเก็ตในระบบได

เชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต และกําลังทําการโอน

เชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ตหลายครั้ง

มตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต

ของคุณอาจตั้งจุดเชื่อมตอบางจุดหรือทั้งหมดไว

 และคุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง สราง แกไข 

ื่อมตอมีการปองกันไว คุณอาจไดรับการตั้งคา

ูใหบริการ โปรดดูที่ “ขอมูลและการตั้งคา” 

ับการตั้งคาอีเมลและ MMS” ในหนา 32, “อีเมล” 

ตอสําหรับบริการ” ในหนา 67
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

เปลี่ยนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)—ในการปองกันการเลือกสาย เลือก 

เปลี่ยนสาย > ไมใชงาน หากซิมการดของคุณสนับสนุน ในการเปลี่ยนแปลงการ

ตั้งคานี้ คุณตองใชรหัส PIN2

การเชื่อมตอ

การเชื่อมตอขอมูลและจุดเชื่อมตอ

โทรศัพทสนับสนุนการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต ( ) เชน GPRS ในเครือขาย 

GSM

 อภิธานศัพท: General Packet Radio Service (GPRS) ใชเทคโนโลยี

การถายโอนขอมูลแบบแพ็คเก็ต ซึ่งจะสงขอมูลออกไปเปนกลุมขอมูลยอยๆ 

บนเครือขายโทรศัพทมือถือ

ในการเชื่อมตอขอมูล คุณจะตองใชจุดเชื่อมตอ คุณสามารถกําหนดชนิดตางๆ ของ

จุดเชื่อมตอไดดังนี้ 

• จุดเชื่อมตอ MMS ใชสงและรับขอความมัลติมีเดีย

• จุดเชื่อมตอสําหรับแอปพลิเคชั่นเว็บ เพื่อใชดูเพจ WML หรือ XHTML

• จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต (IAP) ใชสงและรับอเีมล

กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณวาตองใชจุดเชื่อมตอประเภทใดสําหรับการ

เขาใชบริการที่คุณตองการ โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ เพื่อดูขอมูล

เกี่ยวกับการใชงานและการเปนสมาชิกบริการเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต

การเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ตในระบบ GSM และ UMTS

หากคุณกําลังใชโทรศัพทในระบบ GSM และ UMTS คุณจะสามารถกําหนดใหการ

เชื่อมตอขอมูลหลายครั้งทํางานในเวลาเดียวกันได โดยที่จุดเชื่อมตอตางๆ สามารถ

ใชการเชื่อมตอขอมูลรวมกันได ในเครือขาย UMTS การเชื่อมตอขอมูลยังคงทํางาน

อยูในระหวางสนทนา ในการตรวจส

“ตัวจัดการการเชื่อมตอ” ในหนา 77

สัญลักษณตอไปนี้อาจปรากฏขึ้นภ

ระบบที่คุณกําลังใช ดังนี้:

 ระบบ GSM ใชงานขอมูลแบบ

 ระบบ GSM มีการใชงานการเช

ขอมูล

 ระบบ GSM มีการใชงานการเช

 ระบบ GSM กําลังพักการเชื่อม

การสนทนา เปนตน)

 ระบบ UMTS ใชงานขอมูลแบบ

 ระบบ UMTS มีการใชงานการ

ขอมูล

 ระบบ UMTS มีการใชงานการ

 ระบบ UMTS กําลังพักการเชื่อ

จุดเชื่อมตอ

ผูใหบริการหรือผูใหบริการเครือขาย

ใหกับอุปกรณของคุณลวงหนาแลว

หรือยายออกได  แสดงวาจุดเช

จุดเชื่อมตอในรูปของขอความจากผ

ในหนา 33

 เคลด็ลับ! โปรดดูที่ “การร

ในหนา 38 และ “จุดเชื่อม
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รอง

อดเดรสของศูนยการรับสงขอความมัลติมีเดีย

ั้งคาของคุณ พิมพขอมูลของ การตั้งคาชั้นสูง 

รเขาใชของคุณในภายหลัง:

เภท Internet Protocol ที่ตองการใชดังนี้ IPv4 

ภทเครือขายที่เลือก

 เทานั้น)—พิมพที่อยู IP ของโทรศัพทของคุณ 

 หลัก, เซิรฟเวอร DNS รอง โปรดติดตอ

อรับแอดเดรสเหลานั้น

น (DNS) คือบริการอินเทอรเน็ตที่แปลชื่อ

h เปน IP แอดเดรส เชน 192.100.124.195

ยูใหกับพร็อกซี่เซิรฟเวอร

เลขพอรตพร็อกซี่

ion Protocol) สําหรับบริการเครือขายเฉพาะ

ีโอ คุณอาจไดรับการตั้งคาในรูปขอความตัว

ายหรือผูใหบริการของคุณ คุณสามารถดู ลบ

ารตั้งคา SIP

มตอทั้งหมดที่ใชสายขอมูล GSM

ารเชื่อมตอโดยอัตโนมัติหลังจากหมดเวลา

าการหมดเวลา ใหเลือก กําหนดเอง และ

 ไมจํากัด สายขอมูลจะถูกตัดโดยอตัโนมัติ
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 แสดงถึงจุดเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต  คือจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย

ในการสรางจุดเชื่อมตอจุดใหม กด  และเลือก เครื่องมอื > การตั้งคา > 

การเชื่อมตอ > จุดเชื่อมตอ > ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอใหม

ใหปฏิบัติตามคําแนะนําที่ไดรับจากผูใหบริการของคุณ

ชื่อการเชื่อมตอ—พิมพชื่อบรรยายสําหรับการเชื่อมตอ

บริการเสริม—ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาคุณเลือกการตอเชื่อมขอมูลแบบใดไว โดยคุณ

สามารถใชชองการตั้งคาไดเพียงบางชองเทานั้น ปอนขอมูลในชองที่มีคําวา ตองระบุ 

กํากับหรือมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง ทั้งนี้สามารถปลอยชองอืน่ๆ ใหวางไวได เวน

แตคุณจะไดรับคําแนะนําอื่นๆ จากผูใหบริการของคุณ

ในการใชการเชื่อมตอขอมูลนั้น ผูใหบริการระบบเครือขายจะตองสนับสนุนคุณสมบัติ

ของฟงกชั่นดังกลาว และในกรณีที่จําเปน ผูใหบริการระบบเครือขายตองเปดใชงาน

ฟงกชั่นนี้ในซิมการดของคุณดวย

ขอมูลแบบแพคเก็ต

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผูใหบริการแจงใหคุณทราบ

ชื่อจุดเชื่อมตอ (เฉพาะขอมูลแบบแพ็คเก็ต)—ตองมีชื่อจุดเชื่อมตอเพื่อเริ่มการ

เชื่อมตอกับขอมูลแบบแพ็คเก็ตและระบบ UMTS คุณสามารถติดตอขอรับชื่อจุด

เชื่อมตอไดจากผูใหบริการระบบเครือขายหรือผูใหบริการของคุณ

ชื่อผูใช—ชื่อผูใชอาจจําเปนในการเชื่อมตอขอมูล โดยทั่วไปคุณสามารถขอรับชื่อ

ผูใชไดจากผูใหบริการ โดยปกติ ชื่อผูใชตองมีตัวอกัษรพิมพใหญและพิมพเล็กตรงกัน

แจงใหใสรหัสผาน—เลือก ใช หากคุณตองปอนรหัสผานใหมทุกครั้งที่คุณล็อกเขา

เซิรฟเวอร หรือหากคุณไมตองการจัดเก็บรหัสผานของคุณในโทรศัพท 

รหัสผาน—รหัสผานอาจจําเปนตองใชในการเชื่อมตอขอมูล และใหไวโดยผูใหบริการ 

โดยปกติ รหัสผานตองมีตัวอกัษรพิมพใหญและพิมพเล็กตรงกัน

การตรวจสอบ—เลือก ปกต ิหรือ รับ

โฮมเพจ—ใหปอนเว็บแอดเดรสหรือแ

อยางใดอยางหนึ่ง โดยขึ้นอยูกับการต

ใหครบถวนเพื่อกําหนดรายละเอียดกา

ประเภทระบบเครือขาย—เลือกประ

หรือ IPv6 การตั้งคาอื่นจะขึ้นกับประเ

ที่อยู IP ของโทรศัพท (สําหรับ IPv4

เซิรฟเวอร DNS—เซิรฟเวอร DNS

สอบถามผูใหบริการอินเตอรเน็ตเพื่อข

 อภิธานศัพท: บริการชื่อโดเม

โดเมน เชน www.nokia.co.t

ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร—กําหนดที่อ

เลขพอรตของพร็อกซี่—พิมพหมาย

การตั้งคา SIP

ตองใชการตั้งคา SIP (Session Initiat

บางบริการที่ใช SIP เชน การแบงดูวิด

อักษรแบบพิเศษจากผูใหบริการเครือข

หรือสรางรูปแบบการตั้งคาเหลานี้ใน ก

สายขอมูล

การตั้งคาสายขอมูลจะมีผลตอจุดเชื่อ

เวลาออนไลน—ตั้งสายขอมูลใหยุติก

หากไมมีกิจกรรมใดๆ ในการกําหนดค

ปอนเวลาในรูปของนาที หากคุณเลือก

www.nokia.co.th
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AP เทานั้น)—พิมพการตั้งคาตามที่ผูใหบริการ

นั้น)—พิมพรหัสผาน ตองพิมพรหัสตัวเดียวกัน

poral Key Integrity Protocol (TKIP) หรือไม

 และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ศัพท (ที่อยู IP ของอปุกรณของคุณ) ซับเน็ตมาสค 

เกตเวย) และ เซิรฟเวอร DNS—พิมพที่อยู IP 

ปรดติดตอสอบถามผูใหบริการอินเตอรเน็ตเพื่อ

S—เลือก อัตโนมตัิ, มาตรฐาน หรือ ผูใชกําหนด

ิจ เทานั้น)—ในการพิมพหมายเลขสถานี (1-11) 

ยูสําหรับพร็อกซี่เซิรฟเวอร

ายเลขพอรตพร็อกซี่

ลกับจุดเชื่อมตอทั้งหมดที่ใชการเชื่อมตอขอมูล

ือก เมื่อวาง และคุณอยูภายในเครือขายที่สนับ

ะลงทะเบียนกับเครือขายขอมูลแบบแพคเก็ต 

ูลแบบแพ็คเก็ต (เชน เพื่อสงและรับอีเมล) จะ

เลือก เมื่อตองการ โทรศัพทจะใชการเชื่อม
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

LAN ไรสาย

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผูใหบริการแจงใหคุณทราบ

ชื่อเครือขาย WLAN—เลือก ปอนดวยตวัเอง หรือ คนหาชื่อเครือขาย หากคุณ

เลือกเครือขายที่มีอยูแลว โหมดเครือขาย WLAN และ ความปลอดภัย WLAN 

จะถูกกําหนดไดจากการตั้งคาของอุปกรณสําหรับจุดเชื่อมตอ

โหมดเครือขาย WLAN—เลอืก เฉพาะกิจ เพื อสรางเครอืขายเฉพาะกจิที จะอนุญาต

ใหโทรศัพทสงและรับขอมูลโดยตรง ไมจําเปนตองใชอุปกรณจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย

ความปลอดภัย WLAN—เลือกการเขารหัสที่ใช: WEP, 802.1x (ไมใชสําหรับ

เครือขายเฉพาะกิจ) หรือ WPA/WPA2 หากคุณเลือก เปดเครือขาย ก็ไมจําเปน

ตองใชการเขารหัส ฟงกชั่น WEP, 802.1x และ WPA สามารถนํามาใชไดเฉพาะ

เมื่อเครือขายสนับสนุนเทานั้น

ตั้งคาความปลอดภัย WLAN—พิมพการตั้งคาสําหรับโหมดความปลอดภัยที่เลือก:

การตั้งคาความปลอดภัยสําหรับ WEP:

คีย WEP ที่ใช—เลือกหมายเลขคียของ WEP คุณสามารถสรางคีย WEP ไดไมเกิน 4 

คีย ตองพิมพการตั้งคาชุดเดียวกันลงบนอุปกรณจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย

ประเภทการตรวจสอบ—เลือก เปด หรือ แบงใช สําหรับประเภทการตรวจสอบ

ความถูกตองระหวางโทรศัพทของคุณและอุปกรณจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย

การตั้งคาคีย WEP—พิมพ การเขารหัส WEP (ความยาวของคีย), รูปแบบคีย 

WEP (ASCII หรือ ฐานสิบหก) และ รหัสคีย WEP (ขอมูลคีย WEP ในรูปแบบ

ที่เลือก)

การตั้งคาความปลอดภัยสําหรับ 802.1x และ WPA/WPA2:

โหมด WPA—เลือกวิธกีารตรวจสอบความถูกตอง: EAP เพื่อใชปลั๊กอินของ 

extensible authentication protocol (EAP) หรือ คียแบงใช เพื่อใชรหัสผาน 

ทําการตั้งคาที่เหมาะสม:

การตัง้คาปลั๊กอนิ EAP (สําหรับ E

ของคุณแนะนํา

คียแบงใช (สําหรับ คียแบงใช เทา

บนอุปกรณจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย

เขารหัส TKIP—เลือกวาจะใช Tem

โฮมเพจ—กําหนดโฮมเพจ

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง

การตัง้คา IPv4: ที่อยู IP ของโทร

(ที่อยู IP ซับเน็ต) เกตเวยที่ตั้งไว (

ของเซิรฟเวอร DNS หลักและรอง โ

ขอรับที่อยูเหลานั้น

การตัง้คา IPv6 > เซิรฟเวอร DN

สถานีเฉพาะกิจ (สําหรับ เฉพาะก

ดวยตัวเอง เลือก กําหนดเอง

ที่อยูพร็อกซี่เซิรฟเวอร—พิมพที่อ

เลขพอรตของพร็อกซี่—พิมพหม

ขอมูลแพคเก็ต

การตั้งคาขอมูลแบบแพ็คเก็ต จะมีผ

แบบแพ็คเก็ต

การเชื่อมตอ GPRS—หากคุณเล

สนุนขอมูลแบบแพคเก็ต โทรศัพทจ

นอกจากนี้ การเริ่มการเชื่อมตอขอม

สามารถทําไดเร็วยิ่งขึ้นดวย หากคุณ
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นกับหมายเลขฉุกเฉินเพื่อปองกันการโทรไปยัง

หบริการ

คาระยะเวลาการลอ็คอตัโนมตั ิเมื อครบกาํหนด

ารถใชไดเมื่อปอนรหัสล็อคที่ถูกตองเทานั้น 

นาที หรือเลือก ไมมี เพื่อปดระยะล็อคอัตโนมัติ

ล็อค

อกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่ง

ทดวยตนเอง ใหกดปุม  หนาจอรายการ

คโทรศัพท สําหรับขอมูลเกี่ยวกับสวิตชล็อค 

็อคปุมกด)” ในหนา 9

ําหนดใหโทรศัพทถามรหัสล็อค เมื่อมีการใส

รศัพทของคุณได โทรศัพทจะเก็บรายการ

เครื่อง

บบเครือขาย)—คุณสามารถกําหนดกลุมผูใช

อไดและใหผูใชเหลานั้นสามารถโทรเขา

โทรไปยังเบอรฉุกเฉินที่ตั้งไวในเครื่องของคุณ

บบเครือขาย)—คุณสามารถกําหนดให

ใชบริการจากซิมการด 
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ตอขอมูลแพ็คเก็ต ก็ตอเมื่อคุณเปดใชแอปพลิเคชั่นหรือเริ่มดําเนินการที่ตองการ

เทานั้น หากไมมีพื้นที่ครอบคลุมสําหรับขอมูลแบบแพคเก็ต และคุณเลือก เมื่อวาง 

โทรศัพทจะพยายามสรางการเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเกตเปนระยะๆ

จุดเชื่อมตอ—จําเปนตองใชชื่อจุดเชื่อมตอในการใชเครื่องโทรศัพทเปนโมเด็ม

ขอมูลแพ็คเกตกับเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

การกําหนดคา

คุณอาจไดรับการตั้งคาเซิรฟเวอรที่ผานการรับรองจากผูใหบริการเครือขายหรือผูให

บริการในรูปของขอความการกําหนดคา หรือการตั้งคาดังกลาวอาจถูกจัดเก็บไวบน

การด SIM หรือการด USIM ของคุณ คุณสามารถจัดเก็บการตั้งคาเหลานี้ไวใน

โทรศัพทของคุณ ดูหรือแกไขการตั้งคาดังกลาวใน การกําหนดคา

วนัทีแ่ละเวลา

โปรดดูที่ “การตั้งคานาฬิกา” ในหนา 8

โปรดดูเพิ่มเติมที่การตั้งคาภาษาที่ “ทั่วไป” ในหนา 82

ความปลอดภยั

โทรศัพทและซิม

คําขอรหัส PIN—เมื่อมีการใชงาน เครื่องจะถามรหัสทุกครั้งที่คุณเปดโทรศัพท การ

เลิกใชการถามรหัส PIN (Personal Identification Number) อาจใชไมไดกับซิมการด

บางประเภท โปรดดูที่ “อภิธานศัพทของรหัส PIN และรหัสล็อค” ในหนา 88

รหัส PIN, รหัส PIN2 และ รหัสล็อค—คุณสามารถเปลี่ยนรหัสล็อค รหัส PIN และ

รหัส PIN2 รหัสเหลานี้อาจรวมตัวเลขจาก 0 ถึง 9 โปรดดูที่ “อภิธานศัพทของรหัส PIN 

และรหัสล็อค” ในหนา 88

กรุณาหลีกเลี่ยงการใชรหัสผานที่เหมือ

หมายเลขฉุกเฉินโดยไมตั้งใจ

หากคุณลืมรหัสเหลานี้ โปรดติดตอผูใ

ระยะล็อคอตัโนมัติ—คณุสามารถต ัง

เวลานี้เครื่องจะล็อคอัตโนมัติ และสาม

พิมพตัวเลขสําหรับระยะหมดเวลาเปน

ในการปลดล็อคโทรศัพท ใหปอนรหัส

เมื่อล็อคโทรศัพทไว คุณสามารถโทรอ

กําหนดไวในเครื่องได

 เคล็ดลับ! ในการล็อคโทรศัพ

คําสั่งจะปรากฏขึ้น เลือก ล็อ

โปรดดูที่ “การล็อคปุมกด (ล

ล็อคหากเปลี่ยนซิม—คุณสามารถก

ซิมการดที่ไมเคยใชมากอนในเครื่องโท

ซิมการดที่รับรูวาเปนการดของเจาของ

กลุมผูใชเฉพาะ (บริการเสริมจากระ

เฉพาะซึ่งคุณสามารถโทรออกเพื่อติดต

หาคุณได

เมื่อการโทรจํากัดอยูที่เฉพาะกลุม การ

ยังคงทําได

ยืนยนับริการซิม (บริการเสริมจากระ

โทรศัพทแสดงขอความยืนยัน เมื่อคุณ
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เรื่องความปลอดภัย แตใชเพื่อตรวจสอบแหลง

บบดิจิตอลจะใชเพื่อตรวจสอบแหลงที่มาของเพจ 

อฟตแวรที่ติดตั้ง อยางไรก็ดี ใบรับรองเหลานี้จะ

านั้น 

รอง คุณจะเห็นรายการใบรับรองที่ไดรับอนุญาต

างขวาเพื่อดูรายการใบรับรองสวนตัว หากมี

กตองการเชื่อมตอกับธนาคารแบบออนไลนหรือ

ื่อดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการถายโอน

การลดความเสี่ยงจากไวรัสหรือซอฟตแวรที่ให

ารใชซอฟตแวร เมื่อดาวนโหลดและติดตั้ง

ใบรับรองจะชวยใหความเสี่ยงที่เกี่ยวของในการ

รติดตั้งซอฟตแวรลดนอยลงอยางเห็นไดชัด แต

งถูกตองเพื่อใหไดรับประโยชนจากการรักษา

ิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นใบรับรองมิไดใหการปองกัน

ใด หากแตเปนที่การจัดการใบรับรองตางหาก

 ที่ถูกตอง หรือนาเชื่อถือ เพื่อความปลอดภัย

ีอายุการใชงานจํากัด หากใบรับรองหมดอายุ หรือ 

รากฏแมวาใบรับรองนั้นควรจะถูกตอง ใหตรวจ

ันในโทรศัพทของคุณวา ถูกตองแลว
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

อภิธานศัพทของรหัส PIN และรหัสลอ็ค

หากคุณลืมรหัสเหลานี้ โปรดติดตอผูใหบริการ

รหัส PIN (Personal Identification Number)—ใชรหัสนี้สําหรับปองกันการใชซิม

การดของคุณโดยไมไดรับอนุญาต รหัส PIN (ตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก) มักใหมาพรอม

กับซิมการด หากคุณปอนรหัส PIN ไมถูกตองติดตอกันถึงสามครั้ง เครื่องจะบล็อค

รหัส PIN โดยคุณจําเปนตองแกการบล็อครหัสดังกลาวกอน คุณจึงสามารถใชซิม

การดนั้นตอได โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับรหัส PUK ในหัวขอนี้

รหัส UPIN—รหัสนี้อาจมาพรอมกับการด USIM การด USIM คือเวอรชั่นที่พัฒนา

ขึ้นมาอีกขั้นของซิมการด และสนับสนุนเฉพาะในโทรศัพทมือถือ UMTS รหัส UPIN 

จะชวยปองกันการใช USIM การดโดยไมไดรับอนุญาต

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

โดยคุณตองใชรหัสนี้ในการเขาใชฟงกชั่นบางอยางภายในโทรศัพทของคุณ

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

เพื่อล็อคเครื่องโทรศัพท เพื่อไมใหใชเครื่องโดยไมไดรับอนุญาต รหัสล็อคที่กําหนด

ใหจากโรงงาน คือ 12345 เพื่อปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต ควร

เปลี่ยนรหัสล็อคที่ใหมา คุณควรรักษารหัสใหมไวเปนความลับ และเก็บไวในที่

ปลอดภัยแยกจากตัวเครื่อง

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

ใชในการเปลี่ยนรหัส PIN หรือรหัส PIN2 ซึ่งถูกบล็อคไวตามลําดับ หากไมได

รับรหัสเหลานี้มาพรอมซิมการด โปรดติดตอผูใหบริการซิมการดที่โทรศัพทของคุณ

ใชอยู

รหัส UPUK—รหัสชนิดนี้ (ตัวเลข 8 หลัก) ใชในการเปลี่ยนแปลงรหัส UPIN ที่ถูก

บล็อคไว หากไมไดรับรหัสนี้มาพรอม USIM การด โปรดติดตอผูใหบริการ USIM 

การดที่โทรศัพทของคุณใชอยู

การจัดการใบรับรอง

ใบรับรองแบบดิจิตอลไมรับประกัน

ที่มาของซอฟตแวร

 อภธิานศัพท: ใบรับรองแ

XHTML หรือ WML และซ

เชื่อถือไดเมื่อเปนของแทเท

ในหนาจอหลักของการจัดการใบรับ

และไดจัดเก็บไวในเครื่อง เลื่อนไปท

คุณควรใชใบรับรองแบบดิจิตอลหา

ไซตอื่นๆ หรือเซิรฟเวอรระยะไกล เพ

ขอมูลที่เปนความลับ และหากตอง

โทษอื่นๆ และเพื่อใหแนใจในสิทธิ์ก

ซอฟตแวร

 ขอสําคัญ: แมวาการใช

เชื่อมตอระยะไกลและกา

คุณควรใชใบรับรองอยา

ความปลอดภัยที่มีประส

ความปลอดภัยแตอยาง

ที่ตองมีใบรับรองของแท

ที่เพิ่มมากขึ้น ใบรับรองม

ใบรับรองยังไมถูกตอง ป

สอบวันที่และเวลาปจจุบ

เค
รื่อ

งม
ือ
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รองสามารถใหการรับรองแหลงที่มาของ

ร Symbian ใหมได

สามารถใชรับรองเซิรฟเวอรตางๆ 

ใบรับรองสามารถใหการรับรองแหลงที่มาของ

ามเชื่อถือ เพื่อเปลี่ยนแปลงคา

าจรวมตัวบงชี้ธุรกรรมเอาไวดวย เลือกวาคุณ

ลเพลงหรือไมหากคุณสงหรือสงตอไฟล ผูจัด

ติดตามการแจกจายไฟล

ในโทรศัพทของคุณ (บริการเสริมจากระบบ

งจุดใช LAN ไรสายเปนบริการเสริมและโหมด

ตรวจสอบความถูกตอง

ากมี) ใน ชุดความปลอดภยั ใหเลื่อนไปที่

ะเอียดเกี่ยวกับโมดูลการปองกัน ใหเลื่อนไป

เอียดความปลอดภัย

เค
รื่อ

งม
ือ
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การดูรายละเอียดของใบรับรอง—การตรวจสอบวาเปนใบรับรองของแท

คุณสามารถมั่นใจไดวาเซิรฟเวอรนั้นถูกตอง ก็ตอเมื่อมีการตรวจสอบลายเซ็น และ

ระยะเวลาที่ใบรับรองเซิรฟเวอรนั้นมีผลบังคับใชแลวเทานั้น 

คุณจะไดรับขอความแจงบนหนาจอโทรศัพท หากเซิรฟเวอรนั้นไมใชของแท หรือใน

กรณีที่คุณไมมีใบรับรองความปลอดภัยที่ถูกตองในเครื่องของคุณ

หากตองการตรวจสอบรายละเอยีดของใบรับรอง ใหเลื่อนไปที่ใบรับรองนั้นและเลือก 

ตัวเลือก > รายละเอียดใบรับรอง เมื่อคุณเปดดูรายละเอียดของใบรับรอง ระบบ

จะตรวจสอบระยะเวลาที่มีผลบังคับใชของใบรับรอง และขอความตอไปนี้ขอความ

ใดขอความหนึ่งอาจปรากฏขึ้นบนหนาจอ:

• ใบรับรองไมผานความเชื่อถือ—คุณไมไดตั้งคาแอปพลิเคชั่นใดเพื่อใชใบ

รับรองนี้ โปรดดูที่ “การเปลี่ยนการตั้งคาความนาเชื่อถือ” ในหนา 89

• ใบรับรองหมดอายุ—ใบรับรองที่เลือกนั้นหมดอายุตามระยะเวลาที่มีผล

บังคับใชแลว

• ใบรับรองยังไมถูกตอง—ใบรับรองที่เลือกไวนั้นยังไมสามารถใชได เพราะยัง

ไมถึงระยะเวลาที่มีผลบังคับใช

• ใบรับรองเสยีหาย—ไมสามารถใชใบรับรองนั้นได โปรดติดตอผูที่ออกใบ

รับรองนั้น

การเปลี่ยนการตั้งคาความนาเชื่อถือ

กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถ

เชื่อถือขอมูลของเจาของใบรับรองนี้ได และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของ

เจาของที่อยูในรายชื่อ

เลื่อนไปที่ใบรับรองการอนุญาต และเลือก ตัวเลือก > การตัง้คาความเชื่อถือ 

รายการแอปพลิเคชั่นที่สามารถใชใบรับรองที่เลือกไวจะปรากฏขึ้นที่หนาจอ ทั้งนี้

ตองขึ้นอยูกับใบรับรองนั้นดวย ตัวอยางเชน:

• การติดตั้ง Symbian: ใช—ใบรับ

แอปพลิเคชั่นของระบบปฏิบัติกา

• อินเทอรเน็ต: ใช—ใบรับรองนั้น

• การติดตั้งแอปพลเิคชั่น: ใช—

แอปพลิเคชั่น Java ใหมได

เลือก ตัวเลือก > แกไขการตั้งคาคว

ติดตามวัตถุที่มีการปองกัน

ไฟลเพลงที่มีลิขสิทธิ์ปองกันบางไฟลอ

จะอนุญาตใหสงตัวบงชี้ไปพรอมกับไฟ

เตรียมไฟลเพลงสามารถใชตัวบงชี้เพื่อ

ปลัก๊อิน EAP

คุณสามารถดูปลั๊กอิน EAP ที่ติดตั้งไว

เครือขาย) จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตบา

ความปลอดภัย WPA ใชปลั๊ก-อินเพื่อ

โมดูลการปองกัน

ในการดูหรือแกไขโมดูลการปองกัน (ห

โมดูล และกดจอยสติ๊ก ในการดูรายล

ที่โมดูล และเลือก ตัวเลือก > รายละ
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ชงานระหวางระบบเครือขาย GSM และ UMTS 

แสดงดวย  ในโหมดสแตนดบาย สวน

ักษณ 

บริการโดยผูใหบริการระบบเทานั้น)—เลือก

มดคู โทรศัพทจะใชระบบเครือขาย GSM หรือ 

พารามิเตอรของเน็ตเวิรกและขอตกลงในการให

ของคุณ โปรดสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติม

ุณ

ิ เพื่อตั้งใหโทรศัพทคนหาและเลือกหนึ่งใน

ือกเครือขายจากรายการเครือขายที่มีดวยตัวเอง 

ที่เลือกไวสิ้นสุดลง โทรศัพทจะสงเสียงเตือน

ะบบอีกครั้ง ระบบที่เลือกจะตองมีขอตกลง

เครือขายหลักของคุณ กลาวคือ เปนรายเดียว

องคุณ

ี่ยวกับการโทรขามระบบเปนขอตกลงระหวาง

สองรายหรือมากกวา ในการที่จะชวยใหผูใช

บริการระบบใดระบบหนึ่งได

ื่อตั้งคาโทรศัพทใหแสดงคาเมื่อใชในระบบ

บ Microcellular Network (MCN) และเพื่อ
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การโอนสาย

โอนสาย จะชวยใหคุณสามารถโอนสายเรียกเขาไปยังระบบฝากขอความเสียง

ของคุณหรือเบอรโทรศัพทอืน่ได หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูให

บริการ

1 กด  และเลือก เครื่องมอื > การตั้งคา > โอนสาย

2 เลือกสายที่คุณตองการโอน: สายสนทนา, สายขอมูล หรือ สายแฟกซ

3 เลือกตัวเลือกการโอนสายที่ตองการ เมื่อตองการโอนสายสนทนาเมื่อคุณใชสาย 

หรือเมื่อคุณปฏิเสธที่จะรับสายเรียกเขา ใหเลือก หากไมวาง

4 ตั้งตัวเลือกเปนเปด (ทํางาน) หรือปด (ยกเลิก) หรือตรวจสอบวาไดเปดใชตัว

เลือกแลวหรือไม (ตรวจสอบสถานะ) คุณอาจเลือกตัวเลือกการโอนสายหลาย

ตัวเลือกใหทํางานพรอมกันได

เมื่อโอนทุกสายแลว  จะแสดงในโหมดสแตนดบาย

จํากัดการโทร

จํากัดการโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะชวยใหคุณสามารถจํากัดการ

โทรออกหรือรับสายโทรเขาในเครื่องได ในการเปลี่ยนการตั้งคา คุณตองมีรหัสระบบ

ซึ่งไดรับจากผูใหบริการของคุณ เลือกตัวเลือกการจํากัดการโทรที่ตองการ และตั้งเปน

เปด (ทํางาน) หรือปด (ยกเลิก) หรือตรวจสอบวากําลังใชตัวเลือกดังกลาวอยูหรือไม 

(ตรวจสอบสถานะ) จํากัดการโทร มีผลตอทุกสาย รวมทั้งสายขอมูล

เมื่อสายถูกจํากัดไว คุณอาจยังติดตอไปยังเบอรฉุกเฉินอยางเปนทางการบางเบอรได

เครือขาย

โทรศัพทของคุณสามารถสลับการใ

ไดโดยอัตโนมัติ เครือขาย GSM จะ

เครือขาย UMTS จะแสดงดวยสัญล

โหมดระบบ (ปรากฏขึ้นเมื่อเปดให

ระบบที่ตองการใช หากคุณเลือก โห

UMTS โดยอตัโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

บริการขามเครือขายกับผูใหบริการ

จากผูใหบริการระบบเครือขายของค

การเลอืกระบบ—เลือก อัตโนมตั

เครือขายที่มี หรือ เลือกเอง เพื่อเล

หากการเชื่อมตอกับระบบเครือขาย

ขอผิดพลาดนี้ และขอใหคุณเลือกร

เกี่ยวกับการโทรขามระบบกับระบบ

กับผูที่ใหบริการซิมการดในเครื่องข

 อภธิานศัพท: ขอตกลงเก

ผูใหบริการระบบเครือขาย

สามารถใชบริการของผูให

แสดงขอมูลระบบ—เลือก เปด เพ

เครือขายโทรศัพทที่ใชเทคโนโลยีแบ

ใชงานการรับขอมูลโทรศัพท
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bal Positioning System (GPS)) ดําเนินการ

ับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความถูกตอง

มถูกตองของขอมูลระบุตําแหนงอาจไดรับ

ของระบบ GPS ที่ดําเนินการโดยรัฐบาลสหรัฐ 

ดาน GPS สําหรับฝายพลเรือนของกระทรวง

บสัญญาณวิทยุของรัฐบาลกลาง (Federal 

แมนยํายังจะไดรับผลกระทบจากหลัก

ดาวเทียม ความพรอมและคุณภาพของ

แหนงที่ตั้งของคุณ อาคารและวัสดุกีดขวาง

ุปกรณที่ใชรับระบบ GPS ควรนํามาใชกลาง

 ที่ดี และควรใชระบบ GPS เฉพาะเปนผูชวย

นหนวยวัดตําแหนงที่แมนยํา และคุณไมควร

ุปกรณที่ใชรับระบบ GPS เพื่อคนหาตําแหนง

ือขายเพื่อขอรับขอมูลระบุตําแหนงของคุณ 

ตุการณในพื้นที่ เชน สภาพอากาศหรือสภาพ

นงของโทรศัพทของคุณ

จะแสดงใหทราบวา บริการกําลังสรางคําขอ

ูลระบุตําแหนงของคุณ หรือเลือก ปฏิเสธ เพื่อ

เค
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งม
ือ
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ตัง้คาเสริม

สัญลักษณจะแสดงในโหมดสแตนดบาย 

—มีการเชื่อมตอเขากับชุดหูฟง 

เลือก ชุดหูฟง หรือ แฮนดฟรี Bluetooth และตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้จะนํามาใชได:

รูปแบบที่ตั้งไว—เพื่อกําหนดรูปแบบที่คุณตองการใชในแตละครั้งที่คุณเชื่อมตอ

อุปกรณเสริมกับโทรศัพทของคุณ โปรดดูที่ “รูปแบบ—ตั้งแบบเสียง” ในหนา 19 

ตอบรับอัตโนมัต—ิเพื่อตั้งคาเครื่องใหรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น 5 

วินาที หากตั้งแบบเสียงเปน บี๊พหนึ่งครั้ง หรือ เงียบ การตอบรับอัตโนมัติจะไม

ทํางาน

ตําแหนง

กด  และเลือก เครื่องมือ > ตําแหนง เมื่อใช ตําแหนง คุณสามารถเรียกใช

วิธีการระบุตําแหนงหนึ่งหรือหลายวิธีเพื่ออนุญาตใหแอปพลิเคชั่นที่ใชรวมกันไดรับ

ขอมูลระบุตําแหนงของตําแหนงปจจุบันของโทรศัพท เมื่อคุณเปดใชวิธีการระบุ

ตําแหนง คุณสามารถ ยกตัวอยางเชน จัดเก็บขอมูลระบุตําแหนงของตําแหนง

ปจจุบันไวใน สถานที่ และ ตัวสํารวจ

วิธีการระบุตําแหนงอาจขึ้นอยูกับเครือขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หรือ

คุณตองใชอปุกรณรับที่ใชระบบ GPS ที่ใชรวมกันได ในการเปดใชวิธีการระบุ

ตําแหนง ใหเลื่อนไปที่วิธนีั้น และเลือก ตัวเลือก > ใชงาน

ในการเริ่มตนใชอุปกรณรับ GPS ที่ใชรวมกันไดรวมกับการเชื่อมตอ Bluetooth เพื่อ

ระบุตําแหนง เลื่อนไปที่ Bluetooth GPS และเลือก ตัวเลือก > ใชงาน หากเครื่อง

ถาม ใหคุณเลือกอปุกรณรับที่ใชระบบ GPS จากอุปกรณที่พบเมื่อใชการเชื่อมตอ

Bluetooth และจับคูอุปกรณ โปรดดูที่ “การจับคูอุปกรณ” ในหนา 75

ระบบการระบุตําแหนงในทั่วโลก

ระบบการระบุตําแหนงในทั่วโลก (Glo

ภายใตการดูแลของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ร

แมนยําและการบํารุงรักษาระบบ ควา

ผลกระทบจากการปรับจานดาวเทียม

และอาจเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบาย

กลาโหมสหรัฐและแผนการนํารองระบ

Radionavigation Plan) ความถูกตอง

เรขาคณิตที่ไมมีประสิทธิภาพของจาน

สัญญาณอาจไดรับผบกระทบจากตํา

ตามธรรมชาติ รวมถึงสภาพอากาศ อ

แจงเทานั้น เพื่อการรับสัญญาณ GPS

การนําทางเทานั้น ไมควรใชระบบนี้เป

ยึดถือเฉพาะขอมูลตําแหนงที่ไดจากอ

หรือนําทาง

คุณอาจไดรับคําขอจากผูใหบริการเคร

ผูใหบริการอาจเสนอบริการเกี่ยวกับเห

การจราจร แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับตําแห

เมื่อคุณไดรับคําขอตําแหนง ขอความ

เลือก ยอมรับ เพื่ออนุญาตใหสงขอม

ปฏิเสธคําขอ
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ดวยเสียง

เพื่อควบคุมการทํางานของเครื่องได สําหรับ

วยเสียงขั้นสูงที่โทรศัพทของคุณรองรับ โปรดดูที่ 

 

ั้นสูงเพื่อเริ่มตนแอปพลิเคชั่นและรูปแบบ คุณ

ละแฟมขอมูล รูปแบบ กด  และเลือก 

บ โทรศัพทจะสรางรายการเสียงสําหรับแอปพลิ

ี้ คุณสามารถใชคําสั่งเสียงขั้นสูงไดดวยการกด

พูดรายการเสียงในโหมดสแตนดบาย การสั่ง

ิเคชั่นหรือรูปแบบที่ปรากฏในรายการ

รายการ เลือก ตัวเลือก > แอปพลิเคชั่นใหม 

เสียงที่สองที่สามารถนํามาใชเริ่มตนแอปพลิเคชั่น 

ือก > เปลีย่นคําสั่ง และพิมพคําสั่งเสียงใหม

ากๆ ตัวยอ และชื่อยอ

วยเสียง ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา ในการ

รเสียงและคําสั่งที่จดจําในภาษาในเครื่องที่เลือก 

รรีเซ็ตขอมูลเสียงที่เครื่องจดจําไว เชน เมื่อมี

เลือก ลบการดัดแปลงเสียง
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

สถานที่

กด  และเลือก เครื่องมือ > สถานที่ เมื่อใช สถานที่ คุณสามารถจัดเก็บ

ขอมูลระบุตําแหนงของที่ตั้งเฉพาะไวในโทรศัพทของคุณ คุณสามารถเรียงลําดับ

สถานที่ตั้งที่จัดเก็บไวในหลายๆ ประเภท เชน ธุรกิจ และเพิ่มขอมูลอืน่ เชน ที่อยู

ลงในขอมูลดังกลาวนี้ คุณสามารถใชสถานที่ที่คุณจัดเก็บไวในแอปพลิเคชั่นการ

นําทางที่ใชรวมกันได เชน ตัวสํารวจ ใน Nokia N91 ของคุณ

ในการสรางสถานที่ใหม ใหเลือก ตัวเลอืก > สถานที่ใหม หากคุณตอโทรศัพทเขา

กับอุปกรณที่ใชรับระบบ GPS ที่ใชรวมกันได คุณสามารถสรางคําขอขอมูลระบุ

ตําแหนงสําหรับเสนรุงและเสนแวงของตําแหนงปจจุบันของคุณ เลือก 

ตําแหนงปจจุบัน เพื่อดึงขอมูลระบุตําแหนง ในการพิมพขอมูลระบุตําแหนง

ดวยตัวเอง เลือก ปอนโดยผูใช

ในการแกไขหรือเพิ่มขอมูลลงในสถานที่ตางๆ ที่จัดเก็บไว เชน ที่อยู ใหเลื่อนไปที่

สถานที่ และกดจอยสติ๊ก เลื่อนไปที่ชองที่ตองการและพิมพขอมูลลงไป 

คุณสามารถเรียงลําดับสถานที่ไวในประเภทที่กําหนดไวแลวลวงหนา และสราง

ประเภทใหม ในการแกไขและสรางประเภทใหกับสถานที่ใหม ใหเลื่อนขวาใน สถานที่ 

และเลือก ตัวเลือก > แกไขประเภท

ในการเพิ่มสถานที่ใหกับประเภท ใหเลื่อนไปที่สถานที่ และเลือก ตัวเลือก > 

เพิ่มไปที่ประเภท เลื่อนไปที่แตละประเภทที่คุณตองการเพิ่มสถานที่ลงไป และกด

จอยสติ๊กเพื่อเลือกประเภทนั้น

ในการสงสถานที่หนึ่งหรือหลายสถานที่ใหกับอุปกรณที่ใชรวมกันได ใหเลือก 

ตัวเลือก > สง สถานที่ที่คุณไดรับจะปรากฏในโฟลเดอร ถาดเขา ใน ขอความ

การสั่งงาน

คุณสามารถใชการสั่งงานดวยเสียง

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งงานด

“การโทรออกดวยเสียง” ในหนา 23

ในการเรียกใชการสั่งงานดวยเสียงข

ตองเปดแอปพลิเคชั่น คําสั่งเสียง แ

เครื่องมือ > คําสัง่เสยีง > รูปแบ

เคชั่นและรูปแบบดังกลาว ถึงตอนน

ปุมเลือกขวา ( ) คางไว และ

งานดวยเสียงจะเปนชื่อของแอปพล

ในการเพิ่มแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ลงใน

ในการเพิ่มการสั่งงานดวยเสียงเปน

เลื่อนไปที่คําสั่งเสียงนั้น เลือก ตัวเล

ในรูปของขอความ อยาใชชื่อที่สั้นม

ในการเปลี่ยนการตั้งคาการสั่งงานด

ปดโปรแกรมสรางเสียงที่เลนรายกา

ใหเลือก ซินธีไซเซอร > ปด ในกา

การเปลี่ยนผูใชโทรศัพทเครื่องนี้ ให
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บบ

ปพลิเคชั่นและซอฟตแวรอื่นๆ ที่มาจากแหลง

ัยและมีการปองกันจากซอฟตแวรที่เปน

ตอไปนี้:

แอปพลิเคชั่น เลขที่เวอรชั่น รายละเอียด

ัดจําหนายหรือผูผลิตโปรแกรม ใหเลือก 

หรือการแกไขโปรแกรมเดิมที่มีอยู คุณจะ

ับ หากคุณมีไฟลการติดตั้งตนฉบับหรือขอมูล

ไปอยางครบถวน ในการเรียกคืนแอปพลิเคชั่น

ลาว และติดตั้งแอปพลิเคชั่นนั้นอีกครั้งจาก

สํารอง

ตองใชไฟล .jar หากไมมีไฟลนี้ เครื่องจะ

ะบุจุดเชื่อมตอไวใหกับโปรแกรม เครื่องจะ

ังดาวนโหลดไฟล .jar คุณอาจตองปอน

ิรฟเวอร คุณสามารถขอรับขอมูลเหลานี้ได

ลิเคชั่น

เค
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ตวัจัดการแอปพลิเคชั่น

กด  และเลือก เครื่องมือ > ตัวจัดการ คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นและ

ซอฟตแวรลงในโทรศัพทของคุณไดสองประเภท คือ:

• แอปพลิเคชั่น J2ME™ ใชเทคโนโลยี Java™ สําหรับไฟลที่มีสวนขยายเปน

 .jad หรือ .jar ( ) 

• แอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรอืน่ๆ ที่เหมาะสมสําหรับระบบปฏิบัติการ Symbian 

( ) ไฟลการติดตั้งจะมีสวนขยายของไฟลเปน .sis โปรดติดตั้งซอฟตแวร

ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับโทรศัพท Nokia N91 เทานั้น บริษัทผูผลิตซอฟตแวร

จะอางถึงโทรศัพทรุนนี้โดยใชหมายเลขรุนอยางเปนทางการ นั่นคือ Nokia N91-2

คุณอาจทําการถายโอนไฟลการติดตั้งไปยังเครื่องโทรศัพทของคุณไดจากคอมพิวเตอร

ที่ใชงานรวมกันได หรือดาวนโหลดในระหวางการเรียกดู หรือสงถึงคุณเปนขอความ

มัลติมีเดีย เปนสิ่งที่แนบมาในอีเมล หรือโดยการใชการเชื่อมตอ Bluetooth คุณ

สามารถใช Nokia Application Installer ใน Nokia PC Suite เพื่อติดตั้งแอปพลิ

เคชั่นลงในโทรศัพทของคุณ หากคุณใช Microsoft Windows Explorer เพื่อโอนไฟล 

ใหจัดเก็บไฟลไวในฮารดไดรฟของโทรศัพทของคุณ (โลคัลดิสก)

 ตัวอยาง: หากคุณไดรับไฟลการติดตั้งเปนสิ่งที่แนบมากับอีเมล ใหไปที่ศูนย

ฝากขอความของคุณ เปดอีเมล เปดหนาจอสิ่งที่แนบมาดวยนั้น แลวเลื่อนไป

ที่ไฟลการติดตั้ง จากนั้นกดจอยสติ๊กเพื่อเริ่มตนการติดตั้ง

การตดิตัง้แอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร

 เคล็ดลับ! คุณสามารถใชโปรแกรมติดตั้งโปรแกรม Nokia ที่ใชไดในชุด

โปรแกรม Nokia PC Suite ในการติดตั้งโปรแกรมตางๆ โปรดดูที่แผนซีดี

รอมที่ใหมาพรอมกับโทรศัพท

ไอคอนโปรแกรมมีลักษณะดังตอไปนี้:

—แอปพลิเคชั่น .sis

—แอปพลิเคชั่น Java

—ไมไดติดตั้งโปรแกรมเต็มรูปแ

 ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชแอ

ที่มีการรักษาความปลอดภ

อันตรายเทานั้น

กอนการติดตั้ง ควรปฏิบัติตามขั้นตอน

• ในการดูขอมูลตางๆ เชน ประเภท

ใบรับรองความปลอดภัย และผูจ

ตัวเลือก > ดูรายละเอียด

• หากคุณติดตั้งไฟลที่มีการอัปเดต

เรียกคืนไดเฉพาะโปรแกรมตนฉบ

สํารองของชุดซอฟตแวรที่ลบออก

ตนฉบับ ใหลบแอปพลิเคชั่นดังก

ไฟลการติดตั้งตนฉบับ หรือขอมูล

• ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Java 

ขอใหคุณดาวนโหลด หากไมไดร

ขอใหคุณเลือกกอน หากคุณกําล

ชื่อผูใชและรหัสผานเพื่อเขาใชเซ

จากผูใหบริการหรือผูผลิตแอปพ
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ละซอฟตแวร

ัวเลือก > ลบ เลือก ใช เพื่อยืนยัน

ะติดตั้งซอฟตแวรนั้นใหมได ตอเมื่อคุณมีชุด

ของชุดซอฟตแวรที่ลบนั้นอยางครบถวน หาก

ะไมสามารถเปดเอกสารที่สรางโดยใชซอฟตแวร

ขึ้นอยูกับชุดซอฟตแวรที่คุณลบออกไป นั่น

นึ่งนั้นจะไมสามารถใชงานได ดูรายละเอยีด

ตแวรที่ติดตั้งไว

ากตัวเลือกตอไปนี้:

พื่อตรวจสอบใบรับรองแบบออนไลนกอน

แอดเดรสที่จะใชในการตรวจสอบใบรับรองแบบ

การโทรติดตอ การสงขอความ หรือการเชื่อมตอ

ขอดาวนโหลดขอมูลหรือสวนประกอบเพิ่มเติม 

นไปที่แอปพลิเคชั่น และเลือก ตัวเลือก > 

ลงการตั้งคาที่เกี่ยวของกับแอปพลิเคชั่นเฉพาะนั้น
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร ใหทําตามขั้นตอนเหลานี้:

1 เปด ตัวจัดการ และเลื่อนไปที่ไฟลการติดตั้ง หรือเลือกคนหาที่หนวยความ

จําของโทรศัพทหรือฮารดไดรฟใน ตัวจัดไฟล หรือเปดขอความใน ขอความ > 

ถาดเขา ที่มีไฟลการติดตั้ง

2 เลือกแอปพลิเคชั่น และกดจอยสติ๊กเพื่อเริ่มตนการติดตั้ง

 เคลด็ลับ! ขณะที่เรียกดู คุณสามารถดาวนโหลดไฟลการติดตั้ง และ

ติดตั้งโดยไมตองปดการเชื่อมตอได

ในระหวางการติดตั้ง โทรศัพทจะแสดงขอมูลความคืบหนาในการติดตั้ง หาก

คุณติดตั้งโปรแกรมโดยไมใชลายเซ็นแบบดิจิตอลหรือการรับรอง โทรศัพทจะ

แจงเตือน ใหดําเนินการติดตั้งตอ หากคุณแนใจถึงแหลงที่มาและตัวโปรแกรม

นั้น

ในการเริ่มโปรแกรมที่ติดตั้ง ใหคนหาโปรแกรมนั้นในเมนู แลวกดจอยสติ๊ก

ในการเริ่มตนการเชื่อมตอกับเครือขายและดูขอมูลพิเศษเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น 

ใหเลื่อนไปที่แอปพลิเคชั่น และเลือก ตัวเลือก > ไปยังที่อยูเวบ็ หากทําได

ในการดูวาติดตั้งหรือยายชุดซอฟตแวรใดและทําไปเมื่อใด เลือก ตวัเลือก > ดูบันทึก

ในการสงบันทึกการติดตั้งไปยังศูนยชวยเหลือเพื่อใหทางศูนยดูวาไดติดตั้งหรือยาย

โปรแกรมใดบาง ใหเลือก ตัวเลือก > สงไฟลบันทึก > ทางขอความตัวอักษร หรือ 

ทางอเีมล (นํามาใชไดเฉพาะเมื่อมีการตั้งคาอีเมลที่ถูกตองแลวเทานั้น)

การลบแอปพลิเคชั่นแ

เลื่อนไปยังชุดซอฟตแวรและเลือก ต

หากคุณทําการลบซอฟตแวร คุณจ

ซอฟตแวรตนฉบับหรือขอมูลสํารอง

คุณลบชุดซอฟตแวรออก คุณอาจจ

นั้นไดอีก

หากมีชุดซอฟตแวรอีกชุดหนึ่งที่ตอง

หมายความวาชุดซอฟตแวรอีกชุดห

จากเอกสารอางอิงเกี่ยวกับชุดซอฟ

การตัง้คาแอปพลิเคชัน่

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจ

ตรวจใบรับรองออนไลน—เลือกเ

การติดตั้งโปรแกรม

ที่อยูเว็บที่ตั้งไว—ตั้งคาเริ่มตนของ

ออนไลน

โปรแกรม Java บางชนิดอาจตองใช

ระบบเครือขายไปยังจุดเชื่อมตอเพื่อ

ในหนาจอหลักของ ตัวจัดการ เลื่อ

การตัง้คาเปนกลุม เพื่อเปลี่ยนแป

เค
รื่อ

งม
ือ
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หสแกนฮารดไดรฟกอนดีแฟรก

ลือก ตัวเลือก > เครื่องมอื > 

ฟรกเสร็จแลว 

ทั้งหมดบนไดรฟจะหายไปเปนการถาวร ดังนั้น 

อนจัดรูปแบบฮารดไดรฟ คุณสามารถใชชุด

องขอมูลไปไวที่คอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได

โทรศัพทของคุณ คุณจําเปนตองทําสําเนา

คโนโลยีการจัดการสิทธิแ์บบดิจิตอล (DRM) 

ตัวเลือก > เครื่องมือ > ฟอรแมตฮารดไดรฟ > 

ถวน ใช ฟอรแมตครบถวน 

ูรณ ซึ่งการทําเชนนี้อาจ

 และคุณตองการลบขอมูลสวนบุคคลทั้งหมด

นตัวเลือกที่จําเปนหากดิสกของคุณเสีย หาก

ก ฟอรแมตครบถวน จะแยกสวนนั้นออกมา

ช ฟอรแมตดวน สําหรับดิสกที่เคยจัดรูปแบบ

ี่อยูภายในอยางรวดเร็ว

เค
รื่อ

งม
ือ
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หนวยความจํา-ฮารดไดรฟ

ในการควบคุมจํานวนพื้นที่ของดิสกที่ใชและที่วางอยูบนฮารดไดรฟของโทรศัพท กด 

 และเลือก เครื่องมือ > ฮารดไดรฟ ในการดูจํานวนพื้นที่บนดิสกที่แอปพลิเคชั่น 

และขอมูลชนิดตางๆ ใช เลือก ตัวเลือก > ขอมูลหนวยความจํา

ในการเปลี่ยนชื่อของฮารดไดรฟ เลือก ตัวเลอืก > ชื่อฮารดไดรฟ

เครื่องมือ
การสแกน การดีแฟรกหรือการจัดรูปแบบฮารดไดรฟทําใหใชพลังงานจาก

แบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้น สลับโทรศัพทมาไวที่โหมดออฟไลน หามใชโทรศัพทเด็ดขาด 

และใชอุปกรณชารจในขณะที่สแกน ดีแฟรกหรือจัดรูปแบบฮารดไดรฟ

การสแกนฮารดไดรฟ

คุณสามารถสแกนฮารดไดรฟเพื่อคนหาและแกไขขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 

ในการสแกนฮารดไดรฟ ใหเลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > สแกนฮารดไดรฟ 

แถบแสดงความคืบหนาจะปรากฏ

หลังจากสแกนเสร็จแลว เครื่องจะแจงผลลัพธใหคุณไดรับทราบ 

การดแีฟรกฮารดไดรฟ

เพื่อใหไดผลลัพธที่ดียิ่งขึ้น แนะนําใ

ในการใชฮารดไดรฟใหคุมคาที่สุด เ

ดีแฟรกฮารดไดรฟ 

เครื่องจะแจงใหทราบเมื่อทําการดีแ

การจัดรูปแบบฮารดไดรฟ

เมื่อฮารดไดรฟถูกจัดรูปแบบ ขอมูล

จึงควรสํารองขอมูลที่คุณตองการก

โปรแกรม Nokia PC Suite เพื่อสําร

หากจําเปนตองซอมแซมหรือเปลี่ยน

ขอมูลสํารองเพื่อเรียกคืนขอมูลที่เท

ปองกันเอาไว

ในการจัดรูปแบบฮารดไดรฟ เลือก 

ฟอรแมตดวน หรือ ฟอรแมตครบ

เพื่อทําความสะอาดดิสกอยางสมบ

จําเปนหากคุณใหคนอืน่ยืมโทรศัพท

ออกกอน ฟอรแมตครบถวน ยังเป

สวนใดสวนหนึ่งของดิสกเสีย ตัวเลือ

เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาขึ้นอีก ใ

มากอนและคุณตองการลบขอมูลท
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รสิทธิ์แบบดิจิตอล

จัดการสิทธิ์ดิจิตอล (DRM) แบบตางๆ เพื่อ

าของ รวมถึงลิขสิทธิ์ โทรศัพทนี้ใชซอฟตแวร DRM 

RM ปองกันไว ดวยโทรศัพทนี้ คุณสามารถ

 10, OMA DRM 1.0 และ OMA DRM 2.0 หาก

ปองกันเนื้อหาได เจาของเนื้อหาอาจขอใหยกเลิก

 ในการเขาสูเนื้อหาใหมที่ DRM นั้นปองกันไว 

าที่มี DRM ปองกันไวบางเนื้อหาที่อยูในโทรศัพท

ฟตแวร DRM ไมมีผลตอการใชเนื้อหาที่มีการ

ารใชเนื้อหาที่ไมมี DRM ปองกันไว 

ี่ปองกันดวย DRM และจัดเก็บไวบนอุปกรณ

 สทิธิการใช และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ฟลสื่อหนึ่งหรือหลายไฟลและคียที่ยังไมได

ะเวลาสําหรับการใชไฟลมีเดียที่อาจเกินกวา

แตยังไมมีสิทธิการใชที่เชื่อมตอ

เชื่อมโยงกับคียในโทรศัพท

ึ้น หรือขยายเวลาในการใชไฟลมีเดีย ใหเลือก

สิทธิการใช รหัสเขาใชงานจะไมสามารถอพัเดต

ิการเว็บ โปรดดูที่ “ขอความบริการเว็บ” ในหนา 33
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การจัดรูปแบบไมใชวิธีการทําลายขอมูลที่เปนความลับไดอยางปลอดภัย 100%

การจัดรูปแบบมาตรฐานจะเลือกเฉพาะสวนที่ถูกจัดรูปแบบไวและแสดงวาสวนนี้

เปนพื้นที่ที่นํามาใชได และลบที่อยูสําหรับคนหาไฟลให การกูคืนขอมูลที่ถูก

จัดรูปแบบหรือถูกเขียนทับยังอาจจะทําไดเมื่อใชเครื่องมือหรือซอฟตแวรการกูคืน

แบบพิเศษ

เทคโนโลยีการจัดการสิทธิแ์บบดิจิตอลอาจปดกั้นการเรียกคืนขอมูลสํารองบาง

อยาง โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DRM 

ที่ใชกับเนื้อหาของคุณ

เนื้อหาที่ปองกันดวยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล (DRM) จะมาพรอมกับสิทธิก์าร

ใชที่เกี่ยวของซึ่งทําหนาที่ระบุถึงสิทธิข์องคุณในการใชเนื้อหา

หากโทรศัพทมีเนื้อหาที่ปองกันดวย WMDRM ทั้งสิทธิการใชและเนื้อหาจะหายไป

หากคุณจัดรูปแบบหนวยความจําของโทรศัพท คุณอาจสูญเสียสิทธิการใชและ

เนื้อหาในกรณีที่ไฟลในโทรศัพทของคุณเสีย การสูญหายของสิทธิการใชหรือ

เนื้อหาอาจจํากัดความสามารถของคุณในการใชเนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพทของ

คุณอีกครั้ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

หากโทรศัพทของคุณมีเนื้อหาที่ปองกันดวย OMA DRM วิธีการเดียวในการสํารอง

ขอมูลสิทธิการใชและเนื้อหาคือ การใชคุณสมบัติสํารองขอมูลของ Nokia PC Suite 

วิธีการถายโอนขอมูลแบบอื่นๆ อาจไมโอนสิทธิการใชที่จําเปนตองถูกเรียกคืน

พรอมเนื้อหาเพื่อใหคุณสามารถใชเนื้อหาที่ปองกันดวย OMA DRM ไดตอไปหลัง

จากจัดรูปแบบหนวยความจําโทรศัพทแลว คุณอาจจําเปนตองเรียกคืนสิทธิการ

ใชในกรณีที่ไฟลในโทรศัพทของคุณเสีย

การจัดกา

เจาของเนื้อหาอาจใชเทคโนโลยีการ

ปกปองทรัพยสินทางปญญาของเจ

หลายประเภทเพื่อเขาสูเนื้อหาที่มี D

เขาสูเนื้อหาที่ปองกันดวย WMDRM

ซอฟตแวร DRM เฉพาะไมสามารถ

ความสามารถของซอฟตแวร DRM

การยกเลิกอาจปองกันการนําเนื้อห

ของคุณมาใชอกีครั้ง การยกเลิกซอ

ปองกันดวย DRM ประเภทอื่นหรือก

ในการดูสิทธิการใชสําหรับเนื้อหาท

ของคุณ  และเลือก สวนตัว >

คียที่ใชได—ดูคียที่ถูกเชื่อมตอกับไ

เริ่มตนระยะเวลาที่ใชได

คียที่ใชไมได—ดูคียที่ไมถูกใช ระย

ที่กําหนดหรือมีไฟลสื่อที่ถูกปองกัน

คียที่ไมถูกใช—ดูคียที่ไมมีไฟลสื่อ

หากตองการซื้อเวลาในการใชเพิ่มข

รหัสเขาใชงาน และ ตวัเลือก > รับ

ได หากไมใชงานการรับขอความบร

เค
รื่อ

งม
ือ
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ดียจากศูนยขอความมัลติมีเดีย ตรวจดูวาการ
ถูกตองและหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูไมมี
ัวเลือก > การตั้งคา > ขอความมัลติมีเดีย

ายชื่อในสมุดโทรศัพทได?

อีเมลแอดเดรส เพิ่มขอมูลที่ขาดหายไปใหกับบัตร

ลองถายภาพวาสะอาดดีหรือไม 

อรี่ 
คลของฉันหายไปจากหนาจอ เกิดอะไรขึ้น?

จัดเก็บภาพพื้นหลังไวบนฮารดไดรฟของ N91 
จัดเก็บภาพพื้นหลังและลักษณะ

จึงหายไป?

พื่อเริ่มตนสัปดาหเปนวันอื่นที่ไมใชวันจันทร 
รากฏขึ้น

กา
รแ

ก ไ
ขป

ญ
ห
า
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การแกไขปญหา

ถามและตอบ
การเชือ่มตอ Bluetooth

Q: เหตุใดจึงคนหาเครื่องของเพื่อนไมพบ?

A: ใหตรวจสอบเครื่องทั้ง 2 เครื่องวามีการเปดใชงานอยูรึเปลา
ตรวจสอบวาอุปกรณทั้งสองอยูหางกันไมเกิน 10 เมตร 
และไมมีกําแพงหรือสิ่งกีดขวางใดๆ กั้นระหวางอุปกรณทั้งสอง
ตรวจดูวาอุปกรณอื่นไมไดอยูในโหมดซอน
ตรวจดูวาอุปกรณทั้งสองสามารถใชรวมกันได

Q: ทําไมจงึไมสามารถยกเลิกการตอเชื่อม Bluetooth ได?

A: หากมกีารเชื่อมตออุปกรณอื่นเขากับโทรศัพทของคุณอยู คุณสามารถสิ้นสุดการ
เชื่อมตอโดยใชอุปกรณอีกเครื่อง หรือโดยการยกเลิกการเชื่อมตอ Bluetooth เลือก 
เชื่อมตอ > Bluetooth > ปด

การรับสงขอความมัลติมีเดีย

Q: ควรทําอยางไรเมื่อโทรศัพทไมสามารถรับขอความมัลติมีเดียไดเนื่องจากหนวย
ความจําเต็ม?

A: จํานวนหนวยความจําที่จําเปนตอการใชงานจะปรากฏในขอความแจงขอบกพรอง
ดังตอไปนี้: หนวยความจําไมพอลบบางขอมูลกอนจะดึงขอความ ในการดู
ชนิดของขอมลูที่คุณมีและดูขนาดความแตกตางของกลุมขอมูลที่ใชไปที่ในหนวย
ความจํา ใหเลือก ตัวจัดการไฟล > ตัวเลือก > รายละเอียดหนวยความจํา

Q: บันทึก กําลังดึงขอความ จะถูกแสดงแบบกะทัดรัด แสดงวาเกิดอะไรขึ้น?

A: โทรศัพทกําลังดึงขอความมัลติมีเ
ตั้งคาขอความมัลติมเีดียไดระบุไว
ขอผิดพลาด เลือก ขอความ > ต

การรับสงขอความ

Q: ทําไมขาพเจาจึงไมสามารถเลือกร

A: บัตรรายชื่อไมมีเบอรโทรศัพทหรือ
รายชื่อใน รายชือ่

กลองถายรูป

Q: ทําไมภาพจึงดูเปอน?

A: โปรดตรวจสอบชองปองกันเลนสก

ภาพพื้นหลังและลักษณะ

Q: ฉันปดโทรศัพทเพื่อชารจแบตเต
และตอนนี้ภาพพื้นหลังสวนบุค

A: เหตุการณนี้อาจเกิดขึ้นหากคุณ
ใชหนวยความจําของเครื่องเพื่อ

ปฏิทิน

Q: เหตุใดตัวเลขแสดงลําดับสัปดาห

A: หากคุณเปลี่ยนการตั้งคาปฏิทิน เ
ตัวเลขแสดงลําดับสัปดาหจะไมป
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N หรือ รหัส PUK ของขาพเจาคืออะไร?

45 ในกรณีที่คุณลืมหรือทํารหัสล็อคหาย ใหติดตอ
ุณ ในกรณีที่คุณลืมหรือทํารหัส PIN หรือ PUK หาย 
ิดตอผูใหบริการระบบเครือขายของคุณ สําหรับ
หติดตอผูใหบริการจุดเชือ่มตอ เชน ผูใหบริการ
หรือ ผูใหบริการเครือขาย

มตอบสนองไดอยางไร?

พลิเคชั่นโดยการกดปุม  คางไว และเลื่อน
 เพื่อปดแอปพลิเคชั่น

ีสีเพี้ยน หรือจุดที่ภาพขาดหายไปปรากฏขึ้นบน

ทนี้ จอบางแบบจะมพีิกเซลหรือจุดที่ยังคงปรากฏ
ิ มิใชขอผิดพลาดแตอยางใด 

ือนอย ควรดําเนินการอยางไร?

ังตอไปนี้ไดตามปกติเพือ่หลีกเลี่ยงปญหาหนวย

, ฉบับราง และ สง ใน ขอความ

ความจําโทรศัพท
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

บริการเบราเซอร

Q: ควรทําอยางไร หากปรากฏขอความดังตอไปนี้ ไมไดระบุจุดเชือ่มตอที่ใชได 
ระบุหนึ่งคาในการตั้งคาบริการ?

A: ปอนการตั้งคาเบราเซอรที่ถูกตอง โปรดติดตอขอรับคําแนะนําจากผูใหบริการ
ของคุณ 

บันทึก

Q: เหตุใดจึงไมมีการบันทึกใดๆ เลย?

A: คุณอาจเปดใชตัวกรอง และตัวกรองไมไดบันทึกการสื่อสารใด ในการดเูหตุการณ
ทั้งหมด ใหเลือก สวนตัว > บันทึก เลื่อนไปทางขวาและเลือก ตัวเลือก > ตัวกรอง 
> การสื่อสารทั้งหมด

Q: ขาพเจาจะลบขอมูลในไฟลบันทึกไดอยางไร?

A: เลือก สวนตัว > บนัทึก > ตัวเลือก > ลางบันทึก หรือไปที่ การตั้งคา > 
เวลาเก็บบนัทึก > ไมมีบันทึก การทําเชนนี้จะลบขอมลูไฟลบันทึก 
ขอมูลการโทรลาสุด และรายงานผลการสงขอความทั้งหมดอยางถาวร

การเชื่อมตอ PC

Q: เพราะเหตุใดจงึมีปญหาในการเชื่อมตอโทรศัพทเขากับเครื่องคอมพิวเตอร?

A: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC Suite แลว และเปดใช
โปรแกรมนี้ในเครื่องพีซีของคุณ โปรดดูที่คูมอืผูใชของชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 
ในแผนซีดีรอม หากติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC Suite แลว และกําลังรันโปร
แกรมอยู คุณจะสามารถใชวิซารดเริ่มการติดตอของ Nokia ที่มีอยูในชุดโปรแกรม 
Nokia PC Suite เพื่อเชื่อมตอกับเครื่องพีซี สวนขอมูลเพิ่มเติมของวิธีการใชชุด
โปรแกรม Nokia PC Suite โปรดดูที่ฟงกชั่นความชวยเหลือในชุดโปรแกรม Nokia 
PC Suite หรือไปที่เว็บไซตฝายสนับสนุนที่ www.nokia.co.th

รหัสผาน

Q: รหัสผานของรหัสล็อค, รหัส PI

A: รหัสล็อคที่ระบบตั้งไว คือ 123
ตัวแทนจําหนายโทรศัพทของค
หรือถาคุณยังไมไดรับรหัส ใหต
รายละเอียดเกี่ยวกับรหัสผาน ใ
อินเตอรเน็ต (ISP) ผูใหบริการ 

แอปพลิเคชั่นไมตอบสนอง

Q: ขาพเจาจะปดแอปพลิเคชั่นที่ไ

A: ใหเปดหนาตางสลับการใชแอป
ไปยังแอปพลิเคชั่น และกด 

หนาจอของโทรศพัท

Q: ทําไมจึงมจีุดสวางลางๆ จุดที่ม
หนาจอทุกครั้งที่เปดเครื่อง?

A: เปนลักษณะของหนาจอประเภ
อยูหรือหายไป ซึ่งเปนเรื่องปกต

หนวยความจําเหลือนอย

Q: เมื่อหนวยความจําโทรศัพทเหล

A: คุณสามารถลบรายการตางๆ ด
ความจําไมเพยีงพอ:

• ขอความจากโฟลเดอร ถาดเขา

• ขอความอีเมลที่ดึงมาจากหนวย

• เพจเบราเซอรที่จัดเก็บไว

• ภาพและภาพถายใน คลังภาพ

กา
รแ
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หากคุณตองการลบขอมูลรายชื่อผูติดตอ บันทึกปฏิทิน ตัวนับเวลาการโทร ตัวนับคาโทร 
คะแนนการเลนเกมส หรือขอมูลอื่นๆ ใหไปที่แอปพลิเคชัน่นั้น เพื่อลบขอมูลออก หากคุณ
กําลังลบหลายรายการ และเครื่องแสดงขอความแบบใดแบบหนึ่งดังนี้: 
หนวยความจําไมพอที่จะดําเนินการ ลบบางขอมลูออกกอน หรือ หนวยความจําต่ํา 
ลบบางขอมูล ใหลองลบรายการใดรายการหนึ่ง (เริ่มจากรายการขนาดเล็กกอน)

Q:  ฉันจะจัดเก็บขอมูลกอนลงมืออัพเดตซอฟตแวรไดอยางไร?

A: จัดเก็บขอมูลไวกอนเสมอเมือ่คุณวางแผนอัพเดตซอฟตแวร ใชวิธีการตอไปนี้เพือ่
จัดเก็บขอมูลของคุณ:

1 ใช Nokia PC suite สํารองขอมูลที่อยูในหนวยความจําของโทรศัพท
2 ใชการเชื่อมตอสายเคเบิลขอมลูในโหมด การถายโอนขอมูล เพื่อคัดลอกไฟล

ทั้งหมดของคุณ (เพลง วิดีโอ ภาพ เอกสาร แอปพลิเคชั่นที่ถูกยกเลิกการติดตั้ง 

ลักษณะและอื่นๆ) จากฮารดไดรฟมาไวที่เครื่องคอมพิวเตอร

3 ดูใหแนใจวา ไดคัดลอกทุกอยางมาไวที่คอมพิวเตอรของคุณแลว 

จัดรูปแบบฮารดไดรฟ สําหรับรายละเอยีดเพิ่มเติม โปรดดูที่ 

“การจัดรูปแบบฮารดไดรฟ” หนา 95

4 ทําการอัพเดตซอฟตแวร

5 ในการรีเซ็ตหนวยความจําของโทรศัพท พิมพ *#7370# ตามดวยรหัส 12345

6 ใช Nokia PC Suite เพื่อเรียกคืนหนวยความจําของโทรศัพทจากที่สํารองไว

7 คัดลอกขอมูลที่อยูบนฮารดไดรฟกลับจากคอมพิวเตอรมาไวที่ฮารดไดรฟที่

คุณจัดรูปแบบแลว

8 ติดตั้งแอปพลิเคชั่นและลักษณะอีกครั้ง
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งแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน 
ยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ 
ของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน 
กระเปาเสื้อหรอืในกระเปาเล็กๆ การลัดวงจรขั้ว
ี่หรือวัตถุสําหรับการเชื่อมตอเกิดความเสียหายได

ชน การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศที่รอน
ละอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง ควรเก็บแบต
 25°C (59°F และ 77°F) เสมอ การใชแบตเตอรี่ที่รอน
ามารถทํางานไดชั่วคราว แมวาแบตเตอรี่นั้นจะมี
การทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิ

ากอาจเกิดการระเบิดได ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความ
กําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น  
และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน
0 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
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การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจประจุใหมได แบตเตอรี่
ใหมจะสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพหลังจากผานการชารจและคายประจุอยาง
สมบูรณ 2-3 รอบ คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยครั้ง แตแบต
เตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใชงาน เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบาย
ของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการ
รับรองจาก Nokia และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับ
การรับรองจาก Nokia เทานั้น

ถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบเมือ่ไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลว
คางไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจอุอกเอง
เมื่อเวลาผานไป

ในกรณีที่ไมมปีระจุแบตเตอรี่เหลืออยูเลย สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบน
หนาจอเมื่อเวลาผานไปสองสามนาที ซึ่งจะสามารถโทรออกไดหลังจากนั้น

คุณควรใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคที่ระบุเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่
ที่ชํารุดเสียหาย

อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรขอ
เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโด
(มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลัง
ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวใน
แบตเตอรี่ดังกลาวอาจทําใหแบตเตอร

การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เ
หรือหนาวจดั จะทําใหประสิทธิภาพแ
เตอรี่ไวที่อุณหภมูิระหวาง 15°C และ
หรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมส
ประจุอยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพ
ต่ํากวาจดุเยือกแข็ง

หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจ
เสียหายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน การ
กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได 
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มองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมอื

านกัน (Nokia Connecting Hands) 

มองหนึ่งและจะเห็นโลโก อุปกรณเสริมของ

ง Nokia (Nokia Original Enhancement) 

มุมมองหนึ่ง

คุณขยับแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอรโฮโลแกรมไปทาง

วา ขึ้น และลง คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด 

ละดานตามลําดับ
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

คําแนะนําสําหรบัการตรวจสอบแบตเตอรี่
ของ Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพือ่ความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบวา
แบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย 
Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปนี้:

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปน
แบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต หากคุณมเีหตุผลอื่นใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่ของคุณไมใช
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้ หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืน
แบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา 

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม

1 เมื่อ

ประส

ในมุม

แทขอ

ในอีก

2 เมื่อ

ซาย ข

ในแต
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รี่ จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท?

หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปน
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับ
การรับรองจากบริษัทผูผลิตอาจเปนอันตรายและอาจทําให โทรศัพทของคุณมีประสิทธิภาพ
ดอยลงอีกทั้งยังทําใหเครื่องและอุปกรณเสริมเสยีหายได รวมทั้งอาจสงผลตอการรับรอง
หรือการรับประกันอื่นใดที่ใชกับโทรศัพท

หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ Nokia 
ไปที่ www.nokia.co.th/batterycheck

http://www.nokia.co.th/batterycheck
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อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

อุปกรณเสริมแบบใหมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนายอยูมากมาย โปรดศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก www.nokia.co.th

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนายบาง 
ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณเสริม:

• เก็บอุปกรณเสริมใหพนมือเด็ก

• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่

สายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ติดตั้งในรถ

อยางสม่ําเสมอ

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองจากผูผลิต
โทรศัพทเทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและ
ทําใหการรับประกนัหรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปนโมฆะ

แบตเตอรี่

# เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงได โดยขึ้นอยูกับซิมการด การตั้งคาระบบและคาที่ใช 
รูปแบบที่ใช รวมถึงสภาพแวดลอม

ประเภท เวลาคุยสาย# เวลาเปดรอรับสาย# เวลาเลนเพลง#

BL-5C

สูงสุด 3 - 4 ชม.

(GSM)

สูงสุด 2.5 - 3 ชม.

(WCDMA) 

สูงสุด 190 ชม.

(GSM) 

สูงสุด 170 ชม.

(WCDMA) 

สูงสุด 10 ชั่วโมง

(โหมดวาง)

www.nokia.co.th
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็บไว (เชน รายชื่อและบันทึกในปฏิทิน) กอนสง
เสมอ

ศัพท แบตเตอรี่ แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ 
ําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
กา
รด

 ูแล
แล

ะบ
ำร

 ุงร
 ักษ

า
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การดูแลและบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตที่
ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติ
ตามเงือ่นไขการรับประกันไดอยางถูกตอง

• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง ฝน ไอน้ํา ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแรเปนสาร
ประกอบซึ่งจะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสขึ้นสนิม หากตัวเครื่องเปยกชืน้ ใหถอดแบต
เตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวน
ที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายุการทํางานของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสัน้ลง ทั้งยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําให
สวนที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสูอุณหภูมิปกติ ความชื้น
จะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใช
ฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจร
ภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาด
เครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนที่เลื่อนไดของโทรศัพทและ
อาจสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของโทรศัพท

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส เชน เลนสของกลองถายรูป 
พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง

• ใชเสาอากาศที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศสําหรับเปลี่ยนที่ไดรับการรับรอง
เทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ 
อาจทําใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณ
สื่อสารวิทยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• ทําสําเนาขอมูลที่คุณตองการเก

โทรศัพทของคุณเขาศูนยบริการ

คําแนะนําขางตนทั้งหมดใชไดกับโทร
หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหน
เพื่อขอรับบริการ
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ัวใจแนะนําวา ควรใหโทรศัพทไรสายอยูหางจาก
ิ้ว) เพือ่หลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับ
มูลตรงกับงานวิจยัจาก Wireless Technology
ควร:

ุนหัวใจมากกวา 15.3 เซ็นติเมตร (6 นิ้ว)
ื้อและ
รื่องกระตุนหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจ

ึ้น ใหปดโทรศัพททันที และยายไปใชโทรศัพท

กอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได 
ควรปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

อนิกสในรถที่ติดตั้งไมถูกตองหรือมีการปองกัน
ดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรกปองกันลื่นไถล
วบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบ
ิมกับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรือ
ุณ

ขอ
มู
ลเ
พ
ิ่ม
เต
มิ
เพ

ื่อค
วา
ม
ป
ลอ

ดภ
ัย
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ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภยั

ความปลอดภยัดานสภาพแวดลอม

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ตางๆ และปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือเมื่ออาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ใชโทรศัพทในสภาวะการทํางานตามปกติ 
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมือ่ใชในตําแหนงปกติใกล
กับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 1.5 ซม. (5/8 นิ้ว) เมือ่ใชซองหนังสําหรับพกพา 
อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพือ่การพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้ไมควรมีโลหะ
เปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูในระยะหางจากรางกายตามที่ระบุไวขางตน 

โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคุณภาพเพื่อสงขอความหรือ
ไฟลขอมลู ในบางกรณี จึงอาจมีการหนวงการสงขอความหรือไฟลขอมูลไวจนกวาจะเชื่อม
ตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหาง
ระหวางเครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ 

ชิ้นสวนของอุปกรณเปนแมเหล็ก วัสดุที่ทําจากโลหะอาจดึงดูดโทรศัพท และบุคคลที่ใช
เครื่องชวยการไดยินไมควรถือโทรศัพทไวใกลหูขณะที่ยังใสเครื่องชวยการไดยิน หามวาง
บัตรเครดิตหรือสื่อที่ใชจัดเก็บขอมูลอื่นๆ ที่ทําจากแมเหล็กไวใกลโทรศัพท เพราะขอมูล
ที่อยูบนสื่อนั้นอาจถูกลบ

อุปกรณทางการแพทย

การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณ
เพยีงพอได หากมีขอสงสัย ขอแนะนําใหคุณปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเครื่องมือทาง
การแพทยวาอุปกรณชิน้นั้นไดรับการปกปองจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม ปด
โทรศัพทเมื่ออยูในสถานพยาบาลที่มีปายประกาศหามใชโทรศัพทมอืถือ เนื่องจากสถาน
พยาบาลหรือโรงพยาบาลแหงนั้นอาจกําลังใชอุปกรณที่ไวตอสัญญาณ RF จากภายนอก

เครื่องกระตุนหัวใจ

ผูผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของห
เครื่องนี้อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 น
เครื่องดังกลาว ซึง่ขอแนะนําเหลานี้มีขอ
Research บุคคลที่ใชเครื่องกระตุนหัวใจ

• เก็บโทรศัพทใหหางจากเครื่องกระต
• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเส
• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับเค

เกิดขึ้น

หากคุณสงสัยวามีสัญญาณรบกวนเกิดข
บริเวณอื่น

อุปกรณชวยฟง 

อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอาจ
ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณ

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทร
ไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุม
อิเล็กทรอนิกส (ปองกันการล็อค) ระบบค
ถุงลมนิรภยั โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเต
อุปกรณเสริมตางๆ ที่ติดตั้งไวในรถของค



10

รวมถึงโทรศัพทเครื่องนี้ดวยนั้นทํางานโดยใช

ขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน รวม

ปรแกรมเอง ดวยเหตุนี้ จึงไมสามารถรับประกัน

ได คุณจึงไมควรวางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปน

มอในยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

ี้:

ขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวามีสัญญาณเพียงพอหรือไม 
ซมิการดที่ใชไดลงในโทรศัพทเสียกอน
นเพือ่ใหหนาจอวางและพรอมสําหรับการโทรออก 
แหนงปจจุบันที่คุณอยู ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแตละ

งใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตองใหไดมากที่สุด โทรศัพท
รเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิง่วาง

ไลน คุณไมสามารถโทรออก (หรือรับสาย) ยกเวน

เฉินบางหมายเลข หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองอยู

ลุมของระบบ 
6 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซมโทรศัพทในรถยนต การติดตั้ง
หรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย 
ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติด
ตั้งและทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับ
โทรศัพท ชิน้สวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตที่มีถุงลมนิรภัย 
โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภยัจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดตั้ง
อุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภยั หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภยัอาจพอง
ตัวออก เนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณตางๆ ในบริเวณที่ไมถูกตองแลวถุงลมนิรภัยเกิดพอง
ตัวขึ้นอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสขึ้นได

คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพทกอนขึ้นเครื่องบิน การ
ใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน รวม
ทั้งเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และควรปฏิบัติตามปายและคํา
แนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนํา
ใหดับเครื่องยนต การเกิดประกายไฟในพื้นที่เชนนั้นอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหม
ที่อาจทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่ที่มกีารเติมเชื้อเพลิง เชน 
ใกลเครื่องสูบแกสในสถานีบริการน้ํามัน และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใช
อุปกรณวิทยุในบริเวณคลังน้ํามัน สถานีเก็บน้ํามันและสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคมี หรือ
บริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิดอาจไมไดถูกประกาศ
ใหเห็นเดนชัด พื้นที่ตางๆ เหลานี้ ไดแก ชั้นใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี 
ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมี
หรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ

การโทรฉุกเฉิน

 ขอสําคัญ: โทรศัพทมือถือ

สัญญาณวิทยุ ระบบเครือ

ทั้งฟงกชั่นตางๆ ที่ผูใชตั้งโ

การเชื่อมตอในทุกสภาวะ

เครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเส

ทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังน

1 หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปด
ในบางเครือขาย คุณอาจตองใส

2 กด  หลายครั้งเทาที่จําเป
3 ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตํา

พื้นที่จะแตกตางกันไป
4 กดปุม 

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตอ
มือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสา
สายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

 คําเตือน: ในรูปแบบออฟ

การโทรไปยังหมายเลขฉุก

ภายในบริเวณพืน้ที่ครอบค

ขอ
มู
ลเ
พ
ิ่ม
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เพ

ื่อค
วา
ม
ป
ลอ

ดภ
ัย
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รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําระหวางประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบและไดรับ
การผลิตไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ 
(ICNIRP) ขอจํากัดนี้เปนสวนหนึ่งของคําแนะนําและระดับ RF ที่ไดรับอนุญาต ขอแนะนํา
นี้จัดทําขึ้นโดยหนวยงานทางดานวิทยาศาสตรที่เปนหนวยงานอิสระ ตามระยะเวลาและ
การประเมินผลจากการศึกษาดานวิทยาศาสตร ขอแนะนํานี้ยังรวมถึงระดับความปลอด
ภยัของผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

มาตรฐานของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR (Specific 
Absorption Rate) ขอกําหนดที่กําหนดไวในคําแนะนําระหวางประเทศคือ 2.0 วัตต/กิโล
กรัม (W/kg)* การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะ
สงคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนําใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ 
แมวา SAR จะวัดที่ระดับพลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวา
คาสงูสุด เนื่องจากเครื่องไดรับการออกแบบมาใหใชไดหลายระดับพลังงาน และจะใช
พลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว โดยทั่วไป ยิ่งคุณอยูใกลสถานีสง
สัญญาณเทาใด ก็ยิ่งใชพลังงานของโทรศัพทนอยลงเทานั้น

คา SAR สูงสุดของโทรศัพทเครื่องนี้ขณะใชทดสอบกับหู คือ 0.48 วัตต/กก.

คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดในการทดสอบและที่รายงานของแตละ
ประเทศและระบบเครือขาย การใชอุปกรณเสริมของโทรศัพทอาจทําใหคา SAR แตกตาง
กัน คุณสามารถดูขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับคา SAR ไดในสวนของขอมูลผลิตภัณฑ ที่ 
www.nokia.co.th

* ขีดจํากัด SAR สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชในสาธารณะคือ 2.0 วัตต/กก. เฉลี่ยสูงกวา
เนื้อเยื่อ 10 กรัม ขอจํากัดนี้สอดคลองกับความปลอดภัยที่ใหสําหรับบุคคลทั่วไปและ
ความแตกตางของหนวยวัด คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงาน
ของแตละประเทศและระบบเครือขาย สําหรับขอมูล SAR ในพื้นที่อื่น โปรดดูขอมูล
ผลิตภัณฑที่ www.nokia.com

www.nokia.co.th
www.nokia.com
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รายละเอียด 77
รายละเอียด 77

ชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต

GPRS, คําอธิบายศัพท 84
การตั้งคา 86

ชื่อมตอคอมพวิเตอร 76
ชื่อมตอเครื่องพซีี

ผาน Bluetooth หรือสายเคเบิล USB 76
ิงโครไนซ 79
หนวยความจํา 9
ั้งคา

IM 50, 53
การเชื่อมตอ Bluetooth 73
การเชื่อมตอขอมลู 84
การตั้งคาดั้งเดิม 82
การปรับโทรศัพทของคุณใหเหมาะกับความตองการ 

19
การหามโทร 90
การโอนสาย 90
เครื่องชวยฟง 91
จุดเชื่อมตอ 84
ชุดหูฟง 91
ใบรับรอง 88
ปฏิทิน 63
ภาพพกัหนาจอ 83

5

8

ดัชน
B
Bluetooth 7

การจับ

การเช

การปด

ความป

ชุดหูฟ

แอดเด

D
DNS, Doma

I
IP แอดเดรส,

J
Java

โปรดด

K
Kbps 17

L
LAN ไรสาย 

การตั้ง

สราง I
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ี
3
คู 75
ื่อมตอสองอุปกรณ, การจับคู 75
 76
ลอดภยั 74
ง 91
รสของโทรศัพท 75

in Name Service (บริการชื่อโดเมน), 

คําอธิบายศัพท 85

 คําอธบิายศัพท 85

ูที่ แอปพลิเคชั่น

78
คาจุดเชือ่มตอ 86
AP 78

V
VBR 17

ก
กลองถายรูป 41

การตั้งคาเครื่องบันทึกวิดีโอ 44
การตั้งคาการติดตั้งภาพ 42
การตั้งคาภาพนิ่งของกลองถายรูป 42
การบันทึกวิดีโอคลิป 44
การปรับสีและแสง 41, 42, 43
การสงภาพ 41
ตัวจับเวลาภายใน 42
โหมดตอเนื่อง 41

การควบคุมระดับเสียง 8
ในระหวางที่โทร 22
ลําโพง 8

การคัดลอก

ขอความ 30
รายชื่อระหวางซิมการดและอุปกรณหนวยความจํา 

26
การจัดการสิทธิ์ทางดิจิตัล, DRM

โปรดดูที่ สิทธิการใช
การเชือ่มตอขอมลู

การยุติ 77
เครื่องหมาย 6

การเ

การเ

การเ

การซ

การด

การต
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ครื่องหมาย 11
ัวเลือก 15
พลยลิสต 14
ูปแบบไฟล 10
ีควอไลเซอร 11
นวิดีโอ

ปรดดูที่ RealOne Player
มาย 6
ารลบขอมูล 70

อร 26
ตอ 84
ารตั้งคา 84
ารสราง 85
ตออินเทอรเน็ต (IAP)

ปรดูที่ จุดเชื่อมตอ

กรม PC Suite

ารซิงโครไนเซชนั 76
ารดูขอมูลในหนวยความจําของโทรศัพท 9
ารโอนไฟลเพลงไปไวที่การดหนวยความจําของคุณ 

46
ารโอนยายไฟลสื่อ 5
ารโอนยายภาพไปไวที่คอมพวิเตอร 45
อมูลปฏิทิน 62

วร
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

ภาษา 82
รหัส PIN 88
รหัส UPIN 88
รหัส UPUK 88
รหัสผาน 87
รหัสล็อค 88
เวลาและวันที ่87
หนาจอ 83

การตั้งคาการเชื่อมตอ 84
การตั้งคาเครื่องชวยฟง 91
การตั้งคาชุดหูฟง 91
การตัดขอความ 30
การโทร

การโอน 24
การโทรออกโดยใชเสียง 23
การประชุมสาย 22
การปรับตั้งคา 20
การปองกันลิขสิทธิ์

โปรดดูที่ สิทธกิารใช
การรับสงขอความ 28

ขอความแบบตัวอักษร 31
ขอความมัลติมีเดีย 31
อีเมล 31

การวางขอความ 30
การสง

บัตรรายชื่อ, นามบัตร 25
ภาพ 41

การสั่งงานดวยเสียง 92
การสํารองขอมูล 9
ข
ขอความทันใจ 50

กลุม 52
การเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร 50
การบันทึกขอความ 51
การปดกั้น 51
การสงขอความทันใจ 51

ขอความแบบตัวอักษร 31
ขอความมัลติมีเดีย 31
ขอความเสียง 22
ขอมูลการใช

โปรดดู บันทึก
ค
คลังภาพ

การดูภาพและวิดีโอ 45
การนําเสนอ 45
การเพิ่มไฟลลงในอัลบั้ม 45
การสรางอัลบั้มใหม 45

คลิปเสียง 45
ความสวาง, การปรับหนาจอ 83
คําสั่ง USSD 28
คําสั่งบริการ 28
เครื่องเลนเพลง 10

การควบคุม 10
เครื่องเลนเพลง 11

เ
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อ
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การโอน 12
ปกอัลบั้ม 17
เปนเสียงเรียกเขา 17
ภาพประกอบ 17
รูปแบบไฟล 10
รายละเอียด 16

Sis 93
Svg 45
ีเดีย

รูปแบบไฟล 10, 46

17, 87
รหัส PIN 88
รหัส PIN2 88
รหัสความปลอดภยั 88
รหัสล็อค

PIN 88
UPIN 88
UPUK 88
วามปลอดภัย

โปรดดู รหัสล็อค
็อค 88
เสียง

รูปแบบไฟล 10
เวลาการใชงานของไฟลบันทึก 58
าเพลง 12
0 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

การโอนไฟลไปยังโทรศัพทของคุณ 93
ซิมการด

การคัดลอกชื่อและหมายเลขโทรศัพทลงบนโทรศัพท 
26

ขอความ 36
ชื่อและหมายเลขโทรศัพท 26

ซีดีรอม 76

ด
ดาวนโหลด! 72

ต
ตัวจัดการการเชื่อมตอ 77
ตัวจัดการไฟล 9
เตือน

โปรดดูที่ ปฏิทิน, ปลุก
ท
โทร

การตั้งคา 83
การตั้งคาสําหรับการโอนสาย 90
ตางประเทศ 22
เบอรที่โทรออก 57
รับ 57
เวลา 57

โทรดวน 23

น
นาฬกิา 7

การตั้งคา 8
ปลุก 7

โนเกียแครเซ็นเตอร 11

บ
บัตรรายชื่อ 25

การจัดเก็บโทน DTMF 24
การแทรกรูปภาพ 25
การสง 25

บันทึก

การกรอง 58
การลาง 98
การลางเนื้อหา 58

บุคมารค 67
แบบเสียง

การรับในขอความแบบตัวอักษร 33
แบบเสียงสวนบุคคล 27

ใบรับรอง 88

ป
ปฏิทิน

การซิงโครไนซ PC Suite 62
การสรางรายการ 62
ปลุก 62

ปลุก

นาฬกิาปลุก 7
ปฏทิิน 63

ปุมลัด

การเชื่อมตอเว็บ 67
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วามจํา

ารดูการใชพื้นที่หนวยความจํา 5
ารลาง 57, 58
IM ระยะไกล 74
แตนดบาย 19

ิต 17
เน็ต

ปรดดูที่ เว็บ
1
ารดึงจากศูนยฝากขอความ 34
ารดึงโดยอัตโนมัติ 35
ารดูสิ่งที่แนบ 35
ารตั้งคา 38
ารเปด 34
ูนยฝากขอความระยะไกล 34
อฟไลน 36
เสริมของแทจาก Nokia 103
ิเคชัน่

ava 93
ารติดตั้ง 93
ิเคชนัวิธีใช 7

รี

ปรดดู ลําโพง
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

รายการเสียง 92
การโทรออก 23

รายละเอียดการรับรอง (SAR) 10
รับไดทุกปุม 83
รูปแบบ 19
รูปแบบไฟล

.jad 93

.jar 93

.sis 93
RealOne Player 46
เครื่องเลนเพลง 10

รูปแบบไฟลเสียง 10

ล
ลงทะเบียนสนทนา

โปรดดู บันทึก
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เลื่อนปลุก 7
ว
วันที่ 7
วิดีโอคลิป 45
วิทย ุ48
วิทยุเสมือนจริง 48
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การดูเนื้อหา 49

วิทยุเอฟเอ็ม 48
เว็บ

จุดเชื่อมตอ โปรดดูที่ จุดเชื่อมตอ
เบราเซอร 67
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ศัพท โทรสาร เวลาทําการ

41-6363 0-2958-5851 จนัทร - อาทิตย

11:00 น. - 20:30 น.

41-6363 0-2884-5695 จนัทร - ศุกร 

11:00 น. - 20:30 น.

เสาร - อาทิตย

10:30 น. - 20:30 น.

41-6363 0-2720-1661 จนัทร - อาทิตย

10:30 น. - 20:30 น.

41-6363 0-2660-9290 จนัทร - อาทิตย 

10:00 น. - 20:30 น.

41-6363 0-2673-7102 จนัทร - ศุกร 

11:00 น. - 20:30 น.

เสาร - อาทิตย 

10:30 น. - 20:30 น.

41-6363  0-2626-0436 จนัทร - อาทิตย  

10:00 น. - 20:30 น.
โน
เก

 ียแ
คร

 เซ
 ็น
เต
อร
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โนเกยีแครเซ็นเตอร

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทร

กรุงเทพฯ

1 ฟวเจอรปารครังสิต ใตดิน หองบีเอฟ 32 ชั้นใตดิน ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 

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

จ.ปทุมธานี 12130

0-27

2 เซ็นทรัลปนเกลา 4 หอง 421 ชั้น 4 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย 

กรุงเทพฯ 10700

0-27

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

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

0-27

4 ศูนยการคาเอสพานาด 3 ศูนยการคาเอสพานาด รัชดาภเิษก ชั้น 3 หองเลขที่ 321-323

99 ถ.รัชดาภเิษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-27

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

เลขที่ 79/290 ถ.สาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ 10120

0-27

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

ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

0-27
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แครไลน โทร: 02-640-1000

-3321-3 0-5320-1842 จันทร - เสาร

9:00 น. - 19:00 น.

-6976-7 0-3871-6978 จันทร - เสาร

9:00 น. - 19:00 น. 

-5779- 0-4332-5781 จันทร - เสาร

9:00 น. - 19:00 น. 

-5044-5 0-7436-5046 จันทร - เสาร

9:00 น. - 19:00 น. 

ท โทรสาร เวลาทําการ

ความหนา (สูงสุด)

22 มม. 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โนเกียแครไลน  สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ โนเกีย 

ตางจังหวัด

7 เชียงใหม 

(ตรงขามเชียงใหมแอรพอรตพลาซา)

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

8 พัทยา 

(ริม ถ.สุขุมวิท กอนถึงแยกพัทยากลาง)

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

9 ขอนแกน 

(บริเวณทางออกหางเทสโก โลตัส)

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

อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

0-4332

80

10 หาดใหญ 

(ปากทางเขาโรงพยาบาลกรุงเทพ)

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

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศพั

ขนาด

ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง (สูงสุด)

109 ซีซี 165 กรัม 113.1 มม. 55.2 มม.



Nokia Care Online
การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลนของเราไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ 

เรียนรูวิธีตั้งคาโทรศพัทของคุณเปนครั้งแรก และคนหาขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับคณุสมบัติตางๆ ของโทรศัพท การสาธติ
แบบอินเทอรแอ็คทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมือผูใช 
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศพัทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาตรวจสอบขอมูลลาสุดอยางสม่ํา
เสมอ 

ซอฟตแวร 

ใชโทรศัพทของคณุใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและคอมพวิเตอร Nokia PC Suite เชื่อมตอ
โทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคณุสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชันอื่นๆ ชวยให
ซอฟตแวรนี้ทํางานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

การตั้งคา

ฟงกชันเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเคลื่อนที่และอีเมล* 
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชันเหลานี้ได จัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

*ไมมใีนโทรศัพททุกเครื่อง

การสาธิตแบบอนิเทอรแอค็ทีฟ

ซอฟตแวร 

คูมือผูใช

การตั้งคา

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.



วิธีการใชโทรศัพท

สวนของ Set Up (การตั้งคา) ที่ www.nokia.co.th/setup จะชวยคณุเตรียมความพรอมของโทรศัพทกอนนํามาใช ทําความคุนเคยกับฟงกชันและคุณสมบัติตางๆ 
ในโทรศัพทไดโดยการดูที่สวน Guides and Demos (คูมือและการสาธิต) ของ www.nokia.co.th/guides

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

สถานที่ขอรับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพท

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

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป 

ดูที่สวน FAQ (คําถามที่พบบอย) ของ www.nokia.co.th/faq เพือ่ดคูําตอบสําหรับคําถามเกี่ยวกับโทรศัพทของคณุ รวมทั้งผลิตภัณฑและบริการอื่นๆ ของ Nokia

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของโนเกีย 
สมคัรออนไลนเพือ่ขอรบับรกิารของ Nokia Connections (การเชื่อมตอของ Nokia) ที ่www.nokia.co.th/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเรื่องราว
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ โปรโมชั่นลาสุด และกิจกรรมที่กําลังจะจัดขึ้น

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/contactus

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซอมผลิตภัณฑ โปรดคลิกเขามาที่ www.nokia.co.th/repair 

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดที่ www.nokia.co.th/support
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