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ความปลอดภัย

โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมใน
คูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย
หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอให
เกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเปนอันดับ
แรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอื่น
ใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับแรกที่
คณุควรคํานึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คือ ความ
ปลอดภยับนทองถนน

สญัญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึง่จะ
สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได

ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่หามใชโทรศพัทไรสาย
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเครื่องขณะอยูบน
เครื่องบิน, เมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย, น้ํามัน
เชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด

บริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะสามารถประกอบ
หรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรีท่ี่ไดรับการ
รับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไม
สามารถใชงานรวมกันได

กันน้ํา
โทรศัพทของคุณไมกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไวในที่
แหง

เกี่ยวกับโทรศพัทของคุณ
อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมือเลมนี้ไดผานการรับรองใหใชงาน
กับ เครือขาย (E)GSM 850, 900, 1800,1900 และ UMTS 900, 1900,
2100 ได โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือขายจากผูให
บริการโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทของคุณรองรับการเชื่อมตอหลายวิธี และโทรศัพทของ
คุณเสี่ยงตอไวรัส และเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ เชนเดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร ควรปฏบิัตดิวยความระมัดระวังในการใชขอความ การ
ขอเชื่อมตอ การเรียกดู และการดาวนโหลด ติดตั้งและเลือกใช
เฉพาะบริการและซอฟตแวรจากแหลงที่เชื่อถือไดซึ่งมีมาตรการ
ดานความปลอดภัยและการปองกันเพียงพอ เชน แอปพลิเคชั่นที่มี
Symbian Signed หรือผานการทดสอบ Java Verified™ เทานั้น ควร
ใชการพิจารณาอยางรอบคอบในการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัส
และซอฟตแวรดานความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพทของคุณและ
คอมพิวเตอรที่ใชเชื่อมตอ
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โทรศัพทของคณุอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซตอินเทอรเน็ต
จากบริษัทภายนอกติดตั้งไวลวงหนาแลวและอาจยอมใหเขา
เว็บไซตของบริษัทอื่นได เว็บไซตเหลานี้ไมไดอยูในเครือของ
Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซต
เหลานี้ หากคุณเขาใชเว็บไซตดังกลาว ควรใชความระมัดระวังใน
เรื่องของความปลอดภยัหรือเนื้อหาของเว็บไซต

คําเตือน:
คณุตองเปดเครือ่งกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง
ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสาย
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ขณะที่ใชโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอกฎหมายและจารตี
ประเพณีทองถิ่นทั้งหมด ความเปนสวนตัว สิทธิสวนบุคคลของผู
อื่น และลิขสิทธิ ์การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจชวยปองกันการ
ลอก การแกไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางสวนได

คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับ
ขอมูลสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครือ่งดวยเสมอ

เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ โปรดอานคูมือของ
ปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษาขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

รูปภาพที่ปรากฏในคูมือฉบับนี้อาจแตกตางจากภาพที่ปรากฏบน
หนาจอโทรศัพทของคุณ

โปรดดูขอมูลที่สําคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพทไดจากคูมือผูใช

แอปพลเิคชั่น Office
แอปพลิเคชั่น Office สนับสนุนคุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรม
Microsoft Word, PowerPoint และ Excel (Microsoft Office 2000,
XP และ 2003) แตไมสนับสนุนไฟลบางรูปแบบ

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริ่ม
ใชงานโทรศัพท บางคุณสมบตัิไมสามารถทํางานไดบนทุกเครือ
ขาย คุณสมบัติตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะกับผูให
บริการกอนจึงจะสามารถใชงานได บริการเสริมจากระบบเครือขาย
เกี่ยวของกับการรับสงขอมูล โปรดตรวจสอบคาธรรมเนียมในระบบ
เครือขายหลักของคุณและเมื่อใชบริการขามเครือขายจากผูให
บริการของคุณ ผูใหบริการสามารถใหคําอธิบายถึงคาบริการที่เรียก
เก็บ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงาน
คุณสมบัติบางอยางของโทรศัพทเครื่องนี้ที่ตองไดรับการสนับสนุน
จากระบบเครือขาย เชน การสนับสนุนสําหรับเทคโนโลยีเฉพาะ
เชน โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทํางานบน
โปรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรในภาษาตางๆ

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลกิหรือปดการใชงาน
คุณสมบัติบางอยางในเครือ่งของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติ
เหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมีรายการ
ที่กําหนดเอง เชน ชื่อเมนู ลําดับของเมนู และไอคอน

หนวยความจําที่ใชรวมกัน
คุณสมบัติในโทรศพัทเครื่องนี้ ซึง่ใชหนวยความจํารวมกันนั้น
ไดแก ขอความมัลติมีเดีย (MMS), แอปพลิเคชั่นอีเมล, ขอความ
ทันใจ. การใชคุณสมบตัิอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวานี้จะลด
จํานวนหนวยความจําที่เหลือสําหรับคุณสมบัติอื่น หากโทรศัพท
ของคุณแสดงขอความวาหนวยความจําเต็ม ใหลบขอมูลบางอยาง
ที่จัดเก็บไวในคุณสมบตัิหนวยความจําที่ใชรวมกันออก

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

การสนับสนุน
เมื่อคุณตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑของ
คุณ หรือคุณไมแนใจเกี่ยวกับการใชงานโทรศัพทของคุณ โปรดดู
หนาการสนับสนุนที่ www.nokia.com/support หรือเว็บไซต
Nokia ภายในประเทศของคุณ www.nokia.mobi/support (จาก
โทรศัพทมือถือ) แอปพลิเคชั่นวิธีใชในโทรศัพท หรือคูมือผูใช

หากการดําเนินการขางตนไมสามารถชวยแกปญหาได ใหปฏบิัติ
ตามขั้นตอนใดขัน้ตอนหนึ่งตอไปนี้

• เริ่มโทรศัพทใหม: ปดเครื่อง แลวถอดแบตเตอรี่ เมื่อเวลาผาน
ไปสักครู ใหใสแบตเตอรีก่ลับคืน แลวเปดเครื่อง

• ตั้งคากลับไปเปนคาเดิมที่ตั้งมาจากโรงงานดังที่ไดอธิบายไว
ในคูมือผูใช เอกสารและไฟลของคณุจะถูกลบในการรีเซต็ 
ดังนั้นจึงควรสํารองขอมูลของคุณไวกอน

• อัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทของคุณเปนประจําเพื่อ
ประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดและรับคุณสมบัติใหมๆ ตามที่ได
อธิบายไวในคูมือผูใช

หากยังไมสามารถแกไขปญหาของคุณได โปรดติดตอ Nokia เพื่อ
ทําการซอมแซม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/repair กอนจะสง
โทรศัพทไปซอมแซม ควรสํารองขอมลูในโทรศัพทกอนทุกครั้ง

วิธีใชในอุปกรณ
อุปกรณของคุณมีคําแนะนําเพื่อชวยในการใชงานแอปพลิเคชั่นใน
อุปกรณของคุณ

ในการเปดขอความวิธีใชจากเมนูหลัก ใหเลือก เมนู > แอปพลฯิ >
วิธีใช และแอปพลิเคชั่นที่คุณตองการอานคําแนะนํา

เมื่อแอปพลิเคชั่นเปดขึน้ หากตองการเขาถึงขอความวิธีใชสําหรับ
มุมมองปจจุบัน เลือก ตัวเลือก > วิธีใช

ขณะที่คณุกําลังอานคําแนะนํา หากตองการเปลี่ยนขนาดของ
ขอความวิธีใช เลือก ตัวเลือก > ลดขนาดแบบอักษร หรือ เพิ่ม
ขนาดแบบอักษร

คุณอาจพบลิงคของหัวขอที่เกี่ยวของตอนทายของขอความวิธีใช
หากคุณเลือกคําที่ขีดเสนใต คําแนะนําสั้นๆ จะปรากฏขึ้น

ขอความวิธีใชใชสัญลักษณตอไปนี้

เชื่อมตอไปยังหัวขอวิธีใชที่เกี่ยวของ
เชื่อมตอไปยังแอปพลิเคชั่นที่กําลังเอยถึง

ขณะอานคําแนะนํา หากตองการสลับการใชงานระหวางวิธีใชกับ
แอปพลิเคชั่นที่เปดอยูแตไมแสดงผลบนหนาจอ เลือก ตัวเลอืก >
แสดงแอปฯที่เปด และแอปพลิเคชั่นที่ตองการ

ใชคุณสมบัติของโทรศพัทไดมากยิ่งขึ้น
มีแอปพลิเคชั่นมากมายที่ใหมาโดย Nokia และนักพัฒนา
ซอฟตแวรตางๆ เพื่อชวยใหคุณใชคุณสมบัติของโทรศัพทไดมาก
ยิ่งขึน้ หากตองการคนหาและดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น โปรดไปที่
รานคา Ovi ที่ store.ovi.com. มีการอธิบายแอปพลิเคชั่นเหลานี้ไว
ในคูมือซึง่อยูในหนาสนับสนุนผลิตภัณฑที่ www.nokia.com/
support หรือเว็บไซต Nokia ในพื้นที่ของคุณ

อัพเดตซอฟตแวรอุปกรณ
การอัพเดตซอฟตแวรผานสัญญาณ
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > อัพเดต SW
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ดวยการอัพเดตซอฟตแวร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณจะ
สามารถตรวจสอบวามีการอัพเดตซอฟตแวรหรือแอปพลิเคชั่น
สําหรับอุปกรณของคุณหรือไม และดาวนโหลดขอมลูดังกลาว
มายังอุปกรณของคุณ

การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟแวรอาจทําใหมีการสงขอมูล
จํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรี่สําหรับโทรศพัทของคุณมีพลังงาน
เพียงพอ หรือเชื่อมตออยูกับเครื่องชารจกอนเริ่มอัพเดต

คําเตือน:
หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร คุณจะไมสามารถใช
โทรศัพท แมแตกับการโทรออกฉุกเฉิน จนกวาจะติดตั้งเสร็จและ
สตารทโทรศัพทอีกครั้ง ตองแนใจวาไดสํารองขอมลูไวแลวกอน
ยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอัพเดต

หลังจากการอัพเดตซอฟตแวรหรือแอปพลิเคชั่นสําหรับอุปกรณ
ของคุณโดยใชการอัพเดตซอฟตแวร คําแนะนําที่เกี่ยวของกับแอป
พลิเคชั่นที่มีการอัพเดตในคูมือผูใชหรือวิธีใชอาจไมใชขอมูลลาสุด

ในการดาวนโหลดการอัพเดตที่ใชงานได เลือก  ในการนํา
เครื่องหมายการอัพเดตที่คุณไมตองการดาวนโหลดออก ใหเลือก
การอัพเดตจากรายการ

ในการดูขอมูลการอัพเดต ใหเลือกการอัพเดตและ 

ในการดูสถานะของการอัพเดตที่ผานมา ใหเลือก 

เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

อัพเดตผานทางพีซ ี — อัพเดตอุปกรณของคุณโดยใชพีซี 
ตัวเลือกนี้จะแทนที่ตัวเลือก เริ่มการอัพเดต เมื่อมีการอัพเดตที่

สามารถใชไดโดยการใชแอปพลิเคชั่น Nokia Software Updater
PC เทานั้น
ดูประวัติการอัพเดต  — ดูสถานะของการอัพเดตที่ผานมา
การตั้งคา  — เปลี่ยนการตั้งคา ไดแก จุดเชื่อมตอคาเริม่ตนที่ใช
สําหรบัดาวนโหลดการอัพเดต
ปฏิเสธสิทธิ์  — ดขูอตกลงการอนุญาตใชงานของ Nokia

การอัพเดตซอฟตแวรโดยใชเครื่องพีซีของคุณ
Nokia Software Updater เปนแอปพลิเคชั่นสําหรับเครือ่งพีซทีี่
ชวยใหคุณสามารถอัพเดตซอฟแวรของโทรศัพทของคุณได ใน
การอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพทของคุณ คุณจําเปนตองมเีครื่อง
พีซทีี่ใชงานรวมกันได, การเขาใชงานอินเทอรเน็ตบรอดแบนด และ
สายเคเบิลขอมูล USB ที่ใชงานรวมกันไดเพื่อเชื่อมตอโทรศัพทของ
คุณกับเครื่องพีซี

หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบบันทึกที่เกี่ยวของกับ
เวอรชันของซอฟตแวรลาสุด และดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Nokia
Software Updater โปรดดูที่ www.nokia.co.th/
softwareupdate หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคณุ

ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพท ใหดําเนินการดังตอไปนี้

1 ดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลเิคชั่น Nokia Software Updater
ไปยังเครื่องพีซขีองคุณ

2 เชื่อมตอโทรศัพทของคณุเขากับเครื่องคอมพิวเตอรโดยใช
สายเคเบิลขอมูล USB และเลือก โหมด PC Suite

3 เปดแอปพลิเคชั่น Nokia Software Updater แอปพลิเคชั่น
Nokia Software Updater จะแนะนําใหคุณสํารองไฟล อัพเดต
ซอฟตแวร และเรียกคืนไฟลของคุณ
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การตั้งคา
โดยทั่วไปเครื่องของคุณจะม ีMMS, GPRS, การสตรีม และการตั้งคา
อินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ซึง่ไดรับการกําหนดคาโดยอัตโนมัติ ตาม
ขอมูลจากผูใหบริการเครือขายของคุณ คุณอาจมีการตั้งคาจากผู
ใหบริการของคุณติดตั้งไวในเครื่องอยูแลว หรือคุณสามารถรับหรือ
ขอการตั้งคาจากผูใหบริการเครือขายเปนขอความพิเศษ

คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาทั่วไปในเครื่องของคุณ เชน ภาษา,
โหมดพรอมทํางาน, หนาจอ และการตั้งคาลอ็คปุมกด

รหัสผาน
โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ ในกรณีที่คุณลืมรหัสผาน

รหัส PIN (Personal identification number) — รหัสนี้จะชวย
ปองกันการใชซมิการดของคุณโดยไมไดรับอนุญาต โดยปกติ รหัส
PIN (4 ถึง 8 หลัก) จะใหมาพรอมกับซมิการด หากคุณปอนรหัส PIN
ผิดติดตอกันสามครั้ง เครื่องจะล็อครหัส และคุณจะตองใชรหัส PUK
ในการปลดล็อค
รหัส UPIN — คุณอาจไดรับรหัสนี้มาพรอมกับการด USIM การด
USIM เปนเวอรชันที่พัฒนามาจากซมิการด และสามารถใชงานได
กับโทรศัพทมือถือในระบบ UMTS
รหัส PIN2  — รหัสนี้ (4 ถึง 8 หลัก) มาพรอมกับซิมการดบางอัน
และคุณตองใชรหัสนี้ในการเขาใชงานฟงกชันบางอยางใน
โทรศัพทของคุณ
รหัสล็อค (หรือเรียกวารหัสโทรศัพท) — รหัสล็อคจะชวยปองกัน
การใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต ซึง่รหัสที่ตั้งไวคือ 12345 คุณ
สามารถสรางและเปลี่ยนรหัส รวมทั้งตั้งคาโทรศัพทใหรองขอการ
ปอนรหัสไดดวย คุณควรเก็บรหัสใหมไวเปนความลับและเก็บไวใน
ที่ปลอดภัยโดยแยกจากตัวเครื่อง หากคุณลืมรหัสและลอ็คเครื่อง
ไว คุณจะตองนําเครื่องไปที่ศูนยบริการ ทั้งนี้อาจมีการคิดคาใชจาย

เพิ่มเติม และขอมูลสวนบุคคลทั้งหมดในเครื่องของคุณอาจถูกลบ
ออกไป สําหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนย Nokia Care หรือ
ตัวแทนจําหนายเครื่องของคุณ
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) และรหัส PUK2 — คุณจําเปน
ตองใชรหัส (8 หลัก) เหลานี้ในการเปลี่ยนรหัส PIN หรือรหัส PIN2
ที่ถูกบล็อกตามลําดับ หากรหัสดังกลาวไมไดใหมาพรอมกับ
มการด โปรดติดตอผูใหบริการซิมการดที่อยูในโทรศัพทของคณุ
รหัส UPUK — ในการเปลี่ยนรหัส UPIN ที่ถูกบล็อก จําเปนตองใช
รหัส (8 หลัก) นี้ หากรหัสนี้ไมไดใหมาพรอมกับการด USIM โปรด
ติดตอผูใหบริการการด USIM ที่อยูในโทรศัพทของคุณ

ล็อคระยะไกล
ในการปองกันการใชโทรศัพทของคุณโดยไมไดรับอนุญาต คุณ
สามารถล็อคเครื่องและการดหนวยความจําของคุณจากระยะไกล
โดยใชขอความตัวอักษร คณุตองระบุขอความตัวอักษร และล็อค
เครื่องของคุณ โดยการสงขอความไปยังเครื่อง ในการปลดล็อค
เครื่อง คุณตองมีรหัสล็อค

ในการเปดการล็อคระยะไกล และกําหนดขอความตัวอักษร เลือก
เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > จัดการโทรศพัท > ความ
ปลอดภัย > โทรศพัทและซิมการด > ล็อคโทรศพัทจากระยะ
ไกล > เปดใชงานแลวแตะที่ฟลดปอนขอความเพื่อปอนขอความ
เลือก  และตรวจสอบขอความ ปอนรหัสล็อค

การยืดอายุแบตเตอรี่
คุณสมบัติหลายอยางในโทรศัพทจะเปนการเพิ่มการใชพลังงาน
แบตเตอรี่และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ ในการประหยัด
พลังงานแบตเตอรี ่ใหทําดังนี้

• คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth หรืออนุญาตใหคุณ
สมบัติใดๆ ทํางานในพื้นหลังขณะใชคุณสมบตัิอื่นๆ จะเปนการ
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เพิ่มการใชพลังงานแบตเตอรี่ ใหปดการใชเทคโนโลยี
Bluetooth เมื่อคุณไมจําเปนตองใช

• คุณสมบัติที่ใช LAN ไรสาย (WLAN) หรืออนุญาตใหคณุสมบัติ
ใดๆ ทํางานในพื้นหลงัขณะใชคุณสมบตัิอื่นๆ จะเปนการเพิ่ม
การใชพลังงานแบตเตอรี ่WLAN ในโทรศัพท Nokia ของคุณจะ
ปดการใชงาน เมื่อคุณไมไดพยายามเชื่อมตอ ไมไดเชื่อมตอ
กับจุดเชื่อมตอ หรือไมไดสแกนหาเครือขาย ในการลดการใช
พลังงานแบตเตอรี ่คณุสามารถกําหนดไมใหโทรศัพทสแกน
หรือสแกนนอยลง สําหรับเครือขายที่ทํางานในพื้นหลัง

• หากคุณไดตั้งคา การเชื่อมตอ GPRS เปน เมื่อวาง ในการตั้ง
คาการเชื่อมตอ และไมมีพื้นที่ครอบคลุมสําหรับขอมูลแบบ
แพคเก็ต (GPRS) โทรศัพทจะพยายามสรางการเชื่อมตอขอมูล
แบบแพ็คเกตเปนระยะๆ ในการยืดอายุการใชงานโทรศัพท
ของคุณ ใหเลือก การเชื่อมตอ GPRS > เมื่อตองการ

• แอปพลิเคชั่นแผนที่จะดาวนโหลดขอมูลแผนที่ใหมเมื่อคุณ
เลื่อนไปที่พื้นที่ใหมบนแผนที่ ซึง่จะสิ้นเปลืองการใชพลังงาน
แบตเตอรี่มากขึ้น คุณสามารถปองกันไมใหมีการดาวนโหลด
แผนที่โดยอัตโนมัติ

• หากความแรงของสัญญาณเครือขายมือถือแตกตางกันมากใน
พื้นที่ของคุณ โทรศัพทของคุณจะสแกนหาเครือขายที่ใชได
ซ้ําไปซ้ํามา ซึง่จะเปนการสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่

หากโหมดเครอืขายตั้งไวเปนโหมดคูในการตั้งคาเครือขาย
อุปกรณจะคนหาเครือขาย 3G คณุสามารถตั้งเครื่องใหใช
เฉพาะเครือขาย GSM ในการใชเฉพาะเครือขาย GSM ใหเลือก
เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > เครือขาย > โหมด
ระบบ > GSM

• ไฟพื้นหลังของหนาจอจะเพิ่มการใชพลังงานแบตเตอรี่ ในการ
ตั้งคาหนาจอ คุณสามารถเปลี่ยนระยะหมดเวลาซึง่จะทําใหไฟ
พื้นหลังดับลง เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศพัท >
จอภาพ > เวลาแสงสวางในการปรับเซนเซอรแสงที่ตรวจจับ

สภาพแสง และปรับแสงสวางของหนาจอ ในการตั้งคา
ดงผล ใหเลือก ตัวตรวจจับแสง

• การปลอยใหแอปพลิเคชั่นทํางานตอไปในพื้นหลงัจะเปนการ
เพิ่มการใชพลังงานแบตเตอรี่ ในการปดแอปพลิเคชั่นที่คุณไม
ไดใช หากแอปพลิเคชั่นนั้นไมตอบสนอง ใหเลือก ตัวเลือก >
แสดงแอปฯที่เปด และไปที่แอปพลิเคชั่นโดยใชปุมเมนู กด
คางไวที่ปุมเมนูเพื่อเปดแอปพลิเคชั่น และเลือก ตัวเลอืก >
ออก

การเพิ่มหนวยความจํา

ในการดูพื้นที่วางสําหรับชนิดขอมูลตางๆ เลือก เมนู > 
แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล

คุณสมบัติในโทรศพัทจํานวนมากจะใชหนวยความจําเพื่อเก็บ
ขอมูล โทรศัพทจะแจงคุณ หากหนวยความจําในที่ตั้งหนวยความ
จําเหลือนอย

ในการเพิ่มหนวยความจํา ใหโอนขอมูลไปยังการดหนวยความจํา
(หากมี) หรือไปยังคอมพิวเตอรที่รองรับ

ในการลบขอมูลที่ไมตองการใช ใชตัวจัดการไฟลหรือเปดแอปพลิ
เคชั่นสําหรับลบ คุณสามารถลบรายการตางๆ ตอไปนี้

• ขอความในโฟลเดอรในการรับสงขอความ และขอความอีเมล
ที่ดึงมาในกลองจดหมาย

• เว็บเพจที่จัดเก็บไว
• ขอมูลติดตอ
• บันทึกปฏิทิน
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• แอปพลิเคชั่นที่อยูในตวัจัดการแอปพลเิคชั่นที่คณุไมตองการ
ใชอีกตอไป

• ไฟลการติดตั้ง (.sis หรือ .sisx) ของแอปพลิเคชั่นที่คุณติดตั้ง
โอนไฟลติดตั้งไปยังคอมพิวเตอรที่รองรับ

• ภาพและวิดีโอคลิปในภาพ สํารองไฟลในคอมพิวเตอรที่รองรับ
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การเริ่มตนใชงาน

หมายเหตุ: พื้นผิวของโทรศัพทเครื่องนี้ไมมีสารนิกเกิลอยูในแผน
โลหะ พื้นผิวของโทรศัพทเครื่องนี้ประกอบดวยโลหะสแตนเลส

ปุมกดและสวนประกอบของเครื่อง (ดานหนา)

1 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร
2 หูฟง
3 หนาจอสัมผัส
4 ปุมเมนู
5 ปุมโทร
6 เลนสกลองรอง
7 เซนเซอรแสง
8 ปุมวางสาย

หามปกปดบริเวณเหนือหนาจอสัมผัสดวยฟลมปองกันหรือเทป
เปนตน

ปุมกดและสวนประกอบของเครื่อง (ดานหลงั)

1 แฟลชกลอง
2 เลนสกลอง
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ปุมกดและสวนประกอบของเครื่อง (ดานขาง)

1 ลําโพงสเตอริโอ
2 ไฟแสดงการชารจ
3 ชองเสียบ Micro USB
4 สวิตชล็อค
5 ปุมปรับเพิ่มระดับเสียง/ขยายภาพ
6 ปุมปรับลดระดับเสียง/ยอภาพ
7 ปุมจับภาพ

ปุมกดและสวนประกอบ (ดานบน)

1 ปุมเปด/ปดเครื่อง
2 ชองเสียบ AV ของ Nokia (3.5 มม.)

การใสซิมการดและแบตเตอรี่
ทําตามคําแนะนําอยางระมัดระวังเพื่อไมใหฝาดานหลังเสียหาย

การถอดออกอยางปลอดภยั ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

1 ถอดฝาดานหลังออกโดยการยกขึ้นจากทางดานลางของ
โทรศัพท

2 หากมีแบตเตอรี่อยู ใหยกแบตเตอรี่ตามลูกศรเพื่อเอาออก
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3 ดึงตัวยึดซิมการดออก และใสซิมการดลงไป ตรวจดูใหแนใจวา
พื้นที่หนาสัมผัสสีทองบนการดคว่ําลง และมุมตัดบนการดหัน
ไปทางมุมตัดบนตัวยึด ดันตัวยึดซมิการดกลับเขาที่

4 วางแนวหนาสัมผัสของแบตเตอรี่กับขัว้ตอที่ตรงกันบนชองใส
แบตเตอรี่ และใสลงในทิศทางเดียวกับลูกศร

5 ในการใสฝาครอบดานหลังกลับเขาที่ วางตัวล็อคของฝาครอบ
ดานบนเขากับชอง แลวกดลงจนกระทั่งฝาครอบล็อคเขาที่

การดหนวยความจํา

ควรใช การด microSD ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia วาใชกับเครื่อง
รุนนี้ไดเทานั้น Nokia ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการรับรอง
สําหรับการดหนวยความจํา แตการดบางยี่หออาจไมสามารถใชงาน
รวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดอยางสมบูรณ การดที่ใชงานรวมกันไมได
อาจทําใหการดและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูลที่
จัดเก็บไวบนการดสูญหาย

การใสการดหนวยความจํา
การดหนวยความจําอาจมีใสไวแลวในโทรศัพท หากไมไดใสไว ให
ดําเนินการตอไปนี้

1 ถอดฝาดานหลังของโทรศัพทออก

2 ใสการดหนวยความจําที่ใชรวมกันไดลงไปในชอง ตรวจดูให
แนใจวาพื้นที่หนาสัมผัสของการดคว่ําลงไปทางชอง
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3 ดันการดเขาไป คณุจะไดยินเสียงคลิกเมื่อการดล็อคเขาที่แลว
4 ใสฝาดานหลังกลับเขาที่ คว่ําโทรศัพทลงขณะใสฝาดานหลัง

ตรวจดูใหแนใจวาปดฝาสนิทดีแลว

การถอดการดหนวยความจํา
ขอสําคัญ:  หามถอดการดหนวยความจําออกกลางคันเมื่อยังมีการ
ใชการดอยู การกระทําดังกลาวอาจทําใหการดหนวยความจําและ
โทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูลที่จัดเก็บไวบนการด
เสียหายได

1 กอนที่จะถอดการดออก ใหกดปุมเปด/ปดเครื่อง และเลือก นํา
การดหนวยความจําออก ปดแอปพลิเคชั่นทั้งหมด

2 เมื่อ การถอดการดหนวยความจําออกจะปดแอปพลเิคชั่
ทั้งหมดที่เปดอยู ยืนยันถอดการด? ปรากฏ เลือก ใช

3 เมื่อ การถอดการดหนวยความจําออกจะปดแอปพลเิคชั่
ทั้งหมดที่เปดอยู ยืนยันถอดการด? ปรากฏ ใหถอดฝา
ครอบดานหลังออก

4 กดการดหนวยความจําเพื่อปลดออกจากชองเสียบ
5 ดึงการดหนวยความจําออก หากเครื่องเปดอยู ใหเลือก ตกลง
6 ใสฝาดานหลังกลับเขาที่ ตรวจดูใหแนใจวาปดฝาสนิทดีแลว

ตําแหนงเสาอากาศ
โทรศัพทของคุณมเีสาอากาศอยูทั้งภายในและภายนอก หลีกเลี่ยง
การจับบริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปนขณะที่เสาอากาศกําลังสง
หรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกําลังสงหรือรับ
สัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพของการสื่อสาร และทําใหมีการใช
พลังงานสูงขึน้ขณะทํางาน และอาจทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่
สั้นลง

ปดและเปดเครื่อง
ในการเปดเครื่อง:

1 กดคางไวที่ปุมเปดปดเครื่อง
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2 หากเครื่องขอรหัส PIN หรือรหัสล็อค ใหปอนรหัส แลวเลือก
ตกลง รหัสล็อกที่ตั้งไวคือ 12345 หากคุณลืมรหัส และเครื่อง
ของคุณถูกล็อค คุณจะตองสงเครื่องของคุณไปยังศนูยบริการ
และอาจมีการคิดคาใชจายเพิ่มเติม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดตอศูนย Nokia Care หรือตัวแทนจําหนายเครื่องของ
คุณ

ในการปดเครื่อง ใหกดปุมเปด/ปดเครื่อง และเลือก ปดเครื่อง!

ชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจมาจากโรงงานแลวบางสวน จึงไม
จําเปนตองชารจแบตเตอรีกอน หากอุปกรณแสดงวาแบตเตอรีออน
ใหปฏิบัติดังนี้:

การชารจปกติ

1 เสียบอุปกรณชารจเขากับเตารับที่ผนัง
2 เสียบสายอุปกรณชารจเขากับเครื่อง ไฟสัญลักษณการชารจ

ขางๆ ชองเสียบ USB จะสวางขึน้เมื่อกําลังชารจแบตเตอรี
3 เมื่อชารจแบตเตอรีจ่นเต็มแลว ใหถอดอุปกรณชารจออกจาก

ตัวเครื่อง และออกจากเตารับที่ผนัง

คุณไมจําเปนตองชารจแบตเตอรีในชวงเวลาทีเฉพาะเจาะจง และ
คุณสามารถใชอุปกรณไดในขณะชารจ หากกําลังไฟในแบตเตอรี่
หมดจนไมมีเหลือ อาจใชเวลาสักครูหนึ่งกอนที่สัญลักษณการ
ชารจจะปรากฏในหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรศัพทออกได

เคล็ดลับ: ถอดอุปกรณชารจออกจากเตารับที่ผนังเมื่อไมไดใชงาน
อุปกรณชารจที่เสียบกับเตารับจะยังคงกินไฟแมวาจะไมไดเชื่อมตอ
กับเครื่องก็ตาม

การชารจ USB
คุณสามารถใชการชารจ USB เมื่อไมมีเตารับที่ผนัง การชารจ USB
จะทําใหคุณสามารถถายโอนขอมลูในขณะที่กําลงัชารจอุปกรณ

1 เชื่อมตออุปกรณ USB ที่ใชงานรวมกันไดเขากับอุปกรณของ
คุณโดยใชสาย USB ที่ใชงานรวมกันได
ประสิทธิภาพของการชารจ USB จะแตกตางกันคอนขางมาก ใน
บางกรณี อาจใชเวลานานมากที่การชารจจะเริ่มตนขึน้ และ
อุปกรณจะเริ่มตนทํางาน
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2 หากอุปกรณของคุณเปดอยู คณุสามารถเลือกจากตัวเลือก
โหมด USB ที่ใชงานไดในหนาจอของอุปกรณ

ชุดหูฟง
คณุสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงหรือหูฟงที่ใชงานรวมกันไดกับ
โทรศัพทของคุณ คุณอาจตองเลือกโหมดสายเคเบลิ

ชุดหูฟงบางรุนอาจแบงออกเปนสองสวน คือ รีโมทคอนโทรลและ
ฟง รีโมทคอนโทรลมีไมโครโฟนและปุมสําหรับรับหรือวางสาย
สนทนา ปรับระดับเสียง และเลนไฟลเพลงหรือวิดีโอ ในการใชหูฟง
ที่มีรีโมทคอนโทรล ใหตอรีโมทคอนโทรลกับชองเสียบของ Nokia
AV ที่ตวัเครื่อง แลวตอหูฟงกับรีโมทคอนโทรล

คําเตือน:
เมื่อคุณใชชุดหูฟง ความสามารถในการรับฟงเสียงรอบดานของคุณ
อาจไดรับผลกระทบ อยาใชชุดหูฟงหากมีโอกาสทําใหเกิด
อันตรายตอความปลอดภัยของคุณ

อยาเชื่อมตอผลิตภัณฑที่สรางสัญญาณออก เนื่องจากผลิตภณัฑนี้
อาจทําใหเครื่องเสียหายได อยาเชื่อมตอแหลงสัญญาณที่มีกําลัง
ไฟฟาเขากับชองเสียบ Nokia AV
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หามเชื่อมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอื่นๆ เขากับชองเสียบ
Nokia AV นอกเหนือจากที่ไดรับอนุมัติโดย Nokia ใหใชงานกับ
เครื่องนี้ได โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดับเสียง

ใสสายคลองขอมือ

รอยสายคลองขอมือ แลวผูกใหแนน

การดําเนินการบนหนาจอสัมผัส
ใชนิ้วหรือปากกาสําหรับหนาจอสัมผัส (หากใชได)

ขอสําคัญ:  ปากกาที่ใชงานกับโทรศัพทเครื่องนี้ ตองเปนปากกาที่
ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น การใชปากกาชนิดอื่นอาจทําให
การรับประกันของโทรศัพทสิ้นสุดลง และทําใหหนาจอแบบสัมผัส
เสียหายได หลีกเลี่ยงการขดูขดีหนาจอแบบสัมผัส และไมควรใช
ปากกาหรือดินสอที่ใชกันทั่วไปหรือวัตถุปลายแหลมอื่นๆ เขียน
ขอความบนหนาจอแบบสัมผัส

การแตะและแตะสองครั้ง

ในการเปดแอปพลิเคชั่นหรอืสวนประกอบอื่นบนหนาจอสัมผัส ตาม
ปกติคุณใชนิ้วแตะหนาจอ อยางไรก็ตาม ในการเปดรายการตอไปนี้
คุณตองแตะที่รายการสองครั้ง

• รายการตางๆ ในแอปพลิเคชั่น เชน โฟลเดอรฉบับรางใน
พลิเคชั่น ขอความ

• ไฟลตางๆ ในรายการไฟล ตัวอยางเชน ภาพในโฟลเดอร ภาพ
ที่ถาย ในแอปพลิเคชั่น ภาพถาย

เคลด็ลับ: เมื่อคุณเปดมุมมองรายการ จะมีการไฮไลตรายการ
แรกเอาไวแลว ในการเปดรายการที่ไฮไลต ใหแตะที่รายการ
หนึ่งครั้ง

หากคุณแตะไฟลหรือรายการที่ใกลเคียงกันหนึ่งครั้ง ไฟลจะ
ไมเปดขึ้น แตจะมีการไฮไลตที่ไฟล ในการดูตัวเลือกที่มี
สําหรับรายการดังกลาว ใหเลือก ตัวเลือก หรือใหเลือกไอคอน
จากแถบเครื่องมือ หากมี

การเลือก

ในเอกสารสําหรับผูใชนี้ การเปดแอปพลิเคชั่นหรือรายการโดยการ
แตะหนึ่งหรือสองครั้ง เปนการดําเนินการ “เลือก" ของคุณ หากคุณ
จําเปนตองเลือกหลายรายการตามลําดับ จะใชลูกศรในการแยก
รายการที่จะเลือกซึ่งปรากฏบนหนาจอ

ตัวอยาง: ในการเลือก ตัวเลอืก > วิธีใช ใหแตะ ตัวเลือก จากนั้น
แตะ วิธีใช
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การลาก

ในการลาก ใหแตะนิ้วบนหนาจอ และเลื่อนนิ้วไปมาบนหนาจอ

ตัวอยาง: ในการเลื่อนขึ้นหรือลงบนเว็บเพจ ใหลากเพจดังกลาว
ดวยนิ้วของคุณ

การปด

ในการปด ใหเลื่อนนิ้วของคุณไปทางซายหรือขวาอยางรวดเร็วบน
หนาจอ

การตวัด

ในการตวัด วางนิ้วของคุณบนหนาจอ เลื่อนและยกนิ้วขึน้อยาง
รวดเร็วบนหนาจอ เนื้อหาบนหนาจอจะเลื่อนไปตามความเร็วและ
ทิศทางของการปลอย ในการเลือกรายการจากรายการที่เลื่อนได
เพื่อหยุดการเคลื่อนที่ แตะที่รายการนั้น ในเครื่องของคุณ การตวัด
จะใชไดในเครื่องเลนเพลง

การเลื่อน

ในการเลื่อนขึน้หรือลงในรายการที่มีแถบเลื่อน ใหลากตัวเลื่อนของ
แถบเลื่อน

ในมุมมองรายการบางมุมมอง คุณสามารถวางนิ้วของคุณไปบน
รายการและลากขึน้หรือลง

เคล็ดลับ: ในการดูคําอธิบายสั้นๆ ของไอคอน ใหวางนิ้วของคุณ
บนไอคอน ไมมีคําอธิบายสําหรับทุกไอคอน

ไฟดานหลังของหนาจอสัมผัส

ในการเปดไฟพื้นหลัง ใหปลดล็อคหนาจอและปุมกด หากจําเปน
และกดปุมเมนู

เขียนขอความ
คุณสามารถปอนขอความในโหมดอื่น แปนพิมพเต็มรูปแบบทํางาน
เหมือนแปนพิมพทั่วไป และโหมดแผงปุมกดบนหนาจอที่พิมพได
ทั้งตัวอักษรและตัวเลขชวยใหคุณสามารถแตะที่อักขระได โหมด
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การจดจําลายมือชวยใหคุณสามารถเขียนอักขระลงบนหนาจอได
โดยตรง

ในการเปดใชโหมดปอนขอความ ใหแตะชองปอนขอความชองใด
ก็ได

ในมุมมองการปอนขอความ ในการสลับระหวางโหมดการปอน
ขอความตางๆ ที่มีอยู ใหแตะ  และเลือกโหมดการปอนที่
ตองการ

วิธีการปอนและภาษาที่การจดจําลายมือสนับสนุนจะแตกตางกันไป
ตามภมูิภาค

การปอนดวยแปนพิมพ
แปนพิมพ

เครื่องของคุณมีแปนพิมพเต็มรูปแบบ ในการเปดแปนพิมพ ใหดัน
หนาจอสัมผัสขึน้ ในแอปพลิเคชั่นทั้งหมด หนาจอจะหมุนเองโดย
อัตโนมัตจิากแนวตั้งเปนแนวนอนเมื่อคุณเปดแปนพิมพ

1 ปุม Sym  หากตองการใสอักขระพิเศษที่ไมมีอยูบนแปนพิมพ
ใหกดปุม Sym หนึ่งครั้งและเลือกอักขระที่ตองการจากตาราง

2 ปุมฟงกชัน เมื่อตองการใสอักขระพิเศษตามที่พิมพบนปุม ให
กดปุมฟงกชันคางไวและกดปุมตวัอักษรที่สอดคลองกัน หรือ
กดปุมตัวอักษรคางไวอยางเดียวก็ได ในการปอนอักขระพิเศษ
หลายตัวติดกัน ใหกดปุมฟงกชันสองครั้งอยางรวดเร็ว แลวกด
ปุมตัวอักษรที่ตองการ หากตองการกลับสูโหมดปกต ิใหกดปุม
ฟงกชันอีกครั้ง

3 ปุม Shift หากตองการสลับระหวางโหมดตัวพิมพใหญกับตวั
พิมพเล็ก ใหกดปุม Shift สองครั้งอยางรวดเร็ว ในการปอนตัว
พิมพใหญตัวเดียวในโหมดตัวพิมพเล็ก หรือตัวพิมพเล็กตัว
เดียวในโหมดตัวพิมพใหญ ใหกดปุม Shift หนึ่งครั้ง แลวกดปุม
ตัวอักษรที่ตองการ

4 ปุม Space
5 ปุมลูกศร ในการเลื่อนขึน้ ลง ซาย หรือขวา ใหใชปุมลูกศร
6 ปุม Enter
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7 ปุม Backspace หากตองการลบตัวอักษร ใหกดปุม
backspace หากตองการลบตัวอักษรหลายตัว ใหกดปุม
backspace คางไว

การใสตัวอักษรที่ไมปรากฏบนแปนพิมพ

คณุสามารถใสตัวอักษรแบบตางๆ ได เชน ตัวอักษรที่มีเครื่องหมาย
เนนเสียง หากตองการใส á ใหกดปุม sym คางไว พรอมกับกดปุม A
ซ้ําๆ จนกระทั่งอักขระที่ตองการปรากฎ ลําดับตัวอักษรและตัว
อักษรที่มีใหจะขึน้อยูกับภาษาที่ใชเขยีนซึง่เลือกไว

การปอนขอความภาษาไทย
ในการเขียนขอความตัวอักษรในภาษาไทย เปนตน ใหเลือก
เมนู > ขอความ และ ขอความใหม ไปที่เนื้อหาขอความ และ
เลือกตัวเลือก > ตัวเลอืกปอนขอมูล > ภาษาที่ใชเขียน และ
เลือกภาษาไทย ไอคอน  จะปรากฏขึ้น

ในการปอนอักขระที่พิมพอยูบนมุมซายลางของปุม ใหกดปุม

ในการปอนอักขระที่พิมพอยูบนมุมซายบนของปุม ใหกดปุม Shift
และกดปุม

ในการปอนอักขระที่พิมพอยูบนมุมขวาบนของปุม ใหกดปุมฟงกชัน
และกดปุม

ในการปอนสระ ใหกดปุม Sym และเลือกสระที่ตองการ

คณุสามารถใสสระหรือพยัญชนะหลังจากที่เขยีนอักขระนําภาษา
ไทยตามรูปแบบภาษาไทยเทานั้น

โทรศัพทที่มีเมนูภาษาไทยเทานั้นที่สามารถรับขอความภาษาไทย
ได

การปอนแบบสัมผัส
ลายมือ

ในการเปดโหมดลายมือ ใหแตะ  และ ลายมือ

เขียนตัวอักษรที่ตัง้ตรงและชัดเจนบนพื้นที่สําหรับปอนขัอความ
โดยเวนวรรคระหวางตัวอักษรแตละตัว

ในการสอนใหเครื่องจําลายมือของคุณ ใหแตะ  และ การฝก
เขียนดวยปากกา

ในการปอนตัวอักษรและตัวเลข (โหมดเริ่มตน) เขยีนคําตางๆ ตาม
ปกต ิในการเลือกโหมดตัวเลข ใหแตะ  ในหนาตางดานขวาของ
พื้นที่ปอนขอมูล ในการปอนตัวอักษรที่ไมใชแบบละติน ใหแตะ
ไอคอนที่สอดคลองกัน หากมี

ในการเขยีนตัวอักษรพิเศษ ใหเขยีนลงไปตามปกต ินอกจากนี้ คุณ
ยังสามารถแตะ  ในหนาตางดานขวาของพื้นที่ปอนขอมูล และ
เลือกตัวอักษรที่ตองการจากตารางปอปอัพ
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ในการลบตัวอักษรหรือเลื่อนเคอรเซอรกลบั ใหปดยอนกลับไป
 (ดภูาพที่ 1)

ในการใสเวนวรรค ใหปดไปขางหนา (ดูภาพที่ 2)

การตั้งคาการปอนแบบสมัผัส
เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศพัท > ปอนแบบสัมผัส

ในการกําหนดตั้งคาระบบปอนตวัอักษรสําหรับหนาจอสัมผัส ให
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ภาษาที่ใชเขียน  — กําหนดตัวอักษรในภาษาที่ตองการใหเครื่อง
จดจําลายมือของคุณ และรูปแบบแปนพิมพบนหนาจอ
ความเร็วในการเขียน  — ปรับความเร็วในการคัดลายมือ
เสนบรรทัด  — แสดงหรือซอนเสนนําในพื้นที่สําหรับเขียน เสนนํา
ชวยใหคุณเขยีนไดตรงแนว และยังชวยใหเครื่องจําลายมือของคุณ
ไดอีกดวย
ความกวางของเสนปากกา  — เปลี่ยนความหนาของขอความที่
เขียนดวยปากกา
สทีี่ใชเขียน  — เปลี่ยนสีของขอความที่เขยีนดวยปากกา

ไอคอนและฟงกชัน
ใชปุมกดบนหนาจอ (ปุมกดตัวอักษรและตัวเลข) เพื่อปอนตัว
อักษรเชนเดียวกับที่คุณใชปุมกดของโทรศัพทแบบธรรมดาที่มี
ตัวเลขบนปุม โปรดดูคําอธบิายของแตละไอคอนและฟงกชันของ
ไอคอนในรูปตอไปนี้

1 ปด - ปดปุมกดบนหนาจอ (ปุมกดตัวอักษรและตัวเลข)
2 เมนูปอน – เปดเมนูปอนแบบสัมผัสที่รวมถึงคําสั่งตางๆ เชน

ใชงานตัวชวยสะกดคํา และ ภาษาที่ใชเขียน
3 สัญลักษณของระบบการปอนขอความ – เปดหนาตางปอปอัพ

ซึง่ใหคณุสามารถเปดหรือปดระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ,
เปลี่ยนรูปแบบตัวพิมพ และสลับไปมาระหวางโหมดตัวอักษร
และตัวเลขได

4 โหมดการปอน – เปดหนาตางปอปอัพใหคุณเลือกโหมดการ
ปอนจากโหมดการปอนที่มีอยู เมื่อคุณแตะที่รายการ หนาจอ
ของวิธีการปอนปจจุบันจะปดลง และหนาจอของวิธีการที่เลือก
จะเปดขึน้

5 ปุมลูกศร - เลื่อนเคอรเซอรไปทางซายหรือขวา
6 Backspace - ลบตัวอักษรที่ปอนเขาไปกอนหนา
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7 ปุมตัวเลข - ปอนตัวเลขหรือตัวอักษรที่ตองการตามแบบตัว
พิมพที่ใชอยูและโหมดการปอน

8 ดอกจัน - เปดตารางตัวอักษรพิเศษ
9 Shift - เปลี่ยนแบบตัวพิมพของอักษร เปดหรือปดระบบชวย

สะกดคําอัตโนมัติ และสลับไปมาระหวางโหมดตัวอักษรและ
ตัวเลข

การล็อคปุมและหนาจอสมัผัส
เมื่อล็อคโทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได

ในการล็อคหรือปลดล็อคหนาจอสัมผัสและปุม ใหเลื่อนสวิตชล็อค
ที่ดานขางของโทรศัพท

เมื่อมีการล็อคหนาจอสัมผัสและปุม หนาจอสัมผัสจะปดและปุมจะ
ไมทํางาน

ในการแกไขการตั้งคาการล็อคหนาจอและปุมอัตโนมัติ เลือก
เมนู > การตั้งคา และ โทรศพัท > จัดการโทรศพัท > ปองกัน
ปุมอัตโนมัติ

Nokia Switch
การถายโอนเนื้อหา
คณุสามารถใชแอปพลิเคชั่นสลับในการคัดลอกเนื้อหา เชน เบอร
โทรศัพท ที่อยู รายการปฏทิิน และภาพจากโทรศัพท Nokia เครื่อง
เดิมไปยังโทรศัพทของคุณ

ชนิดเนื้อหาที่สามารถถายโอนไดจะขึ้นอยูกับรุนโทรศัพทที่คุณ
ตองการถายโอนเนื้อหามา หากโทรศัพทเครื่องนั้นสนับสนุนการ
โครไนซ คุณจะสามารถซิงโครไนซขอมูลระหวางโทรศัพทได

โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบหากใชงานรวมกับโทรศัพทเครื่องอื่น
ไมได

หากเปดโทรศัพทเครื่องอื่นโดยที่ไมมีซิมการดไมได คุณสามารถ
ใสซมิการดลงในโทรศัพทเครื่องนั้นได เมื่อเปดโทรศัพทของคุณ
โดยไมมีซมิการด รูปแบบออฟไลนจะเปดใชงานโดยอัตโนมัติ และ
สามารถทําการถายโอนได

การถายโอนเนื้อหาเปนครั้งแรก
1 ในการดึงขอมลูจากโทรศัพทเครื่องอื่นเปนครั้งแรก ใหเลือก

เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมูล > สลับ
โทรศัพท บนโทรศัพทของคุณ

2 เลือกชนิดการเชื่อตอที่คุณตองการใชถายโอนขอมูล โทรศัพท
ทั้งสองเครื่องตองสนับสนุนชนิดการเชื่อมตอที่เลือก

3 หากคุณเลือกการเชื่อมตอ Bluetooth เปนชนิดการเชื่อมตอ
ใหเชื่อมตอโทรศัพททั้งสองเครื่อง ในการใหโทรศัพทของคุณ
คนหาโทรศัพทที่ใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก ทําตอ
เลือกโทรศัพทที่คุณตองการถายโอนเนื้อหามา ระบบจะขอให
คุณปอนรหัสในโทรศพัทของคณุ ปอนรหัส (1-16 หลัก) และ
เลือก ตกลง ปอนรหัสเดียวกันในโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่ง และ
เลือก ตกลง ตอนนี้โทรศัพทจะไดรับการจับคูแลว
โทรศัพท Nokia รุนกอนหนานี้บางเครื่องอาจไมมีแอปพลิ
เคชั่นสลับ ในกรณีนี้ แอปพลิเคชั่นสลับจะถูกสงไปยังโทรศัพท
เครื่องอื่นเปนขอความ ในการติดตั้งแอปพลเิคชั่นสลับใน
โทรศัพทเครื่องอื่น ใหเปดขอความ และทําตามคําแนะนําบน
หนาจอ

4 เลือกเนื้อหาที่คุณตองการถายโอนจากโทรศัพทเครื่องอื่นบน
โทรศัพท
เมื่อการถายโอนเริ่มตน คุณสามารถยกเลิกและดําเนินการตอ
ภายหลังได
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เนื้อหาจะถูกถายโอนจากหนวยความจําของโทรศัพทเครื่องอื่นไป
ยังตําแหนงที่สัมพันธกันในโทรศัพทของคุณ เวลาที่ใชในการถาย
โอนจะขึน้อยูกับปริมาณขอมูลที่จะถายโอน

การซิงโครไนซ ดึง หรือสงเนื้อหา
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมูล >
สลับโทรศัพท

หลังจากการถายโอนขอมูลครั้งแรก ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
เพื่อเริ่มการถายโอนขอมูลใหม โดยจะขึน้อยูกับรุน:

เพื่อซิงโครไนซเนื้อหาระหวางโทรศัพทของคุณกับ
อุปกรณอื่น ในกรณีที่อุปกรณเครื่องอื่นรองรับการ

ไนซ การซงิโครไนซเปนแบบสองทาง หากมีการ
รายการใดในเครื่องหนึ่ง รายการนั้นจะถูกลบออกจาก
เครื่องดวย คุณไมสามารถกูคืนรายการที่ลบโดยใช

การซงิโครไนซได
เพื่อดึงเนื้อหาจากอุปกรณอื่นมาที่โทรศัพทของคุณ ดวย
วิธีการดึง เนื้อหาจะไดรับการถายโอนจากอุปกรณเครื่อง
อื่นมาที่โทรศัพทของคุณ เครื่องอาจขอใหคุณเก็บหรือลบ
เนื้อหาเดิมที่อยูในอุปกรณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรุนของอุปกรณ
เพื่อสงเนื้อหาจากโทรศัพทของคุณไปยังอุปกรณเครื่อง
อื่น

หากคุณไมสามารถสงรายการได คุณสามารถเพิ่มรายการไปยัง
โฟลเดอร Nokia ที่ C:\Nokia หรือ E:\Nokia ในเครื่องของคุณ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของอุปกรณอีกเครื่องหนึ่ง เมื่อคุณเลือก
โฟลเดอรที่ตองการถายโอน รายการนั้นๆ ก็จะไดรับการซงิโครไนซ
ลงในโฟลเดอรเดียวกันในอุปกรณอีกเครื่อง หรือจากอุปกรณอีก
เครื่องลงในโทรศัพทของคุณ

ใชทางลัดเพื่อถายโอนขอมูลซ้ําอีกครัง้

หลังจากถายโอนขอมูลเสร็จสิ้น คณุสามารถจัดเก็บทางลัดพรอม
กับการตั้งคาการโอนลงในหนาจอหลัก เพื่อที่คุณจะสามารถถาย
โอนขอมูลในลกัษณะเดียวกันนี้ไดอีกครัง้ในภายหลัง

ในการแกไขทางลัด เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคาทางลดั ตัวอยาง
เชน คณุสามารถสรางหรือเปลีย่นชื่อของทางลัดนั้นได เปนตน

ไฟลบันทึกการถายโอนจะปรากฏขึ้นหลังการถายโอนทุกครั้ง ใน
การดูบันทึกการถายโอนขอมูลลาสุด ใหเลื่อนไปยังทางลัดในมุม
มองหลัก และเลือก ตัวเลือก > ดูบนัทึก

การจัดการกับความขัดแยงในการถายโอน

หากมีการแกไขรายการที่จะถายโอนในทั้งสองเครื่อง โทรศัพทจะ
พยายามผสานการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยอัตโนมัติ หากไมสามารถ
ทําได แสดงวาเกิดความขัดแยงในการถายโอนขอมูลขึน้ เลือก
ตรวจสอบทีละเครื่อง, สําคัญเหนือโทรศัพทนี้ หรือ สําคัญ
เหนือโทรศพัทอื่น เพื่อแกปญหาความขัดแยง

รูปแบบ
เลือก เมนู > การตั้งคา และ รูปแบบ

คุณสามารถใชรูปแบบเพื่อตั้งคา เสียง ขคอวาม เสียงอื่นๆ คําสั่ง
เสียงคือชื่อของแอปพลิเคชั่นหรือรูปแบบที่ปรากฏในรายการ

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหเลื่อนไปที่รูปแบบ และเลือก ตัวเลือก >
ใชงาน
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ในการปรบัตั้งคารูปแบบ ใหเลื่อนไปที่รูปแบบ และเลือก 
ตัวเลอืก > ปรับตั้งคา เลือก

ในการตั้งคารูปแบบใหใชงานจนถึง 24 ชั่วโมงถัดไป ใหเลื่อนไปที่
รูปแบบ แลวเลือก ตัวเลือก > ตั้งเวลา และตั้งเวลา เมื่อหมดเวลา
รูปแบบจะเปลี่ยนกลับไปที่อันเดิม เมื่อกําหนดเวลาไว  จะแสดง
ที่หนาจอ รูปแบบออฟไลนกําหนดไมได

ในการสรางรูปแบบใหม ใหเลือก ตัวเลือก > สรางใหม
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การตั้งคา ตองการเปลี่ยนที่คุณ



โทรศัพทของคุณ

ขนาด
• ปริมาตร: 75 ซีซี
• น้ําหนัก: 135 กรัม
• ความยาว: 113 มม.
• ความกวาง: 52.5 มม.
• ความหนา (สูงสุด): 14.2 มม.

หนาจอหลัก
เกี่ยวกับหนาจอหลัก
ในหนาจอหลัก คุณสามารถเขาใชงานแอปพลิเคชั่นที่คุณใชงาน
บอยที่สุดไดอยางรวดเร็ว ควบคุมแอปพลิเคชั่น เชน เครื่องเลน
เพลง ดูรายชื่อที่เปนรายการโปรด และดูวาคุณมีสายที่ไมไดรับหรือ
มีขอความใหมหรือไมไดทันที

สวนประกอบบนหนาจอหลักแบบอินเทอรแอคทีฟ

ในการเปดแอปพลิเคชั่นนาฬิกา ใหแตะที่นาฬิกา (1)

ในการเปดปฏทิิน หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบในหนาจอหลัก ใหแตะที่
วันที่หรือชื่อรูปแบบ (2)

ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาการเชื่อมตอ ( ) ในการดู LAN ไร
สายที่ใชได หากการสแกน WLAN เปดใชงาน หรือในการดูสายที่ไม
ไดรับ ใหแตะมุมขวาบน (3)

ในการโทรออก เลือก  (4)

ในการเปดเมนูหลัก ใหกดปุมเมนู (5)

ในการซอนและแสดงเนื้อหา ใหปดหนาจอหลักดวยนิ้วของคุณ

การเพิ่มรายการลงในหนาจอหลกั

ในการเพิ่มรายการในหนาจอหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข
เนื้อหา > ตัวเลอืก > เพิ่มเนื้อหา และเลือกจากรายการ

การใชวิดเจ็ตอาจเกี่ยวของกับการรับสงขอมูลจํานวนมาก (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

ในการยายรายการ เลือก ตัวเลือก > แกไขเนื้อหา เลือกรายการที่
ตองการ และลากแลววางในตําแหนงใหม

การลบรายการออกจากหนาจอหลกั

เลือก ตัวเลือก > แกไขเนื้อหา และรายการที่จะยาย

เลือก ตัวเลือก > ลบ > เรียบรอย
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การแจงเตือนอีเมล
เกี่ยวกับการแจงเตือนอีเมล
การแจงเตอืนอีเมลในหนาจอหลักจะชวยคณุติดตามขอความอีเมล
ในศูนยฝากขอความ คณุสามารถตัง้คาอุปกรณใหแสดงตัวอยาง
สวนหัวของอีเมลหรือจํานวนอีเมลที่ไมไดอาน

การทํางานกับอีเมลในหนาจอหลกั

ในการเพิ่มอีเมลในหนาจอหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข
เนื้อหา > ตัวเลอืก > เพิ่มเนื้อหา > วิดเจ็ตอีเมล

ในการตั้งคาบัญชีอีเมล ในหนาจอหลัก ใหเลือก ตั้งคาอีเมล และ
ทําตามคําแนะนํา เมื่อตั้งคาเรียบรอยแลว ไอคอนอีเมลจะปรากฏ
บนหนาจอหลัก ในการเปดศูนยฝากขอความอีเมล ใหแตะไอคอน

เครื่องเลนเพลงในหนาจอหลัก
คณุสามารถใชเครื่องเลนเพลงจากหนาจอหลักได ในการเปดใชปุม
ควบคุมเครื่องเลนเพลง ใหเลือก ตัวเลือก > แกไขเนื้อหา > 
ตัวเลอืก > เพิ่มเนื้อหา > เครื่องเลนเพลง

ไปที่เพลง จะปรากฏขึ้นในหนาจอหลัก

ในการเปดเครื่องเลนเพลง ใหแตะ ไปที่เพลง และเลือกรายการที่
คุณตองการฟง

เมื่อเลนเพลงจะมกีารแสดงปุมควบคมุเครื่องเลนเพลง และจะแสดง
ชื่อเพลง ศิลปน และปกอัลบั้ม หากมี

รายชื่อที่ชื่นชอบในหนาจอหลัก
คุณสามารเพิ่มหลายรายชื่อไดในหนาจอหลัก และทําการโทรหรือ
สงขอความไปใหบุคคลนั้น ดูเว็บฟด หรือเขาสูขอมูลและการตั้งคา

1 ในการเพิ่มที่ติดตอในหนาจอหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข
เนื้อหา > ตัวเลือก > เพิ่มเนื้อหา > รายชื่อโปรด
แถวของไอคอน  จะปรากฏในหนาจอหลัก

2 เลือกไอคอนใดๆ ( ) และรายชื่อจากรายชื่อ

เพิ่มการแบงใชออนไลนลงิคขาวที่เปนรายการโปรดของคุณ
ลงบนหนาจอหลัก

คุณสามารถเขาใชการแบงใชออนไลนลิงคขาวที่เปนรายการโปรด
ของคุณไดอยางรวดเร็ว โดยการเพิ่มการแบงใชวิดเจ็ตออนไลนบน
หนาจอหลักของคุณ

1 ในหนาจอหลัก ใหเลือก ตัวเลอืก > แกไขเนื้อหา > 
ตัวเลือก > เพิ่มเนื้อหา > แบงดู

2 เลือกลิงคขาวที่คุณตองการเพิ่ม คุณอาจตองลงทะเบียนรบั
บริการของผูใหบริการกอนจึงจะสามารถเพิ่มลิงคขาวได

วิดเจ็ตจะแสดงรูปภาพขนาดยอจากลิงคขาวที่เลือกไวของบัญชี
การแบงใชออนไลนใดๆ ของคุณ โดยจะแสดงภาพลาสุดเปนลําดับ
แรก

สัญลักษณบนจอภาพ

กําลังใชโทรศัพทในเครือขาย GSM (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
กําลังใชโทรศัพทในเครือขาย UMTS (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)
คุณมีขอความที่ยังไมไดอานหนึ่งหรือหลายขอความใน
โฟลเดอรถาดเขาในแอปพลิเคชั่นขอความ
คุณมีอีเมลใหมอยูในศูนยฝากขอความระยะไกล
มีขอความรอสงอยูในโฟลเดอรถาดออก
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คุณมีเบอรที่ไมไดรับสาย
ตั้งแบบเสียงเปนไมมีเสียง และปดเสียงเตือนเมื่อไดรบั
ขอความและอีเมล
รูปแบบตั้งเวลากําลังทํางาน
มีการล็อคหนาจอสัมผัสและปุม
นาฬิกาปลุกกําลังทํางาน
กําลังใชสายโทรศัพทสายที่สอง (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
สายทั้งหมดที่โทรเขามาที่โทรศัพทจะถูกโอนไปที่เบอร
อื่น (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากคุณมีสาย
โทรศัพทสองสาย จะมีตัวเลขแสดงสายโทรศพัทที่กําลัง
ใชงาน
โทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับเครือขายผาน LAN ไรสาย
หรือ UMTS (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) และพรอมใช
สําหรับสายอินเทอรเน็ต
มีการตอชุดหูฟงที่ใชรวมกันไดกับโทรศัพท
มีการตอสายสงสัญญาณทีวีที่ใชรวมกันไดกับโทรศัพท
มีการตอเท็กซโฟนที่ใชรวมกันไดกับโทรศัพท
สายขอมูลกําลังทํางาน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS กําลังทํางาน (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)  แสดงวามีการพักการเชื่อมตอ
ไวชั่วคราว  แสดงวามีการเชื่อมตอ
การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตกําลงัทํางานในสวนของเครือ
ขายที่สนับสนุน EGPRS (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

 แสดงวามีการพักการเชื่อมตอไวชั่วคราวและ  แสดง
วามีการเชื่อมตอ ไอคอนแสดงวา EGPRS พรอมใชงานใน
เครือขาย แตโทรศัพทของคุณไมจําเปนตองใชการเชื่อม
ตอ EGPRS ในการถายโอนขอมูล

การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต UMTS กําลังทํางาน (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)  แสดงวามีการระงับการเชื่อม
ตอและ  แสดงวามีการสรางการเชื่อมตอ
มีการสนับสนุนและใชงานจุดเชื่อมตอแพคเก็ตดาวนลิงค
ความเร็วสูง (HSDPA) อยู (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)  แสดงวาการเชื่อมตอถูกระงับและ  แสดงวามี
การสรางการเชื่อมตอ
คณุไดตั้งคาใหโทรศัพทคนหาเครือขาย LAN ไรสาย และ
มีเครือขาย LAN ไรสายที่ใชได (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)
การเชื่อมตอ LAN ไรสายกําลังทํางานในเครือขายที่ใชการ
เขารหัส
การเชื่อมตอ LAN ไรสายกําลังทํางานในเครือขายที่ไมได
ใชการเขารหัส
มีการเปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth
กําลังโอนยายขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth เมื่อ
สัญลักษณดังกลาวกะพริบ แสดงวาโทรศัพทของคุณ
พยายามจะเชื่อมตอกับอุปกรณอีกเครื่อง
มีการเชื่อมตอ USB
กําลังดําเนินการซงิค
GPS ทํางานอยู

ทางลัด

ในการสลับระหวางแอปพลิเคชั่นตางๆ ที่เปดอยู ใหกดปุมเมนู
การปลอยใหแอปพลิเคชั่นทํางานตอไปในพื้นหลังจะเปนการเพิ่ม
การใชพลังงานแบตเตอรี่และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

ในการเปดแอปพลิเคชั่นเบราวเซอร ในแปนหมุนโทรศัพท ใหแตะ
0 คางไว
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ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ใหกดปุมเปด/ปดเครื่อง แลวเลือก
แบบ 

ในการโทรออกไปยังศูนยขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ในแปนหมุนโทรศัพท ใหแตะ 1 คางไว

ในการเปดรายการหมายเลขสุดทายที่โทรออก ในหนาจอหลัก ให
กดปุมโทร 

ในการใชคําสั่งเสียง ในหนาจอหลัก ใหกดปุมโทรคางไว 

เมื่อเขยีน คุณสามารถเปลีย่นภาษาที่ใชเขียนโดยกด  และปุม
sym

คนหา
เกี่ยวกับการคนหา
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > คนหา

การคนหาชวยใหคุณสามารถใชบริการคนหาผานทางอินเทอรเน็ต
หลายบริการ เพื่อคนหาเว็บไซตและภาพตางๆ ได เปนตน เนื้อหา
และบริการที่มีใหอาจแตกตางกันไป

เริ่มการคนหา
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > คนหา

ในการคนหาเนื้อหาของโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ ใหปอนคํา
คนหาลงในชองคนหา หรือเรียกดูประเภทของเนื้อหา ขณะที่คุณ
ปอนคําคนหา ผลลัพธจะไดรับการจําแนกเปนประเภทตางๆ
ผลลัพธที่มีการเขาใชลาสุดจะปรากฏที่ดานบนสุดของรายการ
ผลลัพธ หากผลลัพธดังกลาวตรงกับคําคนหาของคณุ

ในการคนหาเว็บเพจบนอินเทอรเน็ต ใหเลือก คนหาอินเทอรเน็ต
และคนหาผูใหบริการ และปอนคําคนหาของคุณลงในชองคนหา ผู
ใหบริการการคนหาที่คุณเลือกไวจะไดรับการตั้งเปนผูใหบริการการ
คนหาเริ่มตนทางอินเทอรเน็ตของคุณ

หากมีการกําหนดผูใหบริการการคนหาเริ่มตนของคุณเอาไวแลว
ใหเลือกผูใหบริการดังกลาวเพื่อเริม่ตนการคนหา หรือเลือก บริการ
คนหาเพิ่มเติม เพื่อใชผูใหบริการการคนหาอื่น

ในการเปลี่ยนแปลงผูใหบริการการคนหาเริ่มตน ใหเลือก 
ตัวเลอืก > การตั้งคา > บริการคนหา

ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาประเทศหรอืภมูิภาคเพื่อคนหาผูให
บริการการคนหาเพิ่มเติม ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา >
ประเทศหรือภูมิภาค

การตั้งคาการคนหา
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > คนหา

ในการเปลี่ยนการตั้งคาแอปพลิเคชั่นการคนหา เลือก ตัวเลือก >
การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้
ประเทศหรือภูมิภาค  — เลือกประเทศหรือภูมิภาคที่คุณตองการ
เขาไปคนหา
การเชื่อมตอ  — เลือกจุดเชื่อมตอ และอนุญาตหรือปฏิเสธการ
เชื่อมตอเครือขาย
บริการคนหา  — เลือกวาจะแสดงผูใหบริการและประเภทการ
คนหาหรือไม
ทั่วไป  — เปดหรือปดใชงานคําแนะนําเครื่องมือ และลบประวัติการ
คนหา
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การควบคุมระดับเสยีงและลําโพง

หากตองการปรับระดับความดังเมื่อคุณมีสายที่ใชอยูหรือกําลังฟง
คลิปเสียง ใหใชปุมปรับระดับเสียง

ลําโพงในตัวชวยใหคุณพูดและฟงเสียงในระยะที่ไมหางจากเครื่อง
มากนัก โดยไมจําเปนตองถือโทรศัพทไวใกลๆ หู

หากตองการใชลําโพงขณะสนทนา เลือก ใชงานลําโพง

หากตองการปดลําโพง เลือก ใชงานหูฟงในตัว

รูปแบบออฟไลน
หากตองการเปดใชงานรปูแบบออฟไลน ใหกดปุมเปด/ปดสั้นๆ
และเลือก ออฟไลน

คณุสามารถใชรูปแบบออฟไลนเพื่อใชอุปกรณไดโดยไมตองเชื่อม
ตอกับเครือขายเซลลูลารไรสาย เมื่อคุณเรียกใชงานรูปแบบออฟ
ไลน การเชื่อมตอกับเครือขายเซลลูลารจะปดการใชงาน โดยมี
สัญลักษณ  อยูที่เครื่องหมายแสดงความแรงของสัญญาณ จะมี
การปองกันสัญญาณความถีค่ลื่นวิทยุ (RF) ทั้งหมดระหวางอุปกรณ
ไปยังเครือขายเซลลูลาร หากคุณพยายามสงขอความโดยใชเครือ

ขายเซลลูลาร ขอความดังกลาวจะถูกเก็บไวในถาดออกเพื่อรอสง
ภายหลัง

เมื่อรูปแบบออฟไลนทํางาน คุณสามารถใชโทรศัพทไดโดยไมตอง
มีซิมการด

หากไมไดใสซมิการดอยางถูกตอง อุปกรณจะเริ่มทํางานในรูปแบบ
ออฟไลน

ขอสําคัญ:  ในรปูแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออกหรือรับ
สาย หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองอยูในพื้นที่ใหบริการเครือขาย

ลูลาร แตคุณอาจสามารถโทรติดตอเบอรโทรฉุกเฉินอยางเปน
ทางการที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่องของคุณไวลวงหนาแลวได ใน
การโทรติดตอ คณุตองเปดการใชฟงกชั่นโทรศพัทกอนโดย
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค

เมื่อคุณไดเปดใชรูปแบบออฟไลน แลวคุณยังสามารถใช LAN ไร
สาย เชน เพื่ออานอีเมลหรือเรียกดูบนอินเทอรเน็ตได เปนตน คุณ
ยังสามารถใชการเชื่อมตอ Bluetooth ไดในขณะที่คุณเรยีกใชงาน
รูปแบบออฟไลน โปรดปฏบิัติตามขอกําหนดดานความปลอดภัยที่
เกี่ยวของเมื่อสรางและใชการเชื่อมตอ LAN ไรสายหรือการเชื่อมตอ
Bluetooth

หากตองการเปลี่ยนไปใชรูปแบบอื่น ใหกดปุมเปด/ปดสั้นๆ และ
เลือกรูปแบบอื่น อุปกรณจะสามารถสงสัญญาณไรสายไดตามเดิม
(หากมีความแรงของสัญญาณเพยีงพอ)

การดาวนโหลดอยางรวดเร็ว
High-speed downlink packet access (HSDPA หรือเรียกอีกอยาง
หนึ่งวา 3.5 G ซึง่แสดงดวย ) เปนบริการระบบเครอืขายใน
เครือขาย UMTS และใหบริการดาวนโหลดขอมูลความเร็วสูง เมื่อ
การรองรับ HSDPA ในโทรศัพทไดเปดใชงาน และโทรศัพทไดเชื่อม
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ตอกับเครือขาย UMTS ซึง่รองรับ HSDPA การดาวนโหลดขอมูล
เชน ขอความ, อีเมล และหนาเบราเซอร ผานระบบเซลลูลารจะเร็ว
ขึน้ การเชื่อมตอ HSDPA ที่ใชงานอยูจะแสดงดวย .

คณุสามารถเปดหรือปดการรองรับ HSDPA ในการตั้งคาขอมูล
เก็ต

โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการใชงานและการเปน
สมาชิกบริการเชื่อมตอขอมูล

HSDPA มีผลเฉพาะกับความเร็วในการดาวนโหลดเทานั้น การสง
ขอมูล เชน ขอความและอีเมลไปยังระบบจะไมมีผล

Ovi (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
เปด Ovi ดวย Nokia N97 mini
Ovi เปนชองทางสูบริการตางๆ ของ Nokia

สําหรับการสํารวจและรายละเอียดเพิ่มเติม ไปที่ www.ovi.com
โดยใชคอมพิวเตอรของคุณ

Ovi store
เกี่ยวกับ Ovi Store
ใน Ovi Store คณุสามารถดาวนโหลดเกมสําหรับมือถือ แอปพลิ
เคชั่น วิดีโอ ภาพ เสียง และขาว ลงในโทรศัพทของคุณได บาง
รายการอาจไมมีคาธรรมเนียม แตบางรายการนั้นคุณตองสั่งซือ้โดย
ใชบัตรเครดิตหรือชําระผานมือถือ Ovi Store มีเนื้อหาที่รองรับกับ
โทรศัพทมือถือของคุณ และสอดคลองกับความชอบและที่ตั้งของ
คุณ

เนื้อหาใน Ovi Store แบงออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้

• รายการที่แนะนํา
• เกมส

• การปรับตั้งคา
• แอปพลิเคชั่น
• วิดีโอ & เสียง

การสรางบญัชี Nokia
เมื่อคุณสรางบัญชี Nokia คุณสามารถเขาใช Ovi และบริการทั้งหมด
ที่มีอยูดวยชื่อผูใชและรหัสผานเพียงชุดเดียว

1 เลือก 
2 ปอนชื่อผูใช
3 เลือกประเทศของคุณจากรายการ
4 ปอนวันเกิดของคุณ
5 ปอนที่อยูอีเมลหรือเบอรโทรศัพทของคุณ
6 ปอนรหัสผานและยืนยัน
7 ปอนอักขระที่แสดงอยูในชองดานขวา
8 เลือก 

การลงชื่อเขาใช Ovi Store

การลงชื่อเขาใช
เลือก และปอนชื่อผูใชและรหัสผานบัญชี Nokia ของคุณ

การดึงชื่อผูใชหรือรหัสผานที่จําไมได
เลือก  > 

การคนหา Ovi Store
รายการใน Ovi Store ไดรับการจําแนกไวตามประเภท คุณสามารถ
เรียกดูประเภทรายการตางๆ หรือคนหาดวยคําสําคัญ
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นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกประเภทรายการที่คุณตองการดูได:
รายการฟรีหรือรายการยอดนิยม หรือรายการที่แนะนําสําหรับคุณ

การดูรายละเอียดของรายการ
เลือกรายการเพื่อดูขอมูลโดยละเอียดและคําวิจารณของผูใชคนอื่น
หากคุณลงชื่อเขาใช Ovi Store แลว คุณยังสามารถเขยีนคําวิจารณ
ของคุณเองได

การอานคําวิจารณของคนอื่นๆ เพิ่มเติม
เลือก 

การเขียนคําวิจารณ
เลือกลิงคที่จะเขยีนคําวิจารณ ปอนคําวิจารณของคุณ และจัด
อันดับโดยใหดาวตั้งแต 1 ถึง 3 ดาว

การดูขอมูลเกี่ยวกับผูเผยแพร
เลือกลิงครูปแบบของผูเผยแพร

การหารายการที่เกี่ยวของ
เลือก 

การซื้อเนื้อหา
1 เลือกรายการที่คุณตองการซื้อ
2 เลือก 
3 ปอนชื่อผูใชและรหัสผานบัญชี Nokia ของคุณ หากคุณไมมี

บัญชี ใหเลือก  แลวปอนขอมูล

4 เลือกที่จะชําระเงินโดยใชบัตรเครดิตหรอืผานทางคาโทรศัพท
หากคุณมีขอมูลบัตรเครดิตเก็บอยูในบัญชี Nokia อยูแลว และ
คุณตองการใชบัตรเครดิตใบอื่น ใหเลือก 

 และปอนขอมูลที่จําเปน ในการจัดเก็บขอมูล

บัตรเครดิตในบัญชี Nokia ของคุณ ใหเลือกกลองกา
เครื่องหมาย 

5 เลือกที่อยูอีเมลที่คุณตองการใชรับใบเสร็จจากการซือ้ของคุณ
6 เลือก 

การแบงใชรายการโปรดกับเพื่อน
Ovi Store ชวยใหคุณสามารถสงขอความตัวอักษรที่มีลิงคไปยัง
รายการใน Ovi Store ได

1 เลือกรายการที่คุณตองการแบงใช
2 เลือก 
3 ปอนเบอรโทรศัพทในรูปแบบเบอรโทรระหวางประเทศ
4 เลือก 

การรายงานเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
ติดตอ Nokia หากคุณพบเนื้อหาที่ไมเหมาะสมใน Ovi Store

1 เลือกรายการที่มีเนื้อหาไมเหมาะสม
2 เลือก 
3 เลือกเหตุผลจากรายการ และปอนรายละเอียดเพิ่มเติม 

หากจําเปน
4 เลือก 

การแกไขการตั้งคา Ovi Store
ในการตั้งคารานคา Ovi คณุสามารถเปลี่ยนขอมูลบัญชีของคุณ
อนุญาตใหเพื่อนของคุณเห็นกิจกรรมที่คุณทําในรานคา Ovi รวมทั้ง
เปลี่ยนรหัสผานและคําถามความปลอดภัยของคุณได

ในการเปลี่ยนการตั้งคารานคา Ovi ใหเลือก  > 
และจากตัวเลือกตอไปนี้:
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 — อนุญาตใหรายชื่อ Ovi ของคุณเห็นกิจกรรมที่คุณทํา
ในรานคา Ovi

 — เปลี่ยนขอมูลบัญชี Nokia ของคุณ
 — เปลี่ยนรหัสผานบัญชี Nokia ของคุณ

 — เปลี่ยนคําถามความปลอดภยัซึ่ง
คณุสามารถดึงชื่อผูใชและรหัสผานของคุณได

 — เลือกวิธีติดตั้งเนื้อหาในโทรศัพทของ
คุณ
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โทรออก

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร
เครื่องของคุณมีพร็อกซมิิตี้เซนเซอร เพื่อปองกันอุบัติเหต ุหนาจอ
สัมผัสจะปดใชงานอัตโนมัติระหวางการโทร เมื่อคุณแนบเครื่องไว
ใกลหู

หามบังพร็อกซมิิตี้เซนเซอร เชน ใชฟลมกันกระจกหรือเทป

สายสนทนา 
1 ในหนาจอหลัก เลือก  หรือ แปนหมุน เพื่อเปดแปนหมุน

และปอนเบอรโทรศัพท รวมทั้งรหัสพื้นที่ หากตองการลบ
ตัวเลข ใหเลือก C
สําหรับการโทรระหวางประเทศ เลือก * สองครั้งแทนตัว
อักษร + (ซึง่จะแทนที่รหัสการโทรระหวางประเทศ) และปอน
รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (ไมใสเลขศูนยขางหนา หากทําได)
และหมายเลขโทรศัพท

2 หากตองการโทรออก กดปุมโทร
3 ในการวางสาย (หรือยกเลิกการโทรออก) ใหกดปุมวางสาย

เมื่อกดปุมวางสาย เครื่องจะวางสายสนทนานั้นเสมอ แมวาจะมี
การใชงานแอปพลิเคชั่นอื่นอยูก็ตาม

1 ในการโทรจากรายการรายชื่อ ใหเลือก เมนู > รายชื่อ
2 เลื่อนไปยังชื่อที่ตองการ หรือ แตะชองคนหาเพื่อปอนตัวอักษร

แรก หรือตัวอักษรในชื่อ แลวเลื่อนไปยังชื่อ

3 ในการโทรถึงรายชื่อ ใหกดปุมโทร หากคุณมีหมายเลขจัดเก็บ
ไวหลายหมายเลขสําหรับหนึ่งรายชื่อ ใหเลือกหมายเลขที่
ตองการจากรายชื่อ และกดปุมโทร

ขณะใชสาย

ในการปดเสียงหรือยกเลิกปดเสียงไมโครโฟน ใหเลือก  หรือ

ในการพักสายหรือยกเลิกการพักสาย ใหเลือก  หรือ 

ในการเปดใชลําโพง ใหเลือก  หากคุณเสียบชุดหูฟงที่ใชงาน
รวมกันไดโดยมีการเชื่อมตอ Bluetooth ในการกําหนดใหเสียงออก
ไปที่ชุดหูฟง ใหเลือก ตัวเลือก > ใชงานแฮนดฟรี BT

ในการสลับกลับไปยังโทรศัพท ใหเลือก 

หากตองการวางสาย ใหเลือก 

ในการสลับระหวางสายที่ใชอยูและสายที่พักอยู ใหเลือก 

เคล็ดลับ: เมื่อคุณมีสายสนทนาที่ใชอยูเพียงสายเดียว ในการพัก
สาย ใหกดปุมโทร ในการเปดใชสายนั้น ใหกดปุมโทรอีกครั้ง

ในการสงชุดแบบเสียง DTMF (ตัวอยางเชน รหัสผาน) ใหเลือก 
ตัวเลอืก > สง DTMF

ปอนชุด DTMF หรือคนหาในรายชื่อ

ในการปอนตัวอักษรแทนการคอย (w) หรือตัวอักษรแทนการหยุด
ชั่วคราว (p) ใหกด * ซ้ําๆ

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 37



ในการสงแบบเสียง ใหเลือก ตกลง คุณสามารถเพิ่มแบบเสียง
DTMF ใหกับหมายเลขโทรศัพทหรือชอง DTMF ในรายละเอียด

ชื่อ

ในการวางสายที่ใชอยูแลวรับสายที่รออยู ใหเลือก ตัวเลือก >
แทนที่

ในการวางสายทั้งหมดของคุณ ใหเลือก 

บริการเสริมจากระบบเครือขายมีตัวเลอืกหลายรายการที่คณุ
สามารถใชไดระหวางการใชสายสนทนา

ศนูยฝากขอความเสยีงและวิดีโอ 

ในการโทรไปยังศูนยฝากขอความเสียงหรือวิดีโอ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย ศูนยฝากขอความวิดีโอใชงานไดเฉพาะในเครือ
ขาย UMTS เทานั้น) ในหนาจอหลัก เลือก  เพื่อเปดแปนหมุน
แตะ 1 คางไว และเลือก ศูนยขอความเสียง หรือ ศนูยขอความ
วิดีโอ

1 ในการเปลี่ยนเบอรโทรของศูนยฝากขอความเสียงหรือวิดีโอ
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การโทร > โทรศูนยฝาก ศูนย
ฝากขอความ และ ตัวเลอืก > เปลี่ยนเบอร

2 ปอนหมายเลข (ที่ไดรับจากผูใหบริการเครือขาย) แลวเลือก
ตกลง

รับหรือปฏิเสธสาย

ในการรับสาย ใหกดปุมโทร หรือเลื่อนเปด

คุณสามารถสงขอความตัวอักษรไดโดยไมตองปฏเิสธสาย เพื่อแจง
ใหผูโทรทราบวาคุณไมสามารถรับสายได ในการสงขอความตอบ
กลับ ใหเลือก สงขอความ แกไขขอความตัวอักษร และกดปุมโทร

หากคุณไมตองการรับสาย ใหกดปุมวางสาย หากคุณเปดใช
ฟงกชัน โอนสาย > สายสนทนา > ถาไมวาง ในการตั้งคา
โทรศัพทเพื่อโอนสาย การปฏเิสธสายเรียกเขาก็จะโอนสายได
เชนกัน

ในการเปดใชตัวเลือกขอความตัวอักษรและเขยีนขอความตอบกลับ
มาตรฐาน เลือก เมนู > การตั้งคา และ การโทร > โทร > ปฏิเสธ
สายดวยขอความ และ ขอความปฏิเสธ

การประชุมสาย
เครื่องของคุณรองรับการประชุมสายไดสูงสุดหกคน รวมทั้งตัวคุณ

1 โทรออกไปยังผูรวมสายรายแรก
2 ในการโทรไปยังผูรวมสายรายอื่น ใหเลือก ตัวเลือก > โทร

ออกใหม สายแรกจะถูกพักไว
3 เมื่อมีการรับสายใหม ในการเชิญผูเขารวมคนที่หนึ่งเขารวมการ

ประชุม เลือก 
ในการเพิ่มบุคคลใหมในสาย โทรหาผูเขารวมรายอื่น และเพิ่ม
สายใหมในการประชุมสาย
ในการสนทนาสวนตวักับหนึ่งในผูเขารวม เลือก 
ไปที่ผูเขารวม และเลือก  การประชุมสายจะถูกพักสายที่
เครื่องของคุณ ผูเขารวมรายอื่นสามารถทําการประชุมตอได
ในการกลับไปที่การประชุมสาย เลือก 
ในการยกเลิกผูเขารวม เลือก  ไปที่ผูเขารวม และเลือก 

4 เพื่อหยุดการประชุมสาย กดปุมวางสาย
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การโทรดวน 
ในการเปดใชคณุสมบัติ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา และ การ
โทร > โทร > การโทรดวน

1 ในการกําหนดเบอรโทรศัพทใหกับปุมหมายเลขปุมหนึ่ง เลือก
เมนู > การตั้งคา และ การโทร > การโทรดวน

2 เลื่อนไปยังปุมที่คุณตองการกําหนดเบอรโทรศัพทให แลว
เลือก ตัวเลือก > กําหนด
1 และ 2 ถูกกําหนดไวสําหรับศูนยขอความเสียงและวิดีโอ

ในการโทรในหนาจอหลัก เลือก  ในการเปดแปนหมุนโทรศัพท
เลือกหมายเลขปุมที่กําหนด และกดปุมโทร

ในการโทรในหนาจอหลักเมื่อการโทรดวนเปดใชงาน เลือก  ใน
การเปดแปนหมุนโทรศัพท และแตะหมายเลขปุมที่กําหนดคางไว

สายเรียกซอน 
คณุสามารถรับสายไดขณะที่กําลังใชสายอื่นอยู

ในการเปดใชการรอสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก
เมนู > การตั้งคา และ การโทร > โทร > สายเรียกซอน

1 ในการรับสายเรียกซอน ใหกดปุมโทร สายแรกจะถูกพักสายไว
2 ในการสลับระหวางสองสาย ใหเลือก ตัวเลือก > สลับ
3 ในการเชื่อมตอสายที่พักไวกับสายที่ใชอยู และในการยกเลิก

การเชื่อมตอของคุณกับการโทร ใหเลือก ตัวเลือก > โอน
4 เมื่อตองการวางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุมวางสาย
5 ในการวางสายทั้งสองสาย ใหเลือก ตัวเลอืก > วางสาย

ทั้งหมด

การโทรออกโดยใชเสยีง

โทรศัพทของคุณจะสรางรายการเสียงสําหรับรายชื่อโดยอัตโนมัติ
ในการฟงรายการเสียงสังเคราะห ใหเลือกรายชื่อ และ ตัวเลือก >
รายละเอียดรายการเสียง เลื่อนไปที่รายละเอียดของรายชื่อ และ
เลือก ตัวเลือก > เลนรายการเสียง

การโทรออกโดยใชรายการเสียง
หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิดปญหาขึน้
ได ถาคุณอยูในที่ที่มีเสียงดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังนั้น
จึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียงอยางเดียวไมวาใน
สถานการณใดก็ตาม

เมื่อคุณใชการโทรออกดวยเสียง ลําโพงจะเริ่มทํางาน ใหถือ
โทรศัพทหางจากตัวเล็กนอยเมื่อคณุพูดรายการเสียง

1 ในการเริ่มตนการโทรดวยเสียง ในหนาจอหลัก ใหกดปุมโทร
คางไว หากมีการเสียบชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันไดซึ่งมีปุมชุด
ฟง ใหกดปุมชุดหูฟงคางไวเพื่อเริม่การโทรดวยเสียง

2 จะมีเสียงดังขึน้สั้นๆ และ พูดตอนนี้ จะปรากฏขึน้ เปลงเสียง
พูดชื่อที่จัดเก็บไวของรายชื่อนั้นๆ อยางชัดเจน

3 โทรศัพทจะเลนรายการเสียงสังเคราะหสําหรับรายชื่อที่จดจํา
ไดในภาษาของเครื่องที่เลือกไว และแสดงชื่อและหมายเลข
โทรศัพท ในการยกเลิกการโทรดวยเสียง ใหเลือก หยุด

หากมีการจัดเก็บหมายเลขหลายรายการสําหรับหนึ่งชื่อ คุณ
สามารถเปลงเสียงพูดชื่อและประเภทของหมายเลข เชน หมายเลข
โทรศัพทมือถือหรือหมายเลขโทรศัพท ไดเชนกัน

การโทรสายวิดีโอ
เมื่อคุณโทรสายวิดีโอ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณจะ
สามารถเห็นวิดีโอแบบสองทางตามเวลาจริงระหวางคณุและผูรับ
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สาย ภาพวิดีโอสดหรือภาพวิดีโอที่ถายไวโดยใชกลองถายรูปใน
โทรศัพทจะแสดงใหแกคูสนทนาทางวิดีโอปลายสายดู

ในการจะโทรสายวิดีโอไดนั้น คุณตองมีการด USIM และอยูใน
บริเวณพื้นที่ครอบคลมุของระบบเครือขาย UMTS โปรดติดตอผูให
บริการเครือขายของคุณ เพื่อดูขอมูลการใชงาน ราคา และการ
สมัครรับบริการสายวิดีโอ

ทั้งนี้ คุณสามารถสนทนาทางวิดีโอไดระหวางคณุกับคูสนทนาอีก
ฝายเทานั้น โดยสามารถใชไดกับโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชงานรวม
กันไดหรือไคลเอนต ISDN ไมสามารถทําการสนทนาผานวิดีโอขณะ
กําลังใชงานการสนทนาผานเสียง วิดีโอ หรือการสงขอมูลอื่นๆ อยู

ไอคอน

คุณไมไดรับภาพวิดีโอ (เนื่องจากผูรับไมไดสงภาพวิดีโอ
หรือระบบเครอืขายไมไดสงวิดีโอนั้น)
คุณปฏิเสธการสงภาพวิดีโอจากเครื่องโทรศัพทของคุณ
หากตองการสงภาพนิ่งแทน เลือก เมนู > การตั้งคา
และ การโทร > โทร > รูปภาพในสายวิดีโอ

แมวาคุณจะปฏเิสธการสงภาพวิดีโอในระหวางสาย
สนทนาทางวิดีโอ แตคุณก็ตองเสียคาบริการสายนั้นใน
อัตราสายสนทนาทางวิดีโอ โปรดตรวจสอบราคาจากผูให
บริการของคุณ

1 ในหนาจอหลัก เลือก  เพื่อเปดแปนหมุน แลวปอนเบอร
โทรศัพท

2 เลือก ตัวเลือก > โทร > สายวิดีโอ
จะมีการใชกลองรองดานหนาตามคาเริม่ตนสําหรับสายวิดีโอ
การเริ่มตนสนทนาผานวิดีโออาจจะใชเวลาชั่วขณะหนึ่ง ใน
กรณีที่ตอสายไมได (เปนตนวา ระบบเครือขายไมรองรับ
ฟงกชันการสนทนาทางวิดีโอ หรือเครื่องปลายสายไมสามารถ

ใชงานรวมกันได) เครื่องจะแสดงขอความใหคณุเลอืกวา
ตองการใชสายโทรออกตามปกติหรือสงขอความแทน
หากตอสายสนทนาทางวิดีโอไดเรียบรอยแลว คุณจะเห็นภาพ
วิดีโอสองกรอบ และไดยินเสียงออกจากลําโพง ผูรับสายอาจ
ปฏเิสธการสงวิดีโอ (ที่แสดงดวย ) และคุณจะไดยินแตเสียง
ของผูโทรและอาจเห็นภาพนิ่งหรือจอภาพสีเทา

3 หากตองการจบการสนทนาทางวิดีโอ ใหกดปุมวางสาย

ระหวางการโทรสายวิดีโอ

ในการเปลี่ยนระหวางแสดงวิดีโอหรือรับฟงเพียงเสียงผูโทรเทานั้น
ใหเลือก  หรือ 

ในการปดหรือเปดเสียงไมโครโฟน เลือก  หรือ 

หากตองการเปดใชงานลําโพง ใหเลือก  หากคุณตอชุดหูฟงที่
ใชรวมกันไดกับการเชื่อมตอ Bluetooth ในการใหเสียงออกที่ชุด
ฟง เลือก ตัวเลอืก > ใชงานแฮนดฟรี BT

ในการสลับไปที่ชุดหูฟง เลือก 

ในการใชกลองที่อยูดานหลังโทรศัพทของคุณเพื่อสงวิดีโอ
เลือก ตัวเลือก > ใชกลองรอง
ในการสลับกลบัไปใชกลองที่อยูดานหนาโทรศัพท เลือก 
ตัวเลอืก > ใชกลองหลกั

หากตองการถายภาพของวิดีโอที่คุณกําลังสงอยู ใหเลือก ตัว
เลอืก > สงภาพที่จับไว การสงวิดีโอจะถูกพักไวชั่วคราว และภาพ
ที่ถายจะปรากฏใหผูรับสายวิดีโอเห็น ภาพถายนี้จะไมถูกจัดเก็บ
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ในการยอหรือขยายภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > ยอ/ขยาย

ในการเปลี่ยนคุณภาพของวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > ปรับ > กําหนด
ลกัษณะวิดีโอ > คุณภาพปกติ, รายละเอียดชัดขึ้น หรือ วิดีโอ
ราบรื่นขึ้น

การรับหรือปฏิเสธสายวิดีโอ
เมื่อมีสายวิดีโอเขามา  จะปรากฏขึน้

1 หากตองการรับสายวิดีโอ ใหกดปุมโทร
2 ในการเริ่มตนสงภาพวิดโีอแบบสด ใหเลือก ใช

หากคุณไมไดเปดใชงานการสงวิดีโอ คุณจะไดยินเพียงเสียง
ของผูโทรเทานั้น โดยภาพวิดีโอของคุณจะกลายเปนหนาจอสีเทา
ในการเปดใชงานการสงวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลอืก > เปดใชงาน >
การสงวิดีโอ
ในการเปลี่ยนหนาจอสีเทาใหเปนภาพนิ่งที่ถายดวยกลองใน
โทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา และ การโทร >
โทร > รูปภาพในสายวิดีโอ

หากคุณไมตองการรับสายวิดีโอ ใหกดปุมวางสาย

การโทรอินเทอรเน็ต
เกี่ยวกับสายอินเทอรเน็ต
บริการสายอินเทอรเน็ตซึ่งเปนบริการเสรมิจากระบบเครือขายนี้ชวย
ใหคุณสามารถโทรออกและรับสายเรียกเขาผานอินเทอรเน็ตได
บริการสายอินเทอรเน็ตสามารถรองรับการโทรระหวางคอมพิวเตอร
ระหวางโทรศัพทมือถือ และระหวางอุปกรณ VoIP กับเครื่อง
โทรศัพทธรรมดา โปรดติดตอขอขอมูลเกี่ยวกับความพรอมให
บริการและคาบริการจากผูใหบริการสายอินเทอรเน็ตของคุณ

ในการโทรออกหรือรับสายอินเทอรเน็ต คุณตองอยูในพื้นที่ให
บริการ LAN ไรสาย (WLAN) หรือมีการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
(GPRS) ในเครือขาย UMTS และเชื่อมตออยูกับบริการสาย
อินเทอรเน็ต

โทรศัพทของคุณอาจเสนอวิดเจ็ตการติดตัง้ใหแกคุณเพื่อติดตัง้
บริการสายอินเทอรเน็ต

การลอ็กอินเขาสูบริการสายอินเทอรเน็ต
เมื่อติดตั้งบริการสายอินเทอรเน็ตแลว แท็บสําหรับบริการจะปรากฏ
ขึ้นในรายการรายชื่อ

ในการล็อกอินเขาสูบริการ เลือก เมนู > รายชื่อ บริการ และ 
ตัวเลอืก > ลอ็กอิน

ในการเพิ่มรายชื่อที่เปนรายชื่อบริการในรายชื่อเพื่อนดวยตัวเอง
หรือจากรายการรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหม

การโทรสายอินเทอรเน็ต

ในการโทรหารายชื่อเมื่อคุณล็อกอินเขาสูบริการ ใหแตะที่รายชื่อใน
รายชื่อเพื่อน แลวเลือก 

ในการโทรสายอินเทอรเน็ตในหนาจอหลัก เลือก  ปอนตัวเลข
แลวเลือก ตัวเลือก > โทร > สายอินเทอรเน็ต

ในการโทรสายอินเทอรเน็ตไปยังที่อยูสายอินเทอรเน็ต ในหนาจอ
หลัก เลือก  และ ตัวเลอืก > เปดแปนพิมพ ปอนที่อยู และ
เลือก 
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การตั้งคาการสือ่สารทางอินเทอรเน็ต
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > การตั้งคาการ
จัดการ > ตั้งคาเน็ต

ในการดูและแกไขการตั้งคาสําหรับบริการ เลือก การตั้งคา

ในการลบบริการออกจากรายการบริการของคุณ เลือก ตัวเลือก >
ลบบริการ

การตั้งคาบริการสายอินเทอรเน็ต
เลือก เมนู > รายชื่อ เปดแท็บบริการ และเลือก ตัวเลอืก > การ
ตั้งคา

ในการตั้งบริการสายอินเทอรเน็ตเปนบริการเริ่มตน เลือก บริการที่
ตั้งไว เมื่อคุณกดปุมโทรเพื่อโทรหาหมายเลขหนึ่งๆ โทรศัพทของ
คณุจะโทรสายอินเทอรเน็ตโดยใชบริการเริ่มตนหากบริการไดรับ
การเชื่อมตอ คุณสามารถตั้งบริการเริ่มตนไดครั้งละหนึ่งบริการ
เทานั้น

ในการแกไขปลายทางบริการ เลือก การเชื่อมตอบริการ

มุมมองรวม
ใชฟงกชันมุมมองรวม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เพื่อสง
ภาพสดหรือคลิปวิดีโอจากโทรศัพทมือถือของคุณไปยังโทรศัพท
มอืถือเครือ่งอื่นที่ใชงานรวมกันไดในระหวางการสนทนา

ลําโพงทํางานอยูเมื่อคุณเปดใชงานมุมมองรวม หากคุณไมตองการ
ใชลําโพงสําหรับสายสนทนาขณะที่คุณรวมมองวิดีโอ คุณยัง
สามารถใชชุดหูฟงที่ใชรวมกันไดอีกดวย

คําเตือน:
การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการ
ไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

ขอกําหนดมุมมองรวม
มุมมองรวมตองใชการเชื่อมตอ UMTS ความสามารถในการใชการ
รวมมองวิดีโอของคุณขึน้อยูกับความพรอมใชงานของเครือขาย
UMTS โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับบริการ
นี้ ความพรอมใชงานของเครือขาย UMTS และคาใชจายที่เกี่ยวของ
กับการใชบริการนี้

ในการใชการรวมมองวิดีโอ ควรตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:

• โทรศัพทของคุณมีการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอระหวางบุคคล
แลว

• คุณมีการเชื่อมตอ UMTS ที่ใชงานอยู และอยูภายในพื้นที่ของ
เครือขาย UMTS หากคุณออกไปนอกเครือขาย UMTS ใน
ระหวางเซสชันการรวมมองวิดีโอ การรวมมองจะหยุดลง ใน
ขณะที่คุณยังสนทนาตอได

• ทั้งผูสงและผูรับไดลงทะเบียนเขาสูเครือขาย UTMS แลว หาก
คุณเชิญบุคคลอื่นมายังเซสชันการรวมมอง และโทรศัพทของ
บุคคลนั้นไมไดอยูในพื้นที่ครอบคลุมของระบบเครือขาย UMTS
หรือไมมีฟงกชันการรวมมองวิดีโอติดตั้งไว หรือไมไดมีการตั้ง
คาการเชื่อมตอระหวางบุคคล บคุคลนั้นจะไมไดรับคําเชิญที่สง
ไปให คุณจะไดรับขอความแสดงขอผิดพลาดซึ่งแสดงวาผูรับ
ไมสามารถรับคําเชิญได

การตั้งคา
ในการตั้งคามุมมองรวม คุณตองมีการตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS และ
การเชื่อมตอระหวางบุคคล
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การตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบคุคล
การเชื่อมตอระหวางบุคคลเรียกในอีกชื่อหนึ่งวาการเชื่อมตอ
Session Initiation Protocol (SIP) การตั้งคารูปแบบ SIP ตองไดรับ
การกําหนดคาในโทรศัพทของคุณกอนจึงจะสามารถใชมุมมองรวม
ได โปรดสอบถามการตั้งคารูปแบบ SIP จากผูใหบริการ และจัดเก็บ
ลงในโทรศัพทของคุณ ผูใหบริการของคุณอาจสงการตั้งคา
กลาวใหคุณ หรืออาจใหรายการพารามิเตอรที่จําเปนแกคุณ

ในการเพิ่มที่อยู SIP ในรายชื่อ:

1 เลือก เมนู > รายชื่อ
2 เปดรายชื่อหรือสรางรายชื่อใหม
3 เลือก ตัวเลือก > แกไข
4 เลือก ตัวเลือก > เพิ่มรายละเอียด > รวมมองวิดีโอ
5 ปอนที่อยู SIP ในรูปแบบ username@domainname (คุณ

สามารถใชที่อยู IP แทนชื่อโดเมนได)
หากคุณไมทราบ SIP แอดเดรสของรายชื่อนั้นๆ คุณสามารถใช
หมายเลขโทรศัพทของผูรับ รวมดวยรหัสประเทศเพื่อรวมดู
วิดีโอได (หากผูใหบริการเครือขายสนับสนุน)

การตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS
ในการตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS ของคุณ:

• ติดตอผูใหบริการเพื่อกําหนดขอตกลงสําหรับคุณในการใช
เครือขาย UMTS

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวาการตัง้คาการเชื่อมตอจุดเชื่อมตอ
UMTS สําหรับโทรศัพทของคุณไดรับการกําหนดคาอยาง
เหมาะสม โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาจาก
ผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

การรวมมองวิดีโอสดและคลิปวิดีโอ
ในระหวางใชสายสนทนา ใหเลือกตัวเลอืก > รวมมองวิดีโอ

1 ในการรวมมองวิดีโอสดขณะสนทนา ใหเลือก วิดีโอสด
ในการรวมมองวิดีโอคลิป เลือก วิดีโอคลปิ รายการวิดีโอคลิป
ที่จัดเก็บไวในหนวยความจําโทรศัพท หนวยความจําขนาด
ใหญ หรือการดหนวยความจํา (หากมี) จะเปดขึ้น เลือกคลิปที่
คุณตองการรวมมอง
คุณอาจจําเปนตองแปลงวิดีโอคลิปใหเปนรูปแบบที่เหมาะสม
สําหรับการรวมมอง หากโทรศัพทของคุณแจงใหคุณทราบวา
ตองแปลงวิดีโอคลิป ใหเลือก ตกลง โทรศัพทของคุณตองมี
ตัวตัดตอวิดีโอเพื่อใหการแปลงไฟลทํางานได

2 หากผูรับมีที่อยู SIP หลายรายการหรือเบอรโทรศัพทหลาย
เบอร รวมทั้งรหัสประเทศที่จัดเก็บไวในรายชื่อ ใหเลือกที่อยู
หรือเบอรโทรศัพทที่ตองการ หากไมมทีี่อยู SIP หรือเบอร
โทรศัพทของผูรับ ใหพิมพที่อยู SIP หรือเบอรโทรศัพทของ
ผูรับพรอมรหัสประเทศ และเลือก ตกลงเพื่อสงคําเชิญ
โทรศัพทของคุณจะสงคําเชิญไปยังที่อยู SIP
การแบงใชจะเริ่มขึน้เองโดยอัตโนมัตเิมื่อผูรับตอบรับคําเชิญ

ตัวเลอืกขณะแบงดูวิดีโอ

 หรือ เพื่อปดหรือเปดไมโครโฟน

 หรือ เพื่อปดและเปดลําโพง

 หรือ เพื่อหยุดวิดีโอที่รวมมองชั่วคราวหรือเลนตอ

เพื่อเปลี่ยนเปนโหมดเต็มจอ (ใชไดเฉพาะผูรับ
เทานั้น)
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3 ในการหยุดเซสชันการรวมมอง เลือก หยุด หากตองการวาง
สายสนทนา ใหกดปุมวางสาย เมื่อคุณวางสาย การรวมมอง
วิดีโอจะสิ้นสุดลงดวย

หากตองการจัดเก็บวิดีโอสดที่คุณรวมมอง ใหเลือก ใช เมื่อมี
ขอความถาม โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบเกี่ยวกับตําแหนงของ
วิดีโอที่จัดเก็บ

หากคุณเขาใชงานแอปพลิเคชั่นอื่นขณะที่รวมมองวิดีโอคลปิ การ
รวมมองจะหยุดชั่วคราว หากตองการกลับไปที่มุมมองรวมมอง
วิดีโอและรวมมองตอไป ในหนาจอหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > ใช
มุมมองรวมตอ

การยอมรับคําเชิญ
เมื่อมีบุคคลสงคําเชิญรวมมองวิดีโอถึงคุณ ขอความเชิญจะแสดง
ชื่อหรือที่อยู SIP ของผูสง

หากมีบุคคลสงคําเชิญรวมมองถึงคุณ และคุณไมไดอยูภายในพื้นที่
ครอบคลุมเครือขาย 3G คุณจะไมทราบวาคุณไดรับคําเชิญ

เมื่อคุณไดรับคําเชิญ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ใช  — ยอมรับคําเชิญ และเปดใชงานเซสชันการรวมมอง
ไม  — ปฏิเสธคําเชิญ ผูสงจะไดรบัขอความแจงวาคุณปฏิเสธคํา
เชิญนั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดปุมวางสายเพื่อปฏเิสธคําเชิญ
และจบสายสนทนาได

ในการหยุดเซสชันการรวมมอง เลือก หยุด หากตองการวางสาย
สนทนา ใหกดปุมวางสาย เมื่อคุณวางสาย มุมมองรวมจะสิ้นสุดลง
ดวย

บันทึก
บันทึกจะเก็บขอมูลเกี่ยวกับรายการการติดตอสื่อสารของโทรศัพท
เครื่องจะบันทึกหมายเลขที่ไมไดรบัสายและที่รับสาย ก็ตอเมื่อ
ระบบเครือขายใชงานฟงกชันไดหลายฟงกชัน โดยที่เครื่องตอง
เปดอยู และอยูในพื้นที่บริการ

เบอรโทรลาสุด
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > บันทึกฯ และ เบอรโทรลาสุด

ในการดูสายที่ไมไดรับ สายที่ไดรับ และสายที่โทรออก เลือก เบอร
ที่ไมไดรับ, เบอรที่รับสาย หรือ เบอรที่โทรออก

เคล็ดลับ: หากตองการดูเบอรที่โทรออกในหนาจอหลกั กดปุมโทร

จากแถบเครื่องมือ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
 โทร  — โทรติดตอรายชื่อที่ตองการ
 สรางขอความ  — สงขอความไปยังรายชื่อที่ตองการ

 เปดรายชื่อ  — เปดรายการรายชื่อ

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้
จัดเก็บไปยังรายชื่อ  — บันทึกหมายเลขโทรศัพทที่เลือกไวจาก
รายการโทรลาสุดลงในรายชื่อของคุณ
ลบรายการ  — ลางรายการโทรลาสุดที่เลือกไว
ลบ  — ลางกิจกรรมที่ไฮไลตไวในรายการที่เลือกไว
การตั้งคา  — เลือก เวลาเก็บบนัทึกการใช และระยะเวลาที่
ขอมูลการติดตอไดรับการบันทึกในบันทึก หากคุณเลือก ไมเก็บ
บันทึกการใช จะไมมีขอมูลที่บันทึกไวในบันทึก
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เวลาการโทร
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > บนัทึกฯ

ในการดูเวลาการสนทนาลาสุด สายที่โทรออก และสายที่ไดรับ
เลือก เวลาการโทร

หมายเหตุ: คาใชจายจริงที่ผูใหบริการเรียกเก็บสําหรับการโทร
และบริการนั้นอาจแตกตางกัน ขึน้กับคุณสมบัติของเครือขาย การ
ปดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี และอื่นๆ

ขอมูลแบบแพคเก็ต
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > บนัทึกฯ

ในการตรวจสอบจํานวนขอมูลที่สงหรือรับระหวางการเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ต เลือก ขอมูลแพคเก็ต > ขอมูลที่สงทั้งหมด
หรือ ขอมูลที่รับทั้งหมด

ในการลบขอมูลที่สงและรับ เลือก ตัวเลือก > ลบตัวนับ คุณตองมี
รหัสล็อคเพื่อลางขอมูล

การดูรายการติดตอสื่อสารทุกรายการ
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > บนัทึกฯ

หากตองการเปดบันทึกทั่วไปที่คุณสามารถตรวจสอบสายสนทนา
ขอความตัวอักษร หรือขอมูลและการเชื่อมตอ LAN ไรสายที่เครื่อง
ลงทะเบียนไวทั้งหมด ใหเลือกแท็บบันทึกทั่วไป 
รายการยอยตางๆ เชน ขอความตัวอักษรที่แบงสงออกไปมากกวา
หนึ่งครั้ง และการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตจะถูกเก็บรวบรวมไว
เปนรายการติดตอสื่อสารเพียงรายการเดียว การเชื่อมตอกับศูนย

ฝากขอความ ศูนยฝากขอความมัลติมีเดีย หรือเว็บเพจจะแสดงไว
เปนการเชื่อมตอขอมลูแบบแพคเก็ต

หากตองการดูปริมาณขอมูลที่มีการถายโอนและระยะเวลาที่ใชใน
การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต ใหเลื่อนไปยังเหตุการณขาเขาหรือขา
ออกที่ระบุโดย GPRS และเลือก ตัวเลอืก > ดู

ตัวอยางเชน หากตองการคัดลอกหมายเลขโทรศพัทจากบันทึกไป
ยังคลิปบอรด และวางลงในขอความตัวอักษร ใหเลือก ตัวเลือก >
ใชเบอร > คัดลอก

ในการกรองบันทึก เลือก ตัวเลอืก > ตัวกรอง และตัวกรอง

หากตองการตั้งเวลาเก็บบันทึก ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา >
เวลาเก็บบนัทึกการใช หากคุณเลือก ไมเก็บบันทึกการใช
เครื่องจะลบขอมูลบันทึก ขอมูลการโทรลาสุด และรายงานผลการ
สงขอความทั้งหมดอยางถาวร
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รายชื่อ (สมุดโทรศัพท)

ในการเปดรายชื่อ เลือก เมนู > รายชื่อ

คณุสามารถจัดเก็บและอัพเดตขอมูลรายชื่อ เชน หมายเลข
โทรศัพท ที่อยูบาน หรือที่อยูอีเมลของรายชื่อของคุณได คุณ
สามารถเพิ่มเสียงเรียกเขาสวนตัวหรือภาพขนาดยอสําหรับแตละ
รายชื่อได นอกจากนี้คุณยังสามารถสรางกลุมรายชื่อที่ชวยใหคุณ
สามารถสงขอความตัวอักษรหรืออีเมลไปยงัผูรับหลายคนในเวลา
เดียวกันได

การจัดเก็บและการแกไขชื่อและหมายเลขโทรศัพท
1 ในการเพิ่มรายชื่อใหมในรายการรายชื่อ ใหแตะ 
2 แตะที่ชองเพื่อปอนขอมูลในชอง ในการปดการปอนขอความ

เลือก  ปอนขอมูลในชองที่คุณตองการ แลวเลือก
เรียบรอย

ในการแกไขรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อและ ตัวเลือก > แกไข

แถบเครื่องมือรายชื่อ
บนแถบเครื่องมือรายการรายชื่อ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

 โทร  — โทรติดตอรายชื่อที่ตองการ
 สรางขอความ  — สงขอความไปยังรายชื่อที่ตองการ

 รายชื่อใหม  — สรางรายชื่อใหม

การจัดการชื่อและหมายเลขโทรศพัท
ในการคัดลอกหรือลบรายชื่อ หรือการสงรายชื่อเปนนามบัตรไปที่
เครื่องอื่น ใหแตะที่รายชื่อคางไว และเลือก เพิ่มในรายการ
โปรด, แกไข หรือ สงนามบัตร

ในการลบรายชื่อหลายรายชื่อพรอมกัน เลือก ตัวเลือก > เลอืก/
ไมเลอืก เพื่อเลือกรายชื่อที่ตองการ และในการลบ ใหเลือก 
ตัวเลอืก > ลบ

ในการฟงรายการเสียงที่กําหนดใหรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ และ 
ตัวเลอืก > รายละเอียดรายการเสยีง > ตัวเลอืก > เลน

เสยีง

กอนจะตอสายโดยใชรายการเสียง โปรดสังเกตวา:

• รายการเสียงไมไดขึน้อยูกับภาษา แตจะขึน้อยูกับเสียงของผู
พูด

• คุณตองพูดชื่อใหตรงกับที่คณุบันทึกไว
• รายการเสียงจะไวตอเสียงรอบขาง ควรบันทึกเสียงและโทร

ออกโดยใชรายการเสียงในที่เงียบ
• ชื่อที่สั้นมากจะบันทึกไมได ใหใชชื่อที่ยาวพอประมาณ และ

อยาใชชื่อซ้ํากันกับหมายเลขอื่นๆ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิดปญหาขึน้
ได ถาคุณอยูในที่ที่มีเสียงดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังนั้น
จึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียงอยางเดียวไมวาใน
สถานการณใดก็ตาม

เบอรโทรศัพทและที่อยูที่เปนคาเริ่มตน
คุณสามารถกําหนดหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูเริ่มตนใหกับราย
ชื่อได หากรายชื่อมีหมายเลขหลายหมายเลขหรือที่อยูหลายที่ คุณ
สามารถโทรหรือสงขอความไปยังหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูที่
แนนอนของรายชื่อไดโดยงาย นอกจากนี้ยังมีการใชหมายเลขเริ่ม
ตนในการโทรดวยเสียงอีกดวย

1 ในรายการรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ
2 เลือก ตัวเลือก > ที่ตั้งไว
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3 เลือกคาเริ่มตนที่คณุตองการเพิ่มหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยู
และเลือก กําหนด

4 เลือกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูที่คุณตองการกําหนดใหเปน
คาเริ่มตน

5 ในการออกจากมมุมองเริ่มตนและจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง ให
แตะตรงขางนอกมุมมองนั้น

บตัรรายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ และรายชื่อ วิธีการติดตอสื่อสารทั้งหมดที่
ใชไดสําหรับชื่อที่เลือกจะปรากฏในหนาจอบัตรรายชื่อ

เลือกชื่อจากรายการ และวิธีติดตอที่ตองการ ตัวเลอืก และจากตัว
เลือกตอไปนี้:

แกไข  — แกไข เพิ่ม หรือลบ ฟลดบัตรรายชื่อ
ที่ตั้งไว  — กําหนดเบอรและที่อยูที่ใชตามคาเริ่มตน เมื่อคุณติดตอ
กับบุคคลนั้น หากมีเบอรหรือที่อยูมากกวาหนึ่งรายการ
รายละเอียดรายการเสยีง  — ดูรายละเอียดรายการเสียง หรือฟง
รายการเสียงที่มีอยูสําหรับรายชื่อ

ตวัเลือกและวิธีการติดตอที่มีใหเลือกใชอาจแตกตางกัน

ตั้งรายชื่อเปนรายการโปรด
เลือก เมนู > รายชื่อ

รายการโปรดคอืที่ติดตอที่คุณกําหนดไว รายชื่อเหลานี้จะปรากฏที่
ดานบนของรายการรายชื่อ

ในการตั้งรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ แลวเลือก ตัวเลอืก > เพิ่มใน
รายการโปรด รายการโปรดจะมีไอคอนรูปดาว

ในการลบรายชื่อออก เลือกรายชื่อ และ ตัวเลือก > ลบจาก
รายการโปรด รายชื่อที่ลบแลวจะถูกยายไปที่รายชื่อทั่วไป

เสยีงเรียกเขา ภาพ และขอความการโทรสําหรับรายชื่อ
คุณสามารถกําหนดเสียงเรียกเขาสําหรับรายชื่อหรือกลุม และภาพ
และขอความการโทรสําหรับรายชื่อ เมื่อรายชื่อดังกลาวโทรเขา
โทรศัพทจะเลนเสียงเรียกเขาที่เลือกไว และแสดงขอความการโทร
หรือภาพ (หากมีการสงหมายเลขโทรศัพทของผูโทรเขามาพรอม
กับการโทรเขาและโทรศัพทของคุณจดจําหมายเลขนั้นได)

ในการกําหนดเสียงเรียกเขาสําหรับรายชื่อหรือกลุมรายชื่อ ใหเลือก
รายชื่อหรือกลุมรายชื่อ และ ตัวเลือก > แกไข > เสยีงเรียกเขา
และเสียงเรียกเขา

หากตองการเพิ่มฟลดในมุมมองรายละเอียดรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ
และ ตัวเลือก > แกไข > ตัวเลือก > เพิ่มรายละเอียด

ในการกําหนดขอความการโทรสําหรับรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ และ
ตัวเลือก > แกไข > ตัวเลอืก > เพิ่มรายละเอียด > ขอความ
แจงเตือนสาย แตะที่ชองขอความเพื่อปอนขอความการโทร และ
เลือก 

ในการเพิ่มภาพสําหรับรายชื่อที่จัดเก็บไวในหนวยความจํา
โทรศัพท ใหเลือกรายชื่อ ตัวเลือก > แกไข > เพิ่มรูปภาพ และ
ภาพจาก รูปถาย

ในการลบเสียงเรียกเขาออก ใหเลือก แบบเสยีงที่ตั้งไว จาก
รายการเสียงเรียกเขา

ในการดู เปลี่ยนแปลง หรือลบภาพออกจากรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ
ตัวเลือก > รูปภาพ และตัวเลือกที่ตองการ
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การคัดลอกรายชื่อ

หากคุณเปดรายการรายชื่อเปนครั้งแรก เครื่องจะถามคุณวา
ตองการคัดลอกชื่อและเบอรจากซมิการดไปยังเครื่องของคุณ

ไม

เมื่อจะเริ่มการคัดลอก ใหกด ตกลง

หากคุณไมตองการคัดลอกรายชื่อจากซิมการดไปยังเครื่องของคณุ
เลือก ยกเลิก เครื่องจะถามคุณวาตองการดูรายชื่อซิมการดใน
ไดเรกทอรีรายชื่อหรือไม ในการดูรายชื่อ เลือก ตกลง รายการ
ชื่อจะเปดออก และชื่อที่จัดเก็บไวในซมิการดจะแสดงดวย 

บริการซิม
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการและขอมูลตางๆ ในการใช
บริการซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ ซึ่งอาจเปน
ผูใหบริการ หรือผูจําหนายรายอื่นๆ

รายชื่อในซิม

ในการตั้งคาใหชื่อและเบอรโทรที่จัดเก็บไวในซมิการดแสดงขึ้นใน
รายการรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > รายชื่อที่จะ
แสดง > ความจําซิม คุณสามารถเพิ่มและแกไขรายชื่อในซิม หรือ
โทรหารายชื่อเหลานั้นได

หมายเลขที่คุณจัดเก็บไวในรายการรายชื่ออาจไมไดรับการจัดเก็บ
ลงในซมิการดโดยอัตโนมัต ิในการจัดเก็บหมายเลขลงในซมิการด
เลือกรายชื่อและ ตัวเลือก > คัดลอก > ความจําซิม

ในการเลือกวาจะจัดเก็บรายชื่อใหมที่คณุปอนลงในเครื่องหรือ
มการด เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา > ความจําจัดเก็บที่ตั้งไว >
ความจําเครื่อง หรือ ความจําซิม

การจํากัดหมายเลขการโทรออก
เลือก เมนู > รายชื่อ และ ตัวเลือก > หมายเลขซิม > รายชื่อ
จํากัดเบอร

ดวยบริการจํากัดหมายเลขการโทรออก คุณจะสามารถจํากัดการ
โทรออกจากโทรศัพทของคุณไปที่หมายเลขโทรศัพทที่กําหนดไว
เทานั้น แตไมใชซิมการดทุกใบจะสนับสนุนบริการจํากัดโทร
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอผูใหบริการของคุณ

เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใชควบคุมการ
โทร (จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) อาจโทรออกได
เฉพาะเบอรโทรฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้งไวในเครื่องของคุณ
การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถใชงานพรอมกันได

คุณตองใชรหัส PIN2 เพื่อใชหรือยกเลิกการใชการจํากัดการโทร
ออกหรือแกไขรายชื่อการจํากัดการโทรออกของคุณ โปรดติดตอ
ขอรหัส PIN2 จากผูใหบริการของคุณ

เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ใชงานจํากัดเบอร  — เปดใชงานการจํากัดหมายเลขการโทรออก
ยกเลิกจํากัดเบอร  — ปดการใชงานการจํากัดหมายเลขการโทร
ออก
สรางรายชื่อใหมในซิม  — ปอนรายชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่
อนุญาตใหโทรออก
เพิ่มจากรายชื่อ  — คัดลอกรายชื่อจากรายการของรายชื่อไปยัง
รายการของการจํากัดหมายเลขการโทรออก
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ในการสงขอความแบบอักษรไปใหกับรายชื่อบนซิมในขณะที่ยังใช
บริการจํากัดหมายเลขการโทรออก คุณจะตองเพิ่มหมายเลขศูนย
ฝากขอความแบบอักษรลงในรายการจํากัดหมายเลขการโทรออก

กลุมรายชื่อ
ในการเปดรายชื่อกลุม ใหเปดรายการรายชื่อ แลวแตะ 

การสรางกลุมรายชื่อ
1 ในการสรางกลุมใหม ในรายชื่อกลุม เลือก ตัวเลือก > กลุม

ใหม ใชชื่อเริ่มตนหรือปอนชื่อใหม เลือก ตกลง
2 ในเพิ่มสมาชิกเขาในกลุม เลือกกลุม และ ตัวเลอืก > เพิ่ม

สมาชิก
3 ทําเครื่องหมายแตละรายชื่อที่คุณตองการเพิ่ม แลวเลือก

ตกลง

การจัดการกลุมรายชื่อ

ในการสงขอความไปยังสมาชิกในกลุมทั้งหมด, ในการตั้งเสียง
เรียกเขาสําหรับกลุม หรือในการเปลี่ยนชื่อหรือลบกลุม ใหแตะที่
กลุมคางไว แลวเลือก สรางขอความ, เสยีงเรียกเขา, เปลีย่น
ชื่อ หรือ ลบ

ในการเพิ่มรายชื่อเขาในกลุม ใหเลือกกลุมและ ตัวเลอืก > เพิ่ม
สมาชิก

ในการตรวจสอบวารายชื่อเปนสมาชิกของกลุมอื่นกลุมใดบาง ให
เลือกกลุม เลื่อนไปที่รายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > อยูในกลุม

ในการลบรายชื่อออกจากกลุม ใหเลือกกลุม เลื่อนไปที่รายชื่อ แลว
เลือก ตัวเลือก > ลบออกจากกลุม
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รายชื่อบน Ovi

เกี่ยวกับรายชื่อบน Ovi
คุณสามารถใชรายชื่อบน Ovi ตดิตอกับผูคนที่มีความหมายตอคุณ
มากที่สุดไดตลอดเวลา คนหารายชื่อ และพบปะเพื่อนๆ ในชุมชน
Ovi ติดตอเพื่อนๆ ของคุณ ไมวาจะเปนการสนทนา แลกเปลี่ยน
สถานที่และสถานะของคุณ ตลอดจนติดตามวาเพื่อนของคุณกําลัง
ทําอะไรและอยูที่ไหนไดอยางงายดาย คุณยังสามารถสนทนากับ
เพื่อนที่ใช Google Talk™ ไดอีกดวย

นอกจากนี้คุณยังสามารถซงิครายชื่อ ปฏิทิน และเนื้อหาอื่นๆ
ระหวางโทรศัพท Nokia กับ Ovi.com ขอมูลสําคญัของคุณจะไดรับ
การจัดเก็บและปรับใหเปนขอมูลปจจุบันทั้งในเครื่องของคุณและ
บนเว็บ คุณสามารถใชรายชื่อบน Ovi ในการจัดการรายการรายชื่อ
ของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพ และมั่นใจไดวารายชื่อของคุณได
รับการจัดเก็บไวบน Ovi.com

คุณตองมีบัญชี Nokia ในการใชบริการนี้ สรางบัญชีบนโทรศัพท
เคลื่อนที่ของคุณ หรือเขาไปที่ www.ovi.com บนเครื่องพีซีของ
คุณ

การใชรายชื่อบน Ovi อาจเกี่ยวของกับการสงขอมลูจํานวนมากผาน
ระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเกี่ยวกับคา
บริการการรับสงขอมูลไดจากผูใหบริการเครือขายของคุณ

การเริ่มตนใชรายชื่อบน Ovi
เลือก รายชื่อ และเปดแท็บ Ovi

บริการรายชื่อบน Ovi เปนสวนหนึ่งของ Ovi และใชขอมูลบัญชี
เดียวกัน

หากคุณยังไมเคยใช Ovi และบริการที่มีอยู ในการเริ่มตนใชแอปพลิ
เคชั่นรายชื่อบน Ovi คุณตองลงทะเบียนกับ Ovi โดยสรางบัญชี
Nokia

การสรางบญัชี Nokia
1 เลือก สนทนา Ovi และเมื่อระบบแจงขอ ใหคุณเชื่อมตอกับ

อินเทอรเน็ต
2 ปอนขอมูลที่จําเปน
3 ในมุมมองรูปแบบของฉัน ใหปอนขอมูลรูปแบบของคุณ ชื่อ

และนามสกุลของคุณเปนขอมลูบังคับ
4 เลือก เรียบรอย

หากคุณลงทะเบียนกับ Ovi โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรหรือโทรศัพท
มือถือแลว คุณสามารถเริ่มใชรายชื่อบน Ovi ดวยขอมูลบัญชี
เดียวกันได

การลงชื่อเขาใชรายชื่อบน Ovi และเปดใชบริการ
เลือก สนทนา Ovi แลวปอนชื่อผูใชและรหัสผานของคุณ
หากคุณยังไมไดใหขอมูลรูปแบบของคุณสําหรับรายชื่อบน Ovi ให
ดําเนินการ และเลือก เรียบรอย ชื่อและนามสกุลของคุณเปน
ขอมูลบังคับ

การเชื่อมตอกับบริการ

การเชื่อมตอกับรายชื่อบน Ovi
เลือก ออนไลน และวิธีการเชื่อมตอ ใชการเชื่อมตอ LAN ไรสาย
(WLAN) ในกรณีที่ใชได

การยกเลกิการเชื่อมตอ
เลือก ตัวเลือก > ยกเลิกการเชื่อมตอ
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การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตอาจมกีารเรียกเก็บคาบริการรับสง
ขอมูลเพิ่มเติม หากตองการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการคิดคา
บริการ โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคณุ

เลือก ออนไลน > ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
เลอืก  — เลือกรายการ
ออนไลน  — เชื่อมตอกับบริการหากคุณออฟไลนอยู
รูปแบบของฉัน  — แกไขขอมูลรูปแบบของคุณ
แนะนําเพื่อน  — เชิญรายชื่อใหเขารวมใชรายชื่อบน Ovi คําเชิญจะ
สงไปเปนขอความตัวอักษร
การตั้งคา  — แกไขการตั้งคารายชื่อบน Ovi

ตวัเลือกที่มใีหเลือกอาจแตกตางกัน

การสรางและแกไขรูปแบบของคุณ

การแกไขขอมูลรูปแบบของคุณ
เลือก รูปแบบของฉัน

การดูรูปแบบของเพื่อนในรายชื่อบน Ovi ของคุณ
เลือกเพื่อนและ ตัวเลือก > รูปแบบ

ขอมูลรูปแบบของคุณจะมองเห็นไดสําหรับเพื่อนในรายชื่อบน Ovi
ของคุณ เฉพาะรายละเอียดรูปแบบตอไปนี้เทานั้นที่จะแสดงใหผูใช
รายชื่อบน Ovi คนอื่นเห็น เชน ในขณะคนหา: ชื่อและนามสกุล ใน
การเปลี่ยนการตัง้คาความเปนสวนตัว ใหเขาใช Ovi บนเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณ และลงชื่อเขาใชบัญชี Nokia ของคุณ

การเปลี่ยนภาพของรูปแบบของคุณ
เลือกภาพของรูปแบบ เลือกรูปภาพที่มีอยู และรูปภาพใหม คณุ
ยังสามารถแกไขหรือลบภาพของรูปแบบปจจุบันหรือถายภาพใหม
ได

การเปลี่ยนความพรอมใชงานของคุณ
ตามคาเริ่มตน ความพรอมใชงานของคุณจะตั้งเปน วาง ในการ
เปลี่ยนความพรอมใชงานของคณุ ใหเลือกที่ไอคอน

การบอกเพื่อนของคุณถึงสิง่ที่กําลงัทําอยูในขณะนี้
เลือก คุณกําลังทําสิ่งใด? และปอนขอความลงในชอง

การแสดงเพลงที่คุณกําลงัฟงอยูใหเพื่อนของคุณเห็น
เลือก กําลงัเลนตอนนี้ ในการดําเนินการเรื่องนี้ คุณตองอนุญาตให
มกีารแบงดูขอมูลกําลังเลนตอนนี้ของคุณไดในการตัง้คาสถานะ

การแกไขขอมูลรายชื่อของคุณ
เลือกชอง แลวปอนขอความ

ในมุมมองรูปแบบของฉัน เลือก ตัวเลอืก และจากตัวเลือกตอไปนี้
แกไขตัวอักษร  — ตัด คัดลอกหรือวางขอความ
เปลีย่น  — เปลี่ยนสถานะของคุณ (เมื่อมีการเลือกชองสถานะ)
เปดใชงาน  — เริ่มเผยแพรที่ตั้งของคุณหรือขอมูลกําลังเลนตอนนี้
ของคุณใหเพื่อนของคุณทราบ (เมื่อมีการเลือกชองใดชองหนึ่ง)
เลกิทําการเปลีย่นแปลง  — เลิกทําการเปลี่ยนแปลงที่คุณทําใน
มุมมองรูปแบบ
แกไขที่ตั้งแบบแบงใช  — เลือกสถานที่ที่คุณตองการเผยแพรให
เพื่อนของคุณทราบ (เมื่อมีการเลือกชอง ที่ตั้งของฉัน)
หยุดการแบงใช  — หยุดการเผยแพรที่ตั้งของคุณใหเพื่อนของ
คุณทราบ (เมื่อมีการเลือกชอง ที่ตั้งของฉัน)
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ตวัเลือกที่มใีหเลือกอาจแตกตางกัน

คนหาและเพิ่มเพื่อน
เลือก ตัวเลือก > เชิญเพื่อน

การคนหาเพื่อน
ปอนชื่อเพื่อนในชองคนหาเพื่อน แลวเลือกไอคอนคนหา คุณไม
สามารถคนหาเพื่อนตามเบอรโทรศัพทมือถือหรือที่อยูอีเมล

การเรียกดูผลการคนหา
เลือก ผลลัพธถัดไป หรือ ผลลพัธกอนหนา

การเริ่มการคนหาใหม
เลือก คนหาใหม

หากไมพบเพื่อนที่คุณคนหา เพื่อนของคุณอาจไมไดลงทะเบียน
เปนสมาชิก Ovi หรือเลือกใหมองไมเห็นในการคนหา เมื่อระบบแจง
ขอ ใหคุณสงขอความตัวอักษรไปยังเพื่อนเพื่อเชิญใหเขารวมใช
รายชื่อบน Ovi

การสงคําเชิญใหเขารวมใชรายชื่อบน Ovi
เลือก เลือกบริการ: และบริการที่คุณทราบวาเพื่อนของคุณใชอยู
ปอนชื่อผูใชของเพื่อน และเลือกไอคอนสง

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้
เลอืก  — เลือกรายการ
เปด  — เปดรายการ
เชิญเปนเพื่อน  — สงคําเชิญไปใหรายชื่อ
แสดงรูปแบบ  — ดูรูปแบบของรายชื่อ

สงคําเชิญอีกครั้ง  — สงคําเชิญใหเขารวมใชรายชื่อบน Ovi ไปให
เพื่อนที่คางอยูซ้ํา
คนหา  — คนหารายชื่อที่มีชื่อหรือคําสําคัญอื่นที่เกี่ยวของซึง่คุณ
ไดปอนลงในชองคนหาเพื่อน
แกไขตัวอักษร  — ตัด คัดลอกหรือวางขอความ

ตัวเลือกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกัน

การสนทนากับเพื่อนของคุณ

การเริ่มสนทนากับเพื่อน
เลือกเพื่อน

การสงขอความสนทนา
ปอนขอความลงในชองขอความ แลวเลือกไอคอนสง

ในมุมมองสนทนา เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้
สง  — สงขอความ
เพิ่มสญัลักษณยิ้ม  — ใสสัญลักษณยิ้ม
สงที่ตั้งของฉัน  — สงรายละเอียดที่ตั้งของคุณใหกับคูสนทนา
(หากอุปกรณของทั้งสองฝายรองรับ)
รูปแบบ  — ดูรายละเอียดของเพื่อน
รูปแบบของฉัน  — เลือกสถานะ ภาพของรูปแบบ ปรับแตง
ขอความของคุณ หรือเปลี่ยนรายละเอียดของคุณ
แกไขตัวอักษร  — คัดลอกหรือวางขอความ
สิ้นสุดการสนทนา  — สิ้นสุดการสนทนาที่ใชงานอยู
ออก  — จบการสนทนาทั้งหมด และปดแอปพลิเคชั่น

ตัวเลือกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกัน
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ในการรับขอมูลที่ตั้งจากเพื่อนของคุณ คณุตองมีแอปพลิเคชั่น
แผนที่ ในการสงและรับขอมูลที่ตั้ง คุณตองมทีั้งแอปพลิเคชั่น
แผนที่และการจัดตําแหนง

การดูที่ตั้งของเพื่อนคุณ
เลือก แสดงบนแผนที่

การกลบัไปที่มุมมองหลักของรายชื่อบน Ovi โดยไมยุติการ
สนทนา
เลือก กลับ

การเพิ่ม โทร หรือคัดลอกหมายเลขโทรศัพทจากการสนทนา
ไปที่หมายเลขโทรศัพทในการสนทนา แลวเลือก ตัวเลือก และตัว
เลือกที่เหมาะสม

การซิงค Ovi
ในการซงิคอุปกรณของคุณกับ Ovi คุณตองมีบัญชี Nokia และเปด
ใชบริการรายชื่อบน Ovi บนอุปกรณของคุณ

การซิงคอุปกรณของคุณกับ Ovi
1 หากคุณซงิคอุปกรณกับ Ovi เปนครั้งแรก ใหใชตัวชวยซิงคเพื่อ

เลือกเนื้อหาที่คุณตองการซิงค และชวงเวลาซิงค
2 เลือก ซิงโครไนซ หากอุปกรณของคุณอยูในรูปแบบออฟ

ไลน ใหเชื่อมตออุปกรณเขากับอินเทอรเน็ตเมือ่ระบบแจงขอ

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้
เริ่ม  — ซิงคอุปกรณของคุณกับ Ovi
ยกเลิก  — ยกเลิกการซิงคที่กําลังดําเนินการ
การตั้งคาการซงิโครไนซ  — แกไขการตั้งคาการซิงคของคุณ

ตวัเลือกที่มใีหเลือกอาจแตกตางกัน

การแบงใชที่ตั้งของคุณ
เปดแอปพลิเคชั่นรายชื่อและแท็บ Ovi

ในการแบงใชที่ตั้งของคุณ เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา >
สถานะ > แบงใชที่ตั้งของฉัน และจากตัวเลือกตอไปนี้
อนุญาตใหแบงใช  — อนุญาตใหเพื่อนของคุณเห็นที่ตั้งของคุณ
สถานที่แบบแบงใชของฉัน  — เลือกสถานที่จากที่ตั้งของคุณที่
มีการเผยแพรใหเพื่อนของคุณทราบ
ชวงเวลาการรีเฟรช  — เลือกความถี่ในการเผยแพรที่ตั้งปจจุบัน
ของคุณ

การเพิ่มและเลือกสถานที่:

ในการเพิ่มที่ตั้งลงในรายการสถานที่ เลือก แบงใชที่ตั้งของฉัน >
สถานที่แบบแบงใชของฉัน > ตัวเลือก > สถานที่ใหม

ในการเพิ่มที่ตั้งปจจุบันเปนสถานที่ เลือก ตําแหนงปจจุบัน

ในการเรียกดูที่ตั้งบนแผนที่ เลือก เลอืกจากแผนที่

ในการเพิ่มสถานที่ดวยตัวเอง เลือก ปอนโดยผูใช

ในการเลือกที่ตั้งที่คุณตองการแบงใชกับเพื่อนของคุณ เลือก แบง
ใชที่ตั้งของฉัน > สถานที่แบบแบงใชของฉัน แลวเลือกสถาน
ที่จากรายการ เลือก ตัวเลอืก เพื่อแกไข เลือก และไมเลือกรายการ

ที่

มีอยูในรายการ

เมื่อไรก็ตามที่คุณออนไลนอยูกับบริการรายชื่อบน Ovi และอยูในที่
ตั้งหนึ่งที่ไดเลือกไว เพื่อนของคุณสามารถเห็นที่ตัง้ของคุณได
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การตั้งคารายชื่อบน Ovi
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
บญัชี  — เขาถึงขอมูลบัญชีของคุณ และกําหนดสถานะการมอง
เห็นของคุณในการคนหา
สถานะ  — แสดงขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของคุณใหเพื่อนของคุณเห็น
และใหพวกเขามองเห็นขณะที่คุณกําลังใชสาย (สถานะการโทร)
ได
การปรับตั้งคา  — แกไขการตั้งคาเกี่ยวกับการเปดเครือ่งและเสียง
ของแอปพลิเคชั่นรายชื่อบน Ovi ของคุณ และรบัคําเชิญเปนเพื่อน
โดยอัตโนมัติ
การเชื่อมตอ  — เลือกการเชื่อมตอเครือขายที่จะใช และเปดใช
งานคําเตือนเมื่อขามเครือขาย

การใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตอาจเกี่ยวของกับการรับสงขอมูล
ขนาดใหญผานเครือขายของผูใหบริการของคุณ โปรดติดตอขอ
ขอมูลเกี่ยวกับคาบริการการรับสงขอมูลไดจากผูใหบริการเครือขาย
ของคุณ
ออก  — จบการสนทนาทั้งหมด และปดแอปพลิเคชั่น

การตั้งคาบญัชี Nokia
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > บญัชี

การแกไขรายละเอียดบัญชีของคุณ
เลือก บญัชีของฉัน

การกําหนดสถานะการมองเห็นในการคนหาของคุณ
เลือก บญัชีของฉัน > การมองเห็นในการคนหา คุณตอง
ออนไลนเพื่อเปลี่ยนสถานะการมองเห็นของคุณ

การตั้งคาสถานะ
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > สถานะ

การแกไขการตั้งคาสถานะ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
แบงใชที่ตั้งของฉัน  — อนุญาตใหเพื่อนของคุณเห็นที่ตัง้ของคุณ
แบงใชกําลงัเลนตอนนี้  — อนุญาตใหเพื่อนของคุณเห็นเพลงที่
คุณกําลังฟงอยูบนโทรศัพทมือถือของคุณ
แบงดูสถานะการโทร  — อนุญาตใหเพื่อนของคณุเห็นสถานะการ
โทรของคุณ

แบงใชที่ตั้งของคุณ
เลือก แบงใชที่ตั้งของฉัน และจากตัวเลือกตอไปนี้
อนุญาตใหแบงใช  — อนุญาตใหเพื่อนของคุณเห็นที่ตั้งของคุณ
ในสถานที่ที่เลือก
สถานที่แบบแบงใชของฉัน  — เลือกสถานที่จากที่ตั้งของคุณที่
มีการเผยแพรใหเพื่อนของคุณทราบ
ชวงเวลาการรีเฟรช  — เลือกความถี่ในการเผยแพรที่ตั้งปจจุบัน
ของคุณ

เพิ่มที่ตั้งลงในรายการสถานที่
เลือก แบงใชที่ตั้งของฉัน > สถานที่แบบแบงใชของฉัน > 
ตัวเลอืก > สถานที่ใหม

เพิ่มที่ตั้งปจจุบันของคุณเปนสถานที่
เลือก ตําแหนงปจจุบนั

การเรียกดูที่ตั้งบนแผนที่
เลือก เลอืกจากแผนที่
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การเพิ่มสถานที่ดวยตัวเอง
เลือก ปอนโดยผูใช

การเลือกที่ตั้งที่คุณตองการแบงปนกับเพื่อนของคุณ
1 เลือก แบงใชที่ตั้งของฉัน > สถานที่แบบแบงใชของฉัน
2 เลือกสถานที่จากรายการ
3 เลือก ตัวเลือก เพื่อแกไข เลือก และไมเลือกรายการที่มีอยูใน

รายการ เพื่อนของคุณสามารถเห็นที่ตั้งของคุณเมื่อคณุอยูในที่
ตั้งที่เลือกไวที่ใดที่หนึ่ง ทั้งนี้ขึน้อยูกับการตั้งคาของคุณ

การปรับตั้งคา
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > การปรับตั้งคา

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
ลอ็กอินเมื่อเริ่มตน  — ลงชื่อเขาใชรายชื่อบน Ovi อัตโนมัติเมื่อ
คุณเปดโทรศัพทมือถือ
ยอมรับคําเชิญจากเพื่อน  — รับคําขอของเพื่อนอัตโนมัติโดยไม
ตองแจงเตือน
รับขอความเสียงอัตโนมัติ  — อนุญาตใหยอมรับขอความเสียง
โดยอัตโนมัติ
เสยีงขอความ  — เลือกแบบเสียงสําหรับขอความใหม
แบบเสียงเมื่อมีเพื่อนออนไลน  — เลือกแบบเสียงที่ดังขึ้นเมื่อมี
เพื่อนออนไลน
ไอคอนบนหนาจอหลกั  — เพิ่มไอคอนทางลัดรายชื่อบน Ovi ใน
หนาจอหลักของอุปกรณ

การตั้งคาการเชื่อมตอ
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > การเชื่อมตอ

การแกไขการตั้งคาการเชื่อมตอ
เลือก การเชื่อมตอเครือขาย และการเชื่อมตอที่ตองการ ในการ
ใชการเชื่อมตอที่ตั้งไวซึ่งกําหนดไวในการตั้งคาการเชื่อมตอ
อุปกรณของคุณ เลือก การเชื่อมตอที่ตั้งไว

การตั้งใหโทรศัพทแจงเตือนเมื่อเครือขายโฮมของคุณใช
ไมได
หากตองการรบัคําเตือนเมื่อโทรศัพทของคุณกําลังเชื่อมตอกับ
เครือขายอื่น เลือก คําเตือนเมื่อขามเครือขาย > เปด
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ขอความ

หนาจอหลักเมนูการรับสงขอความ
เลือก เมนู > ขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

หากตองการสรางขอความใหม เลือก ขอความใหม

เคล็ดลับ: หากตองการหลีกเลี่ยงการเขียนขอความที่คุณสงบอยๆ
ซ้ําไปซ้ํามา ใหใชขอความในแฟมขอมูล แบบขอความ ในแฟม
ขอมูลของฉัน คณุยังสามารถสรางและบันทึกแบบขอความของคุณ
เองได

เมนูการรับสงขอความ ประกอบดวยแฟมขอมูลตอไปนี้
 ถาดเขา  — ขอความที่ไดรับ ยกเวนอีเมลและขอความจาก

ระบบจะถูกจัดเก็บไวที่นี่
 โฟลเดอรของฉัน  — การจัดการขอความของคุณไปยังแฟม

ขอมูล

 ศนูยขอความ  — เชื่อมตอกับศูนยรับสงขอความระยะไกล
ของคุณเพื่อรับขอความอีเมลใหม หรือดูขอความอีเมลที่รับกอน
หนานี้แบบออฟไลนก็ได

 ฉบับราง  — ขอความฉบับรางที่ไมไดสงจะถูกจัดเก็บไวที่นี่
 สงแลว  — ขอความสุดทายที่สง ยกเวนขอความที่สงดวยการ

เชื่อมตอ Bluetooth จะจัดเก็บไวที่นี่ คณุสามารถเปลี่ยนจํานวน
ขอความที่จะจัดเก็บในแฟมขอมูลนี้ 

 ถาดออก  — ขอความที่รอสงจะจัดเก็บไวในถาดออกชั่วคราว
เชน เมื่อโทรศัพทของคุณอยูนอกพื้นที่ใหบริการ

 รายงานการสง  — คุณสามารถขอใหระบบเครือขายสง
รายงานผลการสงขอความตัวอักษร รวมทั้งขอความมัลติมีเดียที่
คุณสงใหคุณทราบได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การเขียนและสงขอความ
เลือก เมนู > ขอความ

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ
ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทําความ
เสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ

กอนสรางขอความมัลติมีเดีย หรือเขยีนอีเมล คุณตองมีการเชื่อม
ตอที่ถูกตอง

ขนาดของขอความ MMS อาจจํากัดตามเครือขายแบบไรสาย หาก
ไฟลภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมี
ขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได

เฉพาะเครือ่งที่มีคณุสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและ
แสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตาง
กันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

กรุณาตรวจสอบขนาดที่จํากัดของขอความอีเมลกับผูใหบริการของ
คุณ หากคุณพยายามสงขอความที่เกินขีดจํากัด ขอความจะคางอยู
ในโฟลเดอรถาดออก และเครือ่งจะลองสงใหม การสงอีเมลตองมี
การเชื่อมตอขอมูล และการสงอีเมลใหมอาจมีคาธรรมเนียม ใน
โฟลเดอรถาดออก คุณสามารถลบขอความ หรือยายไปที๋โฟลเดอร
ราง

ขอความเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย

1 เลือกขอความหรือขอความมัลติมีเดีย แลวเลือก ขอความ
ใหม
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สงขอความหรือขอความมัลติมีเดีย แลวเลือก ตัวเลือก >
สรางขอความ และตัวเลือกที่เกี่ยวของ

2 เลือกผูรับหรือกลุม เลือก  จากแถบเครื่องมือ หรือปอน
หมายเลขหรืออีเมล แตะที่ ถึง

3 ในฟลด หัวขอ ปอนชื่อเรื่องของอีเมลหรือขอความมัลติมีเดีย
หากไมเห็นฟลด หัวขอ เลือก ตัวเลือก > ชองเพิ่มเติม เพื่อ
เปลี่ยนฟลดที่แสดงได

4 ในการเขยีนขอความ แตะที่ฟลดขอความ
5 ในการเพิ่มออบเจ็กตในขอความหรืออีเมล เลือก  และชนิด

เนื้อหาที่เกี่ยวของ
ชนิดขอความอาจเปลี่ยนเปนขอความมัลติมีเดีย ขึ้นอยูกับ
เนื้อหาที่แทรก

6 ในการสงขอความหรืออีเมล เลือก  หรือกดปุมโทร

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรที่มีความ
ยาวมากกวาความยาวที่กําหนดของขอความเดียว สําหรับขอความ
ที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบงสงขอความออกเปนสองขอความ
ขึน้ไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามนั้น สําหรับตัวอักษรที่มี
เครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่
เลือกบางภาษาจะใชพื้นที่มากขึน้ ซึ่งอาจจํากัดจํานวนตัวอักษรที่
สามารถสงเปนขอความเดยีวไดนอยลง

ถาดรับขอความเขา
การรับขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และ ถาดเขา

ในโฟลเดอรถาดเขา  แสดงถึงขอความตัวอักษรที่ยังไมไดอาน
 ขอความมัลติมีเดียที่ยังไมอาน  ขอความเสียงที่ยังไมอาน

และ  ขอมูลที่รับผานการเชื่อมตอ Bluetooth

เมื่อคุณไดรับขอความ  และ 1 ขอความใหม แสดงในหนาจอ
หลัก ในการเปดขอความ เลือก แสดง ในการเปดขอความใน
โฟลเดอรถาดเขา ใหเลือกขอความ ในการตอบขอความที่ไดรับ
เลือก ตัวเลือก > ตอบกลบั

ขอความมัลติมีเดีย
ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ
ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทําความ
เสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ

คุณอาจไดรับการแจงเตือนวามีขอความมัลติมีเดียรออยูในศูนย
ฝากขอความมัลติมีเดีย ในการเริ่มการเชื่อมตอ GPRS เพื่อดึง
ขอความไปไวที่โทรศัพทของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > ดึง

เมื่อคุณเปดขอความมลัติมีเดีย ( ) คุณอาจเห็นภาพและ
ขอความ สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นหากมีเสียงรวมอยูในขอความ
หรือ  หากมีวิดีโอรวมอยูในขอความ ในการเปดเสียงหรือวิดีโอ
ใหเลือกเครื่องหมาย

ในการดูออปเจ็กตสื่อที่รวมอยูในขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก 
ตัวเลอืก > ออปเจ็กต

หากขอความนั้นมีการนําเสนอในรูปมัลติมีเดียรวมอยูดวย
สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น ในการเปดการนําเสนอ ใหเลือก
เครื่องหมาย 

ขอมูล, การตั้งคา และขอความบริการเว็บ
โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความที่ประกอบดวยขอมูลตางๆ ได
หลายรูปแบบ เชน นามบัตร เสียงเรียกเขา โลโกระบบ รายการ
ปฏิทิน และการแจงเตือนอีเมล นอกจากนี้ คุณอาจไดรับคาติดตั้งใน
รูปแบบของขอความสําหรับกําหนดคาจากผูใหบริการ
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หากตองการบันทึกขอมูลจากขอความ เลือก ตัวเลอืก และเลือกตัว
เลือกที่ตองการ

ขอความบริการเว็บ เปนการแจงขอมูล (เชน หัวขอขาว) และอาจมี
ขอความแบบตัวอักษรหรือลิงคดวย โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
เพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการใชงานและการสมัครเปนสมาชิก

ศนูยฝากขอความ
การกําหนดการตั้งคาอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ และ ศูนยขอความ

ในการใชอีเมล คณุตองกําหนดจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP) ที่ถูก
ตองในโทรศัพท และกําหนดการตั้งคาอีเมลของคุณใหถูกตอง

คุณตองมีบัญชีอีเมลอื่น ทําตามคําแนะนําที่ผูใหบริการศูนยฝาก
ขอความระยะไกลและผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) ของคุณใหไว

หากคุณเลือก ขอความ > ศูนยขอความ และยังไมไดตั้งคาบัญชี
อีเมลของคุณ เครื่องจะขอใหคณุตั้งคา ในการเริ่มสรางการตั้งคา
อีเมลโดยใชคําแนะนําจากศูนยฝากขอความ เลือก เริ่ม

เมื่อคุณสรางศูนยฝากขอความใหม ชื่อที่คุณตั้งใหแกศูนยฝาก
ขอความนั้นจะแทนที่ศูนยฝากขอความในหนาจอหลกัของขอความ
คณุสามารถมีศูนยฝากขอความไดสูงสุด 6 ศูนย

การเปดศนูยฝากขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยขอความ

เมื่อคุณเปดศูนยฝากขอความ เครื่องจะถามวาคุณตองการเชื่อมตอ
กับศูนยฝากขอความหรือไม

ในการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความของคุณและดึงขอมูลหัวเรื่อง
หรือขอความของอีเมลใหม เลือก ใช เมื่อคุณดูขอความแบบ
ออนไลน คุณจะเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกลอยาง
เนื่องผานการเชื่อมตอขอมูล

ในการดูขอความอีเมลที่ดึงมากอนหนานี้แบบออฟไลน เลือก ไม

ในการสรางขอความอีเมลใหม ใหเลือก ตัวเลือก > สราง
ขอความ > อีเมล

เมื่อคุณออนไลนอยู หากตองการยุติการเชื่อมตอขอมูลกับศูนยฝาก
ขอความระยะไกล ใหเลือก ตัวเลือก > ตัดเชื่อมตอ

การดึงขอความอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยฝากขอความ

หากคุณออฟไลนอยู ใหเลือก ตัวเลือก > เชื่อมตอ เพื่อเปดการ
เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกล

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ
ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทําความ
เสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ

1 เมื่อคุณมีการเชื่อมตอที่เปดอยูกับศูนยฝากขอความระยะไกล
เลือก ตัวเลือก > ดึงอีเมล > ใหม เพื่อดึงขอความใหม
ทั้งหมด ที่เลอืก เพื่อดึงเฉพาะขอความที่เลือกเทานั้น หรือ
ทั้งหมด เพื่อดึงทุกขอความจากศูนยฝากขอความ
ในการหยุดดึงขอความ เลือก ยกเลิก

2 ในการปดการเชื่อมตอ และดูขอความอีเมลแบบออฟไลน
เลือก ตัวเลือก > ตัดเชื่อมตอ
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3 หากตองการเปดขอความอีเมล เลือกที่ขอความ หากยังไมได
ดึงขอความอีเมลและคุณออฟไลนอยู เครื่องจะถามคุณวา
ตองการดึงขอความนี้จากศูนยฝากขอความหรือไม

ในการดูสิ่งที่แนบมากับอีเมล ใหเปดขอความ และเลือกชองสิ่งที่
แนบที่แสดงไวดวย  หากยังไมไดดึงสิ่งที่แนบมาที่โทรศัพท
เลือก ตัวเลือก > ดึง

ในการดึงขอความอีเมลโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้ง
คาอีเมล > ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ

การตั้งคาโทรศัพทใหดึงอีเมลโดยอัตโนมัติอาจทําใหเกิดการสง
ขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอผู
ใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายในการสงขอมูล

การลบขอความอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยฝากขอความ

ในการลบเนื้อหาของขอความอีเมลจากโทรศัพท ขณะที่ยังคงเก็บ
ไวในศูนยฝากขอความระยะไกล เลือก ตัวเลอืก > ลบ >
โทรศพัทเทานั้น

โทรศัพทจะแสดงหัวขออีเมลในศูนยฝากขอความระยะไกล ถึง
แมวาคุณจะลบเนื้อหาขอความออกไป แตหัวขออีเมลจะยังคงอยู
ในเครื่องของคุณ หากคุณตองการลบหัวขอออกดวย คุณตองเชื่อม
ตอกับเซริฟเวอรขณะลบขอความออกจากโทรศพัทและศูนยฝาก
ขอความระยะไกล หากไมมีการเชื่อมตอกับเซริฟเวอร หัวขอจะถูก
ลบเมื่อคุณทําการเชื่อมตอจากโทรศัพทไปยังศูนยฝากขอความ
ระยะไกลอีกครั้งเพื่ออัพเดตสถานะ

ในการลบอีเมลออกจากโทรศัพทและศูนยฝากขอความระยะไกล
เลือก ตัวเลือก > ลบ > โทรศัพทและเซิรฟเวอร

หากตองการยกเลิกการลบอีเมลที่ไดทําเครื่องหมายเพื่อที่จะลบ
ออกจากโทรศัพทและเซิรฟเวอรระหวางการเชื่อมตอครั้งตอไป
( ) เลือก ตัวเลือก > เรียกคืน

การยกเลกิการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ

เมื่อคุณออนไลน ในการยุติการเชื่อมตอขอมูลกับศูนยฝากขอความ
ระยะไกล ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัดเชื่อมตอ

การดูขอความบนซิมการด
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลอืก > ขอความซิม

กอนที่คุณจะสามารถดูขอความในซมิได คณุตองคัดลอกขอความ
ดังกลาวไปยังแฟมขอมูลในโทรศพัทของคุณกอน

1 เลือก ตัวเลือก > เลือก/ไมเลือก > เลอืก หรือ เลือก
ทั้งหมด เพื่อเลือกขอความ

2 เลือก ตัวเลือก > คัดลอก รายการแฟมขอมูลจะเปดขึน้
3 ในการเริ่มการคัดลอก เลือกแฟมขอมูล ในการดูขอความ ให

เปดแฟมขอมูล

ขอความจากระบบ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลอืก > ขอความจากระบบ

ขอความจากระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณ
สามารถรับขอความในหัวขอตางๆ เชน สภาพอากาศหรือสภาพ
จราจร จากผูใหบริการของคุณได โปรดติดตอผูใหบริการเกี่ยวกับ
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หัวขอที่มีใหบริการและหมายเลขหัวขอที่เกี่ยวของ บริการนี้อาจ
ไมมีในบางภมูิภาค

คณุไมสามารถรับขอความจากระบบไดหากคณุใชเครือขาย UMTS
การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตอาจทําใหไมสามารถรับขอความจาก
ระบบได

คําสั่งบริการ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > คําสัง่บริการ

คําสั่งบริการ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ทําใหคุณสามารถ
ปอนและสงคําขอบริการ (หรือเรียกวาคําสั่ง USSD) เชน คําสั่งการ
ใชสําหรับบรกิารเสริมจากระบบเครือขาย ไปยังผูใหบริการของคุณ
ได บริการนี้อาจไมมีในบางภูมิภาค

การตั้งคาการรับสงขอความ
โทรศัพทของคณุอาจถูกตั้งคาไวลวงหนา หรือคุณสามารถรับการ
ตัง้คานั้นไดจากขอความ ในการตั้งคาดวยตนเอง ปอนขอมูลในทุก
ชองที่มีเครื่องหมาย ตองระบุ หรือเครื่องหมายดอกจัน

ผูใหบริการของคุณอาจกําหนดศูนยฝากขอความบางศูนยหรือ
ทั้งหมดหรือจุดเชื่อมตอไวใหลวงหนาแลว และคุณอาจไมสามารถ
เปลี่ยนแปลง สราง แกไข หรือยายออกได

การตั้งคาขอความแบบตัวอักษร
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลอืก > การตั้งคา > ขอความตัว
อักษร

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
ศนูยขอความ  —  ดูรายการศูนยรับสงขอความที่มีอยูทั้งหมดที่ถูก
กําหนดไวแลว

ศูนยขอความที่ใช  —  เลือกศูนยรับสงขอความที่ใชสําหรับสง
ขอความแบบตัวอักษร
การเขารหัสอักขระ  —  ในการใชการแปลงตัวอักษรเปนระบบเขา
รหัสอื่นเมื่อเปนไปได เลือก การสนับสนุนที่ลดลง
รับรายงาน  —  เลือกวาจะใหเครือขายสงรายงานการนําสง
ขอความของคุณหรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
อายุขอความ  —  เลือกระยะเวลาที่ศูนยรับสงขอความจะสง
ขอความใหอีกครั้งหากสงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) หากไมสามารถสงขอความไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด ขอความจะถูกลบออกจากศูนยรับสงขอความ
สงขอความเปน  — โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ หากตองการ
ทราบวาศูนยขอความสามารถแปลงขอความตัวอักษรเปนรูปแบ
อื่นๆ เหลานี้ไดหรือไม
การเชื่อมตอที่เลือก  —  เลือกการเชื่อมตอที่จะใช
ตอบผานศูนยเดิม  — เลือกวาคุณตองการใหสงขอความตอบ
กลับโดยใชหมายเลขของศูนยรับสงขอความเดียวกันหรือไม
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การตั้งคาขอความมัลติมีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลอืก > การตั้งคา > ขอความ
มัลติมีเดีย

เลือกจากรายการดังตอไปนี้:
ขนาดรูปภาพ  — กําหนดขนาดของภาพในขอความมลัติมีเดีย
โหมดการสราง MMS  — หากคุณเลือก แนะนํา อุปกรณจะแจงให
ทราบถาคุณพยายามจะสงขอความที่ผูรับอาจไมมีการสนับสนุน
หากคุณเลือก จํากัด เครื่องจะปองกันไมใหคุณสงขอความที่อาจ
ไมไดรับการสนับสนุน หากตองการรวมเนื้อหาไวในขอความโดย
ไมมีการแจงเตือน ใหเลือก อิสระ
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จุดเชื่อมตอที่ใช  — เลือกจุดเชื่อมตอที่จะใชเปนการเชื่อมตอที่
ตองการ
การดึงมัลติมีเดีย  — เลือกวิธีการรับขอความที่ตองการ หากมี
หากตองการรับขอความโดยอัตโนมัติในเครือขายโฮมของคุณ ให
เลือก อัตโนมัติเครือขายบาน ภายนอกเครือขายโฮมของคุณ คุณ
ไดรับการแจงเตือนวามีขอความที่จะดึงไดในศูนยขอความ
มัลติมีเดีย หากคุณเลือก อัตโนมัติทุกครั้ง โทรศัพทของคุณจะ
ดําเนินการเชื่อมตอขอมลูแพคเก็ตที่ใชงานอยูโดยอัตโนมตัิเพื่อดึง
ขอความทั้งในและนอกเครือขายโฮมของคณุ เลือก ดวยตนเอง
เพื่อดึงขอความมัลตมิีเดียจากศูนยขอความดวยตนเอง หรือ ปด
เพื่อปองกันการรับขอความมัลติมีเดียใดๆ การดึงขอมูลอัตโนมัติ
อาจไมไดรับการสนับสนุนในบางภูมิภาค
อนุญาตขอความนิรนาม  — ปฏเิสธขอความจากผูสงที่ไมระบุ
นาม
รับโฆษณา  — รับโฆษณาที่เปนขอความมัลติมีเดีย (บริการเสริม
ของระบบเครือขาย)
รับรายงาน  — แสดงสถานะของขอความที่สงในบันทึก (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)
ปฏิเสธการสงรายงาน  — ปองกันไมใหโทรศัพทของคุณสง
รายงานการสงของขอความที่ไดรับ
อายุขอความ  — เลือกระยะเวลาที่ศูนยขอความจะสงขอความ
ของคุณใหมหากพยายามสงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) หากไมสามารถสงขอความไปยงัผูรับภายในระยะ
เวลานี้ได ขอความจะถูกลบออกจากศนูยขอความ

โทรศัพทจําเปนตองใชการสนับสนุนของเครือขายเพื่อระบุวามีการ
รับหรืออานขอความที่สงแลว ขอมูลนี้อาจเชื่อถือไมไดในบางครั้ง
ขึน้อยูกับเครือขายและสถานการณอื่นๆ

การตั้งคาอีเมล
การจัดการศูนยฝากขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลอืก > การตั้งคา > อีเมล

ในการเลือกศูนยฝากขอความที่คุณตองการใชเพื่อสงและรับอีเมล
เลือก ศูนยฝากขอความที่ใช และศูนยฝากขอความ

ในการลบศูนยฝากขอความและขอความในนั้นออกจากโทรศัพท
ของคุณ เลือก ศนูยฝากขอความ แตะที่ศูนยฝากขอความที่จะลบ
ออก หากยังไมมีการไฮไลตไว และเลือก ตัวเลือก > ลบ

ในการสรางศูนยฝากขอความใหม เลือก ศนูยฝากขอความ > ตัว
เลอืก > ศนูยฝากขอความใหม ชื่อที่คุณตั้งใหศูนยฝากขอความ
ใหมนั้นจะแทนที่ศูนยฝากขอความในหนาจอหลักของขอความ คุณ
สามารถมีศูนยฝากขอความไดสูงสุด 6 ศูนย

เลือก ศูนยฝากขอความ และศูนยฝากขอความเพื่อเปลี่ยนการตัง้
คาการเชื่อมตอ การตั้งคาผูใช การตั้งคาการดึงขอมูล และการตั้งคา
การดึงขอมูลอัตโนมัติ

การตั้งคาการเชื่อมตอ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลอืก > การตั้งคา > อีเมล >
ศูนยฝากขอความ, ศูนยฝากขอความ และ การตั้งคาการ

ตอ

ในการแกไขการตั้งคาอีเมลที่คุณไดรบั ใหเลือก อีเมลขาเขา และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
ชื่อผูใช  — ปอนชื่อผูใชของคุณที่ไดรับจากผูใหบริการ
รหัสผาน  — ปอนรหัสผานของคุณ หากคุณเวนวางชองนี้ไว เครื่อง
จะขอใหคุณปอนรหัสผานเมื่อคุณพยายามเชื่อมตอกับศูนยฝาก
ขอความระยะไกลของคุณ
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เซิรฟเวอรรับเมล  — ปอนที่อยู IP หรือชื่อโฮสตของเซิรฟเวอร
เมลที่ไดรับอีเมลของคุณ
จุดเชื่อมตอที่ใช  — เลือกจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP)
ชื่อศนูยฝากขอความ  — ปอนชื่อสําหรับศูนยฝากขอความ
ประเภทศนูยฝากขอความ  — ระบุโปรโตคอลอีเมลที่ผูใหบริการ
ศนูยฝากขอความระยะไกลของคุณแนะนํา ตัวเลือกคือ POP3 และ
IMAP4 การตั้งคานี้ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
ความปลอดภัย  — เลือกตัวเลอืกดานความปลอดภยัที่ใชรักษา
ความปลอดภยัการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกล
พอรต  — ระบุพอรตที่ใชสําหรับการเชื่อมตอ
ลอ็กอินแบบรับรอง APOP (เฉพาะ POP3 เทานั้น) — ใชกับ
โปรโตคอล POP3 เพื่อเขารหัสการสงรหัสผานไปยังเซิรฟเวอรอีเมล
ระยะไกลในขณะที่เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ

หากตองการแกไขการตั้งคาอีเมลที่คุณสง เลือก อีเมลขาออก
และจากตัวเลือกตอไปนี้
ที่อยูอีเมลของฉัน  — ปอนที่อยูอีเมลที่ไดรับจากผูใหบริการของ
คุณ
เซิรฟเวอรเมลขาออก  — ปอนที่อยู IP หรือชื่อโฮสตของ
เซิรฟเวอรเมลที่สงอีเมลของคุณ คุณอาจใชไดเฉพาะเซริฟเวอรขา
ออกของผูใหบริการของคุณเทานั้น สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ

การตั้งคาชื่อผูใช รหัสผาน จุดเชื่อมตอ ความปลอดภัย และพอรต
จะเหมือนกับการตัง้คาในอีเมลขาเขา

การตั้งคาผูใช
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การตั้งคา > อีเมล >
ศนูยฝากขอความ, ศูนยฝากขอความ และ การตั้งคาผูใช

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
ชื่อผูใช  — ปอนชื่อของคุณ ชื่อของคุณจะแทนที่ที่อยูอีเมลของ
คุณในเครื่องของผูรับ หากเครื่องของผูรับรองรับฟงกชันนี้
สงขอความ  — กําหนดวิธีสงอีเมลจากโทรศัพทของคุณ เลือก
ทันที สําหรับโทรศัพทที่จะเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความเมื่อคุณ
เลือก สงขอความ หากคุณเลือก ระหวางเชื่อมตอถัดไป อีเมลจะ
ถูกสงเมื่อมีการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกล
สงสําเนาถึงตัวเอง  — เลือกวาคณุตองการใหสงสําเนาอีเมลไป
ยังศูนยฝากขอความของคุณหรือไม
รวมลายเซ็น  — เลือกวาคุณตองการใสลายเซน็ในอีเมลของคุณ
หรือไม
การแจงอีเมลใหม  — เลือกวาคุณตองการรับการแจงเตือนอีเมล
ใหม (สัญญาณเสียง บันทึก และสัญลักษณเมล) เมื่อไดรับอีเมล
ใหมหรือไม
การลบอีเมล  — เลือกวาคุณตองการลบอีเมลออกจากโทรศัพท
เทานั้น ลบออกจากโทรศัพทและเซิรฟเวอร หรือตองการใหถามทุก
ครั้ง
ที่อยูตอบกลบั  — ระบุที่อยูอีเมลในการสงที่ใชตอบกลับอีเมลที่
สงมาจากศูนยฝากขอความที่เกี่ยวของ

การตั้งคาการดึงขอมูล
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลอืก > การตั้งคา > อีเมล >
ศูนยฝากขอความ, ศูนยฝากขอความ และ การตั้งคาการดึง

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
การดึงอีเมล  — กําหนดวาจะดึงขอมูลสวนใดบางของอีเมลดังนี้
หัวขอเทานั้น, จํากัดขนาด (POP3) หรือ ขอความและสิง่ที่แนบ
(POP3)
จํานวนการดึง  — กําหนดจํานวนขอความอีเมลใหมที่จะถูกดงึมา
ไวที่ศูนยฝากขอความ
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Path ของแฟมขอมูล IMAP4 (เฉพาะ IMAP4 เทานั้น)  — กําหนด
พาธของแฟมขอมูลสําหรับแฟมขอมูลที่จะสมัครขอใชบริการ
การสมัครใชแฟมขอมูล (เฉพาะ IMAP4 เทานั้น)  — สมัครขอใช
บริการกับแฟมขอมูลอื่นในศูนยฝากขอความระยะไกล และดึง
เนื้อหาจากแฟมขอมูลดังกลาว

การตั้งคาการดึงขอมูลอัตโนมัติ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การตั้งคา > อีเมล >
ศนูยฝากขอความ, ศูนยฝากขอความ และ ดึงหัวขอโดย
อัตโนมัติ

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
การแจงเตือนอีเมล  — ในการดึงขอมูลหัวเรื่องตางๆ มาที่เครื่อง
ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณไดรับอีเมลใหมในศูนยฝากขอความ
ระยะไกลของคุณ เลือก รับและอัพเดตอัตโนมัติ หรือ เฉพาะ
เครือขายบาน
การดึงอีเมล  — ในการดึงขอมูลหัวเรื่องของอีเมลใหมจากศูนย
ฝากขอความระยะไกลของคุณในเวลาที่กําหนดไวโดยอัตโนมัติ
เลือก เปดใชงาน หรือ เฉพาะเครือขายบาน กําหนดเวลาและ
ความถี่ที่จะดึงอีเมล

การแจงเตือนอีเมล และ การดึงอีเมล ไมสามารถเปดใชพรอม
กันได

การตั้งคาโทรศัพทใหดึงอีเมลโดยอัตโนมตัิอาจเกี่ยวของกับการสง
ขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรด
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคาบริการการสงขอมูลไดจากผูให
บริการของคุณ

การตั้งคาขอความบริการเว็บ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความ
บริการ

เลือกวาคุณตองการรับขอความบริการหรือไม ในการตั้งคาให
โทรศัพทใชงานเบราเซอรโดยอัตโนมัติ และเริ่มการเชื่อมตอเครือ
ขายเพื่อดึงเนื้อหาเมื่อคุณไดรับขอความบริการ เลือก ดาวนโหลด
ขอความ > อัตโนมัติ

การตั้งคาการแสดงขอมูลของระบบที่ใชงาน
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลอืก > การตั้งคา > ขอความ
จากระบบ

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวขอตางๆ และหมายเลข
หัวขอที่เกี่ยวของกัน โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
การรับ  — เลือกวาคณุตองการรบัขอความแสดงขอมูลของระบบที่
ใชงานหรือไม
ภาษา  — เลือกภาษาที่คุณตองการใชรับขอความ: ทั้งหมด, ที่
เลอืก หรือ อื่นๆ
การตรวจหาหัวขอ  — เลือกวาโทรศัพทจะคนหาหมายเลขหัวขอ
ใหม และบันทึกหมายเลขใหมโดยไมใสชื่อลงในรายการหัวขอโดย
อัตโนมัติหรือไม

การตั้งคาอื่นๆ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลอืก > การตั้งคา > อื่นๆ

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
บันทึกขอความที่สง  — เลือกวาคณุตองการจัดเก็บสําเนาของ
ขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดยีหรือขอความอีเมลที่คุณสงไว
ที่โฟลเดอรสงหรือไม
จํานวนขอความที่บนัทึก  — กําหนดจํานวนขอความที่สงซึง่จะจัด
เก็บไวในโฟลเดอรสงในแตละครั้ง เมี่อถึงจํานวนที่ตั้งไว เครื่องจะ
ลบขอความที่เกาที่สุดออกไป
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หนวยความจําที่ใช  — เลือกหนวยความจําที่คุณตองการจัดเก็บ
ขอความของคุณ
แสดงขอความเปนกลุม  — กําหนดวาคณุตองการจัดกลุม
ขอความในโฟลเดอรถาดเขา สง ฉบับราง และโฟลเดอรของฉัน
หรือไม
แสดงอีเมลเปนกลุม  — กําหนดวาคุณตองการจัดกลุมขอความ
อีเมลของคุณหรือไม

Mail for Exchange
Mail for Exchange ชวยใหคุณสามารถรับอีเมลเกี่ยวกับงานของ
คณุในโทรศัพทของคุณได คณุสามารถอานและตอบกลับอีเมล
ของคุณ ดูและแกไขสิ่งที่แนบที่ใชงานรวมกันได ดูขอมูลปฏิทิน รับ
และตอบกลับคําขอประชุม กําหนดการประชุม รวมทั้งดู เพิ่ม และ
แกไขขอมูลรายชื่อได

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

คุณสามารถตั้งคา Mail for Exchange ไดก็ตอเมื่อบริษัทของคุณมี
Microsoft Exchange Server เทานั้น นอกจากนี้ ผูดูแลระบบไอที
ของบริษัทตองมี Mail for Exchange ที่เปดใชงานสําหรบับัญชีของ
คุณ

กอนที่จะเริ่มตั้งคา Mail for Exchange โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
คุณมีขอมูลตอไปนี้

• ID อีเมลของบริษัท
• ชื่อผูใชเครือขายของที่ทํางานของคุณ
• รหัสผานเครือขายของที่ทํางานของคุณ
• ชื่อโดเมนเครือขายของคุณ (ติดตอแผนก IT ของบริษัท)

• ชื่อเซริฟเวอร Mail for Exchange ของคุณ (ติดตอแผนก IT ของ
บริษัท)

คุณอาจตองปอนขอมูลอื่นๆ นอกเหนือจากรายการดังกลาว ทั้งนี้ขึ้น
กับการตั้งกําหนดคาเซริฟเวอร Mail for Exchange ของบริษัทคุณ
หากคุณไมทราบขอมูลที่ถูกตอง โปรดติดตอแผนก IT ของบริษัท

เมื่อใช Mail for Exchange อาจจําเปนตองใชรหัสล็อค รหัสล็อคที่
ระบบตั้งไวในเครื่องของคุณคอื 12345 แตผูดูแลระบบไอทีของ
บริษัทอาจกําหนดรหัสอื่นไวใหคุณ

คุณสามารถเขาถึงและปรบัเปลี่ยนรูปแบบและการตั้งคาของ Mail
for Exchange ในการตั้งคาขอความ

ระบบขอความของ Nokia
บริการขอความ Nokia จะถายโอนอีเมลจากที่อยูอีเมลที่มีอยูของ
คุณไปยัง ของคุณโดยอัตโนมัต ิNokia N97 mini. คุณจึงสามารถ
อาน ตอบกลับ และจัดการอีเมลของคุณไดตลอดเวลา บริการ
ขอความ Nokia สามารถทํางานรวมกับผูใหบริการอีเมลสวนบุคคล
บนอินเทอรเน็ตจํานวนมาก เชน บริการอีเมลของ Google

บริการระบบขอความของ Nokia อาจมีคาธรรมเนียม สําหรับขอมูล
เกี่ยวคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหรือ
การบริการระบบขอความของ Nokia

บริการระบบขอความของ Nokia ตองมีระบบเครือขายสนับสนุนและ
อาจไมสามารถใชงานไดในทุกภูมิภาค

การติดตั้งแอปพลิเคชั่นขอความ Nokia
1 เลือก เมนู > แอปพลิฯ > อีเมล และ ใหม
2 อานขอมูลบนหนาจอ และเลือก เริ่ม
3 เลือก เชื่อมตอ เพื่อยินยอมใหเครื่องของคุณเขาถึงเครือขาย
4 ปอนที่อยูอีเมลและรหัสผาน
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บริการระบบขอความของ Nokia สามารถทํางานบนเครือ่งของคุณ
ไดแมวาคุณจะติดตั้งแอปพลิเคชั่นอีเมลอื่น เชน Mail for Exchange
ไวก็ตาม
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การเชือ่มตอ

โทรศัพทของคุณมีตวัเลือกมากมายสําหรับการเชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ต หรือเชื่อมตอกับอุปกรณที่ใชรวมกันไดหรือเครื่องพีซี
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมตออื่นๆ โปรดดู
คูมือผูใชแบบละเอียดในหนาการสนับสนุนผลิตภณัฑของเว็บไซต
Nokia

การเชื่อมตอขอมูลและจุดเชื่อมตอ
โทรศัพทสนับสนุนการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) เชน GPRS ในเครือขาย GSM หากคุณกําลังใช
โทรศัพทในระบบ GSM และ UMTS คณุจะสามารถกําหนดใหการ
เชื่อมตอขอมูลหลายครั้งทํางานในเวลาเดียวกันได โดยที่จุดเชื่อม
ตอตางๆ สามารถใชการเชื่อมตอขอมูลรวมกันได ในเครือขาย
UMTS การเชื่อมตอขอมูลยังคงทํางานอยูในระหวางสนทนา

คณุยังสามารถใชการเชื่อมตอขอมูล WLAN การเชื่อมตอ LAN แบบ
ไรสาย สามารถทําไดทีละครั้ง แตสามารถใชแอปพลิเคชั่นไดหลาย
ตวัในจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพียงจุดเดียว

ในการเชื่อมตอขอมูล คุณจะตองใชจุดเชื่อมตอ คุณสามารถ
กําหนดชนิดตางๆ ของจุดเชื่อมตอไดดังนี้

• จุดเชื่อมตอ MMS ใชสงและรบัขอความมลัติมีเดีย
• จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP) เพื่อสงและรับอีเมลและเชื่อมตอ

กับอินเทอรเน็ต

กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณวาตองใชจุดเชื่อมตอ
ประเภทใดสําหรับการเขาใชบริการที่คุณตองการ โปรดติดตอผูให
บริการเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการใชงานและการเปนสมาชิกบริการ
เชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต

การตั้งคาเครือขาย
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > เครือขาย

โทรศัพทของคุณสามารถสลับไปมาระหวางเครือขาย GSM และ
UMTS ไดโดยอัตโนมัต ิเครือขาย GSM จะแสดงดวย  เครือขาย
UMTS จะแสดงดวย 

การเชื่อมตอแบบจุดเชื่อมตอแพคเก็ตดาวนลิงคความเร็วสูง
(HSDPA) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ที่ใชงานอยูจะแสดง
ดวย 

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

โหมดระบบ  — เลือกเครือขายที่จะใช หากคุณเลือก โหมดคู
โทรศัพทจะใชระบบเครือขาย GSM หรือ UMTS โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้
ขึน้อยูกับพารามิเตอรของเครือขายและขอตกลงในการใหบริการ
ขามเครือขายกับผูใหบริการระบบโทรศัพทไรสาย สําหรับราย
ละเอียดและคาใชจายในการโทรขามแดน โปรดติดตอผูใหบริการ
เครือขายของคุณ ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นถาผูใหบริการโทรศัพทไร
สายสนับสนุนเทานั้น

ขอตกลงเกี่ยวกับการโทรขามระบบเปนขอตกลงระหวางผูใหบริการ
ระบบสองรายหรือมากกวา ในการที่จะชวยใหผูใชสามารถใชบริการ
ของผูใหบริการระบบใดระบบหนึ่งได
การเลือกระบบ  — เลือก อัตโนมัติ เพื่อตั้งคาอุปกรณใหคนหา
และเลือกเครือขายที่ใชงานได หรือ ดวยตนเอง เพื่อเลือกเครือ
ขายจากรายการดวยตัวเอง หากการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่
เลือกไวเองสิ้นสุดลง โทรศัพทจะสงเสียงเตือนขอผิดพลาดนี้ และ
ขอใหคุณเลือกระบบอีกครั้ง ระบบที่เลือกจะตองมีขอตกลงเกี่ยวกับ
การโทรขามระบบกับระบบเครือขายหลักของคุณ
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แสดงขอมูลระบบ  — กําหนดใหโทรศัพทแสดงสถานะเมื่อถูกใช
งานในเครือขายเซลลูลารตามเทคโนโลยี MCN (Microcellular
network) และเปดใชการรับขอมูลระบบ

LAN ไรสาย 
โทรศัพทของคณุสามารถตรวจหาและเชื่อมตอกับเครือขาย WLAN
(Wireless local area network) ได คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพท
ของคุณกับอินเทอรเน็ตและอุปกรณืที่ใชรวมกันไดที่มีการสนับสนุน
WLAN ไดโดยใช WLAN

เกี่ยวกับ WLAN
ในการใชการเชื่อมตอ wireless LAN (WLAN) ตองมีใหบริการในที่
ตั้งนั้น และอุปกรณของคณุตองไดรับการเชื่อมตอกับ WLAN WLAN
บางอยางจะไดรับการปองกัน และคุณตองมคีียการเขาใชจากผูให
บริการเพื่อเชื่อมตอ

ในบางประเทศ อาจมีขอจํากัดบางประการสําหรับการใช WLAN
โปรดตรวจสอบจากเจาหนาที่ในทองที่ของคุณสําหรบัขอมูลเพิ่ม
เติม

คุณสมบัติที่ใช WLAN หรือที่ไดรับอนุญาตใหทํางานในพื้นหลงั
ขณะใชคุณสมบตัิอื่นๆ จะเปนการเพิ่มการใชพลังงานแบตเตอรี่และ
ลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

ขอสําคัญ:  ควรเปดใชงานการเขารหัสวิธีใดวิธีหนึ่งที่สามารถ
ใชไดเสมอ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเมือ่เชื่อมตอกับ LAN แบบไร
สาย การใชระบบการเขารหัสจะชวยลดความเสี่ยงจากการเขาใช
ขอมูลของคุณโดยไมไดรับอนุญาตได

การเชื่อมตอ WLAN
ในการใชการเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) คุณตองสรางจุดเชื่อม
ตออินเทอรเน็ต (IAP) สําหรับ WLAN ใชจุดเชื่อมตอสําหรับแอปพลิ
เคชั่นที่จําเปนตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต

การเชื่อมตอ WLAN จะถูกสรางขึน้เมื่อคุณสรางการเชื่อมตอขอมูล
โดยใชจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต WLAN การเชื่อมตอ WLAN ที่ใชงาน
อยูจะสิ้นสุดลงเมื่อคณุตัดการเชื่อมตอขอมลู

คุณสามารถใช WLAN ในระหวางใชสายสนทนาหรือเมือ่เปดใช
ขอมูลแพคเก็ต คุณสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณที่มีจุดเชื่อมตอ
WLAN ไดเพียงจุดเดียวในแตละครั้ง แตแอปพลิเคชั่นตางๆ
สามารถใชจดุเชื่อมตออินเทอรเน็ตเดียวกัน

เมื่อโทรศัพทของคุณใชรูปแบบออฟไลน คุณยังคงสามารถใชงาน
WLAN ได (ถามี) โปรดปฏิบัติตามขอกําหนดดานความปลอดภยัที่มี
ผลบังคับใชเมือ่สรางและใชการเชื่อมตอ WLAN

เคล็ดลับ: ในการตรวจสอบที่อยู Media Access Control (MAC)
เฉพาะที่ระบุเครื่องของคุณ ใหเปดแปนหมุน และปอน
*#62209526#

ตัวชวยสราง WLAN
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > WLAN

ตัวชวยสราง WLAN ชวยใหคุณเชื่อมตอกับ LAN ไรสายและจัดการ
กับการเชื่อมตอ LAN ไรสายของคุณ

หากการคนหาพบ WLAN ในการสรางจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP)
สําหรับการเชื่อมตอ และเริ่มเว็บเบราเซอรโดยใช IAP นี้ ใหเลือก
การเชื่อมตอและ เริ่มตนการเรียกดูเว็บ
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หากคุณเลือกเครือขาย WLAN ที่มีการรับรอง เครื่องจะใหคุณปอน
รหัสผานที่เกี่ยวของ หากตองการเชื่อมตอกับเครือขายที่ถูกซอนไว
คุณตองพิมพชื่อเครือขาย (Service Set Identifier, SSID) ที่ถูกตอง
กอน

หากคุณมีเว็บเบราเซอรที่กําลังทํางานโดยใชการเชื่อมตอ WLAN ที่
ใชงานอยูในปจจุบัน ในการกลับไปยังเว็บเบราเซอร เลือก เรียกดู
เว็บตอไป

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอที่ใชงานอยู เลือกการเชื่อมตอและ 
ตัดการเชื่อมตอ WLAN

จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต WLAN
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > WLAN > ตัวเลือก

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

ตัวกรองเครือขาย WLAN  — กรอง LAN ไรสาย (WLAN) ออกจาก
รายการเครือขายที่พบ เครือขายที่เลือกจะไมปรากฏขึน้ในครั้งตอ
ไปที่แอปพลิเคชั่นคนหา WLAN
รายละเอียด  — ดูรายละเอียดของเครือขายที่แสดงในรายการ
หากเลือกการเชื่อมตอที่ใชงานอยู รายละเอียดการเชื่อมตอจะ
แสดงขึน้

โหมดการทํางาน
โหมดการทํางานใน WLAN แบงออกเปนสองโหมด ดังนี้: โหมด
โครงสรางพื้นฐานและโหมดเฉพาะกิจ

การทํางานในโหมดโครงสรางพื้นฐานจะอนุญาตใหมีการสื่อสาร
สองชนิด: อุปกรณไรสายเชื่อมตอเขาหากันโดยผานอุปกรณที่เปน
จุดเชื่อมตอ WLAN หรืออุปกรณไรสายเชื่อมตอเขากับเครือขาย
LAN แบบมีสายโดยผานอุปกรณที่เปนจุดเชื่อมตอ WLAN

ในโหมดการทํางานแบบเฉพาะกิจ โทรศัพทจะสามารถสงและรับ
ขอมูลกับโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่งไดโดยตรง

การตั้งคา LAN ไรสาย
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > WLAN > 
ตัวเลอืก > การตั้งคา

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

แสดงความพรอม WLAN  — เลือกวาจะแสดง  เมื่อ LAN 
ไรสาย (WLAN) พรอมใชงานหรือไม

เคล็ดลับ: ในการเขาใชแอปพลิเคชั่นตัวชวย WLAN และดูตัวเลือก
ที่ใชได ใหเลือกไอคอน WLAN และในหนาตางปอปอัพ เลือกขอ
ความที่ไฮไลตถัดจากไอคอน WLAN

สแกนหาเครือขาย  — หากคุณตั้งคา แสดงความพรอม WLAN
เปน ใช คณุสามารถเลือกความถี่ในการใหอุปกรณคนหา WLAN ที่
ใชงานไดและอัพเดตสัญลักษณนี้
ทดสอบเชื่อมตอเน็ต  — เลือกวาคุณตองการใหอุปกรณทดสอบ
ความสามารถในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตของ WLAN ที่เลือกโดย
อัตโนมัติ ขออนุญาตทุกครั้ง หรือไมตองมีการทดสอบการเชื่อมตอ
หากคุณเลือก ใชงานโดยอัตโนมัติ หรืออนุญาตใหมีการทดสอบ
เมื่ออุปกรณขอ และการทดสอบการเชื่อมตอดําเนินการไดสําเร็จ
เรียบรอย จุดเชื่อมตอจะไดรับการจัดเก็บที่ปลายทางอินเทอรเน็ต

หากตองการดูการตั้งคาขัน้สูง เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาขั้นสงู
ไมขอแนะนําใหคุณเปลี่ยนการตั้งคาขัน้สูงสําหรับ WLAN

จุดเชื่อมตอ
การสรางจุดเชื่อมตอใหม
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > ปลายทาง
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คณุอาจไดรับคาที่ตองตั้งสําหรับจุดเชื่อมตอในรูปแบบของ
ขอความจากผูใหบริการ ผูใหบริการอาจตั้งคาจุดเชื่อมตอบางจุด
หรือทั้งหมดใหกับโทรศัพทของคุณไวลวงหนาแลว และคุณอาจไม
สามารถเปลี่ยนแปลง สราง แกไขหรือลบคาเหลานั้นได

เมื่อคุณเปดกลุมจุดเชื่อมตอกลุมหนึ่ง ( , , , ) คุณจะ
สามารถเห็นประเภทจดุเชื่อมตอ:

แสดงจุดเชื่อมตอที่มีการปองกัน
แสดงจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
แสดงจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN)

เคล็ดลับ: คณุสามารถสรางจดุเชื่อมตออินเทอรเน็ตใน WLAN ได
ดวยตัวชวย WLAN

ในการสรางจุดเชื่อมตอใหม เลือก จุดเชื่อมตอ
เครื่องจะขอใหตรวจสอบการเชื่อมตอที่ใชงานได หลังการคนหา
การเชื่อมตอที่พรอมใชงานแลวจะแสดงขึน้ และจุดเชื่อมตอใหม
สามารถจะรวมใชการเชื่อมตอนี้ได
หากคุณขามขัน้ตอนนี้ไป เครื่องจะขอใหคุณเลือกวิธีการเชื่อมตอ
และกําหนดการตั้งคาที่จําเปน

ในการแกไขการตั้งคาจดุเชื่อมตอ ใหเปดกลุมจุดเชื่อมตอกลุมหนึ่ง
และเลือกจุดเชื่อมตอ แลวทําตามคําแนะนําจากผูใหบริการของคณุ
ชื่อการเชื่อมตอ  — ปอนชื่อการเชื่อมตอ
บริการเสริม  — เลือกประเภทการเชื่อมตอขอมูล

ชองสําหรับการตั้งคาจะใชไดเพียงบางชองเทานั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
การเชื่อมตอขอมูลที่คุณเลือก ปอนขอมูลลงในชองทุกชองที่กํากับ
ดวย ตองระบ ุหรือ * สีแดง คุณปลอยชองอื่นๆ วางไวได เวนแตผู
ใหบริการของคุณแนะนําใหปอนขอมูลลงไป

ในการใชการเชื่อมตอขอมูล ผูใหบริการของคุณตองสนับสนุน
คุณสมบัตินี้ และใหเปดใชงานคุณสมบัตนิี้สําหรบัซิมการดของคณุ
หากจําเปน

การสรางกลุมจุดเชื่อมตอ
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > ปลายทาง

แอปพลิเคชั่นบางอยางชวยใหคุณสามารถใชกลุมจุดเชื่อมตอเพื่อ
การเชื่อมตอกับเครือขายได

หากไมตองการเลือกจุดเชื่อมตอจุดเดียวทุกครั้งที่เครื่องเชื่อมตอ
กับเครือขาย คุณสามารถสรางกลุมที่ประกอบดวยจุดเชื่อมตอหลาย
จุดเพื่อเชื่อมตอกับเครือขายนั้น และกําหนดลําดับที่จะใชจุดเชื่อม
ตอตางๆ

ตัวอยางเชน คณุสามารถเพิ่มจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) และ
จุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเขาไปยังกลุมจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต
และใชกลุมนี้สําหรับเรียกดูเว็บได หากคุณใหความสําคัญแก
WLAN เปนลําดับแรก เครื่องจะเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตผาน WLAN
หากใชงานได และผานการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต หากไมพรอม
ใชงาน

ในการสรางกลุมจุดเชื่อมตอใหม ใหเลือก ตัวเลือก > จัดการ >
ปลายทางใหม

ในการเพิ่มจุดเชื่อมตอเขาไปยังกลุมจุดเชื่อมตอ เลือกกลุมและ ตัว
เลอืก > จุดเชื่อมตอใหม หากตองการคัดลอกจุดเชื่อมตอที่มีอยู
แลวจากกลุมอื่น เลือกกลุม แตะที่จุดเชื่อมตอที่ตองการหากยังไม
ไดไฮไลตไว และเลือก ตัวเลอืก > จัดวาง > คัดลอกไปปลาย
ทางอื่น
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ในการเปลี่ยนลําดับความสําคัญของจดุเชื่อมตอภายในกลุม เลือก
ตัวเลือก > จัดวาง > เปลีย่นความสําคัญ

จุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > ปลายทาง > 
จุดเชื่อมตอ และทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

ในการแกไขจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต ใหเปดกลุมจุดเชื่อมตอ
กลุมหนึ่ง และเลือกจุดเชื่อมตอที่กํากับดวย 

แลวทําตามคําแนะนําจากผูใหบริการของคณุ

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ชื่อจุดเชื่อมตอ  — ผูใหบริการระบบจะแจงชื่อจุดเชื่อมตอใหคุณ
ทราบ
ชื่อผูใช  — คณุอาจตองมีชื่อผูใชเพื่อทําการเชื่อมตอขอมูล และ
ปกติแลวผูใหบริการของคุณจะเปนผูใหชื่อผูใชนี้
แจงใหใสรหัสผาน  — หากคุณตองปอนรหัสผานใหมทุกครั้งที่
ล็อคเขาเซริฟเวอร หรือหากคุณไมตองการบันทึกรหัสผานของคุณ
ในโทรศัพท ใหเลือก ใช
รหัสผาน  — คุณอาจตองมีรหัสผานเพื่อทําการเชื่อมตอขอมลู
และปกติแลวผูใหบริการของคุณจะเปนผูใหรหัสผานนี้
การตรวจสอบความถูกตอง  — เลือก รับรอง เพื่อสงรหัสผาน
ของคุณไปเขารหัสทุกครั้ง หรือ ปกติ เพื่อสงรหัสผานของคุณไป
เขารหัสเมื่อทําได
โฮมเพจ  — ปอนที่อยูเว็บหรือที่อยูของศูนยขอความมัลติมีเดีย
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจุดเชื่อมตอที่คุณตั้งคาอยู
ใชจุดเชื่อมตอ  — เลือก หลังยืนยัน หากคุณตองการใหเครื่องขอ
คํายืนยันกอนที่จะสรางการเชื่อมตอโดยใชจุดเชื่อมตอนี้ หรือ โดย

อัตโนมัติ หากคุณตองการใหเครื่องเชื่อมตอกับปลายทางโดยใช
จุดเชื่อมตอนี้โดยอัตโนมัติ

เลอืก ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง และจากตัวเลือกตอไปนี้
ประเภทระบบเครือขาย  — เลือกประเภทโปรโตคอลอินเทอรเน็ต
เพื่อถายโอนขอมูลไปยังเครื่องและจากเครื่อง การตั้งคาอื่นๆ ขึ้นอยู
กับประเภทของเครือขายที่เลือก
ที่อยู IP ของโทรศพัท (สําหรับ IPv4 เทานั้น) — ปอนที่อยู IP ของ
โทรศัพทของคุณ
ที่อยู DNS  — ปอนที่อยู IP ของเซริฟเวอร DNS หลกัและรอง หาก
ผูใหบริการของคุณกําหนดไว โปรดติดตอผูใหบริการอินเทอรเน็ต
ของคุณเพื่อขอรับที่อยูเหลานี้
ที่อยูเซิรฟเวอรพร็อกซี่  — ปอนที่อยูของเซริฟเวอรพร็อกซี่ 
หมายเลขพอรตพร็อกซี่  — ปอนหมายเลขพอรตของเซิรฟเวอร
พร็อกซี่

จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต WLAN
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > ปลายทาง > 
จุดเชื่อมตอ และทําตามคําแนะนํา

ในการแกไขจุดเชื่อมตอ LAN (WLAN) ไรสาย เปดหนึ่งในกลุมจุด
เชื่อมตอ และเลือกจุดเชื่อมตอที่มี 
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผูใหบริการ WLAN แนะนํา

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

ชื่อเครือขาย WLAN  — เลือก ปอนดวยตนเอง หรือ คนหาเครือ
ขาย หากคุณเลือกเครือขายที่มี โหมดเครือขาย WLAN และโหมด
ความปลอดภยั WLAN จะไดรับการกําหนดโดยการตั้งคาของ
อุปกรณจุดเชื่อมตอ
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สถานะเครือขาย  — กําหนดวาจะแสดงชื่อเครือขายหรือไม
โหมดเครือขาย WLAN  — เลือก เฉพาะกิจ เพื่อสรางเครือขาย
เฉพาะกิจ และใหสงและรับขอมลูไดโดยตรง ไมจําเปนตองใช
อุปกรณจุดเชื่อมตอ WLAN ในเครือขายเฉพาะกิจ ทุกเครื่องตองใช
ชื่อเครือขาย WLAN เหมือนกัน
ความปลอดภัย WLAN  — เลือกการเขารหัสที่ใช: WEP, 802.1x
หรือ WPA/WPA2 (802.1x และ WPA/WPA2 ไมมีใหสําหรับเครือ
ขายเฉพาะกิจ) หากคุณเลือก เครือขายแบบเปด ไมมีการใชการ
เขารหัส ฟงกชัน WEP, 802.1x และ WPA ใชไดตอเมื่อเครือขาย
รองรับ
โฮมเพจ  — ปอนที่อยูเว็บของหนาเริ่มตน
ใชจุดเชื่อมตอ  — ตั้งใหเครื่องสรางการเชื่อมตอโดยใชจุดเชื่อม
ตอนี้โดยอัตโนมัติหรือหลังการยืนยัน

ตวัเลือกที่มใีหเลือกอาจแตกตางกัน

การเชื่อมตอขอมูลที่ใช
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > ตัวจัดการเชื่อมตอ

ในหนาจอการเชื่อมตอขอมูลที่ใช คุณจะเห็นการเชื่อมตอขอมูลที่
เปดไว:

สายขอมูล
การเชื่อมตอ GPRS
การเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN)

หมายเหตุ: คาใชจายจริงที่ผูใหบริการเรียกเก็บสําหรับการโทร
และบริการนั้นอาจแตกตางกัน ขึน้กับคุณสมบัติของเครือขาย การ
ปดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี และอื่นๆ

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอ ใหเลือก ตัวเลือก > ตัดเชื่อมตอ

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอที่เปดอยูทั้งหมด เลือก ตัวเลอืก > 
ตัดการเชื่อมตอทั้งหมด

ในการดูรายละเอียดการเชื่อมตอ ใหเลือก ตัวเลอืก > 
รายละเอียด

การซิงโครไนซ
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมูล >
ซิงค

แอปพลิเคชั่นการซิงโครไนซชวยใหคุณสามารถซงิโครไนซบันทึก
รายการปฏิทิน ขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย บุคมารค
ของเบราเซอร หรือรายชื่อของคุณกับแอปพลิเคชั่นหลายแอปพลิ
เคชั่นที่ใชรวมกันไดบนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดหรือ
ในอินเทอรเน็ต

คุณอาจไดรับขอมูลการตั้งคาการซิงโครไนซในรูปแบบของ
ขอความพิเศษจากผูใหบริการ

รูปแบบการซิงคจะประกอบไปดวยการตั้งคาที่จําเปนตอการ
ไนซ

เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่น รูปแบบการซิงโครไนซที่ใชเริ่มตนหรือ
กอนหนานี้จะปรากฏขึ้น ในการแกไขรูปแบบ แตะที่รายการการ
โครไนซ เพื่อรวมรายการดังกลาวในรูปแบบหรือเพื่อเอารายการ
กลาวออก

ในการจัดการรูปแบบการซิงโครไนซ เลือก ตัวเลือก
และเลือกตัวเลือกที่ตองการ

ในการซิงโครไนซขอมูล เลือก ตัวเลือก > ซิงโครไนซ

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 71

ซิงโคร

ดัง
ซงิ



ในการยกเลิกการซงิโครไนซกอนจะเสร็จสิ้น ใหเลือก ยกเลกิ

การเชื่อมตอ Bluetooth
เกี่ยวกับการเชื่อมตอ Bluetooth
ดวยการเชื่อมตอ Bluetooth คุณสามารถทําการเชื่อมตอแบบไร
สายกับอุปกรณที่รองรับการใชงานอื่นๆ เชน โทรศัพทมือถือ
คอมพิวเตอร ชุดหูฟง และชุดอุปกรณในรถยนต

คณุสามารถใชการเชื่อมตอเพื่อสงภาพ วิดีโอ วิดีโอคลิป เพลงและ
คลิปเสียง บันทึก โอนยายไฟลจากคอมพิวเตอรที่รองรับการใชงาน
ของคุณ และพิมพภาพดวยเครื่องพิมพที่รองรับ

เนื่องจากอุปกรณที่มีเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth สื่อสารโดยใช
คลื่นวิทยุ จึงไมจําเปนตองอยูในระยะที่มองเห็นโดยตรง อยางไร
ก็ตาม ควรมีระยะหางจากกันภายใน 10 เมตร (33 ฟุต) แมวาการ
เชื่อมตออาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวาง เชน ผนัง หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ

โทรศัพทนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 +
EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังตอไปนี้: รูปแบบเครือขายแบบหมุนเลข
หมายโทรศัพท (DUN), รูปแบบ Object Push (OPP), รูปแบบการโอน
ไฟล (FTP), รูปแบบแฮนดฟรี (HFP), รูปแบบชุดหูฟง (HSP), รูปแบบ
การถายภาพพื้นฐาน (BIP), รูปแบบการเขาใชซมิระยะไกล (SimAP),
รูปแบบการระบุอุปกรณ (DI), รูปแบบการเขาใชสมดุโทรศัพท
(PBAP), รูปแบบการแจกจายเสียง/วิดีโอทั่วไป (GAVDP), รูปแบบ
การควบคุมเสียง/วิดีโอระยะไกล (AVRCP), รูปแบบการแจกจาย
เสียงขั้นสูง (A2DP). คณุควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับ
การรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อสรางความมัน่ใจในการใชงาน
ระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลย ีBluetooth โปรดตรวจสอบกับ
บริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับ
โทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม

คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มการใชพลังงาน
แบตเตอรี่และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

เมื่ออุปกรณถูกล็อค การเชื่อมตอกับอุปกรณที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
จึงจะใชได

การตั้งคา
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > Bluetooth

เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นเปนครั้งแรก ระบบจะขอใหคุณระบุชื่อ
อุปกรณของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไดในภายหลัง

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
Bluetooth  — ปดหรือเปดการเชื่อมตอ Bluetooth 
การมองเห็นของโทรศพัท  — เมื่อตองการใหอุปกรณอื่นๆ ที่มี
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth พบเครื่องโทรศัพทของคุณได ให
เลือก เห็นไดทั้งหมด หากตองการตั้งคาเวลาที่จะเปลี่ยนความ
สามารถในการมองเห็นจากแสดงเปนซอนหลังผานชวงเวลาที่ระบุ
เลือก ตั้งชวงเวลาการมองเห็น ในการซอนโทรศัพทของคุณจาก
อุปกรณเครื่องอื่น เลือก ซอน
ชื่อของโทรศัพท  — แกไขชื่อที่ปรากฏในอุปกรณอื่นที่ใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
โหมด SIM ระยะไกล  — อนุญาตหรือไมอนุญาตใหอุปกรณอื่น
เชน ชุดอุปกรณเสริมของชุดโทรศัพทในรถยนตที่ใชรวมกันได ใช
ซมิการดในโทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับระบบเครือขาย

เคล็ดลบัการรักษาความปลอดภัย
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > Bluetooth
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เมื่อคุณไมใชการเชื่อมตอ Bluetooth หากตองการควบคุมผูที่จะ
สามารถคนหาโทรศัพทของคุณพบและเชื่อมตอกับโทรศัพทของ
คุณได ใหเลือก Bluetooth > ปด หรือ การมองเห็นของ
โทรศพัท > ซอน การปดการเชื่อมตอ Bluetooth ไมมีผลกระทบ
กับฟงกชันอื่นของโทรศัพท

อยาจับคูหรือรับคําขอการเชื่อมตอจากอุปกรณที่ไมรูจัก เพื่อ
ปองกันโทรศพัทของคุณจากเนื้อหาที่เปนอันตราย

การสงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth
การเชื่อมตอ Bluetooth สามารถทํางานไดครั้งละหลายทาง
ตัวอยางเชน ขณะคุณเชื่อมตอกับชุดหูฟงที่ใชรวมกันได ในเวลา
เดียวกัน คุณยังสามารถโอนไฟลไปยังอุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกัน
ได

1 เปดแอปพลิเคชั่นที่เก็บรายการที่คุณตองการสง
2 แตะที่รายการ และเลือก ตัวเลือก > สง > ทาง Bluetooth

อุปกรณที่ใชเทคโนโลย ีBluetooth ที่อยูภายในระยะสัญญาณ
จะแสดงขึ้น ไอคอนอุปกรณมีดังตอไปนี้

คอมพิวเตอร
โทรศัพท
อุปกรณเสียงหรือวิดีโอ
อุปกรณอื่นๆ

ในการหยุดการคนหากลางคัน ใหเลือก หยุด
3 เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ
4 หากอุปกรณอื่นตองการจับคูกอนสงขอมูล คุณจะไดยินเสียง

และขอใหปอนรหัส คณุตองปอนรหัสเดียวกันในทั้งสอง
อุปกรณ

เมื่อสรางการเชื่อมตอ กําลังสงขอมูล จะแสดงขึ้น

เคล็ดลับ: เมื่อคนหาอุปกรณ บางอุปกรณอาจแสดงเฉพาะที่อยูที่
ไมซ้ํากัน (ที่อยูของเครื่อง) ในการคนหาที่อยูของเครื่องคุณ ปอน
*#2820#

การจับคูอุปกรณ
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > Bluetooth

ในการจับคูอุปกรณที่ใชงานรวมกันไดและดอูุปกรณที่จบัคูของคุณ
ใหเปดแท็บ อุปกรณที่จับคู

กอนการจับคู ใหสรางรหัสผานของคุณเอง (ตัวเลข 1 - 16 หลัก)
และตกลงกับเจาของอุปกรณอีกเครื่องไวใหใชรหัสเดียวกัน
อุปกรณที่ไมมีอินเตอรเฟซผูใชจะมีรหัสผานที่โรงงานตั้งมาไว รหัส
ผานดังกลาวจะใชเพียงครั้งเดียวเทานั้น

1 ในการจับคูอุปกรณ เลือก ตัวเลอืก > อุปกรณที่จับคูใหม
อุปกรณตางๆ ที่อยูภายในระยะครอบคลุมจะปรากฏขึ้น

2 เลือกอุปกรณและปอนรหัสผาน คณุตองปอนรหัสผานที่เหมือน
กันนี้บนอุปกรณอีกตัวหนึ่งดวย

3 อุปกรณเสริมดานเสียงบางตัวจะเชื่อมตอกับโทรศัพทของคณุ
โดยอัตโนมัติหลังการจับคู หรือหากตองการเชื่อมตอกับ
อุปกรณเสริม เลือก ตัวเลือก > เชื่อมตอกับอุปกรณดาน
เสียง

อุปกรณที่จับคูจะแสดงดวย  ในการคนหาอุปกรณ

ในการกําหนดอุปกรณใหเปนอุปกรณที่ไดรับอนุญาตหรือไมไดรับ
อนุญาต ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ตั้งเปนผานการอนุญาต  — การเชื่อมตอระหวางโทรศัพทของ
คุณและอุปกรณที่ไดรับอนุญาตสามารถทําไดโดยคุณไมตองมี

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 73



ขอมูล เครื่องจะไมขอใหคุณอนุญาตหรือยอมรับโดยแยกตางหาก
ใชสถานะนี้สําหรับอุปกรณของคุณเอง เชน หูฟงหรือเครื่อง PC ที่ใช
งานรวมกันได หรืออุปกรณของบุคคลที่คุณเชื่อถือได  แสดงถึง
อุปกรณที่ไดรับอนุญาตในหนาจออุปกรณที่จับคู
ตั้งเปนไมผานการอนุญาต  — คําขอการเชื่อมตอจากอุปกรณนี้
ตองไดรับการยอมรับจากคุณทุกครั้ง

ในการยกเลิกการจับคูอุปกรณ เลือก ตัวเลอืก > ลบ

ในการยกเลิกการจับคูทั้งหมด เลือก ตัวเลือก > ลบทั้งหมด

การรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth
เมื่อคุณไดรับขอมูลผานการเชื่อมตอ Bluetooth สัญญาณเสียงจะ
ดังขึน้ และเครื่องจะถามวาคุณตองการยอมรับขอความหรือไม หาก
คุณยอมรับ  จะปรากฏขึน้ และรายการนั้นจะอยูในแฟมขอมูล
ถาดเขาในขอความ ขอความที่รับผานการเชื่อมตอ Bluetooth จะ
แสดงไวดวย 

การปดกั้นอุปกรณ
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > Bluetooth

ในการปดกั้นอุปกรณจากการเชื่อมตอ Bluetooth กับโทรศัพทของ
คุณ ใหเปดแท็บ อุปกรณที่จับคู

แตะอุปกรณที่คุณตองการปดกั้นหากยังไมมีการไฮไลต ใหเลือก
ตัวเลือก > ปดกั้น

ในการยกเลิกการปดกั้นอุปกรณ ใหเปดแท็บ อุปกรณที่ถูกปดกั้น
แตะที่อุปกรณหากยังไมมีการไฮไลต และเลือก ตัวเลือก > ลบ

ในการยกเลิกการปดกั้นอุปกรณทั้งหมด ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ
ทั้งหมด

หากคุณปฏิเสธคําขอจับคูจากอุปกรณเครื่องอื่น เครื่องจะถามวา
คุณตองการที่จะปดกั้นการขอเปดการเชื่อมตอทั้งหมดในครั้งตอๆ
ไปจากอุปกรณดังกลาวหรือไม หากคุณยอมรับคําถามดังกลาว
ระบบจะเพิ่มชื่อของอุปกรณระยะไกลดังกลาวเขาไปในรายชื่อ
อุปกรณที่ถูกปดกั้น

โหมดซิมระยะไกล
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > Bluetooth

กอนจะเรียกใชโหมดซิมระยะไกลได ตองจับคูอุปกรณทั้งสองกอน
และการจับคูจะเริ่มตนจากอุปกรณอีกตัวหนึ่ง เมื่อจับคูกัน ใหใช
รหัสผาน 16 หลัก และตั้งคาอุปกรณอีกตัวเปนไดรับอนุญาต

ในการใชโหมดซมิระยะไกลกับอุปกรณเสริมของชุดโทรศัพทใน
รถยนตที่ใชรวมกันได ใหเปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth กอน และ
เปดใชโหมดซมิระยะไกลดวยโทรศัพทของคณุ

เรียกใชโหมดซมิระยะไกลจากอีกอุปกรณหนึ่ง

เมื่อเปดโหมดซมิระยะไกลไวในอุปกรณของคุณ โหมด SIM ระยะ
ไกล จะปรากฏบนหนาจอหลัก การเชื่อมตอกับเครือขายไรสายจะ
ถูกปด และแสดงดวย  ในพื้นที่แสดงเครื่องหมายความแรงของ
สัญญาณ และคุณไมสามารถใชบริการหรือคุณสมบัติตางๆ ของ
มการดที่ตองอยูภายในพื้นที่ครอบคลมุของระบบเซลลูลาร

เมื่ออุปกรณไรสายอยูในโหมดซิมระยะไกล คุณจะสามารถใชไดแต
เพียงอุปกรณเสริมที่เชื่อมตอกับอุปกรณที่ใชรวมกันได เชน ชุด
โทรศัพทในรถยนต เพื่อทําการโทรออกหรือรับสายเรียกเขา
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อุปกรณไรสายของคุณจะไมทําการโทรออกในขณะที่อยูในโหมดนี้
ยกเวนหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่อง ในการโทรออก
จากอุปกรณของคุณ คุณตองออกจากโหมดซมิระยะไกล หาก
เครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสเพื่อปลดล็อค

ในการออกจากโหมดซิมระยะไกล ใหกดปุมเปดปด และเลือก ออก
จากโหมดซิมทางไกล

USB
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > USB

หากตองการใหโทรศัพทถามวัตถุประสงคในการเชื่อมตอทุกครั้งที่
มกีารเชื่อมตอสายเคเบิลขอมูลที่ใชงานรวมกันได ใหเลือก ถาม
เมื่อเชื่อมตอ > ใช

หากมีการปดตัวเลือก ถามเมื่อเชื่อมตอ หรือคุณตองการ
เปลี่ยนแปลงโหมดระหวางการเชื่อมตอที่ใชงานอยู ใหเลือก โหมด
การเชื่อมตอ USB และจากตัวเลือกตอไปนี้
PC Suite  — ใชแอปพลิเคชั่นตางๆ ของ Nokia PC เชน Nokia Ovi
Suite และ Nokia Software Updater
อุปกรณจัดเก็บขอมูล  — โอนยายขอมูลระหวางโทรศัพทของ
คณุและเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได
ถายโอนภาพ  — พิมพภาพดวยเครื่องพิมพที่ใชงานรวมกันได

ถายโอนสือ่  — ซิงโครไนซเพลงดวย Nokia Music หรือ Windows
Media Player

การเชื่อมตอเครื่องพีซี
คุณสามารถใชโทรศัพทเครื่องนี้กับแอปพลิเคชั่นการสื่อสารดาน
อมูลและการเชื่อมตอกับเครื่องพีซทีี่ใชรวมกันได ชุดโปรแกรม

Nokia Ovi Suite ชวยใหคุณสามารถโอนยายไฟลและภาพระหวาง
โทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได เปนตน

หากตองการใช Ovi Suite ดวยโหมดการเชื่อมตอ USB ใหเลือก
โหมด PC Suite

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ovi Suite โปรดดูขอบเขตการ
สนับสนุนที่ www.ovi.com

การตั้งคาการจัดการ
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > การตั้งคาการ
จัดการ

ในการตั้งเวลาออนไลนสําหรับการเชื่อมตอสายขอมูล ใหเลือก
สายขอมูล การตั้งคาสายขอมูลจะมีผลตอจุดเชื่อมตอทุกจุดที่ใช
สายขอมูล GSM

การตั้งคาขอมูลแพคเก็ต
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > การตั้งคาการ
จัดการ > ขอมูลแพคเก็ต

การตั้งคาขอมูลแบบแพคเก็ตจะมีผลกับจุดเชื่อมตอทั้งหมดที่ใช
การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 75

ข

http://www.ovi.com


การเชื่อมตอ GPRS  — หากคุณเลือก เมื่อวาง และคุณอยูในเครือ
ขายที่สนับสนุขอมูลแพคเก็ต อุปกรณจะลงทะเบียนกับเครือขาย
ขอมูลแพคเก็ต การเริ่มการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตที่ใชงานอยู
(เชน เพื่อสงและรับอีเมล) จะเร็วขึน้ หากอุปกรณสรางการเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ต เมื่อตองการ หากไมมีเครือขายขอมูลแพคเก็ต
อุปกรณจะพยายามสรางการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเปนระยะ หาก
คุณเลือก เมื่อตองการ อุปกรณจะใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต 
ก็ตอเมื่อคณุเริ่มใชงานแอปพลิเคชั่นหรือการดําเนินการตองใชการ
เชื่อมตอนี้
จุดเชื่อมตอ  — คุณตองมีชื่อจุดเชื่อมตอเพื่อใชโทรศัพทของคุณ
เปนโมเด็มขอมูลแพคเก็ตกับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได
เขาใชแพคเก็ตความเร็วสงู  — เปดหรือปดการใช HSDPA
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในเครือขาย UMTS

การตั้งคา SIP
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > การตั้งคาการ
จัดการ > การตั้งคา SIP

การตั้งคา Session Initiation Protocol (SIP) มีความจําเปนสําหรับ
บริการเสริมจากระบบเครือขายบางอยางที่ใช SIP คุณอาจไดรับ
ขอมูลการตั้งคาในรูปแบบของขอความพิเศษจากผูใหบริการ คุณ
สามารถด ูลบ หรือสรางรูปแบบการตัง้คาเหลานี้ไดในการตั้งคา SIP

การควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอ
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > การตั้งคาการ
จัดการ > การควบคุม APN

เมื่อใชบริการควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอ คุณจะสามารถจํากัดการเชื่อม
ตอขอมูลแพคเก็ต และอนุญาตใหโทรศัพทใชจุดเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ตเฉพาะเทานั้น

การตั้งคานี้จะใชไดเมื่อซมิการดของคุณสนับสนุนบริการควบคุมชื่อ
จุดเชื่อมตอเทานั้น

ในการเปดหรือปดบริการควบคมุ หรือเปลี่ยนจุดเชื่อมตอที่ไดรับ
อนุญาต เลือก ตัวเลือก และตัวเลือกที่ตองการ ในการเปลี่ยนตัว
เลือก คุณจําเปนตองมีรหัส PIN2 โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
เพื่อขอรหัสนี้
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อินเทอรเน็ต

เมื่อใชเว็บเบราเซอร คุณสามารถดูเว็บเพจ Hypertext Markup
Language (HTML) บนอินเทอรเน็ตตามที่ออกแบบเดิม และคุณ
สามารถเรียกดูเว็บเพจที่ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับ
อุปกรณเคลื่อนที่ และใช Extensible Hypertext Markup
Language (XHTML) หรือ Wireless Markup Language (WML)

หากเว็บเพจอานไมไดหรือไมไดรับการสนับสนุน และพบรหัสที่
อานไมไดขณะเรียกดู คุณสามารถเลือก เมนู > เว็บ และ ตัว
เลอืก > การตั้งคา > เพจ > การเขารหัสที่ตั้งไว และเลือกการ
เขารหัสที่สอดคลองกัน

ในการเรียกดูเว็บ คุณจําเปนตองมีจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ไดรับ
การกําหนดคาในอุปกรณของคุณ การใชเว็บเบราเซอรจําเปนตองมี
การสนับสนุนจากเครือขาย

การเรียกดูเว็บ
เลือก เมนู > เว็บ

ในการเรียกดูเว็บ ใหเลือก ไปยังที่อยูเว็บ จากแถบเครื่องมือ
และปอนที่อยูเว็บ

ตามคาเริ่มตน เบราเซอรจะอยูในโหมดเต็มหนาจอ ในการออกจาก
โหมดเต็มหนาจอ ใหเลือกไอคอนลูกศรตรงมมุขวาลางสุด

บางเว็บเพจอาจมีสื่อ เชน กราฟกหรือวิดีโอคลิป ที่จําเปนตองใช
หนวยความจําปริมาณมากในการด ูหากหนวยความจําของ
โทรศัพทหมดลงระหวางการโหลดเว็บเพจดังกลาว ใหใสการด
หนวยความจํา ไมเชนนั้น วิดีโอคลิปของคุณจะไมปรากฏ

ในการเรียกดูเว็บเพจโดยปดการใชกราฟก เพื่อประหยัดหนวย
ความจําและเพิ่มความเร็วในการโหลดเพจ ใหเลือก ตัวเลือก >
การตั้งคา > เพจ > โหลดเนื้อหา > ตัวอักษรเทานั้น

ในการรีเฟรชเนื้อหาของเว็บเพจ ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัวเลือก
เว็บเพจ > โหลดซ้ํา

ในการจัดเก็บเว็บเพจปจจบุันเปนบุคมารค ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ตัวเลอืกเว็บเพจ > จัดเก็บเปนบุคมารค

ในการดูภาพถายตัวอยางของเว็บเพจที่คุณเขาชมในเซสชั่นการ
เรียกดูขณะนั้น ใหเลือก กลับ (ใชไดหาก รายการประวัติ เปดใช
งานในการตัง้คาเบราเซอรและเว็บเพจปจจุบันไมใชเว็บเพจแรกที่
คุณเขาชม)

ในการปองกันหรือยอมใหใชการเปดหนาตางหลายบานไดโดย
อัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัวเลอืกเว็บเพจ > ปดกั้น

อัพ หรือ อนุญาตปอปอัพ

ในการขยายเว็บเพจ ใหแตะสองครั้งที่หนาจอ

เคล็ดลับ: ในการใหเบราเซอรทํางานอยูในพื้นหลังโดยไมออกจาก
แอปพลิเคชั่นหรือการเชื่อมตอ ใหกดปุมวางสายหนึ่งครั้ง

แถบเครื่องมือเบราเซอร
แถบเครื่องมือเบราเซอรจะชวยในการเลือกฟงกชันของเบราเซอรที่
ใชงานบอย

ในการเปดแถบเครื่องมือระหวางการเรียกดู ใหเลือกลูกศรในมุม
ลางดานขวา

จากแถบเครื่องมือ เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
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 ขยายแถบเครื่องมือ  — ขยายแถบเครื่องมือเพื่อเขาใช
ฟงกชันแถบเครื่องมือเพิ่มเติม

 ไปยังที่อยูเว็บ  — ปอนที่อยูเว็บ
 แสดงยอ/ขยาย  — ขยายหรือยอเว็บเพจ

ในการใชแถบเครื่องมือที่มีการขยาย ใหเลือก ขยายแถบ
เครื่องมือ และจากตัวเลือกตอไปนี้

 ไปลิงคขาว  — ดูการเปนสมาชิกลิงคขาวปจจุบันของคุณ
 สง URL  — สงที่อยูเว็บของเพจปจจุบันไปยังอุปกรณอื่น
 สลบัหนาตาง  — สลับระหวางหนาตางเบราเซอรที่เปดอยู
 สมัครฟด  — ดูรายการหัวขอขาวบนเว็บที่มีอยูในเว็บเพจ

ปจจุบัน และสมัครใชบริการหัวขอขาวบนเว็บ
 การตั้งคา  — แกไขการตั้งคา
 เก็บบุคมารค  — จัดเก็บเว็บเพจปจจุบนัเปนบุคมารค
 โหลดซ้ํา  — รีเฟรชเว็บเพจ

 ภาพรวม  — ดูภาพรวมของเว็บเพจปจจุบัน
 โฮมเพจ  — ไปยังโฮมเพจ (หากกําหนดไวในการตั้งคา)
 บุคมารค  — เปดหนาจอบุคมารค
 คนคําสําคัญ  — คนหาเว็บเพจปจจุบัน

การสํารวจเพจ
เมื่อคุณกําลังเบราสเว็บเพจที่มีขอมูลจํานวนมาก คุณสามารถจะใช
ภาพรวมเพจเพื่อดูประเภทของขอมูลที่เว็บเพจมีอยูได

ในการดูภาพรวมของเว็บเพจปจจุบัน ใหเปดแถบเครื่องมือ และ
เลือก  > 

ลิงคขาวบนเว็บและบล็อก
เลือก เมนู > เว็บ

ลิงคขาวทางเว็บคือไฟล XML ที่อยูในเว็บเพจ ซึ่งใชในการแบงปน
เชน หัวขอขาวลาสุดหรือบล็อกลาสุด เปนเรื่องปกติที่จะพบลิงค
ขาวทางเว็บบนเว็บ, บล็อก และเพจ Wiki

แอปพลิเคชั่นของเบราเซอรจะตรวจหาโดยอัตโนมัติวาเว็บเพจมี
ลิงคขาวทางเว็บหรือไม

หากมีลิงคขาว ในการสมัครรับลิงคขาวทางเว็บ ใหเลือก 
ตัวเลอืก > สมัครลิงคขาว

ในการอัพเดตลิงคขาว ในมุมมองลิงคขาวทางเว็บ ใหเลือกลิงค
ขาว และ ตัวเลือก > ตัวเลือกลิงคขาว > รีเฟรช

ในการกําหนดวาลิงคขาวทางเว็บจะไดรับการอัพเดตโดยอัตโนมัติ
หรือไม ในมุมมองลิงคขาวทางเว็บ ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข >
แกไข จะไมมีตัวเลือกนี้หากคุณไดทําเครื่องหมายเลือกลิงคขาวไว
หนึ่งรายการขึ้นไป

การคนหาขอมูล
เลือก เมนู > เว็บ

หากตองการคนหาขอความภายในเว็บเพจปจจุบัน ใหเลือก 
ตัวเลอืก > คนหาคําหลัก

หากตองการไปที่คําที่ตรงกันถัดไป จากแถบเครื่องมือ ใหเลือก 
คนหาถัดไป
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หากตองการไปที่คําที่ตรงกันกอนหนานี้ จากแถบเครื่องมือ ให
เลือก คนหากอนหนา

บุคมารค
เลือก เมนู > เว็บ

เลือก ตัวเลอืก > ไปที่ > บุคมารค คุณสามารถเลือกที่อยูเว็บจาก
รายการหรือจากคอลเลคชั่นบุคมารคในโฟลเดอร เพจที่เยี่ยมชม
ลาสุด

แถบเครื่องมือชวยคุณในการเลือกฟงกชันที่ใชงานบอยของ
เซอร

จากแถบเครื่องมือ เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
 เพิ่มบุคมารค  — เพิ่มบุคมารคใหม
 ไปยังที่อยูเว็บ  — ปอนที่อยูเว็บใหม
 ลบ  — ลบบุคมารค

ในการไปยังเว็บเพจใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ไปที่ > เว็บเพจ
ใหม

ในการสงและเพิ่มบุคมารค หรือกําหนดบุคมารคเปนโฮมเพจ ให
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกบุคมารค

ในการแกไข ยาย หรือลบบุคมารค ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวจัดการ
บุคมารค

การลบขอมูลในแคช
ขอมูลหรือบริการตางๆ ที่คุณเรียกดจูะถูกจัดเก็บไวในหนวยความ
จําแคชในเครื่องของคุณ

แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคุณ
พยายามเขาใชหรือไดเขาใชงานขอมูลที่เปนความลับที่ตองการ
รหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละครั้ง

ในการลบขอมูลแคช ใหเลือก ตัวเลือก > ลบขอมูลสวนตัว >
แคช

การสิน้สดุการเชื่อมตอ

ในการยุติการเชื่อมตอและปดเบราเซอร ใหเลือก ตัวเลอืก > ออก

ในการลบขอมูลของคุณที่เซิรฟเวอรเครือขายเก็บรวบรวมเกี่ยวกับ
การเขาชมเว็บเพจตางๆ ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบขอมูลสวนตัว >
คุกกี้

ระบบรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมตอ
ถาสัญลักษณความปลอดภัย ( ) ปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ
แสดงวาการสงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและเกตเวยอินเทอรเน็ต
หรือเซิรฟเวอรนั้นถูกเขารหัสไว

ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวาการสงผานขอมูล
ระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (ที่ที่จัดเก็บขอมูลไว) จะ
ปลอดภัย ผูใหบริการจะรักษาความปลอดภัยของการถายโอน
ขอมูลระหวางเกตเวยและเซริฟเวอรใหขอมูล

คุณอาจจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภยักับบริการบาง
ประเภท เชน บริการดานธนาคาร คุณจะไดรับขอความแจง หาก
เซริฟเวอรนั้นไมใชเซิรฟเวอรจริง หรือในกรณีที่คุณไมมีใบรับรอง
ความปลอดภัยที่ถูกตองในเครื่องของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอผูใหบริการ
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ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กับการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตัง้ซอฟตแวรลงคอนขางมาก
แตคุณก็ควรใชใบรับรองอยางถูกวิธีเพื่อใหไดประโยชนจากการ
รักษาความปลอดภยัที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวย การมีใบรับรอง
เพียงอยางเดียวมไิดเปนการปกปองเครื่องแตอยางใด หากตองการ
ใหเครื่องมีความปลอดภัยมากขึน้ ตัวจัดการใบรับรองจําเปนตองมี
ใบรับรองของแทที่ถูกตองหรอืนาเชื่อถือดวย ใบรับรองมีอายุการใช
งานจํากัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองที่ไมถูกตอง"
ปรากฏขึน้ แมวาใบรับรองนั้นจะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวัน
และเวลาปจจุบันในเครือ่งของคุณถูกตอง

กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คณุตองตรวจสอบใหแนใจ
วาคุณสามารถเชื่อถือขอมลูของเจาของใบรับรองนี้ได และตรวจ
สอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูในรายชื่อ

การตั้งคาเว็บ
เลือก เมนู > เว็บ และ ตัวเลือก > การตั้งคาและเลือกจากตัว
เลือกตอไปนี้:

การตั้งคาทั่วไป
จุดเชื่อมตอ  — เปลี่ยนจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งไว ผูใหบริการของ
คณุอาจกําหนดจุดเชื่อมตอบางจุดหรือทั้งหมดไวลวงหนา คุณอาจ
ไมสามารถสราง แกไข หรือนําจุดเชื่อมตอออกได
โฮมเพจ  — กําหนดโฮมเพจ
รายการประวัติ  — หากคุณเลือก เปด ในการดูรายการเพจที่คุณ
เขาชมในเซสชันปจจุบันในขณะเรียกดู ใหเลือก กลับ
คําตอทายที่อยูเว็บ  — ปอนคําตอทายที่อยูเว็บที่อุปกรณใชเปน
คาเริ่มตนเมื่อคุคณปอนที่อยูเว็บในฟลด ไปยัง (ตัวอยางเชน .com
หรือ .org)
แจงเตือนความปลอดภัย  — ซอนหรือแสดงการแจงเตือนการ
รักษาความปลอดภยั

Java/ECMA สคริปต  — ใชหรือเลิกใชการใชงานสคริปต
ผิดพลาดสคริปต Java/ECMA  — เลือกวาคุณตองการรับการแจง
สคริปตหรือไม
เปดในขณะดาวนโหลด  — เลือกวาคุณตองการที่จะเปดไฟลได
เมื่อกําลังดาวนโหลดหรือไม

การตั้งคาเพจ
โหลดเนื้อหา  — เลือกวาคุณตองการโหลดภาพและอ็อบเจ็กตอื่น
ขณะเรียกดูหรือไม หากคุณเลือก ตัวอักษรเทานั้น เพื่อโหลดภาพ
หรืออ็อบเจ็กตอื่นขณะเรียกด ูใหเลือก ตัวเลอืก > ตัวเลือกแสดง
ผล > โหลดรูปภาพ
การเขารหัสที่ตั้งไว  — หากเครื่องแสดงตัวอักษรไมถูกตอง คุณ
สามารถเลือกการเขารหัสภาษาแบบอื่นที่ตรงกับภาษาของเพจ
ปจจุบัน
ปดกั้นปอปอัพ  — อนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการเปดหนาตาง
หลายบานโดยอัตโนมัตขิณะเบราส
โหลดซ้ําอัตโนมัติ  — เลือกวาตองการใหรีเฟรชเว็บเพจโดย
อัตโนมัติขณะเรียกดูหรือไม
ขนาดแบบอักษร  — กําหนดขนาดตัวอักษรที่ใชในเว็บเพจ

การตั้งคาความเปนสวนตัว
เพจที่เยี่ยมชมลาสุด  — ใชหรือเลิกใชงานการจัดเก็บบุคมารค
แบบอัตโนมัต ิหากคุณตองการใหมีการจัดเก็บที่อยูของเว็บเพจที่
เคยเยี่ยมชมมาแลวลงในแฟมขอมูล เพจที่เยี่ยมชมลาสุด แต
ตองการซอนแฟมขอมูลนั้นจากหนาจอบุคมารค ใหเลือก ซอน
แฟมขอมูล.
จัดเก็บขอมูลแบบฟอรม  — เลือกวาคุณตองการใหขอมูลรหัส
ผานหรือขอมูลที่คุณพิมพลงในแบบฟอรมตางๆ บนเว็บเพจไดรับ
การจัดเก็บและเรียกใชในครัง้ตอไปที่คุณเขาสูเพจนั้นๆ หรือไม
คุกกี้  — ใชหรือเลิกใชการรับและการสงคุกกี้
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การตั้งคาลิงคขาวบนเว็บ
จุดเชื่อมตออัพเดตอัตโนมัติ  — เลือกจุดเชื่อมตอที่ตองการ
สําหรับการอัปเดต ตวัเลือกนี้จะสามารถใชงานไดเมื่อเปดใชงาน
อัพเดตอัตโนมัติ เทานั้น
อัพเดตเมื่อขามเครือขาย  — เลือกวาคุณตองการใหปรับปรุง
มูลเว็บฟดโดยอัตโนมัติขณะโรมมิ่งหรือไม
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การจดัตําแหนง (GPS)

คณุสามารถใชแอปพลิเคชั่นตางๆ เชน ขอมูล GPS เพื่อคํานวณ
ตําแหนงของคุณ หรือวัดระยะทาง แอปพลิเคชั่นดังกลาวตองใช
การเชื่อมตอ GPS

เกี่ยวกับ GPS
ขอมูลจุดพิกัดตางๆ ใน GPS จะแสดงโดยใชระบบพิกัด WGS-84
สากล คณุสมบัติขอมูลจุดพิกัดที่มีใหอาจแตกตางกันไปตาม
ภมูิภาค

Global Positioning System (GPS) ดําเนินการโดยรัฐบาลของ
สหรัฐอเมริกา ซึง่เปนผูรับผิดชอบความถูกตองแมนยําและการ
บํารุงรักษาแตเพียงผูเดียว ความถูกตองแมนยําของขอมูลระบุ
ตําแหนงสามารถไดรับผลกระทบจากการปรับดาวเทียม GPS ที่
กระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบาย
GPS ฝายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรมการวางแผน
เพื่อการนํารองระบบวิทยุแหงรัฐบาลกลาง ความถูกตองแมนยํายัง
อาจไดรับผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณิตที่ไมมีประสิทธิภาพ
ของดาวเทียมดวย ความพรอมใชประโยชนและคุณภาพของ
สัญญาณ GPS จะไดรับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่ง
กีดขวางตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ บริเวณในอาคารหรือชั้น
ใตดินอาจไมมีสัญญาณ GPS และสัญญาณอาจออนลงเมื่อผานวัสดุ
ตางๆ เชน คอนกรีตหรือโลหะ

GPS ไมสามารถนํามาใชเพื่อวัดตําแหนงที่ตั้งอยางละเอียดแมนยํา
ได และคุณไมควรใชขอมูลที่ตัง้จากเครื่องรับ GPS และเครือขาย
วิทยุเซลลูลารเพียงอยางเดียวเพื่อหาตําแหนงและนําทาง

มเิตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิด
พลาดในการปดเศษ ความถูกตองแมนยําอาจไดรับผลกระทบจาก
คณุภาพและบริการของสัญญาณ GPS

คุณสามารถเปดใชงานและปดใชงานวิธีระบุตําแหนงตางๆ ไดใน
การตั้งคาการระบตุําแหนง

GPS แบบชวยเหลอื (A-GPS)
โทรศัพทของคุณสนับสนุนฟงกชัน GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS)

A-GPS เปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย

Assisted GPS (A-GPS) ใชเพื่อดึงขอมูลชวยเหลือผานทางการเชื่อม
ตอชุดขอมูล ซึง่ชวยในการคํานวณพิกัดของตําแหนงที่ตั้งใน
ปจจุบันของคุณ เมื่อเครื่องของคุณกําลงัรับสัญญาณจากดาวเทียม

เมื่อคุณเปดใช A-GPS โทรศัพทจะรับขอมูลดาวเทียมที่มีประโยชน
จากเซิรฟเวอรขอมูลสนับสนุนผานระบบเครือขายเซลลูลาร ดวย
ความชวยเหลือจากขอมลูสนับสนุน โทรศัพทจะไดรับตําแหนง GPS
ไดรวดเร็วยิ่งขึน้

โทรศัพทจะไดรับการกําหนดคามาลวงหนาใหใชบริการ Nokia 
GPS ในกรณีที่ไมมีการตั้งคา A-GPS เฉพาะจากผูใหบริการ ขอมูล

สนับสนุนจะถูกดึงจากเซริฟเวอรบริการ Nokia A-GPS เมื่อจําเปน
เทานั้น

คุณตองมีจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตกําหนดไวในโทรศัพทเพื่อดงึ
ขอมูลสนับสนุนจากบริการ Nokia A-GPS ผานการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ต ในการกําหนดจุดเชื่อมตอ A-GPS ใหเลือก เมนู > แอป
พลฯิ > ที่ตั้ง และ การจัดตําแหนง > เซิรฟเวอรตําแหนง > 
จุดเชื่อมตอ จุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) ไมสามารถใชไดกับ
บริการนี้ เฉพาะจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเทานั้นที่นํามาใชได
เครื่องจะขอจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต เมื่อมีการใช GPS เปนครั้งแรก

การจับโทรศพัทใหถูกวิธี
เมื่อใชตัวรับ GPS ดใูหแนใจวามือของคุณไมไดบงัเสาอากาศ
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การสรางการเชื่อมตอ GPS อาจตองใชเวลาเพียงไมกี่วินาทีไปจนถงึ
หลายนาทีได การสรางการเชื่อมตอ GPS ในรถยนตอาจใชเวลานาน
กวา

ตัวรับสัญญาณ GPS จะดูดพลังงานจากแบตเตอรี่ของโทรศัพท การ
ใชตัวรับสัญญาณ GPS อาจทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วยิ่งขึน้

คําขอตําแหนง
คุณอาจไดรับคําขอตําแหนงจากบริการเครือขายเพื่อขอรับขอมูล
ตําแหนงของคุณ ผูใหบริการอาจใหบริการขอมูลตางๆ เกี่ยวกับ
ขาวสารในทองถิ่น เชน สภาพอากาศหรือสภาพการจราจร ตาม
ตําแหนงของโทรศัพทของคุณ
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เมื่อคุณไดรับคําขอตําแหนง บริการที่สงคําขอนี้จะปรากฏขึน้ เลือก
ยอมรับ เพื่ออนุญาตใหสงขอมูลตําแหนง หรือ ปฏิเสธ เพื่อปฏิเสธ
คําขอ



สถานที่
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ที่ตั้ง และ สถานที่

ดวยแอปพลิเคชั่นสถานที่ คณุจะสามารถจัดเก็บขอมลูตําแหนง
ของสถานที่เฉพาะลงในโทรศัพทได คุณสามารถจัดเรียงตําแหนง
ที่จัดเก็บไวเปนประเภทตางๆ เชน ธุรกิจ และเพิ่มขอมูลอื่นๆ เชน 
ที่อยู ใหกับตําแหนงนั้นได คุณสามารถใชสถานที่ที่จัดเก็บไวกับ

พลิเคชั่นที่ใชงานรวมกันได เชน ขอมูล GPS

ขอมูลจุดพิกัดตางๆ ใน GPS จะแสดงโดยใชระบบพิกัด WGS-84
สากล

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้

ตําแหนงใหม  — สรางจุดสังเกตใหม หากตองการรองขอพิกัด
ตําแหนงปจจุบนัของคุณ เลือก ตําแหนงปจจุบนัหากตองการ
กรอกขอมูลพิกัดตําแหนงดวยตนเอง เลือก ปอนดวยตนเอง
แกไข  — แกไขหรือเพิ่มขอมูลใหกับสถานที่ที่จัดเก็บไว (เชน 
ที่อยู)
เพิ่มไปที่ประเภท  — เพิ่มสถานที่ไปยังประเภทในสถานที่ เลือก
ประเภทที่คณุตองการเพิ่มสถานที่
สง  — สงสถานที่หนึ่งหรือหลายแหงไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได
สถานที่ที่ไดรับจะอยูในโฟลเดอรถาดเขาในแอปพลิเคชั่นขอความ

คณุสามารถจัดเรียงสถานที่ของคุณลงในประเภทที่กําหนดไวลวง
หนา รวมทั้งสรางประเภทใหมได ในการแกไขและสรางประเภท
สถานที่ใหม เปดแท็บประเภท และเลือก ตัวเลือก > แกไข
ประเภท

ขอมูล GPS
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ที่ตั้ง และ ขอมูล GPS

ขอมูล GPS ไดรับการออกแบบขึน้เพื่อแสดงขอมูลแนะนําเสนทาง
ไปยังปลายทางที่เลือกไว ขอมูลตําแหนงที่คุณอยูในปจจุบัน และ
ขอมูลการเดินทาง เชน ระยะทางไปยังปลายทางโดยประมาณและ
ระยะเวลาในการเดินทางโดยประมาณ

คาพิกัดใน GPS จะแสดงโดยใชระบบพิกัดสากล WGS-84

ในการใชขอมูล GPS เบื้องตนตัวรับสัญญาณ GPS ของโทรศัพทตอง
รับขอมูลตําแหนงจากดาวเทียมอยางนอยสี่ดวงเพื่อคํานวณ
ตําแหนงของคุณ เมื่อมีการคํานวณเบื้องตนแลว อาจสามารถ
คํานวณตําแหนงของคุณตอไปโดยใชดาวเทียมสามดวงได
อยางไรก็ตาม การคํานวณจะแมนยํามากขึ้นเมือ่พบดาวเทียม
จํานวนมากขึ้น

ตัวแนะนําเสนทาง
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ที่ตั้ง และ ขอมูล GPS > การนําทาง

เริ่มใชงานตัวแนะนําเสนทางกลางแจง หากเริ่มใชงานภายใน
อาคาร ตัวรับ GPS อาจไมสามารถรับขอมูลสําคัญจากดาวเทียมได

ตัวแนะนําเสนทางไดรับการออกแบบใหแสดงเสนทางที่มรีะยะสั้น
ที่สุดและตรงไปที่ปลายทางนั้นมากที่สุด โดยวัดในแนวเสนตรง สิ่ง
กีดขวางในเสนทาง เชน อาคาร และลักษณะทางธรรมชาต ิจะถูก
ละเวน คาความสูงตางๆ จะไมนํามาคิดในการคํานวณระยะทาง ตัว
แนะนําเสนทางจะทํางานเมือ่คุณเคลื่อนยายตําแหนง

ในการกําหนดจุดหมายปลายทางการเดนิทางของคุณ ใหเลือก ตัว
เลอืก > ตั้งปลายทาง และจุดสังเกตเปนจุดหมายปลายทาง หรือ
ปอนพิกัดเสนรุงและเสนแวง
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ในการลางการตั้งคาจุดหมายปลายทางของการเดินทาง เลือก
หยุดการนําทาง

การดึงขอมูลระบุตําแหนง
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ที่ตั้ง และ ขอมูล GPS > ตําแหนง

ในหนาจอตําแหนง คุณสามารถดูขอมูลระบุตําแหนงของตําแหนง
ที่อยูปจจุบันของคุณ ขอมูลระบุตําแหนงโดยประมาณจะปรากฏ

ในการจัดเก็บตําแหนงของคุณเปนสถานที่ เลือก ตัวเลือก > จัด
เก็บตําแหนง สถานที่คือตําแหนงที่จัดเก็บไวพรอมขอมูลเพิ่มเติม
และสามารถใชในแอปพลิเคชั่นอื่นที่ใชรวมกันไดและโอนระหวาง
อุปกรณที่ใชรวมกันได

เครื่องวัดการเดินทาง
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ที่ตั้ง และ ขอมูล GPS > ระยะเดินทาง

มเิตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิด
พลาดในการปดเศษ ความถูกตองแมนยําอาจไดรับผลกระทบจาก
คณุภาพและบริการของสัญญาณ GPS

ในการเปดหรือปดการคํานวณระยะเดินทาง เลือก ตัวเลอืก > เริ่ม
หยุด คาที่คํานวณจะอยูบนหนาจอ ใชคุณลักษณะนี้เมื่ออยูกลาง
แจงเพื่อรับสัญญาณ GPS ไดดีขึน้

ในการตั้งคาระยะเดินทางและเวลา ตลอดจนความเร็วสูงสุดและ
ความเร็วเฉลี่ยเปนศูนย และเริ่มการคํานวณใหม เลือก ตัวเลอืก >
รีเซ็ต ในการตั้งคาการวัดระยะทางและเวลาทั้งหมดเปนศูนย เลือก
เริ่มทําใหม

การตั้งคาการจัดตําแหนง
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ที่ตั้ง และ การจัดตําแหนง

วิธีจัดตําแหนง
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
GPS แบบผสม  — ใชตัวรับสัญญาณ GPS แบบผสมจากโทรศัพท
ของคุณ
GPS แบบชวยเหลอื  — ใช GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS) เพื่อรับ
ขอมูลชวยเหลือจากเซริฟเวอรขอมูลชวยเหลือ
Bluetooth GPS  — ใชตัวรับสัญญาณ GPS ภายนอกที่ใชงานรวม
กันไดกับการเชื่อมตอ Bluetooth
ผานเครือขาย  — ใชขอมูลจากเครือขายเซลลูลาร (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

เซิรฟเวอรตําแหนง

ในการกําหนดจุดเชื่อมตอและเซริฟเวอรตําแหนงสําหรับวิธีการระบุ
ตําแหนงแบบใชเครือขาย เชน GPS แบบชวยเหลือหรือการระบุ
ตําแหนงโดยใชเครือขาย เลือก เซิรฟเวอรตําแหนง
เซิรฟเวอรตําแหนงอาจไดรับการตั้งคาไวลวงหนาจากผูใหบริการ
ของคุณ และคุณอาจไมสามารถแกไขการตั้งคาได

การตั้งคาสัญลกัษณ

ในการเลือกระบบการวัดที่คุณตองการใชสําหรับความเร็วและระยะ
ทาง เลือก ระบบมาตรวัด > เมตริก หรือ อิมพิเรียล

ในการกําหนดรูปแบบที่ใชแสดงขอมูลพิกัดในอุปกรณของคุณ
เลือก รูปแบบพิกัด และรูปแบบที่ตองการ
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แผนที่

เกี่ยวกับแผนที่
เลือก เมนู > แผนที่

เมื่อใชแผนที่ คุณจะสามารถเห็นที่ตั้งปจจุบันของคุณในแผนที่,
เรียกดูแผนที่ของเมืองและประเทศตางๆ, คนหาสถานที่ตางๆ,
วางแผนเสนทางจากที่ตั้งหนึ่งไปยังที่ตั้งอื่น, จัดเก็บที่ตั้งตางๆ และ
สงที่ตั้งไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได นอกจากนี้ คุณยังสามารถซื้อ
ขอมูลจราจรและบริการนําทางตางๆ หากมีบริการนี้ในประเทศหรือ
ภมูภิาคของคุณ

เมื่อคุณใชแผนที่ครั้งแรก คุณอาจตองเลือกจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตเพื่อดาวนโหลดแผนที่

เมื่อคุณมีการเชื่อมตอขอมูลที่ใชงานอยูและเรียกดูแผนที่บนหนา
จอ แอปพลิเคชั่นจะทําการดาวนโหลดแผนที่ใหมโดยอัตโนมัติ
หากคุณเรียกดูบริเวณที่แผนที่ซึง่ดาวนโหลดไวแลวไมครอบคลุม
ถึง นอกจากนี้ คณุยังสามารถดาวนโหลดซอฟตแวรคอมพิวเตอร
Nokia Map Loader เพื่อดาวนโหลดแผนที่ได หากตองการติดตั้ง
Nokia Map Loader ลงในคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได โปรด
เขาไปที่ www.nokia.com/maps (ภาษาอังกฤษ)

เคล็ดลับ: หากไมตองการเสียคาบริการถายโอนขอมูล คุณสามารถ
ใชแผนที่ไดโดยไมตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต และเรียกดูแผนที่ที่
จัดเก็บไวในเครื่องหรือการดหนวยความจํา หากมีในเครื่องของคุณ

หมายเหตุ: การดาวนโหลดเนื้อหา เชน แผนที่, ภาพจาก
ดาวเทียม, ไฟลเสียง, คูมือหรือขอมูลจราจรอาจทําใหมีการสง
ขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การทําแผนที่เกือบทั้งหมดนั้นจะไมถูกตองแมนยําและไมเสร็จ
สมบูรณในบางอาณาเขต โปรดอยาเชื่อถือตอแผนที่ที่คุณ
ดาวนโหลดมาเพื่อใชในโทรศัพทนี้เพียงอยางเดียวเทานั้น

เกี่ยวกับ GPS
Global Positioning System (GPS) ดําเนินการโดยรัฐบาลของ
สหรัฐอเมริกา ซึง่เปนผูรับผิดชอบความถูกตองแมนยําและการ
บํารุงรักษาแตเพียงผูเดียว ความถูกตองแมนยําของขอมูลระบุ
ตําแหนงสามารถไดรับผลกระทบจากการปรับดาวเทียม GPS ที่
กระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบาย
GPS ฝายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรมการวางแผน
เพื่อการนํารองระบบวิทยุแหงรัฐบาลกลาง ความถูกตองแมนยํายัง
อาจไดรับผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณิตที่ไมมีประสิทธิภาพ
ของดาวเทียมดวย ความพรอมใชประโยชนและคุณภาพของ
สัญญาณ GPS จะไดรับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่ง
กีดขวางตามธรรมชาต ิและสภาพอากาศ บริเวณในอาคารหรือชั้น
ใตดินอาจไมมีสัญญาณ GPS และสัญญาณอาจออนลงเมื่อผานวัสดุ
ตางๆ เชน คอนกรีตหรือโลหะ

GPS ไมสามารถนํามาใชเพื่อวัดตําแหนงที่ตั้งอยางละเอียดแมนยํา
ได และคุณไมควรใชขอมูลที่ตัง้จากเครื่องรับ GPS และเครือขาย
วิทยุเซลลูลารเพียงอยางเดียวเพื่อหาตําแหนงและนําทาง

มเิตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิด
พลาดในการปดเศษ ความถูกตองแมนยําอาจไดรับผลกระทบจาก
คุณภาพและบริการของสัญญาณ GPS

Assisted GPS (A-GPS) ใชเพื่อดึงขอมูลชวยเหลือจากการเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ตซึง่ชวยในการคํานวณหาตําแหนงในปจจุบันของ
คุณ เมื่อโทรศัพทของคุณไดรับสัญญาณจากดาวเทียม

A-GPS เปนบริการจากระบบเครือขาย

การยายตําแหนงบนแผนที่

เมื่อเริ่มใชงานการเชื่อมตอ GPS,  จะแสดงตําแหนงปจจุบันของ
คุณบนแผนที่
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ในการดูตําแหนงปจจุบันหรือตําแหนงที่ทราบลาสุดของคุณ ให
เลือก ตัวเลือก > ตําแหนง

ในการยายตําแหนงบนแผนที่ ใหลากแผนที่ สวนบนของแผนที่จะ
เปนทิศเหนือโดยคาเริ่มตน

เมื่อคุณมีการเชื่อมตอขอมูลที่ใชงานอยู และเรียกดูแผนที่ในหนา
จอ แผนที่ใหมจะถูกดาวนโหลดอัตโนมัติ หากคุณเลื่อนไปยังพื้นที่
ที่ไมไดอยูในแผนที่ซึง่มีการดาวนโหลดไวแลว แผนที่จะไดรับการ
บนัทึกโดยอัตโนมัติในหนวยความจําของอุปกรณหรือในการด
หนวยความจําที่ทํางานรวมกันได หากไดใสไว

ในการขยายและยอแผนที่ กด ใหกด + และ -

ในการเปลี่ยนชนิดแผนที่ เลือก ตัวเลอืก > โหมดแผนที่

สญัลกัษณบนจอภาพ
สัญลักษณ GPS  จะแสดงความพรอมใชงานของ
สัญญาณดาวเทียม แถบหนึ่งแถบแทนหนึ่งดาวเทียม เมื่ออุปกรณ
พยายามคนหาสัญญาณดาวเทียม แถบจะเปนสีเหลือง เมื่ออุปกรณ
ไดรับขอมูลเพียงพอจากดาวเทียมเพื่อที่จะสรางการเชื่อมตอ GPS
แถบจะเปลี่ยนเปนสีเขยีว ยิ่งแถบสีเขยีวมากเทาใด หมายถึงการ
คํานวณตําแหนงจะมีความแมนยํามากเทานั้น

ในตอนแรก อุปกรณของคณุตองไดรับสัญญาณจากดาวเทียมอยาง
นอยสี่ดวงเพื่อคํานวณตําแหนงของคุณ หลังจากที่มีการคํานวณ
พิกัดเบื้องตน สัญญาณจากดาวเทียมสามดวงก็อาจเพียงพอ

สัญลักษณการถายโอนขอมูล  จะแสดงการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตที่ใชงานอยู และจํานวนของขอมูลที่ถายโอนนับตั้งแต
เริ่มตนใชงานแอปพลิเคชั่น

คนหาที่ตั้ง

ในการคนหาที่ตั้ง ใหเคาะพื้นที่ขอมูลเหนือแผนที่ แลวเลือก
สํารวจ ใหปอนชื่อที่ตั้งลงในฟลดการคนหา อุปกรณจะแนะนําที่ตัง้
ใกลเคียงที่ตรงกัน เลือกที่ตั้งจากรายการ หรือปอนชื่อที่ตั้งลงใน
ฟลดการคนหา และเลือก คนหา

1 หากตองการคนหาที่อยูเฉพาะ ใหเลือกไอคอนคนหา และ ที่
อยู

2 ปอนขอมูลที่ตองการ ฟลดที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) จะตอง
ใสขอมูล

3 เลือกที่อยูจากรายการที่มีรายละเอียดตรงกันที่แนะนํา

หากตองการคนหาที่อยูที่จัดเก็บไวในรายการรายชื่อ ใหเลือก
ไอคอนคนหา และ ที่อยู > ตัวเลือก > เลอืกจากรายชื่อ

หากตองการคนหาที่ตั้งตามพิกัดของที่ตั้ง เลือกไอคอนคนหา และ
สถานที่

หากตองการคนหาที่ตั้งในหมวดที่กําหนด เชน รานอาหาร หรือ ราน
คา ใหเคาะพื้นที่ขอมูลเหนือแผนที่ และเลือก สํารวจ เลือกหมวด
และปอนเงื่อนไขการคนหาในฟลดการคนหา

การวางแผนเสนทาง
คุณสามารถสรางเสนทางและดูเสนทางนั้นบนแผนที่ได

เลือก เมนู > แผนที่

การสรางเสนทาง
1 แตะที่จุดเริ่มตนของคณุบนแผนที่ หากตองการเพิ่มปลายทาง

และที่ตัง้เพิ่มเติมในเสนทาง เลือก เพิ่มจุดเสนทางใหม หาก
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คุณตองการใชตําแหนงปจจุบันของคณุเปนจุดเริ่มตน ใหเพิ่ม
ปลายทางลงในเสนทาง

2 แตะที่พื้นที่ขอมูลเหนือแผนที ่และเลือก เพิ่มในเสนทาง
3 เลือก เพิ่มจุดเสนทางใหม แลวเพิ่มปลายทางและที่ตั้งเพิ่ม

เติมในเสนทาง

การเปลีย่นลําดับของที่ตั้งในเสนทาง
แตะที่ที่ตั้ง และเลือก ยาย แตะสถานที่ที่คุณตองการยายที่ตั้ง และ
เลือก เลือก

การแสดงเสนทางบนแผนที่
เลือก แสดงเสนทาง

การนําทางไปยังปลายทาง
เลือก แสดงเสนทาง > ตัวเลอืก > เริ่มขับรถ หรือ เริ่มเดิน ใน
การที่จะนําทางได คุณตองซือ้ใบอนุญาต

การจัดเก็บเสนทาง
เลือก แสดงเสนทาง > ตัวเลอืก > จัดเก็บเสนทาง

การจัดเก็บและสงที่ตั้ง
คณุสามารถจัดเก็บที่ตั้งโปรดของคุณลงในอุปกรณของคณุและสง
ไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได

เลือก เมนู > แผนที่

การจัดเก็บที่ตั้งลงในอุปกรณของคุณ
แตะที่ที่ตั้ง แตะพื้นที่ขอมูลเหนือแผนที่ และเลือก จัดเก็บ

การดูที่ตั้งที่จัดเก็บไวของคุณ
ในหนาจอหลัก เลือก ตัวเลือก > รายการโปรด

การสงที่ตั้งไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได
แตะที่ที่ตั้ง และเลือก สง

การดูรายการที่คุณจัดเก็บไว
คุณสามารถเรียงลําดับที่ตั้งและเสนทางที่คุณไดจัดเก็บไวใน
อุปกรณ และดูบนแผนที่ได นอกจากนี้คุณยังสามารถสรางชุดสะสม
รายการสถานที่โปรดของคุณ เชน รานอาหารและพิพิธภัณฑ

เลือก เมนู > แผนที่

การดูที่ตั้งและเสนทางที่จัดเก็บไว
เลือก ตัวเลือก > รายการโปรด

การเรียงลําดับที่ตั้งที่จัดเก็บไว
เลือก สถานที่ > ตัวเลือก > เรียงลําดับ

การดูที่ตั้งบนแผนที่
แตะที่ที่ตั้ง และเลือก แสดงบนแผนที่

การเพิ่มที่ตั้งในเสนทาง
แตะที่ที่ตั้ง และเลือก เพิ่มในเสนทาง

การสรางชุดสะสม
เลือก ตัวเลือก > ชุดสะสมใหม
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การซิงโครไนซที่ตั้งโปรดของคุณกับแผนที ่Ovi
เว็บไซต Ovi มีบริการผานอินเทอรเน็ตที่ Nokia จัดให สวนของ
แผนที่ Ovi จะมีบริการตางๆ ที่เกี่ยวของกับแผนที่ คุณสามารถซงิ
โครไนซที่ตั้ง ชุดสะสม และเสนทางที่จัดเก็บไวของคุณ กับแผนที่
Ovi ได หากคุณมีบัญชี Nokia ใน Ovi หากตองการสรางบัญชี โปรด
ไปที่ www.ovi.com

เลือก เมนู > แผนที่

การซิงโครไนซรายการที่จดัเก็บไวกับแผนที่ Ovi
เลือก ตัวเลือก > รายการโปรด > ซิงโครไนซดวย Ovi

การตั้งคาอุปกรณใหซิงโครไนซรายการโดยอัตโนมัติ
เลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > ตั้งคา > การซิงโครไนซ > 
ซิงโครไนซดวย Ovi > เมื่อเปดและปดเครื่อง อุปกรณจะเริ่ม

ไนซเมื่อคุณเปดและปดแอปพลิเคชั่นแผนที่

การซงิโครไนซแผนที่อาจเกี่ยวของกับการรับสงขอมูลจํานวนมาก
ผานเครือขายของผูใหบริการของคุณ โปรดติดตอผูใหบริการของ
คณุเพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายในการสงขอมูล

ประวัติการคนหาของคุณ
ในมุมมองประวัต ิคณุสามารถกลับไปยังที่ตั้งที่คุณเพิ่งคนหาไปไม
นานไดอยางรวดเร็ว

เลือก เมนู > แผนที่

การดูประวัติการคนหาของคุณ
เลือก ตัวเลือก > ประวัติ

การดูที่ตั้งที่เลือกบนแผนที่
แตะที่ที่ตั้ง และเลือก แสดงบนแผนที่

การสงที่ตั้งไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได
แตะที่ที่ตั้ง และเลือก สง

การเพิ่มที่ตั้งในเสนทาง
แตะที่ที่ตั้ง และเลือก เพิ่มในเสนทาง

เกี่ยวกับใบอนุญาต
มีบริการเพิ่มเติมสําหรับแผนที ่หากตองการใชบริการ คุณตองซื้อ
ใบอนุญาต บริการสวนใหญใชไดเฉพาะในภมูิภาคที่ระบุ

เมื่อคุณซือ้ใบอนุญาต สถานที่บางแหงจะแสดงเปนภาพสามมิติบน
แผนที่

เลือก เมนู > แผนที่

การซื้อบริการสําหรับที่ตั้งปจจุบนัของคุณ
เลือก ตัวเลือก > รานคาและใบอนุญาต > รานคา

เมื่อคุณซือ้บริการนี้ คุณจะมสีองตัวเลือกคอื

• ซือ้ใบอนุญาตที่มีวันที่สิ้นสุดแนนอน
• สมัครรับใบอนุญาตที่ตออายุโดยอัตโนมัติทุกๆ 30 วันจน

กระทั่งคุณยกเลิกบริการ หากตองการยกเลิกใบอนุญาต ให
เลือก ตัวเลือก > รานคาและใบอนุญาต > ใบอนุญาตของ
ฉัน, ไปที่ใบอนุญาตที่ตองการ และเลือก ตัวเลอืก > ยกเลกิ
การสมัครบริการ
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คณุสามารถจายเงินสําหรับบริการโดยใชบัตรเครดิตหรือรวมในใบ
เก็บเงินคาโทรศัพทได หากไดรับการสนับสนุนจากผูใหบริการของ
คุณ ในระหวางการซื้อ คุณสามารถเลอืกจัดเก็บหมายเลขบัตร
เครดิตของคุณและวันหมดอายุลงในเครื่องของคุณได หากตองการ
ลบขอมูลบตัรเครดิตออกจากเครือ่งของคุณ เลือก ตัวเลือก > ลาง
ขอมูลสวนบคุคล

โทรศัพทบางรุนอาจมีใบอนุญาต City Explorer ติดตั้งไวอยูแลว

การดูใบอนุญาตที่ถูกตองของคุณ
เลือก ตัวเลือก > รานคาและใบอนุญาต > ใบอนุญาตของฉัน

การดูบริการที่มีในภูมิภาคอื่น
เลือก ตัวเลือก > รานคาและใบอนุญาต > ตัวเลือก > รานคา
สําหรับภูมิภาคอื่นๆ

เดินสูจุดหมายปลายทางของคุณ
เมื่อคุณซือ้ใบอนุญาตสําหรับการนําทางคนเดินเทา คุณสามารถ
สรางเสนทางที่รวมถึงพื้นที่เดินเทาและสวนสาธารณะ รวมทั้งให
ความสําคญัเปนอันดับแรกกับทางเดินเทาและถนนที่เล็กกวา และ
ละเวนมอเตอรเวย

คณุสามารถใชใบอนุญาตเพื่อรับบรกิารคนหาที่ปรับปรุงใหมสําหรับ
อุปกรณของคุณ หากมีบริการนี้ในประเทศหรือภมูิภาคของคณุ
บริการคนหาที่ปรับปรุงใหมชวยใหคุณสามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมและการทองเที่ยวตางๆ ในทองถิน่เมื่อคณุดําเนินการคนหา

เลือก เมนู > แผนที่

การซื้อใบอนุญาตสําหรับการนําทางคนเดินเทา
เลือก ตัวเลือก > รานคาและใบอนุญาต > ตัวเลือก > รานคา
สําหรับภูมิภาคอื่นๆ > ทุกภูมิภาค > City Explorer คุณสามารถ

ชําระคาใบอนุญาตไดดวยบตัรเครดิตหรือในใบเรียกเก็บเงินคา
โทรศัพท หากผูใหบริการของคุณสนับสนุน

การเริ่มการนําทาง
แตะที่ที่ตั้ง แตะพื้นที่ขอมูลเหนือแผนที่ และเลือก เดินไปที่

ระยะหางจากจุดเริ่มตนจนถึงจุดสิ้นสุดของเสนทางเดินเทาจะจํากัด
ไวไมเกิน 50 กิโลเมตร (31 ไมล) และความเร็วที่ใชเดินทางตองไม
เกิน 30 กม./ชม. (18 ไมล/ชม.) ถาใชความเร็วเกินกวาที่กําหนด
การนําทางจะหยุดลงและจะกลับมาใชไดใหมเมื่อความเร็วลดลง
อยูในขีดจํากัด

หากปลายทางอยูในภมูิประเทศที่มีสภาพทุรกันดาร จะมีการแสดง
เสนทางเปนเสนตรงเพื่อระบทุิศทางการเดิน

ไมมเีสียงแนะนําสําหรับการนําทางคนเดินเทา แตอุปกรณจะ
นําทางคุณดวยแบบเสียงหรือการสั่นประมาณ 20 เมตร (22 หลา)
กอนที่จะตองเลี้ยวหรือกลับรถอีกครั้ง วิธีการนําทางขึ้นอยูกับการ
ตั้งคาของรูปแบบที่ใชงานอยูในอุปกรณของคุณในขณะนั้น

การดูภาพรวมเสนทาง
เลือก ตัวเลือก > ภาพรวมเสนทาง

การหยุดการนําทาง
เลือก หยุด

ขับรถสูจุดหมายปลายทางของคุณ
คุณสามารถซือ้ใบอนุญาตสําหรับการนําทางโดยการเดินเทาหรือ
รถยนต ใบอนุญาตนี้ใชไดเฉพาะในภมูิภาคที่ระบุและสามารถใชได
ในพื้นที่ที่เลือกไวเทานั้น
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ในการชวยการนําทางและการขับรถ คุณยังมีบริการที่ใหความชวย
เหลือเกี่ยวกับชองทางเดินรถและเตือนขีดจํากัดความเรว็ หากมี
บริการนี้ในประเทศหรือภมูิภาคของคุณ

เลือก เมนู > แผนที่

การซื้อใบอนุญาต
เลือก ตัวเลือก > รานคาและใบอนุญาต > รานคา > 
การขับขี่ %s

การเริ่มตนการนําทางทางรถยนต
เลือกที่ตั้ง แตะพื้นที่ขอมูลเหนือแผนที ่และเลือก ขับไปยัง

เมื่อคุณใชการนําทางทางรถยนตเปนครั้งแรก เครื่องจะขอใหคุณ
เลือกภาษาของเสียงแนะนํา และดาวนโหลดไฟลเสียงแนะนําที่
เกี่ยวของ

หมายเหตุ: การดาวนโหลดเนื้อหา เชน แผนที่, ภาพจาก
ดาวเทียม, ไฟลเสียง, คูมือหรือขอมูลจราจรอาจทําใหมีการสง
ขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการสลับระหวางมุมมองตางๆ กันระหวางการนําทาง ใหแตะที่ที่
พื้นที่ขอมูลเหนือแผนที่ และเลือก มุมมอง 2D, มุมมอง 3D, 
มุมมองลูกศร หรือ ภาพรวมเสนทาง

การคนหาเสนทางทางเลอืก
เลือก ตัวเลือก > เสนทางอื่น

การฟงเสยีงแนะนําซ้ํา
เลือก ตัวเลือก > ทําซ้ํา

การปรับระดับเสียงของเสยีงแนะนํา
เลือก ตัวเลือก > ระดับเสียง

การดูระยะทางและระยะเวลาในการเดินทาง
เลือก ตัวเลือก > แดชบอรด

การหยุดการนําทาง
เลือก หยุด

สิ่งสําคญัอันดับแรกที่คุณควรคํานึงในขณะใชแผนที่ คือ ความ
ปลอดภัยบนทองถนน ผูขับขี่ยานพาหนะไมควรใชบริการขณะ
รถ

การจราจรและความปลอดภัย
บริการขอมูลการจราจรตามเวลาจริงจะใหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการ
จราจรที่อาจสงผลตอการเดินทางของคุณ คุณสามารถซื้อและ
ดาวนโหลดบริการขอมูลการจราจรลงในอุปกรณของคุณได หากมี
บริการในประเทศหรือภมูิภาคของคุณ

เมื่อคุณซือ้ใบอนุญาต ที่ตั้งของกลองจับความเร็วจะปรากฏบนเสน
ทางของคุณระหวางการนําทางและการติดตาม หากเปดใชงาน
คุณสมบัตินี้และมีบริการสําหรับประเทศหรือภมูิภาคของคุณ เขต
ปกครองศาลบางแหงไมอนุญาตใหใชหรือจํากัดการใชงานขอมูลที่
ตั้งของกลองจับความเร็ว Nokia ไมขอรับผิดชอบตอความถูกตอง
แมนยํา หรือผลลัพธจากการใชขอมูลที่ตั้งของกลองจับความเร็ว
และคุณยังไดรับบริการการแจงเตือนสําหรับกลองจับความเร็ว หาก
มีบริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

หมายเหตุ: การดาวนโหลดเนื้อหา เชน แผนที่, ภาพจาก
ดาวเทียม, ไฟลเสียง, คูมือหรือขอมูลจราจรอาจทําใหมีการสง
ขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
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เนื้อหา เชน ภาพจากดาวเทียม คูมือ ขอมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ
และจราจร รวมทั้งบริการที่เกี่ยวของสรางขึ้นโดยบริษัทอื่นที่ไม
เกี่ยวของกับ Nokia เนื้อหาบางอยางอาจไมถูกตองแมนยําและไม
สมบูรณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมในการใหบริการ คุณจึงไมควร
อางอิงเนื้อหาที่กลาวมาขางตนและบริการที่เกี่ยวของเพียงอยาง
เดียว

เลือก เมนู > แผนที่

การซื้อใบอนุญาตสาํหรับบริการขอมูลการจราจร
เลือก ตัวเลือก > รานคาและใบอนุญาต > รานคา และเลือก
บริการขอมูลจราจรสําหรับภูมิภาคของคุณ

การดูขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจร
เลือก ตัวเลือก > ขอมูลจราจร สภาพการจราจรจะปรากฏบน
แผนที่เปนรูปสามเหลี่ยมและเสนตางๆ

การดูรายละเอียดและตัวเลือกการเปลี่ยนเสนทางที่เปนไปได
เลือก ตัวเลือก > เปด

การอัพเดตขอมูลการจราจร
เลือก อัพเดตขอมูลจราจร

การตั้งคาโทรศัพทเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพการจราจร
ในมุมมองหลัก เลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > ตั้งคา > การนํา
ทาง > เปลีย่นทางหลบการจราจร

รายละเอียดของที่ตั้ง
ที่ตั้งอาจมีรายละเอียดตางๆ เชน การพยากรณอากาศ 24 ชั่วโมง

เลือก เมนู > แผนที่

การดูรายละเอียดของที่ตั้ง
แตะที่ที่ตั้ง แตะพื้นที่ขอมูลเหนือแผนที่ และเลือก แสดง

ละเอียด

การดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพยากรณอากาศ
เลือก ตัวเลือก > รายละเอียดภูมิอากาศทั้งหมด คุณตองมีใบ
อนุญาตการนําทางที่ถูกตอง รวมทั้งมีบริการสําหรับที่ตั้งนั้น

ใชแผนที่กับเข็มทิศ
เลือกเมนู > แผนที่

เมื่อเปดใชงานเข็มทิศในอุปกรณของคณุ วงกลมรอบเข็มทิศจะเปน
สีเขยีว และมุมมองแผนที่จะหมุนโดยอัตโนมัตติามทิศทางการชี้
ของอุปกรณสวนบน

ในการปดใชงานเขม็ทิศ ใหเลือก ตัวเลอืก > เครื่องมือ > เปด
เข็มทิศ เมื่อไมไดใชงานเขม็ทิศ วงกลมรอบเข็มทิศจะเปนสีขาว
และมุมมองแผนที่จะไมหมุนโดยอัตโนมัติ

การปรับเทียบเข็มทิศ
เขม็ทิศมีความถูกตองแมนยําที่จํากัด สนามแมเหล็กไฟฟา วัตถุที่
เปนโลหะ หรือสภาพการณภายนอกอื่นๆ อาจมีผลตอความถูกตอง
แมนยําของเขม็ทิศ ควรปรับเทียบเขม็ทิศเปนประจํา

ในการปรับเทียบเข็มทิศ ใหทําดังนี้
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หมุนโทรศัพทรอบแกนทั้งหมดในลักษณะเคลื่อนที่อยางตอเนื่อง
จนกระทั่งสัญลักษณการปรบัเทียบเปลี่ยนเปนสีเขยีว  หาก
ลักษณเปนสีเหลือง  ความแมนยําของเข็มทิศจะอยูในระดับ
หากสัญลักษณเปนสีแดง  แสดงวายังไมไดปรับเทียบ

การตั้งคาแผนที่
เลือก เมนู > แผนที่

เลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > ตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้
อินเทอรเน็ต  — กําหนดการตั้งคาอินเทอรเน็ต
การนําทาง  — กําหนดการตั้งคาการนําทาง
เสนทาง  — กําหนดการตั้งคาเสนทาง
แผนที่  — กําหนดการตั้งคาแผนที่
การซิงโครไนซ  — กําหนดการตั้งคาสําหรับการซงิโครไนซ
รายการที่ไดรับการจัดเก็บไวดวยบริการบนเว็บของแผนที่ Ovi

การตั้งคาอินเทอรเน็ต
เลือก เมนู > แผนที่

เลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > ตั้งคา > อินเทอรเน็ต และจากตัว
เลือกตอไปนี้
ออนไลนเมื่อเริ่มตน  — ตั้งคาอุปกรณใหเปดการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตเมื่อคุณเปดแผนที่
จุดเชื่อมตอเริ่มตน หรือ ปลายทางเครือขาย — เลือกจุดเชื่อม
ตอที่จะใชเมื่อเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
คําเตือนการโทรขามแดน  — ตั้งคาโทรศัพทเพื่อแจงใหทราบ
เมื่อโทรศัพทลงทะเบียนกับเครือขายที่ไมใชเครือขายโฮมของคณุ

การตั้งคาการนําทาง
เลือก เมนู > แผนที่

เลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > ตั้งคา > การนําทาง และจากตัว
เลือกตอไปนี้
แนะนําดวยเสียง  — เลือกภาษาของเสียงแนะนําสําหรับการนํา
ทางทางรถยนต หากคุณเลือกภาษาที่มีขอความ 'พรอมชื่อถนน' จะ
มีการเรียกชื่อถนน คุณอาจจําเปนตองดาวนโหลดไฟลเสียงกอนจึง
จะสามารถเลือกภาษาได
ไฟดานหลัง  — ระบุการตั้งคาไฟดานหลัง
ยอ/ขยายอัตโนมัติ  — ใชการซูมอัตโนมัติ
อัพเดตขอมูลจราจร  — อัพเดตขอมูลเกี่ยวกับการจราจร
เปลีย่นทางหลบการจราจร  — วางแผนเสนทางใหมเพื่อหลีก
เลี่ยงการจราจร
ตัวระบเุวลา  — แสดงเวลาเดินทางหรือเวลาที่จะถึงจุดหมายโดย
ประมาณ
ตัวเตือนขีดจํากัดความเร็ว  — ตัง้คาอุปกรณใหแจงเตือนเมื่อคุณ
ใชความเร็วเกินกวาที่จํากัด หากมีขอมูลการจํากัดความเร็วสําหรับ
เสนทางของคุณ
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ตัวเตือนจุดความปลอดภัย  — ตัง้อุปกรณใหแจงเตอืนเมื่อคุณ
เขาใกลกลองจับความเร็ว หากมีขอมูลดงักลาวสําหรับเสนทางของ
คุณ
การปรับปรุงแผนที่  — อนุญาตให Nokia ใชขอมูลจากอุปกรณ
ของคุณเพื่อปรบัปรุงแอปพลิเคชั่นแผนที่ ขอมูลจะถูกเก็บรวบรวม
เปนระยะๆ ขณะที่คุณเดินทางโดยใชความเร็วของรถยนตตามปกติ
และจะเปนขอมูลที่ไมระบุนามรวมทั้งถูกเขารหัสไว ขอมูลประกอบ
ดวยทิศทางของคณุ ความเร็ว ที่ตั้ง เวลาที่ใชดาวเทียม และความ
ถูกตองแมนยําของการระบุตําแหนง ขอมูลจะถูกสงเมื่อคุณใช
แผนที่ผานการเชื่อมตอเครือขายในพื้นที่แบบใชสายหรือไรสาย
เทานั้น ขอมูลจะถูกลบจากเครื่องของคณุทันทีที่สง

ตวัเลือกที่มใีหเลือกอาจแตกตางกัน

การตั้งคาเสนทาง
คณุสามารถเลือกโหมดการขนสงที่ใชเมื่อสรางเสนทางและเลือก
ลักษณะที่คุณตองการใหเสนทางใช

เลือก เมนู > แผนที่

การแกไขการตั้งคาเสนทาง
เลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > ตั้งคา > เสนทาง

การเลือกโหมดการขนสง
เลือก โหมดการขนสง > เดิน หรือ ขับรถ หากคุณเลือก เดิน
ถนนทางเดียวจะเปนถนนสายปกติ และคุณสามารถใชเสนทางเดิน
เทาได

การใชเสนทางที่เร็วที่สดุ
เลือก การเลอืกเสนทาง > เสนทางที่เร็วกวา ตัวเลือกนี้สามารถ
นํามาใชไดเฉพาะเมื่อคุณไดเลือก ขับรถ เปนโหมดการขนสงแลว

การใชเสนทางที่สั้นที่สุด
เลือก การเลือกเสนทาง > เสนทางที่ใกลกวา

ในการวางแผนเสนทางที่เปนทั้งเสนทางที่ใกลที่สุดและเร็วที่สุด
เลือก การเลือกเสนทาง > เหมาะสม

คุณยังสามารถเลือกเพื่อใชหรือหลีกเลีย่งการใชมอเตอรเวย
อุโมงค เรือขามฟาก และทางดวน

การตั้งคาแผนที่
เลือก เมนู > แผนที่

เลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > ตั้งคา > แผนที่ และจากตัวเลือก
ตอไปนี้
ประเภท  — เลือกประเภทของจุดนาสนใจที่คุณตองการใหปรากฏ
บนแผนที่
สี  — ใชโครงสรางสีใหคุมคาสําหรับการใชตอนกลางวันหรือกลาง
คืน
ความจําที่จะใช  — เลือกตําแหนงในโทรศพัทของคุณที่จะใช
บันทึกไฟลแผนที่
ใชความจําสูงสุด  — เลือกปริมาณพื้นที่หนวยความจาํที่ใชได
สําหรับจัดเก็บแผนที ่เมื่อใชพื้นที่หนวยความจําจนถึงขดีจํากัด จะมี
การลบแผนที่ที่เกาที่สุดออก
ระบบของหนวยวัด  — เลือกระบบเมตริกหรือระบบอังกฤษ

การตั้งคาการซิงโครไนซ
กําหนดวิธีการที่คุณตองการใหโทรศัพทของคุณซงิโครไนซกับ
แผนที่ Ovi หากคุณไมมีบัญชี Ovi ใหสรางบัญชีที่ www.ovi.com

เลือก เมนู > แผนที่
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การกําหนดการตั้งคาการซิงโครไนซ
เลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > ตั้งคา > การซิงโครไนซ

ในการตั้งคาอุปกรณเพื่อซงิโครไนซรายการที่จัดเก็บไวดวยบัญชี
Ovi ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปดและปดแอปพลิเคชั่นแผนที่
ใหเลือก ซิงโครไนซดวย Ovi > เมื่อเปดและปดเครื่อง

การซิงโครไนซรายการที่จัดเก็บไวของคุณกับ Ovi ดวย
ตนเอง
เลือก ซิงโครไนซดวย Ovi > ดวยตนเอง ในการซงิโครไนซ
รายการ ในมุมมองหลัก ใหเลือก ตัวเลอืก > รายการโปรด > 
ซิงโครไนซดวย Ovi

การกําหนดขอมูลบัญชี Ovi
เลือก ขอมูลการลอ็กอิน

อัพเดตแผนที่
ในการอัพเดตแผนที่และไฟลการนําทางดวยเสียงในอุปกรณที่ใช
รวมกันได ใหดาวนโหลด Nokia Maps Updater ลงในคอมพิวเตอร
ของคุณจาก www.nokia.com/maps เชื่อมตออุปกรณเขากับ
คอมพิวเตอร เปด Nokia Maps Updater และปฏิบัติดังนี้

1 เลือกภาษาของคุณจากรายการ
2 หากเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับอุปกรณมากกวาหนึ่งเครื่อง

ใหเลือกอุปกรณจากรายการ
3 เมื่อ Nokia Maps Updater พบการอัพเดต ใหดาวโหลดขอมูล

ลงอุปกรณของคุณ
4 ยอมรับการดาวนโหลดในอุปกรณของคุณ เมื่อมีการแจงเตือน

ในหนาจออุปกรณ

การอัพเดตแอปพลิเคชั่นแผนที่
หากอุปกรณของคุณมีแผนที่เวอรชันเกา ใหใช Nokia Maps
Updater เพื่อติดตั้งเวอรชันลาสุดของแผนที่ลงในอุปกรณของคุณ
Nokia Maps Updater จะอัพเดตแผนที่และบริการอื่นๆ ลงใน
โทรศัพทของคุณ หากจําเปนดาวนโหลด Nokia Maps Updater ไป
ยังคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดของคุณไดจาก
www.nokia.com/maps หากตองการใช Nokia Maps Updater
คุณตองติดตั้ง Nokia PC Suite บนคอมพิวเตอรของคุณ

1 เชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอร
2 เปด Nokia Maps Updater
3 เลือกภาษาของคุณจากรายการ
4 หากมีอุปกรณที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรมากกวาหนึ่งอุปกรณ

ใหเลือกอุปกรณของคุณจากรายการ
5 เมื่อ Nokia Maps Updater พบการอัพเดต ใหดาวนโหลด

อัพเดตนั้นลงในอุปกรณ
6 ยอมรับการดาวนโหลดในอุปกรณของคุณเมื่อมกีารแจงเตือน

บนหนาจออุปกรณ ปดแอปพลิเคชั่นที่ใชงานอยู หากเครื่อง
แจง

เมื่อคุณอัพเกรดเวอรชันเกาของแผนที่เปน Maps 3.0 ใบอนุญาต
สําหรับบริการนี้ของคณุจะถูกแปลงเปนใบอนุญาตใหมโดย
อัตโนมัติ พื้นที่ครอบคลุมของใบอนุญาตการนําทางทางรถยนต
หรือการเดินเทาอาจเปลี่ยนแปลง แตยังคงครอบคลุมพื้นที่ของใบ
อนุญาตเกา ระยะเวลาของใบอนุญาตจะคงเดิมไมเปลีย่นแปลง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ครอบคลุมของใบอนุญาต โปรด
ดูที่ www.nokia.com/maps

Nokia Map Loader
ดวยแอปพลิเคชั่น Nokia Map Loader นี้ คณุจะสามารถดาวนโหลด
แผนที่และไฟลเสียงแนะนําจากอินเทอรเน็ตไปยังหนวยความจํา
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ของโทรศัพทหรือการดหนวยความจําที่ใชงานรวมกันได คุณตอง
ใชแอปพลิเคชั่นแผนที่และเรียกดูแผนที่อยางนอยหนึ่งครั้งกอนใช
งาน Nokia Map Loader เนื่องจาก Nokia Map Loader จะใชขอมูล
แผนที่ในการตรวจสอบเวอรชันของแผนที่ที่จะดาวนโหลด

หากตองการติดตั้ง Nokia Map Loader ลงในคอมพิวเตอรที่ใชงาน
รวมกันได ใหไปที่ www.nokia.com/maps (ภาษาอังกฤษ) และ
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
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กลอง

โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ 2592x1944
pixels (5 megapixels) ความละเอียดภาพในคูมือนี้อาจแตกตาง
จากที่ปรากฏจริง

เพื่อใหไดคุณภาพภาพที่ด ีใหเช็ดเลนสกลองดวยผาสะอาดอยาง
ระมัดระวัง

จับภาพ
การตั้งคาการจับภาพและบันทึก
ในการเปดการตั้งคาการจับภาพและบันทึก กอนจับภาพหรือบันทึก
วิดีโอคลิป เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > กลอง และ 

หนาจอการตั้งคาการจับภาพและการบนัทึกจะมีทางลัดเขาสู
รายการตางๆ และการตั้งคากอนการจับภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิป

การตั้งคาการจับภาพและบันทึกจะกลับสูการตั้งคาเริ่มตน หลังจาก
ที่คุณปดกลอง

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

 — เลือกภาพ
 หรือ  — เปลี่ยนระหวางมุมมองวิดีโอและภาพ

 หรือ  — แสดงหรือซอนชองมองภาพ (ภาพเทานั้น)
 — ใชตัวจับเวลา (ภาพเทานั้น)
 — ใชงานโหมดตอเนื่อง (ภาพเทานั้น)
  — เปด รูปถาย

การตั้งคารูปภาพ:

 — เลือกเอฟเฟกตสี
 — ปรับความสมดลุสีขาว เลือกสภาพแสงปจจุบัน ชวยให

ปรับสีภาพอยางถูกตองสมจริงมากขึ้น
 — ปรับการชดเชยแสง (ภาพเทานั้น) หากคุณถายวัตถุที่มืด

โดยมีพื้นหลังสวางมาก เชน ทามกลางหิมะ ปรับสภาพ
แสดงเปน +1 หรือ +2 เพื่อชดเชยสําหรับความสวางพื้น
หลัง สําหรับวัตถุที่สวางและที่พื้นหลังมืด ใหตั้งเปน -1
หรือ -2

 — ปรับความไวแสง (ภาพเทานั้น) เพิ่มความไวของแสงใน
บริเวณที่มีแสงนอยเพื่อหลีกเลี่ยนภาพที่มืดเกินไป และ
ภาพที่เบลอ การเพิ่มความไวแสงอาจเพิ่มความเบลอของ
ภาพดวย

 — ปรับความคมชัด (ภาพเทานั้น) ปรับความตางระหวางสวน
ของภาพที่สวางที่สุดและมืดที่สุด

  — ปรับความชัด (ภาพเทานั้น)

หนาจออาจเปลีย่นใหตรงกับการตั้งคาที่คุณกําหนด

การตั้งคาการจับภาพเปนโหมดการถายภาพเฉพาะ การสลับ
ระหวางโหมดไมเปนการรีเซ็ตการตั้งคาที่ระบุ

หากคุณเลือกภาพใหม การตั้งคาการจับภาพจะถูกแทนที่โดยภาพ
ที่เลือก คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาการจับภาพ หลังการเลือกภาพ
หากจําเปน

การบันทึกภาพที่ถายไวอาจใชเวลานาน หากคุณเปลี่ยนการตั้งคา
การซูม สภาพแสง หรือสี

จับภาพ
เมื่อถายภาพ โปรดทราบวา

• ใชทั้งสองมือถือกลองใหนิ่ง
• คุณภาพของภาพที่ซูมดิจิตอลจะดอยกวาภาพที่ไมไดซูม
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• กลองจะเขาสูโหมดประหยัดแบตเตอรี่ หากไมมีการดําเนินการ
หากตองการบันทึกตอ ใหเลือก ทําตอ

• อยูในระยะหางที่ปลอดภยัเมื่อใชแฟลช อยาใชแฟลชกับ
บุคคลหรือสัตวเมื่ออยูในระยะใกล อยาปดบังแฟลชขณะถาย
ภาพ

เมื่อจะเริ่มถายดวยกลองหลัก ใหทําดังนี้

1 ในการสลับจากโหมดวิดีโอไปที่โหมดภาพ หากจําเปน เลือก
 > 

2 เมื่อจะเริ่มถาย ใหกดปุมจับภาพ หามยายเครื่องกอนบันทึก
ภาพ และแสดงภาพนั้น

จับภาพดวยกลองรอง
ในการจับภาพ ใหเลือก  หามยายเครื่องกอนบันทึกภาพ และ
แสดงภาพนั้น

หากตองการยอและขยายรูปภาพ ใหใชแถบเลื่อนซมู

หากตองการใชแอปพลเิคชั่นอื่น โดยที่กลองยังทํางานอยูในพื้น
หลัง ใหกดปุมเมนู ในการกลับไปที่กลอง ใหกดปุมจับภาพคางไว

ปุมควบคุมบนหนาจอและสญัลักษณสําหรับการจับภาพนิ่ง
ชองเล็งภาพนิ่งแสดงสิ่งตอไปนี้

1 สัญลักษณโหมดจับภาพ
2 ตัวเลื่อนการยอ/ขยาย ในการเปดและปดตัวเลือ่นการยอ/

ขยาย ใหแตะที่หนาจอ
3 ไอคอนจับภาพ แตะเพื่อจับภาพ
4 โหมดแฟลช แตะเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
5 การตั้งคาการจับภาพ แตะเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
6 สัญลักษณระดับประจุแบตเตอรี่
7 สัญลักษณความละเอียดของภาพ
8 ตัวนับภาพ (จํานวนภาพโดยประมาณที่คุณสามารถถายไดโดย

การใชการตั้งคาคุณภาพของภาพปจจุบันและหนวยความจําที่
มีอยู)

9 หนวยความจําที่ใชอยู ขึ้นอยูกับการตั้งคาของโทรศัพทของ
คุณ โดยมีตัวเลือกตางๆ ดังนี้ หนวยความจํา โทรศัพท ( )

10 สัญลักษณสัญญาณ GPS

ขอมูลที่ตั้ง
คุณสามารถเพิ่มขอมูลที่ตั้งซึ่งถายภาพไวลงในรายละเอียดไฟล
ของสิ่งที่ถายภาพโดยอัตโนมัต ิตัวอยางเชน ในแอปพลิเคชั่น รูป
ถาย คุณสามารถดูที่ตั้งที่ถายภาพไวได

เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > กลอง
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การเพิ่มขอมูลสถานที่ในสิ่งที่ถายไวทั้งหมด
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > แสดงขอมูล GPS > เปด มีขอมูล
สถานที่ใหสําหรับภาพที่ถายไวดวยกลองหลักเทานั้น

อาจใชเวลาหลายนาทีในการรับพิกัดที่ตั้งของคุณ ความพรอมใช
งานและคณุภาพของสัญญาณ GPS อาจไดรับผลกระทบจากที่ตั้ง
ของคุณ อาคาร สิ่งกีดขวางตามธรรมชาต ิและสภาพอากาศ หาก
คุณแบงปนไฟลที่มีขอมูลที่ตั้ง จะมีการแบงปนขอมูลที่ตั้งดวยเชน
กัน และที่ตั้งของคุณอาจปรากฏตอบุคคลอื่นที่ดูไฟล โทรศัพท
จําเปนตองใชบริการเสริมจากระบบเครือขายเพื่อรับขอมูลที่ตั้ง

สัญลักษณขอมูลที่ตั้งมีดังนี้
  — ไมมีขอมูลสถานที่ตั้ง GPS จะทํางานอยูที่พื้นหลังสักครู หาก

มกีารเชื่อมตอของดาวเทียมและตัวบงชี้เปลี่ยนเปน  ในขณะนั้น
ภาพที่ถายไวทั้งหมดและวิดีโอคลิปที่บันทึกไวระหวางนั้นจะไดรับ
การกําหนดแท็กตามขอมูลตําแหนงของ GPS

  — ขอมูลที่ตั้งพรอมใชงาน ระบบจะเพิ่มขอมูลที่ตั้งลงในราย
ละเอียดไฟล

ไฟลที่มีขอมูลที่ตั้งจะแสดงดวย  ในแอปพลิเคชั่น รูปถาย

หลังการจับภาพ 
หลังจากที่คุณจับภาพ เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ (ใชไดเมื่อคุณ
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > แสดงภาพที่จับ > ใช)

  — สงภาพเปนขอความมัลติมีเดียหรืออีเมล หรือผานการเชื่อม
ตอ Bluetooth

  — อัปโหลดภาพไปยังอัลบั้มออนไลนที่ใชได
 ลบ  — ลบภาพ

ในการใชภาพเปนภาพพื้นหลังที่แสดงในหนาจอหลัก ใหเลือก ตัว
เลอืก > ใชภาพ > ตั้งเปนภาพพื้นหลัง

ในการตั้งภาพเปนภาพการโทรเริ่มตนที่ใชสําหรบัการโทรทั้งหมด
เลือก ตัวเลือก > ใชภาพ > ตั้งเปนภาพการโทร

ในการกําหนดภาพใหกับรายชื่อ ตัวเลือก > ใชภาพ > กําหนด
ใหรายชื่อ

ในการกลับไปที่ชองมองภาพเพื่อจับภาพใหม กดปุมถายภาพ

แฟลชและไฟวิดีโอ
อยูในระยะหางที่ปลอดภยัเมื่อใชแฟลช อยาใชแฟลชกับบุคคลหรือ
สัตวเมื่ออยูในระยะใกล อยาปดบังแฟลชขณะถายภาพ

กลองของโทรศัพทมีแฟลช LED คูสําหรับสภาพแสงนอย

ในการเลือกโหมดแฟลชที่ตองการ แตะสัญลักษณโหมดแฟลช
ปจจุบัน ซึง่เปนหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้: อัตโนมัติ, ลดจุด
ตาแดง, เปด และ ปด

หลีกเลี่ยงการสัมผัส LED ของแฟลชเมื่อมีการถอดฝาดานหลังออก
LED อาจรอนหลังจากการใชงานเปนเวลานาน

ไฟวิดีโอ

ในการเพิ่มระดับแสงระหวางการบนัทึกวิดีโอในสภาพที่มีแสงนอย
ใหเลือก 
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ฉาก
ฉากชวยคุณในการคนหาการตั้งคาสีและการตั้งคาแสงที่ถูกตอง
สําหรับสภาพแวดลอมปจจุบัน การตั้งคาของฉากแตละฉากจะถูก
กําหนดไวตามสภาพแวดลอมหรือลักษณะเฉพาะ

ฉากเริ่มตนในภาพและวิดีโอคือ อัตโนมัติ (แสดงดวย )

ในการเปลี่ยนฉาก เลือก  > โหมดฉาก และฉาก

ในการทําฉากของคุณใหเหมาะกับสภาพแวดลอม เลื่อนไปที ่ผูใช
กําหนด และเลือก แกไข ในฉากที่ระบุโดยผูใช คุณสามารถปรับ
สภาพแสงและการตั้งคาสี ในการคัดลอกการตั้งคาของฉากอื่น
เลือก ตามโหมดฉาก และฉากที่ตองการ ในการจัดเก็บการ
เปลี่ยนแปลง และกลับไปยังรายการฉาก ใหเลือก กลับ ในการเปด
ใชฉากของคุณเอง ใหเลือก ผูใชกําหนด > เลือก

ภาพตามลําดับ
เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > กลอง

โหมดลําดับใชไดในกลองหลัก

หากตองการเริ่มถายภาพในโหมดตอเนื่อง ใหเลือก  > ตอ
เนื่อง ในการปดหนาตางการตั้งคา เลือก  กดคางไวที่ปุมจับ
ภาพ โทรศัพทจะจับภาพจนกวาจะเลือก หยุด หรือจนกวาหนวย
ความจําจะเต็ม

โดยจะแสดงภาพเปนตาราง ในการดูภาพ เลือกภาพ ในการกลับไป
ที่โหมดภาพตอเนื่อง กดปุมถายภาพ

คณุสามารถใชโหมดตอเนื่องดวยการตั้งเวลา

ในการเลิกใชโหมดตอเนื่อง เลือก  > ภาพเดียว

คุณเองก็อยูในภาพไดโดยใชตัวจับเวลา
ใชตัวจับเวลาเพื่อทําใหการถายภาพชาลง และคุณสามารถใหมีตัว
คุณเองอยูในรูปภาพได

ในการตั้งระยะหนวงตัวจับเวลา เลือก  >  และระยะหนวงที่
จําเปนกอนที่ภาพจะถูกถาย

ในการเปดใชงานตัวจบัเวลา เลือก ใชงาน ไอคอนนาฬิกาจับเวลา
บนหนาจอจะกะพริบ และเวลาที่เหลือจะปรากฏขึน้เมื่อตวันับเวลา
ดําเนินการอยู กลองจะถายภาพหลังจากระยะหนวงที่เลือกไวผาน
ไป

ในการปดตัวจบัเวลา เลือก  >  > 

เคล็ดลับ: เลือก 2 วินาที เพื่อใหมือนิ่งขณะถายภาพ

การบนัทึกวิดีโอ
บันทึกวิดีโอ
1 ในการสลับจากโหมดภาพไปที่โหมดวิดีโอ หากจําเปน เลือก

 และโหมดวิดีโอ 
2 เมื่อจะเริ่มบันทึก ใหกดปุมจับภาพ หรือเลือก  ไอคอนบันทึก

สีแดงจะปรากฏขึน้
3 ในการหยุดบันทึกชั่วคราว ใหเลือก หยุดพัก ในการทําตอ

เลือก ทําตอ หากคุณหยุดบันทึกและไมไดกดปุมใดๆ ในหนึ่ง
นาที การบันทึกจะหยุด
หากตองการยอและขยายรูปภาพ ใหใชปุมซูม
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4 เมื่อจะหยุดบันทึก ใหกดปุมจับภาพ คลิปวิดีโอจะถูกจัดเก็บ
โดยอัตโนมัติใน รูปถาย

ปุมควบคุมและสญัลกัษณบนัทึกวิดีโอบนหนาจอ
ชองเล็งภาพวิดีโอแสดงสิ่งตอไปนี้

1 สัญลักษณโหมดจับภาพ
2 สัญลักษณเปดการปดเสียง
3 ไอคอนจับภาพ เลือกเพื่อบันทึกคลิปวิดีโอ
4 สัญลักษณไฟวิดีโอ
5 การตั้งคาการบันทึก เลือกเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
6 สัญลักษณระดับประจุแบตเตอรี่
7 สัญลักษณคุณภาพวิดีโอ หากตองการเปลี่ยนแปลงการตั้งคา

นี้ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > คุณภาพวิดีโอ
8 ประเภทไฟลคลิปวิดีโอ
9 เวลาบันทึกที่ใชได นอกจากนี้ขณะที่คณุบันทึก สัญลักษณ

ความยาววิดีโอปจจุบันยังแสดงเวลาที่ผานไปและเวลาที่เหลือ
อยู

10 ตําแหนงที่จัดเก็บคลปิวิดีโอไว
11 สัญลักษณสัญญาณ GPS

หลงัจากบนัทึกคลิปวิดีโอ
หลังจากที่คุณบันทึกคลิปวิดีโอ เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ (ใชได
เมื่อคุณเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > แสดงวิดีโอที่ถายไว >
ใช)

 เลน  — เลนคลิปวิดีโอที่คณุบันทึกไว
  — อัปโหลดภาพไปยังอัลบั้มออนไลนที่ใชได
 ลบ  — ลบคลิปวิดีโอ

หากตองการกลับไปที่ชองมองภาพเพื่อบันทึกคลิปวิดีโอใหม ให
กดปุมจับภาพ

การตั้งคากลอง
การตั้งคากลองสําหรับภาพนิ่ง
ในการเปลี่ยนการตั้งคาหลัก ในโหมดรูปภาพ เลือก ตัวเลือก >
การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้
คุณภาพรูปภาพ  — ตั้งความละเอียด ความละเอียดภาพยิ่งสูง ก็
ยิ่งใชหนวยความจํามาก
แสดงภาพที่จับ  — ดูภาพหลังถาย หรือถายภาพตอทันที
ชื่อภาพที่ตั้งไว  — กําหนดชื่อเริ่มตนสําหรับภาพที่ถายไว
เสยีงจับภาพ  — ตั้งเสียงเมื่อคณุถายภาพ
หนวยความจําที่ใช  — เลือกตําแหนงที่จะเก็บภาพของคุณ
แสดงขอมูล GPS  — หากตองการเพิ่มพิกัดตําแหนง GPS ในแตละ
ภาพ เลือก เปด การรับสัญญาณ GPS อาจใชเวลานาน หรืออาจไมมี
สัญญาณ
หมุนภาพอัตโนมัติ  —  เลือกวาตองการใหภาพที่ไดรับการถายไว
เมื่อถือเครื่องตั้งตรง ไดรับการกลับภาพเมื่อคุณเปดในภาพถายหรือ
ไม
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เรียกคืนการตั้งคากลอง  — เรียกคืนการตั้งคากลองใหเปนคาที่
ตั้งมา

การตั้งคาวิดีโอ
ในการเปลี่ยนแปลงการตัง้คาหลัก ในโหมดวิดีโอ เลือก ตัว
เลอืก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้
คุณภาพวิดีโอ  — ตั้งคาคณุภาพของคลิปวิดีโอ เลือก การแบง
ใช หากคุณตองการสงคลิปวิดีโอโดยใชขอความมัลติมีเดยี คลิป
ไดรับการบันทึกโดยมีความละเอียด QCIF ในรูปแบบไฟล 3GPP และ
จํากัดขนาดไวที่ 600 kB (ประมาณหนึ่งนาที) คุณอาจไมสามารถสง
คลิปวิดีโอที่จัดเก็บไวในรูปแบบไฟล MPEG4 ในขอความมัลติมีเดีย
ได
แสดงขอมูล GPS  — หากตองการเพิ่มพิกัดตําแหนง GPS ในไฟล
แตละไฟล เลือก เปด การรับสัญญาณ GPS อาจใชเวลานาน หรือ
อาจไมมีสัญญาณ
การบันทึกเสียง  — บันทึกเสียง
แสดงวิดีโอที่ถายไว  — ดูเฟรมแรกของคลิปวิดีโอที่บันทึกไวหลัง
จากหยุดการบันทึก ในการดูคลิปวิดีโอทั้งหมด เลือก เลน
ชื่อวิดีโอที่ตั้งไว  — ปอนชื่อเริ่มตนสําหรับคลิปวิดีโอที่บันทึกไว
หนวยความจําที่ใช  — เลือกตําแหนงที่จะเก็บคลิปวิดีโอของคณุ
เรียกคืนการตั้งคากลอง  — เรียกคืนการตั้งคากลองใหเปนคาที่
ตั้งมา
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รูปถาย

เกี่ยวกับรูปถาย
เลือก เมนู > รูปถาย และจากตัวเลือกตอไปนี้

ที่ถายไว  — ดูรูปภาพและวิดโีอคลิปทั้งหมดที่คุณเคยถายไว
เดือน  — ดรููปภาพและวิดีโอคลิปที่จัดประเภทตามเดือนที่ถายและ
บันทึกไว ใชไดกับสิ่งที่จับภาพหรือบันทึกไวดวยเครื่องของคุณ
เทานั้น
อัลบั้ม  — ดอูัลบั้มที่ตั้งไวและอัลบั้มที่คุณสรางขึน้
แท็ก  — ดูแท็กที่คุณสรางขึ้นสําหรับแตละรายการ
ดาวนโหลด  — ดูรายการและคลิปวิดีโอที่ดาวนโหลดจากเว็บ ได
รับเปนขอความมัลติมีเดียหรืออีเมล บันทึกไวในการดหนวยความ
จํา หรือคัดลอกไปยังหนวยความจําโทรศัพทจากการดหนวยความ
จําหรือแหลงอื่นๆ
แบงดู  — โพสตรูปภาพหรือวิดีโอไปที่เว็บ

การดูภาพและวิดีโอ
เลือก เมนู > รูปถาย

ภาพและคลิปวิดีโอจะถูกสงถึงคุณจากอุปกรณที่รองรับ ในการดู
ภาพหรือคลิปวิดีโอที่ไดรับในรูปถาย คุณตองบันทึกไวกอน

ไฟลภาพและวิดโีอคลิปไดรับการเรียงตามวันที่และเวลา ไฟลตางๆ
จะปรากฏ ในการเรียกดูไฟลหลายๆ ไฟล ใหปดขึ้นหรือลง

ในการเปดไฟล ใหเลือกไฟลนั้น ในการดูแถบเครื่องมือ ใหแตะที่
ภาพ ในการยอ/ขยายภาพ ใหใชแถบเลื่อนการซูม อัตราการซมูไม
ไดเก็บไวถาวร

ในการแกไขภาพหรือคลิปวิดีโอ เลือกไฟล และ ตัวเลอืก > แกไข
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ในการดูรายละเอียดของภาพ เลือก ตัวเลอืก > รายละเอียด

ในการพิมพภาพจากเครื่องพิมพที่ใชรวมกันได ใหเลือก 
ตัวเลอืก > พิมพ

การดูและการแกไขรายละเอียดไฟล
เลือก เมนู > รูปถาย

ในการดูและแกไขคุณสมบัติภาพหรือวิดีโอคลปิ ใหเลือกไฟล ตัว
เลอืก > รายละเอียด และจาก:

ชื่อ  — ดูรูปภาพขนาดยอของไฟล และชื่อไฟลปจจุบัน หาก
ตองการแกไขชื่อไฟล ใหเลือกชองของชื่อไฟล
รายละเอียด  — ดูรายละเอียดของไฟลแบบ free-form ในการเพิ่ม
รายละเอียด ใหเลือกชองนั้น
แท็ก  — ดูแท็กที่ใชปจจุบัน ในการเพิ่มแท็กในไฟลปจจุบัน ให
เลือก แท็กใหม
อัลบั้ม  — ดูอัลบั้มที่ตั้งไฟลปจจุบัน
ที่ตั้ง  — ดูขอมูลที่ตั้ง GPS หากมี
ความละเอียด  — ดูขนาดรปูภาพเปนพิกเซล
ระยะเวลา  — ดูความยาวของคลิปวิดีโอ
ใบอนุญาต  — ดูสิทธิ์ DRM ของไฟลปจจุบัน

ตวัเลือกที่มใีหเลือกอาจแตกตางกัน

การจัดวางรูปภาพและวิดีโอ
เลือก เมนู > รูปถาย คุณสามารถจัดการไฟลไดดังนี้:

ในการดูรายการในมุมมองแท็ก เพิ่มแท็กใหกับรายการ

ในการดูรายการตามเดือน ใหเลือก เดือน

ในการสรางอัลบั้มเพื่อจัดเก็บรายการ ใหเลือก อัลบัม้ > 
ตัวเลอืก > อัลบัม้ใหม

หากตองการเพิ่มภาพหรือคลิปวิดโีอลงในอัลบั้ม ใหเลือกรายการ
และ ตัวเลือก > เพิ่มในอัลบัม้

ในการลบภาพหรือคลิปวิดีโอ เลือกรายการ และ ลบ จากแถบ
เครื่องมือที่เปดใช

แถบเครื่องมือรูปถาย
จากแถบเครื่องมือที่เปดใช เลือกตัวเลือกที่ตองการ ตัวเลือกที่มีให
อาจหลากหลายขึ้นกับหนาจอในขณะนั้น และขึน้อยูกับภาพหรือ
วิดีโอคลิปที่คุณเลือก

เมื่อดูภาพหรือวิดีโอคลิปในโหมดเต็มหนาจอ แตะที่รายการเพื่อ
แสดงแถบเครื่องมือและแถบเลื่อนเพื่อยอขยาย

เลือกภาพหรือคลิปวิดีโอจากรายการตอไปนี้

สงภาพหรือคลิปวิดีโอ
เลือกภาพหรือคลิปวิดีโอ
อัปโหลดภาพหรือวิดีโอคลิปไปยังอัลบั้มออนไลนที่
รองรับการใชงาน (ใชไดหากคุณตั้งคาบัญชีสําหรับอัลบั้ม
ออนไลนที่รองรับ)
ลบภาพหรือคลิปวิดีโอ
เปลี่ยนชื่อภาพหรือคลิปวิดีโอ
ดูภาพเปนแบบภาพสไลด
สรางอัลบั้มใหม
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อัลบั้ม
เลือก เมนู > รูปถาย และ อัลบั้ม

ดวยอัลบั้ม คณุสามารจัดการภาพและคลิปวิดีโอไดสะดวกมากขึน้

ในการสรางอัลบั้มใหม เลือก 

ในการเพิ่มภาพหรือคลิปวิดีโอไปยังอัลบั้ม เลือกรายการ และ ตัว
เลอืก > เพิ่มในอัลบั้ม รายการอัลบั้มจะเปดขึ้น เลือกอัลบั้มที่คุณ
ตองการเพิ่มภาพหรือคลิปวิดีโอ รายการที่คุณเพิ่มไวในอัลบั้มจะ
มองเห็นไดใน ภาพถาย

ในการลบภาพหรอืคลิปวิดีโอออกจากอัลบั้ม เลือกอัลบั้มและ
รายการ และเลือก ตัวเลอืก > ลบจากอัลบัม้

แท็ก
เลือก เมนู > รูปถาย

ใชแท็กจัดกลุมรายการสื่อในรูปถาย เบราเซอรแท็กแสดงแท็กที่ใช
และจํานวนรายการที่เกี่ยวกับของแท็กในปจจุบัน

ในการกําหนดแท็กใหกับภาพ เลือกภาพ และ ตัวเลอืก > เพิ่ม
แท็ก ในการสรางแท็ก เลือก แท็กใหม

ในการดูแท็กที่คุณสราง เลือก แท็ก ขนาดชื่อแท็กตองตรงตาม
จํานวนรายการที่ไดรับการกําหนดแท็กไว ในการดูภาพทั้งหมดที่
เกี่ยวของกับแท็ก เลือกแท็กที่ตองการจากรายการ

ในการดูรายการตามลําดับตัวอักษร เลือก ตัวเลือก > ชื่อ

ในการดูรายการที่ใชบอยตามลําดับ เลือก ตัวเลอืก > ความนิยม

ในการลบภาพออกจากแท็ก เลือกแท็ก และภาพ และเลือก ตัว
เลอืก > ลบจากแท็ก

สไลดโชว
เลือก เมนู > รูปถาย

หากตองการดูภาพเปนภาพสไลด เลือกภาพและ ตัวเลือก >
สไลดโชว > เลน ภาพสไลดเริ่มจากไฟลที่เลือก

หากตองการดูเฉพาะภาพที่เลือกเปนภาพสไลด เลือก ตัวเลอืก >
เลอืก/ไมเลือก > เลือก เพื่อเลือกภาพ ในการเริ่มตนภาพสไลด
ใหเลือก ตัวเลอืก > สไลดโชว > เลน

ในการดูภาพสไลดที่หยุดไวตอ เลือก ทําตอ

ในการสิ้นสุดภาพสไลด เลือก ยอนกลับ

กอนเริ่มสไลด ปรับการตั้งคาภาพสไลด เลือก ตัวเลอืก > สไลด
โชว > การตั้งคา และจาก:
ลําดับรูปภาพ  — แสดงภาพจากที่ใหมหรือเกากวา หรือกลับกัน
เพลง  — เลือกไฟลเพลงจากรายการ
ความเร็วในการเปลี่ยน  — ปรับจังหวะเสียงสไลด

หากตองการปรับระดับเสียงระหวางสไลดโชว ใหใชปุมปรับระดับ
เสียง

โหมด TV-out
ในการดูภาพที่ถายและคลิปวิดีโอที่บันทึกใน TV ที่รองรับ ใหใช
สาย Nokia Video Connectivity Cable
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กอนดูภาพและวิดีโอคลิปใน TV คุณอาจตองกําหนดคา TV-out และ
อัตราสวน

ในการดูภาพและคลิปวิดีโอใน TV ใหทําดังนี้

1 เชื่อมตอสาย Nokia Video Connectivity Cable เขากับชอง
สัญญาณวิดีเขาของ TV ที่รองรับ

2 เชื่อมตอปลายสาย Nokia Video Connectivity Cable อีกดาน
หนึ่งเขากับ Nokia AV Connector ของโทรศัพทของคุณ

3 คุณอาจตองเลือกโหมดเคเบิล
4 เลือก เมนู > รูปถาย และเรียกดูไฟลที่ตองการดู

เสียงทั้งหมด รวมทั้งสายที่ใชงาน คลิปวิดีโอพรอมเสียงสเตอริโอ
เสียงปุมกด และเสียงเรียกเขา จะสงไปที่ TV เมื่อเชื่อมตอสาย
Nokia Video Connectivity Cable เขากับเครื่อง คุณสามารถใช
ไมโครโฟนของเครื่องไดตามปกติ

สําหรับเนื้อหาอื่นนอกเหนือจากคลิปวิดีโอ จอ TV จะแสดงสิ่งที่
ปรากฏอยูบนจอโทรศัพท สวนคลิปวิดโีอจะแสดงบนจอ TV เทานั้น
ไมแสดงบนจอโทรศัพท

คุณสามารถดภาพเปนสไลดบน TV ทุกรายการในอัลบั้มหรือภาพที่
เลือกไวจะปรากฏบน TV ในโหมดเต็มหนาจอ ขณะที่เลนเพลงที่
เลือก

คุณภาพภาพ TV อาจแตกตางกันเนื่องจากความละเอียดจอภาพที่
ตางกัน

คุณไมสามารถใช TV เปนชองมองภาพในโหมด TV-out

สัญญาณวิทยุไรสาย เชน สายเรียกเขา อาจรบกวนภาพ TV

การแกไขรูปภาพ
โปรแกรมแกไขภาพ

ในการแกไขภาพ ในภาพ เลื่อนไปที่ภาพ และเลือก ตัวเลือก >
แกไข

ในการเพิ่มเอฟเฟกตลงในภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่ม
เอฟเฟกต คุณสามารถครอบตัดและหมุนภาพ ปรับความสวาง สี
ความคมชัด และความละเอียด เพิ่มเอฟเฟกต ขอความ ภาพตัดปะ
หรือเฟรม ใหกับภาพ

การครอบตัดภาพ

ในครอบตัดภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มเอฟเฟกต และ 
(ครอบตัด)

ในการครอบตัดภาพเอง เลือก ดวยตนเองเครื่องหมายกากบาทจะ
ปรากฏที่มุมขวาลางและมุมซายบนของภาพ ในการปรับขอบ ลาก
กากบาทจากมุม ในการตัง้พื้นที่ครอบตัด เลือก ตั้ง เมื่อตั้งแลว คุณ
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สามารถลากไปที่บริเวณที่ครอบตัดโดยไมเปลี่ยนขนาดหรือ
สัดสวนภาพ เมื่อคุณพอใจแลว เลือก ครอบตัด

หากคุณเลือกอัตราสวนที่กําหนดไวลวงหนา อัตราสวนที่เลือกไวจะ
ถูกล็อคเมื่อคุณปรับขอบ

การลดจุดตาแดง

ในการลดตาแดงในภาพ เลือก ตัวเลือก > เพิ่มเอฟเฟกต และ
 (ลบจุดแดงนัยนตา)

ลากกากบาทไปที่ดวงตา และเลือก ตัวเลือก > ตั้ง ลากเพื่อปรับ
ขนาดและยายลูปไปรอบรอบตา และเลือก ตัวเลอืก > ลด
เอฟเฟกตตาแดง เมื่อคุณแกไขภาพเสร็จ เลือก เรียบรอย

ในการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง และกลับไปยังหนาจอที่แลว ให
เลือก กลับ

การแกไขวิดีโอ
ตวัตัดตอวิดีโอสนับสนุนไฟลในรูปแบบ .3gp และ .mp4 และไฟล
เสียงในรูปแบบ .aac, .amr, .mp3 และ .wav แตจะไมสนับสนุน
คุณสมบัติทั้งหมดของรูปแบบไฟล หรือความหลากหลายทั้งหมด
ของรูปแบบไฟล

ในการแกไขวิดีโอคลิปที่อยูในรูปถาย ใหเลื่อนไปที่วิดีโอคลิป แลว
เลือก ตัวเลือก > แกไข และเลือกจากรายการตอไปนี้

รวม  — เพื่อเพิ่มภาพหรือวิดีโอคลิปลงในจุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุด
ของวิดีโอคลิปที่เลือก

เปลีย่นเสียง  — เพื่อเพิ่มคลิปเสียงใหมและแทนที่เสียงเดิมใน
วิดีโอคลิป
เพิ่มตัวอักษร  — เพื่อเพิ่มขอความไปยังจุดเริ่มตนหรอืจุดสิ้นสุด
ของวิดีโอคลิป
ตัด  — เพื่อตัดวิดีโอ และเลือกสวนที่คุณตองการจัดเก็บไวในวิดีโอ
คลิป

ในการจับภาพของคลิปวิดีโออยางรวดเร็ว ใหเลือก ตัวเลือก > จับ
ภาพ ในหนาจอภาพตัวอยางแบบภาพยอ ใหกดปุมเลื่อน แลว
เลือก จับภาพ

การพิมพภาพ
คุณสามารถพิมพภาพจากอุปกรณที่ใชเครื่องพิมพซึง่ใชงานรวมกับ
PictBridge ได คุณสามารถพิมพภาพที่อยูในรูปแบบ JPEG ได
เทานั้น

ในการพิมพภาพที่อยูในภาพถาย กลอง หรือตัวดูภาพ ใหทํา
เครื่องหมายเลือกภาพ และเลือก ตัวเลือก > พิมพ

การเชื่อมตอกับเครื่องพิมพ
ในเมนูยอย พิมพ เลือกวาคุณตองการพิมพภาพโดยใชการเชื่อม
ตอ Bluetooth หรือใชสายเคเบิลขอมูล USB ที่ใชรวมกันได

หากคุณตองการพิมพโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB กอนอื่นใหเชื่อม
ตออุปกรณของคณุเขากับเครื่องพิมพที่ใชรวมกันไดโดยใชสาย
เคเบิลขอมูล USB แลวเลือก ถายโอนภาพ เปนโหมดการเชื่อมตอ
USB

การพิมพตัวอยาง
เมื่อคุณเลือกเครื่องพิมพแลว ภาพที่เลือกไวจะปรากฏโดยใช
เคาโครงที่กําหนดไวลวงหนา
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ในการเปลี่ยนเคาโครง ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวาเพื่อเรียกดู
เคาโครงทั้งหมดที่มีอยูของเครื่องพิมพที่เลือก หากภาพไมสามารถ
แสดงไดพอดีในหนาเดียว ใหเลื่อนขึน้หรือลงเพื่อแสดงภาพเพิ่ม
เติม

ในการเลอืกขนาดกระดาษ เลือก ขนาดกระดาษ

ในการเลือกคุณภาพการพิมพ เลือก คุณภาพการพิมพ

แบงใชออนไลน
คณุสามารถแบงปนรูปภาพและคลิปวิดีโอในอัลบั้มออนไลน เว็บ
ล็อก หรือบริการแบงปนออนไลนตางๆ ในเว็บที่ใชรวมกันได คุณ
สามารถอัพโหลดเนื้อหา จัดเก็บประกาศที่ยังไมเสร็จใหเปนแบบ
รางและทําตอในภายหลัง รวมทั้งดูเนื้อหาของอัลบั้มได ชนิดของ
เนื้อหาที่ไดรับการสนับสนุนอาจแตกตางกันไปขึน้อยูกับผูใหบริการ

ในการแบงปนภาพและวิดีโอออนไลน คุณตองมีบัญชีที่ใชบริการ
แบงปนภาพออนไลนได โดยปกติ คณุสามารถสมัครใชบริการบน
เว็บเพจของผูใหบริการได โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม

การใชบริการนี้อาจเกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบ
เครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคา
บริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

วิธีการเชื่อมตอที่แนะนําคือ WLAN

ในการอัพโหลดไฟลจากภาพถายไปยังบริการออนไลน ใหเลือก
เมนู > รูปถาย เลือกไฟลที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > สง >
อัพโหลด หรือแบงใชบน Ovi

หากตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นและผู
ใหบริการที่มีบริการดังกลาว โปรดไปที่หนาสนับสนุนผลิตภัณฑ
Nokia หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคณุ
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เพลง

คําเตือน:
การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการ
ไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

การเลนเพลงหรือพอดคาสต
เลือก เมนู > เพลง > คลังเพลง

ในการเลนเพลงหรือพอดคาสต

1 เลือกชนิดเพื่อเลื่อนไปที่เพลงหรือพอดคาสต
2 ในการเลนเพลง ใหเลือกเพลงจากรายการ

หยุดเลน แตะ ; เลนตอ แตะ 

เดินหนาหรือกรอกลับอยางเร็ว แตะคางที่  หรือ 
ไปยังรายการถัดไปโดยแตะ  ในการกลับไปที่จุดเริ่มตน
รายการ แตะ  ในการขามไปที่รายการกอนหนา แตะ 
อีกครั้ง ภายใน 2 วินาทีหลังจากเริ่มเลน

เปดหรือปดการเลนสุม ( ) เลือก ตัวเลอืก > เลนแบบสุม

เลนซ้ํา ( ), ทุกรายการ ( ) หรือปดการเลนซ้ํา เลือก ตัว
เลอืก > เลนซ้ํา

หากเลนพอดคาสต การเลนสุมและเลนซ้ํา จะปดโดยอัตโนมัติ

ในการแกไขเสียงเพลง เลือก ตัวเลือก > อีควอไลเซอร
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ในการแกไขความสมดุลเสียง เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

หากตองการกลับสูหนาจอหลักโดยที่เครื่องเลนยังทํางานอยูในพื้น
หลัง ใหกดปุมจบการทํางาน

ในการปดเครื่องเลน เลือก ตัวเลอืก > ออก

รายการเลน
เลือก เมนู > เพลง > คลังเพลง และ รายการเลน

ในการดูรายละเอียดของรายการ ใหเลือก ตัวเลือก > ขอมูล
รายการเลน

สรางรายการเลนใหม
1 เลือก ตัวเลือก > รายการเลนใหม
2 ปอนชื่อสําหรับรายการ และเลือก ตกลง
3 ในการเพิ่มเพลง เลือก ใช หรือเพิ่มภายหลัง เลือก ไม
4 หากคุณเลือก ใช เลือกศิลปดเพื่อคนหาเพลงที่คณุตองการ

เพิ่มในรายการ เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มรายการ
แสดงเพลง โดยเลือก ขยาย ซอนเพลง โดยเลือก ยอ

5 เมื่อเลือกแลว เลือก เรียบรอย
เพื่อบันทึกเพลยลิสตลงในโทรศัพท

เพิ่มเพลงอื่นๆ เลือก ตัวเลอืก > เพิ่มเพลง

ในการเพิ่มเพลงทั้งหมดจากศิลปน อัลบั้ม ประเภท หรือผูเรียบเรียง
ใดโดยเฉพาะลงในรายการเลนที่จัดเก็บไว ใหไปยังรายการที่

ตองการ และเลือก ตัวเลือก > เพิ่มไปที่รายการเลน > รายการ
ที่จัดเก็บไวแลว หรือ รายการเลนใหม

ในการลบเพลงออกจากรายการ เลือก ตัวเลอืก > ลบ
จะไมลบเพลงออกจากเครื่อง และจะลบออกจากรายการเทานั้น

ในการจัดเรียงเพลยลิสต ใหเลื่อนไปที่แทร็คที่คุณตองการยาย
ตําแหนง แลวเลือก ตัวเลอืก > จัดรายการเลนใหม

ในการเลือกเพลงและวางในตําแหนงใหม เลือกเพลงในตําแหนงที่
ตองการ และ วาง

ในการสิ้นสุดการจัดรายการ เลือก เรียบรอย

พอดแคสต
เลือก เมนู > เพลง > คลังเพลง และ พอดแคสต

เมนูพอดแคสตจะแสดงพอดแคสตที่มอียูในโทรศัพท

เอพิโซดของพอดแคสตมีสามสถานะดังนี้ ไมเคยเลน เลนบางสวน
และเลนทั้งหมด หากมีการเลนเอพิโซดบางสวน เครื่องจะเลนเพลง
จากจุดที่เลนครั้งลาสุดในครั้งตอไปที่เลน หากยังไมเคยเลน

โซด หรือมีการเลนเพียงบางสวน เครื่องจะเริ่มเลนเพลงจากจุด
ตน

การถายโอนเพลงจากคอมพิวเตอร
คุณสามารถใชวิธีตอไปนี้ในการถายโอนเพลง

• หากตองการดูโทรศัพทของคุณบนคอมพิวเตอรในฐานะ
อุปกรณหนวยความจําขนาดใหญที่คุณสามารถถายโอนไฟล
ขอมูลใดๆ ใหเชื่อมตอดวยสายเคเบิลขอมูล USB ที่ใชงานรวม
กันไดหรือการเชื่อมตอ Bluetooth หากคุณกําลังใชสายเคเบิล
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ขอมูล USB ใหเลือก อุปกรณจัดเก็บขอมูล เปนโหมดการ
เชื่อมตอ

• หากตองการซงิโครไนซเพลงดวย Windows Media Player ให
เชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล USB ที่ใชงานรวมกันได และเลือก
ถายโอนสือ่ เปนโหมดการเชื่อมตอ

• หากตองการติดตั้ง Nokia Music เพื่อจัดการและจัดเรียงไฟล
เพลงของคุณ ใหดาวนโหลดซอฟตแวรสําหรับเครื่องพีซจีาก
www.music.nokia.com/download และทําตามคําแนะนํา

หากตองการเปลี่ยนโหมดการเชื่อมตอ USB เริ่มตน ใหเลือก เมนู >
การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > USB > โหมดการเชื่อมตอ USB

Nokia Music Store
เลือก เมนู > เพลง > รานคาเพลง

ใน Nokia Music Store (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณ
สามารถคนหา เบราส และซื้อเพลงเพื่อดาวนโหลดลงในโทรศัพท
ของคุณได ในการซื้อเพลง คุณตองลงทะเบียนใชบริการนี้กอน

ในการเขาใชงาน Nokia Music Store คุณตองมีจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตที่ใชงานไดในโทรศพัทของคุณ

Nokia Music Store มีในบางประเทศหรือบางภมูิภาคเทานั้น

การตั้งคา Nokia Music Store

การบริการและลักษณะของ Nokia Music Store ที่มีใหอาจแตกตาง
กัน การตั้งคาอาจไดรบัการระบุไวลวงหนาและแกไขไมได คุณอาจ
ถกูขอใหเลอืกจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่คุณตองการใชเปนคาเริ่ม
ตนเมื่อเชื่อมตอกับ Nokia Music Store เลือก จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว

ใน Nokia Music Store คุณอาจแกไขการตั้งคาโดยเลือก ตัว
เลอืก > การตั้งคา

พอดแคสต Nokia
ดวยแอปพลิเคชั่นพอดแคสต Nokia (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) คุณสามารถคนพบ คนหา สมัครบริการ และดาวนโหลดพอด
แคสตแบบ OTA ตลอดจนเลน จัดการ และรวมมองพอดแคสตเสียง
และวิดีโอดวยโทรศัพทของคุณได

การตั้งคาพอดแคสต
หากตองการเปดพอดแคสตของ Nokia เลือก เมนู > แอปพลิฯ >
พอดแคสต

กอนการใชโปรแกรมพอดแคสตของ Nokia คุณตองกําหนดการตั้ง
คาเชื่อมตอและการดาวนโหลด

วิธีการเชื่อมตอที่แนะนําคือ WLAN โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและคา
ธรรมเนียมบริการขอมูลจากผูใหบริการของคุณ กอนการใชวิธีการ
เชื่อมตออื่น ตัวอยางเชน โปรโมชั่นมือถือในอัตราคงที่อาจอนุญาต
ใหคุณถายโอนขอมูลขนาดใหญดวยคาธรรมเนียมรายเดอืนอัตรา
เดียว

การตั้งคาการเชื่อมตอ
ในการแกไขการตั้งคาเชื่อมตอ เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา >
การเชื่อมตอ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว  — เลือกจุดเชื่อมตอที่จะกําหนดการเชื่อมตอ
กับอินเทอรเน็ต
URL บริการคนหา  — กําหนด URL บริการคนหาพอดแคสตที่
ตองการใชในการคนหา
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การตั้งคาดาวนโหลด
ในการแกไขการตั้งคาดาวนโหลด เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา >
ดาวนโหลด และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
จัดเก็บไปที่  — กําหนดตําแหนงที่คุณตองการจัดเก็บพอดแคสต
ของคุณ
ชวงการอัพเดต  — กําหนดความถี่ในการอัพเดตพอดแคสต
วันที่อัพเดตถัดไป  — กําหนดวันที่ในการอัพเดตอัตโนมัตคิรั้งตอ
ไป
เวลาอัพเดตถัดไป  — กําหนดเวลาสําหรบัการอัพเดตอัตโนมัติ
ครั้งตอไป

การอัพเดตอัตโนมัตจิะเกิดขึน้เฉพาะเมื่อไดเลือกจุดเชื่อมตอเริ่มตน
ที่กําหนดไว และโปรแกรมพอดแคสตของ Nokia กําลังทํางานอยู
หากโปรแกรมพอดแคสตของ Nokia ไมไดทํางาน การอัพเดต
อัตโนมัติจะไมเริ่มตนขึน้
ขีดจํากัดดาวนโหลด (%)  — กําหนดเปอรเซ็นตหนวยความจํา
ที่ตองการสํารองไวสําหรับการดาวนโหลดพอดแคสต
หากเกินขีดจํากัด  — กําหนดสิ่งที่ตองทําหากสิ่งที่ดาวนโหลดมี
ขนาดใหญกวาขนาดของดาวนโหลดที่จํากัด

การตั้งคาแอปพลิเคชั่นเพื่อดึงพอดแคสตอัตโนมัติอาจเกี่ยวของ
กับการสงขอมลูจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ
โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาบริการการสงขอมูลไดจาก
ผูใหบริการของคุณ

ในการเรียกคืนการตั้งคาเริ่มตน เลือก ตัวเลอืก > เรียกคืนคาที่ตั้ง
ไว ในหนาจอการตั้งคา

การคนหาพอดแคสต
บริการคนหาจะชวยคณุคนหาพอดแคสตตามคําหลักหรือหัวเรื่อง

บริการคนหาจะใช URL ของบริการคนหาพอดแคสตที่คุณกําหนดไว
ใน พอดแคสต > ตัวเลอืก > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > URL
บริการคนหา

ในการคนหาพอดแคสต เลือก เมนู > แอปพลฯิ > พอดแคสต
และ คนหา แลวปอนคําหลักที่ตองการ

เคล็ดลับ: บริการคนหาจะหาหัวเรื่องพอดแคสตและคําหลักในคํา
อธิบาย ไมใชเอพิโซดที่กําหนด หัวขอทั่วไป เชน ฟุตบอลหรือ
ฮิพฮอพมักใหผลลัพธการคนหาที่ดีกวาการระบุชื่อทีมหรือศิลปนที่
เฉพาะ

ในการสมัครใชชองที่ทําเครื่องหมายเลือกไว และเพิ่มชองดังกลาว
ลงในรายการพอดแคสตที่สมัครใช ใหเลือก สมัคร นอกจากนี้ คุณ
ยังสามารถเพิ่มพอดแคสตไดโดยเลอืกหัวเรื่องพอดแคสต

ในการเริ่มการคนหาใหม ใหเลือก ตัวเลือก > คนหาใหม

ในการไปยังเว็บไซตของพอดแคสต ใหแตะพอดแคสต แลวเลือก
ตัวเลือก > เปดเว็บเพจ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการดูรายละเอียดของพอดแคสต ใหแตะที่พอดแคสต แลว
เลือก ตัวเลือก > คําอธิบาย

ในการสงพอดแคสตไปยังอุปกรณอื่นที่ใชรวมกันได ใหแตะที่พอด
แคสต แลวเลือก ตัวเลอืก > สง

ไดเรกทอรี
ในการเปดไดเรกทอรี เลือก เมนู > แอปพลิฯ > พอดแคสต และ
ไดเรกทอรี่
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ไดเรกทอรีจะชวยคุณคนหาเอพิโซดใหมของพอดแคสตที่จะสมัคร
ขอรับบริการ

เนื้อหาของไดเรกทอรีเปลี่ยนแปลงไป เลือกไดเรกทอรีที่ตองการ
อัพเดต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) สีของไดเรกทอรีจะ
เปลี่ยนไป เมื่อการอัพเดตเสร็จสมบูรณ

ไดเรกทอรีจะมีพอดแคสตที่แสดงตามความนิยมหรือตามโฟลเดอร
ที่กําหนดลักษณะไว

ในการเปดโฟลเดอรที่กําหนดลักษณะไว เลือกโฟลเดอร รายการ
อดแคสตจะปรากฏ

ในการสมัครรับบริการพอดแคสต ใหเลือกหัวเรื่อง แลวเลือก สมัคร
เมื่อคุณสมัครขอรับบริการเอพิโซดของพอดแคสตแลว คุณจะ
สามารถดาวนโหลด จัดการ และเลนเอพิโซดเหลานั้นในเมนู
พอดแคสตได

ในการเพิ่มเว็บไดเรกทอรีหรือโฟลเดอรใหม ใหเลือก ตัวเลอืก >
ใหม > ไดเรกทอรี่เว็บ หรือ โฟลเดอร

ปอนหัวเรื่องและ URL ของไฟล OPML (outline processor markup
language) แลวเลือก เรียบรอย

ในการแกไขโฟลเดอร เว็บลิงค หรือไดเรกทอรีเว็บที่เลือก ให
เลือก ตัวเลือก > แกไข

ในการนําเขาไฟล OPML ที่จัดเก็บอยูในเครือ่งของคุณ เลือก ตัว
เลอืก > นําเขาไฟล OPML

เลือกตําแหนงของไฟล และนําเขาไฟลดังกลาว

ในการสงโฟลเดอรไดเรกทอรีเปนขอความมัลติมีเดียหรือใชการ
เชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือกโฟลเดอรและ ตัวเลอืก > สง

เมื่อคุณไดรับขอความพรอมไฟล OPML ที่สงผานการเชื่อมตอ
Bluetooth ใหเปดไฟลเพื่อจัดเก็บไฟลนั้นไวที่โฟลเดอรไดรบั ใน
ไดเรกทอรี เปดโฟลเดอรเพื่อสมัครรับบริการลิงคตางๆ เพื่อเพิ่มลง
ในพอดแคสตของคุณ

สิ่งที่ดาวนโหลด
หลังจากคุณสมัครใชบริการพอดแคสตแลว จากไดเรกทอรี การ
คนหาหรือโดยการปอนที่อยูเว็บ คุณสามารถจัดการ ดาวนโหลด
และเลนเอพิโซดใน พอดแคสต

ในการดูพอดแคสตที่คุณไดสมัครใชบริการ เลือก พอดแคสต >
พอดแคสต

ในการดูชื่อเอพิโซดแตละชื่อ (เอพิโซดคือไฟลสื่อเฉพาะของ
แคสต) ใหเลือกชื่อพอดแคสต

ในการเริ่มตนดาวนโหลด ใหเลือกชื่อเอพิโซด
ในการดาวนโหลดหรือดาวนโหลดเอพิโซดที่เลือกหรือทํา
เครื่องหมายไวตอ เลือก ตัวเลือก > ดาวนโหลด คุณสามารถ
ดาวนโหลดเอพิโซดไดหลายเอพิโซดพรอมกัน

ในการเลนสวนหนึ่งสวนใดของพอดแคสตระหวางการดาวนโหลด
หรือหลังจากดาวนโหลดมาเพียงบางสวน ใหเลือกพอดแคสตและ
ตัวเลือก > เลนตัวอยาง

คุณสามารถดูพอดแคสตที่ดาวนโหลดเสร็จเรียบรอยแลวไดใน
แฟมขอมูล พอดแคสต แตจะไมแสดงจนกวาจะรีเฟรชคลัง

แคสต
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การเลนและการจัดการพอดแคสต

เมื่อจะแสดงเอพิโซดที่มีอยูจากพอดแคสตที่เลือกไว ใน 
พอดแคสต ใหเลือก เปด
ในแตละเอพิโซด คุณจะพบขอมูลรูปแบบไฟล ขนาดของไฟล และ
เวลาอัพโหลด

เมื่อดาวนโหลดพอดแคสตเสร็จสมบรูณแลว หากจะเลนเอพิโซด
ทั้งหมด ใหเลือกพอดแคสตดังกลาวและ เลน

ในการอัพเดตพอดแคสตที่เลอืกไวหรือพอดแคสตที่ทํา
เครื่องหมายเลือกไว สําหรับเอพิโซดใหม ใหเลือก ตัวเลอืก >
อัพเดต

ในการหยุดการอัพเดต ใหเลือก ตัวเลือก > หยุดอัพเดต

ในการเพิ่มพอดแคสตใหมโดยปอน URL ของพอดแคสต ใหเลือก
ตัวเลือก > พอดแคสตใหม
หากคุณไมไดระบุจุดเชื่อมตอใดไว หรือเครื่องขอใหคุณปอนชื่อผู
ใชและรหัสผานในขณะที่เชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ

ในการแกไข URL ของพอดแคสตที่เลือกไว ใหเลือก ตัวเลอืก >
แกไข

ในการลบพอดแคสตที่ดาวนโหลดหรือพอดแคสตที่ทํา
เครื่องหมายเลือกจากโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบ

ในการสงพอดแคสตที่เลือกหรือพอดแคสตที่ทําเครื่องหมายเลือก
ไวไปยังอุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันไดเปนไฟล .opml ในขอความ
มัลติมีเดียหรือใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก ตัวเลอืก > สง

ในการอัพเดต ลบ และสงกลุมพอดแคสตที่เลอืกในครั้งเดียวกัน ให
เลือก ตัวเลอืก > เลือก/ไมเลอืก ทําเครื่องหมายเลือกพอดแคสต
ที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก เพื่อเลือกการดําเนินการที่ตองการ

ในการเปดเว็บไซตของพอดแคสต (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) ใหเลือก ตัวเลอืก > เปดเว็บเพจ

พอดแคสตบางอยางสามารถโตตอบกับผูสรางไดดวยการแสดง
ความคิดเห็นหรือโหวต หากจะเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตเพื่อดําเนิน
การดังกลาว ใหเลือก ตัวเลอืก > ดูขอคิดเห็น

วิทยุ FM
การฟงวิทยุ
เลือก เมนู > เพลง > วิทยุ

การทํางานของวิทยุ FM ขึน้กับสายเสาอากาศที่ไมใชเสาอากาศ
ของโทรศัพทมือถือ ดังนั้น คณุตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมที่
ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพื่อการใชงานวิทยุ FM ได
อยางเหมาะสม

เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นเปนครั้งแรก คุณจะสามารถเลือกปรับหา
คลื่นสถานีวิทยุในพื้นที่ไดโดยอัตโนมัติ

หากตองการฟงสถานีกอนหนาหรือถัดไป เลือก  หรือ 

หากตองการปดเสียงวิทยุ เลือก 

เลือก ตัวเลือก และเลือกจากรายการตอไปนี้
สถานี  — ดูสถานีวิทยุที่จัดเก็บไว
หมุนสถานี  — คนหาสถานีวิทยุ
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จัดเก็บ  — บันทึกสถานีวิทยุที่จัดเก็บไว
ใชงานลําโพง หรือ ยกเลิกใชงานลําโพง — เปดหรือปดเสียง
ลําโพง
ความถี่ทางเลือก  — เลือกวาคุณตองการใหวิทยุคนหาคลื่น
ความถี่ RDS สําหรับสถานีที่ชัดเจนกวาโดยอัตโนมัติหรือไม หาก
ระดับความถี่เริ่มลดลง
เลนเปนพื้นหลงั  — กลับสูหนาจอหลัก โดยใหเครื่องเลนทํางาน
อยูเปนพื้นหลัง

การจัดการสถานีวิทยุ
เลือก เมนู > เพลง > วิทยุ

หากตองการฟงสถานีที่จัดเก็บไว เลือก ตัวเลือก > สถานี และ
เลือกสถานีจากรายการ

หากตองการลบหรือเปลี่ยนชื่อสถานี ใหเลือก ตัวเลอืก > สถานี >
ตัวเลือก > ลบ หรือ เปลี่ยนชื่อ

ในการตั้งคาความถี่ที่ตองการดวยตนเอง ใหเลือก ตัวเลอืก >
หมุนสถานี > ตัวเลอืก > หาคลืน่ดวยตนเอง
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วิดีโอ

คณุสามารถดาวนโหลดและสตรีมคลิปวิดีโอแบบ OTA จากบริการ
วิดีโออินเทอรเน็ตที่ใชรวมกันได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
โดยใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตหรือการเชื่อมตอ WLAN
นอกจากนี้ คุณสามารถถายโอนคลิปวิดีโอจากเครื่องพีซทีี่ใชรวม
กันไดไปยังโทรศัพทของคุณเพื่อดู

การดาวนโหลดวิดีโออาจเกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผาน
ระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับคาบริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

โทรศัพทของคุณอาจมีบริการที่กําหนดไวในเครือ่งแลวลวงหนา

ผูใหบริการอาจใหบริการเนื้อหาฟรีหรือคิดคาธรรมเนียม โปรดตรวจ
สอบราคาจากในบริการหรือจากผูใหบริการ

ดาวนโหลดและดูคลปิวิดีโอ
เชื่อมตอกับบริการวิดีโอ
1 เลือก เมนู > วิดีโอและทีวี
2 ในการเชื่อมตอกับบริการเพื่อติดตั้งบริการวิดีโอ ใหเลือก ลงิค

ขาววิดีโอ > ไดเรกทอรีวิดีโอ และบริการวิดีโอที่ตองการ
ในการเพิ่มลิงคขาววิดีโอดวยตนเอง ในมุมมองลิงคขาววิดีโอ
ใหเลือก ตัวเลอืก > เพิ่มลิงคขาว > เพิ่มดวยตนเอง

ดูคลิปวิดีโอ

ในการเรียกดูเนื้อหาของบริการวิดีโอที่ติดตั้ง ใหเลือก ลิงคขาว
วิดีโอ

เนื้อหาของบริการวิดีโอบางบริการแบงออกเปนประเภทตางๆ ใน
การเรียกดูคลิปวิดีโอ ใหเลือกประเภท

ในการคนหาคลิปวิดีโอในบริการ ใหเลือก คนหาวิดีโอ ตัวเลือก
การคนหาอาจไมมีอยูในบริการทั้งหมด

คลิปวิดีโอบางคลิปสามารถสตรีมแบบ OTA ได แตสําหรับคลิป
โออื่นๆ ตองดาวนโหลดไปยังโทรศัพทของคุณกอน ในการ

ดาวนโหลดคลิปวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > ดาวนโหลด หากคุณ
ออกจากแอปพลิเคชั่น การดาวนโหลดจะยังดําเนินตอไปโดยไม
แสดงบนหนาจอ คลิปวิดีโอที่ดาวนโหลดไวจะไดรับการจัดเก็บลง
ในวิดีโอของฉัน

ในการสตรีมคลิปวิดีโอหรือดูคลิปวิดีโอที่ดาวนโหลดไว ใหเลือก
ตัวเลือก > เลน
ในการดูปุมควบคุมระหวางการเลน ใหแตะที่หนาจอ
ในการปรับความดัง ใหใชปุมระดับเสียง

กําหนดเวลาดาวนโหลด

ในการกําหนดเวลาการดาวนโหลดอัตโนมัติสําหรับคลิปวิดีโอใน
บริการ ใหเลือก ตัวเลอืก > กําหนดเวลาดาวนโหลด
จะมีการดาวนโหลดคลิปวิดีโอใหมโดยอัตโนมัติทุกวันในเวลาที่
คุณกําหนด

ในการยกเลิกการดาวนโหลดที่ตั้งกําหนดเวลาไว ใหเลือก
ดาวนโหลดดวยตนเอง เปนวิธีการดาวนโหลด

ลิงคขาววิดีโอ
เลือก เมนู > วิดีโอและทีวี
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เนื้อหาของบริการวิดีโอที่ติดตั้งไดรับการเผยแพรโดยใชลิงคขาว
RSS ในการดูและจัดการลิงคขาวของคุณ ใหเลือก ลงิคขาววิดีโอ

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้
การสมัครลงิคขาว  — ตรวจสอบการเปนสมาชิกลิงคขาวปจจุบัน
ของคุณ
รายละเอียดลิงคขาว  — ดูขอมูลเกี่ยวกับลิงคขาววิดีโอ
เพิ่มลงิคขาว  — สมัครลิงคขาวใหม เลือก ผานสารบบวิดีโอ เพื่อ
เลือกลิงคขาวจากบรกิารตางๆ ในไดเรกทอรีวิดีโอ
รีเฟรชลิงคขาว  — รีเฟรชเนื้อหาของลิงคขาวทั้งหมด
จัดการบัญชีผูใช  — จดัการตัวเลือกบัญชีของคุณสําหรับลิงค
ขาวใดโดยเฉพาะ หากมี
ยาย  — ยายคลิปวิดีโอไปยังตําแหนงที่ตองการ

ในการดูคลิปวิดีโอที่มีอยูในลิงคขาว ใหเลือกลิงคขาวจากรายการ

วิดีโอของฉัน
วิดีโอของฉันเปนพื้นที่จัดเก็บสําหรับวิดโีอทั้งหมด คุณสามารถจัด
ทํารายการวิดีโอที่ดาวนโหลดไว และคลิปวิดีโอที่บันทึกไวดวย
กลองของโทรศัพทในมุมมองตางๆ แยกจากกันได

ในการเปดโฟลเดอรและดูคลิปวิดีโอ ใหเลือกโฟลเดอร ระหวางที่
กําลังเลนคลิปวิดีโอ หากตองการใชปุมควบคมุเพื่อควบคุมเครื่อง
เลน ใหแตะที่หนาจอ

ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้
ดาวนโหลดตอ  — เริ่มการดาวนโหลดที่ลมเหลวหรือพักไวตอ

ยกเลิกการดาวนโหลด  — ยกเลิกการดาวนโหลด
รายละเอียดวิดีโอ  — ดูขอมูลเกี่ยวกับคลิปวิดีโอ
คนหา  — คนหาคลิปวิดีโอ ปอนขอความในการคนหาที่ตรงกับชื่อ
ไฟล
สถานะหนวยความจํา  — ดูขนาดของหนวยความจําที่ใชไปแลว
และหนวยความจําที่เหลืออยู
เรียงตาม  — จัดเรียงคลิปวิดีโอ เลือกประเภทที่ตองการ
ยายและคัดลอก  — ยายหรือคัดลอกคลิปวิดีโอ เลือก คัดลอก
หรือ ยาย และตําแหนงที่ตองการ

การโอนวิดีโอจากเครื่องคอมพิวเตอร
ถายโอนคลิปวิดีโอของคุณเองจากอุปกรณที่ใชรวมกันไดโดยการ
ใชสายเคเบิลขอมูล USB ที่ใชรวมกันได จะแสดงเฉพาะคลิปวิดีโอ
ในรูปแบบที่โทรศัพทของคุณรองรับเทานั้น

1 ในการดูโทรศัพทของคุณบนเครือ่งพีซใีนฐานะหนวยความจํา
สํารองที่คุณสามารถถายโอนไฟลขอมูลตางๆ ได ใหเชื่อมตอ
โดยใชสายเคเบิลขอมูล USB

2 เลือก อุปกรณจัดเก็บขอมูล เปนโหมดการเชื่อมตอ
3 เลือกคลิปวิดีโอที่คุณตองการคัดลอกจากเครื่องพีซีของคุณ
4 ถายโอนคลิปวิดีโอไปยัง E:\My Videos ในหนวยความจํา

สํารองของโทรศัพทของคุณ หรือไปยัง F:\My Videos ใน
การดหนวยความจําที่ใชรวมกันได หากมี
คลิปวิดีโอที่ไดรับการถายโอนจะปรากฏในโฟลเดอรวิดีโอของ
ฉัน

การตั้งคาวิดีโอ
เลือก เมนู > วิดีโอและทีวี

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:
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การเลือกบริการวิดีโอ  — เลือกบริการวิดีโอที่คณุตองการให
ปรากฏในหนาจอหลัก นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่ม ลบ แกไข และดู
รายละเอียดของบริการวิดีโอ คุณไมสามารถแกไขบริการวิดีโอที่ได
รับการติดตั้งไวลวงหนา
การตั้งคาการเชื่อมตอ  — ในการกําหนดปลายทางของเครือขาย
ที่ใชสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย ใหเลือก การเชื่อมตอเครือ
ขาย. ในการเลือกการเชื่อมตอดวยตนเองทุกครั้งที่มีการเปดการ
เชื่อมตอเครือขาย ใหเลือก ถามทุกครั้ง
การควบคุมโดยผูปกครอง  — ตั้งคาการจํากัดอายุในการรับชม
วิดีโอ รหัสผานที่ใชจะเปนรหัสเดียวกันกับรหัสล็อคของโทรศัพท
การตั้งคาดัง้เดิมของรหัสล็อคคือ 12345 ในบริการวิดีโอตามสั่ง
วิดีโอที่มีการจํากัดอายุที่เทากันหรือมากกวาอายุที่คุณจํากัดไวจะ
ถูกซอนไว
หนวยความจําที่ตองการ  — เลือกตําแหนงที่จะจัดเก็บวิดีโอที่
ดาวนโหลดไว หากหนวยความจําที่เลือกเต็ม โทรศัพทจะจัดเก็บ
วิดีโอไวในหนวยความจําอื่น
ภาพยอ  — เลือกวาจะดาวนโหลดและดูภาพยอของลิงคขาววิดีโอ
หรือไม
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การปรับแตงโทรศัพทของคุณ

คณุสามารถปรับแตงเครื่องของคุณโดยเปลี่ยนโหมดสแตนดบาย
เมนูหลัก เสียง ธีม หรือขนาดแบบอักษร ตัวเลือการปรับแตงสวน
ใหญ เชน เปลี่ยนขนาดแบบอักษร สามารถเขาใชทางการตั้งคา
โทรศัพท

เปลี่ยนลักษณะของโทรศพัทของคุณ
เลือก เมนู > การตั้งคา และ ลกัษณะ

คณุสามารถใชลักษณะเพื่อเปลี่ยนลักษณะการแสดงผล เชน ภาพ
พื้นหลัง

ในการเปลี่ยนลักษณะที่ใชสําหรับทุกแอปพลิเคชั่นในเครื่อง เลือก
ทั่วไป ในการดูตัวอยางลักษณะกอนใชงาน ใหไปที่ลักษณะ และรอ
สักครู ในการเปดใชลักษณะ เลือก ตัวเลอืก > ตั้ง  แสดง
ลักษณะที่เปดใช

ในการตั้งภาพหรือภาพสไลดของภาพที่เปลี่ยนเปนภาพพื้นหลังใน
หนาจอหลัก เลือก ภาพพื้นหลงั > รูปภาพ หรือ สไลดโชว

ในการเปลี่ยนภาพที่แสดงในหนาจอหลักเมื่อรับสาย ใหเลือก ภาพ
การโทร

รูปแบบ
คณุสามารถใชรูปแบบเพื่อตั้งคา เสียง ขอความ เสียงอื่นๆ คําสั่ง
เสียงคือชื่อของแอปพลิเคชั่นหรือรูปแบบที่ปรากฏในรายการ ในรูป
แบบทั่วไป จะแสดงเฉพาะวันที่

เลือก เมนู > การตั้งคา และ รูปแบบ

ไปที่รูปแบบ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
ใชงาน  — เปดใชรูปแบบ
ปรับตั้งคา  — ปรับตั้งคารูปแบบ
ตั้งเวลา  — ตัง้คารูปแบบใหทํางานจนถึงชวงเวลาหนึ่งในอีก 24
ชั่วโมง

เมื่อหมดเวลา โปรไฟลจะเปลี่ยนกลับไปที่อันเดิม ในหนาจอหลัก
 แสดงรูปแบบที่ตั้งเวลาไว รูปแบบออฟไลนกําหนดไมได

ในการสรางรูปแบบใหม เลือก ตัวเลือก > สรางใหม

เสยีง 3-D
เสียง 3-D ชวยใหคุณสามารถเปดใชเอฟเฟกตเสียงสามมิติสําหรบั
เสียงเรียกเขาได ไมใชเสียงเรียกเขาทุกเสียงจะสนับสนุน
เอฟเฟกต 3-D

เลือก เมนู > การตั้งคา และ รูปแบบ ไปที่รูปแบบ และเลือก ตัว
เลอืก > ปรับตั้งคา

ในการเปดใชเอฟเฟกต 3-D ที่จะใชกับเสียงเรียกเขา ใหเลอืก
เอฟเฟกตเรียกเขา 3-D แลวเลือกเอฟเฟกตที่ตองการ

ในการเปลี่ยนเอฟเฟกตเสียง 3-D ที่จะใชกับเสียงเรียกเขา ใหเลือก
เสยีงสะทอนเรียกเขา 3-D แลวเลือกเอฟเฟกตที่ตองการ

ในการฟงเอฟเฟกต 3-D กอนการเลือก ใหไปที่เอฟเฟกตนั้น และรอ
สักครู
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แกไขหนาจอหลัก

ในการแกไขรายการ เชน การแจงเตือนอีเมล ในหนาจอหลัก เลือก
ตัวเลือก > แกไขเนื้อหา

ในการกําหนดภาพหรือภาพสไลดเปนภาพพื้นหลังที่แสดงในหนา
จอหลัก ใหเลือก เมนู > การตั้งคา และ ลักษณะ > ภาพพื้นหลงั

ในการเปลี่ยนนาฬิกาที่แสดงในหนาจอหลกั แตะที่นาฬิกา และ
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > ชนิดนาฬิกา

การแกไขเมนูหลัก
ในเมนู คณุสามารถเขาถึงฟงกชันในโทรศัพทของคุณได ในการ
เปดเมนูหลัก ใหกดปุมเมนู

ในการเปลี่ยนมุมมองเมนู เลือก ตัวเลอืก > มุมมองแบบรายการ
หรือ มุมมองแบบตาราง

ในการจัดองคประกอบเมนูหลักใหม ใหเลือก ตัวเลือก > จัดวาง
ตัวอยางเชน ในการยายไอคอนเมนูไปไวที่โฟลเดอรอื่น ใหเลือก
ไอคอน ตัวเลือก > ยายไปโฟลเดอร และโฟลเดอรใหม คุณ
สามารถลากและวางไอคอนไปไวที่ตําแหนงใหมในเมนูหลัก
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แอปพลิเคชั่น

ปฏิทิน
ในการเปดปฏิทิน เลือก เมนู > ปฏิทิน

หนาจอปฏิทิน

หากตองการสลับระหวางมุมมองเดือน สัปดาห และบันทึกสิ่งที่ตอง
ทํา ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนมุมมอง > วัน, สปัดาห หรือ 
สิ่งที่ตองทํา

ในการเปลี่ยนวันที่เริ่มตนของสัปดาห มุมมองที่ปรากฏเมื่อคุณเปด
ปฏทิิน หรือการตั้งคาเสียงเตือนปฏิทิน เลือก ตัวเลอืก > การตั้ง
คา

ในการไปยังวันที่ใดวันที่หนึ่ง ใหเลือก ตัวเลอืก > ไปยังวันที่

แถบเครื่องมือปฏิทิน
จากแถบเครื่องมือ เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

 มุมมองถัดไป  — เลือกมุมมองเดือน
 มุมมองถัดไป  — เลือกมุมมองสัปดาห
 มุมมองถัดไป  — เลือกมุมมองวัน
 มุมมองถัดไป  — เลือกมุมมองสิ่งที่ตองทํา
 การประชุมใหม  — เพิ่มการเตือนการประชุมใหม
 บนัทึกสิง่ที่ตองทําใหม  — เพิ่มบันทึกสิ่งที่ตองทําใหม

การสรางรายการปฏิทิน
1 ในการเพิ่มรายการปฏิทินใหม ใหแตะที่วันที่ที่ตองการ แลว

เลือก ตัวเลือก > รายการใหม และจากตัวเลือกตอไปนี้

การประชุม  — เพิ่มการเตือนการประชุมของคุณ
คําขอประชุม  — สรางและสงคําขอประชุมใหม คุณตองตั้งคา
ศูนยฝากขอความไวสําหรับสงคําขอ
บันทึก  — เขียนบันทึกทั่วไปสําหรับวันนั้น
วันครบรอบ  — เพิ่มการเตือนวันเกิดหรอืวันพิเศษตางๆ (เปน
รายการที่เกิดขึ้นซ้ําทุกป)
บันทึกสิ่งที่ตองทํา  — เพิ่มการเตือนถึงงานที่ตองทําใหเสร็จ
ภายในวันที่กําหนดไว

2 ปอนรายละเอียดทุกชอง แตะที่ชองเพื่อปอนขอความ หาก
ตองการปดระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ เลือก 
หากตองการเพิ่มรายละเอียดใหกับรายการ เลือก ตัวเลอืก >
เพิ่มรายละเอียด

3 ในการบันทึกรายการนั้น ใหเลือก เรียบรอย

เมื่อเสียงเตือนปฏิทินดังขึน้ ใหเลือก เงียบ เพื่อปดเสียงเตือน

ในการปดเสียงเตือนของปฏิทิน ใหเลือก หยุด

ในการตั้งเตือนการเลื่อนปลกุ ใหเลือก เลื่อนปลกุ

ในการกําหนดระยะเวลาใหเสียงเตือนปฏิทินดังขึน้อีกครั้งหลังจาก
เลื่อนการปลุก ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > เวลาเลื่อนปลกุ

การจัดการรายการปฏิทิน

ในการลบเหตุการณตางๆ ใหเปดมุมมองเดือน และเลือก ตัว
เลอืก > ลบรายการ > กอนวันที่ที่เลอืก หรือ รายการทั้งหมด
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ในการเลือกวางานนั้นเสร็จสมบรูณแลวในมุมมองสิ่งที่ตองทํา
เลือกงานและ ตัวเลอืก > เลือกเปนทําแลว

ในการสงบันทึกปฏทิินไปยังเครื่องที่รองรับ เลือก ตัวเลอืก > สง
หากเครื่องอื่นไมรองรับเวลาในรูปแบบ Coordinated Universal
Time (UTC) ขอมูลของรายการปฏิทินที่ไดรับอาจแสดงไดไมถูก
ตอง

ปฏิทินจันทรคติ
ฟงกชันปฏทิินจันทรคติจะสามารถใชงานไดเมือ่ภาษาในเครื่องเปน
ภาษาจีนเทานั้น

ในการเปดใชงานฟงกชันปฏทิินจันทรคติ ในมุมมองปฏทิิน ให
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > Lunar calendar > เปด

ในการดูขอมูลของวันที่ทางจันทรคติอยางละเอียด ใหกดที่วันที่
แลวเลือก ตัวเลอืก > View lunar data

นาฬิกา 
ตั้งคาเวลาและวันที่
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > นาฬิกา

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้
เวลา  — ตั้งคาเวลา
วันที่  — ตั้งคาวันที่
อัพเดตเวลาอัตโนมัติ  — ตั้งคาเครือขายใหอัพเดตขอมูลเวลา วัน
ที่ และเขตเวลาสําหรับโทรศัพทของคุณโดยอัตโนมัติ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

นาฬิกาปลุก
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > นาฬิกา

ในการตั้งปลุกใหม ใหเลือก ปลุกใหม ตั้งเวลาปลุก เลือก เตือน
ซ้ํา เพื่อตั้งวาจะใหมีการปลุกซ้ําหรือไมและเมื่อใด แลวเลือก
เรียบรอย

ในการดูการปลุกที่กําลังทํางานและไมไดทํางาน เลือก การปลุก
เมื่อการปลุกกําลังทํางาน  จะปรากฏขึน้ เมื่อเปดใชการปลุกซ้ํา

 จะปรากฏขึน้

ในการลบการปลุก เลือก การปลกุ เลื่อนไปที่การปลุก แลวเลือก
ตัวเลือก > ลบการปลุก

ในการปดการปลุกเมื่อเลยเวลาปลกุที่กําหนด เลือก หยุด ในการ
เลื่อนการปลุก เลือก เลือ่นปลุก
หากโทรศัพทของคุณปดอยูเมื่อเลยเวลาปลุกที่กําหนด โทรศัพท
จะเปดขึน้เองและเริ่มสงเสียงปลุก

ในการกําหนดเวลาเลื่อนปลุก เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > เวลา
เลือ่นปลุก

ในการเปลี่ยนเสียงปลุก เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > เสยีง
นาฬิกาปลุก

เวลาโลก
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > นาฬิกา

ในการดูเวลาปจจุบันในสถานที่อื่น เลือก เวลาโลก ในการเพิ่ม
สถานที่ในรายการ เลือก ตัวเลือก > เพิ่มสถานที่
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ในการตั้งสถานที่ปจจุบันของคณุ เลื่อนไปที่สถานที ่แลวเลือก ตัว
เลอืก > ตั้งเปนสถานที่ปจจุบัน เวลาในเครื่องของคุณจะเปลี่ยน
ไปตามสถานที่ที่เลือก ตรวจดูใหแนใจวาเวลาถูกตองและตรงกับ
เขตเวลาของคุณ

RealPlayer 
คุณสามารถใช RealPlayer เลนคลิปวิดีโอหรือเรียกขอมูลสื่อโดย
วิธี OTA โดยไมตองบันทึกไฟลเหลานั้นลงในโทรศัพทกอน

RealPlayer ไมตองรองรับรูปแบบทั้งหมดหรือความแตกตางของรูป
แบบไฟล

การเลนวิดีโอคลิป
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > RealPlayer

ในการเลนวิดีโอคลิป ใหเลือก วิดีโอคลิป และคลิป

ในการดูไฟลที่เลนลาสุด ในหนาจอหลัก เลือก รายการที่เพิ่งเลน

ในรายการวิดีโอคลิป เลื่อนไปที่คลิป เลือก ตัวเลอืก และจากตัว
เลือกตอไปนี้
ใชคลปิวิดีโอ  — เพื่อกําหนดคลิปวิดีโอใหเปนเสียงเรียกเขาหรือ
ใหกับรายชื่อหนึ่งรายชื่อ
เลอืก/ไมเลือก  — เลือกรายการในรายการที่จะสงหรือลบหลาย
รายการในครั้งเดียวกัน
ดูรายละเอียด  —  ดูรายละเอียดตางๆ ของรายการที่เลือก เชน รูป
แบบ ความละเอียด และระยะเวลา
การตั้งคา  — แกไขการตั้งคาการเลนวิดีโอและสตรีมมิ่ง

ในวิดีโอคลิป ลิงคที่สตรีมและเลนลาสุด ไอคอนแถบเครื่องมือตอ
ไปนี่อาจใชได:

 สง  — สงวิดีโอคลิปหรือลิงคการสตรีม
 เลน  —  เลนคลิปวิดีโอหรือวิดีโอสตรีม
 ลบ  — เลนวิดีโอคลิปหรือลิงคการสตรีม
 ลบ  — ลบไฟลจากรายการที่เลนลาสุด

สตรีมเนื้อหาผาน over the air
ใน RealPlayer คณุสามารถเปดไดเฉพาะลิงค RTSP อยางไรก็ตาม
RealPlayer จะเลนไฟล RAM หากคุณเปดลิงค HTTP ไปที่เบราเซอร

เลือก เมนู > แอปพลฯิ > RealPlayer

ในการสตรีมเนื้อหา over the air (บริการเครือขาย) เลือก ลิงค
การสตรีม และลิงค คณุสามารถรับลิงคการสตรีมในขอความ

หรือมัลติมีเดีย หรือเปดลิงคในเว็บเพจ
กอนเริ่มการสตรีมเนื้อหา เครื่องของคุณเชื่อมตอกับไซตและเริ่ม
โหลดเนื้อหา เนื้อหาไมไดรับการบันทึกลงในโทรศัพท

การตั้งคา RealPlayer
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > RealPlayer

คุณอาจไดรับการตั้งคา RealPlayer ในขอความพิเศษจากผูให
บริการของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอผูใหบริการของ
คุณ

ในการเลือกการตั้งคาสําหรับวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา >
วิดีโอ
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ในการเลือกวาจะใชเซริฟเวอรพร็อกซีใด การเปลี่ยนจุดเชื่อมตอ
เริ่มตน และการตั้งชวงพอรตที่ใช เมื่อเชื่อมตอ เลือก ตัวเลอืก >
การตั้งคา > การสตรีม โปรดติดตอขอการตั้งคาที่ถูกตองจากผู
ใหบริการของคุณ

1 ในการแกไขการตั้งคาขัน้สูง เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา >
การสตรีม > เครือขาย > ตัวเลือก > การตั้งคาชั้นสูง

2 ในการเลือกแบนดวิธที่ใชสําหรับประเภทเครือขาย เลือก
ประเภทเครือขายและคาที่ตองการ
ในการแกไขแบนดวิธของคุณ เลือก ผูใชกําหนด

เครื่องบนัทึก
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > เครื่องบนัทึก

คณุสามารถใชแอปพลิเคชั่นเครื่องบันทึกในการบันทึกเสียงและ
การสนทนาทางโทรศัพทได

เครื่องบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูลหรือเชื่อมตอ GPRS
อยู

ในการบันทึกคลิปเสียง ใหเลือก 

ในการหยุดบันทึกคลิปเสียง ใหเลือก 

ในการรับฟงคลิปเสียง เลือก 

ในการเลือกคณุภาพการบันทึกหรือตําแหนงที่คุณตองการจัดเก็บ
คลิปเสียงของคุณ เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

บันทึกบทสนทนา โดยเปดเครื่องบันทึกไว เลือก  คูสนทนาทั้ง
สองฝายจะไดยินเสียงตามชวงเวลาปกติระหวางการบันทึก

บันทึก
การเขียนบันทึก

ในการเขยีนบันทึก เลือก ตัวเลอืก > บนัทึกใหม แตะที่ชองบันทึก
เพื่อปอนขอความ แลวเลือก 

คุณสามารถจัดเก็บไฟลขอความตัวอักษรทั่วไป (รูปแบบไฟล .txt)
ที่ไดรับลงในบันทึก

การจัดการบันทึก
เลือก เมนู > เมนู > บนัทึก

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้
เปด  — เปดบันทึก
สง  — สงบันทึกไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได
ลบ  — ลบบันทึก นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบบันทึกหลายบันทึก
ไดพรอมกัน ในการเลือกบนัทึกแตละรายการที่คุณตองการลบ
เลือก ตัวเลือก > เลอืก/ไมเลอืก และลบบันทึก
การซิงโครไนซ  — ซงิโครไนซบันทึกกับแอปพลิเคชั่นที่ใชรวม
กันไดในอุปกรณที่ใชรวมกันได หรือกําหนดการตั้งคาการ

ไนซ

Office
ตัวจัดการไฟล
เกี่ยวกับตัวจัดการไฟล
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล
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คุณสามารถใชตัวจัดการไฟลเรียกด ูจัดการ และเปดไฟลที่อยูใน
โทรศัพท หนวยความจําขนาดใหญ การดหนวยความจํา หรือไดรฟ
ตัวนอกที่ใชงานรวมกันได

ตวัเลือกที่มีใหขึน้อยูกับหนวยความจําที่คุณเลือก

การคนหาและจัดเรียงไฟล
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล

ในการคนหาไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > คนหา ปอนขอความสําหรับ
คนหาที่ตรงกับชื่อของไฟล

ในการยายและคัดลอกไฟลและแฟมขอมูล หรือในการสรางแฟม
ขอมูลใหมในหนวยความจํา เลือก ตัวเลือก > จัดวาง และตัวเลือก
ที่ตองการ

ในการเรียงลําดับไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > เรียงลําดับตาม และ
ประเภทที่ตองการ

การแกไขการดหนวยความจํา
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล

ตวัเลือกนี้จะมีในกรณีที่ใสการดหนวยความจําที่ใชงานรวมกันไดลง
ในโทรศัพทเทานั้น

เลือก ตัวเลือก และเลือกจากรายการตอไปนี้
ตัวเลือกการดความจํา  — เปลี่ยนชื่อหรือฟอรแมตการดหนวย
ความจํา
รหัสผานการด  — รหัสผานที่ปองกันการดหนวยความจํา
ปลดลอ็คการดความจํา  — ปลดล็อคการดหนวยความจํา

การสํารองขอมูลไฟลในการดหนวยความจํา
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล

ในการสํารองไฟล เลือกประเภทไฟลที่คุณตองการสํารองในการด
หนวยความจําและ ตัวเลอืก > สํารองขอมูลตอนนี้ ตรวจสอบให
แนใจวาการดหนวยความจําของคณุมีหนวยความจําวางอยูเพียง
พอสําหรับไฟลที่คุณเลือกที่จะสํารอง

การฟอรแมตหนวยความจําสํารอง
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล

เมื่อมีการฟอรแมตหนวยความจําขนาดใหญใหม ขอมูลทั้งหมดใน
หนวยความจําจะหายไปอยางถาวร ดังนั้นจึงควรสํารองขอมูลที่คุณ
ตองการเก็บไวกอนฟอรแมตหนวยความจํา คุณสามารถใชชุด
โปรแกรม Nokia Ovi Suite เพื่อสํารองขอมูลไปไวที่คอมพิวเตอรที่
ใชรวมกันได เทคโนโลยีการจัดการสิทธิแ์บบดิจิตอล (DRM) อาจ
ทําใหไมสามารถเรียกคืนขอมูลบางอยางที่ทําสํารองไว โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณหากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DRM
ที่ใชกับเนื้อหาของคุณ

ในการการฟอรแมตหนวยความจําขนาดใหญ เลือก ตัวเลือก >
ฟอรแมตความจําขนาดใหญ หนวยความจําขนาดใหญโดยใช
ซอฟตแวรของพีซเีนื่องจากอาจทําใหประสิทธิภาพในการทํางาน
ดอยลง

การฟอรแมตไมสามารถรับประกันไดวาขอมูลที่เปนความลับทุก
อยางที่อยูในหนวยความจําขนาดใหญของเครื่องจะหายไปอยาง
ถาวร การฟอรแมตแบบมาตรฐานเปนเพียงแคการกําหนดใหพื้นที่ที่
ถูกฟอรแมตเปนพื้นที่วางที่สามารถใชงานได และลบที่อยูในการ
คนหาไฟลเหลานั้นอีกครั้ง การกูขอมูลที่ถูกฟอรแมตหรือแมแต
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ขอมูลที่ถูกเขียนทับอาจยังทําไดโดยใชเครื่องมือและซอฟตแวรกู
ขอมูลแบบพิเศษ

พจนานุกรม
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > พจนานุกรม

ในการแปลขอความจากภาษาหนึ่งเปนอีกภาษาหนึ่ง ใหปอน
ขอความนั้นในชองคนหา เมื่อคุณปอนขอความนั้น คําแปลที่แนะนํา
จะปรากฏขึ้น ในการแปลคํา เลือกคําจากรายการ
รองรับเฉพาะบางภาษาเทานั้น

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
ฟง  — ฟงเสียงคําที่เลือก
ประวัติ  — คนหาคําแปลกอนหนาจากเซสชันปจจุบัน
ภาษา  — เปลี่ยนภาษาตนทางหรือภาษาเปาหมาย ดาวนโหลด
ภาษาจากอินเทอรเน็ต หรือลบภาษาออกจากพจนานุกรม คุณไม
สามารถลบภาษาอังกฤษออกจากพจนานุกรมได คุณสามารถติดตั้ง
ภาษาไดเพิ่มอีกสองภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
เสยีงพูด  — แกไขการตั้งคาคุณลักษณะของเสียง คุณสามารถ
ปรับความเร็วและระดับความดังของเสียงได

Quickoffice
เกี่ยวกับ Quickoffice
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > Quickoffice

Quickoffice ประกอบดวย Quickword สําหรับดูเอกสาร Microsoft
Word, Quicksheet สําหรับการดูแผนงาน Microsoft Excel,
Quickpoint สําหรับการนําเสนองานของ Microsoft PowerPoint
และ Quickmanager สําหรับการซือ้ซอฟตแวร คุณสามารถดู
เอกสาร Microsoft Office 2000, XP, 2003 และ 2007 (รูปแบบ

ไฟล DOC, XLS และ PPT) ดวย Quickoffice หากคุณมีรุนตัวแกไข
ของ Quickoffice คุณยังสามารถแกไขไฟลไดอีกดวย

แตไมไดสนับสนุนรูปแบบหรอืคุณสมบัติของไฟลทั้งหมด

ตัวแปลง
ดวยฟงกชันตัวแปลง คณุสามารถแปลงหนวยการวัดจากหนวยหนึ่ง
เปนอีกหนวยหนึ่งได

ตัวแปลงอาจมีขอจํากัดดานความแมนยําและขอผิดพลาดในการ
ปดเศษ

ตัวแปลงสกุลเงิน
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > ตัวแปลงคา

เลือก ประเภท > สกุลเงิน กอนการแปลงสกุลเงิน คุณตองเลือก
สกุลเงินหลัก และปอนอัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงินหลักที่ระบบตั้งไว
คือ โฮม อัตราสําหรับสกุลเงินหลักคือ 1 เสมอ

1 เลือก ตัวเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน
2 ชื่อเริ่มตนสําหรับรายการสกุลเงินคือ ตางประเทศ หากตองการ

เปลี่ยนชื่อสกุลเงิน ใหเลือก ตัวเลอืก > เปลีย่นชื่อสกุลเงิน
3 เพิ่มอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน แลวเลือก เรียบรอย
4 ในชองหนวยอีกชองหนึ่ง ใหเลือกสกุลเงินผลลัพธที่คุณ

ตองการแปลง
5 ในชองจํานวน ใหปอนคาที่คุณตองการแปลง ชองจํานวนอีก

ชองหนึ่งจะแสดงคาที่แปลงแลวโดยอัตโนมัติ

ในกาเรปลี่ยนสกุลเงินหลัก ใหเลือก ตัวเลอืก > อัตราแลก
เปลีย่น สกุลเงินและ ตัวเลอืก > ตั้งเปนสกุลเงินหลกั
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เมื่อคุณเปลี่ยนสกุลเงินหลกั คุณตองพิมพอัตราแลกเปลี่ยนใหม
เพราะอัตราแลกเปลีย่นทั้งหมดที่ตั้งไวจะถูกลบออก

การแปลงหนวยวัด
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > ตัวแปลงคา

1 ในชองประเภท ใหเลือกหนวยวัดที่คุณตองการใช
2 ในชองหนวยแรก ใหเลือกหนวยที่คุณตองการแปลง
3 ในชองหนวยอีกชองหนึ่ง ใหเลือกหนวยผลลัพธที่คุณตองการ

แปลง
4 ในชองจํานวน ใหปอนคาที่คุณตองการแปลง

ชองจํานวนอีกชองหนึ่งจะแสดงคาที่แปลงแลวโดยอัตโนมัติ

เครื่องคิดเลข
สรางการคํานวณ
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > คิดเลข

เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากัดในเรื่องความถูกตองและใชสําหรับการ
คํานวณแบบงายๆ เทานั้น

ในการคํานวณ ปอนตัวเลขชุดแรกที่จะคํานวณ ในการลบตัวเลข
เลือกปุม Backspace เลือกฟงกชัน เชน บวก หรือลบ ปอนตัวเลขชุด
ที่สองของการคํานวณ และเลือก =

บนัทึกการคํานวณ

ในการบันทึกผลการคํานวณ เลือก ตัวเลือก > หนวยความจํา >
จัดเก็บ ผลลัพธที่บันทึกไวจะแทนที่ผลลัพธที่เก็บไวหนวยความ
จํากอนหนานี้

ในการดึงผลลัพธของการคํานวณจากหนวยความจําและใชในการ
คํานวณ เลือก ตัวเลอืก > หนวยความจํา > เรียกคืน

ในการดูผลลัพธที่บันทึกไวลาสุด เลือก ตัวเลือก > ผลลพัธ
ลาสุด การออกจากเครื่องคิดเลขหรือปดเครื่องไมเปนการลบหนวย
ความจํา คณุสามารถเรียกคืนผลลัพธลาสุดที่เก็บไวในครั้งถัดไปที่
คุณเปดเครื่องคิดเลข

Zip manager 
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > Zip

ดวยตัวจัดการ Zip คณุสามารถสรางไฟลอารไคฟใหมเพื่อจัดเก็บ
ไฟลที่บีบอัดในรูปแบบ ZIP เพิ่มไฟลที่บีบอัดไฟลเดียวหรือหลาย
ไฟล หรือไดเรกทอรีสําหรับอารไคฟ ตั้งคา ลบ หรือเปลี่ยนรหัส
นอารไคฟสําหรับอารไคฟที่ไดรับการปองกันแลว และเปลี่ยน
ตั้งคา เชน ระดับการบีบอัด

คุณสามารถจัดเก็บไฟลถาวรไดทั้งในหนวยความจําโทรศัพทหรือ
ในการดหนวยความจํา

บันทึกที่ใชงาน 
บันทึกที่ใชงานชวยใหคณุสามารถสรางบันทึกที่มีภาพและเสียง
หรือวิดีโอคลิป และคุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกกับรายชื่อไดดวย
บันทึกจะปรากฏขึน้ระหวางการสนทนากับรายชื่อ

สรางและแกไขบนัทึก 
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > บันทึกที่ใช

ในการสรางบันทึก ใหเริ่มตนเขยีนขอความ
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ในการแกไขบันทึก ใหเลือกบันทึกและ ตัวเลือก > ตัวเลอืกการ
แกไข

ในการเพิ่มลักษณะตัวหนา ตัวเอียง หรือขดีเสนใตใหกับขอความ
ของคุณ หรือเปลี่ยนสีของแบบอักษร ใหกดปุม Shift คางไว และ
เลื่อนไปที่ขอความที่จะเลือก จากนั้นเลือก ตัวเลอืก > ตัวอักษร

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
ใส  — แทรกรูปภาพ เสียง หรือวิดีโอคลิป นามบัตร บุคมารคของ
เว็บ และไฟล
สง  — สงบันทึก
ลงิคบนัทึกกับสาย  — เลือก เพิ่มรายชื่อ เพื่อเชื่อมโยงบันทึกไป
ยังรายชื่อ บันทึกจะปรากฏขึ้นเมื่อโทรออกหรือรับสายจากรายชื่อ

การตั้งคาสมุดบนัทึก
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > บนัทึกที่ใช และ 
ตัวเลอืก > การตั้งคา

ในการเลือกตําแหนงที่จะจัดเก็บบันทึก ใหเลือก หนวยความจําที่
ใช และหนวยความจําที่ตองการ

ในการเปลี่ยนแปลงเคาโครงของบันทึกที่ใชงาน หรือในการดู
บันทึกในรูปแบบรายการ ใหเลือก เปลี่ยนมุมมอง > กริด หรือ
รายการ

ในการดูบันทึกในพื้นหลังระหวางโทรออกหรือรับสาย ใหเลือก
แสดงบนัทึกระหวางโทร > ใช

Adobe Reader
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > Adobe PDF

ดวย Adobe Reader คุณสามารถอานเอกสาร PDF ที่โทรศัพทของ
คุณ คนหาขอความในเอกสาร แกไขการตั้งคา เชน ระดับการซมู
และหนา และสงไฟล PDF โดยใชอีเมล
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การตั้งคา

คาบางอยางของโทรศัพทอาจถูกตั้งไวลวงหนาโดยผูใหบริการ
และคุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลงคาเหลานั้นได

การตั้งคาโทรศัพท
การตั้งคาวันที่และเวลา
เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศพัท > วันที่และเวลา

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
เวลา  — ปอนเวลาปจจุบัน
เขตเวลา  — เลือกตําแหนงที่คุณอยู
วันที่  — ปอนวันที่
รูปแบบวันที่  — เลือกรูปแบบวันที่
ตัวแบงวัน  — เลือกสัญลักษณที่คั่นระหวางวัน เดือน และป
รูปแบบเวลา  — เลือกรูปแบบเวลา
ตัวแบงเวลา  — เลือกสญัลักษณที่คั่นระหวางชั่วโมงและนาที
ชนิดนาฬิกา  — เลือกประเภทนาฬิกา
เสยีงนาฬิกาปลุก  — เลือกแบบเสียงสําหรับนาฬิกาปลุก
เวลาเลือ่นปลุก  — ปรับเวลาเลื่อนปลุก
วันทํางาน  — เลือกวันทํางานของคุณ จากนั้นคุณสามารถจะตั้ง
เวลาใหปลุกเฉพาะในตอนเชาของวันทํางานได เปนตน
อัพเดตเวลาอัตโนมัติ  — ในการอัพเดตเวลา วันที่ และเขตเวลา
เลือก เปด บริการเสริมจากระบบเครือขายนี้อาจไมสามารถใชงาน
ไดในบางเครือขาย

เสยีงพูด
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > เสยีงพูด

ดวยฟงกชันเสียงพูด คุณสามารถกําหนดภาษา เสียง และ
คุณสมบัติของเสียงสําหรับตวัอานขอความได

ในการกําหนดภาษาสําหรับตัวอานขอความ ใหเลือก ภาษา ในการ
ดาวนโหลดภาษาเพิ่มลงในโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลอืก >
ดาวนโหลดภาษา

เคล็ดลับ: เมื่อคุณดาวนโหลดภาษาใหม คณุจะตองดาวนโหลด
เสียงสําหรับภาษาดังกลาวอยางนอยหนึ่งเสียง

ในการกําหนดเสียงพูด ใหเลือก เสยีง เสียงขึน้อยูกับภาษาที่เลือก

ในการกําหนดอัตราความเร็วในการพูด ใหเลือก ความเร็ว

ในการกําหนดความดังในการพูด ใหเลือก ความดัง

ในการดูรายละเอียดของเสียง ใหเปดแท็บเสียง แลวเลือกเสียง
และ ตัวเลือก > ขอมูลเสียง ในการฟงเสียง ใหเลือกเสียง และ
เลือก ตัวเลือก > ฟงเสียง

ในการลบภาษาหรือเสียง ใหเลือกรายการ และเลือก ตัวเลือก >
ลบ

การตั้งคาตัวอานขอความ
ในการเปลี่ยนการตั้งคาตัวอานขอความ ใหเปดแท็บ การตั้งคา และ
กําหนดรายการตอไปนี้:
การตรวจจับภาษา  — เปดใชการตรวจหาภาษาที่ใชอานอัตโนมัติ
อานตอ  — เปดใชการอานขอความที่เลือกทั้งหมดแบบตอเนื่อง
พรอมทเสยีงพูด  — ตั้งคาตัวอานขอความเพื่อใสคําแนะนําใน
ขอความ

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 129



ที่มาของเสยีง  — ฟงขอความผานหูฟงหรือลําโพง

การตั้งคาภาษา
เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศพัท > ภาษา

ในการเปลี่ยนภาษาของเครื่อง ใหเลือก ภาษาที่ใชในเครื่อง

ในการเปลี่ยนภาษาที่ใชเขยีน เลือก ภาษาที่ใชเขียน

ในการเปดหรือปดตัวชวยสะกดคํา ใหเลือก ตัวชวยสะกดคํา

การตั้งคาจอแสดงผล
เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศพัท > จอภาพ

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ตัวตรวจจับแสง  — ปรับความไวของเซนเซอรแสงในอุปกรณของ
คุณ เซนเซอรแสงจะเปดไฟเมื่อคุณอยูในที่ที่มีแสงสลัว และปดไฟ
เมื่ออยูในที่ที่สวาง
ขนาดแบบอักษร  — เลือกขนาดขอความและไอคอนบนหนาจอ
โลโกหรือขอความตอนรับ  — เลือกวาคณุตองการใหแสดง
บันทึกหรือภาพเมื่อคุณเปดเครื่องหรือไม
เวลาแสงสวาง  — ตั้งระยะเวลาที่ใหไฟเปดอยูเมื่อคุณหยุดใช
เครื่อง

เสยีงสัง่งาน

ในการเปดใชคําสั่งเสียงพิเศษสําหรับการเปดใชแอปพลิเคชั่นและ
รูปแบบ ใหกดปุมโทรคางไวเมื่อเครื่องอยูในหนาจอหลัก

ในการควบคมุโทรศัพทของคุณดวยคําสั่งเสียงพิเศษ ใหกดปุมโทร
คางไวเมื่อเครื่องอยูในหนาจอหลัก แลวเปลงคําสั่งเสียง คําสั่ง
เสียงคือชื่อของแอปพลิเคชั่นหรือรูปแบบที่ปรากฏในรายการ

เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > คําสั่งเสียง

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้
เปลีย่นคําสั่ง  — แกไขคําสั่งเสียง
เลน  — ฟงรายการเสียงสังเคราะห
ลบเสียงสั่งงานออก  — ลบคําสั่งเสียงที่คุณเพิ่มดวยตนเอง
การตั้งคา  — ปรับการตั้งคา
บทแนะนําเสียงสั่งงาน  — เปดบทแนะนําของเสียงสั่งงาน

การตั้งคาเซนเซอรและการหมุนหนาจอ
เมื่อคุณเปดใชงานเซนเซอรในโทรศพัทของคุณ คุณจะสามารถ
ควบคุมบางฟงกชันไดโดยการหมุน

เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > ตั้งคาเซนเซอร

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
เซนเซอร  — เปดใชงานเซนเซอร
ควบคุมการหมุน  — เลือก การเงียบเสียงโทร และ การเลือ่น
ปลุก เพื่อปดเสียงสายเรียกเขาและเลือ่นการปลุก โดยคว่ําหนาจอ
โทรศัพทลง เลือกหมุนหนาจออัตโนมัติ เพื่อหมุนเนื้อหาในหนา
จอแสดงผลโดยอัตโนมัต ิเมื่อคุณหมุนเครื่องไปทางซายหรือพลิก
เครื่องใหกลับอยูในแนวตั้ง แอปพลิเคชั่นและคุณสมบัติบางอยาง
อาจไมสนับสนุนการหมุนเนื้อหาในหนาจอแสดงผล
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การตั้งคาสไลด
เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศพัท > จัดการโทรศัพท >
การตั้งคาฝาสไลด

ในการตั้งคาใหเครื่องลอ็คปุมกดเมื่อคุณปดสไลด ใหเลือก ลอ็ค
ปุมเมื่อปดฝาสไลด

การตั้งคาอุปกรณเสริม
เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศพัท > อุปกรณเสริม

ชองเสียบอุปกรณเสริมบางชองจะแสดงประเภทของอุปกรณเสริม
ที่ตอเขากับเครื่อง

เลือกอุปกรณเสริมและจากตัวเลอืกตอไปนี้
รูปแบบที่ตั้งไว  — ตัง้คารูปแบบที่คุณตองการใชในแตละครั้งที่
เชื่อมตออุปกรณเสริมบางอยางที่ใชรวมกันไดเขากับโทรศัพท
ตอบรับอัตโนมัติ  — เลือกวาคุณตองการใหโทรศัพทรับสายเรียก
เขาโดยอัตโนมัติหรือไมหลังผานไป 5 วินาที หากตั้งคาแบบเสียง
เปน บี๊พหนึ่งครั้ง หรือ เงียบ การตอบรับอัตโนมัตจิะไมทํางาน
แสงไฟ  — กําหนดวาจะใหเปดไฟคางไวหรือไมหลังจากหมดเวลา

การตั้งคาที่ใชไดขึ้นอยูกับประเภทของอุปกรณเสริม

การตั้งคาออก TV
ในการเปลี่ยนการตั้งคาการเชื่อมตอออก TV ใหเลือก ออกทีวี และ
จากตัวเลือกตอไปนี้
รูปแบบที่ตั้งไว  — กําหนดรูปแบบที่คุณตองการเปดใชทุกครั้งที่
คุณตอสายวิดีโอ Nokia กับโทรศัพทของคุณ
อัตราสวนภาพทีวี  — เลือกสัดสวนภาพของโทรทัศน: ปกติ
หรือ จอกวาง สําหรับทีวีจอกวาง

ระบบทีวี  — เลือกระบบสัญญาณวิดโีออะนาล็อกที่ใชรวมกันไดกับ
โทรทัศนของคุณ
ตัวกรองภาพกะพริบ  — ในการปรับคุณภาพรูปภาพบนหนาจอ
โทรทัศน ใหเลือก เปด ตัวกรองภาพกะพริบอาจลดการกะพริบของ
ภาพในหนาจอโทรทัศนไดเพียงบางรุนเทานั้น

การตั้งคาแอปพลเิคชั่น
เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > ตั้งคาแอปพลเิคชั่น

ในการตั้งคาแอปพลิเคชั่น คุณสามารถแกไขการตั้งคาแอปพลิ
เคชั่นบางอยางในโทรศัพทของคุณได

ในการแกไขการตั้งคา คุณยังสามารถเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา
ในแตละแอปพลิเคชั่นได

การอัพเดตโทรศัพท
เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > จัดการโทรศัพท >
อัพเดตอุปกรณ

เมื่อใชการอัพเดตโทรศัพท คุณสามารถเชื่อมตอกับเซริฟเวอรและ
รับการตั้งกําหนดคาของโทรศัพทของคุณ, สรางรูปแบบเซริฟเวอร
ใหม, ดูเวอรชันซอฟตแวรที่มีอยูและขอมูลโทรศัพท หรือดูและ
จัดการรูปแบบเซริฟเวอรที่มีอยู

หากระบบเครือขายของคุณสนับสนุนการอัพเดตซอฟตแวรในแบบ
OTA คณุยังสามารถขอรับการอัพเดตดังกลาวผานทางเครื่อง
โทรศัพท

คุณอาจรับรูปแบบเซริฟเวอรและการตั้งกําหนดคาอื่นๆ จากผูให
บริการหรือแผนกจัดการขอมูลบริษัท การตั้งกําหนดคาอาจรวมถึง
การตั้งคาการเชื่อมตอและคาอื่นๆ ที่ใชโดยแอปพลิเคชั่นที่แตกตาง
กันในอุปกรณของคุณ
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ในการเชื่อมตอกับเซริฟเวอรและรับการตั้งกําหนดคาของโทรศัพท
ของคุณ เลือก ตัวเลอืก > รูปแบบเซิรฟเวอร, รูปแบบ และ ตัว
เลอืก > เริ่มการกําหนดคา

ในการสรางรูปแบบเซิรฟเวอร เลือก ตัวเลอืก > รูปแบบ
เซิรฟเวอร > ตัวเลือก > รูปแบบเซิรฟเวอรใหม

ในการลบรูปแบบเซริฟเวอร และเลือกรูปแบบและ ตัวเลอืก > ลบ

ในการตรวจสอบการอัพเดตซอฟตแวร เลือก ตัวเลือก > ตรวจ
สอบการอัพเดต

คําเตือน:
หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร คุณจะไมสามารถใช
โทรศัพท แมแตกับการโทรออกฉุกเฉิน จนกวาจะติดตั้งเสร็จและ
สตารทโทรศัพทอีกครั้ง ตองแนใจวาไดสํารองขอมลูไวแลวกอน
ยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอัพเดต

การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟแวรอาจทําใหมีการสงขอมูล
จํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรี่สําหรับโทรศพัทของคุณมีพลังงาน
เพียงพอ หรือเชื่อมตออยูกับเครื่องชารจกอนเริ่มอัพเดต

การตั้งคาความปลอดภัย
โทรศพัทและซิม
เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศพัท > จัดการโทรศัพท >
ความปลอดภัย > โทรศพัทและซิมการด

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

คําขอรหัส PIN  — เมื่อเปดใชงาน คุณจะตองปอนรหัสทุกครั้งที่
เปดโทรศัพท ซมิการดบางตัวอาจไมอนุญาตใหคุณปดใชงานการ
ถามรหัส PIN
รหัส PIN, รหัส PIN2 และ รหัสล็อค — คุณสามารถเปลี่ยนรหัส
PIN, PIN2 และรหัสล็อคได ในการตั้งรหัสเหลานี้ คุณสามารถใชได
เฉพาะตัวเลขตัง้แต 0 ถึง 9 เทานั้น และหลีกเลี่ยงการใชรหัสที่
คลายกับหมายเลขฉุกเฉินเพื่อปองกันไมใหมีการโทรไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินโดยไมไดตั้งใจ หากคุณลืมรหัส PIN หรือ PIN2
โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ หากคุณลืมรหัสล็อค โปรดติดตอ
ศูนย Nokia Care หรือผูใหบริการของคุณ
เวลาล็อคเครื่องอัตโนมัติ  — ในการปองกันการใชงานโดยไมได
รับอนุญาต คณุสามารถตัง้เวลาล็อคโทรศัพทอัตโนมัติได เมื่อล็อค
แลว โทรศัพทจะไมสามารถใชงานไดจนกวาจะปอนรหัสปลดล็อค
ที่ถูกตอง หากตองการปดใชงานระยะเวลาล็อคอัตโนมัติ ใหเลือก
ไมมี
ล็อคหากเปลี่ยนซิมการด  — คุณสามารถตั้งใหโทรศัพทถาม
รหัสล็อคไดเมื่อมีการใสซมิการดที่ไมรูจักลงในเครื่องของคุณ
โทรศัพทจะเก็บรายการซมิการดที่รูจักวาเปนการดของเจาของ
เครื่องไว
ล็อคโทรศพัทจากระยะไกล  — เปดหรือปดการล็อคโทรศัพท
จากระยะไกล
กลุมผูใชเฉพาะ  — คุณสามารถระบกุลุมคนที่คุณสามารถโทร
ติดตอและสามารถโทรติดตอคุณได (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)
ยืนยันบริการซิม  — คุณสามารถตั้งใหโทรศัพทแสดงขอความ
ยืนยันเมื่อคุณกําลังใชบริการของซิมการด (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
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การจัดการใบรับรอง
เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศพัท > จัดการโทรศัพท >
ความปลอดภัย > การจัดการใบรับรอง

คณุควรใชใบรับรองแบบดจิิตอลหากตองการเชื่อมตอกับธนาคาร
แบบออนไลนหรือไซตอื่นๆ หรือเซริฟเวอรระยะไกล เพื่อดําเนินการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการถายโอนขอมูลที่เปนความลับ และหาก
ตองการลดความเสี่ยงจากไวรัสหรือซอฟตแวรที่ใหโทษอื่นๆ และ
เพื่อใหแนใจในสิทธิ์การใชซอฟตแวร เมื่อดาวนโหลดและติดตั้ง
ซอฟตแวร

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ใบรับรองการอนุญาต  — ดูและแกไขใบรับรองสิทธิ์
ใบรับรองไซตนาเชื่อถือ  — ดูและแกไขใบรับรองไซตที่นา

ถือ
ใบรับรองสวนตัว  — ดูและแกไขใบรับรองสวนตัว
ใบรับรองโทรศพัท  — ดูและแกไขใบรับรองเครื่อง

ใบรับรองดิจิตอลไมรับประกันความปลอดภยั ใบรับรองเหลานี้ใช
เพื่อตรวจสอบถึงที่มาของซอฟตแวร

ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กับการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตัง้ซอฟตแวรลงคอนขางมาก
แตคุณก็ควรใชใบรับรองอยางถูกวิธีเพื่อใหไดประโยชนจากการ
รักษาความปลอดภยัที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวย การมีใบรับรอง
เพียงอยางเดียวมไิดเปนการปกปองเครื่องแตอยางใด หากตองการ
ใหเครื่องมีความปลอดภัยมากขึน้ ตัวจัดการใบรับรองจําเปนตองมี
ใบรับรองของแทที่ถูกตองหรือนาเชื่อถือดวย ใบรับรองมีอายุการใช
งานจํากัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองที่ไมถูกตอง"
ปรากฏขึน้ แมวาใบรับรองนั้นจะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวัน
และเวลาปจจุบันในเครือ่งของคุณถูกตอง

ดูรายละเอียดของใบรับรอง — ตรวจสอบวาเปนใบรับรองของ
แท
คุณสามารถมั่นใจไดวาเซิรฟเวอรนั้นถูกตอง ก็ตอเมื่อมีการตรวจ
สอบลายเซ็น และระยะเวลาที่ใบรับรองเซริฟเวอรนั้นมีผลบังคับใช
แลวเทานั้น

คุณจะไดรับขอความแจง หากเซริฟเวอรนั้นไมใชเซิรฟเวอรจริง
หรือในกรณีที่คุณไมมีใบรับรองความปลอดภัยที่ถกูตองในเครื่อง
ของคุณ

หากตองการตรวจสอบรายละเอียดของใบรับรอง เลือก ตัวเลือก >
รายละเอียดใบรับรอง เครื่องจะตรวจสอบระยะเวลาที่มีผลบังคับ
ใชของใบรับรอง และขอความตอไปนี้ขอความใดขอความหนึ่งอาจ
ปรากฏขึ้น:

ใบรับรองไมผานความเชื่อถือ  — คุณไมไดตั้งคาใหแอปพลิ
เคชั่นใดใชใบรบัรองนี้
ใบรับรองหมดอายุ  — ระยะเวลาที่ใชใบรับรองไดสิ้นสุดลงแลว
ใบรับรองยังไมถูกตอง  — ระยะเวลาที่ใชใบรับรองยังไมเริ่มตน
ใบรับรองเสยีหาย  — ไมสามารถใชใบรับรองได โปรดติดตอผูที่
ออกใบรับรองนั้น

การเปลีย่นการตั้งคาความนาเชื่อถือ
กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบใหแนใจ
วาคุณสามารถเชื่อถือขอมลูของเจาของใบรับรองนี้ได และตรวจ
สอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูในรายชื่อ

ในการเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับใบรับรองสิทธิ์ เลือก ตัวเลอืก >
การตั้งคาความเชื่อถือ รายการแอปพลิเคชั่นที่สามารถใชใบ
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รับรองที่เลือกไวจะปรากฏขึ้นที่หนาจอ ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับใบรับรอง
นั้นดวย ตัวอยางเชน:

การติดตั้ง Symbian: ใช — ใบรับรองนี้สามารถรับรองที่มาของ
แอปพลิเคชั่นระบบปฏบิัติการ Symbian ใหมได
อินเทอรเน็ต: ใช — ใบรับรองนี้สามารถรับรองรับรองเซริฟเวอรได
การติดตั้งแอปพลิเคชั่น: ใช — ใบรับรองนี้สามารถรับรองที่มา
ของแอปพลิเคชั่น Java ใหมได

ในการเปลี่ยนคา เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนการตั้งคารับรอง

ชุดความปลอดภัย
เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศพัท > จัดการโทรศัพท >
ความปลอดภัย > ชุดความปลอดภัย

ในการดูหรือแกไขโมดูลความปลอดภยั (หากมี) ใหเลือกโมดูลจาก
รายการ

หากตองการดูขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโมดูลความปลอดภยั
เลือก ตัวเลือก > รายละเอียดความปลอดภัย

การเรียกคืนการตั้งคาดั้งเดิม
เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศพัท > จัดการโทรศัพท >
การตั้งคาดั้งเดิม

คณุสามารถรีเซ็ตการตั้งคาบางอยางใหกลับไปเปนคาเดิมได โดย
คณุจําเปนตองมีรหัสล็อค

ภายหลังการรีเซต็ เครื่องอาจใชเวลาเปดเครื่องนานขึน้ เอกสาร
และไฟลตางๆ จะไมไดรับผลกระทบ

เนื้อหาที่มีการปองกัน
ในการจัดการใบอนุญาตสิทธิ์แบบดิจิตอล ใหเลือก เมนู > การตั้ง
คา และ โทรศพัท > จัดการโทรศัพท > ความปลอดภัย >
เนื้อหาที่มีการปองกัน

การจัดการลขิสิทธิ์ของขอมูลแบบดิจิตอล

เจาของเนื้อหาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์ดิจิตอล (DRM)
แบบตางๆ เพื่อปกปองทรัพยสินทางปญญาของเจาของ รวมถึง
ลิขสิทธิ์ โทรศัพทนี้ใชซอฟตแวร DRM หลายประเภทเพื่อเขาสู
เนื้อหาที่ม ีDRM ปองกันไว ดวยโทรศัพทรุนนี้ คุณสามารถเขาสู
เนื้อหาที่ปองกันดวย WMDRM 10, OMA DRM 1.0 และ OMA DRM 2.0
หากซอฟตแวร DRM เฉพาะไมสามารถปองกันเนื้อหาได เจาของ
เนื้อหาอาจขอใหยกเลิกความสามารถของซอฟตแวร DRM ในการ
เขาสูเนื้อหาใหมที่ DRM นั้นปองกันไว การยกเลิกอาจปองกันการนํา
เนื้อหาที่ม ีDRM ปองกันไวบางเนื้อหาที่อยูในโทรศัพทของคุณมา
ใชอีกครั้ง การยกเลิกซอฟตแวร DRM ไมมีผลตอการใชเนื้อหาที่มี
การปองกันดวย DRM ประเภทอื่นหรือการใชเนื้อหาที่ไมมี DRM
ปองกันไว

เนื้อหาที่ปองกันดวยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล (DRM) จะมาพรอม
กับรหัสการใชที่เกี่ยวของซึ่งทําหนาที่ระบุถึงสิทธิของคุณในการใช
เนื้อหา

หากโทรศัพทของคุณมีขอมูลที่ปองกันดวย OMA DRM เมื่อจะ
สํารองขอมูลทั้งรหัสการใชและขอมูลนั้น ใหใชฟงกชั่นการสํารอง
ขอมูลจากโปรแกรม Nokia Ovi Suite

หากโทรศัพทมีเนื้อหาที่ปองกันดวย WMDRM ทั้งรหัสการใชและ
เนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหนวยความจําของโทรศัพท
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คณุอาจสูญเสียรหัสการใชและเนื้อหาหากไฟลในโทรศัพทของคุณ
เสีย การสูญหายของรหัสการใชหรือเนื้อหาอาจจํากัดความสามารถ
ในการใชเนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพทของคุณอีกครั้ง สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการของคุณ

รหัสการใชบางอยางอาจจะเชื่อมตอกับซมิการดใดซิมการดหนึ่ง
และเนื้อหาที่ไดรับการปองกันไวจะเขาถงึไดเฉพาะเมือ่ใสซมิการด
ดงักลาวไวในเครื่องแลวเทานั้น

ไฟการแจงเตือน
เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศพัท > ไฟแจงเตือน

ในการเปดหรือปดไฟกะพริบพรอมทํางาน ใหเลือก ไฟสแตนด
เมื่อมีการเปดไฟกะพริบพรอมทํางาน ไฟปุมเมนูจะติดขึ้นเปนระยะๆ

ในการเปดหรือปดไฟแจงเตือน ใหเลือก ไฟแจงเตือน
เมื่อเปดใชงานไฟแจงเตือน ไฟปุมเมนูจะสวางขึน้เปนระยะๆ เพื่อ
แจงเตือนเหตุการณตางๆ ที่พลาดไป เชน สายที่ไมไดรับ หรือ
ขอความที่ไมไดอาน

ตัวจัดการแอปพลเิคชั่น
เกี่ยวกับตัวจัดการแอปพลิเคชั่น
เลือก เมนู > การตั้งคา และ จัดการแอปฯ

ดวยตัวจัดการแอปพลิเคชั่น คุณสามารถดูชุดซอฟตแวรที่ติดตั้งลง
ในเครื่องได คณุสามารถดูรายละเอียดของแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้ง
แลว ลบแอปพลิเคชั่น และระบุการตั้งคาการติดตั้งได

คณุสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรประเภทตางๆ ตอไป
นี้ในเครื่องของคุณ

• แอปพลิเคชั่น JME ที่ใชเทคโนโลยี Java™ ซึง่มนีามสกุล .jad
หรือ .jar

• ซอฟตแวรและแอปพลิเคชั่นอื่นที่เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการ
Symbian ที่มีนามสกุล .sis หรือ .sisx

• อุปกรณขนาดเล็กที่มีนามสกุล .wgz

ติดตั้งเฉพาะซอฟตแวรที่ใชงานรวมกันกับโทรศัพทของคุณได

ติดตั้งแอปพลเิคชั่น
คุณอาจทําการถายโอนไฟลการติดตั้งไปยงัอุปกรณของคุณจาก
คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได หรือดาวนโหลดในระหวางการ
เรียกดู หรือสงถึงคณุเปนขอความมัลติมีเดีย เปนสิ่งที่แนบมาใน
อีเมล หรือโดยการใชวิธีการเชื่อมตออื่นๆ เชน การเชื่อมตอ
Bluetooth

คุณสามารถใช Nokia Application Installer ใน Nokia Ovi Suite
เพื่อติดตั้งแอปพลเิคชั่นลงในโทรศพัทของคุณ

ไอคอนในตัวจัดการแอปพลิเคชั่นจะบงบอกถึงสิ่งตอไปนี้

แอปพลิเคชั่น SIS หรือ SISX
แอปพลิเคชั่น Java
เครื่องมือตางๆ

แอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งไวในการดหนวยความจํา
แอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งไวในหนวยความจําสํารอง

ขอสําคัญ:  ตดิตั้งและใชเฉพาะแอปพลเิคชั่นและซอฟตแวรอื่นๆ
จากแหลงที่วางใจไดเทานั้น เชน แอปพลิเคชั่นที่มีสัญลักษณจาก
Symbian หรือผานการทดสอบรับรองจาก Java Verified™

กอนการติดตั้ง ควรปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปนี้
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• ในการดูขอมลูประเภทแอปพลิเคชั่น หมายเลขเวอรชัน และ
ซัพพลายเออรหรือผูผลิตแอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตัวเลือก > ดู
รายละเอียด

ในการแสดงรายละเอียดใบรับรองความปลอดภัยของแอปพลิ
เคชั่น ใหเลือก รายละเอียด: > ใบรับรอง: > ดูราย
ละเอียด ควบคุมการใชใบรับรองดิจิตอลในการจดัการ

รอง
• หากคุณติดตั้งไฟลที่มีการอัพเดตหรือการแกไขโปรแกรมเดิม

ที่มีอยู คณุจะเรียกคืนไดเฉพาะโปรแกรมตนฉบบัหากคุณมี
ไฟลการติดตั้งตนฉบับหรือขอมูลสํารองของชุดซอฟตแวรที่
ลบออกไปอยางครบถวน ในการเรียกคืนแอปพลิเคชั่นตนฉบับ
ใหลบแอปพลิเคชั่นดังกลาวออกกอน และติดตั้งแอปพลิเคชั่น
นั้นอีกครั้งจากไฟลการติดตัง้ตนฉบับหรือขอมูลสํารอง

ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Java ตองใชไฟล JAR หากไมมีไฟล
นี้ เครื่องจะขอใหคุณดาวนโหลด หากไมไดระบุจุดเชื่อมตอไว
ใหกับแอปพลิเคชั่น เครื่องจะขอใหคุณเลือกกอน

ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น ใหปฏบิัติดังนี้

1 ในการคนหาไฟลการติดตั้ง ใหเลือก เมนู > การตั้งคา และ
จัดการแอปฯ หรือคนหาไฟลการติดตั้งโดยใชตัวจัดการไฟล
หรือเลือก ขอความ > ถาดเขา และเปดขอความที่มีไฟลการ
ติดตั้ง

2 ในตัวจัดการแอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตัวเลอืก > ติดตั้ง ใน
พลิเคชั่นอื่น ใหเลือกไฟลการติดตั้งเพื่อเริ่มตนการติดตั้ง

ในระหวางการตดิตั้ง โทรศัพทจะแสดงขอมูลความคืบหนาใน
การติดตั้ง หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นโดยไมใชลายเซ็น
ดิจิตอลหรือการรับรอง โทรศัพทจะแจงเตือน ใหดําเนินการติด
ตั้งตอหากคุณแนใจถึงแหลงที่มาและตวัโปรแกรมนั้น

ในการเริ่มแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้ง ใหคนหาแอปพลิเคชั่นนั้นในเมนู
แลวเลือกแอปพลิเคชั่น หากแอปพลิเคชั่นไมมีโฟลเดอรเริ่มตนที่
กําหนดไว แอปพลิเคชั่นจะถูกติดตั้งในโฟลเดอร แอปฯ ที่ติดตั้ง
แลว ในเมนูหลัก

ในการดูวาติดตั้งหรือลบชุดซอฟตแวรใดและทําไปเมื่อใด ใหเลือก
ตัวเลือก > ดูบันทึกการใช

ขอสําคัญ:  โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคชั่นแอนตี้ไวรัส
เพียงหนึ่งรายการเทานั้น การมีแอปพลิเคชั่นที่มีคุณสมบัติแอนตี้
ไวรัสมากกวาหนึ่งรายการ อาจสงผลตอประสิทธิภาพและการ
ทํางานของเครื่อง หรืออาจทําใหเครื่องหยุดทํางานได

หลังจากที่คุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในการดหนวยความจําที่ใช
รวมกันไดแลว ไฟลการติดตั้ง (.sis, .sisx) ยังคงอยูในหนวยความจํา
ของโทรศัพท ไฟลอาจใชหนวยความจําเปนจํานวนมาก และ
กีดขวางไมใหคุณจัดเก็บไฟลอื่น ในการเพิ่มหนวยความจําใหเพียง
พอ ใชโปรแกรม Nokia Ovi Suite ในการสํารองขอมูลไฟลการติด
ตั้งไปยังเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได จากนั้น ใหใชตัว
จัดการไฟลลบไฟลการติดตั้งเหลานั้นออกจากหนวยความจํา
โทรศัพท หากไฟล .sis เปนสิ่งที่แนบมากับขอความ ใหลบขอความ
ดังกลาวออกจากถาดรับขอความ

การลบแอปพลเิคชั่น
เลือก เมนู > การตั้งคา และ จัดการแอปฯ

หากตองการลบแพคเกจซอฟตแวร ใหเลือก แอปฯ ที่ติดตั้ง
แลว > ตัวเลือก > ถอนติดตั้ง เลือก ใช เพื่อยืนยัน

หากคุณทําการลบซอฟตแวร คณุจะติดตัง้ซอฟตแวรนั้นใหมไดตอ
เมื่อคุณมีชุดซอฟตแวรตนฉบับหรือสําเนาสํารองที่ครบถวนของชุด
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ซอฟตแวรที่ลบออกไป หากคุณลบชุดซอฟตแวรออก คุณอาจจะ
ไมสามารถเปดเอกสารที่สรางโดยใชซอฟตแวรนั้นไดอีก

หากมีชุดซอฟตแวรอีกชุดหนึ่งที่ตองใชกับชุดซอฟตแวรที่คุณลบ
ออกไป นั่นหมายความวาชุดซอฟตแวรอีกชุดหนึ่งนั้นจะไมสามารถ
ใชงานได ดูรายละเอียดจากเอกสารอางอิงเกี่ยวกับชุดซอฟตแวรที่
ติดตั้งไว

การตั้งคาตัวจัดการแอปพลิเคชั่น
เลือก เมนู > การตั้งคา และ จัดการแอปฯ

เลือก การตั้งคาการติดตั้ง และเลือกจากรายการตอไปนี้
การติดตั้งซอฟตแวร  — เลือกวาจะใหติดตั้งซอฟตแวร Symbian
ซึง่ไมมีลายเซ็นดิจิตอลที่ไมผานการรับรองหรือไม
ตรวจใบรับรองออนไลน  — เลือกเพื่อตรวจสอบใบรับรองแบบ
ออนไลนกอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่น
ที่อยูเว็บที่ตั้งไว  — ตั้งคาที่อยูเว็บเริ่มตนที่จะใชเมือ่มีการตรวจ
สอบใบรับรองออนไลน

การตั้งคาการโทร
การตั้งคาการโทร
เลือก เมนู > การตั้งคา เลือก การโทร > โทร และจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
สง ID ผูโทรเขาของฉัน  — เลือก ใช เพื่อแสดงหมายเลข
โทรศัพทของคุณใหผูรับสายทราบ ในการใชการตั้งคาที่ไดตกลง
ไวกับผูใหบริการของคุณ ใหเลือก ตั้งจากเครือขาย) (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)
สง ID โทรอินเทอรเน็ต  — เลือก ใช เพื่อแสดง ID โทร
อินเทอรเน็ตของคุณใหผูรับสายทราบ

สายเรียกซอน  — กําหนดใหโทรศัพทแจงใหคุณทราบเมื่อมีสาย
โทรเขามาในขณะที่คณุสนทนาอยู (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) หรือตรวจสอบวาฟงกชันดังกลาวทํางานอยูหรือไม
สายเรียกซอนอินเทอรเน็ต  — กําหนดใหโทรศัพทแจงใหคุณ
ทราบเมื่อมีสายอินเทอรเน็ตสายใหมติดตอเขามาในขณะที่คุณ
สนทนาอยู
แจงเตือนโทรอินเทอรเน็ต  — เลือก เปด เพื่อตั้งใหโทรศัพทแจง
เตือนเมื่อมสีายอินเทอรเน็ตโทรเขามา หากคุณเลือก ปด โทรศัพท
จะแจงใหทราบเฉพาะในกรณีที่คุณไมไดรับสาย
ปฏิเสธสายดวยขอความ  — กําหนดใหโทรศัพทปฏิเสธสายที่
โทรเขามาพรอมสงขอความตัวอักษรเพื่อแจงใหผูโทรทราบวา
ทําไมคุณจึงไมสามารถรับสายได
ขอความปฏิเสธ  — เขยีนขอความตัวอักษรแบบมาตรฐานที่จะสง
ไปถึงผูโทรเมื่อคุณปฏิเสธสาย
วิดีโอตัวเองในสายที่รับ  — เลือกเพื่ออนุญาตหรือไมอนุญาตใหมี
การสงวิดโีอในขณะที่โทรสายวิดโีอจากโทรศัพทของคณุ
รูปภาพในสายวิดีโอ  — หากไมมีการสงวิดีโอในระหวางที่มีการ
สนทนาทางวิดีโอ คณุสามารถเลือกภาพนิ่งที่จะใหปรากฏแทน
โทรซ้ําอัตโนมัติ  — ตัง้ใหโทรศัพทลองโทรซ้ําสูงสุด 10 ครั้งหาก
โทรติดตอไมสําเร็จ หากตองการหยุดโทรซ้ํา ใหกดปุมวางสาย
แสดงเวลาการโทร  — ตั้งใหแสดงระยะเวลาสนทนาขณะอยูใน
สาย
สรุปหลงัการโทร  — ตัง้ใหแสดงระยะเวลาสนทนาหลังจากวาง
สายแลว
การโทรดวน  — เปดใชงานการโทรดวน
รับไดทุกปุม  — เปดใชงานการรับสายดวยปุมใดก็ได
สายที่ใช  — การตั้งคานี้ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะแสดง
เฉพาะเมื่อซมิการดรองรับระบบสองหมายเลขสําหรับผูสมัครใช
บริการ หรือสองสายโทรศัพท เลือกสายโทรศัพทที่คุณตองการใช
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เพื่อโทรออกและสงขอความตัวอักษร คุณสามารถรับสายที่โทรเขา
มาไดจากทั้งสองสายโทรศัพทไมวาคุณจะเลือกสายใดไวก็ตาม
หากคุณเลือก สาย 2 และไมไดสมัครใชบริการของเครือขายนี้ คุณ
จะไมสามารถโทรออกได เมื่อเลือกสายที่ 2  จะปรากฏในหนาจอ
หลัก
การเปลีย่นสาย  — เลือกเพื่อปองกันไมใหมีการเลือกสาย (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) หากซิมการดของคุณรองรับ หากตองการ
เปลี่ยนคานี้ คุณตองปอนรหัส PIN2

การโอนสาย 
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การโทร > โอนสาย

การโอนสายทําใหคุณสามารถโอนสายเรียกเขาไปยังศูนยฝาก
ขอความเสียงของคุณหรือหมายเลขโทรศัพทอื่นได หากตองการ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

1 เลือกประเภทของสายที่จะโอนและตัวเลือกการโอน ตัวอยาง
เชน หากตองการโอนสายสนทนาทั้งหมด ใหเลือก สาย
สนทนา > สายสนทนาทั้งหมด

2 ในการเปดใชการโอนสาย ใหเลือก ใชงาน
3 หากตองการโอนสายไปยังศูนยฝากขอความเสียงของคุณ ให

เลือก ไปยังศูนยขอความเสียง
4 หากตองการโอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพทอื่น ใหเลือก ไป

ที่เบอรอื่น และปอนหมายเลข หรือเลือก คนหา เพื่อดึง
หมายเลขที่จัดเก็บไวในรายชื่อ

สามารถใชงานตัวเลือกการโอนหลายรายการไดพรอมกัน เมื่อมีการ
โอนสายทั้งหมด  จะปรากฏขึ้นในหนาจอหลัก

การจํากัดการโทร
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การโทร > จํากัดการโทร

ฟงกชันจํากัดการโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะชวยให
คุณสามารถจํากัดการโทรออกหรือรับสายโทรเขาในเครื่องได
ตัวอยางเชน คณุสามารถจํากัดสายโทรออกตางประเทศหรือสาย
โทรเขาเมือ่คุณอยูตางประเทศได ในการเปลี่ยนการตั้งคา คุณตอง
มีรหัสระบบซึ่งไดรับจากผูใหบริการของคุณ

การจํากัดสายสนทนา

เลือกตัวเลือกการจํากัดการโทรที่ตองการ และ ใชงาน, ยกเลกิ
หรือ ตรวจสอบสถานะ การจํากัดการโทรมีผลกับสายทุกประเภท
รวมถึงสายขอมูล

การจํากัดการโทรทางอินเทอรเน็ต

ในการเลือกวาจะอนุญาตสายนิรนามจากอินเทอรเน็ตหรือไม เลือก
จํากัดโทรนิรนาม
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การแกไขปญหา

คําถาม: รหัสผานของฉันสําหรับรหัสลอ็ค PIN หรือ PUK คือ
อะไร

คําตอบ: รหัสล็อคเริ่มตนคือ 12345 หากคุณลืมรหัสล็อค ใหติดตอ
ผูจําหนายเครื่องของคุณ หากคุณลืมรหัส PIN หรือ PUK หรือหาก
คุณไมไดรับรหัส ใหติดตอผูใหบริการเครอืขายของคุณ
เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับรหัสผาน ตดิตอผูใหบริการจุดเชื่อมตอของคณุ
เชน ผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) หรือผูใหบริการเครอืขาย

คําถาม: ฉันจะปดแอปพลิเคชั่นที่ไมตอบสนองไดอยางไร

คําตอบ: เลือก ตัวเลอืก > แสดงแอปฯที่เปดและไปที่แอปพลิ
เคชั่นโดยใชปุมเมนู กดคางไวที่ปุมเมนูเพื่อเปดแอปพลิเคชั่น และ
เลือก ตัวเลือก > ออก

คําถาม: เหตุใดภาพจึงไมชัด

คําตอบ: แนใจวาหนาเลนสกลองนั้นสะอาด

คําถาม: เหตุใดจึงมีจุดสวาง สผีิดเพี้ยน บนหนาจอทุกครั้งที่
เปดเครื่อง

คําตอบ: นี่คือลักษณะของหนาจอประเภทนี้ บางหนาจออาจมี
พิกเซลหรือจุดที่ปรากฏหรือไมปรากฏ นี่เปนเรื่องปกต ิไมใช
ขอผิดพลาด

คําถาม: เหตุใดโทรศพัท Nokia ของฉันจึงเริ่มการเชื่อมตอ
GPS ไมได

คําตอบ: การเริ่มตนการเชื่อมตอ GPS อาจใชเวลาสักครูหรือนาน
กวานั้น การเริ่มตนการเชื่อมตอ GPS ในรถยนตอาจใชเวลานานกวา
หากคุณอยูในรม ใหออกไปกลางแจงเพื่อใหสามารถรับสัญญาณ
ไดดีขึ้น หากคุณอยูกลางแจง ใหไปยังบริเวณที่เปดโลงมากกวา
เดิม ตรวจดูวามือของคุณไมไดบังเสาอากาศ GPS ของอุปกรณ หาก
สภาพอากาศไมดี อาจสงผลตอความแรงของสัญญาณ 
บางคันใชกระจกสีตัดแสง (Athermic) ซึ่งอาจปดกั้นสัญญาณ
ดาวเทียม

คําถาม: เหตุใดฉันจึงไมพบเครื่องของเพื่อนขณะที่ใชการ
เชื่อมตอ Bluetooth

คําตอบ: ตรวจสอบวาทั้งสองอุปกรณนั้นใชรวมกันได เปดการเชื่อม
ตอ Bluetooth ไว และไมอยูในโหมดซอน ตรวจสอบวาระยะหาง
ระหวางสองเครื่องนั้นไมเกิน 10 เมตร (33 ฟุต) และไมมีกําแพง
หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ กั้นขวาง

คําถาม: เหตุใดฉันจึงไมสามารถสิ้นสดุการเชื่อมตอ
Bluetooth

คําตอบ: หากเครื่องอื่นถูกเชื่อมตอกับอุปกรณของคุณ คุณสามารถ
ปดการเชื่อมตอจากอุปกรณอื่นๆ หรือปดการใชงานการเชื่อมตอ
Bluetooth ในเครื่องของคุณ เลือก เมนู > การตั้งคา และ การ
เชื่อมตอ > Bluetooth > Bluetooth > ปด
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คําถาม: เหตุใดฉันจึงไมเห็นจุดเชื่อมตอ LAN (WLAN) ไรสาย
แมวาฉันจะทราบวาอยูในรัศมีที่ครอบคลุม

คําตอบ: จุดเชื่อมตอ WLAN อาจใชรหัสแบบ Service set identifier
(SSID) ที่ซอน คุณสามารถเขาถึงเครือขายซึ่งใช SSID ที่ซอนไว
หากคุณทราบ SSID ที่ถูกตอง และไดสรางจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
WLAN สําหรับเครือขายในโทรศัพท Nokia

คําถาม: ฉันจะปด LAN (WLAN) ไรสายในโทรศพัท Nokia ของ
ฉันอยางไร

คําตอบ: WLAN ในโทรศัพท Nokia –องคุณไดรับการปดการใชงาน
เมื่อคุณไมไดเชื่อมตอหรือพยายามเชื่อมตอกับจุดเชื่อมตออื่นๆ
หรือไมไดสแกนสําหรับเครือขายที่ใชได ในการลดการใชพลังงาน
แบตเตอรี่ คุณสามารถระบุวาอุปกรณ Nokia จะไมสแกน หรือสแกน
นอยครั้ง สําหรับเครือขายที่ใชในแบบพื้นหลัง WLAN ไดรับการเลิก
ใชงานระหวางการสแกนพื้นหลงั

ในการเปลี่ยนการตั้งคาการสแกนพื้นหลัง ใหทําดังนี้

1 เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > WLAN
2 ในการเพิ่มรอบเวลาการสแกนพื้นหลัง ใหปรับเวลาในการ

สแกนสําหรับเครือขาย หากตองการหยุดการสแกนพื้นหลัง ให
เลือก แสดงความพรอม WLAN > ไมตอง

3 หากตองการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ใหเลือก กลับ
เมื่อ แสดงความพรอม WLAN ตั้งเปน ไมตองไอคอนความ
พรอมในการใช WLAN จะไมปรากฏในหนาจอหลัก อยางไร
ก็ตาม คณุสามารถสแกนดวยตนเองสําหรับเครือขาย WLAN ที่
ใชได และเชื่อมตอกับเครือขาย WLAN ตามปกติ

คําถาม: ฉันควรทําอยางไรหากหนวยความจําเต็ม

คําตอบ: ลบรายการออกจากหนวยความจํา หาก หนวยความจํา
ไมพอที่จะดําเนินการ ลบบางขอมูลออกกอน หรือ หนวยความ
จําต่ํา ลบบางขอมูลออกจากความจําเครื่อง ปรากฏเมื่อคุณลบ
หลายรายการในเวลาเดียวกัน ใหลบทีละรายการโดยเริ่มตนจากที่
เล็กที่สุด

คําถาม: เหตุใดฉันจึงไมสามารถเลอืกรายชื่อติดตอสําหรับ
ขอความของฉํนได

คําตอบ: รายชื่อที่ติดตอไมมีหมายเลขโทรศัพท ที่อยู หรืออีเมล
แอดเดรส เลือก เมนู > รายชื่อ และรายชื่อที่เกี่ยวของ และแกไข
บัตรรายชื่อ

คําถาม: ฉันสามารถสิ้นสดุการเชื่อมตอขอมูล เมื่อเครื่องเริ่ม
ตนการเชื่อมตอครั้งแลวครั้งเลาไดอยางไร

คําตอบ: โทรศัพทอาจพยายามดึงขอความมัลติมีเดียจากศูนย
ขอความมัลติมีเดีย หากตองการหยุดการเชื่อมตอขอมูลของเครื่อง
ใหเลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลอืก > การตั้งคา > ขอความ
มัลติมีเดีย > การดึงมัลติมีเดีย เลือก ดวยตนเอง เพื่อใหศูนย
การรับสงมัลติมีเดียบันทึกขอความที่จะเรียกใชในภายหลังหรอื ปด
เพื่อละเวนขอความมัลติมีเดียขาเขาทั้งหมด หากคุณเลือก ดวย
ตนเองคุณไดรับการแจงเตือนเมือ่คุณมีขอความใหมในศูนย
ขอความมัลติมีเดีย หากคุณเลือก ปดอุปกรณจะไมทําการเชื่อมตอ
เครือขายใดๆ ที่เกี่ยวของกับการรับสงมัลติมีเดีย
ในการตั้งใหอุปกรณใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต ในกรณีที่คุณ
เริ่มตนแอปพลิเคชั่นหรือการดําเนินการที่ตองใช เลือก เมนู > การ
ตั้งคา และ การเชื่อมตอ > การตั้งคาการจัดการ > ขอมูล

เก็ต > การเชื่อมตอ GPRS > เมื่อตองการ
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หากปญหายังอยู ใหปดเครื่องและเปดใหม

คําถาม: ฉันสามารถใชโทรศัพท Nokia ของฉันเปนโมเด็ม
แฟกซกับพีซีที่รองรับหรือไม

คําตอบ: คณุไมสามารถใชอุปกรณของคุณเปนโมเด็มแฟกซ
อยางไรก็ตาม ดวยบริการโอนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คุณสามารถโอนสายแฟกซเรียกเขาไปที่หมายเลขแฟกซนั้น

คําถาม: ฉันจะปรับเทียบหนาจออยางไร

คําตอบ: หนาจอจะไดรับการปรับเทียบที่โรงงาน หากจําเปนตอง
ปรับเทียบหนาจออีกครั้ง ใหเลือก เมนู > การตั้งคา และ
โทรศพัท > ปอนแบบสัมผัส > ปรับเทียบคาหนาจอสมัผัส 
ทําตามคําแนะนํา
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เคล็ดลับเพื่อสิ่งแวดลอม

ตอไปนี้คือเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีที่คณุจะสามารถชวยปกปอง
แวดลอมได

ประหยัดพลังงาน
เมื่อคุณชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลวและถอดอุปกรณชารจออกจาก
โทรศัพท ใหถอดปลั๊กอุปกรณชารจออกจากเตารับที่ผนังดวย

กัน

คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่บอยครั้งมากนัก หากคุณดําเนิน
การดังตอไปนี้

• ปดและปดการใชงานแอปพลิเคชั่น บริการ และการเชื่อมตอ
เมื่อไมใชงาน

• ลดความสวางของหนาจอ
• ตั้งคาใหโทรศัพทเขาสูโหมดประหยัดพลังงานหลังจากระยะ

เวลาขั้นต่ําที่ไมมีการใชงาน หากมีโหมดดังลาวอยูในโทรศัพท
ของคุณ

• ปดการใชงานเสียงที่ไมจําเปน เชน เสียงปุมกดและเสียงเรียก
เขา

การหมุนเวียนมาใชใหม
วัสดุสวนใหญของโทรศัพท Nokia สามารถนํากลับมาใชใหมได
ตรวจสอบวิธีการนําผลิตภณัฑ Nokia ของคุณกลับมาใชใหมไดที่

www.nokia.com/werecycleหรือตรวจสอบบนโทรศัพทมือถือ
www.nokia.mobi/werecycle

นําบรรจุภณัฑและคูมือผูใชของคุณกลับมาหมุนเวียนใชใหมตาม
ระเบียบการหมุนเวียนมาใชใหมของทองถิ่นของคณุ

ลดการใชกระดาษ
คูมือผูใชนี้ชวยใหคุณเริ่มตนใชงานโทรศัพทของคุณได หาก
ตองการคําแนะนําอยางละเอียด ใหเปดวิธีใชในเครื่อง (ในแอปพลิ
เคชั่นสวนใหญ ใหเลือก ตัวเลอืก > วิธีใช) หากตองการการ
สนับสนุนเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.com/support

การเรียนรูเพิ่มเติม
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะทางสิ่งแวดลอม
ของอุปกรณของคุณ โปรดดูที่ www.nokia.com/ecodeclaration
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อุปกรณเสริม
อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

คําเตือน:
เลือกใชแตแบตเตอรี่ อปุกรณชารจ และอปุกรณเสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถ
ใชไดกบัเครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอนัตรายและทําให
การรับประกนัหรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชอปุกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากตองการทราบแหลงจําหนายอปุกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง สามารถสอบถามจากตวัแทน
จําหนายของคณุ

อปุกรณเสริมสําหรับโทรศพัทของคณุมีจําหนายอยูมากมาย หากตองการขอมูลเพิ่มเตมิ โปรดดทูี่
www.nokia.co.th/accessories

ขอกาํหนดทีค่วรปฏิบตัิสําหรับการใชอุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเดก็

• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยาดึงทีส่าย
ไฟ

• ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณเสริมที่ไดตดิตัง้ในพาหนะไดรับการตดิตั้งอยางแนน
หนาและทํางานอยางถกูตอง

• เฉพาะผูที่มีคณุสมบตัผิานการรับรองเทานั้นที่จะตดิตั้งอุปกรณเสริมในรถที่ตดิตั้งยากได

แบตเตอรี่

ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-4D ไมเกิน 240 นาที/430 นาที
(WCDMA/GSM)

ไมเกิน 310 ชัว่โมง/320
ชั่วโมง (WCDMA/GSM)

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลาโดยประมาณ และจะเปนไปตามการ
ประมาณการตอเมื่ออยูภายใตขอกําหนดทีเ่หมาะสมของเครือขายเทานั้น เวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบายขึ้นอยูกบัซิมการด คณุสมบัตทิี่ใช อายุและขอกาํหนดของแบตเตอรี่ อุณหภูมิในการ
เก็บแบตเตอรี่ ขอกําหนดของเครือขาย และปจจัยอืน่ๆ อกีมากมาย และเวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบายอาจสั้นกวาที่ระบุไวขางตนอยางมาก เสียงเรียกเขา การจัดการสายดวยระบบแฮนด
ฟรี การใชในโหมดดจิิตอล และคณุสมบตัอิื่นๆ จะใชพลงังานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาทีใ่ช
อปุกรณในการโทรจะสงผลตอเวลาสแตนดบาย ในทํานองเดยีวกนั ระยะเวลาที่เปดเครื่องรวมทัง้
ที่อยูในโหมดสแตนดบายก็มีผลตอระยะเวลาในการสนทนาดวยเชนกัน

แบตเตอรี่
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ
โทรศพัทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจประจุใหมได แบตเตอรี่ที่ไดรับการ
ออกแบบใหใชกบัโทรศพัทรุนนี้คือ BL-4D Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุนอื่นที่ใชงานไดกบัโทรศพัท
รุนนี้ โทรศพัทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงานจากอุปกรณชารจตอไปนี้ AC-10
หมายเลขรุนของอุปกรณชารจที่ถูกตองนั้นอาจแตกตางกันไปตามประเภทของปลั๊กเสยีบ ความ
แตกตางของปลั๊กเสยีบจะระบุไวดวยคาใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K หรือ UB

แบตเตอรี่สามารถนํามาชารจและคายประจุแบตเตอรี่ไดเปนรอยครั้ง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อม
สภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สัน้ลงอยางเห็น
ไดชดั ใหเปลีย่นแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น และชารจ
แบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสาํหรับโทรศพัทรุนนี้ทีไ่ดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น

หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน คณุอาจตองเชื่อมตอ
อปุกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลวเชือ่มตออีกครั้งเพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่
หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาทีส่ัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอน
ที่จะสามารถโทรออกได

การถอดออกอยางปลอดภัย ปดโทรศพัท และปลดการเชือ่มตอโทรศพัทจากอุปกรณชารจทกุครั้ง
กอนถอดแบตเตอรี่

การชารจที่เหมาะสม ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสยีบและตวัเครื่องเมื่อไมไดใชงาน ไมควร
เสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเตม็แลวคางไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะ
ทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สัน้ลง หากคณุทิ้งแบตเตอรี่ทีช่ารจเตม็ไว แบตเตอรี่จะคาย
ประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

หลกีเลีย่งอุณหภูมิทีร่อนหรือหนาวจัด พยายามเกบ็แบตเตอรี่ไวในทีท่ี่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C
และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภูมิที่รอนหรือหนาวจัดทําใหประสิทธิภาพและอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ทีร่อนหรือเย็นเกินไปอาจทาํใหโทรศพัทไมสามารถใชงานได
ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากดัเมื่ออยูทีอ่ณุหภูมิต่าํกวาจุดเยือกแข็ง
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หามลดัวงจร การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกดิขึ้นไดเมื่อมีวัตถปุระเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป
หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบ
โลหะดานหลงัของแบตเตอรี่) เหตกุารณเชนนี้อาจเกดิขึ้นได เชน ในกรณีทีคุ่ณพกแบตเตอรี่
สาํรองไวในกระเปาเสือ้หรือในกระเปาเล็กๆ การลดัวงจรเชนนี้อาจทาํใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสําหรับ
เชื่อมตอเกิดความเสยีหายได

การทิ้ง หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบดิได การกําจัดแบตเตอรี่
ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลบัมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับ
ขยะภายในบาน

การรั่ว หามถอดชิน้สวน, ตดั, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, เจาะ หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณี
ทีส่ารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรดแูลปองกันไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกบัผิวหนังหรือดวงตา หาก
สมัผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ใหลางบริเวณนั้นดวยน้ําสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย

ความเสียหาย หามดดัแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถแุปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนํา
ไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอืน่ๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทําใหเกดิการระเบดิได

การใชอยางถูกตอง ใชแบตเตอรี่ตามวตัถปุระสงคเทานั้น การใชแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจ
ทาํใหเกดิการลุกไหม การระเบิด หรืออันตรายอืน่ๆ หากโทรศพัทหรือแบตเตอรี่ตกหลนโดยเฉพาะ
บนพืน้ผิวที่แข็ง และคณุเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสยีหาย ใหนําไปที่ศนูยบริการเพื่อตรวจสอบ
กอนนําไปใชตอ อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ทีช่ํารุดเสยีหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนมือ
เดก็เล็ก

คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทกุครั้ง เพือ่ความปลอดภัยของคณุ ในการตรวจสอบวา
แบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากศนูยบริการหรือ
ตวัแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขั้นตอน
ตอไปนี้

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1 เมื่อคณุดภูาพโฮโลแกรมบนฉลาก คณุควรเห็นรูปมือประสานกนัของ Nokia (Nokia

Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และเหน็โลโกอปุกรณเสริมของแทของ Nokia (Nokia
Original Enhancement) ในอีกมุมหนึ่ง

2 เมื่อคณุเอียงมุมของภาพโฮโลแกรมไปทางซาย ขวา ลง และขึ้น คณุควรเห็นจุด 1, 2, 3
และ 4 จุด ในแตละดานตามลาํดบั

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบรูณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดงักลาวจะเปน
แบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต หากคณุไมสามารถยืนยันความเปนของแทหรือหากคณุมีเหตุผล
อืน่ใดทีเ่ชือ่ไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคณุทีม่ีสติก๊เกอรโฮโลแกรมไมใชแบตเตอรี่ของแทของ
Nokia ควรเลกิใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่ศนูยบริการหรือตวัแทนจําหนาย Nokia ทีไ่ดรับอนุญาตที่
ใกลทีส่ดุเพื่อขอความชวยเหลอื

หากคณุตองการคนหาขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัแบตเตอรี่ของแทของ Nokia โปรดดทูี่
www.nokia.co.th/batterycheck
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การดูแลโทรศัพทของคุณ
โทรศพัทของคณุไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดเียี่ยมและมีฝมือการผลติที่ประณีต คณุ
จึงควรดแูลโทรศพัทของคณุอยางดี คาํแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคณุปฏิบัตติามเงื่อนไขการรับ
ประกันไดอยางถูกตอง

• เก็บโทรศพัทไวในทีแ่หง การจับตวัของไอน้ํา ความเปยกชืน้ และของเหลวทุกประเภท หรือ
ความชุมชืน้ จะทําใหเกดิองคประกอบของแร ซึ่งอาจทําใหวงจรอเิล็กทรอนิกสสึกกรอนได
หากตวัเครื่องเปยกชืน้ ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิทดกีอน แลวจึง
คอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศพัทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทาํใหอปุกรณสวนที่
สามารถขยับไดและสวนประกอบทีเ่ปนอเิลก็ทรอนิกสเสยีหายได

• อยาเกบ็โทรศพัทไวในอณุหภูมิทีส่งูหรือเย็นจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทําใหอายุการใช
งานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสัน้ลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทําใหสวนทีเ่ปน
พลาสตกิงอหรือละลายได เนื่องจากเมื่ออณุหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกตจิากอุณหภูมิที่
เย็นจัด ความชื้นจะกอตวัขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหอุปกรณและแผงวงจร
อเิลก็ทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศพัทนอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศพัท การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายใน
และกลไกทีล่ะเอยีดออนเกดิความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทาํความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดเครื่อง ใช
แตผาแหงทีนุ่มสะอาดทาํความสะอาดพื้นผิวของโทรศพัทเทานั้น

• อยาทาสีโทรศพัท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณที่สามารถขยับไดตดิขัด และไมสามารถ
ทํางานไดตามปกติ

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศพัทหรือไดรับการรับรองเทานั้น การใชเสา
อากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเตมิเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกดิ
ความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณวิทยุสือ่สารอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

• สํารองขอมูลทั้งหมดที่คณุตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และบันทึกปฏิทิน

• เพื่อสมรรถนะสงูสุดในการใชงาน ใหรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ โดยการปดสวิตชโทรศพัท
และถอดแบตเตอรี่ออก

คาํแนะนําเหลานี้ใชไดกบัโทรศพัท แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ หรืออุปกรณเสริมอืน่ๆ

การนํากลับมาใชใหม
สงคนืผลิตภัณฑอเิลก็ทรอนิกส แบตเตอรี่ และวัสดบุรรจุภัณฑทีใ่ชแลวไปยังจดุคดัแยกขยะ
เฉพาะทุกครั้ง วิธนีี้จะชวยปองกันการกําจัดขยะที่ไมมีการควบคมุ และชวยรณรงคการรีไซเคลิวสัดุ
ใชแลวตางๆ โปรดตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑและวิธีการรีไซเคลิ
ผลิตภัณฑ Nokia ของคณุไดที่ www.nokia.com/werecycle หรือ nokia.mobi/werecycle

ขอมูลเพิม่เติมดานความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริม ไมใชของเลน อปุกรณเหลานั้นอาจมีชิ้นสวนขนาดเล็ก โปรด
เก็บใหพนมือเดก็เล็ก

สภาพแวดลอมการทาํงาน
โทรศพัทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใชในตําแหนงปกตทิี่หหูรือเมื่ออยู
หางจากรางกายอยางนอย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ซองสําหรับพกพา อปุกรณเหน็บเข็มขัด หรือ
ที่วางโทรศพัทเพื่อการพกพา ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูหางจาก
รางกายตามระยะหางที่กาํหนดขางตน

โทรศพัทเครื่องนี้ตองใชการเชือ่มตอกับระบบเครือขายที่มีคณุภาพเพื่อสงไฟลขอมูลหรือขอความ
อาจมีความลาชาในการสงไฟลขอมูลหรือขอความ จนกวาจะเชือ่มตอไดอยางมีคณุภาพ ปฏิบตัิ
ตามคาํแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวางเครื่อง จนกวาการสงจะเสร็จสมบรูณ

ชิ้นสวนของโทรศพัทเปนสื่อแมเหล็ก วตัถุที่ทําจากโลหะอาจดงึดูดเขาหาโทรศพัท อยาวางบัตร
เครดติหรือสือ่เก็บแมเหลก็อื่นไวใกลโทรศพัท เพราะขอมูลทีเ่กบ็ไวภายในอาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับรับหรือสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศพัทมือถืออาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนตอการทํางานของอปุกรณทางการแพทยทีไ่มมีการปองกันสัญญาณเพยีงพอได
โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยนั้นๆ หากไมแนใจวาอุปกรณนั้นได
รับการปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศพัทในกรณีที่มี
ปายประกาศใหคณุดาํเนินการดงักลาว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจใชอุปกรณที่
มีความไวตอพลงังานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศพัทมือถืออยูหางจากอุปกรณทางการแพทยที่
ปลกูถายไวในรางกาย เชน เครื่องควบคุมการเตนของหัวใจหรือเครื่องกระตุนการทํางานของ
หวัใจ อยางนอย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิ้ว) เพือ่หลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่อง
กลาว สาํหรับผูใชอุปกรณทางการแพทยดงักลาว ควรปฏิบัตดิงันี้

• เก็บโทรศพัทใหอยูหางจากอปุกรณทางการแพทยมากกวา 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ

• ไมควรเก็บโทรศพัทไวในกระเปาเสือ้

• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกบัอปุกรณทางการแพทย

• ปดโทรศพัทเคลือ่นที่ หากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณรบกวน

• ทําตามคาํแนะนําจากผูผลิตสําหรับอปุกรณทางการแพทยดงักลาว
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หากคณุมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชโทรศพัทไรสายรวมกับอุปกรณทางการแพทยที่ปลกูถายไวใน
รางกาย โปรดปรึกษากับแพทยที่ใหคาํปรึกษาดานสขุภาพของคณุ

เครื่องชวยฟง
อปุกรณไรสายแบบดจิิตลับางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได

ยานพาหนะ
สญัญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในยานพาหนะทีต่ิดตัง้ไมถูกตองหรือมีการปองกนัไม
เพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคมุดวยอเิลก็ทรอนิกส, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็ว
แบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถงุลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิม่เตมิกบับริษัทผูผลิตยาน
พาหนะหรืออปุกรณเสริมตางๆ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูใหบริการหรือตดิตัง้อุปกรณในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการ
ซอมแซมที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและทาํใหการรับประกนัของคณุเปนโมฆะดวย ควร
ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอปุกรณทกุชิน้ของโทรศัพทมือถือในยานพาหนะไดรับการตดิตัง้และ
ทาํงานอยางถูกตอง อยาเก็บหรือพกของเหลวทีต่ดิไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกบั
โทรศพัท ชิน้สวนของโทรศพัท หรืออุปกรณเสริมตางๆ โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออก
ดวยแรงอัดที่แรงมาก อยาวางโทรศพัทหรืออปุกรณเสริมไวในบริเวณที่ถงุลมนิรภัยอาจพองตวั
ออก

ควรปดโทรศพัทกอนทีจ่ะขึ้นเครื่องบนิ การใชโทรศพัทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตราย
ตอการทาํงานของเครื่องบิน และยังผิดกฎหมายอกีดวย

บริเวณทีอ่าจเกิดการระเบดิ
ปดโทรศัพทในบริเวณใดๆ กต็ามที่อาจเกดิการระเบิดได ปฏิบตัติามคําแนะนําทุกประการทีม่ีการ
ประกาศใหทราบ ประกายไฟในบริเวณดงักลาวอาจทําใหเกดิการระเบิดหรือลกุไหมอันเปนเหตใุห
บาดเจ็บหรือเสยีชวีิตได ปดโทรศัพททีส่ถานที่บริการเชื้อเพลิง เชน บริเวณใกลกับปมกาซที่สถานี
บริการ สงัเกตขอหามในคลังเก็บเชื้อเพลิง ทีเ่ก็บและบริเวณที่มีการจายเชือ้เพลงิ โรงงานเคมีหรือ
สถานที่เกดิการลุกลามของการระเบิดได บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดไดมักมีเครื่องหมายแสดงให
เหน็อยางชัดเจน แตไมเสมอไป บริเวณดงักลาวรวมถึงบริเวณที่คณุอาจไดรับแจงใหดบั
เครื่องยนต ใตดาดฟาบนเรือ ระบบอํานวยความสะดวกในการขนถายหรือจัดเก็บสารเคมี และ
บริเวณที่อากาศมีการปนเปอนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคตางๆ เชน เม็ดวสัดุขนาดเล็ก ฝุนหรือ
ผงโลหะ คณุควรตรวจสอบกับผูผลิตยานพาหนะที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิว
เทน) เพื่อตรวจสอบวาโทรศพัทเครื่องนี้สามารถใชในบริเวณใกลเคียงกับยานพาหนะดงักลาวได
อยางปลอดภัยหรือไม

การโทรฉกุเฉิน
ขอสําคัญ:  โทรศพัทเครื่องนี้ดวยนั้นทํางานโดยใชสัญญาณวทิยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย
ระบบเครือขายภาคพืน้ดนิ รวมทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตัง้โปรแกรมเอง หากโทรศพัทของคณุ
สนับสนุนสายสนทนาผานอนิเทอรเน็ต (สายอนิเทอรเน็ต) ใหเปดใชงานทัง้สายอินเทอรเน็ตและ
โทรศพัทมือถือ เครื่องจะพยายามตอการโทรฉุกเฉินผานทัง้เครือขายเซลลูลารและผานผูให

บริการสายอินเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ดงันั้นจึงไมสามารถรับประกันการเชื่อมตอใน
ทุกสภาวะได คณุจึงไมควรวางใจวาโทรศพัทไรสายจะเปนเครื่องมือสือ่สารที่ดีทีสุ่ดเสมอในยาม
จําเปน อาทิเชน เมื่อเกดิกรณีฉุกเฉนิทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบตัดิงันี้

1 หากยังไมไดเปดโทรศพัท ใหเปดเครื่อง ตรวจสอบวามีสญัญาณเพียงพอหรือไม คณุอาจ
จําเปนตองดาํเนินการตอไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเครื่องโทรศพัทของคณุ

• ใสซิมการดลงไปหากโทรศพัทของคณุใชซิมการด

• ลบการจํากัดการโทรที่คณุเปดใชในโทรศพัท

• เปลีย่นรูปแบบจากโหมดรูปแบบออฟไลนเปนรูปแบบที่ใชงาน

• หากหนาจอสัมผัสและปุมลอ็คอยู ใหเลื่อนสวิตชลอ็คทางดานขางของโทรศพัทเพื่อ
ปลดล็อค

2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาทีจ่ําเปนเพื่อใหหนาจอวางและพรอมสาํหรับการโทรออก

3 เปดแปนกดโทรศพัทโดยการเลือกไอคอนแปนกดโทรศพัท ( )

4 ปอนหมายเลขฉกุเฉินเพื่อแจงตาํแหนงปจจุบันทีค่ณุอยู ซึ่งหมายเลขฉกุเฉินในแตละพืน้ที่
จะแตกตางกนัไป

5 กดปุมโทรออก

ขณะทีโ่ทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคณุตองใหขอมูลตางๆ ทีถู่กตองใหไดมากที่สุด โทรศพัทมือถือ
ของคณุอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานทีเ่กดิเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะ
ไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศพัทของคณุจะเปนตวัรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบมาไมใหเกิน
ความถีส่ัญญาณคลืน่วิทยุที่แนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดย
ICNIRP ซึ่งเปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดบัความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อ
คุมครองผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุหรือสขุภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศพัทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR (Specific Absorption
Rate) ขอกาํหนด SAR ทีก่าํหนดไวในคาํแนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วตัต/กโิลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคา
เฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทาํขึ้นในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึ่ง
เครื่องจะสงคลื่นความถีท่ีร่ะดบัพลงังานสงูสุดทีแ่นะนําใหใชในคลื่นความถี่ทัง้หมดทีท่ําการ
ทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศพัทอาจต่าํกวาคาสงูสุด เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับการ

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์146



ออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานทีส่ามารถเขาถงึเครือขายไดตามที่กาํหนดไว คาที่
เปลีย่นแปลงขึ้นกบัปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคณุกับสถานีเครือขายหลกั

คา SAR ที่สูงทีสุ่ดภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สาํหรับการใชโทรศพัททีหู่คอื 0.67 วัตต/กก.

การใชอปุกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอ
กาํหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแตละประเทศและระบบเครือขาย คณุสามารถดขูอมูลเพิ่มเตมิ
เกี่ยวกับคา SAR ไดในขอมูลผลิตภัณฑที ่www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)
เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอตัราการดดูกลืนพลงังานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อนั
เนื่องมาจากเครื่องวทิยุคมนาคมเทากบั 0.67 วตัต/กก. ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัย
ตอสขุภาพมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ประกาศกําหนด

ขอมูลศูนยบริการ Nokia

ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

ฟวเจอรปารค รังสิต หอง 32 ชั้นใตดนิ เลขที่ 161 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตาํบลประชาธปิตย อําเภอ
ธัญบรุี ปทุมธานี 12130

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา หอง 421 เลขที ่7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย
กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363

0-2884-5695

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

ซีคอนสแควร หอง 1007 ชัน้ 1 ซีคอนสแควร เลขที ่904 หมู 6 ถนนศรีนครินทร เขตหนองบอน
แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

เอสพลานาด หอง 321-323 ชัน้ 3 เอสพลานาด เลขที ่99 แขวงรัชดาภิเษก เขตดนิแดง
กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363

0-2660-9290

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

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

พระราม 3 หอง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลขที ่79/290 ถนนสาธปุระดษิฐ แขวง
ชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

0-2741-6363

0-2673-7102

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

อา. 10.00 น. - 20.30 น.

MBK เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนด ียูนิต 5-6 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร ถ.พญาไท แขวงวัง
ใหม เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

เชียงใหม 201/1 ถนนมหิดล หายยา อําเภอเมือง เชยีงใหม 50100 0-5320-3321-3

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

พัทยา 353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา9) หมู 9 ถนนสขุุมวิท ตาํบลหนองปรือ อําเภอ
บางละมุง ชลบุรี 20260

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ขอนแกน 356/1 อาคารซี.พ.ีแลนด หมู 12 ถนนมิตรภาพ ตาํบลเมืองเกา อําเภอเมือง
ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80

0-4332-5781

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

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ อาํเภอหาดใหญ สงขลา 90000 0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ขอมูลในทีน่ี้อาจเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูล
เพิ่มเติม กรุณาติดตอโนเกีย แครไลน: 02-255-2111
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การสํารองขอมูลหนวยความจําโทรศัพท 124
การหมุนหนาจอ 130
การอัพเดต
— ซอฟตแวร 10
การอัพเดตซอฟตแวร 11
การอัพเดตโทรศัพท 131
การเชื่อมตอ Bluetooth
— การจับคูอุปกรณ 73
— การตั้งคา 72
— การปดกั้นอุปกรณ 74
— การมองเห็นอุปกรณ 72
— การรับขอมูล 74
— การสงขอมูล 73
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— การเปด/ปด 72
— ความปลอดภัย 72
— ที่อยูอุปกรณ 73
การเชื่อมตอขอมูล
— การซิงโครไนซ 71
— การอัพเดตโทรศัพท 131
— การเชื่อมตอเครื่องพีซี 75
— เคเบิล 75
การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
— การตั้งคา 75
— การตั้งคาจุดเชื่อมตอ 70
— ตัวนับ 45
การเชื่อมตอสายเคเบิล 75
การเชื่อมตอสายเคเบิล USB 75
การเชื่อมตออินเทอรเน็ต 77
โปรดดูเพิ่มเติมที่ เบราเซอร

การเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอร 75
โปรดดูเพิ่มเติมที่ การเชื่อมตอขอมูล

การเชื่อมตอเว็บ 77
การแกไขปญหา 139
การแบงใชที่ตั้งของคุณ 53
การโทร 37
— การจํากัด

โปรดดูที่ การจํากัดหมายเลขการ
โทรออก

— การตั้งคา 137
— การปฏิเสธ 38
— การประชุม 38
— การรับ 38
— การโทรซ้ํา 137

— ตัวเลือกขณะ 37
— ระยะเวลา 45
— สายวิดีโอ 39
— สายอินเทอรเน็ต 41
— หมายเลขที่โทรออก 32
— โทรออก 44
— ไดรับ 44
— ไมไดรับสาย 44
การโทรดวน 39
การโทรดวยเสียง 39
การดหนวยความจํา
— การสํารองไฟล 125
— การแกไข 125

ข
ขั้วตอ 16
ขอความ
— การตั้งคา 60
— มัลติมีเดีย 57
— อีเมล 58
— เสียง 38
— แฟมขอมูลสําหรับ 56
— ไอคอนสําหรับขาเขา 57
ขอความ Nokia 64
ขอความจากระบบ 59
ขอความตัวอักษร
— การรับและการอาน 57
— การสง 56
— ตอบกลับไปที่ 57
ขอความบริการ 57

ขอความมัลติมีเดีย 56, 57, 60
ขอความอีเมล 58
ขอความเสียง 32, 56
ขอความแบบตัวอักษร
— การตั้งคา 60
— ขอความในซิม 59
ขอมูลการจัดตําแหนง 82
ขอมูลการสนับสนุน Nokia 10
ขอมูลตําแหนง 82
ขอมูลทั่วไป 10
ขอมูลที่มีประโยชน 10
เข็มทิศ 92

ค
ความปลอดภัย
— เว็บเบราเซอร 79
— ใบรับรอง 133
ความปลอดภัยของซมิการด 132
คําสั่งบริการ 60
คําสั่งเสียง 32, 39, 130
โปรดดูเพิ่มเติมที่ การโทรดวยเสียง

คําเชิญ
— มุมมองรวม 44
คาดั้งเดิม
— การเรียกคืน 134
เครื่องคิดเลข 127
เครื่องมือการนําทาง 82
เครื่องเลนเพลง 30, 109
— การถายโอนเพลง 110
— รายการเลน 110
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จ
จุดเชื่อมตอ 68
—  กลุมสนทนา 69

ฉ
ฉาก
— ภาพและวิดีโอ 100

ช
ชุดหูฟง 20

ซ
ซมิการด
— การใส 16
— ขอความ 59
เซนเซอร 130

ต
ตวัจัดการแอปพลิเคชั่น 135
— การตั้งคา 137
ตัวจัดการไฟล 124, 125
— การจัดเรียงไฟล 125
— การสํารองไฟล 125
ตัวจับเวลา
— กลอง 100
ตัวอานขอความ
— การเลือกเสียง 129
ตัวเลือกการวางสายทั้งหมด 39
ตัวแปลง 126, 127

ถ
ถาดออก, ขอความ 56
ถาดเขา
— ขอความ 57
ถาดเขา, ขอความ 57
แถบเครื่องมือที่ใชงาน
— ในภาพถาย 104

น
นาฬิกา 120, 122
— การตั้งคาวันที่ 122
— การตั้งคาเวลา 122
นาฬิกาปลุก 122
เนื้อหา
— การซงิโครไนซ การสง และการ
ดึง 27

บ
บริการการสนทนา (IM) 52
บล็อก 78
บัญชี 54
บัญชี Nokia 34, 50, 54
บันทึก 124
บันทึกการประชุม 121
บันทึกการโทร 45
บันทึกความจํา
โปรดดูที่ บันทึกสิ่งที่ตองทํา

บันทึกที่ใชงาน 127
— การตั้งคา 128
บันทึกที่ใชงานอยู 127

บันทึกวันครบรอบ 121
บันทึกวันเกิด 121
บันทึกวิดีโอคลิป 100
บันทึกสิ่งที่ตองทํา 121
บุคมารค 79
เบราเซอร
— การคนหาเนื้อหา 78
— การตั้งคา 80
— การเรียกดูเพจ 77, 78
— บุคมารค 79
— ระบบความปลอดภยั 79
— หนวยความจําแคช 79
— แถบเครื่องมือ 77
เบอรที่โทรออก 44
แบตเตอรี่
— การชารจ 19
— การประหยัดพลังงาน 12
— การใส 16
แบงใชออนไลน 30
ใบรับรอง 133
ใบรับรองสวนตัว 133
ใบอนุญาต 134

ป
ปฏิทิน 121
— แถบเครื่องมือ 121
ปุม 15
ปุมกด 16
ปองกันปุม 26
แปนพิมพ 23
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โปรไฟล
— การปรับใช 27

ผ
แผนที่ 86
— Nokia Map Loader 95
— การขับรถ 90
— การจัดเก็บที่ตั้ง 88
— การซิงโครไนซ 89, 94
— การตั้งคา 93, 94
— การตั้งคาอินเทอรเน็ต 93
— การสงที่ตั้ง 88
— การอัพเดต 95
— การเดิน 90
— การเรียกดู 86
— ขอมูลจราจร 91
— คนหาที่ตั้ง 87
— ชุดสะสม 88
— ประวัติ 89
— รายการโปรด 88
— สภาพอากาศ 92
— สัญลักษณ 87
— เขม็ทิศ 92
— เสนทาง 87, 94
— ใบอนุญาต 89
แผนที่ Ovi 89
แผนที่ยอ 78

พ
พจนานุกรม 126

พร็อกซมิิตี้เซนเซอร 37
พอดแคสต
— การคนหา 112
— การดาวนโหลด 113
— การตั้งคา 111
— การเลน 114
— ไดเรกทอรี 112
เพลง 109
เพลงของฉัน 109

ฟ
แฟมขอมูลขอความที่สง 56
ไฟการแจงเตือน 135

ภ
ภาพ
— การแกไข 106
— การแบงปนออนไลน 108
ภาพถาย
— จัดการไฟล 104
— ตาแดง 107
— แถบเครื่องมือ 104
— แท็ก 105
โปรดดูที่ กลอง

ภาพพื้นหลัง 119, 120
ภาพรวมเพจ 78

ม
มุมมองรวม
— ขอกําหนด 42

โมดูลรักษาความปลอดภยั 134

ร
รหัส PIN 12
รหัส PIN2 12
รหัส PUK 12
รหัส UPIN 12
รหัส UPUK 12
รหัสผาน 12
รหัสพิน PIN 18
รหัสล็อค 12, 18
รหัสโทรศัพท 12
ระยะเวลาการโทร 45
รายการปฏิทิน
— การลบ 121
— การสง 121
รายชื่อ 46
— กลุม 49
— การคัดลอก 48
— การจัดเก็บ 46
— การซิงโครไนซ 71
— การลบ 46
— การสรางกลุม 49
— การสง 46
— การแกไข 46
— คาเริ่มตน 46
— ภาพใน 46
— รายการเสียง 46
— รายการโปรด 30
— เสียงเรียกเขา 47
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รายชื่อบน Ovi 50
— การคนหา 52
— การซิงโครไนซ 53
— การตั้งคา 54
— การตั้งคาการเชื่อมตอ 55
— การปรับตั้งคา 55
— การเพิ่มเพื่อน 52
— การแบงใชที่ตั้งของคุณ 51, 54
— รูปแบบ 51
— สถานที่ 54
— สถานะ 54
— สถานะความพรอมใช 51
รูปถาย
— การดู 103
— รายละเอียดไฟล 104
รูปแบบ 27, 119
— การเปลี่ยนรูปแบบ 32
— ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการออฟไลน 33
รูปแบบออฟไลน 33

ล
ลบตาแดง 107
ลักษณะ 119
ลําโพง 33
ลิงคขาว 78
ลิงคขาว, ขาว 78

ว
วันที่และเวลา 122

วิดีโอ
— การดาวนโหลด 116
— การดู 116
— การตั้งคา 117
— การถายโอนคลิปวิดีโอ 117
— การเลนคลิปวิดีโอ 117
— รวมมอง 44
— ลิงคขาววิดีโอ 116
— วิดีโอของฉัน 117
วิดีโอคลิป
— รวมมอง 42
วิดีโอที่รวมมอง 42
วิทยุ 114
— การฟง 114
— สถานี 115
วิทยุ FM 114
เวลาและวันที่ 122
เว็บล็อก 78
เว็บเบราเซอร 77

ศ
ศูนยฝากขอความ
— วิดีโอ 38
— อีเมล 58
— เสียง 38
ศูนยฝากขอความระยะไกล 58

ส
สกุลเงิน
— ตัวแปลง 126

สถานที่ 84
สถานะ 54
สปกเกอรโฟน 33
สัญลักษณและไอคอน 30
สายคลองขอมือ 21
สายวิดีโอ 39, 40, 41
สายสนทนา
โปรดดูที่ การโทร

สายอินเทอรเน็ต 41
— การตั้งคา 42
— การโทรออก 41
— ล็อกอิน 41
สิ่งที่แนบ 57, 59
สื่อ
— RealPlayer 123
สไลดโชว 105
เสาอากาศ 18
เสียง 27, 119
— 3-D 119
เสียงพูด 129
เสียงเรียกเขา 27, 119
เสียงเรียกเขา 3-D 119

ห
หนวยความจํา
— การลบ 13
— เว็บแคช 79
หนวยความจําขนาดใหญ
— การฟอรแมต 125
หนวยความจําแคช 79
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หนาจอสัมผัส 21
หนาจอหลัก 30, 119, 120
— การแจงเตือน 30
— รายชื่อ 30
— เครื่องเลนเพลง 30
แหลงขอมูลการสนับสนุน 10
โหมด TV-out 105
โหมดซมิระยะไกล 74
โหมดถายภาพ
— กลอง 100

อ
อัพเดต 11
อัพเดตอัตโนมัติสําหรับเวลา/วันที่ 122
อัลบั้ม, สื่อ 105
อินเทอรเน็ตเบราเซอร 77
อีเมล 64
— การแจงเตือน 30
อุปกรณเสริม 131
อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia 143
แอปพลิเคชั่น 135
แอปพลิเคชั่น Java 135
แอปพลิเคชั่น Symbian 135
แอปพลิเคชั่นซอฟตแวร 135
แอปพลิเคชั่นวิธีใช 10
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คาํประกาศเรื่องความสอดคลอง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้วา RM-555 ผลิตภัณฑนี้สอดคลองกบัขอกําหนด
ทีจ่ําเปนและบทบัญญตัิ Directive 1999/5/EC ทีเ่กี่ยวของอืน่ๆ คณุสามารถอานสําเนาของประกาศ
เรื่องความสอดคลองไดที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People Nseries, N97 mini, N-Gage, Nokia Original Accessories
และ Ovi เปนเครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Nokia
Corporation Nokia tune เปนเครื่องหมายการคาดานเสียงของ Nokia Corporation ผลติภัณฑอื่น
และชือ่บริษัทอืน่ที่กลาวถึงในที่นี้อาจเปนเครื่องหมายการคาหรือชือ่ทางการคาของเจาของ

ภัณฑนั้นๆ

หามทาํซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูป
แบบใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Nokia กอน Nokia ดาํเนินนโยบายในการ
พฒันาอยางตอเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงและปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของ
ผลิตภัณฑทีอ่ธิบายไวในเอกสารฉบับนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

สทิธิบตัรสหรฐัอเมริกาหมายเลข 5818437 และสทิธบิตัรทีร่อการจดทะเบยีนอื่นๆ ซอฟตแวรปอน
ขอความ T9 ลิขสิทธิ ์© 1997-2009 Tegic Communications, Inc. สงวนลขิสทิธิ์

ผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยซอฟตแวรที่ไดรับลขิสิทธิจ์ากบริษัท Symbian Software Ltd.
©1998-2009 Symbian และ Symbian OS เปนเครื่องหมายการคาของบริษัท Symbian Ltd.

Java และเครื่องหมายทีม่ีสญัลกัษณ Java ทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

สวนตางๆ ของซอฟตแวร Nokia Maps เปนลขิสทิธิข์อง ©1996-2009 The FreeType Project
สงวนลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใต MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) เพือ่ใชงานสวนตวั
และไมใชเชิงพาณิชยในการเชือ่มตอกับขอมูลที่เขารหสัตามขอกําหนดของ MPEG-4 Visual
Standard โดยลกูคาเพื่อใชในกิจกรรมสวนตวัและไมใชทางการคา และ (ii) เพื่อใชเชื่อมตอกบั
วดิโีอ MPEG-4 ของผูใหบริการวดิโีอที่ไดรับอนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอื่นใดนอกเหนือ
จากนี้ ขอมูลเพิม่เติมรวมถึงขอมูลทีเ่กีย่วกับการสงเสริมการขาย การใชงานภายในและการใชงาน
เชิงพาณิชย สามารถดไูดจาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต http://www.mpegla.com

ตามขอบขายสงูสุดทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบงัคบั ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด Nokia
หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia จะไมรับผิดชอบตอการสญูหายของขอมูลหรือรายได หรือ
ความเสยีหายพเิศษโดยอุบัตกิารณ อนัเปนผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางออมไมวาจะดวย
สาเหตใุด

แอปพลิเคชัน่ของบริษัทอื่นที่มาพรอมกับโทรศพัท อาจถูกสรางขึ้นและอาจเปนของบคุคลหรือ
นิตบิคุคลทีไ่มใชกจิการในเครือหรือมีสวนเกี่ยวของกับ Nokia ทัง้นี้ Nokia ไมไดเปนเจาของ
ลขิสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรมจากผูผลติรายอืน่เหลานี้ ดงันั้น Nokia จึง
ไมมีสวนรับผิดชอบในการใหการสนับสนุนผูใช ความสามารถในการใชงานของแอปพลเิคชัน่เหลา
นี้ หรือขอมูลทีแ่สดงในแอปพลิเคชั่นหรือสื่อเหลานี้ นอกจากนี้ Nokia ไมไดใหการรับประกันใดๆ
สําหรับแอปพลิเคชั่นของบริษัทเหลานี้

ดวยการใชแอปพลิเคชัน่ตางๆ คณุใหการรับรองวา แอปพลิเคชั่นเหลานั้นไดรับการจัดเตรียมใหใน
แบบทีเ่ปนโดยไมมีการรับประกนัใดๆ อยางชัดแจงหรือเปนนัยยะ ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาต
โดยกฎหมายที่นํามาใช คณุยังใหการรับรองตอไปนี้อีกวา ทัง้ NOKIA รวมทั้งบริษัทพันธมิตรจะไม
ใหการรับประกันใดๆ ไมวาจะระบไุวอยางชดัแจง หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถงึแตไมจํากัดเฉพาะ
การรับประกันของชื่อสนิคา โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงคพิเศษ หรือรับ
ประกนัวาซอฟตแวรนี้จะไมลวงละเมิดการจดสทิธิบตัร ลขิสทิธิ ์เครื่องหมายการคา หรือสิทธิ์อืน่ใด
ของบคุคลทีส่าม

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพทีเ่ปน" โดยไมมีการรับประกนัใดๆ ไมวาจะโดยชัดแจง
หรือโดยนัย และมิไดจํากดัเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทํางานของ
ผลิตภัณฑที่จําหนาย และความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถปุระสงค ตลอดจนความถูกตอง
ความเชื่อถือไดหรือขอมูลในเอกสารนี้ เวนแตกฎหมายที่ใชบังคบัระบุไวเทานั้น Nokia สงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

หามมิใหทําวศิวกรรมยอนกลับซอฟตแวรในอุปกรณ ตามขอบขายที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช
บังคบั เทาที่คูมือผูใชเลมนี้จะครอบคลมุถงึขอจํากดัในเรื่องการรับรอง การรับประกัน ความเสีย
หาย และความรับผิดใดๆ ของ Nokia ในทางเดยีวกัน ขอจํากัดเหลานี้ก็มีผลกบัการรับรอง การรับ
ประกนั ความเสียหาย และความรับผิดตอผูใหสิทธิของ Nokia ดวยเชนกัน

ผลิต

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


ผลิตภัณฑและโปรแกรมเฉพาะที่วางจําหนายและบริการสาํหรับผลิตภัณฑเหลานี้อาจแตกตางกัน
ไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอยีดและตวัเลอืกภาษาทีม่ีใหเลือกใชไดจากตวัแทน
จําหนาย Nokia เครื่องรุนนี้ประกอบดวยสนิคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวรซึ่งอยูภายใตบังคบัของ
กฎหมายและขอบังคบัดานการสงออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ๆ หามกระทําการใดๆ ที่
ขัดแยงตอกฎหมาย

คาํประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA
อปุกรณของคณุอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนคลืน่วิทยุหรือโทรทัศนได (เชน เมื่อใชโทรศพัทใน
บริเวณใกลเคยีงกบัอุปกรณรับสญัญาณ) FCC หรือ IC อาจรองขอใหคณุหยุดใชโทรศพัท หาก
สญัญาณรบกวนดงักลาวนี้ยังมีอยู หากคุณตองการสอบถามเพิ่มเตมิ โปรดตดิตอศูนยบริการใน
พืน้ทีข่องคณุ โทรศพัทเครื่องนี้สอดคลองตาม Part 15 ของกฎ FCC การทาํงานของเครื่องขึ้นอยูกบั
เงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) โทรศพัทรุนนี้ตองไมกอใหเกดิสัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย และ
(2) โทรศัพทรุนนี้ตองยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ไดรับ รวมถงึสญัญาณรบกวนที่อาจทําให
เกดิการทํางานที่ไมพงึประสงค การแกไขหรือดดัแปลงอื่นใดที่ไมไดรับอนุญาตโดยตรงจาก
Nokia อาจทาํใหผูใชไมมีสิทธิใ์ชงานโทรศพัทเครื่องนี้อกีตอไป
เครื่องโทรคมนาคมและอปุกรณนี้ มีความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทช. มท.
1015-2549 และขอกาํหนดอื่นของ กทช.
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