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ตาม Part 15 ของกฎ FCC การทํางานของเครื่องขึ้นอยูกบัเงื่อนไข 2 ประการ ดงันี้ (1) โทรศพัทรุนนี้ตองไมกอใหเกดิสญัญาณรบกวนที่เปนอันตราย และ (2) โทรศัพท
รุนนี้ตองยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ไดรับ รวมถงึสัญญาณรบกวนที่อาจทําใหเกิดการทํางานที่ไมพึงประสงค การแกไขหรือดัดแปลงอืน่ใดที่ไมไดรับอนุญาต
โดยตรงจาก Nokia อาจทําใหผูใชไมมีสิทธิ์ใชงานโทรศพัทเครื่องนี้อีกตอไป
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มคีวามสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทช. มท. 1015-2549 และขอกําหนดอื่นของ กทช.
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ความปลอดภยั
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนาํตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจ
กอใหเกดิอนัตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอาน
ขอมูลเพิม่เติมในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย

หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพท
ไรสาย หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย

สัญญาณรบกวน

อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน
ซึง่จะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องได

ปดโทรศพัทเมื่ออยูในบริเวณที่หามใช
โทรศพัทไรสาย

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

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่
ยานพาหนะเปนอันดับแรก

ควรปฏบิัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับ
สิ่งอื่นใด เมื่อคุณขบัขีย่านพาหนะอยู สิ่งสําคัญ
อันดับแรกที่คุณควรคํานึงในขณะขบัขี่
ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทองถนน

บริการที่ผานการรับรอง

เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะสามารถ
ประกอบหรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่

เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่ไดรับ
การรับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับ
อุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

กันน้ํา

โทรศัพทของคุณไมกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไว
ในที่แหง

ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของ
คุณ
อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมือนี้ไดรับการอนุมัติสําหรับ
ใชเครือขาย (E)GSM 850, 900, 1800,1900 และ UMTS 900,
1900, 2100 โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ
เครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพ
ตอกฎหมายและจารีตประเพณีทั้งหมด รวมถึงสิทธิสวน
บุคคลของผูอื่น และลิขสิทธิ์

การคุมครองดานลิขสิทธิ์จะชวยปองกันการคัดลอก การ
แกไข การโอน หรือการสงตอภาพ เพลง และเนื้อหาบางสวน
ได
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โทรศัพทของคุณรองรับการเชื่อมตอไดหลายวิธี โทรศัพท
ของคุณเสี่ยงตอไวรัสและเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ เชนเดียว
กับเครื่องคอมพิวเตอร ควรปฏิบัติดวยความระมัดระวังในการ
ใชขอความ การขอเชื่อมตอ การเรียกดู และการดาวนโหลด
ตดิตั้งและเลือกใชเฉพาะบริการและซอฟตแวรอื่นๆ จาก
แหลงที่เชื่อถือไดซึ่งมีมาตรการดานความปลอดภยัและการ
ปองกันซอฟตแวรที่เปนอันตราย เชน แอปพลิเคชั่นที่
Symbian ลงนามรับรองหรือผานการทดสอบ Java
Verified™ เทานั้น ควรใชความพิจารณาอยางรอบคอบใน
การติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัสและซอฟตแวรดานความ
ปลอดภยัอื่นๆ ลงในโทรศัพทของคุณและเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชเชื่อมตอ

ขอสําคัญ:  โทรศัพทของคุณรองรับเฉพาะแอปพลิ
เคชั่นปองกันไวรัสหนึ่งโปรแกรม การมีมากกวาหนึ่งแอปพลิ
เคชั่นที่มีคณุสมบัติการปองกันไวรัส จะสงผลตอ
ประสิทธิภาพและการทํางาน หรือทําใหอุปกรณหยุดทํางาน

โทรศัพทของคณุอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซต
อินเทอรเน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไวลวงหนาแลว คุณ
สามารถเขาสูไซตของบริษัทเหลานี้ไดจากโทรศัพทของ
คุณ เว็บไซตของบริษัทภายนอกไมใชกิจการในเครือของ
Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอ
เว็บไซตเหลานี้ หากคุณเลือกเขาใชเว็บไซตดังกลาว คุณ
ควรใชความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภยัหรือ
เนื้อหาของเว็บไซต

คําเตือน:  คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงาน
คุณสมบัติตางๆ ของเครื่องยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปด

เครื่องเมื่อกําลังใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตราย

แอปพลิเคชั่นออฟฟศสนับสนุนคุณสมบัติทั่วไปของ
โปรแกรม Microsoft Word, PowerPoint และ Excel
(Microsoft Office 2000, XP และ 2003) แตไมสามารถดูหรือ
แกไขไฟลในทุกรูปแบบ

คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลกัษณอักษร
สําหรับขอมลูสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครือ่งดวยเสมอ

เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอาน
คูมือของอุปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษาขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถ
ใชงานรวมกันได

ภาพในคูมือเลมนี้อาจแตกตางจากที่ปรากฏในโทรศัพทของ
คุณ

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสาย
กอนเริ่มใชงานโทรศัพท บางคุณสมบตัิไมสามารถทํางานได
บนทุกเครือขาย คุณสมบัติตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอ
ตกลงเฉพาะกับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใชงานได
บริการเสริมจากระบบเครือขายเกี่ยวของกับการรับสงขอมูล
โปรดตรวจสอบคาธรรมเนียมในระบบเครือขายหลักของคุณ
และเมื่อใชบริการขามเครือขายจากผูใหบริการของคณุ ผูให
บริการสามารถใหคําอธิบายถงึคาบริการที่เรียกเก็บ ในบาง
เครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงาน
คณุสมบัติบางอยางของโทรศัพทเครื่องนี้ที่ตองไดรับการ
สนับสนุนจากระบบเครือขาย เชน การสนับสนุนสําหรับ 9
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เทคโนโลยีเฉพาะ เชน โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL)
ที่ทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรในภาษาตางๆ
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใช
งานคุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น
คณุสมบัติเหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของ
คุณอาจมีรายการที่กําหนดเอง เชน ชื่อเมนู ลําดับของเมนู
และไอคอน

หนวยความจําที่ใชรวมกัน
คณุสมบัติในโทรศัพทเครื่องนี้ ซึง่ใชหนวยความจํารวมกัน
นั้น ไดแก ขอความมัลติมีเดีย (MMS), แอปพลิเคชั่นอีเมล,
ขอความทันใจ การใชคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือ
มากกวานี้จะลดจํานวนหนวยความจําที่เหลือสําหรับ
คณุสมบัติอื่นที่ใชหนวยความจํารวมกัน เครื่องอาจแสดง
ขอความบนหนาจอวาหนวยความจําเต็ม เมื่อคุณพยายามใช
คณุสมบัติอื่นที่ใชหนวยความจํารวมกัน ในกรณีนี้ ใหคุณลบ
ขอมูลหรือรายการบางอยางที่จัดเก็บไวในคุณสมบัติที่ใช
รวมกันออก กอนที่จะดําเนินการใดๆ ตอ

ขณะที่ใชงาน เชน สายวิดีโอปจจุบันและการเชื่อมตอขอมูล
ความเร็วสูง ตอเนื่องเปนเวลานาน โทรศัพทอาจรอนขึน้ ใน
กรณีสวนใหญ สภาพนี้ถือเปนเรือ่งปกต ิหากคุณสังเกตเห็น
วาเครื่องทํางานผิดปกติ ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการ
รับรองใกลบานคุณ

ActiveSync
การใช Mail for Exchange จะถูกจํากัดไวเฉพาะการซิงโครไนซ
ขอมูล PIM แบบ Over-the-Air ระหวางโทรศัพท Nokia
กับเซิรฟเวอร Microsoft Exchange ที่ไดรับอนุญาต

10

ค
วา
ม
ป
ล
อด
ภ
ัย



คนหาวิธีใช
การสนับสนุน
เมื่อคุณตองการเรียนรูเพิม่เติมเกีย่วกบัการใชงาน
ผลติภัณฑของคุณ หรือคุณไมแนใจเกี่ยวกบัการใชงาน
โทรศัพทของคุณ โปรดดูหนาการสนับสนนุที่
www.nokia.com/support หรือเวบ็ไซต Nokia ภายใน
ประเทศของคุณ www.nokia.mobi/support (จาก
โทรศัพทมือถอื) แอปพลเิคชั่นวิธีใชในโทรศัพท หรือ
คูมือผูใช

หากการดําเนนิการขางตนไมสามารถชวยแกปญหาได
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งตอไปนี้

● เริ่มโทรศัพทใหม: ปดเครื่อง แลวถอดแบตเตอรี่ เมื่อ
เวลาผานไปสักครู ใหใสแบตเตอรี่กลบัคืน แลวเปด
เครื่อง

● ตั้งคากลบัไปเปนคาเดิมที่ตั้งมาจากโรงงานดังที่ได
อธบิายไวในคูมือผูใช เอกสารและไฟลของคุณจะถกู
ลบในการรีเซ็ต ดังนัน้จึงควรสํารองขอมูลของคุณไว
กอน

● อพัเดตซอฟตแวรโทรศัพทของคุณเปนประจําเพือ่
ประสิทธภิาพการทํางานสูงสุดและรับคุณสมบัติใหมๆ
ตามที่ไดอธิบายไวในคูมือผูใช

หากยังไมสามารถแกไขปญหาของคุณได โปรดติดตอ
Nokia เพือ่ทาํการซอมแซม โปรดดูที่
www.nokia.co.th/repair กอนจะสงโทรศัพทไป
ซอมแซม ควรสํารองขอมูลในโทรศัพทกอนทกุครั้ง

วิธีใชในอุปกรณ
อปุกรณของคุณมีคําแนะนาํเพือ่ชวยในการใชงาน

พลเิคชั่นในอปุกรณของคุณ

ในการเปดขอความวิธีใชจากเมนูหลกั ใหเลอืก เมนู >
แอปพลิเคชั่น > วิธใีช และแอปพลเิคชั่นที่คุณ
ตองการอานคําแนะนํา

เมื่อแอปพลิเคชั่นเปดขึ้น หากตองการเขาถึงขอความวธิี
ใชสําหรับมุมมองปจจุบัน เลอืก ตัวเลือก > วิธใีช

ขณะที่คุณกาํลงัอานคําแนะนํา หากตองการเปลีย่นขนาด
ของขอความวิธใีช เลือก ตัวเลือก > ลดขนาดแบบ
อักษร หรือ เพิ่มขนาดแบบอักษร

คุณอาจพบลิงคของหัวขอที่เกีย่วของตอนทายของ
ขอความวธิีใช หากคุณเลอืกคําที่ขีดเสนใต คําแนะนํา
สั้นๆ จะปรากฏขึ้น ขอความวธิีใชใชสัญลกัษณตอไปนี้

 เชื่อมตอไปยังหัวขอวธิีใชที่เกีย่วของ  เชื่อมตอไป
ยังแอปพลเิคชั่นทีก่ําลงัเอยถงึ

ขณะอานคําแนะนํา หากตองการสลับการใชงานระหวาง
วธิีใชกบัแอปพลิเคชั่นทีเ่ปดอยูแตไมแสดงผลบนหนาจอ
เลอืก ตวัเลือก > แสดงแอปฯที่เปด และแอปพลิเคชั่
ที่ตองการ
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ใชคุณสมบัติของโทรศัพทได
มากยิ่งขึ้น
มีแอปพลเิคชั่นมากมายทีใ่หมาโดย Nokia และ
พฒันาซอฟตแวรตางๆ เพือ่ชวยใหคุณใชคุณสมบัติ

ของโทรศัพทไดมากยิ่งขึ้น หากตองการคนหาและ
โหลดแอปพลเิคชั่น โปรดไปที่รานคา Ovi ที่

store.ovi.com. มีการอธิบายแอปพลิเคชั่นเหลานีไ้วใน
คูมือซึ่งอยูในหนาสนบัสนุนผลิตภัณฑที่
www.nokia.com/support หรือเวบ็ไซต Nokia ในพืน้ที่
ของคุณ

อัพเดตซอฟตแวรอุปกรณ
การอพัเดตซอฟตแวรผานสัญญาณ

เลอืก เมนู > แอปพลิเคชัน่ > อัพเดต SW
ดวยการอัพเดตซอฟตแวร (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) คุณจะสามารถตรวจสอบวามีการอพัเดตซอฟตแวร
หรือแอปพลเิคชั่นสําหรับอปุกรณของคุณหรือไม และ
ดาวนโหลดขอมูลดังกลาวมายังอปุกรณของคุณ

การดาวนโหลดการอพัเดตซอฟแวรอาจทาํใหมีการสง
ขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรี่สําหรับโทรศัพทของคุณมี
พลงังานเพยีงพอ หรือเชื่อมตออยูกบัเครื่องชารจกอน
เริ่มอพัเดต

คําเตอืน:  หากคุณติดตั้งโปรแกรมอพัเดต
ซอฟตแวร คุณจะไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกบัการ
โทรออกฉุกเฉิน จนกวาจะติดตั้งเสร็จและรีสตารท
โทรศัพทอกีครั้ง ตองแนใจวาไดสํารองขอมูลไวแลวกอน
ยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอพัเดต

หลังจากการอพัเดตซอฟตแวรหรือแอปพลเิคชั่นสําหรับ
อุปกรณของคุณโดยใชการอพัเดตซอฟตแวร คําแนะนํา
ที่เกีย่วของกบัแอปพลเิคชั่นทีม่ีการอัพเดตในคูมือผูใช
หรือวิธใีชอาจไมใชขอมูลลาสุด
ในการดาวนโหลดการอพัเดตที่ใชงานได เลือก  ใน
การนาํเครื่องหมายการอพัเดตทีคุ่ณไมตองการ
ดาวนโหลดออก ใหเลือกการอพัเดตจากรายการ

ในการดูขอมูลการอพัเดต ใหเลอืกการอพัเดตและ 

ในการดูสถานะของการอพัเดตที่ผานมา ใหเลือก 

เลอืก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

● อัพเดตผานทางพีซี  — อพัเดตอปุกรณของคุณโดย
ใชพซี ีตัวเลือกนี้จะแทนที่ตัวเลือก เริ่มการอพัเดต
เมื่อมีการอพัเดตที่สามารถใชไดโดยการใชแอปพลิ
เคชั่น Nokia Software Updater PC เทานั้น

● ดปูระวัตกิารอัพเดต  — ดูสถานะของการอพัเดตที่
ผานมา

● การตัง้คา  — เปลีย่นการตั้งคา ไดแก จุดเชื่อมตอคา
เริ่มตนทีใ่ชสําหรับดาวนโหลดการอพัเดต

● ปฏเิสธสิทธิ ์ — ดูขอตกลงการอนุญาตใชงานของ
Nokia
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การอัพเดตซอฟตแวรโดยใชเครื่อง
พีซีของคณุ
Nokia Software Updater เปนแอปพลิเคชั่นสําหรับ
เครื่องพซีทีี่ชวยใหคุณสามารถอัพเดตซอฟแวรของ
โทรศัพทของคุณได ในการอัพเดตซอฟตแวรของ
โทรศัพทของคุณ คุณจําเปนตองมีเครื่องพซีทีี่ใชงาน
รวมกนัได, การเขาใชงานอนิเทอรเน็ตบรอดแบนด และ
สายเคเบิลขอมูล USB ที่ใชงานรวมกนัไดเพือ่เชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณกบัเครื่องพซีี
หากตองการทราบขอมูลเพิม่เติม ตรวจสอบบันทึกที่
เกีย่วของกบัเวอรชันของซอฟตแวรลาสุด และดาวน
โหลดแอปพลเิคชั่น Nokia Software Updater โปรดดูที่
www.nokia.co.th/softwareupdate หรือเว็บไซต
Nokia ในประเทศของคุณ
ในการอพัเดตซอฟตแวรของโทรศัพท ใหดําเนินการ
ตอไปนี้

1. ดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่น Nokia Software
Updater ไปยังเครื่องพซีีของคุณ

2. เชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับเครื่องคอมพวิเตอร
โดยใชสายเคเบิลขอมูล USB และเลอืก โหมด PC
Suite

3. เปดแอปพลิเคชั่น Nokia Software Updater แอปพลิ
เคชั่น Nokia Software Updater จะแนะนําใหคุณ
สํารองไฟล อพัเดตซอฟตแวร และเรียกคืนไฟลของ
คุณ

การตั้งคา
โดยทัว่ไปเครื่องของคุณจะมี MMS, GPRS, การสตรีม และ
การตั้งคาอนิเทอรเน็ตเคลื่อนที่ซึ่งไดรับการกําหนดคา
โดยอตัโนมัติ ตามขอมูลจากผูใหบริการเครือขายของ
คุณ คุณอาจมีการตั้งคาจากผูใหบริการของคุณติดตั้งไว
ในเครื่องอยูแลว หรือคุณสามารถรับหรือขอการตั้งคา
จากผูใหบริการเครือขายเปนขอความพเิศษ

คุณสามารถเปลีย่นการตั้งคาทัว่ไปในเครื่องของคุณ เชน
ภาษา, โหมดพรอมทาํงาน, หนาจอ และการตั้งคาล็อค
ปุมกด

รหัสผาน
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ ในกรณีที่คุณลืมรหัสผาน
● รหัส PIN (Personal identification number) — รหัส
นี้จะชวยปองกนัการใชซมิการดของคุณโดยไมไดรับ
อนุญาต โดยปกติ รหัส PIN (4 ถึง 8 หลัก) จะใหมา
พรอมกบัซิมการด หากคุณปอนรหัส PIN ผดิติดตอกนั
สามครั้ง เครื่องจะล็อครหัส และคุณจะตองใชรหัส
PUK ในการปลดล็อค

● รหัส UPIN — คุณอาจไดรับรหัสนีม้าพรอมกบัการด
USIM การด USIM เปนเวอรชันที่พฒันามาจาก
มการด และสามารถใชงานไดกบัโทรศัพทมือถือใน
ระบบ UMTS

● รหัส PIN2  — รหัสนี้ (4 ถึง 8 หลัก) มาพรอมกบั
มการดบางอัน และคุณตองใชรหัสนี้ในการเขาใชงาน
ฟงกชันบางอยางในโทรศัพทของคุณ 13
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● รหัสล็อค (หรือเรียกวารหัสโทรศัพท) — รหัสลอ็คจะ
ชวยปองกนัการใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต ซึง่
รหัสที่ตั้งไวคือ 12345 คุณสามารถสรางและเปลีย่น
รหัส รวมทัง้ตั้งคาโทรศัพทใหรองขอการปอนรหัสได
ดวย คุณควรเกบ็รหัสใหมไวเปนความลบัและเกบ็ไว
ในทีป่ลอดภัยโดยแยกจากตัวเครื่อง หากคุณลืมรหัส
และล็อคเครื่องไว คุณจะตองนําเครื่องไปทีศู่นย
บริการ ทั้งนีอ้าจมีการคิดคาใชจายเพิม่เติม และขอมูล
สวนบุคคลทั้งหมดในเครื่องของคุณอาจถูกลบออกไป
สําหรับขอมูลเพิม่เติม กรุณาติดตอศูนย Nokia Care
หรือตัวแทนจําหนายเครื่องของคุณ

● รหัส PUK (Personal Unblocking Key) และรหัส
PUK2 — คุณจําเปนตองใชรหัส (8 หลกั) เหลานีใ้น
การเปลี่ยนรหัส PIN หรือรหัส PIN2 ทีถ่กูบลอ็กตาม
ลําดับ หากรหัสดังกลาวไมไดใหมาพรอมกบัซิมการด
โปรดติดตอผูใหบริการซมิการดทีอ่ยูในโทรศัพทของ
คุณ

● รหัส UPUK — ในการเปลี่ยนรหัส UPIN ทีถ่กูบล็อก
จําเปนตองใชรหัส (8 หลัก) นี้ หากรหัสนี้ไมไดใหมา
พรอมกบัการด USIM โปรดติดตอผูใหบริการการด
USIM ที่อยูในโทรศัพทของคุณ

ล็อคระยะไกล
ในการปองกนัการใชโทรศัพทของคุณโดยไมไดรับ
อนุญาต คุณสามารถล็อคเครื่องและการดหนวยความจํา
ของคุณจากระยะไกลโดยใชขอความตัวอักษร คุณตอง
ระบุขอความตัวอกัษร และล็อคเครื่องของคุณ โดยการ

สงขอความไปยังเครื่อง ในการปลดล็อคเครื่อง คุณตองมี
รหัสล็อค
ในการเปดการลอ็คระยะไกล และกาํหนดขอความตัว
อักษร เลอืก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท >
จัดการโทรศัพท > ความปลอดภัย > โทรศัพทและ
ซิมการด > ล็อคโทรศพัทจากระยะไกล > เปดใช
งานแลว แตะที่ฟลดปอนขอความเพื่อปอนขอความ
เลอืก  และตรวจสอบขอความ ปอนรหัสล็อค

การยืดอายุแบตเตอรี่
คุณสมบัติหลายอยางในโทรศัพทจะเปนการเพิม่การใช
พลังงานแบตเตอรี่และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่
ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ใหทําดังนี้

● คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลย ีBluetooth หรืออนุญาตให
คุณสมบัติใดๆ ทํางานในพืน้หลังขณะใชคุณสมบัติ
อืน่ๆ จะเปนการเพิม่การใชพลังงานแบตเตอรี่ ใหปด
การใชเทคโนโลยี Bluetooth เมื่อคุณไมจําเปนตอง
ใช

● คุณสมบัติที่ใช LAN ไรสาย (WLAN) หรืออนุญาตให
คุณสมบัติใดๆ ทํางานในพืน้หลังขณะใชคุณสมบัติ
อืน่ๆ จะเปนการเพิม่การใชพลังงานแบตเตอรี่ WLAN
ในโทรศัพท Nokia ของคุณจะปดการใชงาน เมื่อคุณ
ไมไดพยายามเชื่อมตอ ไมไดเชื่อมตอกบัจุดเชื่อมตอ
หรือไมไดสแกนหาเครือขาย ในการลดการใช
พลังงานแบตเตอรี่ คุณสามารถกําหนดไมใหโทรศัพท
สแกน หรือสแกนนอยลง สําหรับเครือขายทีท่ํางานใน
พืน้หลงั14
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● หากคุณไดตั้งคา การเชือ่มตอ GPRS เปน เมื่อวาง
ในการตั้งคาการเชื่อมตอ และไมมีพืน้ที่ครอบคลมุ
สําหรับขอมูลแบบแพคเกต็ (GPRS) โทรศัพทจะ
พยายามสรางการเชื่อมตอขอมูลแบบแพค็เกตเปน
ยะๆ ในการยืดอายุการใชงานโทรศัพทของคุณ ให

เลอืก การเชือ่มตอ GPRS > เมื่อตองการ
● แอปพลเิคชั่นแผนที่จะดาวนโหลดขอมูลแผนทีใ่หม
เมื่อคุณเลือ่นไปทีพ่ืน้ทีใ่หมบนแผนที่ ซึ่งจะสิ้นเปลอืง
การใชพลงังานแบตเตอรี่มากขึ้น คุณสามารถปองกัน
ไมใหมีการดาวนโหลดแผนที่โดยอตัโนมัติ

● หากความแรงของสัญญาณเครือขายมือถอืแตกตาง
กนัมากในพื้นที่ของคุณ โทรศัพทของคุณจะสแกนหา
เครือขายที่ใชไดซ้ําไปซ้ํามา ซึ่งจะเปนการสิ้นเปลือง
พลงังานแบตเตอรี่

หากโหมดเครือขายตั้งไวเปนโหมดคูในการตั้งคา
เครือขาย อปุกรณจะคนหาเครือขาย 3G คุณสามารถ
ตั้งเครื่องใหใชเฉพาะเครือขาย GSM ในการใชเฉพาะ
เครือขาย GSM ใหเลอืก เมนู > การตั้งคา และ การ
เชือ่มตอ > เครอืขาย > โหมดระบบ > GSM

● ไฟพืน้หลงัของหนาจอจะเพิม่การใชพลงังาน
แบตเตอรี่ ในการตั้งคาหนาจอ คุณสามารถเปลีย่น
ระยะหมดเวลาซึง่จะทําใหไฟพืน้หลังดับลง เลือก
เมนู > การตัง้คา และ โทรศัพท > จอภาพ >
เวลาแสงสวางในการปรับเซนเซอรแสงที่ตรวจจับ
สภาพแสง และปรบัแสงสวางของหนาจอ ในการ
คาจอแสดงผล ใหเลือก ตวัตรวจจบัแสง

● การปลอยใหแอปพลิเคชั่นทํางานตอไปในพืน้หลงัจะ
เปนการเพิม่การใชพลังงานแบตเตอรี่ ในการปดแอป
พลเิคชั่นทีคุ่ณไมไดใช หากแอปพลเิคชั่นนั้นไมตอบ

สนอง ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงแอปฯที่เปด และ
ไปที่แอปพลเิคชั่นโดยใชปุมเมนู กดคางไวที่ปุมเมนู
เพือ่เปดแอปพลเิคชั่น และเลอืก ตัวเลือก > ออก

การเพิ่มหนวยความจํา
ในการดูพืน้ที่ทีใ่ชไดสําหรับขอมูลแตละประเภท เลอืก
เมนู > แอปพลิเคชัน่ > ที่ทํางาน > ตัวจดัไฟล
คุณสมบัติหลายอยางของโทรศัพทใชหนวยความจํา
สําหรับจัดเก็บขอมูล โทรศัพทจะแจงเตือนเมื่อมีหนวย
ความจําในตําแหนงหนวยความจํานัน้เหลืออยูนอย

ในการเพิม่พืน้ทีห่นวยความจําของโทรศัพท ใหถายโอน
ขอมูลไปทีก่ารดหนวยความจําทีร่องรับ (หากมี) หรือ
คอมพวิเตอรทีใ่ชงานรวมกนัได

ในการลบขอมูลทีไ่มตองการอกีตอไป ใหใชตัวจัดการ
ไฟลหรือเปดแอปพลเิคชั่นของขอมูลดังกลาว คุณ
สามารถลบขอมูลตอไปนีไ้ด

● ขอความในโฟลเดอรในการรับสงขอความและ
ขอความอีเมลทีด่ึงในศูนยฝากขอความ

● เวบ็เพจทีจ่ัดเกบ็ไว

● ขอมูลติดตอ

● บันทึกปฏิทิน

● แอปพลิเคชั่นที่อยูในตัวจัดการแอปพลเิคชั่นที่คุณ
ตองการใชอีกตอไป

● ไฟลการติดตั้ง (.sis หรือ .sisx) ของแอปพลเิคชั่นที่ได
ติดตั้งเรียบรอยแลว โอนสไฟลการติดตั้งไปยังเครื่อง
คอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกันได
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● ภาพและวิดีโอคลิปทีอ่ยูในรูปถาย สํารองไฟลไปยัง
เครื่องคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกันได
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การเริ่มตนใชงาน
ปุมกดและสวนประกอบ
 (ดานบน)

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

ฟง หูฟง และสายตอออกทวีีที่ใชงานรวมกนัได

ปุมกดและสวนประกอบของ
เครื่อง (ดานหนา)

1 — พร็อกซมิิตี้เซนเซอร

2 — หูฟง

3 — หนาจอสัมผัส

4 — ปุมเมนู

5 — ปุมโทร

6 — เลนสกลองรอง

7 — เซนเซอรแสง

8 — ปุมวางสาย

หามปกปดบริเวณเหนอืหนาจอ
สัมผัสดวยฟลมปองกนัหรือเทป
เปนตน

ปุมกดและสวนประกอบของ
เครื่อง (ดานหลัง)

1 — แฟลชกลอง

2 — เลนสกลอง

3 — ฝาครอบเลนส
17
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ปุมกดและสวนประกอบของ
เครื่อง (ดานขาง)

1 — ลําโพงสเตอริโอ

2 — ชองเสียบ Micro USB
3 — ไฟแสดงการชารจ

4 — สวิตชล็อค

5 — ปุมปรับเพิม่ระดับเสียง/ขยายภาพ

6 — ปุมปรับลดระดับเสียง/ยอภาพ

7 — ปุมจับภาพ

หมายเหตุ: พืน้ผิวของโทรศัพทเครื่องนี้ไมมีสาร
นิกเกลิอยูในแผนโลหะ พืน้ผิวของโทรศัพทเครื่องนี้
ประกอบดวยโลหะสแตนเลส

การใสซิมการดและแบตเตอรี่
ทําตามคําแนะนําอยางระมัดระวงัเพือ่ไมใหฝาดานหลัง
เสียหาย

ปดโทรศัพทและปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอปุกรณ
ชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

1. ถอดฝาดานหลงัออกโดยการยกขึ้นจากทางดานลาง
ของโทรศัพท

2. หากมีแบตเตอรี่อยู ใหยกแบตเตอรี่ตามลกูศรเพือ่
ออก

3. ดึงตัวยึดซิมการดออก และใสซิมการดลงไป ตรวจดู
ใหแนใจวาพืน้ที่หนาสัมผัสสีทองบนการดคว่ําลง18
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และมุมตัดบนการดหันไปทางมุมตัดบนตัวยึด ดันตัว
ยึดซิมการดกลับเขาที่

4. วางแนวหนาสัมผัสของแบตเตอรี่กบัขั้วตอที่ตรงกนั
บนชองใสแบตเตอรี่ และใสลงในทศิทางเดียวกบั
ศร

5. ในการใสฝาครอบดานหลังกลับเขาที่ วางตัวลอ็ค
ของฝาครอบดานบนเขากบัชอง แลวกดลงจนกระทั่ง
ฝาครอบล็อคเขาที่

การดหนวยความจํา
ควรใช การด microSD ที่ไดรับการรับรอง
จาก Nokia วาใชกบัเครื่องรุนนี้ไดเทานั้น
Nokia ใชมาตรฐานอตุสาหกรรมที่ผานการ
รับรองสําหรับการดหนวยความจํา แตการดบางยี่หออาจ
ไมสามารถใชงานรวมกบัโทรศัพทรุนนี้ไดอยางสมบูรณ
การดที่ใชงานรวมกนัไมได อาจทาํใหการดและโทรศัพท
ชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูลที่จัดเกบ็ไวบนการด
สูญหาย

การใสการดหนวยความจํา
การดหนวยความจําอาจมีใสไวแลวในโทรศัพท หากไม
ไดใสไว ใหดําเนินการตอไปนี้

1. ถอดฝาดานหลังของโทรศัพทออก
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2. ใสการดหนวยความจํา
ที่ใชรวมกนัไดลงไปใน
ชอง ตรวจดูใหแนใจวา
พืน้ทีห่นาสัมผัสของ
การดคว่าํลงไปทาง
ชอง

3. ดันการดเขาไป คุณจะ
ไดยินเสียงคลิกเมื่อการด
ล็อคเขาที่แลว

4. ใสฝาดานหลงักลับเขาที่ คว่ํา
โทรศัพทลงขณะใสฝาดาน
หลัง ตรวจดูใหแนใจวาปดฝา
สนิทดีแลว

การถอดการดหนวยความจํา

ขอสําคญั:  หามถอดการดหนวยความจําออก
กลางคันเมื่อยังมีการใชการดอยู การกระทําดังกลาวอาจ
ทาํใหการดหนวยความจําและโทรศัพทชํารุดเสียหาย
และอาจทําใหขอมูลที่จัดเกบ็ไวบนการดเสียหายได

1. กอนที่จะถอดการดออก ใหกดปุมเปด/ปดเครื่อง และ
เลือก นําการดหนวยความจําออก ปดแอปพลิเคชั่
ทัง้หมด

2. เมื่อ การถอดการดหนวยความจําออกจะปด
พลิเคชัน่ทั้งหมดที่เปดอยู ยืนยันถอดการด?

ปรากฏ เลือก ใช

3. เมื่อ การถอดการดหนวยความจําออกจะปด
พลิเคชัน่ทั้งหมดที่เปดอยู ยืนยันถอดการด?

ปรากฏ ใหถอดฝาครอบดานหลังออก
4. กดการดหนวยความจําเพือ่ปลดออกจากชองเสียบ

5. ดึงการดหนวยความจําออก หากเครื่องเปดอยู ให
เลือก ตกลง

6. ใสฝาดานหลงักลับเขาที่ ตรวจดูใหแนใจวาปดฝา
สนิทดีแลว

ตําแหนงเสาอากาศ
โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศอยูทั้งภายในและภายนอก
หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปนขณะที่
เสาอากาศกาํลังสงหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกบั
อากาศขณะกําลงัสงหรือรับสัญญาณอาจสงผลตอ

คุณภาพของการสื่อสาร และทาํใหมีการใชพลงังานสูง
ขึ้นขณะทํางาน และอาจทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่
สั้นลง
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ปดและเปดเครื่อง
ในการเปดเครื่อง:

1. กดคางไวทีปุ่มเปดปดเครื่อง

2. หากเครื่องขอรหัส PIN หรือรหัส
ล็อค ใหปอนรหัส แลวเลือก
ตกลง รหัสลอ็กที่ตั้งไวคือ
12345 หากคุณลืมรหัส และ
เครื่องของคุณถูกลอ็ค คุณจะ
ตองสงเครื่องของคุณไปยังศูนย
บริการ และอาจมีการคิดคาใช
จายเพิม่เติม สําหรับขอมูลเพิม่
เติม กรุณาติดตอศูนย Nokia
Care หรือตัวแทนจําหนายเครื่องของคุณ

ในการปดเครื่อง ใหกดปุมเปด/ปดเครื่อง และเลือก ปด
เครือ่ง!

การชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจมาแลวเปนบางสวนจาก
โรงงานผลติ ไมจําเปนตองมีการชารจเครื่องลวงหนา
หากโทรศัพทระบุวาประจุไฟต่ํา ใหดําเนินการดังตอไปนี้

การชารจปกติ
1. เสียบสาย
อปุกรณชารจเขา
กบัชองเสียบ
ปลัก๊ไฟที่ผนัง

2. เสียบสาย
อปุกรณชารจเขา
กบัโทรศัพท ไฟ
สัญลกัษณการชารจที่อยูติดกบัชองเสียบ USB จะ
สวางขึ้นเมื่อแบตเตอรี่ไดรับการชารจ

3. เมื่อโทรศัพทระบุวาแบตเตอรี่มีประจุไฟเต็มแลว ให
ถอดสายอปุกรณชารจออกจากเครื่อง แลวจึงถอด
สายอปุกรณชารจออกจากชองเสียบปลั๊กทีผ่นงั

คุณไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่เปนชวงระยะเวลาใด
เวลาหนึ่ง และคุณสามารถใชเครื่องขณะที่กําลังชารจได
หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทกีวาที่
สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือ
กอนที่จะสามารถโทรออกได

เคล็ดลับ: ถอดสายเครื่องชารจออกจากเตารับที่
ผนัง เมื่อไมไดใชเครื่องชารจ เครื่องชารจที่เสียบ
คางอยูกบัเตารับไฟฟาจะกนิพลงังานแมวาจะไม
ไดเสียบเขากบัโทรศัพทกต็าม

การชารจ USB
คุณสามารถใชการชารจ USB เมื่อไมมีเตารับติดผนังใหใช
งาน ดวยการชารจ USB คุณยังสามารถถายโอนขอมูล
ขณะชารจเครื่อง

1. เชื่อมตออปุกรณ USB ที่ใชรวมกนัไดกบัโทรศัพทของ
คุณโดยใชสายเคเบิล USB ที่ใชรวมกนัได
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อาจใชเวลาสักครูกอนที่การชารจจะเริ่ม ขึ้นอยูกบั
ประเภทอปุกรณทีใ่ชสําหรับการชารจ

2. หากโทรศัพทของคุณเปดอยู คุณสามารถจะเลือกได
จากตัวเลือกโหมด USB ที่ใชไดบนหนาจอโทรศัพท

หมายเหตุ: ระหวางการใชงานหรือการชารจใน
ระยะเวลาทีน่าน โทรศัพทหรืออปุกรณชารจอาจรอนขึ้น
ได โดยสวนใหญแลว ลักษณะเชนนี้เปนเรื่องปกติ หาก
คุณสงสัยวาโทรศัพทหรืออปุกรณชารจทาํงานผิดปกติ
ใหนําไปยังศูนยบริการทีไ่ดรับการรับรองใกลบานคุณ

ชุดหูฟง
คุณสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงหรือหูฟงที่ใชรวมกนัไดเขา
กบัโทรศัพทของคุณ คุณอาจตองเลอืกโหมดสายเคเบิล

คําเตอืน:  เมื่อคุณใชชุด
ฟง ความสามารถในการรับฟงเสียง
รอบดานของคุณอาจไดรับผลกระทบ

 อยาใชชุดหูฟงหากมีโอกาสทาํให
เกดิอนัตรายตอความปลอดภัย
ของคุณ

อยาเชื่อมตอผลติภัณฑที่สราง
สัญญาณออก เนื่องจากผลิตภัณฑนี้
อาจทําใหเครื่องเสียหายได อยา
เชื่อมตอแหลงสัญญาณทีม่ีกาํลงั
ไฟฟาเขากบัชองเสียบ Nokia AV

หามเชื่อมตออปุกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอืน่ๆ เขากบั
ชองเสียบ Nokia AV นอกเหนือจากทีไ่ดรับอนมุัติโดย
Nokia ใหใชงานกบัเครื่องนี้ได โปรดใสใจเปนพเิศษกบั
ระดับเสียง

ใสสายคลองขอมือ
1. เปดฝาดานหลัง

2. รอยสายคลองขอมือ แลวผูก
ใหแนน

3. ปดฝาดานหลัง

การดําเนินการบนหนาจอ
สัมผัส
ใชนิว้หรือปากกาสําหรับหนาจอสัมผสั (หากใชได)

ขอสําคญั:  ปากกาทีใ่ชงานกบัโทรศัพทเครื่องนี้
ตองเปนปากกาที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น การ
ใชปากกาชนิดอืน่อาจทําใหการรับประกันของโทรศัพท
สิ้นสุดลง และทําใหหนาจอแบบสัมผสัเสียหายได หลกี
เลีย่งการขูดขีดหนาจอแบบสัมผัส และไมควรใชปากกา
หรือดินสอทีใ่ชกันทั่วไปหรือวตัถปุลายแหลมอืน่ๆ เขียน
ขอความบนหนาจอแบบสัมผัส22
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การแตะและแตะสองครั้ง

ในการเปดแอปพลเิคชั่นหรือสวนประกอบอืน่บนหนาจอ
สัมผัส ตามปกติคุณใชนิว้แตะหนาจอ อยางไรกต็าม ใน
การเปดรายการตอไปนี้ คุณตองแตะที่รายการสองครั้ง
● รายการตางๆ ในแอปพลเิคชั่น เชน โฟลเดอรฉบับราง
ในแอปพลเิคชั่น ขอความ

● ไฟลตางๆ ในรายการไฟล ตัวอยางเชน ภาพใน
โฟลเดอร ภาพที่ถาย ในแอปพลิเคชั่น ภาพถาย

เคล็ดลับ: เมื่อคุณเปดมุมมองรายการ จะมีการ
ไฮไลตรายการแรกเอาไวแลว ในการเปด

การที่ไฮไลต ใหแตะทีร่ายการหนึ่งครั้ง

หากคุณแตะไฟลหรือรายการทีใ่กลเคียงกนัหนึ่งครั้ง
ไฟลจะไมเปดขึ้น แตจะมีการไฮไลตทีไ่ฟล ในการดู
ตัวเลือกทีม่ีสําหรับรายการดังกลาว ใหเลอืก ตัว
เลือก หรือใหเลือกไอคอนจากแถบเครื่องมือ หากมี

การเลือก

ในเอกสารสําหรับผูใชนี้ การเปดแอปพลิเคชั่นหรือ
รายการโดยการแตะหนึง่หรือสองครั้ง เปนการดําเนินการ
“เลอืก" ของคุณ

ตัวอยาง: ในการเลือก ตัวเลือก > วิธีใช ให
แตะ ตวัเลือก จากนั้นแตะ วิธใีช

การลาก

ในการลาก ใหแตะนิ้วบนหนาจอ และเลือ่นนิ้วไปมาบน
หนาจอ 

ตัวอยาง: ในการ
เลื่อนขึ้นหรือลง
บนเว็บเพจ ให
ลากเพจดังกลาว
ดวยนิว้ของคุณ

การปด

ในการปด ใหเลือ่นนิว้
ของคุณไปทางซายหรือขวาอยางรวดเร็วบนหนาจอ 

ตัวอยาง: ขณะที่
กําลงัดูภาพ หาก
ตองการดูภาพถัด
ไปหรือภาพกอน
หนา ใหปดไปทาง
ซายหรือขวาตาม
ลําดับ

Flick
ในการตวัด วางนิ้วของคุณบนหนาจอ เลื่อนและยกนิ้วขึ้น
อยางรวดเร็วบนหนาจอ เนื้อหาบนหนาจอจะเลือ่นไป
ตามความเร็วและทิศทางของการปลอย ในการเลอืก
รายการจากรายการที่เลือ่นไดเพือ่หยุดการเคลื่อนที่ แตะ
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ทีร่ายการนั้น ในเครื่องของคุณ การตวัดจะใชไดในเครื่อง
เลนเพลง 

การเลื่อน

ในการเลื่อนขึ้นหรือลง
ในรายการที่มีแถบเลื่อน
ใหลากตัวเลือ่นของ
แถบเลื่อน

ในมุมมองรายการบาง
มุมมอง คุณสามารถวาง
นิ้วของคุณไปบนรายการและลากขึ้นหรือลง

ตวัอยาง: ในการเลือ่นไปตามรายชื่อ ใหวางนิ้ว
ของคุณบนรายชื่อ และลากขึ้นหรือลง

เคล็ดลับ: ในการดูคําอธิบายสั้นๆ ของไอคอน ให
วางนิ้วของคุณบนไอคอน ไมมีคําอธบิายสําหรับ
ทุกไอคอน

ไฟดานหลังของหนาจอสัมผัส

ไฟดานหลังของหนาจอสัมผสัจะดับหลังจากที่ไมมีการ
ใชงานเปนระยะเวลาหนึ่ง ในการเปดไฟพืน้หลัง ใหปลด
ล็อคหนาจอและปุมกด หากจําเปน และกดปุมเมนู

เขียนขอความ
คุณสามารถปอนขอความในโหมดอื่น แปนพมิพเต็มรูป
แบบทาํงานเหมือนแปนพมิพทัว่ไป และโหมดแผงปุมกด
บนหนาจอที่พมิพไดทัง้ตัวอกัษรและตัวเลขชวยใหคุณ
สามารถแตะทีอ่ักขระได โหมดการจดจําลายมือชวยให
คุณสามารถเขียนอกัขระลงบนหนาจอไดโดยตรง

ในการเปดใชโหมดปอนขอความ ใหแตะชองปอน
ขอความชองใดกไ็ด
ในมุมมองการปอนขอความ ในการสลบัระหวางโหมด
การปอนขอความตางๆ ที่มีอยู ใหแตะ  และเลือก
โหมดการปอนที่ตองการ

วิธกีารปอนและภาษาที่การจดจําลายมือสนับสนุนจะ
แตกตางกนัไปตามภูมิภาค

การปอนดวยแปนพิมพ
แปนพมิพ
เครื่องของคุณมีแปนพมิพ
เต็มรูปแบบ ในการเปดแปน
พมิพ ใหดันหนาจอสัมผสัขึ้น
ในแอปพลเิคชั่นทัง้หมด หนา
จอจะหมุนเองโดยอตัโนมัติ
จากแนวตั้งเปนแนวนอนเมื่อ
คุณเปดแปนพมิพ

1 — ปุม Shift หากตองการสลบัระหวางโหมดตัวพมิพ
ใหญกบัตัวพมิพเล็ก ใหกดปุม Shift สองครั้งอยาง
รวดเร็ว ในการปอนตัวพมิพใหญตัวเดียวในโหมดตัวพมิพ
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เลก็ หรือตัวพมิพเล็กตัวเดียวในโหมดตัวพมิพใหญ ให
กดปุม Shift หนึ่งครั้ง แลวกดปุมตัวอกัษรที่ตองการ
2 —  ปุม Space
3 — ปุม Sym  หากตองการใสอกัขระพเิศษที่ไมมีอยูบน
แปนพมิพ ใหกดปุม Sym หนึ่งครั้งและเลือกอกัขระที่
ตองการจากตาราง
4 — ปุมฟงกชนั หากตองการใสอกัขระพเิศษที่พมิพบน
ปุม ใหกดปุมฟงกชันหนึ่งครั้ง แลวกดปุมที่ตองการ หาก
ตองการปอนอกัขระ เศษหลายตัวติดตอกัน  ใหกดปุม
ฟงกชันสองครั้งอยางรวดเร็ว หากตองการกลบัสูโหมด
ปกติ ใหกดปุมฟงกชันอกีครั้ง
5 — ปุม Backspace หากตองการลบตัวอกัษร ใหกด
ปุม backspace หากตองการลบตัวอกัษรหลายตัว ใหกด
ปุม backspace คางไว
การใสตัวอักษรที่ไมปรากฏบนแปนพิมพ

คุณสามารถใสตัวอกัษรแบบตางๆ ได เชน ตัวอกัษรทีม่ี
เครื่องหมายเนนเสียง หากตองการใส á ใหกดปุม sym
คางไว พรอมกบักดปุม A ซ้ําๆ จนกระทัง่อกัขระที่ตองการ
ปรากฎ ลาํดับตัวอกัษรและตัวอกัษรที่มีใหจะขึ้นอยูกบั
ภาษาที่ใชเขียนซึ่งเลอืกไว

การปอนขอความภาษาไทย
ในการเขียนขอความตัวอกัษรในภาษาไทย เปนตน ให
เลอืก เมนู > ขอความ และ ขอความใหม ไปที่เนื้อหา
ขอความ และเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกปอนขอมูล >
ภาษาที่ใชเขียน และเลือกภาษาไทย ไอคอน 

 จะปรากฏขึ้น

ในการปอนอกัขระทีพ่มิพอยูบนมุมซายลางของปุม ให
กดปุม

ในการปอนอกัขระทีพ่มิพอยูบนมุมซายบนของปุม ใหกด
ปุม Shift และกดปุม
ในการปอนอกัขระทีพ่มิพอยูบนมุมขวาบนของปุม ใหกด
ปุมฟงกชันและกดปุม

ในการปอนสระ ใหกดปุม Sym และเลือกสระที่ตองการ
คุณสามารถใสสระหรือพยัญชนะหลังจากที่เขียนอกัขระ
นาํภาษาไทยตามรูปแบบภาษาไทยเทานั้น

โทรศัพททีม่ีเมนภูาษาไทยเทานั้นที่สามารถรับขอความ
ภาษาไทยได

การปอนแบบสมัผัส
เขียนดวยลายมือ
วธิีปอนและภาษาที่รองรับโดยการรับรูดวยลายมือ

ตางกนัไปตามภูมิภาคและอาจไมมีในบางภาษา

ในการเปดใชโหมดการเขียนดวยลายมือ เลือก  >
ลายมือ

เขียนตัวอกัษรที่อานออกไดชัดเจนบนพืน้ทีก่ารปอนตัว
อกัษร และเวนชองวางระหวางแตละตัวอกัษร

หากตองการฝกใหอปุกรณจดจําลักษณะลายมือของคุณ
เลอืก  > การฝกเขียนดวยปากกา

ในการปอนตัวอักษรและตัวเลข (โหมดเริ่มตน) เขียนคํา
ตามแบบปกติของคุณ ในการเลือกโหมดตัวเลข เลอืก
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 ในการปอนอกัขระทีไ่มใชละติน เลอืกไอคอนที่
เหมาะสม หากมี 

ในการปอนตัวอกัษรพเิศษ
เขียนในแบบปกติของคุณ
หรือเลอืก  และอกัขระที่
ตองการ

ในการลบอกัขระหรือยาย
เคอรเซอร ใหปดยอนกลับ (ดู
รูปที ่1)

ในการเพิม่ชองวาง ใหปดไปดานหนา (ดูรูปที ่2)

การตั้งคาการปอนแบบสัมผัส
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ โทรศัพท > ปอนแบบ
สัมผสั
หากตองการกําหนดการตั้งคาการปอนขอความสําหรับ
หนาจอสัมผัส ใหเลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● ภาษาที่ใชเขียน  — ระบุวาตองการใหจดจําอกัขระที่
เปนลายมือคุณในภาษาใดบาง และวธิีการจัดวางแปน
พมิพบนหนาจอ

● ความเรว็ในการเขียน  — ปรับความเร็วในการจดจํา
ลายมือ

● เสนบรรทัด  — แสดงหรือซอนเสนบรรทดัในพืน้ที่
การเขียน เสนบรรทัดชวยใหคุณเขียนไดเปนเสนตรง
และยังชวยใหอปุกรณจดจําการเขียนของคุณได ตัว
เลือกนี้ใชไดเฉพาะในบางภาษาเทานั้น

● ความกวางของเสนปากกา  — เปลี่ยนความหนา
ของขอความ

● สีที่ใชเขียน  — เปลี่ยนสีของขอความ

ไอคอนและฟงกชัน
ใชปุมกดบนหนาจอ (ปุมกดตัวอักษรและตัวเลข) เพือ่
ปอนตัวอกัษรเชนเดียวกบัที่คุณใชปุมกดของโทรศัพท
แบบธรรมดาทีม่ีตัวเลขบนปุม โปรดดูคําอธบิายของ
แตละไอคอนและฟงกชันของไอคอนในรูปตอไปนี้

1 — ปด - ปดปุมกดบนหนาจอ (ปุมกดตัวอักษรและ
ตัวเลข)

2 — เมนูปอน – เปดเมนูปอนแบบสัมผสัที่รวมถึงคําสั่ง
ตางๆ เชน ใชงานตวัชวยสะกดคํา และ ภาษาที่ใช
เขียน
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3 — สัญลักษณของระบบการปอนขอความ – เปดหนา
ตางปอปอพั ซึง่ใหคุณสามารถเปดหรือปดระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติ, เปลี่ยนรูปแบบตัวพมิพ และสลับไป
มาระหวางโหมดตัวอกัษรและตัวเลขได

4 — โหมดการปอน – เปดหนาตางปอปอัพใหคุณเลอืก
โหมดการปอนจากโหมดการปอนที่มีอยู เมื่อคุณแตะที่
รายการ หนาจอของวิธกีารปอนปจจุบันจะปดลง และ
หนาจอของวธิีการที่เลือกจะเปดขึ้น
5 — ปุมลกูศร - เลื่อนเคอรเซอรไปทางซายหรือขวา

6 — Backspace - ลบตัวอกัษรที่ปอนเขาไปกอนหนา
7 — ปุมตัวเลข - ปอนตัวเลขหรือตัวอกัษรทีต่องการตาม
แบบตัวพิมพทีใ่ชอยูและโหมดการปอน

8 — ดอกจัน - เปดตารางตัวอกัษรพเิศษ

9 — Shift - เปลีย่นแบบตัวพมิพของอกัษร เปดหรือปด
ระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ และสลบัไปมาระหวางโหมด
ตัวอกัษรและตัวเลข

การล็อคปุมและหนาจอสัมผัส
ในการล็อคหรือปลดลอ็คหนาจอสัมผสัและปุม ใหเลื่อน
สวติชลอ็คที่ดานขางของโทรศัพท

เมื่อมีการล็อคหนาจอสัมผสัและปุม หนาจอสัมผสัจะปด
และปุมจะไมทํางาน

หนาจอและปุมอาจล็อคโดยอตัโนมัติ หลังจากไมมีการ
ใชงานเปนระยะเวลาหนึง่ ในการเปลีย่นการตั้งคาการ
ลอ็คหนาจอและปุมอตัโนมัติ ใหเลอืก เมนู > การตั้ง

คา และ โทรศัพท > จดัการโทรศพัท > ปองกนัปุม
อัตโนมัติ

Nokia Switch
การถายโอนเนื้อหา
คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่นสลับในการคัดลอกเนือ้หา
เชน เบอรโทรศัพท ทีอ่ยู รายการปฏิทิน และภาพจาก
โทรศัพท Nokia เครื่องเดิมไปยังโทรศัพทของคุณ
ชนิดเนื้อหาทีส่ามารถถายโอนไดจะขึ้นอยูกบัรุน
โทรศัพททีคุ่ณตองการถายโอนเนือ้หามา หากโทรศัพท
เครื่องนั้นสนับสนุนการซิงโครไนซ คุณจะสามารถ

ไนซขอมูลระหวางโทรศัพทได โทรศัพทจะแจงให
คุณทราบหากใชงานรวมกบัโทรศัพทเครื่องอืน่ไมได

หากเปดโทรศัพทเครื่องอืน่โดยที่ไมมีซิมการดไมได คุณ
สามารถใสซมิการดลงในโทรศัพทเครื่องนัน้ได เมื่อเปด
โทรศัพทของคุณโดยไมมีซิมการด รูปแบบออฟไลนจะ
เปดใชงานโดยอตัโนมัติ และสามารถทําการถายโอนได

การถายโอนเนื้อหาเปนครั้งแรก
1. ในการดึงขอมูลจากโทรศัพทเครื่องอืน่เปนครั้งแรก
ใหเลือก เมนู > การตัง้คา > การเชือ่มตอ >
ถายโอนขอมูล > สลับโทรศัพท บนโทรศัพทของ
คุณ

2. เลอืกชนิดการเชื่อตอที่คุณตองการใชถายโอนขอมูล
โทรศัพททัง้สองเครื่องตองสนับสนนุชนดิการเชื่อม
ตอทีเ่ลือก
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3. หากคุณเลือกการเชื่อมตอ Bluetooth เปนชนดิการ
เชื่อมตอ ใหเชื่อมตอโทรศัพททัง้สองเครื่อง ในการ
ใหโทรศัพทของคุณคนหาโทรศัพทที่ใชการเชื่อมตอ
Bluetooth ใหเลอืก ทําตอ เลือกโทรศัพททีคุ่ณ
ตองการถายโอนเนือ้หามา ระบบจะขอใหคุณปอน
รหัสในโทรศัพทของคุณ ปอนรหัส (1-16 หลกั) และ
เลือก ตกลง ปอนรหัสเดียวกนัในโทรศัพทอีกเครื่อง
หนึ่ง และเลือก ตกลง ตอนนี้โทรศัพทจะไดรับการ
จับคูแลว
โทรศัพท Nokia รุนกอนหนานีบ้างเครื่องอาจไมมี
แอปพลิเคชั่นสลับ ในกรณีนี้ แอปพลิเคชั่นสลับจะถกู
สงไปยังโทรศัพทเครื่องอืน่เปนขอความ ในการติด
ตั้งแอปพลิเคชั่นสลับในโทรศัพทเครื่องอืน่ ใหเปด
ขอความ และทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

4. เลือกเนื้อหาที่คุณตองการถายโอนจากโทรศัพท
เครื่องอื่นบนโทรศัพท

เมื่อการถายโอนเริ่มตน คุณสามารถยกเลิกและ
ดําเนนิการตอภายหลงัได

เนือ้หาจะถูกถายโอนจากหนวยความจําของโทรศัพท
เครื่องอืน่ไปยังตําแหนงที่สัมพนัธกนัในโทรศัพทของ
คุณ เวลาที่ใชในการถายโอนจะขึ้นอยูกบัปริมาณขอมูลที่
จะถายโอน

การซิงโครไนซ ดงึ หรือสงเนื้อหา
เลอืก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ถายโอน
ขอมูล > สลับโทรศพัท

หลังจากการถายโอนขอมูลครั้งแรก ใหเลือกจากตัว
เลอืกตอไปนีเ้พือ่เริ่มการถายโอนขอมูลใหม โดยจะขึ้น
อยูกบัรุน:

   เพือ่ซิงโครไนซเนือ้หาระหวางโทรศัพทของคุณกับ
อุปกรณอืน่ ในกรณีทีอ่ปุกรณเครื่องอืน่รองรับการซงิโครไนซ 
การซงิโครไนซเปนแบบสองทาง หากมีการลบ
ในเครื่องหนึง่ รายการนั้นจะถูกลบออกจากอีกเครื่องดวย

 คุณไมสามารถกูคืนรายการทีล่บโดยใชการซิงโครไนซได
   เพือ่ดึงเนือ้หาจากอปุกรณอืน่มาทีโ่ทรศัพทของ

คุณ ดวยวิธีการดึง เนือ้หาจะไดรับการถายโอนจาก
อุปกรณเครื่องอืน่มาที่โทรศัพทของคุณ เครื่องอาจขอให
คุณเกบ็หรือลบเนือ้หาเดิมที่อยูในอปุกรณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั
รุนของอปุกรณ

   เพือ่สงเนือ้หาจากโทรศัพทของคุณไปยังอปุกรณ
เครื่องอืน่

หากคุณไมสามารถสงรายการได คุณสามารถเพิ่ม
รายการไปยังโฟลเดอร Nokia ที ่C:\Nokia หรือ E:
\Nokia ในเครื่องของคุณ ทัง้นีข้ึ้นอยูกบัประเภทของ
อุปกรณอกีเครื่องหนึ่ง เมื่อคุณเลอืกโฟลเดอรที่ตองการ
ถายโอน รายการนั้นๆ กจ็ะไดรับการซิงโครไนซลงใน
โฟลเดอรเดียวกนัในอปุกรณอกีเครื่อง หรือจากอปุกรณ
อีกเครื่องลงในโทรศัพทของคุณ

ใชทางลัดเพื่อถายโอนขอมูลซ้ําอีกครั้ง

หลังจากถายโอนขอมูลเสร็จสิ้น คุณสามารถจัดเกบ็ทาง
ลัดพรอมกบัการตั้งคาการโอนลงในหนาจอหลัก เพือ่ที่
คุณจะสามารถถายโอนขอมูลในลกัษณะเดียวกนันี้ไดอีก
ครั้งในภายหลงั28
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ในการแกไขทางลดั เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคาทาง
ลัด ตัวอยางเชน คุณสามารถสรางหรือเปลี่ยนชื่อของ
ทางลดันั้นได เปนตน

ไฟลบันทกึการถายโอนจะปรากฏขึ้นหลังการถายโอน
ทกุครั้ง ในการดูบันทกึการถายโอนขอมูลลาสุด ใหเลื่อน
ไปยังทางลัดในมุมมองหลัก และเลอืก ตวัเลือก > ดู
บนัทึก

การจัดการกับความขัดแยงในการถายโอน

หากมีการแกไขรายการที่จะถายโอนในทั้งสองเครื่อง
โทรศัพทจะพยายามผสานการเปลีย่นแปลงนั้นโดย
อตัโนมัติ หากไมสามารถทําได แสดงวาเกดิความขัด
แยงในการถายโอนขอมูลขึ้น เลือก ตรวจสอบทีละ
เครือ่ง, สําคัญเหนือโทรศพัทนี้ หรือ สําคญัเหนือ
โทรศพัทอื่น เพือ่แกปญหาความขัดแยง

รูปแบบ
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ รปูแบบ
คุณสามารถใชรูปแบบเพือ่ตั้งคา เสียง ขคอวาม เสีย
อื่นๆ  คําสั่งเสียงคือชื่อของแอปพลเิคชั่นหรือรูปแบบที่
ปรากฏในรายการ

ในการเปลีย่นรูปแบบ ใหเลือ่นไปที่รูปแบบ และเลอืก 
ตวัเลือก > ใชงาน

ในการปรับตั้งคารูปแบบ ใหเลื่อนไปทีรู่ปแบบ และเลือก
ตวัเลือก > ปรบัตั้งคา ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
ใหเลอืก >

ในการตั้งคารูปแบบใหใชงานจนถงึ 24 ชั่วโมงถดัไป ให
เลือ่นไปที่รูปแบบ แลวเลอืก ตัวเลือก > ตั้งเวลา และ
ตั้งเวลา เมื่อหมดเวลา รูปแบบจะเปลีย่นกลบัไปที่อนัเดิม
เมื่อกําหนดเวลาไว  จะแสดงที่หนาจอ รูปแบบ

ไลนกาํหนดไมได

ในการสรางรูปแบบใหม ใหเลือก ตัวเลือก > สรางใหม
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โทรศพัทของคณุ
ขนาด
● ปริมาตร: 88 ซซีี
● น้ําหนัก: 150 กรัม

● ความยาว: 117.2 มม.

● ความกวาง: 55.3 มม.
● ความหนา (สูงสุด): 18.25 มม.

หนาจอหลัก
เกี่ยวกับหนาจอหลกั
ในหนาจอหลัก คุณสามารถเขาใชงานแอปพลิเคชั่นที่
คุณใชงานบอยทีสุ่ดไดอยางรวดเร็ว ควบคุมแอปพลิ
เคชั่น เชน เครื่องเลนเพลง ดูรายชื่อทีเ่ปนรายการโปรด
และดูวาคุณมีสายที่ไมไดรับหรือมีขอความใหมหรือ
ไดทนัที

สวนประกอบบนหนาจอหลักแบบอินเทอร
แอคทีฟ

ในการเปดแอปพลเิคชั่นนาฬกิา ใหแตะที่นาฬกิา (1)

ในการเปดปฏิทิน หรือเปลีย่นแปลงรูปแบบในหนาจอ
หลัก ใหแตะที่วนัทีห่รือชื่อรูปแบบ (2)

ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาการเชื่อมตอ ( ) ในการ
ดู LAN ไรสายทีใ่ชได หากการสแกน WLAN เปดใชงาน
หรือในการดูสายทีไ่มไดรับ ใหแตะมุมขวาบน (3)

ในการโทรออก เลอืก  (4)

ในการเปดเมนูหลกั ใหกดปุมเมนู (5)

ในการซอนและแสดงเนื้อหา ใหปดหนาจอหลกัดวยนิ้ว
ของคุณ

การเพิ่มรายการลงในหนาจอหลัก

ในการเพิม่รายการในหนาจอหลัก ใหเลือก ตัวเลือก >
แกไขเนื้อหา > ตัวเลือก > เพิม่เนื้อหา และเลือกจาก
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รายการ การใชวดิเจ็ตอาจเกีย่วของกบัการรับสงขอมูล
จํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการยายรายการ เลือก ตัวเลือก > แกไขเนื้อหา
เลอืกรายการทีต่องการ และลากแลววางในตําแหนงใหม

การลบรายการออกจากหนาจอหลัก

เลอืก ตวัเลือก > แกไขเนื้อหา และรายการที่จะยาย
เลอืก ตวัเลือก > ลบ > เรยีบรอย

การแจงเตอืนอเีมล
เกีย่วกับการแจงเตือนอีเมล
การแจงเตือนอเีมลในหนาจอหลักจะชวยคุณติดตาม
ขอความอเีมลในศูนยฝากขอความ คุณสามารถตั้งคา
อปุกรณใหแสดงตัวอยางสวนหัวของอีเมลหรือจํานวน
อเีมลทีไ่มไดอาน

การทาํงานกบัอเีมลในหนาจอหลัก
ในการตั้งคาบัญชีอเีมล ในหนาจอหลัก ใหเลอืก ตั้งคา
อีเมล และทําตามคําแนะนํา เมื่อตั้งคาเรียบรอยแลว
ไอคอนอเีมลจะปรากฏบนหนาจอหลัก ในการเปดศูนย
ฝากขอความอเีมล ใหเลือกไอคอน

ในการกาํหนดวิธีการรับแจงขอความอเีมลใหมในหนาจอ
หลกั ใหเลอืก เมนู > การตั้งคา และ สวนบุคคล >
หนาจอหลัก > วิดเจ็ตอีเมล และจากตัวเลือกตอไปนี้

● ศูนยรบัฝากขอความ  — เลอืกจากศูนยฝาก
ขอความทีคุ่ณตองการเห็นการแจงเตือน

● แสดงรายละเอียดขอความ  — ในการดูเฉพาะ
จํานวนขอความที่ไมไดอานในหนาจอหลัก ใหเลอืก

ปด ในการดูผูสงและหัวขอของขอความ ใหเลือก
เปด

ตัวเลือกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกนั

เครื่องเลนเพลงในหนาจอหลัก
คุณสามารถใชเครื่องเลนเพลงจากหนาจอหลกัได ใน
การเปดใชปุมควบคุมเครื่องเลนเพลง ใหเลือก ตวั
เลือก > แกไขเนื้อหา > ตวัเลือก > เพิ่มเนื้อหา >
เครือ่งเลนเพลง
ไปที่เพลง จะปรากฏขึ้นในหนาจอหลกั
ในการเปดเครื่องเลนเพลง ใหแตะ ไปที่เพลง และเลือก
รายการทีคุ่ณตองการฟง

เมื่อเลนเพลงจะมีการแสดงปุมควบคุมเครื่องเลนเพลง
และจะแสดงชื่อเพลง ศิลปน และปกอลับั้ม หากมี

รายชื่อทีช่ื่นชอบในหนาจอหลกั
คุณสามารเพิม่หลายรายชื่อไดในหนาจอหลัก และ
ทาํการโทรหรือสงขอความไปใหบุคคลนั้น ดูเว็บฟด หรือ
เขาสูขอมูลและการตั้งคา

1. ในการเพิม่ที่ติดตอในหนาจอหลกั ใหเลอืก 
ตัวเลือก > แกไขเนื้อหา > ตัวเลือก > เพิ่ม
เนื้อหา > รายชื่อโปรด
แถวของไอคอน  จะปรากฏในหนาจอหลัก

2. เลอืกไอคอนใดๆ ( ) และรายชื่อจากรายชื่อ
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เพิ่มการแบงใชออนไลนลงิคขาวที่
เปนรายการโปรดของคณุลงบน

จอหลกั

คุณสามารถเขาใชการแบงใชออนไลนลิงคขาวทีเ่ปน
รายการโปรดของคุณไดอยางรวดเร็ว โดยการเพิม่การ
แบงใชวดิเจ็ตออนไลนบนหนาจอหลักของคุณ

1. ในหนาจอหลัก ใหเลอืก ตวัเลือก > แกไข
เนื้อหา > ตัวเลือก > เพิ่มเนื้อหา > แบงดู

2. เลือกลิงคขาวทีคุ่ณตองการเพิม่ คุณอาจตองลง
ทะเบียนรับบริการของผูใหบริการกอนจึงจะสามารถ
เพิม่ลงิคขาวได

วิดเจ็ตจะแสดงรูปภาพขนาดยอจากลงิคขาวที่เลอืกไว
ของบัญชีการแบงใชออนไลนใดๆ ของคุณ โดยจะแสดง
ภาพลาสุดเปนลําดับแรก

สัญลักษณบนจอภาพ
   กําลงัใชโทรศัพทในเครือขาย GSM (บริการเสริมจาก

ระบบเครือขาย)

    กําลงัใชโทรศัพทในเครือขาย UMTS (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

   คุณมีขอความที่ยังไมไดอานหนึง่หรือหลาย
ขอความในโฟลเดอรถาดเขาในแอปพลเิคชั่นขอความ

   คุณมีอเีมลใหมอยูในศูนยฝากขอความระยะไกล

   มีขอความรอสงอยูในโฟลเดอรถาดออก

   คุณมีเบอรที่ไมไดรับสาย

   ตั้งแบบเสียงเปนไมมีเสียง และปดเสียงเตือนเมื่อได
รับขอความและอเีมล

   รูปแบบตั้งเวลากําลงัทํางาน

   มีการลอ็คหนาจอสัมผสัและปุม

   นาฬกิาปลกุกําลังทาํงาน

   กําลงัใชสายโทรศัพทสายที่สอง (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

   สายทัง้หมดที่โทรเขามาทีโ่ทรศัพทจะถกูโอน
ไปที่เบอรอืน่ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากคุณมี
สายโทรศัพทสองสาย จะมีตัวเลขแสดงสายโทรศัพทที่
กําลงัใชงาน

   โทรศัพทของคุณเชื่อมตอกบัเครือขายผาน LAN 
ไรสายหรือ UMTS (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) และ
พรอมใชสําหรับสายอนิเทอรเนต็

   มีการตอชุดหูฟงที่ใชรวมกนัไดกบัโทรศัพท

   เครื่องสง FM เปดใชงาน แตไมมีการรับสงสัญญาณ
 เครื่องสง FM เปดใชงานและกําลังรับสงสัญญาณ

   มีการตอสายสงสัญญาณทีวทีี่ใชรวมกนัไดกับ
โทรศัพท

   มีการตอเทก็ซโฟนที่ใชรวมกนัไดกบัโทรศัพท

   สายขอมูลกําลงัทํางาน (บริการเสริมจากระบบ
ขาย)32
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   การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS กําลงัทํางาน
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)  แสดงวามีการพกั
การเชื่อมตอไวชั่วคราว  แสดงวามีการเชื่อมตอ

   การเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็กาํลังทาํงานในสวนของ
เครือขายที่สนบัสนุน EGPRS (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)  แสดงวามีการพกัการเชื่อมตอไวชั่วคราวและ 
แสดงวามีการเชื่อมตอ ไอคอนแสดงวา EGPRS พรอมใช
งานในเครือขาย แตโทรศัพทของคุณไมจําเปนตองใช
การเชื่อมตอ EGPRS ในการถายโอนขอมูล

   การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต UMTS กาํลังทาํงาน
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)  แสดงวามีการระงับ
การเชื่อมตอและ  แสดงวามีการสรางการเชื่อมตอ

   มีการสนับสนุนและใชงานจุดเชื่อมตอแพคเกต็ดาวน
ลงิคความเร็วสูง (HSDPA) อยู (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)  แสดงวาการเชื่อมตอถูกระงับและ  แสดงวามี
การสรางการเชื่อมตอ

   คุณไดตั้งคาใหโทรศัพทคนหาเครือขาย LAN ไรสาย
และมีเครือขาย LAN ไรสายทีใ่ชได (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

   การเชื่อมตอ LAN ไรสายกําลงัทํางานในเครือขาย
ทีใ่ชการเขารหัส

   การเชื่อมตอ LAN ไรสายกําลงัทํางานในเครือขายที่
ไมไดใชการเขารหัส

   มีการเปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth

   กําลงัโอนยายขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth
เมื่อสัญลักษณดังกลาวกะพริบ แสดงวาโทรศัพทของ
คุณพยายามจะเชื่อมตอกบัอปุกรณอกีเครื่อง

   มีการเชื่อมตอ USB
    กาํลังดําเนนิการซิงค

   GPS ทํางานอยู

ทางลัด
ในการสลับระหวางแอปพลเิคชั่นตางๆ ทีเ่ปดอยู ใหกด
ปุมเมน ูการปลอยใหแอปพลเิคชั่นทํางานตอไปในพืน้
หลังจะเปนการเพิม่การใชพลงังานแบตเตอรี่และลดอายุ
การใชงานของแบตเตอรี่

ในการเปดแอปพลิเคชั่นเบราวเซอร ในแปนหมุน
โทรศัพท ใหแตะ 0 คางไว

ในการเปลีย่นแปลงรูปแบบ ใหกดปุมเปด/ปดเครื่อง แลว
เลอืกรูปแบบ 

ในการโทรออกไปยังศูนยขอความเสียง (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ในแปนหมุนโทรศัพท ใหแตะ 1 
คางไว

ในการเปดรายการหมายเลขสุดทายที่โทรออก ในหนา
จอหลัก ใหกดปุมโทร 

ในการใชคําสั่งเสียง ในหนาจอหลัก ใหกดปุมโทรคางไว 

เมื่อเขียน คุณสามารถเปลีย่นภาษาที่ใชเขียนโดยกด 
และปุม sym 33
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คนหา
เกี่ยวกับการคนหา
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชัน่ > คนหา
การคนหาชวยใหคุณสามารถใชบริการคนหาผานทาง
อนิเทอรเนต็หลายบริการ เพือ่คนหาเว็บไซตและภาพ
ตางๆ ได เปนตน เนื้อหาและบริการทีม่ีใหอาจแตกตาง
กนัไป

เริ่มการคนหา
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชัน่ > คนหา

ในการคนหาเนื้อหาของโทรศัพทเคลือ่นทีข่องคุณ ให
ปอนคําคนหาลงในชองคนหา หรือเรียกดูประเภทของ
เนือ้หา ขณะที่คุณปอนคําคนหา ผลลัพธจะไดรับการ
จําแนกเปนประเภทตางๆ ผลลัพธทีม่ีการเขาใชลาสุดจะ
ปรากฏที่ดานบนสุดของรายการผลลพัธ หากผลลัพธ
ดังกลาวตรงกบัคําคนหาของคุณ

ในการคนหาเว็บเพจบนอนิเทอรเนต็ ใหเลอืก คนหา
อินเทอรเน็ต และคนหาผูใหบริการ และปอนคําคนหา
ของคุณลงในชองคนหา ผูใหบริการการคนหาที่คุณ
เลอืกไวจะไดรับการตั้งเปนผูใหบริการการคนหาเริ่ม
ตนทางอนิเทอรเน็ตของคุณ

หากมีการกาํหนดผูใหบริการการคนหาเริ่มตนของคุณ
เอาไวแลว ใหเลือกผูใหบริการดังกลาวเพือ่เริ่มตนการ
คนหา หรือเลือก บรกิารคนหาเพิม่เติม เพือ่ใชผูให
บริการการคนหาอื่น

ในการเปลีย่นแปลงผูใหบริการการคนหาเริ่มตน ใหเลอืก
ตัวเลือก > การตัง้คา > บรกิารคนหา

ในการเปลีย่นแปลงการตั้งคาประเทศหรือภูมิภาคเพือ่
คนหาผูใหบริการการคนหาเพิม่เติม ใหเลอืก ตัวเลือก >
การตัง้คา > ประเทศหรอืภมูิภาค

การตัง้คาการคนหา
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชัน่ > คนหา
ในการเปลี่ยนการตั้งคาแอปพลเิคชั่นการคนหา เลือก 
ตัวเลือก > การตัง้คา และจากตัวเลือกตอไปนี้
● ประเทศหรอืภูมิภาค  — เลอืกประเทศหรือภูมิภาคที่
คุณตองการเขาไปคนหา

● การเชื่อมตอ  — เลอืกจุดเชื่อมตอ และอนุญาตหรือ
ปฏิเสธการเชื่อมตอเครือขาย

● บรกิารคนหา  — เลือกวาจะแสดงผูใหบริการและ
ประเภทการคนหาหรือไม

● ทั่วไป  — เปดหรือปดใชงานคําแนะนําเครื่องมือ และ
ลบประวัติการคนหา

การควบคุมระดับเสียงและ
ลําโพง
หากตองการปรับระดับความดังเมื่อคุณมีสายทีใ่ชอยูหรือ
กําลงัฟงคลิปเสียง ใหใชปุมปรับระดับเสียง
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ลาํโพงในตัวชวยใหคุณพดูและฟงเสียงในระยะที่
ไมหางจากเครื่องมากนัก โดยไมจําเปนตองถือ
โทรศัพทไวใกลๆ หู

หากตองการใชลําโพงขณะสนทนา เลอืก ใชงาน
ลําโพง

หากตองการปดลาํโพง เลือก ใชงานหฟูงในตัว

รูปแบบออฟไลน
รูปแบบออฟไลนจะชวยใหคุณใชโทรศัพทไดโดยไม
ตองเชื่อมตอกบัเครือขายเซลลลูารไรสาย เมื่อรูปแบบ
ออฟไลนทาํงาน คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณไดโดย
ไมตองใสซิมการด

การเปดใชงานรปูแบบออฟไลน —  กดปุมเปด/ปด
เบาๆ และเลือก ออฟไลน
เมื่อคุณเปดใชงานรูปแบบออฟไลน การเชื่อมตอกบัเครือ
ขายเซลลูลารจะปดลง โดยมีการปองกนัไมใหมีการรับ
หรือสงสัญญาณคลื่นความถี่วทิยุทั้งหมดกบัเครือขาย
เซลลลูาร หากคุณพยายามสงขอความโดยใชเครือขาย
เซลลลูาร ขอความเหลานั้นจะไปอยูในโฟลเดอรถาด
ออกเพือ่รอสงภายหลัง

ขอสําคัญ:  ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถ
โทรออกหรือรับสาย หรือใชคุณสมบัติอืน่ๆ ที่ตองอยูใน
พืน้ที่ใหบริการเครือขายเซลลลูาร แตคุณอาจสามารถ
โทรติดตอเบอรโทรฉุกเฉินอยางเปนทางการทีต่ั้ง
โปรแกรมไวในเครื่องของคุณไวลวงหนาแลวได ในการ
โทรติดตอ คุณตองเปดการใชฟงกชั่นโทรศัพทกอนโดย

เปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอนรหัส
ปลดล็อค
เมื่อคุณเปดใชงานรูปแบบออฟไลน คุณจะยังคงสามารถ
ใชงาน LAN ไรสายได เชน เพือ่อานอเีมลหรือเรียกดู
อนิเทอรเนต็ คุณยังสามารถใชการเชื่อมตอ Bluetooth
ขณะทีอ่ยูในรูปแบบออฟไลนได โปรดจําไววาจะตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดดานความปลอดภัยที่
เกีย่วของเมื่อเชื่อมตอหรือใชเครือขาย LAN ไรสายหรือ
การเชื่อมตอ Bluetooth

การดาวนโหลดอยางรวดเร็ว
High-speed downlink packet access (HSDPA หรือเรียก
อกีอยางหนึ่งวา 3.5 G ซึ่งแสดงดวย ) เปนบริการ
ระบบเครือขายในเครือขาย UMTS และใหบริการ
ดาวนโหลดขอมูลความเร็วสูง เมื่อการรองรับ HSDPA ใน
โทรศัพทไดเปดใชงาน และโทรศัพทไดเชื่อมตอกบั
เครือขาย UMTS ซึง่รองรับ HSDPA การดาวนโหลดขอมูล
เชน ขอความ, อเีมล และหนาเบราเซอร ผานระบบ

ลารจะเร็วขึ้น การเชื่อมตอ HSDPA ทีใ่ชงานอยู
จะแสดงดวย 

คุณสามารถเปดหรือปดการรองรับ HSDPA ในการตั้งคา
ขอมูลแพคเกต็

โปรดติดตอผูใหบริการเพือ่ดูขอมูลเกีย่วกบัการใชงาน
และการเปนสมาชิกบริการเชื่อมตอขอมูล

HSDPA มีผลเฉพาะกบัความเร็วในการดาวนโหลดเทานัน้
การสงขอมูล เชน ขอความและอเีมลไปยังระบบจะไมมี
ผล 35
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Ovi (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
การเปด Ovi
Ovi เปนชองทางสูบริการตางๆ ของ Nokia
หากตองการชมการสาธติและขอมูลเพิม่เติม โปรดดูที่
www.ovi.com

Ovi store
เกี่ยวกับ Ovi Store
ใน Ovi Store คุณสามารถดาวนโหลดเกมสําหรับมือถือ
แอปพลเิคชั่น วิดีโอ ภาพ เสียง และขาว ลงในโทรศัพท
ของคุณได บางรายการอาจไมมีคาธรรมเนียม แตบาง
รายการนัน้คุณตองสั่งซือ้โดยใชบัตรเครดิตหรือชําระ
ผานมือถือ Ovi Store มีเนือ้หาทีร่องรับกบัโทรศัพทมือถือ
ของคุณ และสอดคลองกบัความชอบและที่ตั้งของคุณ

เนือ้หาใน Ovi Store แบงออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้
● รายการที่แนะนํา

● เกมส

● การปรับตั้งคา

● แอปพลิเคชั่น

● วิดีโอ & เสียง

การสรางบัญชี Nokia
เมื่อคุณสรางบัญชี Nokia คุณสามารถเขาใช Ovi และ
บริการทั้งหมดทีม่ีอยูดวยชื่อผูใชและรหัสผานเพยีงชุด
เดียว

1. เลือก สรางบญัชี Nokia
2. ปอนชื่อผูใช

3. เลือกประเทศของคุณจากรายการ

4. ปอนวันเกดิของคุณ

5. ปอนที่อยูอเีมลหรือเบอรโทรศัพทของคุณ

6. ปอนรหัสผานและยืนยัน

7. ปอนอกัขระที่แสดงอยูในชองดานขวา

8. เลือก สง

การลงชื่อเขาใช Ovi Store
การลงชื่อเขาใช —  เลอืก ลงชื่อเขาใช และปอนชื่อผู
ใชและรหัสผานบัญชี Nokia ของคุณ
การดงึชื่อผูใชหรอืรหัสผานที่จําไมได —  เลอืก 
ตวัเลือก > ดงึ

การคนหา Ovi Store
รายการใน Ovi Store ไดรับการจําแนกไวตามประเภท
คุณสามารถเรียกดูประเภทรายการตางๆ หรือคนหาดวย
คําสําคัญ
นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกประเภทรายการทีคุ่ณ
ตองการดูได: รายการฟรีหรือรายการยอดนยิม หรือ
รายการที่แนะนาํสําหรับคุณ36
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การดูรายละเอียดของรายการ
เลอืกรายการเพือ่ดูขอมูลโดยละเอยีดและคําวิจารณของ
ผูใชคนอืน่ หากคุณลงชื่อเขาใช Ovi Store แลว คุณยัง
สามารถเขียนคําวจิารณของคุณเองได

การอานคําวิจารณของคนอื่นๆ เพิม่เตมิ —  เลือก 
คําวิจารณเพิ่มเติม

การเขียนคําวิจารณ —  เลอืกลิงคทีจ่ะเขียนคําวจิารณ
ปอนคําวิจารณของคุณ และจัดอันดับโดยใหดาวตั้งแต 1
ถงึ 3 ดาว

การดูขอมูลเกี่ยวกบัผูเผยแพร —  เลอืกลิงครูปแบบ
ของผูเผยแพร

การหารายการที่เกี่ยวของ —  เลือก รายการที่
เกี่ยวของเพิม่เตมิ

การซือ้เนื้อหา
1. เลอืกรายการที่คุณตองการซื้อ

2. เลอืก ซื้อ
3. ปอนชื่อผูใชและรหัสผานบัญชี Nokia ของคุณ หาก
คุณไมมีบัญชี ใหเลอืก สรางบัญชี Nokia แลวปอน
ขอมูลที่จําเปน

4. เลอืกที่จะชําระเงินโดยใชบัตรเครดิตหรือผานทางคา
โทรศัพท หากคุณมีขอมูลบัตรเครดิตเก็บอยูในบัญชี
Nokia อยูแลว และคุณตองการใชบัตรเครดิตใบอืน่
ใหเลือก แกไขการตั้งคาการชําระเงิน และปอน
ขอมูลที่จําเปน ในการจัดเกบ็ขอมูลบัตรเครดิตใน
บัญชี Nokia ของคุณ ใหเลอืกกลองกาเครื่องหมาย
จัดเกบ็บัตรนี้ในบัญชี Nokia ของฉัน

5. เลอืกที่อยูอเีมลที่คุณตองการใชรับใบเสร็จจากการ
ซื้อของคุณ

6. เลอืก ซื้อ

การแบงใชรายการโปรดกับเพือ่น
Ovi Store ชวยใหคุณสามารถสงขอความตัวอกัษรทีม่ี
ลงิคไปยังรายการใน Ovi Store ได
1. เลอืกรายการทีคุ่ณตองการแบงใช

2. เลอืก สงใหเพื่อน
3. ปอนเบอรโทรศัพทในรูปแบบเบอรโทรระหวาง
ประเทศ

4. เลอืก สง

การรายงานเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
ติดตอ Nokia หากคุณพบเนือ้หาทีไ่มเหมาะสมใน Ovi
Store
1. เลอืกรายการทีม่ีเนื้อหาไมเหมาะสม

2. เลอืก รายงานปญหา
3. เลอืกเหตุผลจากรายการ และปอนรายละเอยีดเพิ่ม
เติม หากจําเปน

4. เลอืก สง

การแกไขการตั้งคา Ovi Store
การเปลี่ยนขอมูลบัญชี Nokia ของคุณ —  เลือก 
ตัวเลือก > บญัช ี> การตัง้คา > ขอมูลบัญชี

การเปลี่ยนรหัสผานบญัชี Nokia ของคุณ —  เลือก
ตัวเลือก > บัญชี > การตั้งคา > เปลี่ยนรหัสผาน 37
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โทรออก
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร
เครื่องของคุณมีพร็อกซมิิตี้เซนเซอร เพือ่ปองกัน
อบุัติเหตุ หนาจอสัมผัสจะปดใชงานอัตโนมัติระหวางการ
โทร เมื่อคุณแนบเครื่องไวใกลหู

หามบังพร็อกซิมิตี้เซนเซอร เชน
ใชฟลมกนักระจกหรือเทป

สายสนทนา 
1. ในหนาจอหลัก เลอืก  เพือ่เปดแปนหมุนโทรศัพท
และปอนเบอรโทรศัพท รวมถึงรหัสพืน้ที่ หาก
ตองการลบตัวเลข ใหเลือก C
สําหรับการโทรระหวางประเทศ เลอืก * สองครั้งแทน
ตัวอกัษร + (ซึง่จะแทนที่รหัสการโทรระหวาง
ประเทศ) และปอนรหัสประเทศ รหัสพืน้ที่ (ไมใสเลข
ศูนยขางหนา หากทําได) และหมายเลขโทรศัพท

2. หากตองการโทรออก กดปุมโทร

3. ในการวางสาย (หรือยกเลิกการโทรออก) ใหกดปุม
วางสาย

เมื่อกดปุมวางสาย เครื่องจะวางสายสนทนานั้นเสมอ
แมวาจะมีการใชงานแอปพลิเคชั่นอืน่อยูกต็าม

ในการโทรจากรายการรายชื่อ ใหเลือก เมนู > รายชื่อ
เลือ่นไปยังชื่อที่ตองการ หรือ แตะชองคนหาเพื่อปอนตัว
อักษรแรก หรือตัวอกัษรในชื่อ แลวเลือ่นไปยังชื่อ ในการ
โทรถึงรายชื่อ ใหกดปุมโทร หากคุณมีหมายเลขจัดเกบ็
ไวหลายหมายเลขสําหรับหนึ่งรายชื่อ ใหเลอืกหมายเลข
ที่ตองการจากรายชื่อ และกดปุมโทร

ขณะใชสาย
ในการปดหรือเปดไมโครโฟน เลือก  หรือ 

ในการวางหรือพกัหรือเลิกพกัสาย เลอืก  หรือ

โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลาํโพง
เนือ่งจากเสียงจะดังมาก ในการเปดใชลําโพง เลือก 
หากคุณตอชุดหูฟงทีใ่ชรวมกนัได พรอมการเชื่อมตอ
Bluetooth คุณสามารถเปลีย่นใหเสียงออกทีชุ่ดหูฟง
โดยเลอืก ตวัเลือก > ใชงานแฮนดฟรี BT
ในการสลับไปทีเ่ครื่อง เลอืก 

หากตองการวางสาย ใหเลือก 

ในการสลับระหวางสายทีใ่ชงานและทีพ่กัไว เลือก 
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เคล็ดลับ: เมื่อคุณมีสายสนทนาที่ใชอยูเพยีงสาย
เดียว ในการพกัสาย ใหกดปุมโทร ในการเลกิพกั
สาย ใหกดปุมโทรอกีครั้ง

1. ในการสงชุดแบบเสียง DTMF (ตัวอยางเชน รหัสผาน)
ใหเลือก ตัวเลือก > สง DTMF

2. ปอนชุดสตริง DTMF หรือคนหาในรายชื่อ
3. ในการปอนตัวอกัษรแทนการคอย (w) หรือตัวอกัษร
แทนการหยุดชั่วคราว (p) ใหกด * ซ้ําๆ

4. ในการสงแบบเสียง ใหเลือก ตกลง คุณสามารถเพิ่ม
แบบเสียง DTMF ใหกบัหมายเลขโทรศัพทหรือชอง
DTMF ในรายละเอยีดรายชื่อ

ในการวางสายที่ใชอยูแลวรับสายที่รออยู ใหเลอืก 
ตัวเลือก > แทนที่

ในการวางทกุสายของคุณ เลอืก ตวัเลือก > วางสาย
ทั้งหมด
บริการเสริมจากระบบเครือขายมีตัวเลือกหลายรายการที่
คุณสามารถใชไดระหวางการใชสายสนทนา

ศูนยฝากขอความเสียงและ
วิดีโอ 
ในการโทรไปยังศูนยฝากขอความเสียงหรือวิดีโอ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย ศูนยฝากขอความวิดีโอ
ใชงานไดเฉพาะในเครือขาย UMTS เทานั้น) ในหนาจอ
หลกั เลอืก  เพือ่เปดแปนหมุน แตะ 1 คางไว และ
เลอืก ศนูยขอความเสียง หรือ ศนูยขอความวิดีโอ

1. ในการเปลีย่นเบอรโทรของศูนยฝากขอความเสียง
หรือวิดีโอ เลอืก เมนู > การตัง้คา และ การโทร >
โทรศูนยฝาก ศูนยฝากขอความ และ ตวัเลือก >
เปลี่ยนเบอร

2. ปอนหมายเลข (ทีไ่ดรับจากผูใหบริการเครือขาย)
แลวเลือก ตกลง

รับหรือปฏิเสธสาย
ในการรับสาย ใหกดปุมโทร หรือเลื่อนเปด

ในการรับสายเมื่อล็อคทชัสกรีนอยู ใหปด รบัสาย จาก
ซายไปขวา

คุณสามารถสงขอความตัวอกัษรไดโดยไมตองปฏิเสธ
สาย เพือ่แจงใหผูโทรทราบวาคุณไมสามารถรับสายได
ในการสงขอความตอบกลับ ใหเลอืก สงขอความ แกไข
ขอความตัวอกัษร และกดปุมโทร

หากคุณไมตองการรับสาย ใหกดปุมวางสาย หากคุณ
เปดใชฟงกชัน โอนสาย > สายสนทนา > ถาไมวาง
ในการตั้งคาโทรศัพทเพือ่โอนสาย การปฏิเสธสายเรียก
เขากจ็ะโอนสายไดเชนกนั

ในการปลดล็อคทัชสกรีน ใหปด ปลดล็อค จากขวาไป
ซายและตอบรับหรือปฏิเสธสาย

ในการเปดใชตัวเลือกขอความตัวอกัษรและเขียน
ขอความตอบกลับมาตรฐาน เลอืก เมนู > การตั้งคา
และ การโทร > โทร > ปฏิเสธสายดวยขอความ
และ ขอความปฏิเสธ
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การประชุมสาย
เครื่องของคุณรองรับการประชุมสายไดสูงสุดหกคน รวม
ทัง้ตัวคุณ

1. โทรออกไปยังผูรวมสายรายแรก

2. ในการโทรไปยังผูรวมสายรายอื่น ใหเลือก 
ตัวเลือก > โทรออกใหม สายแรกจะถูกพักไว

3. เมื่อมีการรับสายใหม ในการเชิญผูเขารวมคนทีห่นึ่ง
เขารวมการประชุม เลอืก 

ในการเพิ่มบุคคลใหมในสาย โทรหาผูเขารวมรายอื่น
และเพิม่สายใหมในการประชุมสาย

ในการสนทนาสวนตัวกับหนึง่ในผูเขารวม เลือก 

ไปทีผู่เขารวม และเลอืก  การประชุมสายจะถกูพกั
สายที่เครื่องของคุณ ผูเขารวมรายอืน่สามารถทาํการ
ประชุมตอได

ในการกลับไปทีก่ารประชุมสาย เลอืก 

ในการยกเลกิผูเขารวม เลือก  ไปที่ผูเขารวม และ
เลือก 

4. เพือ่หยุดการประชุมสาย กดปุมวางสาย

การโทรดวน 
ในการเปดใชคุณสมบัติ ใหเลอืก เมนู > การตั้งคา
และ การโทร > โทร > การโทรดวน
1. ในการกําหนดเบอรโทรศัพทใหกบัปุมหมายเลขปุม
หนึ่ง เลือก เมนู > การตั้งคา และ การโทร > การ
โทรดวน

2. เลื่อนไปยังปุมทีคุ่ณตองการกําหนดเบอรโทรศัพท
ให แลวเลอืก ตัวเลือก > กําหนด
1 และ 2 ถูกกําหนดไวสําหรับศูนยขอความเสียงและ
วิดีโอ

ในการโทรในหนาจอหลัก เลอืก  ในการเปดแปนหมุน
โทรศัพท เลอืกหมายเลขปุมที่กําหนด และกดปุมโทร

ในการโทรในหนาจอหลกัเมื่อการโทรดวนเปดใชงาน
เลอืก  ในการเปดแปนหมุนโทรศัพท และแตะ
หมายเลขปุมที่กาํหนดคางไว

สายเรียกซอน 
คุณสามารถรับสายไดขณะที่กาํลังใชสายอืน่อยู

ในการเปดใชการรอสาย (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) ใหเลือก เมนู > การตัง้คา และ การโทร >
โทร > สายเรยีกซอน
1. ในการรับสายเรียกซอน ใหกดปุมโทร สายแรกจะถูก
พกัสายไว

2. ในการสลบัระหวางสองสาย ใหเลอืก ตัวเลือก >
สลับ

3. ในการเชื่อมตอสายทีพ่กัไวกบัสายที่ใชอยู และใน
การยกเลิกการเชื่อมตอของคุณกับการโทร ใหเลือก
ตัวเลือก > โอน

4. เมื่อตองการวางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุมวางสาย

5. ในการวางสายทัง้สองสาย ใหเลือก ตัวเลือก > วาง
สายทั้งหมด40
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การโทรออกโดยใชเสียง
โทรศัพทของคุณจะสรางรายการเสียงสําหรับรายชื่อโดย
อตัโนมัติ ในการฟงรายการเสียงสังเคราะห ใหเลือก

ชื่อ และ ตัวเลือก > รายละเอียดรายการเสียง 
เลือ่นไปที่รายละเอยีดของรายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > 
เลนรายการเสียง

การโทรออกโดยใชรายการเสียง

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจ
จะเกดิปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในที่ทีม่ีเสียงดังหรืออยูใน
สถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออก
โดยใชเสียงเพยีงอยางเดียวไมวาในสถานการณใด
กต็าม

เมื่อคุณใชการโทรออกดวยเสียง ลําโพงจะเริ่มทาํงาน
ใหถอืโทรศัพทหางจากตัวเล็กนอยเมื่อคุณพูดรายการ
เสียง

1. ในการเริ่มตนการโทรดวยเสียง ในหนาจอหลัก ใหกด
ปุมโทรคางไว หากมีการเสียบชุดหูฟงทีใ่ชงานรวม
กนัไดซึ่งมีปุมชุดหูฟง ใหกดปุมชุดหูฟงคางไวเพือ่
เริ่มการโทรดวยเสียง

2. จะมีเสียงดังขึ้นสั้นๆ และ พดูตอนนี้ จะปรากฏขึ้น
เปลงเสียงพดูชื่อทีจ่ัดเกบ็ไวของรายชื่อนั้นๆ อยาง
ชัดเจน

3. โทรศัพทจะเลนรายการเสียงสังเคราะหสําหรับ
ชื่อที่จดจําไดในภาษาของเครื่องที่เลอืกไว และ

แสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท ในการยกเลิกการ
โทรดวยเสียง ใหเลอืก หยุด

หากมีการจัดเกบ็หมายเลขหลายรายการสําหรับหนึ่งชื่อ
คุณสามารถเปลงเสียงพูดชื่อและประเภทของหมายเลข
เชน หมายเลขโทรศัพทมือถอืหรือหมายเลขโทรศัพท
ไดเชนกนั

การโทรสายวิดีโอ
เมื่อคุณโทรสายวิดีโอ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คุณจะสามารถเห็นวิดีโอแบบสองทางตามเวลาจริง
ระหวางคุณและผูรับสาย ภาพวดิีโอสดหรือภาพวิดีโอที่
ถายไวโดยใชกลองถายรูปในโทรศัพทจะแสดงใหแกคู
สนทนาทางวดิีโอปลายสายดู

ในการจะโทรสายวิดีโอไดนัน้ คุณตองมีการด USIM และ
อยูในบริเวณพืน้ทีค่รอบคลุมของระบบเครือขาย UMTS
โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ เพือ่ดูขอมูลการ
ใชงาน ราคา และการสมัครรับบริการสายวดิีโอ

ทัง้นี้ คุณสามารถสนทนาทางวดิีโอไดระหวางคุณกบัคู
สนทนาอกีฝายเทานั้น โดยสามารถใชไดกบัโทรศัพท
เคลือ่นทีท่ี่ใชงานรวมกันไดหรือไคลเอนต ISDN ไม
สามารถทําการสนทนาผานวิดีโอขณะกาํลังใชงานการ
สนทนาผานเสียง วิดีโอ หรือการสงขอมูลอืน่ๆ อยู

ไอคอน
   คุณไมไดรับภาพวิดีโอ (เนือ่งจากผูรับไมไดสงภาพ

วดิีโอ หรือระบบเครือขายไมไดสงวดิีโอนั้น)

   คุณปฏิเสธการสงภาพวิดีโอจากเครื่องโทรศัพทของ
คุณ หากตองการสงภาพนิง่แทน เลือก เมนู > การ
คา และ การโทร > โทร > รปูภาพในสายวิดโีอ 41
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แมวาคุณจะปฏิเสธการสงภาพวิดีโอในระหวางสาย
สนทนาทางวดิีโอ แตคุณกต็องเสียคาบริการสายนัน้ใน
อตัราสายสนทนาทางวดิีโอ โปรดตรวจสอบราคาจากผู
ใหบริการของคุณ

1. ในหนาจอหลัก เลอืก  เพือ่เปดแปนหมุน แลวปอน
เบอรโทรศัพท

2. เลือก ตัวเลือก > โทร > สายวิดโีอ
จะมีการใชกลองรองดานหนาตามคาเริ่มตนสําหรับ
สายวดิีโอ การเริ่มตนสนทนาผานวดิีโออาจจะใช
เวลาชั่วขณะหนึ่ง ในกรณีทีต่อสายไมได (เปนตนวา
ระบบเครือขายไมรองรับฟงกชันการสนทนาทาง
วิดีโอ หรือเครื่องปลายสายไมสามารถใชงานรวมกนั
ได) เครื่องจะแสดงขอความใหคุณเลือกวาตองการ
ใชสายโทรออกตามปกติหรือสงขอความแทน

หากตอสายสนทนาทางวิดีโอไดเรียบรอยแลว คุณจะ
เห็นภาพวดิีโอสองกรอบ และไดยินเสียงออกจาก
ลําโพง ผูรับสายอาจปฏิเสธการสงวิดีโอ (ทีแ่สดง
ดวย ) และคุณจะไดยินแตเสียงของผูโทรและอาจ
เห็นภาพนิ่งหรือจอภาพสีเทา

3. หากตองการจบการสนทนาทางวิดีโอ ใหกดปุมวาง
สาย

ระหวางการโทรสายวิดีโอ
ในการเปลีย่นระหวางแสดงวิดีโอหรือรับฟงเพยีงเสียงผู
โทรเทานั้น ใหเลือก  หรือ 

ในการปดหรือเปดเสียงไมโครโฟน เลือก  หรือ 

หากตองการเปดใชงานลาํโพง ใหเลือก  หากคุณตอ
ชุดหูฟงทีใ่ชรวมกนัไดกับการเชื่อมตอ Bluetooth ในการ
ใหเสียงออกทีชุ่ดหูฟง เลือก ตัวเลือก > ใชงาน

ฟร ีBT
ในการสลับไปทีชุ่ดหูฟง เลอืก 

ในการใชกลองที่อยูดานหลังโทรศัพทของคุณเพือ่สง
วิดีโอ เลอืก ตวัเลือก > ใชกลองรอง ในการสลับกลบั
ไปใชกลองที่อยูดานหนาโทรศัพท เลอืก ตวัเลือก >
ใชกลองหลัก

หากตองการถายภาพของวิดีโอที่คุณกาํลงัสงอยู ให
เลอืก ตัวเลือก > สงภาพที่จับไว การสงวิดีโอจะถกูพกั
ไวชั่วคราว และภาพทีถ่ายจะปรากฏใหผูรับสายวิดีโอ
เห็น ภาพถายนี้จะไมถูกจัดเกบ็

ในการยอหรือขยายภาพ ใหเลอืก ตัวเลือก > ยอ/
ขยาย

ในการเปลีย่นคุณภาพของวดิีโอ เลือก ตัวเลือก >
ปรบั > กําหนดลักษณะวิดโีอ > คณุภาพปกติ, 
รายละเอียดชดัขึ้น หรือ วิดีโอราบรืน่ขึ้น

การรับสายหรือปฏิเสธสาย
วิดีโอ
เมื่อมีสายวิดีโอเขามา  จะปรากฏขึ้น

1. หากตองการรับสายวิดีโอ ใหกดปุมโทรออก
2. ในการเริ่มสงภาพวดิีโอที่ถาย เลือก ใช42
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หากคุณไมไดเปดใชสายวิดีโอ คุณจะไดยินแตเสียงของ
ผูโทรเขาเทานัน้ จอภาพสีเทาจะปรากฏแทนภาพวดิีโอ
ในการเปลีย่นจอภาพสีเทาเปนภาพนิ่งทีถ่ายไวดวย
กลองในโทรศัพทของคุณ เลอืก เมนู > การตั้งคา
และ การโทร > โทร > รปูภาพในสายวิดีโอ

การโทรอินเทอรเน็ต
เกี่ยวกับสายอินเทอรเน็ต
บริการสายอนิเทอรเนต็ซึ่งเปนบริการเสริมจากระบบเครือ
ขายนี้ชวยใหคุณสามารถโทรออกและรับสายเรียกเขา
ผานอนิเทอรเน็ตได บริการสายอนิเทอรเน็ตสามารถ
รองรับการโทรระหวางคอมพวิเตอร ระหวางโทรศัพท
มือถือ และระหวางอปุกรณ VoIP กบัเครื่องโทรศัพท
ธรรมดา โปรดติดตอขอขอมูลเกีย่วกบัความพรอมให
บริการและคาบริการจากผูใหบริการสายอนิเทอรเน็ตของ
คุณ

ในการโทรออกหรือรับสายอนิเทอรเน็ต คุณตองอยูใน
พืน้ที่ใหบริการ LAN ไรสาย (WLAN) หรือมีการเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเกต็ (GPRS) ในเครือขาย UMTS และเชื่อมตอ
อยูกบับริการสายอนิเทอรเน็ต

โทรศัพทของคุณอาจเสนอวิดเจ็ตการติดตั้งใหแกคุณ
เพือ่ติดตั้งบริการสายอนิเทอรเน็ต

การลอ็กอินเขาสูบริการสาย
อนิเทอรเน็ต
เมื่อติดตั้งบริการสายอนิเทอรเนต็แลว แทบ็สําหรับ
บริการจะปรากฏขึ้นในรายการรายชื่อ

ในการล็อกอนิเขาสูบริการ เลอืก เมนู > รายชื่อ
บริการ และ ตัวเลือก > ล็อกอิน

ในการเพิม่รายชื่อทีเ่ปนรายชื่อบริการในรายชื่อเพือ่น
ดวยตัวเอง หรือจากรายการรายชื่อ เลือก ตัวเลือก >
รายชือ่ใหม

การโทรสายอนิเทอรเน็ต
ในการโทรหารายชื่อเมื่อคุณลอ็กอนิเขาสูบริการ ใหแตะ
ทีร่ายชื่อในรายชื่อเพือ่น แลวเลือก 

ในการโทรสายอนิเทอรเน็ตในหนาจอหลัก เลือก 
ปอนตัวเลข แลวเลอืก ตวัเลือก > โทร > สาย
อินเทอรเน็ต

ในการโทรสายอนิเทอรเน็ตไปยังที่อยูสายอนิเทอรเน็ต
ในหนาจอหลัก เลือก  และ ตัวเลือก > เปดแปน
พมิพ ปอนทีอ่ยู และเลือก 

การตัง้คาการสื่อสารทาง
อนิเทอรเน็ต
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ การเชือ่มตอ > การ
คาการจัดการ > ตั้งคาเน็ต
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ในการดูและแกไขการตั้งคาสําหรับบริการ เลือก 
การตัง้คา

ในการลบบริการออกจากรายการบริการของคุณ เลือก
ตัวเลือก > ลบบรกิาร

การตัง้คาบริการสายอนิเทอรเน็ต
เลอืก เมนู > รายชื่อ เปดแท็บบริการ และเลอืก 
ตวัเลือก > การตัง้คา

ในการตั้งบริการสายอนิเทอรเน็ตเปนบริการเริ่มตน เลอืก
บรกิารที่ตัง้ไว เมื่อคุณกดปุมโทรเพือ่โทรหาหมายเลข
หนึ่งๆ โทรศัพทของคุณจะโทรสายอนิเทอรเนต็โดยใช
บริการเริ่มตนหากบริการไดรับการเชื่อมตอ คุณสามารถ
ตั้งบริการเริ่มตนไดครั้งละหนึ่งบริการเทานั้น

ในการแกไขปลายทางบริการ เลือก การเชือ่มตอ
บรกิาร

มุมมองรวม
ใชฟงกชันมุมมองรวม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
เพือ่สงภาพสดหรือคลปิวิดีโอจากโทรศัพทมือถอืของ
คุณไปยังโทรศัพทมือถือเครื่องอืน่ที่ใชงานรวมกนัไดใน
ระหวางการสนทนา
ลําโพงทํางานอยูเมื่อคุณเปดใชงานมุมมองรวม หากคุณ
ไมตองการใชลาํโพงสําหรับสายสนทนาขณะทีคุ่ณรวม
มองวดิีโอ คุณยังสามารถใชชุดหูฟงที่ใชรวมกนัไดอกี
ดวย

คําเตอืน:  การรับฟงเสียงที่ดังเกนิไปอยางตอ
เนือ่งอาจเปนอนัตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟง
เพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถอืโทรศัพทไวใกลหู
ระหวางการใชลําโพง

ขอกําหนดมุมมองรวม
มุมมองรวมตองใชการเชื่อมตอ UMTS ความสามารถใน
การใชการรวมมองวดิีโอของคุณขึ้นอยูกบัความพรอมใช
งานของเครือขาย UMTS โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
เพือ่ขอขอมูลเกีย่วกับบริการนี้ ความพรอมใชงานของ
เครือขาย UMTS และคาใชจายทีเ่กีย่วของกบัการใช
บริการนี้

ในการใชการรวมมองวิดีโอ ควรตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:
● โทรศัพทของคุณมีการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอ
ระหวางบุคคลแลว

● คุณมีการเชื่อมตอ UMTS ที่ใชงานอยู และอยูภายใน
พืน้ทีข่องเครือขาย UMTS หากคุณออกไปนอกเครือ
ขาย UMTS ในระหวางเซสชันการรวมมองวดิีโอ การ
รวมมองจะหยุดลง ในขณะทีคุ่ณยังสนทนาตอได

● ทั้งผูสงและผูรับไดลงทะเบียนเขาสูเครือขาย UTMS
แลว หากคุณเชิญบุคคลอืน่มายังเซสชันการรวมมอง
และโทรศัพทของบุคคลนั้นไมไดอยูในพืน้ที่
ครอบคลุมของระบบเครือขาย UMTS หรือไมมีฟงกชัน
การรวมมองวดิีโอติดตั้งไว หรือไมไดมีการตั้งคาการ
เชื่อมตอระหวางบุคคล บุคคลนั้นจะไมไดรับคําเชิญที่
สงไปให คุณจะไดรับขอความแสดงขอผดิพลาดซึ่ง
แสดงวาผูรับไมสามารถรับคําเชิญได44
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การตัง้คา
ในการตั้งคามุมมองรวม คุณตองมีการตั้งคาการเชื่อมตอ
UMTS และการเชื่อมตอระหวางบุคคล
การตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคล
การเชื่อมตอระหวางบุคคลเรียกในอกีชื่อหนึ่งวาการ
เชื่อมตอ Session Initiation Protocol (SIP) การตั้งคารูป
แบบ SIP ตองไดรับการกาํหนดคาในโทรศัพทของคุณ
กอนจึงจะสามารถใชมุมมองรวมได โปรดสอบถามการตั้ง
คารูปแบบ SIP จากผูใหบริการ และจัดเกบ็ลงในโทรศัพท
ของคุณ ผูใหบริการของคุณอาจสงการตั้งคาดังกลาวให
คุณ หรืออาจใหรายการพารามิเตอรทีจ่ําเปนแกคุณ

ในการเพิม่ที่อยู SIP ในรายชื่อ:
1. เลอืก เมนู > รายชื่อ
2. เปดรายชื่อหรือสรางรายชื่อใหม

3. เลอืก ตวัเลือก > แกไข
4. เลอืก ตวัเลือก > เพิ่มรายละเอียด > รวมมอง
วิดีโอ

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

การตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS
ในการตั้งคาการเชื่อมตอ UMTS ของคุณ:

● ติดตอผูใหบริการเพือ่กาํหนดขอตกลงสําหรับคุณใน
การใชเครือขาย UMTS

● โปรดตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคาการเชื่อมตอจุด
เชื่อมตอ UMTS สําหรับโทรศัพทของคุณไดรับการ
กําหนดคาอยางเหมาะสม โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่
เติมเกีย่วกบัการตั้งคาจากผูใหบริการโทรศัพทของ
คุณ

การรวมมองวิดโีอสดและคลิปวิดโีอ
ขณะอยูในสายสนทนาที่ใชอยู เลอืก ตวัเลือก > รวม
มองวิดีโอ
1. ในการรวมมองวิดีโอสดขณะสนทนา ใหเลือก วิดโีอ
สด
ในการรวมมองวดิีโอคลิป เลอืก วิดีโอคลิป รายการ
วิดีโอคลปิทีจ่ัดเกบ็ไวในหนวยความจําโทรศัพท
หนวยความจําขนาดใหญ หรือการดหนวยความจํา
(หากมี) จะเปดขึ้น เลอืกคลิปที่คุณตองการรวมมอง

คุณอาจตองแปลงวิดีโอคลิปใหเปนรูปแบบทีเ่หมาะ
สมเพือ่ทําใหสามารถรวมมองได หากโทรศัพทของ
คุณแจงเตือนวาตองมีการแปลงวดิีโอคลิป ใหเลือก
ตกลง โทรศัพทของคุณตองมีตัวตัดตอวิดีโอเพือ่
แปลงคลปิใหใชงานได

2. หากผูรับมีทีอ่ยู SIP หลายรายการหรือเบอรโทรศัพท
หลายเบอร รวมทัง้รหัสประเทศ ที่จัดเกบ็ไวในรายชื่อ

 ใหเลอืกที่อยูหรือเบอรโทรศัพทที่ตองการ หากที่
อยู SIP หรือเบอรโทรศัพทของผูรับไมพรอมใชงาน
ใหปอนที่อยูหรือเบอรของผูรับรวมทั้งรหัสประเทศ 45
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และเลอืก ตกลง เพือ่สงคําเชิญ โทรศัพทของคุณจะ
สงคําเชิญไปตามที่อยู SIP
การรวมมองจะเริ่มตนโดยอตัโนมัติ เมื่อผูรับตอบ
รับคําเชิญ

ตัวเลือกขณะแบงดูวิดีโอ
 หรือ   เพือ่ปดหรือเปดเสียงไมโครโฟน

 หรือ   เพือ่เปดและปดลําโพง

 หรือ   เพือ่หยุดรวมมองวิดีโอชั่วคราว และเริ่ม
รวมมองวดิีโอตอ

   เพือ่เปลี่ยนเปนโหมดเต็มจอ (ใชไดเฉพาะผูรับ
เทานั้น)

3. ในการสิ้นสุดเซสชันการรวมมอง เลือก หยุด ในการ
จบสายสนทนา ใหกดปุมวางสาย เมื่อคุณวางสาย
การรวมมองวดิีโอจะสิ้นสุดลงดวย

ในการจัดเกบ็วดิีโอสดทีคุ่ณรวมมอง เลอืก ใช เมื่อเครื่อง
ถาม เครื่องจะแจงใหคุณทราบถงึตําแหนงของวิดีโอทีจ่ัด
เกบ็ไว

หากคุณเขาใชแอปพลเิคชั่นอืน่ๆ ขณะที่คุณกาํลังรวม
มองวดิีโอคลิป การรวมมองจะถูกหยุดไวชั่วคราว ใน
การกลับไปที่มุมมองการรวมมองวดิีโอ และทําการรวม
มองตอ ในหนาจอหลัก เลอืก ตวัเลือก > ทําตอ

การยอมรับคําเชิญ
เมื่อมีบุคคลสงคําเชิญรวมมองวดิีโอถึงคุณ ขอความเชิญ
จะแสดงชื่อหรือที่อยู SIP ของผูสง

หากมีบุคคลสงคําเชิญรวมมองถงึคุณ และคุณไมไดอยู
ภายในพืน้ทีค่รอบคลมุเครือขาย 3G คุณจะไมทราบวา
คุณไดรับคําเชิญ
เมื่อคุณไดรับคําเชิญ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

● ใช  — ยอมรับคําเชิญ และเปดใชงานเซสชันการรวม
มอง

● ไม  — ปฏิเสธคําเชิญ ผูสงจะไดรับขอความแจงวาคุณ
ปฏิเสธคําเชิญนั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดปุมวาง
สายเพือ่ปฏเิสธคําเชิญและจบสายสนทนาได

ในการหยุดเซสชันการรวมมอง เลือก หยุด หากตองการ
วางสายสนทนา ใหกดปุมวางสาย เมื่อคุณวางสาย 
มุมมองรวมจะสิ้นสุดลงดวย

บนัทึก
บันทึกจะเกบ็ขอมูลเกีย่วกบัรายการการติดตอสื่อสารของ
โทรศัพท เครื่องจะบันทกึหมายเลขทีไ่มไดรับสายและที่
รับสาย กต็อเมื่อระบบเครือขายใชงานฟงกชันไดหลาย
ฟงกชัน โดยที่เครื่องตองเปดอยู และอยูในพืน้ทีบ่ริการ

เบอรโทรลาสุด
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชั่น > บนัทึกฯ และ เบอรโทร
ลาสุด
ในการดูสายทีไ่มไดรับ สายทีไ่ดรับ และสายที่โทรออก
เลอืก เบอรที่ไมไดรบั, เบอรที่รบัสาย หรือ เบอรที่โทร
ออก
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เคล็ดลับ: หากตองการดูเบอรที่โทรออกในหนา
จอหลัก กดปุมโทร

จากแถบเครื่องมือ ใหเลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้

●  โทร  — โทรติดตอรายชื่อที่ตองการ
●  สรางขอความ  — สงขอความไปยังรายชื่อที่
ตองการ

●  เปดรายชือ่  — เปดรายการรายชื่อ

เลอืก ตวัเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้

● จัดเกบ็ไปยังรายชื่อ  — บันทกึหมายเลขโทรศัพทที่
เลอืกไวจากรายการโทรลาสุดลงในรายชื่อของคุณ

● ลบรายการ  — ลางรายการโทรลาสุดทีเ่ลือกไว
● ลบ  — ลางกจิกรรมทีไ่ฮไลตไวในรายการที่เลอืกไว
● การตัง้คา  — เลือก เวลาเก็บบนัทึกการใช และ
ระยะเวลาทีข่อมูลการติดตอไดรับการบันทกึในบันทึก
หากคุณเลือก ไมมีบนัทึกการใช จะไมมีขอมูลที่
บันทึกไวในบันทึก

เวลาการโทร
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชั่น > บนัทึกฯ

ในการดูเวลาการสนทนาลาสุด สายทีโ่ทรออก และสาย
ทีไ่ดรับ เลือก เวลาการโทร

หมายเหตุ: คาใชจายจริงทีผู่ใหบริการเรียกเกบ็
สําหรับการโทรและบริการนั้นอาจแตกตางกนั ขึ้นกบั
คุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษในการเรียกเกบ็
ภาษี และอืน่ๆ

ขอมูลแบบแพคเก็ต
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชั่น > บนัทึกฯ

คุณอาจตองชําระคาบริการการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
ตามจํานวนขอมูลที่สงและรับ ในการตรวจสอบจํานวน
ขอมูลที่สงหรือรับระหวางการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็
เลอืก ขอมูลแพคเกต็ > ขอมูลที่สงทั้งหมด หรือ
ขอมูลที่รบัทั้งหมด

ในการลบขอมูลทีส่งและรับ เลอืก ตวัเลือก > ลบตัว
นับ คุณตองมีรหัสล็อคเพือ่ลางขอมูล

การดรูายการติดตอสือ่สารทุก
รายการ
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชั่น > บนัทึกฯ

หากตองการเปดบันทึกทั่วไปที่คุณสามารถตรวจสอบ
สายสนทนา ขอความตัวอกัษร หรือขอมูลและการเชื่อม
ตอ LAN ไรสายทีเ่ครื่องลงทะเบียนไวทัง้หมด ใหเลือก
แท็บบันทกึทัว่ไป  รายการยอยตางๆ เชน
ขอความตัวอกัษรที่แบงสงออกไปมากกวาหนึ่งครั้ง และ
การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็จะถูกเกบ็รวบรวมไวเปน
รายการติดตอสื่อสารเพยีงรายการเดียว การเชื่อมตอกับ
ศูนยฝากขอความ ศูนยฝากขอความมัลติมีเดีย หรือ
เวบ็เพจจะแสดงไวเปนการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็

หากตองการดูปริมาณขอมูลทีม่ีการถายโอนและระยะ
เวลาที่ใชในการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต ใหเลื่อนไปยัง
เหตุการณขาเขาหรือขาออกที่ระบุโดย GPRS และเลือก
ตัวเลือก > ดู 47
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ตัวอยางเชน หากตองการคัดลอกหมายเลขโทรศัพท
จากบันทกึไปยังคลปิบอรด และวางลงในขอความตัว
อกัษร ใหเลอืก ตัวเลือก > ใชเบอร > คดัลอก

ในการกรองบันทึก เลอืก ตวัเลือก > ตวักรอง และ
กรอง

หากตองการตั้งเวลาเกบ็บันทกึ ใหเลือก ตัวเลือก >
การตัง้คา > เวลาเก็บบันทึกการใช หากคุณเลอืก
ไมมีบันทึกการใช เครื่องจะลบขอมูลบันทึก ขอมูลการ
โทรลาสุด และรายงานผลการสงขอความทั้งหมดอยาง
ถาวร
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รายชือ่ (สมดุโทรศพัท)
ในการเปดรายชื่อ เลือก เมนู > รายชือ่
คุณสามารถจัดเกบ็และอพัเดตขอมูลรายชื่อ เชน
หมายเลขโทรศัพท ทีอ่ยูบาน หรือที่อยูอเีมลของรายชื่อ
ของคุณได คุณสามารถเพิม่เสียงเรียกเขาสวนตัวหรือ
ภาพขนาดยอสําหรับแตละรายชื่อได นอกจากนี้คุณยัง
สามารถสรางกลุมรายชื่อทีช่วยใหคุณสามารถสง
ขอความตัวอกัษรหรืออเีมลไปยังผูรับหลายคนในเวลา
เดียวกนัได

การจัดเก็บและการแกไขชื่อ
และหมายเลขโทรศัพท
1. ในการเพิม่รายชื่อใหมในรายการรายชื่อ ใหแตะ 

2. แตะที่ชองเพือ่ปอนขอมูลในชอง ในการปดการปอน
ขอความ เลอืก  ปอนขอมูลในชองทีคุ่ณตองการ
แลวเลือก เรยีบรอย

ในการแกไขรายชื่อ ใหเลอืกรายชื่อและ ตัวเลือก >
แกไข

แถบเครื่องมือรายชื่อ
บนแถบเครื่องมือรายการรายชื่อ ใหเลอืกจากตัวเลือก
ไปนี้

●  โทร  — โทรติดตอรายชื่อที่ตองการ

●  สรางขอความ  — สงขอความไปยังรายชื่อที่
ตองการ

●  รายชือ่ใหม  — สรางรายชื่อใหม

การจัดการชื่อและหมายเลข
โทรศัพท
ในการคัดลอกหรือลบรายชื่อ หรือการสงรายชื่อเปน
นามบัตรไปที่เครื่องอืน่ ใหแตะที่รายชื่อคางไว และเลอืก
เพิ่มในรายการโปรด, แกไข หรือ สงนามบัตร
ในการลบรายชื่อหลายรายชื่อพรอมกัน เลือก ตัว
เลือก > เลือก/ไมเลือก เพือ่เลอืกรายชื่อทีต่องการ
และในการลบ ใหเลือก ตวัเลือก > ลบ
ในการฟงรายการเสียงทีก่ําหนดใหรายชื่อ ใหเลือก

ชื่อ และ ตัวเลือก > รายละเอียดรายการเสียง > 
ตวัเลือก > เลนรายการเสียง
กอนจะตอสายโดยใชรายการเสียง โปรดสังเกตวา:

● รายการเสียงไมไดขึ้นอยูกบัภาษา แตจะขึ้นอยูกับ
เสียงของผูพดู

● คุณตองพดูชื่อใหตรงกบัที่คุณบันทึกไว

● รายการเสียงจะไวตอเสียงรอบขาง ควรบันทกึเสียง
และโทรออกโดยใชรายการเสียงในที่เงียบ
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● ชื่อที่สั้นมากจะบันทกึไมได ใหใชชื่อที่ยาวพอ
ประมาณ และอยาใชชื่อซ้าํกนักบัหมายเลขอืน่ๆ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจ
จะเกดิปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในที่ทีม่ีเสียงดังหรืออยูใน
สถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออก
โดยใชเสียงเพยีงอยางเดียวไมวาในสถานการณใด
กต็าม

เบอรโทรศัพทและที่อยูที่เปน
คาเริ่มตน
คุณสามารถกําหนดหมายเลขโทรศัพทหรือทีอ่ยูเริ่มตน
ใหกบัรายชื่อได หากรายชื่อมีหมายเลขหลายหมายเลข
หรือทีอ่ยูหลายที่ คุณสามารถโทรหรือสงขอความไปยัง
หมายเลขโทรศัพทหรือทีอ่ยูทีแ่นนอนของรายชื่อไดโดย
งาย นอกจากนี้ยังมีการใชหมายเลขเริ่มตนในการโทร
ดวยเสียงอกีดวย

1. ในรายการรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ

2. เลือก ตัวเลือก > ที่ตั้งไว
3. เลือกคาเริ่มตนที่คุณตองการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท
หรือที่อยู และเลือก กําหนด

4. เลือกหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูทีคุ่ณตองการ
กําหนดใหเปนคาเริ่มตน

5. ในการออกจากมุมมองเริ่มตนและจัดเกบ็การ
เปลีย่นแปลง ใหแตะตรงขางนอกมุมมองนั้น

บตัรรายชื่อ
เลอืก เมนู > รายชื่อ และรายชื่อ วธิีการติดตอสื่อสาร
ทั้งหมดทีใ่ชไดสําหรับชื่อที่เลือกจะปรากฏในหนาจอ
บัตรรายชื่อ

เลอืกชื่อจากรายการ และวิธีติดตอที่ตองการ ตัวเลือก
และจากตัวเลือกตอไปนี้:

● แกไข  — แกไข เพิม่ หรือลบ ฟลดบัตรรายชื่อ
● ที่ตัง้ไว  — กาํหนดเบอรและทีอ่ยูที่ใชตามคาเริ่มตน
เมื่อคุณติดตอกบับุคคลนั้น หากมีเบอรหรือทีอ่ยู
มากกวาหนึ่งรายการ

● รายละเอียดรายการเสียง  — ดูรายละเอยีดรายการ
เสียง หรือฟงรายการเสียงทีม่ีอยูสําหรับรายชื่อ

ตัวเลอืกและวิธีการติดตอทีม่ีใหเลอืกใชอาจแตกตางกนั

ตั้งรายชื่อเปนรายการโปรด
เลอืก เมนู > รายชื่อ
รายการโปรดคือที่ติดตอที่คุณกําหนดไว รายชื่อเหลานี้
จะปรากฏที่ดานบนของรายการรายชื่อ

ในการตั้งรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ แลวเลือก ตวัเลือก >
เพิม่ในรายการโปรด รายการโปรดจะมีไอคอนรูปดาว

ในการลบรายชื่อออก เลอืกรายชื่อ และ ตวัเลือก > ลบ
จากรายการโปรด รายชื่อที่ลบแลวจะถูกยายไปที่
รายชื่อทั่วไป
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เสียงเรียกเขา ภาพ และ
ขอความการโทรสําหรับรายชื่อ
คุณสามารถกําหนดเสียงเรียกเขาสําหรับรายชื่อหรือกลุม
และภาพ และขอความการโทรสําหรับรายชื่อ เมื่อรายชื่อ
ดังกลาวโทรเขา โทรศัพทจะเลนเสียงเรียกเขาทีเ่ลือกไว
และแสดงขอความการโทรหรือภาพ (หากมีการสง
หมายเลขโทรศัพทของผูโทรเขามาพรอมกบัการโทร
เขาและโทรศัพทของคุณจดจําหมายเลขนั้นได)

ในการกาํหนดเสียงเรียกเขาสําหรับรายชื่อหรือกลุมราย
ชื่อ ใหเลอืกรายชื่อหรือกลุมรายชื่อ และ ตัวเลือก >
แกไข > เสียงเรยีกเขา และเสียงเรียกเขา

หากตองการเพิม่ฟลดในมุมมองรายละเอยีดรายชื่อ ให
เลอืกรายชื่อและ ตัวเลือก > แกไข > ตวัเลือก >
เพิ่มรายละเอียด

ในการกาํหนดขอความการโทรสําหรับรายชื่อ ใหเลือก
รายชื่อ และ ตัวเลือก > แกไข > ตัวเลือก > เพิม่ราย
ละเอียด > ขอความการโทร แตะทีช่องขอความเพื่อ
ปอนขอความการโทร และเลอืก 

ในการเพิม่ภาพสําหรับรายชื่อที่จัดเกบ็ไวในหนวยความ
จําโทรศัพท ใหเลอืกรายชื่อ ตัวเลือก > แกไข > เพิม่
รปูภาพ และภาพจาก รูปถาย

ในการลบเสียงเรียกเขาออก ใหเลือก แบบเสียงที่ตั้งไว
จากรายการเสียงเรียกเขา

ในการดู เปลีย่นแปลง หรือลบภาพออกจากรายชื่อ ให
เลอืกรายชื่อ ตัวเลือก > รูปภาพ และตัวเลือกที่
ตองการ

การคัดลอกรายชื่อ
หากคุณเปดรายการรายชื่อเปนครั้งแรก เครื่องจะถามคุณ
วาตองการคัดลอกชื่อและเบอรจากซมิการดไปยังเครื่อง
ของคุณหรือไม

เมื่อจะเริ่มการคัดลอก ใหกด ตกลง

หากคุณไมตองการคัดลอกรายชื่อจากซมิการดไปยัง
เครื่องของคุณ เลือก ยกเลิก เครื่องจะถามคุณวา
ตองการดูรายชื่อซมิการดในไดเรกทอรีรายชื่อหรือไม ใน
การดูรายชื่อ เลือก ตกลง รายการรายชื่อจะเปดออก และ
ชื่อทีจ่ัดเก็บไวในซมิการดจะแสดงดวย 

บริการซิม
หากตองการทราบเกีย่วกบัการใหบริการและขอมูลตางๆ
ในการใชบริการซมิการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการด
ของคุณ ซึง่อาจเปนผูใหบริการ หรือผูจําหนายรายอืน่ๆ

รายชื่อในซิม
ในการตั้งคาใหชื่อและเบอรโทรทีจ่ัดเกบ็ไวในซมิการด
แสดงขึ้นในรายการรายชื่อ เลอืก ตัวเลือก > การตั้ง
คา > รายชือ่ที่จะแสดง > ความจําซิม คุณสามารถ
เพิม่และแกไขรายชื่อในซิม หรือโทรหารายชื่อเหลานัน้
ได

หมายเลขที่คุณจัดเก็บไวในรายการรายชื่ออาจไมไดรับ
การจัดเกบ็ลงในซิมการดโดยอตัโนมัติ ในการจัดเกบ็
หมายเลขลงในซิมการด เลือกรายชื่อและ ตวัเลือก >
คัดลอก > ความจําซิม
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ในการเลือกวาจะจัดเก็บรายชื่อใหมทีคุ่ณปอนลงใน
เครื่องหรือซิมการด เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา >
ความจําจัดเก็บที่ตัง้ไว > ความจําเครือ่ง หรือ 
ความจําซิม

การจํากัดหมายเลขการโทรออก
เลอืก เมนู > รายชื่อ และ ตวัเลือก > หมายเลข
ซิม > รายชื่อจํากดัเบอร
ดวยบริการจํากดัหมายเลขการโทรออก คุณจะสามารถ
จํากดัการโทรออกจากโทรศัพทของคุณไปที่หมายเลข
โทรศัพททีก่ําหนดไวเทานั้น แตไมใชซิมการดทุกใบจะ
สนับสนุนบริการจํากดัโทร สําหรับขอมูลเพิม่เติม กรุณา
ติดตอผูใหบริการของคุณ

เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใช
ควบคุมการโทร (จํากดัการโทร, เฉพาะกลุม และจํากดั
เบอร) อาจโทรออกไดเฉพาะเบอรโทรฉุกเฉินอยางเปน
ทางการที่ตั้งไวในเครื่องของคุณ การจํากดัการโทรและ
การโอนสายไมสามารถใชงานพรอมกนัได

คุณตองใชรหัส PIN2 เพือ่ใชหรือยกเลิกการใชการจํากดั
การโทรออกหรือแกไขรายชื่อการจํากดัการโทรออกของ
คุณ โปรดติดตอขอรหัส PIN2 จากผูใหบริการของคุณ
เลอืก ตวัเลือก และเลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้:

● ใชงานจํากดัเบอร  — เปดใชงานการจํากดั
หมายเลขการโทรออก

● ยกเลิกจํากัดเบอร  — ปดการใชงานการจํากดั
หมายเลขการโทรออก

● รายชื่อใหมในซิม  — ปอนรายชื่อและหมายเลข
โทรศัพทที่อนญุาตใหโทรออก

● เพิม่จากรายชื่อ  — คัดลอกรายชื่อจากรายการของ
รายชื่อไปยังรายการของการจํากดัหมายเลขการโทร
ออก

ในการสงขอความแบบอกัษรไปใหกับรายชื่อบนซิมใน
ขณะทีย่ังใชบริการจํากดัหมายเลขการโทรออก คุณจะ
ตองเพิม่หมายเลขศูนยฝากขอความแบบอกัษรลงใน
รายการจํากดัหมายเลขการโทรออก

กลุมรายชื่อ
ในการเปดรายชื่อกลุม ใหเปดรายการรายชื่อ แลวแตะ

การสรางกลุมรายชื่อ
1. ในการสรางกลุมใหม ในรายชื่อกลุม เลอืก ตวั
เลือก > กลุมใหม ใชชื่อเริ่มตนหรือปอนชื่อใหม
เลือก ตกลง

2. ในเพิม่สมาชิกเขาในกลุม เลอืกกลุม และ ตัวเลือก >
เพิม่สมาชิก

3. ทําเครื่องหมายแตละรายชื่อที่คุณตองการเพิม่ แลว
เลือก ตกลง

การจัดการกลุมรายชื่อ
ในการสงขอความไปยังสมาชิกในกลุมทัง้หมด, ในการ
ตั้งเสียงเรียกเขาสําหรับกลุม หรือในการเปลีย่นชื่อหรือ
ลบกลุม ใหแตะที่กลุมคางไว แลวเลือก สรางขอความ,
เสียงเรยีกเขา, เปลี่ยนชื่อ หรือ ลบ52
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ในการเพิม่รายชื่อเขาในกลุม ใหเลือกกลุมและ 
ตัวเลือก > เพิ่มสมาชกิ

ในการตรวจสอบวารายชื่อเปนสมาชิกของกลุมอืน่กลุม
ใดบาง ใหเลอืกกลุม เลือ่นไปทีร่ายชื่อ แลวเลอืก 
ตัวเลือก > อยูในกลุม

ในการลบรายชื่อออกจากกลุม ใหเลือกกลุม เลือ่นไปที่
รายชื่อ แลวเลือก ตวัเลือก > ลบออกจากกลุม

รายชื่อบน Ovi
เกี่ยวกับรายชื่อบน Ovi
คุณสามารถใชรายชื่อบน Ovi ติดตอกบัผูคนที่มีความ
หมายตอคุณมากที่สุดไดตลอดเวลา คนหารายชื่อ และ
พบปะเพือ่นๆ ในชุมชน Ovi ติดตอเพือ่นๆ ของคุณ ไมวา
จะเปนการสนทนา แลกเปลี่ยนสถานที่และสถานะของ
คุณ ตลอดจนติดตามวาเพือ่นของคุณกําลงัทําอะไรและ
อยูที่ไหนไดอยางงายดาย คุณยังสามารถสนทนากบั
เพือ่นทีใ่ช Google Talk™ ไดอกีดวย
นอกจากนีคุ้ณยังสามารถซิงครายชื่อ ปฏิทนิ และเนือ้หา
อืน่ๆ ระหวางโทรศัพท Nokia กบั Ovi.com ขอมูลสําคัญ
ของคุณจะไดรับการจัดเกบ็และปรับใหเปนขอมูลปจจุบัน
ทัง้ในเครื่องของคุณและบนเวบ็ คุณสามารถใชรายชื่อ
บน Ovi ในการจัดการรายการรายชื่อของคุณไดอยางมี
ประสิทธภิาพ และมั่นใจไดวารายชื่อของคุณไดรับการจัด
เกบ็ไวบน Ovi.com
คุณตองมีบัญชี Nokia ในการใชบริการนี้ สรางบัญชีบน
โทรศัพทเคลือ่นที่ของคุณ หรือเขาไปที ่www.ovi.com
บนเครื่องพซีขีองคุณ

การใชรายชื่อบน Ovi อาจเกีย่วของกบัการสงขอมูล
จํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรด
ติดตอขอขอมูลเกีย่วกบัคาบริการการรับสงขอมูลไดจาก
ผูใหบริการเครือขายของคุณ

การเริ่มตนใชรายชื่อบน Ovi
เลอืก รายชื่อ และเปดแท็บ Ovi
บริการรายชื่อบน Ovi เปนสวนหนึ่งของ Ovi และใชขอมูล
บัญชีเดียวกัน

หากคุณยังไมเคยใช Ovi และบริการทีม่ีอยู ในการเริ่มตน
ใชแอปพลิเคชั่นรายชื่อบน Ovi คุณตองลงทะเบียนกบั
Ovi โดยสรางบัญชี Nokia
การสรางบัญช ีNokia
1. เลอืก สนทนา Ovi และเมื่อระบบแจงขอ ใหคุณเชื่อม
ตอกบัอนิเทอรเนต็

2. ปอนขอมูลที่จําเปน

3. ในมุมมองรูปแบบของฉัน ใหปอนขอมูลรูปแบบของ
คุณ ชื่อและนามสกลุของคุณเปนขอมูลบังคับ

4. เลอืก เรียบรอย
หากคุณลงทะเบียนกบั Ovi โดยใชเครื่องคอมพวิเตอร
หรือโทรศัพทมือถอืแลว คุณสามารถเริ่มใชรายชื่อบน
Ovi ดวยขอมูลบัญชีเดียวกนัได
การลงชื่อเขาใชรายชื่อบน Ovi และเปดใช
บรกิาร —  เลอืก สนทนา Ovi แลวปอนชื่อผูใชและรหัส
ผานของคุณ หากคุณยังไมไดใหขอมูลรูปแบบของคุณ
สําหรับรายชื่อบน Ovi ใหดําเนินการ และเลือก
เรยีบรอย ชื่อและนามสกลุของคุณเปนขอมูลบังคับ
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การเชื่อมตอกับบริการ
การเชือ่มตอกับรายชื่อบน Ovi —  เลอืก ออนไลน
และวธิีการเชื่อมตอ ใชการเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN)
ในกรณีทีใ่ชได

การยกเลิกการเชือ่มตอ —  เลอืก ตัวเลือก > ยกเลิก
การเชือ่มตอ
การเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็อาจมีการเรียกเกบ็คาบริการ
รับสงขอมูลเพิม่เติม หากตองการทราบรายละเอยีดเกีย่ว
กบัการคิดคาบริการ โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของ
คุณ

เลอืก ออนไลน > ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

● เลือก  — เลอืกรายการ
● ออนไลน  — เชื่อมตอกบับริการหากคุณออฟไลนอยู
● รปูแบบของฉัน  — แกไขขอมูลรูปแบบของคุณ
● แนะนําเพื่อน  — เชิญรายชื่อใหเขารวมใชรายชื่อบน

Ovi คําเชิญจะสงไปเปนขอความตัวอกัษร
● การตัง้คา  — แกไขการตั้งคารายชื่อบน Ovi
ตัวเลือกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกนั

การสรางและแกไขรูปแบบของคุณ
การแกไขขอมูลรปูแบบของคณุ —  เลือก รปูแบบ
ของฉัน

การดรูปูแบบของเพื่อนในรายชื่อบน Ovi ของ
คุณ —  เลือกเพื่อนและ ตัวเลือก > รปูแบบ
ขอมูลรูปแบบของคุณจะมองเห็นไดสําหรับเพือ่นในราย
ชื่อบน Ovi ของคุณ เฉพาะรายละเอยีดรูปแบบตอไปนี้

เทานัน้ทีจ่ะแสดงใหผูใชรายชื่อบน Ovi คนอื่นเห็น เชน
ในขณะคนหา: ชื่อและนามสกุล ในการเปลี่ยนการตั้งคา
ความเปนสวนตัว ใหเขาใช Ovi บนเครื่องคอมพวิเตอร
ของคุณ และลงชื่อเขาใชบัญชี Nokia ของคุณ
การเปลี่ยนภาพของรปูแบบของคุณ —  เลอืกภาพ
ของรูปแบบ เลือกรปูภาพที่มีอยู และรูปภาพใหม คุณ
ยังสามารถแกไขหรือลบภาพของรูปแบบปจจุบันหรือ
ถายภาพใหมได

การเปลี่ยนความพรอมใชงานของคุณ —  ตามคาเริ่ม
ตน ความพรอมใชงานของคุณจะตั้งเปน วาง ในการ
เปลีย่นความพรอมใชงานของคุณ ใหเลอืกที่ไอคอน

การบอกเพื่อนของคณุถึงสิ่งที่กําลังทําอยูในขณะ
นี้ —  เลือก คุณกําลังทําสิ่งใด? และปอนขอความลงใน
ชอง

การแสดงเพลงที่คณุกําลังฟงอยูใหเพื่อนของคณุ
เห็น —  เลือก กําลังเลนตอนนี้ ในการดําเนินการเรื่อง
นี้ คุณตองอนุญาตใหมีการแบงดูขอมูลกําลงัเลนตอนนี้
ของคุณไดในการตั้งคาสถานะ

การแกไขขอมูลรายชื่อของคุณ —  เลือกชอง แลว
ปอนขอความ

ในมุมมองรูปแบบของฉัน เลอืก ตวัเลือก และจากตัว
เลอืกตอไปนี้

● แกไขตัวอักษร  — ตัด คัดลอกหรือวางขอความ
● เปลี่ยน  — เปลี่ยนสถานะของคุณ (เมื่อมีการเลอืก
ชองสถานะ)
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● เปดใชงาน  — เริ่มเผยแพรที่ตั้งของคุณหรือขอมูล
กาํลงัเลนตอนนีข้องคุณใหเพือ่นของคุณทราบ (เมื่อมี
การเลือกชองใดชองหนึง่)

● เลิกทําการเปลี่ยนแปลง  — เลกิทาํการ
เปลีย่นแปลงที่คุณทาํในมุมมองรูปแบบ

● แกไขที่ตั้งแบบแบงใช  — เลอืกสถานที่ทีคุ่ณ
ตองการเผยแพรใหเพือ่นของคุณทราบ (เมื่อมีการ
เลอืกชอง ทีต่ั้งของฉัน)

● หยุดการแบงใช  — หยุดการเผยแพรทีต่ั้งของคุณ
ใหเพือ่นของคุณทราบ (เมื่อมีการเลอืกชอง ทีต่ั้งของ
ฉัน)

ตัวเลือกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกนั

คนหาและเพิ่มเพื่อน
เลอืก ตวัเลือก > เชิญเพือ่น

การคนหาเพื่อน —  ปอนชื่อเพือ่นในชองคนหาเพือ่น
แลวเลอืกไอคอนคนหา คุณไมสามารถคนหาเพื่อนตาม
เบอรโทรศัพทมือถือหรือทีอ่ยูอเีมล

การเรยีกดูผลการคนหา —  เลือก ผลลัพธถัดไป
หรือ ผลลัพธกอนหนา

การเริม่การคนหาใหม —  เลือก คนหาใหม
หากไมพบเพือ่นที่คุณคนหา เพือ่นของคุณอาจไมไดลง
ทะเบียนเปนสมาชิก Ovi หรือเลอืกใหมองไมเห็นในการ
คนหา เมื่อระบบแจงขอ ใหคุณสงขอความตัวอกัษรไปยัง
เพือ่นเพือ่เชิญใหเขารวมใชรายชื่อบน Ovi

การสงคําเชิญใหเขารวมใชรายชื่อบน Ovi —  เลือก
เลือกบรกิาร: และบริการทีคุ่ณทราบวาเพือ่นของคุณใช
อยู ปอนชื่อผูใชของเพือ่น และเลือกไอคอนสง
เลอืก ตวัเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้

● เลือก  — เลอืกรายการ
● เปด  — เปดรายการ
● เชญิเปนเพื่อน  — สงคําเชิญไปใหรายชื่อ
● แสดงรูปแบบ  — ดูรูปแบบของรายชื่อ
● สงคําเชญิอีกครั้ง  — สงคําเชิญใหเขารวมใชรายชื่อ
บน Ovi ไปใหเพือ่นที่คางอยูซ้ํา

● คนหา  — คนหารายชื่อที่มีชื่อหรือคําสําคัญอืน่ที่
เกีย่วของซึ่งคุณไดปอนลงในชองคนหาเพือ่น

● แกไขตัวอักษร  — ตัด คัดลอกหรือวางขอความ

ตัวเลือกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกนั

การสนทนากับเพื่อนของคณุ
การเริม่สนทนากับเพื่อน —  เลอืกเพือ่น

การสงขอความสนทนา —  ปอนขอความลงในชอง
ขอความ แลวเลือกไอคอนสง

ในมุมมองสนทนา เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือก
นี้

● สง  — สงขอความ
● เพิม่สัญลักษณยิ้ม  — ใสสัญลักษณยิ้ม
● สงที่ตั้งของฉัน  — สงรายละเอยีดทีต่ั้งของคุณให
กับคูสนทนา (หากอปุกรณของทัง้สองฝายรองรับ)

● รปูแบบ  — ดูรายละเอยีดของเพือ่น
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● รปูแบบของฉัน  — เลือกสถานะ ภาพของรูปแบบ
ปรับแตงขอความของคุณ หรือเปลี่ยนรายละเอยีด
ของคุณ

● แกไขตัวอักษร  — คัดลอกหรือวางขอความ
● สิ้นสุดการสนทนา  — สิ้นสุดการสนทนาที่ใชงานอยู
● ออก  — จบการสนทนาทัง้หมด และปดแอปพลิเคชั่น

ตัวเลือกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกนั
ในการรับขอมูลที่ตั้งจากเพือ่นของคุณ คุณตองมีแอปพลิ
เคชั่นแผนที่ ในการสงและรับขอมูลที่ตั้ง คุณตองมีทัง้
แอปพลเิคชั่นแผนทีแ่ละการจัดตําแหนง

การดทูี่ตั้งของเพื่อนคณุ —  เลอืก แสดงบนแผนที่

การกลับไปที่มุมมองหลักของรายชื่อบน Ovi โดยไม
ยุติการสนทนา —  เลือก กลับ

การเพิม่ โทร หรอืคัดลอกหมายเลขโทรศพัทจาก
การสนทนา —  ไปทีห่มายเลขโทรศัพทในการสนทนา
แลวเลือก ตวัเลือก และตัวเลือกทีเ่หมาะสม

การซิงค Ovi
ในการซิงคอปุกรณของคุณกบั Ovi คุณตองมีบัญชี Nokia
และเปดใชบริการรายชื่อบน Ovi บนอปุกรณของคุณ
การซิงคอุปกรณของคุณกับ Ovi
1. หากคุณซงิคอปุกรณกบั Ovi เปนครั้งแรก ใหใชตัว
ชวยซงิคเพือ่เลือกเนื้อหาที่คุณตองการซงิค และชวง
เวลาซงิค

2. เลือก ซิงโครไนซ หากอปุกรณของคุณอยูในรูปแบบ
ออฟไลน ใหเชื่อมตออปุกรณเขากบัอนิเทอรเนต็เมื่อ
ระบบแจงขอ

เลอืก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้

● เริม่  — ซงิคอปุกรณของคุณกบั Ovi
● ยกเลิก  — ยกเลิกการซิงคทีก่ําลังดําเนินการ
● การตัง้คาการซิงโครไนซ  — แกไขการตั้งคาการ
ซงิคของคุณ

ตัวเลอืกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกนั

การแบงใชทีต่ั้งของคุณ
เปดแอปพลเิคชั่นรายชื่อและแท็บ Ovi
ในการแบงใชที่ตั้งของคุณ เลือก ตัวเลือก > การตั้ง
คา > สถานะ > แบงใชที่ตั้งของฉัน และจากตัวเลอืก
ตอไปนี้

● อนุญาตใหแบงใช  — อนญุาตใหเพือ่นของคุณเห็น
ที่ตั้งของคุณ

● สถานที่แบบแบงใชของฉัน  — เลอืกสถานทีจ่ากที่
ตั้งของคุณทีม่ีการเผยแพรใหเพือ่นของคุณทราบ

● ชวงเวลาการรเีฟรช  — เลือกความถี่ในการเผยแพร
ที่ตั้งปจจุบันของคุณ

การเพิ่มและเลือกสถานที:่

ในการเพิม่ทีต่ั้งลงในรายการสถานที่ เลอืก แบงใชที่ตั้ง
ของฉัน > สถานที่แบบแบงใชของฉัน > ตวัเลือก >
สถานที่ใหม

ในการเพิม่ทีต่ั้งปจจุบันเปนสถานที่ เลอืก ตําแหนง
ปจจุบัน

ในการเรียกดูที่ตั้งบนแผนที่ เลอืก เลือกจากแผนที่

ในการเพิม่สถานทีด่วยตัวเอง เลอืก ปอนโดยผูใช56
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ในการเลอืกที่ตั้งทีคุ่ณตองการแบงใชกบัเพือ่นของคุณ
เลอืก แบงใชที่ตั้งของฉัน > สถานที่แบบแบงใช
ของฉัน แลวเลอืกสถานที่จากรายการ เลือก ตัวเลือก
เพือ่แกไข เลือก และไมเลือกรายการที่มีอยูในรายการ

เมื่อไรกต็ามที่คุณออนไลนอยูกบับริการรายชื่อบน Ovi
และอยูในทีต่ั้งหนึ่งทีไ่ดเลอืกไว เพือ่นของคุณสามารถ
เห็นที่ตั้งของคุณได

การตัง้คารายชื่อบน Ovi
เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา
เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้
● บัญชี  — เขาถึงขอมูลบัญชีของคุณ และกําหนด
สถานะการมองเห็นของคุณในการคนหา

● สถานะ  — แสดงขอมูลเกีย่วกบัทีต่ั้งของคุณใหเพือ่น
ของคุณเห็น และใหพวกเขามองเห็นขณะที่คุณกาํลัง
ใชสาย (สถานะการโทร) ได

● การปรบัตั้งคา  — แกไขการตั้งคาเกีย่วกบัการเปด
เครื่องและเสียงของแอปพลิเคชั่นรายชื่อบน Ovi ของ
คุณ และรับคําเชิญเปนเพือ่นโดยอัตโนมัติ

● การเชือ่มตอ  — เลอืกการเชื่อมตอเครือขายทีจ่ะใช
และเปดใชงานคําเตือนเมื่อขามเครือขาย

การใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็อาจเกีย่วของกบั
การรับสงขอมูลขนาดใหญผานเครือขายของผูให
บริการของคุณ โปรดติดตอขอขอมูลเกี่ยวกบัคา
บริการการรับสงขอมูลไดจากผูใหบริการเครือขาย
ของคุณ

● ออก  — จบการสนทนาทั้งหมด และปดแอปพลเิคชั่น

การตัง้คาบัญชี Nokia
เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา > บญัชี

การแกไขรายละเอียดบัญชขีองคุณ —  เลอืก บญัชี
ของฉัน

การกําหนดสถานะการมองเหน็ในการคนหาของ
คุณ —  เลือก บัญชีของฉัน > การมองเหน็ในการ
คนหา คุณตองออนไลนเพื่อเปลี่ยนสถานะการมองเห็น
ของคุณ

การตัง้คาสถานะ
เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา > สถานะ
การแกไขการตั้งคาสถานะ
เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้

● แบงใชที่ตัง้ของฉัน  — อนุญาตใหเพือ่นของคุณ
เห็นที่ตั้งของคุณ

● แบงใชกําลังเลนตอนนี้  — อนญุาตใหเพือ่นของ
คุณเห็นเพลงทีคุ่ณกําลงัฟงอยูบนโทรศัพทมือถือของ
คุณ

● แบงดสูถานะการโทร  — อนุญาตใหเพือ่นของคุณ
เห็นสถานะการโทรของคุณ

แบงใชที่ตั้งของคุณ
เลอืก แบงใชที่ตั้งของฉัน และจากตัวเลือกตอไปนี้

● อนุญาตใหแบงใช  — อนุญาตใหเพือ่นของคุณเห็น
ที่ตั้งของคุณในสถานทีท่ี่เลอืก

● สถานที่แบบแบงใชของฉัน  — เลือกสถานที่จากที่
ตั้งของคุณที่มีการเผยแพรใหเพือ่นของคุณทราบ 57
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● ชวงเวลาการรเีฟรช  — เลือกความถี่ในการเผยแพร
ที่ตั้งปจจุบันของคุณ

เพิ่มที่ตั้งลงในรายการสถานที่ —  เลอืก แบงใชที่ตั้ง
ของฉัน > สถานที่แบบแบงใชของฉัน > ตวัเลือก >
สถานที่ใหม

เพิ่มที่ตั้งปจจุบนัของคุณเปนสถานที่ —  เลอืก
ตําแหนงปจจบุัน

การเรยีกดูที่ตัง้บนแผนที่  —  เลอืก เลือกจากแผนที่

การเพิม่สถานที่ดวยตวัเอง —  เลอืก ปอนโดยผูใช

การเลือกที่ตั้งที่คุณตองการแบงปนกับเพื่อน
ของคุณ
1. เลือก แบงใชที่ตั้งของฉัน > สถานที่แบบแบงใช
ของฉัน

2. เลือกสถานที่จากรายการ

3. เลือก ตวัเลือก เพือ่แกไข เลือก และไมเลอืกรายการ
ที่มีอยูในรายการ เพือ่นของคุณสามารถเห็นที่ตั้งของ
คุณเมื่อคุณอยูในที่ตั้งที่เลือกไวทีใ่ดที่หนึ่ง ทั้งนีข้ึ้น
อยูกบัการตั้งคาของคุณ

การปรับตัง้คา
เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา > การปรบัตัง้คา
เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้

● ล็อกอินเมื่อเริม่ตน  — ลงชื่อเขาใชรายชื่อบน Ovi
อตัโนมัติเมื่อคุณเปดโทรศัพทมือถือ

● ยอมรบัคําเชิญจากเพื่อน  — รับคําขอของเพือ่น
อตัโนมัติโดยไมตองแจงเตือน

● รบัขอความเสียงอัตโนมัติ  — อนุญาตใหยอมรับ
ขอความเสียงโดยอตัโนมัติ

● เสียงขอความ  — เลือกแบบเสียงสําหรับขอความ
ใหม

● แบบเสียงเมื่อมีเพือ่นออนไลน  — เลือกแบบเสียง
ที่ดังขึ้นเมื่อมีเพือ่นออนไลน

● ไอคอนบนหนาจอหลัก  — เพิม่ไอคอนทางลดั
ชื่อบน Ovi ในหนาจอหลักของอปุกรณ

การตัง้คาการเชื่อมตอ
เลอืก ตัวเลือก > การตัง้คา > การเชือ่มตอ

การแกไขการตัง้คาการเชื่อมตอ —  เลอืก การเชือ่ม
ตอเครอืขาย และการเชื่อมตอที่ตองการ ในการใชการ
เชื่อมตอที่ตั้งไวซึง่กําหนดไวในการตั้งคาการเชื่อมตอ
อุปกรณของคุณ เลือก การเชื่อมตอที่ตั้งไว

การตัง้ใหโทรศัพทแจงเตือนเมื่อเครอืขายโฮมของ
คุณใชไมได —  หากตองการรับคําเตือนเมื่อโทรศัพท
ของคุณกําลงัเชื่อมตอกบัเครือขายอื่น เลอืก คําเตอืน
เมื่อขามเครอืขาย > เปด
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ขอความ
หนาจอหลักเมนูการรับสง
ขอความ
เลอืก เมนู > ขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

หากตองการสรางขอความใหม เลือก ขอความใหม
เคล็ดลับ: หากตองการหลีกเลี่ยงการเขียน
ขอความที่คุณสงบอยๆ ซ้ําไปซ้ํามา ใหใชขอความ
ในแฟมขอมูล แบบขอความ ในแฟมขอมูลของฉัน
คุณยังสามารถสรางและบันทกึแบบขอความของ
คุณเองได

เมนกูารรับสงขอความ ประกอบดวยแฟมขอมูลตอไปนี้

●  ถาดเขา  — ขอความที่ไดรับ ยกเวนอเีมลและ
ขอความจากระบบจะถูกจัดเกบ็ไวที่นี่

●  โฟลเดอรของฉัน  — การจัดการขอความของ
คุณไปยังแฟมขอมูล

●  ศนูยขอความ  — เชื่อมตอกบัศูนยรับสงขอความ
ระยะไกลของคุณเพือ่รับขอความอเีมลใหม หรือดู
ขอความอเีมลที่รับกอนหนานี้แบบออฟไลนกไ็ด

●  ฉบับราง  — ขอความฉบับรางที่ไมไดสงจะถกู
จัดเกบ็ไวที่นี่

●  สงแลว  — ขอความสุดทายทีส่ง ยกเวนขอความ
ทีส่งดวยการเชื่อมตอ Bluetooth จะจัดเกบ็ไวที่นี่ คุณ

สามารถเปลี่ยนจํานวนขอความที่จะจัดเกบ็ในแฟม
ขอมูลนี ้

●  ถาดออก  — ขอความทีร่อสงจะจัดเกบ็ไวในถาด
ออกชั่วคราว เชน เมื่อโทรศัพทของคุณอยูนอกพืน้ที่
ใหบริการ

●  รายงานการสง  — คุณสามารถขอใหระบบเครือ
ขายสงรายงานผลการสงขอความตัวอกัษร รวมทัง้
ขอความมัลติมีเดียที่คุณสงใหคุณทราบได (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

การเขียนและสงขอความ
เลอืก เมนู > ขอความ

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวงัเมื่อเปด
อานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอนัตราย
หรือสิ่งอืน่ที่อาจทาํความเสียหายตอโทรศัพทหรือพซีี
ของคุณ

กอนสรางขอความมัลติมีเดีย หรือเขียนอเีมล คุณตองมี
การเชื่อมตอทีถ่กูตอง

ขนาดของขอความ MMS อาจจํากดัตามเครือขายแบบไร
สาย หากไฟลภาพทีแ่ทรกมีขนาดเกนิขีดจํากดันี้ เครื่อง
อาจกําหนดใหภาพมีขนาดเลก็ลงเพือ่ใหสามารถสงทาง
MMS ได
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เฉพาะเครื่องทีม่ีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกนัไดเทานั้นที่จะ
รับและแสดงขอความมัลติมีเดียได ลกัษณะขอความที่
แสดงอาจแตกตางกนัขึ้นกบัโทรศัพททีร่ับขอความ
กรุณาตรวจสอบขนาดทีจ่ํากดัของขอความอีเมลกบัผูให
บริการของคุณ หากคุณพยายามสงขอความทีเ่กนิขีด
จํากดั ขอความจะคางอยูในโฟลเดอรถาดออก และ
เครื่องจะลองสงใหม การสงอเีมลตองมีการเชื่อมตอ
ขอมูล และการสงอเีมลใหมอาจมีคาธรรมเนยีม ใน
โฟลเดอรถาดออก คุณสามารถลบขอความ หรือยายไป
ทีโ๋ฟลเดอรราง

ขอความเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย

1. เลือกขอความหรือขอความมัลติมีเดีย แลวเลอืก
ขอความใหม
สงขอความหรือขอความมัลติมีเดีย แลวเลือก ตวั
เลือก > สรางขอความ และตัวเลือกทีเ่กีย่วของ

2. เลือกผูรับหรือกลุม เลอืก  จากแถบเครื่องมือ หรือ
ปอนหมายเลขหรืออีเมล แตะที่ ถึง

3. ในฟลด หัวขอ ปอนชื่อเรื่องของอเีมลหรือขอความ
มัลติมีเดีย หากไมเห็นฟลด หัวขอ เลอืก ตัวเลือก >
ชองเพิม่เตมิ เพือ่เปลีย่นฟลดที่แสดงได

4. ในการเขียนขอความ แตะที่ฟลดขอความ

5. ในการเพิ่มออบเจ็กตในขอความหรืออเีมล เลอืก 
และชนิดเนื้อหาทีเ่กีย่วของ

ชนิดขอความอาจเปลี่ยนเปนขอความมัลติมีเดีย ขึ้น
อยูกบัเนื้อหาที่แทรก

6. ในการสงขอความหรืออเีมล เลอืก  หรือกดปุม
โทร

โทรศัพทของคุณสนบัสนนุการสงขอความแบบตัวอกัษร
ที่มีความยาวมากกวาความยาวที่กาํหนดของขอความ
เดียว สําหรับขอความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบงสง
ขอความออกเปนสองขอความขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิด
คาใชจายตามนั้น สําหรับตัวอกัษรที่มีเครื่องหมายเสียง
หนัก เครื่องหมายอืน่ๆ หรือตัวอกัษรจากภาษาที่เลอืก
บางภาษาจะใชพืน้ทีม่ากขึ้น ซึง่อาจจํากัดจํานวนตัว
อักษรทีส่ามารถสงเปนขอความเดียวไดนอยลง

ถาดรับขอความเขา
การรับขอความ
เลอืก เมนู > ขอความ และ ถาดเขา
ในโฟลเดอรถาดเขา  แสดงถึงขอความตัวอกัษรทีย่ัง
ไมไดอาน  ขอความมัลติมีเดียที่ยังไมอาน 
ขอความเสียงทีย่ังไมอาน และ  ขอมูลที่รับผานการ
เชื่อมตอ Bluetooth
เมื่อคุณไดรับขอความ  และ 1 ขอความใหม แสดงใน
หนาจอหลกั ในการเปดขอความ เลือก แสดง ในการเปด
ขอความในโฟลเดอรถาดเขา ใหเลือกขอความ ในการ
ตอบขอความที่ไดรับ เลือก ตัวเลือก > ตอบกลับ

ขอความมัลตมิีเดยี

ขอสําคญั:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวงัเมื่อเปด
อานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรทีเ่ปนอนัตราย
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หรือสิ่งอืน่ที่อาจทาํความเสียหายตอโทรศัพทหรือพซีี
ของคุณ
คุณอาจไดรับการแจงเตือนวามีขอความมัลติมีเดียรออยู
ในศูนยฝากขอความมัลติมีเดีย ในการเริ่มการเชื่อมตอ
GPRS เพือ่ดึงขอความไปไวทีโ่ทรศัพทของคุณ ใหเลอืก
ตวัเลือก > ดึง
เมื่อคุณเปดขอความมัลติมีเดีย ( ) คุณอาจเห็นภาพ
และขอความ สัญลกัษณ  จะปรากฏขึ้นหากมีเสียงรวม
อยูในขอความ หรือ  หากมีวดิีโอรวมอยูในขอความ ใน
การเปดเสียงหรือวิดีโอ ใหเลอืกเครื่องหมาย

ในการดูออปเจ็กตสื่อทีร่วมอยูในขอความมัลติมีเดีย ให
เลอืก ตวัเลือก > ออปเจ็กต

หากขอความนั้นมีการนําเสนอในรูปมัลติมีเดียรวมอยู
ดวย สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น ในการเปดการนํา
เสนอ ใหเลือกเครื่องหมาย 

ขอมูล, การตั้งคา และขอความ
บริการเว็บ
โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความทีป่ระกอบดวย
ขอมูลตางๆ ไดหลายรูปแบบ เชน นามบัตร เสียงเรียก
เขา โลโกระบบ รายการปฏิทนิ และการแจงเตือนอเีมล
นอกจากนี้ คุณอาจไดรับคาติดตั้งในรูปแบบของขอความ
สําหรับกําหนดคาจากผูใหบริการ

หากตองการบันทึกขอมูลจากขอความ เลอืก ตวัเลือก
และเลือกตัวเลอืกที่ตองการ

ขอความบริการเว็บ เปนการแจงขอมูล (เชน หัวขอขาว)
และอาจมีขอความแบบตัวอกัษรหรือลงิคดวย โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณเพือ่สอบถามขอมูลเกีย่วกบั
การใชงานและการสมัครเปนสมาชิก

ศูนยฝากขอความ
การกําหนดการตั้งคาอีเมล
เลอืก เมนู > ขอความ และ ศนูยขอความ
ในการใชอเีมล คุณตองกาํหนดจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต
(IAP) ที่ถูกตองในโทรศัพท และกาํหนดการตั้งคาอเีมล
ของคุณใหถกูตอง

คุณตองมีบัญชีอเีมลอืน่ ทาํตามคําแนะนําที่ผูใหบริการ
ศูนยฝากขอความระยะไกลและผูใหบริการอนิเทอรเน็ต
(ISP) ของคุณใหไว
หากคุณเลือก ขอความ > ศนูยขอความ และยังไมได
ตั้งคาบัญชีอเีมลของคุณ เครื่องจะขอใหคุณตั้งคา ในการ
เริ่มสรางการตั้งคาอเีมลโดยใชคําแนะนําจากศูนยฝาก
ขอความ เลอืก เริม่
เมื่อคุณสรางศูนยฝากขอความใหม ชื่อทีคุ่ณตั้งใหแก
ศูนยฝากขอความนั้นจะแทนทีศู่นยฝากขอความในหนา
จอหลักของขอความ คุณสามารถมีศูนยฝากขอความได
สูงสุด 6 ศูนย

การเปดศนูยฝากขอความ
เลอืก เมนู > ขอความ และศูนยขอความ
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เมื่อคุณเปดศูนยฝากขอความ เครื่องจะถามวาคุณ
ตองการเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความหรือไม

ในการเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความของคุณและดึง
ขอมูลหัวเรื่องหรือขอความของอเีมลใหม เลือก ใช เมื่อ
คุณดูขอความแบบออนไลน คุณจะเชื่อมตอกับศูนยฝาก
ขอความระยะไกลอยางตอเนือ่งผานการเชื่อมตอขอมูล

ในการดูขอความอเีมลที่ดึงมากอนหนานี้แบบออฟไลน
เลอืก ไม

ในการสรางขอความอเีมลใหม ใหเลอืก ตัวเลือก >
สรางขอความ > อีเมล
เมื่อคุณออนไลนอยู หากตองการยุติการเชื่อมตอขอมูล
กบัศูนยฝากขอความระยะไกล ใหเลือก ตวัเลือก > ตัด
เชือ่มตอ

การดงึขอความอเีมล
เลอืก เมนู > ขอความ และศูนยฝากขอความ

หากคุณออฟไลนอยู ใหเลือก ตัวเลือก > เชื่อมตอ
เพือ่เปดการเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความระยะไกล

ขอสําคญั:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวงัเมื่อเปด
อานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรทีเ่ปนอนัตราย
หรือสิ่งอืน่ที่อาจทาํความเสียหายตอโทรศัพทหรือพซีี
ของคุณ

1. เมื่อคุณมีการเชื่อมตอทีเ่ปดอยูกบัศูนยฝากขอความ
ระยะไกล เลอืก ตวัเลือก > ดึงอีเมล > ใหม เพือ่
ดึงขอความใหมทัง้หมด ที่เลือก เพือ่ดึงเฉพาะ

ขอความที่เลือกเทานัน้ หรือ ทั้งหมด เพือ่ดึงทุก
ขอความจากศูนยฝากขอความ
ในการหยุดดึงขอความ เลอืก ยกเลิก

2. ในการปดการเชื่อมตอ และดูขอความอเีมลแบบ
ไลน เลือก ตัวเลือก > ตดัเชื่อมตอ

3. หากตองการเปดขอความอเีมล เลือกทีข่อความ หาก
ยังไมไดดึงขอความอีเมลและคุณออฟไลนอยู เครื่อง
จะถามคุณวาตองการดึงขอความนี้จากศูนยฝาก
ขอความหรือไม

ในการดูสิ่งที่แนบมากบัอเีมล ใหเปดขอความ และเลอืก
ชองสิ่งที่แนบทีแ่สดงไวดวย  หากยังไมไดดึงสิ่งทีแ่นบ
มาที่โทรศัพท เลอืก ตวัเลือก > ดงึ

ในการดึงขอความอเีมลโดยอตัโนมัติ ใหเลอืก 
ตัวเลือก > การตัง้คาอีเมล > ดึงหวัขอโดยอัตโนมัติ
การตั้งคาโทรศัพทใหดึงอเีมลโดยอตัโนมัติอาจทาํให
เกดิการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูให
บริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเกีย่ว
กับคาใชจายในการสงขอมูล

การลบขอความอีเมล
เลอืก เมนู > ขอความ และศูนยฝากขอความ

ในการลบเนื้อหาของขอความอเีมลจากโทรศัพท ขณะที่
ยังคงเกบ็ไวในศูนยฝากขอความระยะไกล เลือก 
ตัวเลือก > ลบ > โทรศัพทเทานั้น
โทรศัพทจะแสดงหัวขออเีมลในศูนยฝากขอความระยะ
ไกล ถงึแมวาคุณจะลบเนือ้หาขอความออกไป แตหัวขอ
อีเมลจะยังคงอยูในเครื่องของคุณ หากคุณตองการลบ
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หัวขอออกดวย คุณตองเชื่อมตอกบัเซิรฟเวอรขณะลบ
ขอความออกจากโทรศัพทและศูนยฝากขอความระยะ
ไกล หากไมมีการเชื่อมตอกบัเซิรฟเวอร หัวขอจะถูกลบ
เมื่อคุณทําการเชื่อมตอจากโทรศัพทไปยังศูนยฝาก
ขอความระยะไกลอกีครั้งเพื่ออพัเดตสถานะ

ในการลบอีเมลออกจากโทรศัพทและศูนยฝากขอความ
ระยะไกล เลอืก ตวัเลือก > ลบ > โทรศพัทและ
เซิรฟเวอร

หากตองการยกเลิกการลบอเีมลที่ไดทาํเครื่องหมายเพือ่
ทีจ่ะลบออกจากโทรศัพทและเซริฟเวอรระหวางการ
เชื่อมตอครั้งตอไป ( ) เลือก ตัวเลือก > เรยีกคืน

การยกเลกิการเชื่อมตอกับศนูยฝาก
ขอความ
เมื่อคุณออนไลน ในการยุติการเชื่อมตอขอมูลกบัศูนย
ฝากขอความระยะไกล ใหเลอืก ตัวเลือก > ตัด

ตอ

การดูขอความบนซิมการด
เลอืก เมนู > ขอความ และ ตวัเลือก > ขอความซิม
กอนที่คุณจะสามารถดูขอความในซิมได คุณตองคัดลอก
ขอความดังกลาวไปยังแฟมขอมูลในโทรศัพทของคุณ
กอน

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

2. เลอืก ตัวเลือก > คดัลอก รายการแฟมขอมูลจะเปด
ขึ้น

3. ในการเริ่มการคัดลอก เลือกแฟมขอมูล ในการดู
ขอความ ใหเปดแฟมขอมูล

ขอความจากระบบ
เลอืก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > ขอความจาก
ระบบ
ขอความจากระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวย
ใหคุณสามารถรับขอความในหัวขอตางๆ เชน สภาพ
อากาศหรือสภาพจราจร จากผูใหบริการของคุณได
โปรดติดตอผูใหบริการเกีย่วกบัหัวขอที่มีใหบริการและ
หมายเลขหัวขอที่เกีย่วของ บริการนี้อาจไมมีในบาง
ภูมิภาค

คุณไมสามารถรับขอความจากระบบไดหากคุณใชเครือ
ขาย UMTS การเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็อาจทาํใหไม
สามารถรับขอความจากระบบได

คําสั่งบริการ
เลอืก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > คําสั่งบรกิาร

คําสั่งบริการ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ทําใหคุณ
สามารถปอนและสงคําขอบริการ (หรือเรียกวาคําสั่ง
USSD) เชน คําสั่งการใชสําหรับบริการเสริมจากระบบ
เครือขาย ไปยังผูใหบริการของคุณได บริการนีอ้าจไมมี
ในบางภูมิภาค
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การตั้งคาการรับสงขอความ
โทรศัพทของคุณอาจถกูตั้งคาไวลวงหนา หรือคุณ
สามารถรับการตั้งคานั้นไดจากขอความ ในการตั้งคาดวย
ตนเอง ปอนขอมูลในทุกชองทีม่ีเครื่องหมาย ตองระบุ
หรือเครื่องหมายดอกจัน

ผูใหบริการของคุณอาจกาํหนดศูนยฝากขอความบาง
ศูนยหรือทั้งหมดหรือจุดเชื่อมตอไวใหลวงหนาแลว และ
คุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง สราง แกไข หรือยาย
ออกได

การตัง้คาขอความแบบตวัอักษร
เลอืก เมนู > ขอความ และ ตวัเลือก > การตัง้คา >
ขอความตวัอักษร
เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้

● ศูนยขอความ  —  ดูรายการศูนยรับสงขอความที่มี
อยูทัง้หมดที่ถูกกาํหนดไวแลว

● ศูนยขอความที่ใช  —  เลือกศูนยรับสงขอความทีใ่ช
สําหรับสงขอความแบบตัวอกัษร

● การเขารหัสอักขระ  —  ในการใชการแปลงตัวอกัษร
เปนระบบเขารหัสอืน่เมื่อเปนไปได เลอืก การ
สนับสนุนที่ลดลง

● รบัรายงาน  —  เลือกวาจะใหเครือขายสงรายงาน
การนาํสงขอความของคุณหรือไม (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

● อายุขอความ  —  เลอืกระยะเวลาที่ศูนยรับสง
ขอความจะสงขอความใหอกีครั้งหากสงครั้งแรกไม
สําเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไม

สามารถสงขอความไดภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 
ขอความจะถูกลบออกจากศูนยรับสงขอความ

● สงขอความเปน  — โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
หากตองการทราบวาศูนยขอความสามารถแปลง
ขอความตัวอกัษรเปนรูปแบบอืน่ๆ เหลานีไ้ดหรือไม

● การเชื่อมตอที่เลือก  —  เลือกการเชื่อมตอที่จะใช
● ตอบผานศูนยเดิม  — เลือกวาคุณตองการใหสง
ขอความตอบกลับโดยใชหมายเลขของศูนยรับสง
ขอความเดียวกนัหรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

การตัง้คาขอความมัลติมีเดยี
เลอืก เมนู > ขอความ และ ตวัเลือก > การตัง้คา >
ขอความมัลตมิีเดยี
เลอืกจากรายการดังตอไปนี้:

● ขนาดรปูภาพ  — กาํหนดขนาดของภาพในขอความ
มัลติมีเดีย

● โหมดการสราง MMS  — หากคุณเลอืก แนะนํา
อปุกรณจะแจงใหทราบถาคุณพยายามจะสงขอความ
ที่ผูรับอาจไมมีการสนับสนนุ หากคุณเลือก จํากัด
เครื่องจะปองกนัไมใหคุณสงขอความที่อาจไมไดรับ
การสนับสนุน หากตองการรวมเนื้อหาไวในขอความ
โดยไมมีการแจงเตือน ใหเลอืก อิสระ

● จุดเชื่อมตอที่ใช  — เลอืกจุดเชื่อมตอที่จะใช
เปนการเชื่อมตอที่ตองการ

● การดงึมัลติมีเดีย  — เลอืกวธิีการรับขอความที่
ตองการ หากมี หากตองการรับขอความโดยอตัโนมัติ
ในเครือขายโฮมของคุณ ใหเลือก อัตโนมัติเครอื
ขายบาน ภายนอกเครือขายโฮมของคุณ คุณไดรับ
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การแจงเตือนวามีขอความที่จะดึงไดในศูนยขอความ
มัลติมีเดีย หากคุณเลอืก อัตโนมัตทิุกครัง้ โทรศัพท
ของคุณจะดําเนินการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ทีใ่ชงาน
อยูโดยอตัโนมัติเพือ่ดึงขอความทัง้ในและนอกเครือ
ขายโฮมของคุณ เลือก ดวยตนเอง เพือ่ดึงขอความ
มัลติมีเดียจากศูนยขอความดวยตนเอง หรือ ปด เพือ่
ปองกนัการรับขอความมัลติมีเดียใดๆ การดึงขอมูล
อตัโนมัติอาจไมไดรับการสนับสนนุในบางภูมิภาค

● อนุญาตขอความนิรนาม  — ปฏิเสธขอความจากผู
สงที่ไมระบุนาม

● รบัโฆษณา  — รับโฆษณาที่เปนขอความมัลติมีเดีย
(บริการเสริมของระบบเครือขาย)

● รบัรายงาน  — แสดงสถานะของขอความที่สงใน
บันทึก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● ปฏิเสธการสงรายงาน  — ปองกนัไมใหโทรศัพท
ของคุณสงรายงานการสงของขอความที่ไดรับ

● อายุขอความ  — เลอืกระยะเวลาที่ศูนยขอความจะ
สงขอความของคุณใหมหากพยายามสงครั้งแรกไม
สําเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไม
สามารถสงขอความไปยังผูรับภายในระยะเวลานีไ้ด
ขอความจะถูกลบออกจากศูนยขอความ

โทรศัพทจําเปนตองใชการสนบัสนนุของเครือขายเพือ่
ระบุวามีการรับหรืออานขอความที่สงแลว ขอมูลนี้อาจ
เชื่อถือไมไดในบางครั้งขึ้นอยูกบัเครือขายและ

รณอืน่ๆ

การตัง้คาอีเมล
การจัดการศูนยฝากขอความ
เลอืก เมนู > ขอความ และ ตวัเลือก > การตัง้คา >
อีเมล

ในการเลอืกศูนยฝากขอความทีคุ่ณตองการใชเพือ่สง
และรับอเีมล เลือก ศนูยฝากขอความที่ใช และศูนย
ฝากขอความ

ในการลบศูนยฝากขอความและขอความในนัน้ออกจาก
โทรศัพทของคุณ เลอืก ศนูยฝากขอความ แตะที่ศูนย
ฝากขอความที่จะลบออก หากยังไมมีการไฮไลตไว และ
เลอืก ตวัเลือก > ลบ

ในการสรางศูนยฝากขอความใหม เลอืก ศนูยฝาก
ขอความ > ตัวเลือก > ศนูยฝากขอความใหม ชื่อที่
คุณตั้งใหศูนยฝากขอความใหมนั้นจะแทนที่ศูนยฝาก
ขอความในหนาจอหลักของขอความ คุณสามารถมีศูนย
ฝากขอความไดสูงสุด 6 ศูนย

เลอืก ศนูยฝากขอความ และศูนยฝากขอความเพือ่
เปลี่ยนการตั้งคาการเชื่อมตอ การตั้งคาผูใช การตั้งคา
การดึงขอมูล และการตั้งคาการดึงขอมูลอตัโนมัติ

การตั้งคาการเชื่อมตอ
เลอืก เมนู > ขอความ และ ตวัเลือก > การตัง้คา >
อีเมล > ศูนยฝากขอความ, ศูนยฝากขอความ และ
การตั้งคาการเชื่อมตอ
ในการแกไขการตั้งคาอเีมลทีคุ่ณไดรับ ใหเลอืก อีเมล
ขาเขา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ 65
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● ชื่อผูใช  — ปอนชื่อผูใชของคุณที่ไดรับจากผูให
บริการ

● รหัสผาน  — ปอนรหัสผานของคุณ หากคุณเวนวาง
ชองนี้ไว เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผานเมื่อคุณ
พยายามเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความระยะไกลของ
คุณ

● เซิรฟเวอรรบัเมล  — ปอนที่อยู IP หรือชื่อโฮสตของ
เซิรฟเวอรเมลทีไ่ดรับอเีมลของคุณ

● จุดเชื่อมตอที่ใช  — เลือกจุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็
(IAP)

● ชื่อศูนยฝากขอความ  — ปอนชื่อสําหรับศูนยฝาก
ขอความ

● ประเภทศนูยฝากขอความ  — ระบุโปรโตคอลอเีมล
ที่ผูใหบริการศูนยฝากขอความระยะไกลของคุณ
แนะนํา ตัวเลือกคือ POP3 และ IMAP4 การตั้งคานี้ไม
สามารถเปลี่ยนแปลงได

● ความปลอดภยั  — เลือกตัวเลือกดานความปลอดภัย
ที่ใชรักษาความปลอดภัยการเชื่อมตอกบัศูนยฝาก
ขอความระยะไกล

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

หากตองการแกไขการตั้งคาอเีมลที่คุณสง เลือก อีเมล
ขาออก และจากตัวเลือกตอไปนี้
● ที่อยูอีเมลของฉัน  — ปอนที่อยูอีเมลที่ไดรับจากผู
ใหบริการของคุณ

● เซิรฟเวอรเมลขาออก  — ปอนที่อยู IP หรือชื่อโฮสต
ของเซิรฟเวอรเมลทีส่งอเีมลของคุณ คุณอาจใชได
เฉพาะเซิรฟเวอรขาออกของผูใหบริการของคุณ
เทานั้น สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ

การตั้งคาชื่อผูใช รหัสผาน จุดเชื่อมตอ ความปลอดภัย
และพอรตจะเหมือนกบัการตั้งคาในอเีมลขาเขา

การตั้งคาผูใช
เลอืก เมนู > ขอความ และ ตวัเลือก > การตัง้คา >
อีเมล > ศูนยฝากขอความ, ศูนยฝากขอความ และ
การตัง้คาผูใช
เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้

● ชื่อผูใช  — ปอนชื่อของคุณ ชื่อของคุณจะแทนที่
ทีอ่ยูอเีมลของคุณในเครื่องของผูรับ หากเครื่องของ
ผูรับรองรับฟงกชันนี้

● สงขอความ  — กําหนดวิธสีงอเีมลจากโทรศัพทของ
คุณ เลอืก ทันที สําหรับโทรศัพททีจ่ะเชื่อมตอกบั
ศูนยฝากขอความเมื่อคุณเลอืก สงขอความ หากคุณ
เลือก ระหวางเชือ่มตอถัดไป อเีมลจะถกูสงเมื่อมี
การเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกล

● สงสําเนาถงึตัวเอง  — เลือกวาคุณตองการใหสง
สําเนาอเีมลไปยังศูนยฝากขอความของคุณหรือไม

● รวมลายเซ็น  — เลอืกวาคุณตองการใสลายเซน็ใน
อเีมลของคุณหรือไม

● การแจงอีเมลใหม  — เลอืกวาคุณตองการรับการ
แจงเตือนอเีมลใหม (สัญญาณเสียง บันทกึ และ
สัญลกัษณเมล) เมื่อไดรับอเีมลใหมหรือไม
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● การลบอีเมล  — เลือกวาคุณตองการลบอเีมลออก
จากโทรศัพทเทานั้น ลบออกจากโทรศัพทและ
เซริฟเวอร หรือตองการใหถามทุกครั้ง

● ที่อยูตอบกลับ  — ระบุที่อยูอเีมลในการสงที่ใชตอบ
กลับอเีมลที่สงมาจากศูนยฝากขอความที่เกีย่วของ

การตั้งคาการดึงขอมูล
เลอืก เมนู > ขอความ และ ตวัเลือก > การตัง้คา >
อีเมล > ศนูยฝากขอความ, ศูนยฝากขอความ และ
การตั้งคาการดึง
เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● การดงึอีเมล  — กาํหนดวาจะดึงขอมูลสวนใดบาง
ของอีเมลดังนี้ หวัขอเทานั้น, จํากัดขนาด (POP3)
หรือ ขอความและสิ่งที่แนบ (POP3)

● จํานวนการดึง  — กาํหนดจํานวนขอความอเีมลใหม
ทีจ่ะถูกดึงมาไวที่ศูนยฝากขอความ

● Path ของแฟมขอมูล IMAP4 (เฉพาะ IMAP4
เทานั้น)  — กาํหนดพาธของแฟมขอมูลสําหรับแฟม
ขอมูลที่จะสมัครขอใชบริการ

● การสมัครใชแฟมขอมูล (เฉพาะ IMAP4 เทานั้น)
 — สมัครขอใชบริการกบัแฟมขอมูลอืน่ในศูนยฝาก
ขอความระยะไกล และดึงเนื้อหาจากแฟมขอมูล
กลาว

การตั้งคาการดึงขอมลูอัตโนมัติ
เลอืก เมนู > ขอความ และ ตวัเลือก > การตัง้คา >
อีเมล > ศนูยฝากขอความ, ศูนยฝากขอความ และ ดงึ
หวัขอโดยอัตโนมัติ
เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

● การแจงเตือนอีเมล  — ในการดึงขอมูลหัวเรื่อง
ตางๆ มาทีเ่ครื่องของคุณโดยอตัโนมัติ เมื่อคุณไดรับ
อีเมลใหมในศูนยฝากขอความระยะไกลของคุณ
เลอืก รบัและอัพเดตอัตโนมัต ิหรือ เฉพาะเครอื
ขายบาน

● การดงึอีเมล  — ในการดึงขอมูลหัวเรื่องของอเีมล
ใหมจากศูนยฝากขอความระยะไกลของคุณในเวลาที่
กําหนดไวโดยอัตโนมัติ เลอืก เปดใชงาน หรือ
เฉพาะเครอืขายบาน กาํหนดเวลาและความถี่ทีจ่ะ
ดึงอเีมล

การแจงเตือนอีเมล และ การดึงอีเมล ไมสามารถเปด
ใชพรอมกนัได

การตั้งคาโทรศัพทใหดึงอเีมลโดยอตัโนมัติอาจ
เกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขาย
ของผูใหบริการ โปรดสอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบัคา
บริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

การตัง้คาขอความบริการเว็บ
เลอืก เมนู > ขอความ และ ตวัเลือก > การตัง้คา >
ขอความบรกิาร
เลอืกวาคุณตองการรับขอความบริการหรือไม ในการตั้ง
คาใหโทรศัพทใชงานเบราเซอรโดยอตัโนมัติ และเริ่ม
การเชื่อมตอเครือขายเพือ่ดึงเนื้อหาเมื่อคุณไดรับ
ขอความบริการ เลือก ดาวนโหลดขอความ >
อัตโนมัติ
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การตัง้คาการแสดงขอมูลของระบบ
ที่ใชงาน
เลอืก เมนู > ขอความ และ ตวัเลือก > การตัง้คา >
ขอความจากระบบ
หากตองการขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัหัวขอตางๆ และ
หมายเลขหัวขอที่เกีย่วของกนั โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ

เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้
● การรับ  — เลอืกวาคุณตองการรับขอความแสดง
ขอมูลของระบบทีใ่ชงานหรือไม

● ภาษา  — เลือกภาษาที่คุณตองการใชรับขอความ:
ทั้งหมด, ที่เลือก หรือ อื่นๆ

● การตรวจหาหวัขอ  — เลือกวาโทรศัพทจะคนหา
หมายเลขหัวขอใหม และบันทึกหมายเลขใหมโดยไม
ใสชื่อลงในรายการหัวขอโดยอตัโนมัติหรือไม

การตัง้คาอื่นๆ
เลอืก เมนู > ขอความ และ ตวัเลือก > การตัง้คา >
อื่นๆ
เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้:

● บันทึกขอความที่สง  — เลอืกวาคุณตองการจัดเก็บ
สําเนาของขอความตัวอกัษร ขอความมัลติมีเดียหรือ
ขอความอเีมลที่คุณสงไวทีโ่ฟลเดอรสงหรือไม

● จํานวนขอความที่บนัทึก  — กําหนดจํานวนขอความ
ที่สงซึ่งจะจัดเกบ็ไวในโฟลเดอรสงในแตละครั้ง เมี่อ
ถึงจํานวนที่ตั้งไว เครื่องจะลบขอความที่เกาทีสุ่ดออก
ไป

● หนวยความจําที่ใช  — เลือกหนวยความจําทีคุ่ณ
ตองการจัดเกบ็ขอความของคุณ

● แสดงขอความเปนกลุม  — กําหนดวาคุณตองการ
จัดกลุมขอความในโฟลเดอรถาดเขา สง ฉบับราง
และโฟลเดอรของฉันหรือไม

● แสดงอีเมลเปนกลุม  — กาํหนดวาคุณตองการจัด
กลุมขอความอเีมลของคุณหรือไม

Mail for Exchange
Mail for Exchange ชวยใหคุณสามารถรับอเีมลเกีย่วกบั
งานของคุณในโทรศัพทของคุณได คุณสามารถอานและ
ตอบกลบัอเีมลของคุณ ดูและแกไขสิ่งที่แนบที่ใชงาน
รวมกนัได ดูขอมูลปฏิทิน รับและตอบกลับคําขอประชุม
กําหนดการประชุม รวมทัง้ดู เพิม่ และแกไขขอมูลรายชื่อ
ได

ActiveSync
การใช Mail for Exchange จะถกูจํากดัไวเฉพาะการ
โครไนซขอมูล PIM แบบ Over-the-Air ระหวาง

โทรศัพท Nokia กบัเซริฟเวอร Microsoft Exchange ที่ได
รับอนุญาต

คุณสามารถตั้งคา Mail for Exchange ไดกต็อเมื่อบริษัท
ของคุณมี Microsoft Exchange Server เทานั้น นอกจาก
นี้ ผูดูแลระบบไอทขีองบริษัทตองมี Mail for Exchange
ที่เปดใชงานสําหรับบัญชีของคุณ

กอนที่จะเริ่มตั้งคา Mail for Exchange โปรดตรวจสอบให
แนใจวาคุณมีขอมูลตอไปนี้

● ID อเีมลของบริษัท68
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● ชื่อผูใชเครือขายของที่ทาํงานของคุณ

● รหัสผานเครือขายของที่ทํางานของคุณ
● ชื่อโดเมนเครือขายของคุณ (ติดตอแผนก IT ของ
บริษทั)

● ชื่อเซิรฟเวอร Mail for Exchange ของคุณ (ติดตอ
แผนก IT ของบริษทั)

คุณอาจตองปอนขอมูลอืน่ๆ นอกเหนือจากรายการดัง
กลาว ทั้งนีข้ึ้นกบัการตั้งกําหนดคาเซิรฟเวอร Mail for
Exchange ของบริษัทคุณ หากคุณไมทราบขอมูลที่ถกู
ตอง โปรดติดตอแผนก IT ของบริษัท
เมื่อใช Mail for Exchange อาจจําเปนตองใชรหัสลอ็ค
รหัสล็อคที่ระบบตั้งไวในเครื่องของคุณคือ 12345 แตผู
ดูแลระบบไอทีของบริษทัอาจกําหนดรหัสอืน่ไวใหคุณ

คุณสามารถเขาถึงและปรับเปลี่ยนรูปแบบและการตั้งคา
ของ Mail for Exchange ในการตั้งคาขอความ

ระบบขอความของ Nokia
บริการขอความ Nokia จะถายโอนอเีมลจากทีอ่ยูอีเมลที่
มีอยูของคุณไปยัง ของคุณโดยอัตโนมัติ Nokia N97
คุณจึงสามารถอาน ตอบกลบั และจัดการอเีมลของคุณ
ไดตลอดเวลา บริการขอความ Nokia สามารถทํางานรวม
กบัผูใหบริการอเีมลสวนบุคคลบนอนิเทอรเน็ตจํานวน
มาก เชน บริการอเีมลของ Google
บริการระบบขอความของ Nokia อาจมีคาธรรมเนยีม
สําหรับขอมูลเกีย่วคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น โปรดติดตอผู
ใหบริการของคุณหรือการบริการระบบขอความของ
Nokia

บริการระบบขอความของ Nokia ตองมีระบบเครือขาย
สนบัสนุนและอาจไมสามารถใชงานไดในทุกภูมิภาค

การติดตั้งแอปพลิเคชั่นขอความ Nokia
1. เลอืก เมนู > แอปพลิเคชัน่ > อีเมล และ ใหม
2. อานขอมูลบนหนาจอ และเลือก เริม่
3. เลอืก เชื่อมตอ เพือ่ยินยอมใหเครื่องของคุณเขาถึง
เครือขาย

4. ปอนที่อยูอีเมลและรหัสผาน

บริการระบบขอความของ Nokia สามารถทํางานบน
เครื่องของคุณไดแมวาคุณจะติดตั้งแอปพลเิคชั่นอเีมล
อืน่ เชน Mail for Exchange ไวก็ตาม
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การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณมีตัวเลือกมากมายสําหรับการเชื่อมตอ
กบัอนิเทอรเน็ต หรือเชื่อมตอกบัอปุกรณทีใ่ชรวมกนัได
หรือเครื่องพซีี

การเชื่อมตอขอมูลและจุด
เชื่อมตอ
โทรศัพทสนับสนนุการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เชน GPRS ในเครือขาย
GSM หากคุณกําลงัใชโทรศัพทในระบบ GSM และ UMTS
คุณจะสามารถกําหนดใหการเชื่อมตอขอมูลหลายครั้ง
ทาํงานในเวลาเดียวกนัได โดยทีจุ่ดเชื่อมตอตางๆ
สามารถใชการเชื่อมตอขอมูลรวมกนัได ในเครือขาย
UMTS การเชื่อมตอขอมูลยังคงทาํงานอยูในระหวาง
สนทนา

คุณยังสามารถใชการเชื่อมตอขอมูล WLAN การเชื่อมตอ
LAN แบบไรสาย สามารถทําไดทีละครั้ง แตสามารถใช
แอปพลเิคชั่นไดหลายตัวในจุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็
เพยีงจุดเดียว
ในการเชื่อมตอขอมูล คุณจะตองใชจุดเชื่อมตอ คุณ
สามารถกาํหนดชนดิตางๆ ของจุดเชื่อมตอไดดังนี้

● จุดเชื่อมตอ MMS ใชสงและรับขอความมัลติมีเดีย
● จุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต (IAP) เพือ่สงและรับอเีมล
และเชื่อมตอกบัอนิเทอรเน็ต

กรุณาตรวจสอบกบัผูใหบริการของคุณวาตองใชจุดเชื่อม
ตอประเภทใดสําหรับการเขาใชบริการทีคุ่ณตองการ
โปรดติดตอผูใหบริการเพือ่ดูขอมูลเกีย่วกบัการใชงาน
และการเปนสมาชิกบริการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็

การตั้งคาเครือขาย
เลอืก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > 
เครอืขาย
โทรศัพทของคุณสามารถสลบัไปมาระหวางเครือขาย
GSM และ UMTS ไดโดยอัตโนมัติ เครือขาย GSM จะแสดง
ดวย  เครือขาย UMTS จะแสดงดวย 

การเชื่อมตอแบบจุดเชื่อมตอแพคเกต็ดาวนลงิคความเร็ว
สูง (HSDPA) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ทีใ่ชงาน
อยูจะแสดงดวย 

เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้:

● โหมดระบบ  — เลอืกเครือขายที่จะใช หากคุณ
เลือก โหมดคู โทรศัพทจะใชระบบเครือขาย GSM
หรือ UMTS โดยอตัโนมัติ ทั้งนีข้ึ้นอยูกบัพารามิเตอร
ของเครือขายและขอตกลงในการใหบริการขามเครือ
ขายกบัผูใหบริการระบบโทรศัพทไรสาย สําหรับ

ละเอยีดและคาใชจายในการโทรขามแดน โปรด
ติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ ตัวเลือกนีจ้ะ
ปรากฏขึ้นถาผูใหบริการโทรศัพทไรสายสนับสนนุ
เทานั้น
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ขอตกลงเกีย่วกบัการโทรขามระบบเปนขอตกลง
ระหวางผูใหบริการระบบสองรายหรือมากกวา ในการ
ทีจ่ะชวยใหผูใชสามารถใชบริการของผูใหบริการ
ระบบใดระบบหนึง่ได

● การเลือกระบบ  — เลือก อัตโนมัต ิเพือ่ตั้งคา
อปุกรณใหคนหาและเลอืกเครือขายที่ใชงานได หรือ
ดวยตนเอง เพือ่เลือกเครือขายจากรายการดวยตัว
เอง หากการเชื่อมตอกบัระบบเครือขายทีเ่ลือกไวเอง
สิ้นสุดลง โทรศัพทจะสงเสียงเตือนขอผดิพลาดนี้
และขอใหคุณเลอืกระบบอกีครั้ง ระบบทีเ่ลือกจะตองมี
ขอตกลงเกีย่วกบัการโทรขามระบบกบัระบบเครือขาย
หลักของคุณ

● แสดงขอมูลระบบ  — กาํหนดใหโทรศัพทแสดง
สถานะเมื่อถกูใชงานในเครือขายเซลลูลารตาม
เทคโนโลยี MCN (Microcellular network) และเปด
ใชการรับขอมูลระบบ

LAN ไรสาย 
โทรศัพทของคุณสามารถตรวจหาและเชื่อมตอกบัเครือ
ขาย WLAN (Wireless local area network) ได คุณ
สามารถเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกบัอนิเทอรเน็ตและ
ปกรณที่ใชรวมกนัไดที่มีการสนับสนุน WLAN ไดโดยใช

WLAN

เกี่ยวกับ WLAN
โทรศัพทของคุณสามารถตรวจจับและเชื่อมตอกบั
WLAN ได ดวยการใช WLAN คุณสามารถเชื่อมตอ

โทรศัพทกบัอนิเทอรเนต็และอปุกรณทีร่องรับการใชงาน
ซึ่งรองรับ WLAN
ในการใชการเชื่อมตอ WLAN คุณตองมีสิ่งตอไปนี้:
● WLAN ตองใชไดในที่ตั้งของคุณ
● โทรศัพทของคุณตองเชื่อมตอกบั WLAN WLAN บาง
อยางจะไดรับการปองกนั และคุณตองมีคียการเขาใช
จากผูใหบริการเพือ่เชื่อมตอ

● สรางจุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็สําหรับ WLAN ใชจุด
เชื่อมตอสําหรับแอปพลเิคชั่นทีต่องเชื่อมตอกบั
อินเทอรเนต็

การเชื่อมตอ WLAN เริ่มตนขึ้นเมื่อคุณสรางการเชื่อมตอ
โดยใชจุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็ WLAN การเชื่อมตอ
WLAN ที่ใชงานสิ้นสุด เมื่อคุณสิ้นสุดการเชื่อมตอขอมูล

คุณสามารถใช WLAN ระหวางการโทรหรือเมื่อเปดใช
ขอมูลแพคเกต็ คุณสามารถเชื่อมตอไดกับจุดเชื่อมตอ
WLAN เดียวเทานั้นในแตละครั้ง แตแอปพลเิคชั่นหลาย
รายการสามารถใชจุดเชื่อมตอเดียวกนัได

คุณสมบัติตางๆ ที่ใช WLAN หรือใหคุณสมบัติใดๆ ทํางาน
อยูโดยไมแสดงผลบนหนาจอในขณะใชคุณสมบัติอืน่ จะ
ทาํใหสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและลดอายุ
การใชงานของแบตเตอรี่

โทรศัพทของคุณสนบัสนุนคุณสมบัติที่ใช WLAN 
ตอไปนี:้

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

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

ขอสําคญั:  ควรเปดใชงานการเขารหัสวิธใีดวธิี
หนึ่งทีส่ามารถใชไดเสมอ เพือ่เพิ่มความปลอดภัยเมื่อ
เชื่อมตอกับ LAN แบบไรสาย การใชระบบการเขารหัสจะ
ชวยลดความเสี่ยงจากการเขาใชขอมูลของคุณโดยไม
ไดรับอนุญาตได
เมื่อโทรศัพทอยูในรูปแบบออฟไลน คุณยังสามารถใช
WLAN ได หากใชได ทั้งนี ้ตองสอดคลองกบัขอกาํหนด
ดานความปลอดภัยที่ใชได เมื่อเริ่มตน และใชการเชื่อม
ตอ WLAN

เคล็ดลับ: ในการตรวจสอบแอดเดรส Media
access control (MAC) ซึ่งระบุอุปกรณของคุณ ให
เปดตัวติดตอ และปอน *#62209526#

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

การเชื่อมตอ WLAN จะถูกสรางขึ้นเมื่อคุณสรางการเชื่อม
ตอขอมูลโดยใชจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต WLAN การ
เชื่อมตอ WLAN ทีใ่ชงานอยูจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณตัดการ
เชื่อมตอขอมูล

คุณสามารถใช WLAN ในระหวางใชสายสนทนาหรือเมื่อ
เปดใชขอมูลแพคเก็ต คุณสามารถเชื่อมตอกบัอปุกรณที่
มีจุดเชื่อมตอ WLAN ไดเพยีงจุดเดียวในแตละครั้ง แต

แอปพลิเคชั่นตางๆ สามารถใชจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต
เดียวกัน
เมื่อโทรศัพทของคุณใชรูปแบบออฟไลน คุณยังคง
สามารถใชงาน WLAN ได (ถามี) โปรดปฏิบัติตามขอ
กําหนดดานความปลอดภัยทีม่ีผลบังคับใชเมื่อสรางและ
ใชการเชื่อมตอ WLAN

เคล็ดลับ: ในการตรวจสอบทีอ่ยู Media Access
Control (MAC) เฉพาะที่ระบุเครื่องของคุณ ใหเปด
แปนหมุน และปอน *#62209526#

ตัวชวยสราง WLAN
เลอืก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > LAN 
ไรสาย
ตัวชวยสราง WLAN ชวยใหคุณเชื่อมตอกบั LAN ไรสาย
และจัดการกบัการเชื่อมตอ LAN ไรสายของคุณ
หากการคนหาพบ WLAN ในการสรางจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเนต็ (IAP) สําหรับการเชื่อมตอ และเริ่มเวบ็

เซอรโดยใช IAP นี้ ใหเลือกการเชื่อมตอและ เริม่ตน
เรยีกดูเว็บ

หากคุณเลอืกเครือขาย WLAN ทีม่ีการรับรอง เครื่องจะให
คุณปอนรหัสผานที่เกีย่วของ หากตองการเชื่อมตอกับ
เครือขายที่ถูกซอนไว คุณตองพมิพชื่อเครือขาย
(Service Set Identifier, SSID) ทีถู่กตองกอน
หากคุณมีเว็บเบราเซอรทีก่ําลงัทํางานโดยใชการเชื่อม
ตอ WLAN ทีใ่ชงานอยูในปจจุบัน ในการกลับไปยังเว็บ
ราเซอร เลอืก เรยีกดูเว็บตอไป ในการสิ้นสุดการเชื่อม
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ตอทีใ่ชงานอยู เลอืกการเชื่อมตอและ ตดัการเชือ่มตอ
WLAN

จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต WLAN
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ การเชื่อมตอ > LAN 
ไรสาย > ตัวเลือก
เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้:

● ตัวกรองเครอืขาย WLAN  — กรอง LAN ไรสาย
(WLAN) ออกจากรายการเครือขายทีพ่บ เครือขายที่
เลอืกจะไมปรากฏขึ้นในครั้งตอไปที่แอปพลเิคชั่น
คนหา WLAN

● รายละเอียด  — ดูรายละเอยีดของเครือขายที่แสดง
ในรายการ หากเลือกการเชื่อมตอที่ใชงานอยู 
รายละเอียดการเชื่อมตอจะแสดงขึ้น

โหมดการทํางาน
โหมดการทํางานใน WLAN แบงออกเปนสองโหมด ดังนี:้
โหมดโครงสรางพืน้ฐานและโหมดเฉพาะกจิ
การทํางานในโหมดโครงสรางพืน้ฐานจะอนุญาตใหมีการ
สื่อสารสองชนิด: อปุกรณไรสายเชื่อมตอเขาหากนัโดย
ผานอปุกรณทีเ่ปนจุดเชื่อมตอ WLAN หรืออปุกรณไรสาย
เชื่อมตอเขากบัเครือขาย LAN แบบมีสายโดยผาน
อปุกรณที่เปนจุดเชื่อมตอ WLAN
ในโหมดการทํางานแบบเฉพาะกิจ โทรศัพทจะสามารถ
สงและรับขอมูลกบัโทรศัพทอกีเครื่องหนึง่ไดโดยตรง

การตัง้คา LAN ไรสาย
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ การเชื่อมตอ > LAN 
ไรสาย > ตัวเลือก > การตัง้คา
เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้:

● แสดงความพรอม WLAN  — เลือกวาจะแสดง 
เมื่อ LAN ไรสาย (WLAN) พรอมใชงานหรือไม

เคล็ดลับ: ในการเขาใชแอปพลเิคชั่นตัวชวย
WLAN และดูตัวเลือกทีใ่ชได ใหเลือกไอคอน
WLAN และในหนาตางปอปอพั เลือกขอความที่
ไฮไลตถัดจากไอคอน WLAN

● สแกนหาเครือขาย  — หากคุณตั้งคา แสดงความ
พรอม WLAN เปน ใช คุณสามารถเลอืกความถี่ใน
การใหอปุกรณคนหา WLAN ที่ใชงานไดและอพัเดต
สัญลกัษณนี้

● ทดสอบเชือ่มตอเน็ต  — เลอืกวาคุณตองการให
อุปกรณทดสอบความสามารถในการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตของ WLAN ที่เลือกโดยอตัโนมัติ ขอ
อนุญาตทุกครั้ง หรือไมตองมีการทดสอบการเชื่อมตอ
หากคุณเลอืก ใชงานโดยอัตโนมัติ หรืออนุญาตให
มีการทดสอบเมื่ออปุกรณขอ และการทดสอบการ
เชื่อมตอดําเนินการไดสําเร็จเรียบรอย จุดเชื่อมตอจะ
ไดรับการจัดเกบ็ทีป่ลายทางอนิเทอรเน็ต

หากตองการดูการตั้งคาขั้นสูง เลือก ตัวเลือก > การตั้ง
คาขั้นสูง ไมขอแนะนําใหคุณเปลี่ยนการตั้งคาขั้นสูง
สําหรับ WLAN
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จุดเชื่อมตอ
การสรางจุดเชื่อมตอใหม
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ การเชื่อมตอ > ปลาย
ทาง
คุณอาจไดรับคาที่ตองตั้งสําหรับจุดเชื่อมตอในรูปแบบ
ของขอความจากผูใหบริการ ผูใหบริการอาจตั้งคาจุด
เชื่อมตอบางจุดหรือทั้งหมดใหกบัโทรศัพทของคุณไว
ลวงหนาแลว และคุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง สราง
แกไขหรือลบคาเหลานั้นได

เมื่อคุณเปดกลุมจุดเชื่อมตอกลุมหนึ่ง ( , , , )
คุณจะสามารถเห็นประเภทจุดเชื่อมตอ:

   แสดงจุดเชื่อมตอทีม่ีการปองกัน

   แสดงจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็

   แสดงจุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN)
เคล็ดลับ: คุณสามารถสรางจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเนต็ใน WLAN ไดดวยตัวชวย WLAN

ในการสรางจุดเชื่อมตอใหม เลือก จดุเชื่อมตอ เครื่อง
จะขอใหตรวจสอบการเชื่อมตอที่ใชงานได หลังการ
คนหา การเชื่อมตอที่พรอมใชงานแลวจะแสดงขึ้น และ
จุดเชื่อมตอใหมสามารถจะรวมใชการเชื่อมตอนี้ได หาก
คุณขามขั้นตอนนี้ไป เครื่องจะขอใหคุณเลอืกวิธีการ
เชื่อมตอและกาํหนดการตั้งคาทีจ่ําเปน

ในการแกไขการตั้งคาจุดเชื่อมตอ ใหเปดกลุมจุดเชื่อม
ตอกลุมหนึ่ง และเลือกจุดเชื่อมตอ แลวทําตามคาํแนะนํา
จากผูใหบริการของคุณ

● ชื่อการเชื่อมตอ  — ปอนชื่อการเชื่อมตอ
● บรกิารเสริม  — เลอืกประเภทการเชื่อมตอขอมูล
ชองสําหรับการตั้งคาจะใชไดเพยีงบางชองเทานั้น ทั้งนี้
ขึ้นอยูกบัการเชื่อมตอขอมูลทีคุ่ณเลือก ปอนขอมูลลงใน
ชองทุกชองที่กาํกบัดวย ตองระบุ หรือ * สีแดง คุณ
ปลอยชองอืน่ๆ วางไวได เวนแตผูใหบริการของคุณ
แนะนาํใหปอนขอมูลลงไป

ในการใชการเชื่อมตอขอมูล ผูใหบริการของคุณตอง
สนับสนุนคุณสมบัตินี้ และใหเปดใชงานคุณสมบัตินี้
สําหรับซมิการดของคุณ หากจําเปน

การสรางกลุมจุดเชื่อมตอ
เลอืก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > ปลาย
ทาง
แอปพลิเคชั่นบางอยางชวยใหคุณสามารถใชกลุมจุด
เชื่อมตอเพือ่การเชื่อมตอกบัเครือขายได
หากไมตองการเลอืกจุดเชื่อมตอจุดเดียวทกุครั้งที่เครื่อง
เชื่อมตอกบัเครือขาย คุณสามารถสรางกลุมทีป่ระกอบ
ดวยจุดเชื่อมตอหลายจุดเพือ่เชื่อมตอกบัเครือขายนัน้
และกาํหนดลาํดับที่จะใชจุดเชื่อมตอตางๆ

ตัวอยางเชน คุณสามารถเพิม่จุดเชื่อมตอ LAN ไรสาย
(WLAN) และจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็เขาไปยังกลุมจุด
เชื่อมตออนิเทอรเนต็ และใชกลุมนี้สําหรับเรียกดูเว็บได
หากคุณใหความสําคัญแก WLAN เปนลาํดับแรก เครื่อง
จะเชื่อมตอกบัอนิเทอรเน็ตผาน WLAN หากใชงานได
และผานการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ หากไมพรอมใช
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ในการสรางกลุมจุดเชื่อมตอใหม ใหเลอืก ตัวเลือก >
จดัการ > ปลายทางใหม

ในการเพิม่จุดเชื่อมตอเขาไปยังกลุมจุดเชื่อมตอ เลือก
กลุมและ ตัวเลือก > จุดเชือ่มตอใหม หากตองการคัด
ลอกจุดเชื่อมตอทีม่ีอยูแลวจากกลุมอืน่ เลือกกลุม แตะที่
จุดเชื่อมตอที่ตองการหากยังไมไดไฮไลตไว และเลอืก
ตวัเลือก > จัดวาง > คดัลอกไปปลายทางอื่น

ในการเปลีย่นลําดับความสําคัญของจุดเชื่อมตอภายใน
กลุม เลือก ตวัเลือก > จดัวาง > เปลี่ยนความสําคญั

จุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ การเชือ่มตอ > ปลาย
ทาง > จดุเชือ่มตอ และทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

ในการแกไขจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ ใหเปดกลุมจุด
เชื่อมตอกลุมหนึ่ง และเลอืกจุดเชื่อมตอที่กํากบัดวย

แลวทําตามคําแนะนําจากผูใหบริการของคุณ

เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้:

● ชื่อจุดเชือ่มตอ  — ผูใหบริการระบบจะแจงชื่อจุด
เชื่อมตอใหคุณทราบ

● ชื่อผูใช  — คุณอาจตองมีชื่อผูใชเพือ่ทาํการเชื่อมตอ
ขอมูล และปกติแลวผูใหบริการของคุณจะเปนผูใหชื่อ
ผูใชนี้

● แจงใหใสรหัสผาน  — หากคุณตองปอนรหัสผาน
ใหมทุกครั้งทีล่็อคเขาเซิรฟเวอร หรือหากคุณไม
ตองการบันทกึรหัสผานของคุณในโทรศัพท ใหเลือก
ใช

● รหสัผาน  — คุณอาจตองมีรหัสผานเพือ่ทําการเชื่อม
ตอขอมูล และปกติแลวผูใหบริการของคุณจะเปนผูให
รหัสผานนี้

● การตรวจสอบความถูกตอง  — เลือก รบัรอง เพือ่
สงรหัสผานของคุณไปเขารหัสทุกครั้ง หรือ ปกติ เพือ่
สงรหัสผานของคุณไปเขารหัสเมื่อทําได

● โฮมเพจ  — ปอนทีอ่ยูเวบ็หรือที่อยูของศูนยขอความ
มัลติมีเดีย ทั้งนีข้ึ้นอยูกบัจุดเชื่อมตอที่คุณตั้งคาอยู

● ใชจดุเชื่อมตอ  — เลือก หลังยืนยัน หากคุณ
ตองการใหเครื่องขอคํายืนยันกอนที่จะสรางการเชื่อม
ตอโดยใชจุดเชื่อมตอนี้ หรือ โดยอัตโนมัติ หากคุณ
ตองการใหเครื่องเชื่อมตอกบัปลายทางโดยใชจุด
เชื่อมตอนี้โดยอตัโนมัติ

เลอืก ตวัเลือก > การตัง้คาชั้นสูง และจากตัวเลือกตอ
ไปนี้

● ประเภทระบบเครอืขาย  — เลือกประเภท
โปรโตคอลอนิเทอรเน็ตเพือ่ถายโอนขอมูลไปยัง
เครื่องและจากเครื่อง การตั้งคาอืน่ๆ ขึ้นอยูกบัประเภท
ของเครือขายทีเ่ลือก

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

● ที่อยู DNS  — ปอนทีอ่ยู IP ของเซริฟเวอร DNS หลกั
และรอง หากผูใหบริการของคุณกําหนดไว โปรด
ติดตอผูใหบริการอนิเทอรเน็ตของคุณเพือ่ขอรับทีอ่ยู
เหลานี้

● ที่อยูเซิรฟเวอรพรอ็กซี่  — ปอนที่อยูของเซิรฟเวอร
พร็อกซี่ 

● หมายเลขพอรตพรอ็กซี่  — ปอนหมายเลขพอรต
ของเซิรฟเวอรพร็อกซี่ 75
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จุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต WLAN
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ การเชื่อมตอ > ปลาย
ทาง > จุดเชือ่มตอ และทําตามคําแนะนํา

ในการแกไขจุดเชื่อมตอ LAN (WLAN) ไรสาย เปดหนึ่งใน
กลุมจุดเชื่อมตอ และเลือกจุดเชื่อมตอทีม่ี  ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ผูใหบริการ WLAN แนะนํา เลือกจากตัวเลอืกตอ
ไปนี้
● ชื่อเครอืขาย WLAN  — เลือก ปอนดวยตนเอง
หรือ คนหาเครอืขาย หากคุณเลอืกเครือขายที่มี
โหมดเครือขาย WLAN และโหมดความปลอดภัย
WLAN จะไดรับการกําหนดโดยการตั้งคาของอปุกรณ
จุดเชื่อมตอ

● สถานะเครอืขาย  — กาํหนดวาจะแสดงชื่อเครือขาย
หรือไม

● โหมดเครอืขาย WLAN  — เลือก เฉพาะกิจ เพือ่
สรางเครือขายเฉพาะกจิ และใหสงและรับขอมูลได
โดยตรง ไมจําเปนตองใชอปุกรณจุดเชื่อมตอ WLAN
ในเครือขายเฉพาะกิจ ทกุเครื่องตองใชชื่อเครือขาย
WLAN เหมือนกนั

● ความปลอดภยั WLAN  — เลือกการเขารหัสทีใ่ช:
WEP, 802.1x หรือ WPA/WPA2 (802.1x และ WPA/
WPA2 ไมมีใหสําหรับเครือขายเฉพาะกจิ) หากคุณ
เลือก เครอืขายแบบเปด ไมมีการใชการเขารหัส
ฟงกชัน WEP, 802.1x และ WPA ใชไดตอเมื่อเครือ
ขายรองรับ

● โฮมเพจ  — ปอนที่อยูเว็บของหนาเริ่มตน
● ใชจดุเชือ่มตอ  — ตั้งใหเครื่องสรางการเชื่อมตอ
โดยใชจุดเชื่อมตอนีโ้ดยอตัโนมัติหรือหลังการยืนยัน

ตัวเลอืกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกนั

การเชื่อมตอขอมูลที่ใช
เลอืก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > ตวั
จัดการเชื่อมตอ
ในมุมมองการเชื่อมตอขอมูลที่ใชงาน คุณจะสามารถเห็น
การเชื่อมตอขอมูลที่เปดไว:

   สายขอมูล

   การเชื่อมตอ GPRS
   การเชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN)

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอ ใหเลือก ตวัเลือก > ตัด
เชือ่มตอ

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอที่เปดอยูทัง้หมด เลอืก ตวั
เลือก > ตัดการเชื่อมตอทั้งหมด

ในการดูรายละเอยีดการเชื่อมตอ ใหเลือก ตวัเลือก >
รายละเอียด

การซิงโครไนซ
เลอืก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > ถาย
โอนขอมูล > ซิงค
แอปพลิเคชั่นการซิงโครไนซชวยใหคุณสามารถ

ไนซบันทกึ รายการปฏิทิน ขอความตัวอกัษรและ
ขอความมัลติมีเดีย บุคมารคของเบราเซอร หรือรายชื่อ
ของคุณกบัแอปพลเิคชั่นหลายแอปพลิเคชั่นทีใ่ชรวมกัน76
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ไดบนเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกนัไดหรือใน
อนิเทอรเนต็
คุณอาจไดรับขอมูลการตั้งคาการซงิโครไนซในรูปแบบ
ของขอความพเิศษจากผูใหบริการ

รูปแบบการซิงคจะประกอบไปดวยการตั้งคาที่จําเปนตอ
การซิงโครไนซ

เมื่อคุณเปดแอปพลเิคชั่น รูปแบบการซิงโครไนซที่ใช
เริ่มตนหรือกอนหนานีจ้ะปรากฏขึ้น ในการแกไขรูปแบบ
แตะทีร่ายการการซิงโครไนซ เพือ่รวมรายการดังกลาวใน
รูปแบบหรือเพือ่เอารายการดังกลาวออก

ในการจัดการรูปแบบการซิงโครไนซ เลอืก ตัวเลือก และ
เลอืกตัวเลือกที่ตองการ

ในการซิงโครไนซขอมูล เลือก ตัวเลือก > ซิงโครไนซ 
ในการยกเลิกการซงิโครไนซกอนจะเสร็จสิ้น ใหเลอืก
 ยกเลิก

การเชื่อมตอ Bluetooth
เกี่ยวกับการเชื่อมตอ Bluetooth
ดวยการเชื่อมตอ Bluetooth คุณสามารถทําการเชื่อมตอ
แบบไรสายกบัอปุกรณที่รองรับการใชงานอืน่ๆ เชน
โทรศัพทมือถอื คอมพิวเตอร ชุดหูฟง และชุดอปุกรณใน
รถยนต
คุณสามารถใชการเชื่อมตอเพื่อสงภาพ วิดีโอ วิดีโอคลปิ
เพลงและคลปิเสียง บันทกึ โอนยายไฟลจาก
คอมพวิเตอรที่รองรับการใชงานของคุณ และพมิพภาพ
ดวยเครื่องพมิพที่รองรับ

เนือ่งจากอปุกรณที่มีเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
สื่อสารโดยใชคลื่นวิทยุ จึงไมจําเปนตองอยูในระยะที่
มองเห็นโดยตรง อยางไรกต็าม ควรมีระยะหางจากกัน
ภายใน 10 เมตร (33 ฟุต) แมวาการเชื่อมตออาจถูก
รบกวนจากสิ่งกดีขวาง เชน ผนัง หรืออปุกรณ
อเิลก็ทรอนิกสอืน่ๆ

โทรศัพทนีเ้ปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth
Specification 2.0 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังตอไปนี้:
รูปแบบเครือขายแบบหมุนเลขหมายโทรศัพท (DUN), รูป
แบบ Object Push (OPP), รูปแบบการโอนไฟล (FTP), รูป
แบบแฮนดฟรี (HFP), รูปแบบชุดหูฟง (HSP), รูปแบบการ
ถายภาพพื้นฐาน (BIP), รูปแบบการเขาใชซมิระยะไกล
(SimAP), รูปแบบการระบุอปุกรณ (DI), รูปแบบการเขาใช
สมุดโทรศัพท (PBAP), รูปแบบการแจกจายเสียง/วิดีโอ
ทัว่ไป (GAVDP), รูปแบบการควบคุมเสียง/วิดีโอระยะไกล
(AVRCP), รูปแบบการแจกจายเสียงขั้นสูง (A2DP) คุณ
ควรใชเฉพาะอปุกรณเสริมของรุนนี้ทีไ่ดรับการรับรอง
จาก Nokia เทานั้น เพือ่สรางความมั่นใจในการใชงาน
ระหวางอปุกรณที่รองรับเทคโนโลย ีBluetooth โปรด
ตรวจสอบกบับริษัทผูผลิตอปุกรณอืน่ๆ เพือ่ดูวาอปุกรณ
นัน้ๆ ใชงานรวมกบัโทรศัพทรุนนีไ้ดหรือไม

คุณสมบัติทีใ่ชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพิม่การใช
พลงังานแบตเตอรี่และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

เมื่ออปุกรณถกูล็อค การเชื่อมตอกบัอปุกรณที่ไดรับ
อนญุาตเทานัน้จึงจะใชได

การตัง้คา
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ การเชือ่มตอ >
Bluetooth
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เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นเปนครั้งแรก ระบบจะขอใหคุณ
ระบุชื่ออปุกรณของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไดในภาย
หลัง
เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้:

● Bluetooth  — ปดหรือเปดการเชื่อมตอ Bluetooth 
● การมองเห็นของโทรศัพท  — เมื่อตองการให
อปุกรณอืน่ๆ ที่มีเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth พบ

โทรศัพทของคุณได ใหเลอืก เห็นไดทั้งหมด 
หากตองการตั้งคาเวลาที่จะเปลีย่นความสามารถใน

มองเห็นจากแสดงเปนซอนหลงัผานชวงเวลา
เลือก ตั้งชวงเวลาการมองเหน็ ในการซอน

โทรศัพทของคุณจากอปุกรณเครื่องอืน่ เลอืก ซอน
● ชื่อของโทรศัพท  — แกไขชื่อที่ปรากฏในอปุกรณ
อืน่ทีใ่ชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

● โหมด SIM ระยะไกล  — อนญุาตหรือไมอนุญาตให
อปุกรณอืน่ เชน ชุดอปุกรณเสริมของชุดโทรศัพทใน
รถยนตทีใ่ชรวมกนัได ใชซิมการดในโทรศัพทของ
คุณเชื่อมตอกบัระบบเครือขาย

เคล็ดลับการรักษาความปลอดภัย
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ การเชื่อมตอ >
Bluetooth
เมื่อคุณไมไดใชการเชื่อมตอ Bluetooth หากตองการ
กาํหนดวาใครจะสามารถคนหาโทรศัพทของคุณและ
ทาํการเชื่อมตอได ใหเลอืก Bluetooth > ปด หรือ
การมองเหน็ของโทรศพัท > ซอน

หามจับคูหรือยอมรับคําขอเชื่อมตอจากอปุกรณทีไ่มรูจัก
วิธนีี้จะชวยปองกนัโทรศัพทของคุณจากเนือ้หาทีเ่ปน
อันตรายได

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

1. เปดแอปพลเิคชั่นทีเ่กบ็รายการทีคุ่ณตองการสง

2. แตะที่รายการ และเลือก ตวัเลือก > สง > ทาง
Bluetooth
อปุกรณทีใ่ชเทคโนโลยี Bluetooth ทีอ่ยูภายในระยะ
สัญญาณจะแสดงขึ้น ไอคอนอปุกรณมีดังตอไปนี้

   คอมพวิเตอร

   โทรศัพท

   อปุกรณเสียงหรือวิดีโอ

   อปุกรณอืน่ๆ

ในการหยุดการคนหากลางคัน ใหเลือก หยุด
3. เลือกอปุกรณทีคุ่ณตองการเชื่อมตอ
4. หากอปุกรณอืน่ตองการจับคูกอนสงขอมูล คุณจะ
ไดยินเสียง และขอใหปอนรหัส คุณตองปอนรหัส
เดียวกนัในทั้งสองอุปกรณ

เมื่อสรางการเชื่อมตอ กําลังสงขอมูล จะแสดงขึ้น78
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เคล็ดลับ: เมื่อคนหาอปุกรณ บางอปุกรณอาจ
แสดงเฉพาะทีอ่ยูทีไ่มซ้าํกนั (ทีอ่ยูของเครื่อง) ใน
การคนหาทีอ่ยูของเครื่องคุณ ปอน *#2820#

การจับคูอุปกรณ
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ การเชือ่มตอ >
Bluetooth
ในการจับคูอปุกรณทีใ่ชงานรวมกนัไดและดูอปุกรณที่จับ
คูของคุณ ใหเปดแทบ็ อุปกรณที่จบัคู
กอนการจับคู ใหสรางรหัสผานของคุณเอง (ตัวเลข 1 -
16 หลกั) และตกลงกบัเจาของอปุกรณอกีเครื่องไวใหใช
รหัสเดียวกนั อปุกรณที่ไมมีอนิเตอรเฟซผูใชจะมีรหัส
ผานที่โรงงานตั้งมาไว รหัสผานดังกลาวจะใชเพยีงครั้ง
เดียวเทานั้น

1. ในการจับคูอปุกรณ เลอืก ตัวเลือก > อุปกรณที่จับ
คูใหม อปุกรณตางๆ ที่อยูภายในระยะครอบคลุมจะ
ปรากฏขึ้น

2. เลอืกอปุกรณและปอนรหัสผาน คุณตองปอนรหัส
ผานทีเ่หมือนกนันี้บนอปุกรณอกีตัวหนึ่งดวย

3. อปุกรณเสริมดานเสียงบางตัวจะเชื่อมตอกับ
โทรศัพทของคุณโดยอตัโนมัติหลงัการจับคู หรือ
หากตองการเชื่อมตอกบัอปุกรณเสริม เลือก ตัว
เลือก > เชื่อมตอกบัอุปกรณออดิโอ

อปุกรณที่จับคูจะแสดงดวย  ในการคนหาอปุกรณ

ในการกาํหนดอปุกรณใหเปนอปุกรณทีไ่ดรับอนุญาต
หรือไมไดรับอนุญาต ใหเลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้:

● ตั้งเปนผานการอนุญาต  — การเชื่อมตอระหวาง
โทรศัพทของคุณและอปุกรณทีไ่ดรับอนุญาตสามารถ
ทําไดโดยคุณไมตองมีขอมูล เครื่องจะไมขอใหคุณ
อนุญาตหรือยอมรับโดยแยกตางหาก ใชสถานะนี้
สําหรับอปุกรณของคุณเอง เชน หูฟงหรือเครื่อง PC ที่
ใชงานรวมกันได หรืออปุกรณของบุคคลที่คุณเชื่อถือ
ได  แสดงถงึอปุกรณทีไ่ดรับอนุญาตในหนาจอ
อุปกรณที่จับคู

● ตั้งเปนไมผานการอนุญาต  — คําขอการเชื่อมตอ
จากอปุกรณนี้ตองไดรับการยอมรับจากคุณทกุครั้ง

ในการยกเลกิการจับคูอปุกรณ เลอืก ตวัเลือก > ลบ

ในการยกเลกิการจับคูทัง้หมด เลือก ตัวเลือก > ลบ
ทั้งหมด

การรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ
Bluetooth
เมื่อคุณไดรับขอมูลผานการเชื่อมตอ Bluetooth
สัญญาณเสียงจะดังขึ้น และเครื่องจะถามวาคุณตองการ
ยอมรับขอความหรือไม หากคุณยอมรับ  จะปรากฏ
ขึ้น และรายการนัน้จะอยูในแฟมขอมูลถาดเขาใน
ขอความ ขอความที่รับผานการเชื่อมตอ Bluetooth จะ
แสดงไวดวย 

การปดกั้นอปุกรณ
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ การเชือ่มตอ >
Bluetooth
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ในการปดกัน้อปุกรณจากการเชื่อมตอ Bluetooth กบั
โทรศัพทของคุณ ใหเปดแท็บ อุปกรณที่จบัคู แตะ
อปุกรณทีคุ่ณตองการปดกัน้หากยังไมมีการไฮไลต ให
เลอืก ตวัเลือก > ปดกั้น

ในการยกเลิกการปดกั้นอปุกรณ ใหเปดแท็บ อุปกรณที่
ถูกปดกัน้ แตะที่อปุกรณหากยังไมมีการไฮไลต และ
เลอืก ตวัเลือก > ลบ

ในการยกเลกิการปดกัน้อปุกรณทัง้หมด ใหเลอืก ตัว
เลือก > ลบทั้งหมด

หากคุณปฏิเสธคําขอจับคูจากอปุกรณเครื่องอืน่ เครื่อง
จะถามวาคุณตองการทีจ่ะปดกัน้การขอเปดการเชื่อมตอ
ทัง้หมดในครั้งตอๆ ไปจากอปุกรณดังกลาวหรือไม หาก
คุณยอมรับคําถามดังกลาว ระบบจะเพิม่ชื่อของอปุกรณ
ระยะไกลดังกลาวเขาไปในรายชื่ออุปกรณทีถ่กูปดกัน้

โหมดซิมระยะไกล
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ การเชื่อมตอ >
Bluetooth
กอนจะเรียกใชโหมดซิมระยะไกลได ตองจับคูอปุกรณ
ทัง้สองกอน และการจับคูจะเริ่มตนจากอปุกรณอกีตัว
หนึ่ง เมื่อจับคูกัน ใหใชรหัสผาน 16 หลัก และตั้งคา
อปุกรณอกีตัวเปนไดรับอนุญาต

ในการใชโหมดซมิระยะไกลกบัอปุกรณเสริมของชุด
โทรศัพทในรถยนตทีใ่ชรวมกนัได ใหเปดใชการเชื่อมตอ
Bluetooth กอน และเปดใชโหมดซิมระยะไกลดวย
โทรศัพทของคุณ เรียกใชโหมดซิมระยะไกลจากอกี
อปุกรณหนึง่

เมื่อเปดโหมดซมิระยะไกลไวในอปุกรณของคุณ โหมด
SIM ระยะไกล จะปรากฏบนหนาจอหลัก การเชื่อมตอกบั
เครือขายไรสายจะถกูปด และแสดงดวย  ในพืน้ที่
แสดงเครื่องหมายความแรงของสัญญาณ และคุณไม
สามารถใชบริการหรือคุณสมบัติตางๆ ของซิมการดที่
ตองอยูภายในพืน้ที่ครอบคลมุของระบบเซลลูลาร

เมื่ออปุกรณไรสายอยูในโหมดซมิระยะไกล คุณจะ
สามารถใชไดแตเพยีงอปุกรณเสริมทีเ่ชื่อมตอกับ
อุปกรณทีใ่ชรวมกนัได เชน ชุดโทรศัพทในรถยนต เพือ่
ทําการโทรออกหรือรับสายเรียกเขา อปุกรณไรสายของ
คุณจะไมทาํการโทรออกในขณะทีอ่ยูในโหมดนี้ ยกเวน
หมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่อง ในการโทร
ออกจากอุปกรณของคุณ คุณตองออกจากโหมดซมิระยะ
ไกล หากเครื่องถกูล็อคอยู ใหปอนรหัสเพือ่ปลดลอ็ค

ในการออกจากโหมดซิมระยะไกล ใหกดปุมเปดปด และ
เลอืก ออกจากโหมดซิมทางไกล

USB
เลอืก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > USB
หากตองการให
โทรศัพทถาม
วัตถุประสงคในการ
เชื่อมตอทกุครั้งที่มี
การเชื่อมตอสาย
เคเบิลขอมูลที่ใช
งานรวมกนัได ให
เลอืก ถามเมื่อเชื่อมตอ > ใช80
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หากมีการปดตัวเลือก ถามเมื่อเชื่อมตอ หรือคุณ
ตองการเปลีย่นแปลงโหมดระหวางการเชื่อมตอที่ใชงาน
อยู ใหเลือก โหมดการเชื่อมตอ USB และจากตัวเลอืก
ตอไปนี้

● PC Suite  — ใชแอปพลิเคชั่นตางๆ ของ Nokia PC
เชน Nokia Ovi Suite และ Nokia Software Updater

● อุปกรณจดัเกบ็ขอมูล  — โอนยายขอมูลระหวาง
โทรศัพทของคุณและเครื่องพีซีทีใ่ชงานรวมกนัได

● ถายโอนภาพ  — พมิพภาพดวยเครื่องพมิพทีใ่ชงาน
รวมกนัได

● ถายโอนสื่อ  — ซิงโครไนซเพลงดวย Nokia Music
หรือ Windows Media Player

การเชื่อมตอเครื่องพซีี
คุณสามารถใชโทรศัพทเครื่องนี้กบัแอปพลเิคชั่นการ
อสารดานขอมูลและการเชื่อมตอกบัเครื่องพซีทีี่ใชรวม
กนัได ชุดโปรแกรม Nokia Ovi Suite ชวยใหคุณสามารถ
โอนยายไฟลและภาพระหวางโทรศัพทของคุณกับ
คอมพวิเตอรที่ใชรวมกนัได เปนตน

หากตองการใช Ovi Suite ดวยโหมดการเชื่อมตอ USB ให
เลอืก โหมด PC Suite
หากตองการขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบั Ovi Suite โปรดดู
ขอบเขตการสนับสนนุที่ www.ovi.com

การตั้งคาการจัดการ
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ การเชือ่มตอ > การตั้ง
คาการจัดการ
ในการตั้งเวลาออนไลนสําหรับการเชื่อมตอสายขอมูล
ใหเลอืก สายขอมูล การตั้งคาสายขอมูลจะมีผลตอจุด
เชื่อมตอทกุจุดที่ใชสายขอมูล GSM

การตัง้คาขอมูลแพคเก็ต
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ การเชือ่มตอ > การตั้ง
คาการจัดการ > ขอมูลแพคเก็ต
การตั้งคาขอมูลแบบแพคเกต็จะมีผลกบัจุดเชื่อมตอ
ทัง้หมดที่ใชการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเกต็

เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้:

● การเชือ่มตอ GPRS  — หากคุณเลอืก เมื่อวาง และ
คุณอยูในเครือขายที่สนบัสนุขอมูลแพคเกต็ อปุกรณ
จะลงทะเบียนกบัเครือขายขอมูลแพคเกต็ การเริ่มการ
เชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ทีใ่ชงานอยู (เชน เพือ่สงและ
รับอเีมล) จะเร็วขึ้น หากอปุกรณสรางการเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเกต็ เมื่อตองการ หากไมมีเครือขายขอมูล
แพคเกต็ อปุกรณจะพยายามสรางการเชื่อมตอขอมูล
แพคเกต็เปนระยะ หากคุณเลอืก เมื่อตองการ
อุปกรณจะใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต กต็อเมื่อคุณ
เริ่มใชงานแอปพลเิคชั่นหรือการดําเนินการตองใช
การเชื่อมตอนี้

● จุดเชือ่มตอ  — คุณตองมีชื่อจุดเชื่อมตอเพือ่ใช
โทรศัพทของคุณเปนโมเด็มขอมูลแพคเก็ตกบั
คอมพวิเตอรที่ใชรวมกนัได 81
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● เขาใชแพคเก็ตความเรว็สูง  — เปดหรือปดการใช
HSDPA (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในเครือขาย
UMTS

การตัง้คา SIP
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ การเชือ่มตอ > การตัง้
คาการจดัการ > การตัง้คา SIP
การตั้งคา Session Initiation Protocol (SIP) มีความ
จําเปนสําหรับบริการเสริมจากระบบเครือขายบางอยางที่
ใช SIP คุณอาจไดรับขอมูลการตั้งคาในรูปแบบของ
ขอความพเิศษจากผูใหบริการ คุณสามารถดู ลบ หรือ
สรางรูปแบบการตั้งคาเหลานีไ้ดในการตั้งคา SIP

การควบคมุชื่อจุดเชื่อมตอ
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ การเชือ่มตอ > การตัง้
คาการจดัการ > การควบคุม APN
เมื่อใชบริการควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอ คุณจะสามารถจํากัด
การเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ และอนุญาตใหโทรศัพทใช
จุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็เฉพาะเทานั้น

การตั้งคานี้จะใชไดเมื่อซมิการดของคุณสนับสนุนบริการ
ควบคุมชื่อจุดเชื่อมตอเทานัน้

ในการเปดหรือปดบริการควบคุม หรือเปลี่ยนจุดเชื่อมตอ
ทีไ่ดรับอนุญาต เลอืก ตวัเลือก และตัวเลือกที่ตองการ
ในการเปลีย่นตัวเลือก คุณจําเปนตองมีรหัส PIN2 โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณเพือ่ขอรหัสนี้

82

ก
าร
เช
ื่อม
ต
อ



อนิเทอรเนต็
เมื่อใชเว็บเบราเซอร คุณสามารถดูเวบ็เพจ Hypertext
Markup Language (HTML) บนอนิเทอรเนต็ตามที่
ออกแบบเดิม และคุณสามารถเรียกดูเว็บเพจที่ไดรับการ
ออกแบบมาเปนพเิศษสําหรับอปุกรณเคลื่อนที่ และใช
Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)
หรือ Wireless Markup Language (WML)
หากเว็บเพจอานไมไดหรือไมไดรับการสนบัสนุน และพบ
รหัสทีอ่านไมไดขณะเรียกดู คุณสามารถเลอืก เมนู >
เว็บ และ ตวัเลือก > การตั้งคา > เพจ > การเขา
รหัสที่ตั้งไว และเลอืกการเขารหัสที่สอดคลองกัน
ในการเรียกดูเว็บ คุณจําเปนตองมีจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเน็ตที่ไดรับการกําหนดคาในอุปกรณของคุณ
การใชเว็บเบราเซอรจําเปนตองมีการสนบัสนนุจากเครือ
ขายหรือมี WLAN

การเรียกดูเว็บ
เลอืก เมนู > เว็บ

ในการเรียกดูเว็บ ใหเลือก ไปยังที่อยูเว็บ จากแถบ
เครื่องมือ และปอนที่อยูเวบ็

ตามคาเริ่มตน เบราเซอรจะอยูในโหมดเต็มหนาจอ ใน
การออกจากโหมดเต็มหนาจอ ใหเลอืกไอคอนลกูศรตรง
มุมขวาลางสุด

บางเวบ็เพจอาจมีสื่อ เชน กราฟกหรือวดิีโอคลิป ที่
จําเปนตองใชหนวยความจําปริมาณมากในการดู หาก

หนวยความจําของโทรศัพทหมดลงระหวางการโหลด
เวบ็เพจดังกลาว ใหใสการดหนวยความจํา ไมเชนนั้น
วดิีโอคลปิของคุณจะไมปรากฏ

ในการเรียกดูเว็บเพจโดยปดการใชกราฟก เพือ่ประหยัด
หนวยความจําและเพิม่ความเร็วในการโหลดเพจ ให
เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา > เพจ > โหลด
เนื้อหา > ตวัอักษรเทานั้น

ในการรีเฟรชเนื้อหาของเวบ็เพจ ใหเลือก ตวัเลือก >
ตัวเลือกเว็บเพจ > โหลดซ้ํา

ในการจัดเกบ็เว็บเพจปจจุบันเปนบุคมารค ใหเลือก ตัว
เลือก > ตัวเลือกเว็บเพจ > จดัเก็บเปนบุคมารค

ในการดูภาพถายตัวอยางของเว็บเพจที่คุณเขาชมใน
เซสชั่นการเรียกดูขณะนั้น ใหเลอืก กลับ (ใชไดหาก
รายการประวัติ เปดใชงานในการตั้งคาเบราเซอรและ
เวบ็เพจปจจุบันไมใชเวบ็เพจแรกที่คุณเขาชม)

ในการปองกนัหรือยอมใหใชการเปดหนาตางหลายบาน
ไดโดยอตัโนมัติ ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือก
เว็บเพจ > ปดกั้นปอปอัพ หรือ อนุญาตปอปอัพ

ในการขยายเวบ็เพจ ใหแตะสองครั้งทีห่นาจอ

เคล็ดลับ: ในการใหเบราเซอรทาํงานอยูในพืน้
หลังโดยไมออกจากแอปพลิเคชั่นหรือการเชื่อม
ตอ ใหกดปุมวางสายหนึง่ครั้ง
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แถบเครื่องมือของเบราเซอร
แถบเครื่องมือของเบราเซอรชวยคุณในการเลือกฟงกชัน
ทีใ่ชงานบอยของเบราเซอร

ในการเปดแถบเครื่องมือระหวางการเรียกดู ใหเลือก
ศรในมุมลางดานขวา

จากแถบเครื่องมือ เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้

●  ขยายแถบเครือ่งมือ  — ขยายแถบเครื่องมือเพือ่
เขาใชฟงกชันแถบเครื่องมือเพิม่เติม

●  ไปยังที่อยูเว็บ  — ปอนที่อยูเว็บ
●  แสดงยอ/ขยาย  — ขยายหรือยอเว็บเพจ

ในการใชแถบเครื่องมือที่มีการขยาย ใหเลือก ขยาย
แถบเครือ่งมือ และจากตัวเลือกตอไปนี้

●  ไปลิงคขาว  — ดูการเปนสมาชิกลิงคขาวปจจุบัน
ของคุณ

●  สง URL  — สงที่อยูเว็บของเพจปจจุบันไปยัง
อปุกรณอืน่

●  สลับหนาตาง  — สลบัระหวางหนาตางเบราเซอร
ที่เปดอยู

●  สมัครฟด  — ดูรายชื่อขาวทางเวบ็ที่ใชไดใน
เว็บเพจปจจุบัน และสมัครเขาสูขาวทางเวบ็

●  การตัง้คา  — แกไขการตั้งคา
●  เกบ็บุคมารค  — จัดเกบ็เวบ็เพจปจจุบันเปน

มารค
●  โหลดซ้ํา  — รีเฟรชเวบ็เพจ
●  ภาพรวม  — ดูภาพรวมของเว็บเพจปจจุบัน

●  โฮมเพจ  — ไปยังโฮมเพจ (หากกําหนดไวในการ
ตั้งคา)

●  บุคมารค  — เปดหนาจอบุคมารค
●  คนคําสําคญั  — คนหาเวบ็เพจปจจุบัน

นําทางเพจ
ระหวางทีคุ่ณกําลังเรียกดูเวบ็เพจทีม่ีขอมูลในปริมาณ
มาก คุณสามารถใชภาพรวมเพจในการดูประเภทของ
ขอมูลในเว็บเพจดังกลาวได

ในการดูภาพรวมของเว็บเพจปจจุบัน ใหเปดแถบเครื่อง
มือ และเลือก  > 

ลิงคขาวบนเว็บและบล็อก
เลอืก เมนู > เว็บ
ลิงคขาวทางเวบ็คือไฟล XML ที่อยูในเว็บเพจ ซึง่ใชใน
การแบงปน เชน หัวขอขาวลาสุดหรือบล็อกลาสุด เปน
เรื่องปกติที่จะพบลิงคขาวทางเวบ็บนเว็บ, บลอ็ก และ
เพจ Wiki
แอปพลิเคชั่นของเบราเซอรจะตรวจหาโดยอัตโนมัติวา
เวบ็เพจมีลงิคขาวทางเว็บหรือไม

หากมีลงิคขาว ในการสมัครรับลงิคขาวทางเว็บ ใหเลือก
ตัวเลือก > สมัครลิงคขาว

ในการอพัเดตลงิคขาว ในมุมมองลิงคขาวทางเวบ็ ให
เลอืกลิงคขาว และ ตวัเลือก > ตัวเลือกลิงคขาว >
รเีฟรช84
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ในการกาํหนดวาลงิคขาวทางเว็บจะไดรับการอพัเดต
โดยอตัโนมัติหรือไม ในมุมมองลงิคขาวทางเวบ็ ให
เลอืก ตวัเลือก > แกไข > แกไข จะไมมีตัวเลือกนี้
หากคุณไดทําเครื่องหมายเลอืกลิงคขาวไวหนึ่งรายการ
ขึ้นไป

การคนหาขอมูล
เลอืก เมนู > เว็บ

ในการคนหาขอความภายในเว็บเพจปจจุบัน ใหเลือก ตวั
เลือก > คนหาคําหลัก

ในการไปยังรายการตอไปที่ตรงกัน จากแถบเครื่องมือ
ใหเลอืก คนหาถดัไป

ในการไปยังรายการกอนหนาทีต่รงกนั จากแถบเครื่อง
มือ ใหเลือก คนหากอนหนา

บุคมารค
เลอืก เมนู > เว็บ
เลอืก ตวัเลือก > ไปที่ > บุคมารค คุณสามารถเลอืก
ทีอ่ยูเวบ็จากรายการหรือจากคอลเลคชั่นบุคมารคใน
โฟลเดอร เพจทีเ่ยี่ยมชมลาสุด

แถบเครื่องมือชวยคุณในการเลอืกฟงกชันทีใ่ชงานบอย
ของเบราเซอร

จากแถบเครื่องมือ เลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

●  เพิ่มบุคมารค  — เพิม่บุคมารคใหม
●  ไปยังที่อยูเว็บ  — ปอนทีอ่ยูเว็บใหม

●  ลบ  — ลบบุคมารค

ในการไปยังเว็บเพจใหม ใหเลอืก ตวัเลือก > ไปที่ >
เว็บเพจใหม

ในการสงและเพิม่บุคมารค หรือกาํหนดบุคมารคเปน
โฮมเพจ ใหเลอืก ตัวเลือก > ตัวเลือกบุคมารค

ในการแกไข ยาย หรือลบบุคมารค ใหเลือก ตวัเลือก >
ตัวจดัการบุคมารค

การลบขอมูลในแคช
ขอมูลหรือบริการตางๆ ทีคุ่ณเรียกดูจะถูกจัดเกบ็ไวใน
หนวยความจําแคชในเครื่องของคุณ

แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเกบ็ขอมูลไวชั่วคราว
หากคุณพยายามเขาใชหรือไดเขาใชงานขอมูลที่เปน
ความลบัที่ตองการรหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลงั
การใชแตละครั้ง

ในการลบขอมูลแคช ใหเลอืก ตัวเลือก > ลบขอมูล
สวนตัว > แคช

การสิ้นสุดการเชื่อมตอ
ในการยุติการเชื่อมตอและปดเบราเซอร ใหเลอืก ตวั
เลือก > ออก

ในการลบขอมูลของคุณที่เซิรฟเวอรเครือขายเกบ็
รวบรวมเกีย่วกบัการเขาชมเว็บเพจตางๆ ใหเลอืก ตวั
เลือก > ลบขอมูลสวนตัว > คกุกี้ 85

อิน
เท
อร
เน
็ต



ระบบรักษาความปลอดภัยใน
การเชื่อมตอ
ถาสัญลักษณความปลอดภัย ( ) ปรากฏขึ้นระหวางการ
เชื่อมตอ แสดงวาการสงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและ
เกตเวยอนิเทอรเน็ตหรือเซิรฟเวอรนั้นถูกเขารหัสไว

ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวาการสง
ผานขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (ที่ที่
จัดเกบ็ขอมูลไว) จะปลอดภัย ผูใหบริการจะรักษาความ
ปลอดภัยของการถายโอนขอมูลระหวางเกตเวยและ
เซริฟเวอรใหขอมูล

คุณอาจจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภัยกับบริการ
บางประเภท เชน บริการดานธนาคาร คุณจะไดรับ
ขอความแจง หากเซิรฟเวอรนัน้ไมใชเซริฟเวอรจริง หรือ
ในกรณีทีคุ่ณไมมีใบรับรองความปลอดภัยทีถู่กตองใน
เครื่องของคุณ สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรดติดตอผูให
บริการ

ขอสําคญั:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยลดความ
เสี่ยงทีเ่กีย่วของกบัการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้ง
ซอฟตแวรลงคอนขางมาก แตคุณกค็วรใชใบรับรอง
อยางถูกวธิีเพือ่ใหไดประโยชนจากการรักษาความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวย การมีใบรับรอง
เพยีงอยางเดียวมิไดเปนการปกปองเครื่องแตอยางใด
หากตองการใหเครื่องมีความปลอดภัยมากขึ้น ตัวจัดการ
ใบรับรองจําเปนตองมีใบรับรองของแทที่ถกูตองหรือนา
เชื่อถอืดวย ใบรับรองมีอายุการใชงานจํากดั หาก "ใบรับ
รองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองที่ไมถกูตอง" ปรากฏขึ้น

แมวาใบรับรองนัน้จะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวัน
และเวลาปจจุบันในเครื่องของคุณถูกตอง
กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจ
สอบใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถือขอมูลของเจาของ
ใบรับรองนีไ้ด และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปน
ของเจาของทีอ่ยูในรายชื่อ

การตั้งคาเว็บ
เลอืก เมนู > เว็บ และ ตัวเลือก > การตั้งคา และ
จาก:

การตั้งคาทั่วไป
● จุดเชื่อมตอ  — เปลีย่นจุดเชื่อมตอทีต่ั้งไว ผูให
บริการของคุณอาจกาํหนดจุดเชื่อมตอบางจุดหรือ
ทั้งหมดสําหรับโทรศัพทของคุณไวลวงหนา คุณอาจ
ไมสามารถเปลีย่นแปลง สราง แกไข หรือลบได

● โฮมเพจ  — กําหนดโฮมเพจ
● รายการประวัติ  — หากคุณเลอืก เปด ระหวางการ
เรียกดู ในการดูรายการเพจตางๆ ทีคุ่ณไดเขาชมใน
ชวงเซสชั่นปจจุบันนี้ ใหเลอืก กลับ

● คําตอทายที่อยูเว็บ  — ปอนสวนตอทายของที่อยู
เว็บที่โทรศัพทใชตามคาเริ่มตนเมื่อคุณปอนทีอ่ยูเวบ็
ในชอง ไปที ่(ตัวอยางเชน .com หรือ .org)

● แจงเตือนความปลอดภัย  — ซอนหรือแสดงการ
แจงเตือนการรักษาความปลอดภัย

● Java/ECMA สครปิต  — ใชหรือเลกิใชการใชงาน
สคริปต

● ผิดพลาดสครปิต Java/ECMA  — เลอืกวาคุณ
ตองการรับการแจงเตือนสคริปตหรือไม
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● เปดในขณะดาวนโหลด  — เลือกวาคุณตองการที่
จะสามารถเปดไฟลไดระหวางกําลงัดาวนโหลดหรือ
ไม

การตั้งคาเพจ
● โหลดเนื้อหา  — เลอืกวาคุณตองการโหลดภาพและ
ออปเจ็กตอืน่ๆ ระหวางการเรียกดูหรือไม หากคุณ
เลอืก ตวัอักษรเทานั้น เพือ่โหลดภาพหรือวตัถุภาย
หลังระหวางการเบราส เลือก ตวัเลือก > 
เครือ่งมือ > โหลดรปูภาพ

● การเขารหัสที่ตัง้ไว  — หากมีการแสดงตัวอกัษร
ของขอความไมถกูตอง คุณสามารถเลือกการเขารหัส
อืน่ตามภาษาของเพจปจจุบันได

● ปดกั้นปอปอัพ  — อนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการ
เปดหนาตางหลายบานโดยอตัโนมัติขณะเบราส

● โหลดซ้ําอัตโนมัติ  — เลอืกวาคุณตองการใหมีการ
รีเฟรชเว็บเพจโดยอตัโนมัติระหวางทีเ่รียกดูหรือไม

● ขนาดแบบอักษร  — กาํหนดขนาดตัวอกัษรที่ใชใน
เวบ็เพจ

การตั้งคาความเปนสวนตัว
● เพจที่เยี่ยมชมลาสุด  — ใชหรือเลกิใชงานการจัด
เกบ็บุคมารคแบบอัตโนมัติ หากคุณตองการใหมีการ
จัดเกบ็ทีอ่ยูของเว็บเพจที่เคยเยีย่มชมมาแลวลงใน
แฟมขอมูล เพจที่เยี่ยมชมลาสุด แตตองการซอน
แฟมขอมูลนั้นจากหนาจอบุคมารค ใหเลือก ซอน
แฟมขอมูล

● จัดเกบ็ขอมูลแบบฟอรม  — เลือกวาคุณตองการให
จัดเกบ็ขอมูลรหัสผานหรือขอมูลที่คุณปอนในรูปแบบ
ตางๆ บนเว็บเพจและนํามาใชในครั้งตอไปที่คุณเปด
เพจดังกลาวหรือไม

● คุกกี้  — ใชหรือเลิกใชการรับและการสงคุกกี้

การตั้งคาลิงคขาวบนเว็บ
● จุดเชือ่มตออัพเดตอัตโนมัต ิ — เลือกจุดเชื่อมตอที่
ตองการสําหรับการอพัเดต ตัวเลอืกนีจ้ะมีใหใชได
เมื่อ อัพเดตอัตโนมัติ ทํางานอยูเทานั้น

● อัพเดตเมื่อขามเครอืขาย  — เลอืกวาคุณตองการ
ใหมีการอพัเดตลิงคขาวทางเว็บโดยอตัโนมัติระหวาง
การโรมมิ่งหรือไม
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การจดัตาํแหนง (GPS)
คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่นตางๆ เชน ขอมูล GPS คนหา
ตําแหนงของคุณ หรือวดัระยะทางและพกิัด แอปพลิ
เคชั่นดังกลาวตองใชการเชื่อมตอ GPS

เกี่ยวกับ GPS
Global Positioning System (GPS) ดําเนินการโดย
รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ซึง่เปนผูรับผดิชอบความถูก
ตองแมนยําและการบํารุงรักษาแตเพยีงผูเดียว ความถูก
ตองแมนยําของขอมูลระบุตําแหนงสามารถไดรับผล
ทบจากการปรับดาวเทียม GPS ที่กระทําโดยรัฐบาล
และสามารถเปลีย่นแปลงไดตามนโยบาย GPS ฝาย

พลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรมการ
วางแผนเพือ่การนํารองระบบวิทยุแหงรัฐบาลกลาง ความ
ถกูตองแมนยํายังอาจไดรับผลกระทบจากลกัษณะทาง
เรขาคณิตทีไ่มมีประสิทธภิาพของดาวเทียมดวย ความ
พรอมใชประโยชนและคุณภาพของสัญญาณ GPS จะได
รับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่งกดีขวางตาม
ธรรมชาติ และสภาพอากาศ บริเวณในอาคารหรือชั้น
ใตดินอาจไมมีสัญญาณ GPS และสัญญาณอาจออนลง
เมื่อผานวัสดุตางๆ เชน คอนกรีตหรือโลหะ

GPS ไมสามารถนํามาใชเพือ่วัดตําแหนงที่ตั้งอยาง
ละเอียดแมนยําได และคุณไมควรใชขอมูลที่ตั้งจาก
เครื่องรับ GPS และเครือขายวิทยุเซลลูลารเพยีงอยาง
เดียวเพือ่หาตําแหนงและนําทาง

มิเตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากดัดานความถกูตอง
และขอผิดพลาดในการปดเศษ ความถูกตองแมนยําอาจ
ไดรับผลกระทบจากคุณภาพและบริการของสัญญาณ
GPS
ขอมูลจุดพกิดัตางๆ ใน GPS จะแสดงโดยใชระบบพิกดั
WGS-84 สากล คุณสมบัติขอมูลจุดพกิดัที่มีใหอาจแตก
ตางกนัไปตามภูมิภาค

GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS)
โทรศัพทของคุณรองรับฟงกชัน GPS แบบชวยเหลือ
 (A-GPS)
A-GPS ตองมีการสนบัสนุนของเครือขาย
Assisted GPS (A-GPS) ใชเพือ่ดึงขอมูลชวยเหลือผาน
ทางการเชื่อมตอชุดขอมูล ซึ่งชวยในการคํานวณพกิดั
ของตําแหนงทีต่ั้งในปจจุบันของคุณ เมื่อเครื่องของคุณ
กําลงัรับสัญญาณจากดาวเทียม

เมื่อคุณเปดใช A-GPS โทรศัพทจะรับขอมูลดาวเทยีมทีม่ี
ประโยชนจากเซริฟเวอรขอมูลสนบัสนนุผานระบบเครือ
ขายเซลลลูาร ดวยความชวยเหลือจากขอมูลสนับสนุน
โทรศัพทจะไดรับตําแหนง GPS ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
โทรศัพทจะไดรับการกําหนดคามาลวงหนาใหใชบริการ
Nokia A-GPS ในกรณีทีไ่มมีการตั้งคา A-GPS เฉพาะจากผู
ใหบริการ ขอมูลสนับสนุนจะถกูดึงจากเซิรฟเวอรบริการ
Nokia A-GPS เมื่อจําเปนเทานั้น
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หากตองการปดใชงานบริการ A-GPS เลอืก เมนู > แอป
พลิเคชั่น > ที่ตั้ง และ ตวัเลือก > การตั้งคาการจัด
ตําแหนง > วิธีการจัดตําแหนง > GPS แบบชวย
เหลือ > ปดใชงาน
คุณจะตองกาํหนดจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตในโทรศัพท
กอนเพือ่ดึงขอมูลสนับสนนุจากบริการ Nokia A-GPS ผาน
การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต คุณสามารถกําหนดจุดเชื่อม
ตอสําหรับ A-GPS ไดในการตั้งคาการจัดตําแหนง จุด
เชื่อมตอ LAN ไรสาย (WLAN) ไมสามารถใชไดกบับริการ
นี ้เฉพาะจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็เทานัน้ที่นาํมาใชได
เครื่องจะขอใหคุณเลือกจุดเชื่อมตออนิเทอรเนต็เมื่อคุณ
ใช GPS เปนครั้งแรก

การจับโทรศัพทใหถูกวิธี
เมื่อใชตัวรับ GPS ดูใหแนใจวามือของคุณไมไดบังเสา
อากาศ

การสรางการเชื่อม
ตอ GPS อาจตองใช
เวลาเพยีงไมกีว่นิาที
ไปจนถงึหลายนาที
ได การสรางการ
เชื่อมตอ GPS ใน
รถยนตอาจใชเวลา
นานกวา

ตัวรับสัญญาณ GPS
จะดูดพลังงานจาก
แบตเตอรี่ของโทรศัพท การใชตัวรับสัญญาณ GPS อาจ
ทาํใหแบตเตอรี่หมดเร็วยิ่งขึ้น

เคล็ดลับในการสรางการเชื่อม
ตอ GPS
การตรวจสอบสถานะของสัญญาณดาวเทียม

ในการตรวจดูจํานวนดาวเทียมที่อปุกรณของคุณพบไม
วาจะรับสัญญาณดาวเทยีมไดหรือไม ใหเลอืก เมนู >
แอปพลิเคชั่น > ที่ตั้ง และ ขอมูล GPS > ตัวเลือก >
สถานะดาวเทียม
หากอปุกรณคนพบ
ดาวเทยีม แถบสําหรับ
ดาวเทยีมแตละดวงจะ
ปรากฏขึ้นในจอขอมูล
ดาวเทยีม ยิ่งแถบยาวมาก
เทาใด สัญญาณดาวเทยีม
กย็ิ่งแรงขึ้นเทานั้น เมื่ออปุกรณไดรับปริมาณขอมูลทีม่าก
พอจากสัญญาณดาวเทียมในการคํานวณหาตําแหนง
พกิดัทีคุ่ณอยู แถบนั้นจะเปลีย่นสี

ในการดูตําแหนงดาวเทียมที่พบ ใหเลือก เปลี่ยน
ขั้นแรกอปุกรณของคุณตองรับสัญญาณจากดาวเทียม
อยางนอยสี่ดวงเพือ่ทีจ่ะคํานวณหาตําแหนงพิกดัของ
คุณ เมื่อไดเริ่มทาํการคํานวณเริ่มตนแลว การคํานวณ
ตําแหนงพิกดัของคุณอาจใชดาวเทียมสามดวงดําเนิน
การตอไป อยางไรกต็าม การคํานวณจะมีความแมนยํา
มากขึ้นเมื่อมีดาวเทียมเพิ่มขึ้น

หากไมพบสัญญาณดาวเทียม ใหพจิารณาขอตอไปนี้

● หากคุณอยูในอาคาร ใหออกไปขางนอกเพือ่ใหรับ
สัญญาณไดดีขึ้น 89
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● หากคุณอยูนอกอาคาร ใหยายไปยังพืน้ที่วางที่เปด
โลงกวาเดิม

● ดูใหดีวามือของคุณไมไดบังเสาอากาศ GPS ของ
โทรศัพท

● หากสภาพอากาศย่ําแย ความแรงของสัญญาณจะได
รับผลกระทบไปดวย

● ยานพาหนะบางคันใชหนาตางที่เปนกระจกสี
(Athermic) ซึ่งอาจปดกัน้สัญญาณดาวเทยีมไว

คําขอตําแหนง
คุณอาจไดรับคําขอตําแหนงจากบริการเครือขายเพือ่
ขอรับขอมูลตําแหนงของคุณ ผูใหบริการอาจใหบริการ
ขอมูลตางๆ เกีย่วกบัขาวสารในทองถิ่น เชน สภาพ
อากาศหรือสภาพการจราจร ตามตําแหนงของโทรศัพท
ของคุณ

เมื่อคุณไดรับคําขอตําแหนง บริการที่สงคําขอนี้จะ
ปรากฏขึ้น เลอืก ยอมรบั เพือ่อนญุาตใหสงขอมูล
ตําแหนง หรือ ปฏเิสธ เพือ่ปฏิเสธคําขอ

สถานที่
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชัน่ > ที่ตั้ง และ สถานที่
ดวยแอปพลเิคชั่นสถานที่ คุณจะสามารถจัดเกบ็ขอมูล
ตําแหนงของสถานทีเ่ฉพาะลงในโทรศัพทได คุณ
สามารถจัดเรียงตําแหนงที่จัดเกบ็ไวเปนประเภทตางๆ
เชน ธุรกจิ และเพิ่มขอมูลอืน่ๆ เชน ทีอ่ยู ใหกบัตําแหนง

นั้นได คุณสามารถใชสถานที่ทีจ่ัดเกบ็ไวกับแอปพลิเคชั่
ทีใ่ชงานรวมกนัได เชน ขอมูล GPS
ขอมูลจุดพกิดัตางๆ ใน GPS จะแสดงโดยใชระบบพิกดั
WGS-84 สากล
เลอืก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้

● ตําแหนงใหม  — สรางจุดสังเกตใหม หากตองการ
รองขอพกิดัตําแหนงปจจุบันของคุณ เลอืก ตําแหนง
ปจจบุันหากตองการกรอกขอมูลพกิัดตําแหนงดวย
ตนเอง เลือก ปอนดวยตนเอง

● แกไข  — แกไขหรือเพิ่มขอมูลใหกบัสถานทีท่ี่จัดเก็บ
ไว (เชน ทีอ่ยู)

● เพิม่ไปที่ประเภท  — เพิม่สถานทีไ่ปยังประเภทใน
สถานที่ เลือกประเภทที่คุณตองการเพิม่สถานที่

● สง  — สงสถานที่หนึง่หรือหลายแหงไปยังอปุกรณที่
ใชรวมกนัได สถานที่ทีไ่ดรับจะอยูในโฟลเดอรถาด
เขาในแอปพลิเคชั่นขอความ

คุณสามารถจัดเรียงสถานทีข่องคุณลงในประเภทที่
กําหนดไวลวงหนา รวมทั้งสรางประเภทใหมได ในการ
แกไขและสรางประเภทสถานทีใ่หม เปดแท็บประเภท
และเลอืก ตัวเลือก > แกไขประเภท

ขอมูล GPS 
ขอมูล GPS ไดรับการออกแบบขึ้นเพือ่แสดงขอมูลแนะนํา
เสนทางไปยังปลายทางที่ไดเลอืกไว, ขอมูลตําแหนงที่
คุณอยูในปจจุบัน และขอมูลการเดินทาง เชน ระยะทาง
โดยประมาณเมื่อไปถงึปลายทางและระยะเวลาในการ
เดินทางโดยประมาณ90
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เลอืก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ที่ตั้ง และ ขอมูล GPS

ตวัแนะนําเสนทาง
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ที่ตั้ง และ ขอมูล
GPS > การนําทาง
เริ่มใชงานตัวแนะนาํเสนทางกลางแจง หากเริ่มใชงาน
ภายในอาคาร ตัวรับ GPS อาจไมสามารถรับขอมูลสําคัญ
จากดาวเทียมได

ตัวแนะนําเสนทางไดรับการออกแบบใหแสดงเสนทางที่
มีระยะสั้นที่สุดและตรงไปทีป่ลายทางนัน้มากที่สุด โดย
วดัในแนวเสนตรง สิ่งกดีขวางในเสนทาง เชน อาคาร
และลกัษณะทางธรรมชาติ จะถกูละเวน คาความสูงตางๆ
จะไมนํามาคิดในการคํานวณระยะทาง ตัวแนะนําเสนทาง
จะทาํงานเมื่อคุณเคลือ่นยายตําแหนง

ในการกาํหนดจุดหมายปลายทางการเดินทางของคุณ
ใหเลอืก ตัวเลือก > ตัง้ปลายทาง และจุดสังเกตเปน
จุดหมายปลายทาง หรือปอนพกิดัเสนรุงและเสนแวง

ในการลางการตั้งคาจุดหมายปลายทางของการเดินทาง
เลอืก หยุดการนําทาง

การดงึขอมูลระบุตําแหนง
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ที่ตั้ง และ ขอมูล
GPS > ตําแหนง
ในหนาจอตําแหนง คุณสามารถดูขอมูลระบุตําแหนงของ
ตําแหนงที่อยูปจจุบันของคุณ ขอมูลระบุตําแหนงโดย
ประมาณจะปรากฏ

ในการจัดเกบ็ตําแหนงของคุณเปนสถานที่ เลือก ตัว
เลือก > จัดเกบ็ตําแหนง สถานทีค่ือตําแหนงที่จัดเกบ็
ไวพรอมขอมูลเพิม่เติม และสามารถใชในแอปพลิเคชั่น
นที่ใชรวมกนัไดและโอนระหวางอปุกรณที่ใชรวมกนัได

เครื่องวัดการเดินทาง
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ที่ตั้ง และ ขอมูล
GPS > ระยะเดินทาง
มิเตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากดัดานความถกูตอง
และขอผิดพลาดในการปดเศษ ความถูกตองแมนยําอาจ
ไดรับผลกระทบจากคุณภาพและบริการของสัญญาณ
GPS
ในการเปดหรือปดการคํานวณระยะเดินทาง เลือก ตัว
เลือก > เริม่หยุด คาทีค่ํานวณจะอยูบนหนาจอ ใช
คุณลักษณะนีเ้มื่ออยูกลางแจงเพือ่รับสัญญาณ GPS ไดดี
ขึ้น

ในการตั้งคาระยะเดินทางและเวลา ตลอดจนความเร็ว
สูงสุดและความเร็วเฉลี่ยเปนศูนย และเริ่มการคํานวณ
ใหม เลอืก ตัวเลือก > รเีซ็ต ในการตั้งคาการวัดระยะ
ทางและเวลาทัง้หมดเปนศูนย เลือก เริม่ทําใหม

การตั้งคาการจัดตําแหนง
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ที่ตั้ง และ การจัด
ตําแหนง
วิธีจัดตําแหนง
เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้ 91
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● GPS แบบผสม  — ใชตัวรับสัญญาณ GPS แบบผสม
จากโทรศัพทของคุณ

● GPS แบบชวยเหลือ  — ใช GPS แบบชวยเหลือ (A-
GPS) เพือ่รับขอมูลชวยเหลอืจากเซริฟเวอรขอมูลชวย
เหลือ

● Bluetooth GPS  — ใชตัวรับสัญญาณ GPS ภายนอก
ที่ใชงานรวมกนัไดกบัการเชื่อมตอ Bluetooth

● ผานเครอืขาย  — ใชขอมูลจากเครือขายเซลลลูาร
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เซิรฟเวอรตําแหนง

ในการกําหนดจุดเชื่อมตอและเซริฟเวอรตําแหนงสําหรับ
วิธีการระบุตําแหนงแบบใชเครือขาย เชน GPS แบบชวย
เหลอืหรือการระบุตําแหนงโดยใชเครือขาย เลือก
เซิรฟเวอรตําแหนง เซริฟเวอรตําแหนงอาจไดรับการ
ตั้งคาไวลวงหนาจากผูใหบริการของคุณ และคุณอาจไม
สามารถแกไขการตั้งคาได

การตั้งคาสัญลักษณ

ในการเลือกระบบการวดัที่คุณตองการใชสําหรับ
ความเร็วและระยะทาง เลือก ระบบมาตรวัด > เมตรกิ
หรือ อิมพิเรยีล

ในการกําหนดรูปแบบที่ใชแสดงขอมูลพกิัดในอปุกรณ
ของคุณ เลอืก รปูแบบพกิัด และรูปแบบที่ตองการ
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แผนที่ Nokia

เกี่ยวกับแผนที่
เลอืก เมนู > แผนที่
เมื่อใชแผนที่ คุณจะสามารถเห็นทีต่ั้งปจจุบันของคุณใน
แผนที่, เรียกดูแผนที่ของเมืองและประเทศตางๆ, คนหา
สถานที่ตางๆ, วางแผนเสนทางจากทีต่ั้งหนึง่ไปยังที่ตั้ง
อืน่, จัดเกบ็ที่ตั้งตางๆ และสงที่ตั้งไปยังอปุกรณทีใ่ชรวม
กนัได นอกจากนี้ คุณยังสามารถซื้อขอมูลจราจรและ
บริการนําทางตางๆ หากมีบริการนีใ้นประเทศหรือภูมิภาค
ของคุณ

เมื่อคุณใชแผนที่ครั้งแรก คุณอาจตองเลอืกจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเนต็เพือ่ดาวนโหลดแผนที่

เมื่อคุณมีการเชื่อมตอขอมูลทีใ่ชงานอยูและเรียกดู
แผนที่บนหนาจอ แอปพลเิคชั่นจะทาํการดาวนโหลด
แผนที่ใหมโดยอตัโนมัติ หากคุณเรียกดูบริเวณทีแ่ผนที่
ซึง่ดาวนโหลดไวแลวไมครอบคลมุถึง นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถดาวนโหลดซอฟตแวรคอมพวิเตอร Nokia Map
Loader เพือ่ดาวนโหลดแผนทีไ่ด หากตองการติดตั้ง
Nokia Map Loader ลงในคอมพวิเตอรทีใ่ชงานรวมกัน
ได โปรดเขาไปที่ www.nokia.com/maps (ภาษา
องักฤษ)

เคล็ดลับ: หากไมตองการเสียคาบริการถายโอน
ขอมูล คุณสามารถใชแผนที่ไดโดยไมตองเชื่อม
ตออนิเทอรเน็ต และเรียกดูแผนที่ที่จัดเกบ็ไวใน

เครื่องหรือการดหนวยความจํา หากมีในเครื่อง
ของคุณ

หมายเหตุ: การดาวนโหลดเนื้อหา เชน แผนที่,
ภาพจากดาวเทยีม, ไฟลเสียง, คูมือหรือขอมูลจราจรอาจ
ทาํใหมีการสงขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

การทําแผนที่เกอืบทั้งหมดนั้นจะไมถูกตองแมนยําและ
ไมเสร็จสมบูรณในบางอาณาเขต โปรดอยาเชื่อถือตอ
แผนที่ทีคุ่ณดาวนโหลดมาเพือ่ใชในโทรศัพทนี้เพยีง
อยางเดียวเทานั้น

การจัดตําแหนงของเครือขาย
คุณสามารถใชเครือขายมือถอืคนหาทีต่ั้งปจจุบันของคุณ
วธิีการนีจ้ะเร็วกวาแตมีความแมนยํานอยกวา GPS และ
คุณไมสามารถใชตําแหนงนีเ้ปนจุดเริ่มตนในการนําทาง
ได

เลอืก เมนู > แผนที่

การใชเครอืขายเคลื่อนที่เพื่อระบุตําแหนง —  เลือก
วธิีระบุตําแหนงแบบใชเครือขายจากการตั้งคาโทรศัพท

เมื่อคุณเริ่มแอปพลิเคชั่นแผนที่ และการเชื่อมตอ GPS
ของคุณพรอม GPS จะเปลี่ยนเครือขายมือถือเปนวิธจีัด
ตําแหนง 93
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ใชแผนที่กับเข็มทิศ
เลอืก เมนู > แผนที่
เมื่อเปดใชงานเข็มทิศในอปุกรณของคุณ วงกลมรอบ
เข็มทศิจะเปนสีเขียว และมุมมองแผนที่จะหมุนโดย
อตัโนมัติตามทศิทางการชี้ของอปุกรณสวนบน

ในการปดใชงานเข็มทศิ ใหเลือก ตวัเลือก > เครือ่ง
มือ > เปดเข็มทิศ เมื่อไมไดใชงานเข็มทศิ วงกลมรอบ
เข็มทศิจะเปนสีขาว และมุมมองแผนทีจ่ะไมหมุนโดย
อตัโนมัติ

สัญลักษณบนจอภาพ
เลอืก เมนู > แผนที่
สัญลกัษณ GPS  แสดงสถานะของสัญญาณ
ดาวเทยีม หนึ่งแถบคือดาวเทียมหนึง่ดวง ขณะทีอ่ปุกรณ
พยายามหาสัญญาณดาวเทยีม แถบจะเปนสีเหลือง เมื่อ
เครื่องไดรับขอมูลจากดาวเทียมสําหรับ GPS อยางเพยีง
พอทีจ่ะคํานวณที่ตั้งของคุณ แถบจะกลายเปนสีเขียว ยิ่ง
มีแถบสีเขียวมาก การคํานวณที่ตั้งกย็ิ่งมีความนาเชื่อถอื
มาก

เบื้องตน เครื่องของคุณตองไดรับสัญญาณจากดาวเทียม
อยางนอยสี่ดวงเพือ่คํานวณที่ตั้งของคุณ หลังการ
คํานวณเบื้องตน สัญญาณจากดาวเทียมสามดวงอาจ
เพยีงพอ

เครื่องหมายถายโอนขอมูล  แสดงวามีการ
ใชการเชื่อมตออนิเทอรเน็ตและจํานวนขอมูลทีถ่ายโอน
นับตั้งแตเริ่มตนแอปพลิเคชั่น

การเลื่อนไปมาในแผนที่
เลอืก เมนู > แผนที่

เมื่อมีการเชื่อมตอ GPS อยู  จะแสดงทีต่ั้งปจจุบันของ
คุณบนแผนที่

ดูที่ตัง้ปจจบุันของคุณหรอืที่ตั้งสุดทายที่คุณ
รูจัก —  เลือก ตัวเลือก > ตําแหนง

การเลื่อนไปมาในแผนที่ —  ลากแผนที่ ตามคาเริ่ม
ตน แผนที่จะหันไปทางทิศเหนือ

เมื่อคุณเชื่อมตอกับขอมูลที่ใชงานอยูและเรียกดูแผนที่
บนหนาจอ ระบบจะดาวนโหลดแผนทีใ่หมโดยอตัโนมัติ
หากคุณเรียกดูบริเวณที่ไมครอบคลุมในแผนที่ที่ได
ดาวนโหลดมาแลว แผนทีจ่ะไดรับการจัดเก็บไวในหนวย
ความจําของเครื่องหรือการดหนวยความจําที่ใชรวมกัน
ไดโดยอตัโนมัติ หากมีในเครื่องของคุณ

การขยายและยอบนแผนที่ —  เลือก + และ -

การเปลี่ยนประเภทของแผนที่ —  เลือก ตัวเลือก >
โหมดแผนที่

นําทางไปยังปลายทาง
ในนาํทางไปยังปลายทางของคุณ คุณตองซือ้ใบอนญุาต
สําหรับการบริการการนําทาง

ในการซื้อใบอนุญาตสําหรับการเดินเทาและระบบนาํทาง
รถยนต เลือก ตัวเลือก > รานคาและใบอนุญาต >
ขับรถและเดิน ในการซื้อใบอนญุาตสําหรับระบบนาํทาง
ในการเดินเทาเทานั้น เลือก เดิน นีค่ือใบอนุญาตเฉพาะ
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ภูมิภาคและสามารถใชไดในพืน้ทีท่ี่เลือกไวเทานั้น คุณ
สามารถจายเงินสําหรับใบอนุญาตโดยใชบัตรเครดิตหรือ
รวมในใบเกบ็เงินคาโทรศัพทได หากไดรับการสนับสนุน
จากผูใหบริการของคุณ คุณสามารถถายโอนใบอนุญาต
จากอปุกรณของคุณไปยังอปุกรณอืน่ที่ใชงานรวมกนัได
แตใบอนุญาตสามารถใชงานไดกบัอุปกรณหนึ่งเครื่องใน
แตละครั้งเทานั้น

เมื่อคุณใชระบบนําทางบนรถยนตเปนครั้งแรก คุณจะได
รับแจงใหเลือกภาษาของเสียงแนะนาํและดาวนโหลด
ไฟลเสียงแนะนาํทีเ่กีย่วของ ในการเปลีย่นแปลงภาษา
ภายหลัง เมื่ออยูในหนาจอหลัก เลอืก ตวัเลือก >
เครือ่งมือ > ตัง้คา > การนําทาง > แนะนําดวย
เสียง เสียงแนะนาํจะไมมีใหสําหรับระบบนําทางสําหรับ
การเดินเทา

ในการเริ่มตนการนาํทาง ใหเลือกที่ตั้ง เคาะพืน้ที่ขอมูล
เหนอืแผนที่ และเลอืก ขับไปยัง หรือ เดนิไปที่

หากตองการหยุดการนําทาง เลือก หยุด

คนหาที่ตั้ง
ในการคนหาที่ตั้ง ใหเคาะพืน้ที่ขอมูลเหนอืแผนที่ แลว
เลอืก สํารวจ ใหปอนชื่อที่ตั้งลงในฟลดการคนหา
อปุกรณจะแนะนาํทีต่ั้งใกลเคียงทีต่รงกัน เลือกทีต่ั้งจาก
รายการ หรือปอนชื่อทีต่ั้งลงในฟลดการคนหา และเลอืก
คนหา
1. หากตองการคนหาที่อยูเฉพาะ ใหเลือกไอคอนคนหา
และ ที่อยู

2. ปอนขอมูลทีต่องการ ฟลดทีม่ีเครื่องหมายดอกจัน
(*) จะตองใสขอมูล

3. เลอืกที่อยูจากรายการทีม่ีรายละเอยีดตรงกนัที่
แนะนํา

หากตองการคนหาที่อยูที่จัดเกบ็ไวในรายการรายชื่อ ให
เลอืกไอคอนคนหา และ ที่อยู > ตวัเลือก > เลือกจาก
รายชือ่

หากตองการคนหาทีต่ั้งตามพกิดัของทีต่ั้ง เลือกไอคอน
คนหา และ สถานที่

หากตองการคนหาทีต่ั้งในหมวดทีก่ําหนด เชน ราน
อาหาร หรือ รานคา ใหเคาะพืน้ที่ขอมูลเหนอืแผนที่ และ
เลอืก สํารวจ เลือกหมวด และปอนเงื่อนไขการคนหาใน
ฟลดการคนหา

การวางแผนเสนทาง
คุณสามารถสรางเสนทางและดูเสนทางนั้นบนแผนทีไ่ด
เลอืก เมนู > แผนที่

การสรางเสนทาง
1. แตะที่จุดเริ่มตนของคุณบนแผนที่ หากตองการเพิ่ม
ปลายทางและที่ตั้งเพิม่เติมในเสนทาง เลือก เพิม่จุด
เสนทางใหม หากคุณตองการใชตําแหนงปจจุบัน
ของคุณเปนจุดเริ่มตน ใหเพิม่ปลายทางลงในเสน
ทาง

2. แตะที่พืน้ทีข่อมูลเหนือแผนที่ และเลอืก เพิ่มในเสน
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3. เลือก เพิ่มจดุเสนทางใหม แลวเพิม่ปลายทางและที่
ตั้งเพิ่มเติมในเสนทาง

การเปลี่ยนลําดบัของที่ตัง้ในเสนทาง —  แตะที่ที่ตั้ง
และเลอืก ยาย แตะสถานทีท่ี่คุณตองการยายที่ตั้ง และ
เลอืก เลือก

การแสดงเสนทางบนแผนที่ —  เลือก แสดงเสนทาง

การนําทางไปยังปลายทาง —  เลือก แสดงเสน
ทาง > ตัวเลือก > เริม่ขับรถ หรือ เริม่เดนิ ในการที่
จะนาํทางได คุณตองซือ้ใบอนุญาต

การจัดเก็บเสนทาง —  เลือก แสดงเสนทาง > ตวั
เลือก > จัดเกบ็เสนทาง

การจัดเก็บและสงที่ตั้ง
คุณสามารถจัดเกบ็ทีต่ั้งโปรดของคุณลงในอปุกรณของ
คุณและสงไปยังอปุกรณทีใ่ชงานรวมกนัได

เลอืก เมนู > แผนที่

การจัดเก็บที่ตั้งลงในอุปกรณของคุณ —  แตะที่ที่
ตั้ง แตะพืน้ที่ขอมูลเหนือแผนที่ และเลอืก จัดเกบ็

การดทูี่ตั้งที่จัดเก็บไวของคุณ —  ในหนาจอหลัก
เลอืก ตวัเลือก > รายการโปรด

การสงที่ตั้งไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได —  แตะที่
ทีต่ั้ง และเลือก สง

การดูรายการที่คุณจัดเก็บไว
คุณสามารถเรียงลําดับที่ตั้งและเสนทางที่คุณไดจัดเกบ็
ไวในอปุกรณ และดูบนแผนที่ได นอกจากนี้คุณยัง
สามารถสรางชุดสะสมรายการสถานที่โปรดของคุณ เชน
รานอาหารและพพิธิภัณฑ

เลอืก เมนู > แผนที่

การดทูี่ตั้งและเสนทางที่จดัเก็บไว —  เลอืก ตวั
เลือก > รายการโปรด

การเรยีงลําดับที่ตั้งที่จัดเก็บไว  —  เลอืก สถานที่ >
ตัวเลือก > เรยีงลําดับ

การดทูี่ตั้งบนแผนที่ —  แตะทีท่ี่ตั้ง และเลอืก แสดง
บนแผนที่

การเพิม่ที่ตัง้ในเสนทาง —  แตะทีท่ี่ตั้ง และเลอืก เพิ่ม
ในเสนทาง

การสรางชุดสะสม —  เลือก ตัวเลือก > ชดุสะสม
ใหม

เดินสูจุดหมายปลายทางของ
คุณ
เมื่อคุณซื้อใบอนญุาตสําหรับการนําทางคนเดินเทา คุณ
สามารถสรางเสนทางที่รวมถงึพืน้ทีเ่ดินเทาและสวน
สาธารณะ รวมทัง้ใหความสําคัญเปนอนัดับแรกกบัทาง
เดินเทาและถนนที่เลก็กวา และละเวนมอเตอรเวย
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คุณสามารถใชใบอนุญาตเพือ่รับบริการคนหาทีป่รับปรุง
ใหมสําหรับอปุกรณของคุณ หากมีบริการนีใ้นประเทศ
หรือภูมิภาคของคุณ บริการคนหาที่ปรับปรุงใหมชวยให
คุณสามารถคนหาขอมูลเกีย่วกบักิจกรรมและการทอง
เที่ยวตางๆ ในทองถิ่นเมื่อคุณดําเนินการคนหา

เลอืก เมนู > แผนที่

การซื้อใบอนุญาตสําหรบัการนําทางคนเดินเทา — 
เลอืก ตวัเลือก > รานคาและใบอนุญาต > ตวั
เลือก > รานคาสําหรบัภมูิภาคอื่นๆ > ทุกภมูิภาค >
City Explorer คุณสามารถชําระคาใบอนญุาตไดดวย
บัตรเครดิตหรือในใบเรียกเกบ็เงินคาโทรศัพท หากผูให
บริการของคุณสนบัสนุน

การเริม่การนําทาง —  แตะที่ทีต่ั้ง แตะพืน้ทีข่อมูล
เหนอืแผนที่ และเลอืก เดนิไปที่
ระยะหางจากจุดเริ่มตนจนถงึจุดสิ้นสุดของเสนทางเดิน
เทาจะจํากดัไวไมเกนิ 50 กโิลเมตร (31 ไมล) และ
ความเร็วที่ใชเดินทางตองไมเกนิ 30 กม./ชม. (18 ไมล/
ชม.) ถาใชความเร็วเกนิกวาที่กาํหนด การนาํทางจะหยุด
ลงและจะกลบัมาใชไดใหมเมื่อความเร็วลดลงอยูในขีด
จํากัด

หากปลายทางอยูในภูมิประเทศทีม่ีสภาพทรุกนัดาร จะมี
การแสดงเสนทางเปนเสนตรงเพือ่ระบุทิศทางการเดิน

ไมมีเสียงแนะนําสําหรับการนําทางคนเดินเทา แต
อปุกรณจะนําทางคุณดวยแบบเสียงหรือการสั่นประมาณ
20 เมตร (22 หลา) กอนที่จะตองเลี้ยวหรือกลบัรถอกี
ครั้ง วิธีการนําทางขึ้นอยูกบัการตั้งคาของรูปแบบที่ใช
งานอยูในอปุกรณของคุณในขณะนั้น

การดูภาพรวมเสนทาง —  เลอืก ตวัเลือก > ภาพ
รวมเสนทาง

การหยุดการนําทาง —  เลือก หยุด

ขับรถสูจุดหมายปลายทางของ
คุณ
คุณสามารถซื้อใบอนญุาตสําหรับการนําทางโดยการเดิน
เทาหรือรถยนต ใบอนุญาตนี้ใชไดเฉพาะในภูมิภาคทีร่ะบุ
และสามารถใชไดในพืน้ทีท่ี่เลือกไวเทานัน้

ในการชวยการนาํทางและการขับรถ คุณยังมีบริการที่ให
ความชวยเหลือเกี่ยวกบัชองทางเดินรถและเตือนขีด
จํากดัความเร็ว หากมีบริการนีใ้นประเทศหรือภูมิภาคของ
คุณ

เลอืก เมนู > แผนที่

การซื้อใบอนุญาต —  เลอืก ตวัเลือก > รานคาและ
ใบอนุญาต > รานคา > การขับขี่ %s
การเริม่ตนการนําทางทางรถยนต —  เลือกทีต่ั้ง แตะ
พืน้ที่ขอมูลเหนือแผนที่ และเลือก ขับไปยัง
เมื่อคุณใชการนําทางทางรถยนตเปนครั้งแรก เครื่องจะ
ขอใหคุณเลือกภาษาของเสียงแนะนํา และดาวนโหลด
ไฟลเสียงแนะนาํทีเ่กีย่วของ

หมายเหตุ: การดาวนโหลดเนื้อหา เชน แผนที่,
ภาพจากดาวเทยีม, ไฟลเสียง, คูมือหรือขอมูลจราจรอาจ
ทาํใหมีการสงขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
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ในการสลับระหวางมุมมองตางๆ กนัระหวางการนาํทาง
ใหแตะที่ทีพ่ืน้ที่ขอมูลเหนือแผนที่ และเลือก มุมมอง
2D, มุมมอง 3D, มุมมองลูกศร หรือ ภาพรวมเสนทาง

การคนหาเสนทางทางเลือก —  เลอืก ตวัเลือก >
เสนทางอื่น

การฟงเสียงแนะนําซ้ํา —  เลือก ตัวเลือก > ทําซ้ํา

การปรบัระดบัเสียงของเสียงแนะนํา —  เลือก 
ตัวเลือก > ระดบัเสียง

การดรูะยะทางและระยะเวลาในการเดินทาง — 
เลอืก ตวัเลือก > แดชบอรด

การหยุดการนําทาง —  เลือก หยุด
สิ่งสําคัญอันดับแรกทีคุ่ณควรคํานึงในขณะใชแผนที่ คือ
ความปลอดภัยบนทองถนน ผูขับขี่ยานพาหนะไมควรใช
บริการขณะขับรถ

การจราจรและความปลอดภัย
บริการขอมูลการจราจรตามเวลาจริงจะใหขอมูลเกีย่วกบั
สภาพการจราจรที่อาจสงผลตอการเดินทางของคุณ คุณ
สามารถซือ้และดาวนโหลดบริการขอมูลการจราจรลงใน
อปุกรณของคุณได หากมีบริการในประเทศหรือภูมิภาค
ของคุณ

เมื่อคุณซื้อใบอนญุาต ที่ตั้งของกลองจับความเร็วจะ
ปรากฏบนเสนทางของคุณระหวางการนําทางและการ
ติดตาม หากเปดใชงานคุณสมบัตินีแ้ละมีบริการสําหรับ
ประเทศหรือภูมิภาคของคุณ เขตปกครองศาลบางแหง
ไมอนญุาตใหใชหรือจํากดัการใชงานขอมูลที่ตั้งของ

กลองจับความเร็ว Nokia ไมขอรับผดิชอบตอความถูก
ตองแมนยํา หรือผลลพัธจากการใชขอมูลทีต่ั้งของกลอง
จับความเร็ว
เลอืก เมนู > แผนที่

หมายเหตุ: การดาวนโหลดเนือ้หา เชน แผนที่,
ภาพจากดาวเทยีม, ไฟลเสียง, คูมือหรือขอมูลจราจรอาจ
ทําใหมีการสงขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

เนือ้หา เชน ภาพจากดาวเทียม คูมือ ขอมูลเกีย่วกบั
สภาพอากาศและจราจร รวมทัง้บริการที่เกีย่วของสราง
ขึ้นโดยบริษทัอืน่ทีไ่มเกีย่วของกบั Nokia เนื้อหาบาง
อยางอาจไมถูกตองแมนยําและไมสมบูรณ ทัง้นี้ขึ้นอยู
กับความพรอมในการใหบริการ คุณจึงไมควรอางองิ
เนือ้หาทีก่ลาวมาขางตนและบริการทีเ่กี่ยวของเพยีง
อยางเดียว

การซื้อใบอนุญาตสําหรบับรกิารขอมูลจราจร — 
เลอืก ตัวเลือก > รานคาและใบอนุญาต > รานคา >
การจราจรและความปลอดภัย %s
การดขูอมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจร —  เลอืก ตวั
เลือก > ขอมูลจราจร สภาพการจราจรจะปรากฏบน
แผนทีเ่ปนรูปสามเหลี่ยมและเสนตางๆ

การดรูายละเอียดและตัวเลือกการเปลี่ยนเสนทาง
ใหมๆ ที่เปนไปได —  เลอืก ตวัเลือก > เปด

การอัพเดตขอมูลจราจร —  เลือก อัพเดตขอมูล
จราจร
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การตั้งคาอุปกรณใหหลีกเลี่ยงสภาพการจราจร — 
ในหนาจอหลัก เลือก ตัวเลือก > เครือ่งมือ > 
ตั้งคา > การนําทาง > เปลี่ยนทางหลบการจราจร

การตั้งคาแผนที่
เลอืก เมนู > แผนที่
เลอืก ตัวเลือก > เครือ่งมือ > ตัง้คา และจากตัวเลือก
ตอไปนี้

● อินเทอรเน็ต  — กาํหนดการตั้งคาอนิเทอรเน็ต
● การนําทาง  — กาํหนดการตั้งคาการนาํทาง
● เสนทาง  — กําหนดการตั้งคาเสนทาง
● แผนที่  — กําหนดการตั้งคาแผนที่
● การซิงโครไนซ  — กาํหนดการตั้งคาสําหรับการ

โครไนซรายการที่ไดรับการจัดเกบ็ไวดวยบริการบน
เวบ็ของแผนที ่Ovi

การตั้งคาอินเทอรเน็ต
เลอืก เมนู > แผนที่
เลอืก ตวัเลือก > เครือ่งมือ > ตัง้คา >
อินเทอรเน็ต และจากตัวเลือกตอไปนี้

● ออนไลนเมื่อเริม่ตน  — ตั้งคาอปุกรณใหเปดการ
เชื่อมตออนิเทอรเน็ตเมื่อคุณเปดแผนที่

● จุดเชือ่มตอเริม่ตน หรือ ปลายทางเครอื
ขาย — เลือกจุดเชื่อมตอที่จะใชเมื่อเชื่อมตอกบั
อนิเทอรเนต็

● คําเตือนการโทรขามแดน  — ตั้งคาโทรศัพทเพื่อ
แจงใหทราบเมื่อโทรศัพทลงทะเบียนกบัเครือขายที่
ไมใชเครือขายโฮมของคุณ

การตั้งคาการนําทาง
เลอืก เมนู > แผนที่
เลอืก ตวัเลือก > เครือ่งมือ > ตัง้คา > การนําทาง
และจากตัวเลือกตอไปนี้

● แนะนําดวยเสียง  — เลือกภาษาของเสียงแนะนํา
สําหรับการนาํทางทางรถยนต หากคุณเลือกภาษาทีม่ี
ขอความ 'พรอมชื่อถนน' จะมีการเรียกชื่อถนน คุณ
อาจจําเปนตองดาวนโหลดไฟลเสียงกอนจึงจะ
สามารถเลอืกภาษาได

● ไฟดานหลัง  — ระบุการตั้งคาไฟดานหลัง
● ยอ/ขยายอัตโนมัติ  — ใชการซูมอตัโนมัติ
● อัพเดตขอมูลจราจร  — อพัเดตขอมูลเกีย่วกบัการ
จราจร

● เปลี่ยนทางหลบการจราจร  — วางแผนเสนทาง
ใหมเพือ่หลกีเลี่ยงการจราจร

● ตัวระบุเวลา  — แสดงเวลาเดินทางหรือเวลาที่จะถึง
จุดหมายโดยประมาณ

● ตัวเตือนขีดจํากดัความเรว็  — ตั้งคาอปุกรณใหแจง
เตือนเมื่อคุณใชความเร็วเกินกวาที่จํากัด หากมีขอมูล
การจํากดัความเร็วสําหรับเสนทางของคุณ

● ตัวเตือนจดุความปลอดภัย  — ตั้งอปุกรณใหแจง
เตือนเมื่อคุณเขาใกลกลองจับความเร็ว หากมีขอมูล
ดังกลาวสําหรับเสนทางของคุณ
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● การปรบัปรงุแผนที่  — อนุญาตให Nokia ใชขอมูล
จากอปุกรณของคุณเพือ่ปรับปรุงแอปพลเิคชั่นแผนที่
ขอมูลจะถูกเกบ็รวบรวมเปนระยะๆ ขณะทีคุ่ณเดินทาง
โดยใชความเร็วของรถยนตตามปกติ และจะเปน
ขอมูลทีไ่มระบุนามรวมทัง้ถูกเขารหัสไว ขอมูล
ประกอบดวยทิศทางของคุณ ความเร็ว ทีต่ั้ง เวลาที่ใช
ดาวเทียม และความถูกตองแมนยําของการระบุ
ตําแหนง ขอมูลจะถูกสงเมื่อคุณใชแผนทีผ่านการ
เชื่อมตอเครือขายในพืน้ทีแ่บบใชสายหรือไรสาย
เทานั้น ขอมูลจะถกูลบจากเครื่องของคุณทนัททีี่สง

ตัวเลือกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกนั

การตั้งคาเสนทาง
คุณสามารถเลือกโหมดการขนสงทีใ่ชเมื่อสรางเสนทาง
และเลอืกลกัษณะทีคุ่ณตองการใหเสนทางใช

เลอืก เมนู > แผนที่

การแกไขการตั้งคาเสนทาง —  เลือก ตัวเลือก >
เครือ่งมือ > ตั้งคา > เสนทาง

การเลือกโหมดการขนสง —  เลือก โหมด
การขนสง > เดิน หรือ ขับรถ หากคุณเลอืก เดิน ถนน
ทางเดียวจะเปนถนนสายปกติ และคุณสามารถใชเสน
ทางเดินเทาได

การใชเสนทางที่เรว็ที่สุด —  เลอืก การเลือกเสน
ทาง > เสนทางที่เรว็กวา ตัวเลือกนี้สามารถนํามา
ใชไดเฉพาะเมื่อคุณไดเลือก ขับรถ เปนโหมดการขนสง
แลว

การใชเสนทางที่สั้นที่สุด —  เลือก การเลือกเสน
ทาง > เสนทางที่ใกลกวา
ในการวางแผนเสนทางที่เปนทัง้เสนทางทีใ่กลที่สุดและ
เร็วที่สุด เลือก การเลือกเสนทาง > เหมาะสม
คุณยังสามารถเลือกเพือ่ใชหรือหลีกเลี่ยงการใช
มอเตอรเวย อโุมงค เรือขามฟาก และทางดวน

การตั้งคาแผนที่
เลอืก เมนู > แผนที่
เลอืก ตัวเลือก > เครือ่งมือ > ตั้งคา > แผนที่ และ
จากตัวเลอืกตอไปนี้

● ประเภท  — เลอืกประเภทของจุดนาสนใจทีคุ่ณ
ตองการใหปรากฏบนแผนที่

● สี  — ใชโครงสรางสีใหคุมคาสําหรับการใชตอนกลาง
วันหรือกลางคืน

● ความจําที่จะใช  — เลอืกตําแหนงในโทรศัพทของ
คุณที่จะใชบันทึกไฟลแผนที่

● ใชความจําสูงสุด  — เลอืกปริมาณพืน้ทีห่นวยความ
จําทีใ่ชไดสําหรับจัดเกบ็แผนที่ เมื่อใชพืน้ที่หนวย
ความจําจนถงึขีดจํากดั จะมีการลบแผนที่ที่เกาทีสุ่ด
ออก

● ระบบของหนวยวัด  — เลือกระบบเมตริกหรือระบบ
องักฤษ
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อัพเดตแผนที่
ในการอพัเดตแผนที่และไฟลการนําทางดวยเสียงใน
อปุกรณที่ใชรวมกนัได ใหดาวนโหลด Nokia Maps
Updater ลงในคอมพวิเตอรของคุณจาก
www.nokia.com/maps เชื่อมตออปุกรณเขากับ
คอมพวิเตอร เปด Nokia Maps Updater และปฏิบัติดังนี้
1. เลอืกภาษาของคุณจากรายการ

2. หากเชื่อมตอคอมพวิเตอรเขากบัอปุกรณมากกวา
หนึ่งเครื่อง ใหเลือกอปุกรณจากรายการ

3. เมื่อ Nokia Maps Updater พบการอพัเดต ให
โหลดขอมูลลงอปุกรณของคุณ

4. ยอมรับการดาวนโหลดในอปุกรณของคุณ เมื่อมีการ
แจงเตือนในหนาจออปุกรณ

Nokia Map Loader
ดวยแอปพลเิคชั่น Nokia Map Loader นี้ คุณจะสามารถ
ดาวนโหลดแผนที่และไฟลเสียงแนะนําจากอนิเทอรเน็ต
ไปยังหนวยความจําของโทรศัพทหรือการดหนวยความ
จําที่ใชงานรวมกนัได คุณตองใชแอปพลิเคชั่นแผนที่
และเรียกดูแผนที่อยางนอยหนึง่ครั้งกอนใชงาน Nokia
Map Loader เนือ่งจาก Nokia Map Loader จะใชขอมูล
แผนที่ในการตรวจสอบเวอรชันของแผนทีท่ี่จะ
ดาวนโหลด

หากตองการติดตั้ง Nokia Map Loader ลงใน
คอมพวิเตอรทีใ่ชงานรวมกนัได ใหไปที่

www.nokia.com/maps (ภาษาอังกฤษ) และปฏิบัติ
ตามคําแนะนาํบนหนาจอ
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กลอง
โทรศัพทของคุณรองรับความละเอยีดในการถายภาพ
2592x1944 pixels (5 megapixels) ความละเอยีดภาพ
ในคูมือนี้อาจแตกตางจากที่ปรากฏจริง

เพือ่ใหไดคุณภาพภาพที่ดี ใหเช็ดเลนสกลองดวยผา
สะอาดอยางระมัดระวงั

เปดใชกลอง
ในการเปดใชกลอง เปดฝาครอบเลนส หากกลองทํางาน
อยูในพืน้หลงั และเปดฝาครอบเลนสอยู กดปุมกลองเพือ่
เปดกลอง

จับภาพ
การตัง้คาการจับภาพและบันทกึ
ในการเปดการตั้งคาการจับภาพและบันทึก กอนจับภาพ
หรือบันทึกวิดีโอคลปิ เลอืก เมนู > แอปพลิเคชั่น >
กลอง และ 

หนาจอการตั้งคาการจับภาพและการบันทกึจะมีทางลัด
เขาสูรายการตางๆ และการตั้งคากอนการจับภาพหรือ
บันทึกวิดีโอคลิป

การตั้งคาการจับภาพและบันทกึจะกลบัสูการตั้งคาเริ่ม
ตน หลงัจากทีคุ่ณปดกลอง

เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้

 —  เลือกภาพ

 หรือ  —  เปลีย่นระหวางมุมมองวิดีโอและภาพ

 หรือ  —  แสดงหรือซอนชองมองภาพ (ภาพ
เทานั้น)

 —  ใชตัวจับเวลา (ภาพเทานั้น)

 —  ใชงานโหมดตอเนื่อง (ภาพเทานั้น)

  —  เปด รูปถาย

การตั้งคารูปภาพ:
 —  เลือกเอฟเฟกตสี

 —  ปรับความสมดุลสีขาว เลือกสภาพแสงปจจุบัน
ชวยใหปรับสีภาพอยางถกูตองสมจริงมากขึ้น

 —  ปรับการชดเชยแสง (ภาพเทานั้น) หากคุณถาย
วัตถุทีม่ืดโดยมีพืน้หลังสวางมาก เชน ทามกลางหิมะ
ปรับสภาพแสดงเปน +1 หรือ +2 เพือ่ชดเชยสําหรับ
ความสวางพืน้หลัง สําหรับวตัถุทีส่วางและที่พืน้หลังมืด
ใหตั้งเปน -1 หรือ -2

 —  ปรับความไวแสง (ภาพเทานั้น) เพิม่ความไวของ
แสงในบริเวณที่มีแสงนอยเพือ่หลีกเลี่ยนภาพทีม่ืดเกนิ
ไป และภาพที่เบลอ การเพิม่ความไวแสงอาจเพิม่ความ
เบลอของภาพดวย

 —  ปรับความคมชัด (ภาพเทานั้น) ปรับความตาง
ระหวางสวนของภาพที่สวางที่สุดและมืดที่สุด102
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  —  ปรับความชัด (ภาพเทานั้น)

หนาจออาจเปลี่ยนใหตรงกบัการตั้งคาทีคุ่ณกาํหนด

การตั้งคาการจับภาพเปนโหมดการถายภาพเฉพาะ การ
สลบัระหวางโหมดไมเปนการรีเซต็การตั้งคาทีร่ะบุ

หากคุณเลือกภาพใหม การตั้งคาการจับภาพจะถูกแทนที่
โดยภาพที่เลือก คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาการจับ
ภาพ หลังการเลือกภาพหากจําเปน

การบันทึกภาพทีถ่ายไวอาจใชเวลานาน หากคุณเปลี่ยน
การตั้งคาการซูม สภาพแสง หรือสี

การถายภาพ
เมื่อถายภาพ โปรดทราบวา:

● ใชทั้งสองมือถอืกลองใหนิ่ง

● ภาพที่ซูมดวยระบบดิจิตอลจะมีคุณภาพของภาพต่ํา
กวาภาพทีไ่มไดซูม

● กลองถายรูปจะเขาสูโหมดประหยัดแบตเตอรี่ หาก
ไมมีการดําเนนิการใดๆ เปนเวลาหนึง่นาทีโดย
ประมาณ ในการถายภาพตอไป ใหเลอืก ทําตอ

● อยูในระยะหางที่ปลอดภัยเมื่อใชแฟลช อยาใชแฟลช
กบับุคคลหรือสัตวเมื่ออยูในระยะใกล อยาปดบัง
แฟลชขณะถายภาพ

หากตองการถายภาพดวยกลองหลัก ใหปฏิบัติดังนี้

1. ในการเปลีย่นจากโหมดวิดีโอเปนโหมดรูปภาพ หาก
จําเปน ใหเลือก  > 

2. หากตองการถายภาพ ใหกดปุมจับภาพ หามขยับ
โทรศัพทจนกวาจะมีการบันทึกภาพ และภาพสุดทาย
ปรากฏขึ้น

การถายภาพดวยกลองรอง —  ในการถายภาพ ให
เลอืก  หามขยับโทรศัพทจนกวาจะมีการบันทกึภาพ
และภาพสุดทายปรากฏขึ้น

ในการขยายหรือยอภาพขณะถาย ใหใชตัวเลือ่นการซูม

หากตองการใชแอปพลเิคชั่นอื่น โดยทีก่ลองยังทาํงาน
อยูในพืน้หลงั ใหกดปุมเมนู หากตองการกลับไปที่กลอง
ถายรูป ใหกดปุมจับภาพคางไว

ปุมควบคมุบนหนาจอและสัญลกัษณ
สําหรับการจับภาพนิ่ง
ชองเลง็ภาพนิง่แสดงสิ่งตอไปนี้

1 — สัญลกัษณโหมดจับภาพ

2 — ตัวเลื่อนการยอ/ขยาย ในการเปดและปดตัวเลือ่น
การยอ/ขยาย ใหแตะทีห่นาจอ

3 — ไอคอนจับภาพ แตะเพือ่จับภาพ
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4 — โหมดแฟลช แตะเพือ่เปลีย่นแปลงการตั้งคา

5 — การตั้งคาการจับภาพ แตะเพือ่เปลี่ยนแปลงการ
คา

6 — สัญลกัษณระดับประจุแบตเตอรี่

7 — สัญลกัษณความละเอียดของภาพ
8 — ตัวนับภาพ (จํานวนภาพโดยประมาณที่คุณสามารถ
ถายไดโดยการใชการตั้งคาคุณภาพของภาพปจจุบัน
และหนวยความจําทีม่ีอยู)

9 — หนวยความจําทีใ่ชอยู ขึ้นอยูกับการตั้งคาของ
โทรศัพทของคุณ โดยมีตัวเลือกตางๆ ดังนี ้หนวยความ
จํา โทรศัพท ( )

10 — สัญลกัษณสัญญาณ GPS

ขอมูลทีต่ั้ง
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชัน่ > กลอง

การเพิม่ขอมูลสถานที่ในสิ่งที่ถายไวทั้งหมด — 
เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา > แสดงขอมูล GPS >
เปดมีขอมูลสถานที่ใหสําหรับภาพที่ถายไวดวยกลอง
หลักเทานั้น

อาจใชเวลาหลายนาทีในการรับพกิดัทีต่ั้งของคุณ ความ
พรอมใชงานและคุณภาพของสัญญาณ GPS อาจไดรับ
ผลกระทบจากทีต่ั้งของคุณ อาคาร สิ่งกดีขวางตาม
ธรรมชาติ และสภาพอากาศ หากคุณแบงปนไฟลทีม่ี
ขอมูลที่ตั้ง จะมีการแบงปนขอมูลทีต่ั้งดวยเชนกนั และที่
ตั้งของคุณอาจปรากฏตอบุคคลอืน่ที่ดูไฟล โทรศัพท
จําเปนตองใชบริการเสริมจากระบบเครือขายเพือ่รับ
ขอมูลที่ตั้ง

สัญลกัษณขอมูลที่ตั้งมีดังนี้

●   — ไมมีขอมูลสถานทีต่ั้ง GPS จะทาํงานอยูทีพ่ืน้
หลังสักครู หากมีการเชื่อมตอของดาวเทยีมและตัวบงชี้
เปลี่ยนเปน  ในขณะนั้น ภาพที่ถายไวทัง้หมดและ
วิดีโอคลิปทีบ่ันทึกไวระหวางนั้นจะไดรับการกาํ
แท็กตามขอมูลตําแหนงของ GPS

●   — ขอมูลที่ตั้งพรอมใชงาน ระบบจะเพิม่ขอมูลที่ตั้ง
ลงในรายละเอยีดไฟล

ไฟลทีม่ีขอมูลที่ตั้งจะแสดงดวย  ในแอปพลเิคชั่น รูป
ถาย

หลงัการจับภาพ 
หลังจากที่คุณจับภาพ เลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้ (ใชได
เมื่อคุณเลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา > แสดงภาพที่
จับ > ใช)
●   — สงภาพเปนขอความมัลติมีเดียหรืออเีมล หรือ
ผานการเชื่อมตอ Bluetooth

●   — อปัโหลดภาพไปยังอัลบั้มออนไลนทีใ่ชได
●  ลบ  — ลบภาพ

ในการใชภาพเปนภาพพืน้หลังทีแ่สดงในหนาจอหลัก ให
เลอืก ตัวเลือก > ใชภาพ > ตั้งเปนภาพพืน้หลัง

ในการตั้งภาพเปนภาพการโทรเริ่มตนที่ใชสําหรับการ
โทรทัง้หมด เลือก ตวัเลือก > ใชภาพ > ตัง้เปนภาพ
การโทร

ในการกําหนดภาพใหกบัรายชื่อ ตวัเลือก > ใชภาพ >
กําหนดใหรายชื่อ104
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ในการกลบัไปทีช่องมองภาพเพือ่จับภาพใหม กดปุมถาย
ภาพ

แฟลชและไฟวิดโีอ
อยูในระยะหางทีป่ลอดภัยเมื่อใชแฟลช อยาใชแฟลชกบั
บุคคลหรือสัตวเมื่ออยูในระยะใกล อยาปดบังแฟลชขณะ
ถายภาพ
กลองของโทรศัพทมีแฟลช LED คูสําหรับสภาพแสงนอย
ในการเลอืกโหมดแฟลชที่ตองการ แตะสัญลักษณโหมด
แฟลชปจจุบัน ซึ่งเปนหนึง่ในตัวเลือกตอไปนี้:
อัตโนมัต,ิ ลดจุดตาแดง, เปด และ ปด

หลกีเลี่ยงการสัมผัส LED ของแฟลชเมื่อมีการถอดฝา
ดานหลงัออก LED อาจรอนหลังจากการใชงานเปนเวลา
นาน

ไฟวิดีโอ

ในการเพิม่ระดับแสงระหวางการบันทึกวิดีโอในสภาพทีม่ี
แสงนอย ใหเลอืก 

ฉาก
ฉากชวยคุณในการคนหาการตั้งคาสีและการตั้งคาแสงที่
ถกูตองสําหรับสภาพแวดลอมปจจุบัน การตั้งคาของฉาก
แตละฉากจะถกูกําหนดไวตามสภาพแวดลอมหรือ
ลกัษณะเฉพาะ

ฉากเริ่มตนในภาพและวิดีโอคือ อัตโนมัติ (แสดงดวย
)

ในการเปลีย่นฉาก เลือก  > โหมดฉาก และฉาก

ในการทาํฉากของคุณใหเหมาะกบัสภาพแวดลอม เลื่อน
ไปที่ ผูใชกําหนด และเลือก แกไข ในฉากที่ระบุโดยผู
ใช คุณสามารถปรับสภาพแสงและการตั้งคาสี ในการคัด
ลอกการตั้งคาของฉากอืน่ เลือก ตามโหมดฉาก และ
ฉากที่ตองการ ในการจัดเกบ็การเปลี่ยนแปลง และกลับ
ไปยังรายการฉาก ใหเลือก กลับ ในการเปดใชฉากของ
คุณเอง ใหเลือก ผูใชกําหนด > เลือก

ภาพตามลําดับ
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชั่น > กลอง
โหมดลําดับใชไดในกลองหลัก

หากตองการเริ่มถายภาพในโหมดตอเนือ่ง ใหเลือก
 > ตอเนื่อง ในการปดหนาตางการตั้งคา เลือก 

กดคางไวที่ปุมจับภาพ โทรศัพทจะจับภาพจนกวาจะ
เลอืก หยุด หรือจนกวาหนวยความจําจะเต็ม

โดยจะแสดงภาพเปนตาราง ในการดูภาพ เลือกภาพ ใน
การกลับไปทีโ่หมดภาพตอเนือ่ง กดปุมถายภาพ

คุณสามารถใชโหมดตอเนื่องดวยการตั้งเวลา

ในการเลกิใชโหมดตอเนื่อง เลือก  > ภาพเดียว

คณุเองก็อยูในภาพไดโดยใชตวัจับ
เวลา
ใชตัวจับเวลาเพือ่ทําใหการถายภาพชาลง และคุณ
สามารถใหมีตัวคุณเองอยูในรูปภาพได

ในการตั้งระยะหนวงตัวจับเวลา เลือก  >  และระยะ
หนวงที่จําเปนกอนที่ภาพจะถูกถาย 105
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ในการเปดใชงานตัวจับเวลา เลอืก ใชงาน ไอคอน
นาฬิกาจับเวลาบนหนาจอจะกะพริบ และเวลาทีเ่หลอืจะ
ปรากฏขึ้นเมื่อตัวนับเวลาดําเนนิการอยู กลองจะถายภาพ
หลังจากระยะหนวงที่เลือกไวผานไป

ในการปดตัวจับเวลา เลอืก  >  > 

เคล็ดลับ: เลือก 2 วินาที เพือ่ใหมือนิ่งขณะถาย
ภาพ

การบนัทึกวิดีโอ
บันทกึวิดีโอ
1. ในการสลับจากโหมดภาพไปทีโ่หมดวิดีโอ หาก
จําเปน เลือก  และโหมดวดิีโอ 

2. เมื่อจะเริ่มบันทกึ ใหกดปุมจับภาพ หรือเลอืก 
ไอคอนบันทึกสีแดงจะปรากฏขึ้น

3. ในการหยุดบันทึกชั่วคราว ใหเลือก หยุดพัก ในการ
ทําตอ เลือก ทําตอ หากคุณหยุดบันทึกและไมไดกด
ปุมใดๆ ในหนึ่งนาที การบันทึกจะหยุด

หากตองการยอและขยายรูปภาพ ใหใชปุมซมู

4. เมื่อจะหยุดบันทกึ ใหกดปุมจับภาพ คลิปวิดีโอจะถูก
จัดเกบ็โดยอตัโนมัติใน รูปถาย

ปุมควบคมุและสัญลักษณบันทึก
วิดโีอบนหนาจอ
ชองเล็งภาพวดิีโอแสดงสิ่งตอไปนี้

1 — สัญลกัษณโหมดจับภาพ

2 — สัญลกัษณเปดการปดเสียง
3 — ไอคอนจับภาพ เลือกเพือ่บันทกึคลิปวิดีโอ

4 — สัญลกัษณไฟวิดีโอ

5 — การตั้งคาการบันทึก เลือกเพือ่เปลี่ยนแปลงการ
คา

6 — สัญลกัษณระดับประจุแบตเตอรี่

7 — สัญลักษณคุณภาพวดิีโอ หากตองการเปลี่ยนแปลง
การตั้งคานี้ ใหเลอืก ตัวเลือก > การตัง้คา >
คุณภาพวิดีโอ
8 — ประเภทไฟลคลิปวิดีโอ

9 — เวลาบันทกึที่ใชได นอกจากนี้ขณะที่คุณบันทึก
สัญลกัษณความยาววิดีโอปจจุบันยังแสดงเวลาที่ผานไป
และเวลาที่เหลืออยู

10 — ตําแหนงที่จัดเกบ็คลิปวิดีโอไว

11 — สัญลกัษณสัญญาณ GPS
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หลงัจากบันทกึคลปิวิดโีอ
หลงัจากทีคุ่ณบันทกึคลิปวดิีโอ เลือกจากตัวเลือกตอไป
นี ้(ใชไดเมื่อคุณเลอืก ตัวเลือก > การตั้งคา > แสดง
วิดโีอที่ถายไว > ใช)
●  เลน  — เลนคลิปวดิีโอทีคุ่ณบันทึกไว
●   — อปัโหลดภาพไปยังอลับั้มออนไลนที่ใชได
●  ลบ  — ลบคลิปวิดีโอ

หากตองการกลับไปทีช่องมองภาพเพือ่บันทกึคลิปวิดีโอ
ใหม ใหกดปุมจับภาพ

การตั้งคากลอง
การตัง้คากลองสําหรับภาพนิ่ง
ในการเปลีย่นการตั้งคาหลัก ในโหมดรูปภาพ เลอืก ตวั
เลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้
● คุณภาพรปูภาพ  — ตั้งความละเอยีด ความละเอยีด
ภาพยิ่งสูง กย็ิ่งใชหนวยความจํามาก

● แสดงภาพที่จับ  — ดูภาพหลงัถาย หรือถายภาพตอ
ทนัที

● ชื่อภาพที่ตัง้ไว  — กําหนดชื่อเริ่มตนสําหรับภาพที่
ถายไว

● เสียงจับภาพ  — ตั้งเสียงเมื่อคุณถายภาพ
● หนวยความจําที่ใช  — เลือกตําแหนงทีจ่ะเกบ็ภาพ
ของคุณ

● แสดงขอมูล GPS  — หากตองการเพิ่มพกิดัตําแหนง
GPS ในแตละภาพ เลือก เปด การรับสัญญาณ GPS
อาจใชเวลานาน หรืออาจไมมีสัญญาณ

● หมุนภาพอัตโนมัต ิ —  เลือกวาตองการใหภาพที่ได
รับการถายไวเมื่อถือเครื่องตั้งตรง ไดรับการกลบัภาพ
เมื่อคุณเปดในภาพถายหรือไม

● เรยีกคืนการตัง้คากลอง  — เรียกคืนการตั้งคา
กลองใหเปนคาทีต่ั้งมา

การตัง้คาวิดโีอ
ในการเปลีย่นแปลงการตั้งคาหลัก ในโหมดวดิีโอ เลอืก
ตัวเลือก > การตัง้คา และจากตัวเลือกตอไปนี้
● คุณภาพวิดีโอ  — ตั้งคาคุณภาพของคลปิวดิีโอ
เลอืก การแบงใช หากคุณตองการสงคลิปวิดีโอโดย
ใชขอความมัลติมีเดีย คลปิไดรับการบันทกึโดยมี
ความละเอยีด QCIF ในรูปแบบไฟล 3GPP และจํากดั
ขนาดไวที่ 600 kB (ประมาณหนึ่งนาที) คุณอาจไม
สามารถสงคลปิวิดีโอทีจ่ัดเกบ็ไวในรูปแบบไฟล
MPEG4 ในขอความมัลติมีเดียได

● แสดงขอมูล GPS  — หากตองการเพิ่มพกิดัตําแหนง
GPS ในไฟลแตละไฟล เลอืก เปด การรับสัญญาณ
GPS อาจใชเวลานาน หรืออาจไมมีสัญญาณ

● การบนัทึกเสียง  — บันทกึเสียง
● แสดงวิดีโอที่ถายไว  — ดูเฟรมแรกของคลปิวดิีโอที่
บันทึกไวหลังจากหยุดการบันทึก ในการดูคลปิวดิีโอ
ทั้งหมด เลอืก เลน

● ชื่อวิดีโอที่ตัง้ไว  — ปอนชื่อเริ่มตนสําหรับคลิปวิดีโอ
ที่บันทกึไว

● หนวยความจําที่ใช  — เลือกตําแหนงที่จะเกบ็คลิป
วิดีโอของคุณ

● เรยีกคืนการตัง้คากลอง  — เรียกคืนการตั้งคา
กลองใหเปนคาทีต่ั้งมา
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รูปถาย
เกี่ยวกับรูปถาย
เลอืก เมนู > รปูถาย และจากตัวเลือกตอไปนี้

● ที่ถายไว  — ดูรูปภาพและวิดีโอคลิปทัง้หมดที่คุณ
เคยถายไว

● เดอืน  — ดูรูปภาพและวิดีโอคลิปที่จัดประเภทตาม
เดือนที่ถายและบันทึกไว ใชไดกบัสิ่งที่จับภาพหรือ
บันทึกไวดวยเครื่องของคุณเทานัน้

● อัลบั้ม  — ดูอลับั้มที่ตั้งไวและอลับั้มที่คุณสรางขึ้น
● แท็ก  — ดูแท็กทีคุ่ณสรางขึ้นสําหรับแตละรายการ
● ดาวนโหลด  — ดูรายการและคลปิวดิีโอที่
ดาวนโหลดจากเว็บ ไดรับเปนขอความมัลติมีเดียหรือ
อเีมล บันทกึไวในการดหนวยความจํา หรือคัดลอกไป
ยังหนวยความจําโทรศัพทจากการดหนวยความจํา
หรือแหลงอืน่ๆ

● แบงดู  — โพสตรูปภาพหรือวิดีโอไปที่เว็บ

การดูภาพและวิดีโอ
เลอืก เมนู > รปูถาย

ภาพและคลปิวิดีโอจะ
ถกูสงถึงคุณจาก
อุปกรณทีร่องรับ ในการ
ดูภาพหรือคลิปวดิีโอที่
ไดรับในรูปถาย คุณ
ตองบันทกึไวกอน

ไฟลภาพและวดิีโอ
คลิปไดรับการเรียงตาม
วันที่และเวลา ไฟล
ตางๆ จะปรากฏ ในการ
เรียกดูไฟลหลายๆ
ไฟล ใหปดขึ้นหรือลง

ในการเปดไฟล ให
เลอืกไฟลนั้น ในการดู
แถบเครื่องมือ ใหแตะที่
ภาพ ในการยอ/ขยายภาพ ใหใชแถบเลื่อนการซมู อตัรา
การซมูไมไดเก็บไวถาวร

ในการแกไขภาพหรือคลิปวดิีโอ เลอืกไฟล และ 
ตัวเลือก > แกไข

ในการดูรายละเอยีดของภาพ เลอืก ตวัเลือก > 
รายละเอียด

ในการพมิพภาพจากเครื่องพมิพที่ใชรวมกนัได ใหเลือก
ตัวเลือก > พิมพ
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การดูและการแกไข
ละเอียดไฟล

เลอืก เมนู > รูปถาย
ในการดูและแกไขคุณสมบัติภาพหรือวิดีโอคลิป ใหเลือก
ไฟล ตัวเลือก > รายละเอียด และจาก:

● ชื่อ  — ดูรูปภาพขนาดยอของไฟล และชื่อไฟล
ปจจุบัน หากตองการแกไขชื่อไฟล ใหเลอืกชองของ
ชื่อไฟล

● รายละเอียด  — ดูรายละเอยีดของไฟลแบบ free-
form ในการเพิม่รายละเอียด ใหเลือกชองนั้น

● แท็ก  — ดูแทก็ที่ใชปจจุบัน ในการเพิม่แทก็ในไฟล
ปจจุบัน ใหเลือก แท็กใหม

● อัลบั้ม  — ดูอัลบั้มที่ตั้งไฟลปจจุบัน
● ที่ตั้ง  — ดูขอมูลที่ตั้ง GPS หากมี
● ความละเอียด  — ดูขนาดรูปภาพเปนพกิเซล
● ระยะเวลา  — ดูความยาวของคลิปวิดีโอ
● ใบอนุญาต  — ดูสิทธิ์ DRM ของไฟลปจจุบัน
ตัวเลือกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกนั

การจัดวางรูปภาพและวิดีโอ
เลอืก เมนู > รูปถาย คุณสามารถจัดการไฟลไดดังนี้:

ในการดูรายการในมุมมองแทก็ เพิม่แท็กใหกบัรายการ

ในการดูรายการตามเดือน ใหเลอืก เดอืน

ในการสรางอลับั้มเพือ่จัดเกบ็รายการ ใหเลอืก อัลบั้ม >
ตวัเลือก > อัลบั้มใหม

หากตองการเพิ่มภาพหรือคลปิวดิีโอลงในอลับั้ม ให
เลอืกรายการและ ตวัเลือก > เพิ่มในอัลบัม้

ในการลบภาพหรือคลิปวดิีโอ เลือกรายการ และ ลบ จาก
แถบเครื่องมือทีเ่ปดใช

แถบเครื่องมือรูปถาย
จากแถบเครื่องมือที่เปดใช เลือกตัวเลือกทีต่องการ ตัว
เลอืกทีม่ีใหอาจหลากหลายขึ้นกบัหนาจอในขณะนั้น
และขึ้นอยูกบัภาพหรือวดิีโอคลปิที่คุณเลอืก

เมื่อดูภาพหรือคลปิวดิีโอในโหมดเต็มหนาจอ แตะที่
รายการเพือ่แสดงแถบเครื่องมือและแถบเลื่อนเพือ่ยอ
ขยาย

เลอืกภาพหรือคลิปวดิีโอจากรายการตอไปนี้

   สงภาพหรือคลิปวิดีโอ

   เลอืกภาพหรือคลิปวิดีโอ

   อปัโหลดภาพหรือวิดีโอคลิปไปยังอลับั้มออนไลนที่
รองรับการใชงาน (ใชไดหากคุณตั้งคาบัญชีสําหรับ
อลับั้มออนไลนที่รองรับ)

   ลบภาพหรือคลิปวดิีโอ

   เปลีย่นชื่อภาพหรือคลปิวิดีโอ

   ดูภาพเปนแบบภาพสไลด

   สรางอลับั้มใหม
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อัลบัม้
เลอืก เมนู > รปูถาย และ อัลบัม้
ดวยอลับั้ม คุณสามารจัดการภาพและคลปิวิดีโอได
สะดวกมากขึ้น

ในการสรางอลับั้มใหม เลือก 

ในการเพิม่ภาพหรือคลิปวดิีโอไปยังอลับั้ม เลอืกรายการ
และ ตัวเลือก > เพิม่ในอัลบั้ม รายการอลับั้มจะเปด
ขึ้น เลือกอลับั้มที่คุณตองการเพิม่ภาพหรือคลปิวิดีโอ
รายการทีคุ่ณเพิ่มไวในอลับั้มจะมองเห็นไดใน ภาพถาย

ในการลบภาพหรือคลปิวิดีโอออกจากอลับั้ม เลอืกอลับั้ม
และรายการ และเลือก ตัวเลือก > ลบจากอัลบัม้

แท็ก
เลอืก เมนู > รปูถาย
ใชแทก็จัดกลุมรายการสื่อในรูปถาย เบราเซอรแทก็
ดงแท็กทีใ่ชและจํานวนรายการทีเ่กีย่วกบัของแทก็ใน

ปจจุบัน

ในการกําหนดแทก็ใหกบัภาพ เลือกภาพ และ ตัว
เลือก > เพิม่แท็ก ในการสรางแท็ก เลอืก แท็กใหม

ในการดูแทก็ที่คุณสราง เลือก แท็ก ขนาดชื่อแท็กตอง
ตรงตามจํานวนรายการที่ไดรับการกาํหนดแทก็ไว ในการ
ดูภาพทั้งหมดที่เกีย่วของกบัแทก็ เลอืกแท็กที่ตองการ
จากรายการ

ในการดูรายการตามลาํดับตัวอกัษร เลือก ตัวเลือก >
ชื่อ

ในการดูรายการที่ใชบอยตามลําดับ เลอืก ตวัเลือก >
ความนิยม

ในการลบภาพออกจากแท็ก เลอืกแท็ก และภาพ และ
เลอืก ตัวเลือก > ลบจากแท็ก

สไลดโชว
เลอืก เมนู > รปูถาย

หากตองการดูภาพเปนภาพสไลด เลอืกภาพและ ตัว
เลือก > สไลดโชว > เลน ภาพสไลดเริ่มจากไฟลที่
เลอืก

หากตองการดูเฉพาะภาพที่เลือกเปนภาพสไลด เลือก
ตัวเลือก > เลือก/ไมเลือก > เลือก เพือ่เลือกภาพ ใน
การเริ่มตนภาพสไลด ใหเลอืก ตัวเลือก > สไลดโชว >
เลน

ในการดูภาพสไลดทีห่ยุดไวตอ เลือก ทําตอ

ในการสิ้นสุดภาพสไลด เลือก ยอนกลับ
กอนเริ่มสไลด ปรับการตั้งคาภาพสไลด เลอืก ตวั
เลือก > สไลดโชว > การตั้งคา และจาก:

● ลําดับรปูภาพ  — แสดงภาพจากที่ใหมหรือเกากวา
หรือกลับกัน

● เพลง  — เลอืกไฟลเพลงจากรายการ
● ความเร็วในการเปลี่ยน  — ปรับจังหวะเสียงสไลด

หากตองการปรับระดับเสียงระหวางสไลดโชว ใหใชปุม
ปรับระดับเสียง
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โหมด TV-out
ในการดูภาพทีถ่ายและคลิปวดิีโอที่บันทึกใน TV ที่
รองรับ ใหใชสาย Nokia Video Connectivity Cable
กอนดูภาพและวิดีโอคลิปใน TV คุณอาจตองกําหนดคา
TV-out และอัตราสวน
ในการดูภาพและคลิปวิดีโอใน TV ใหทําดังนี้
1. เชื่อมตอสาย Nokia Video Connectivity Cable เขา
กบัชองสัญญาณวดิีเขาของ TV ที่รองรับ

2. เชื่อมตอปลายสาย Nokia Video Connectivity Cable
อกีดานหนึ่งเขากบั Nokia AV Connector ของ
โทรศัพทของคุณ

3. คุณอาจตองเลอืกโหมดเคเบิล

4. เลอืก เมนู > รปูถาย และเรียกดูไฟลที่ตองการดู

เสียงทั้งหมด รวม
ทัง้สายทีใ่ชงาน
คลปิวิดีโอพรอม
เสียงสเตอริโอ
เสียงปุมกด และ
เสียงเรียกเขา จะ
สงไปที่ TV เมื่อ
เชื่อมตอสาย
Nokia Video Connectivity Cable เขากบัเครื่อง คุณ
สามารถใชไมโครโฟนของเครื่องไดตามปกติ

สําหรับเนื้อหาอื่นนอกเหนือจากคลิปวดิีโอ จอ TV จะ
แสดงสิ่งที่ปรากฏอยูบนจอโทรศัพท สวนคลิปวิดีโอจะ
แสดงบนจอ TV เทานั้น ไมแสดงบนจอโทรศัพท

คุณสามารถดภาพเปนสไลดบน TV ทุกรายการในอลับั้ม
หรือภาพที่เลือกไวจะปรากฏบน TV ในโหมดเต็มหนาจอ
ขณะทีเ่ลนเพลงที่เลอืก
คุณภาพภาพ TV อาจแตกตางกนัเนื่องจากความละเอยีด
จอภาพที่ตางกนั

คุณไมสามารถใช TV เปนชองมองภาพในโหมด TV-out
สัญญาณวิทยุไรสาย เชน สายเรียกเขา อาจรบกวนภาพ
TV

การแกไขรูปภาพ
โปรแกรมแกไขภาพ
ในการแกไขภาพ ในภาพ เลื่อนไปทีภ่าพ และเลือก
 ตัวเลือก > แกไข

ในการเพิม่เอฟเฟกตลงในภาพ ใหเลอืก ตวัเลือก >
เพิ่มเอฟเฟกต คุณสามารถครอบตัดและหมุนภาพ ปรับ
ความสวาง สี ความคมชัด และความละเอยีด เพิม่
เอฟเฟกต ขอความ ภาพตัดปะ หรือเฟรม ใหกบัภาพ

การครอบตดัภาพ
ในครอบตัดภาพ ใหเลอืก ตวัเลือก > เพิม่เอฟเฟกต
และ  (ครอบตัด)

ในการครอบตัดภาพเอง เลอืก ดวยตนเองเครื่องหมาย
กากบาทจะปรากฏที่มุมขวาลางและมุมซายบนของภาพ
ในการปรับขอบ ลากกากบาทจากมุม ในการตั้งพืน้ที่
ครอบตัด เลอืก ตัง้ เมื่อตั้งแลว คุณสามารถลากไปที่ 111
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บริเวณที่ครอบตัดโดยไมเปลี่ยนขนาดหรือสัดสวนภาพ
เมื่อคุณพอใจแลว เลอืก ครอบตัด

หากคุณเลือกอัตราสวนทีก่ําหนดไวลวงหนา อตัราสวนที่
เลอืกไวจะถูกลอ็คเมื่อคุณปรับขอบ

การลดจุดตาแดง
ในการลดตาแดงในภาพ เลือก ตัวเลือก > เพิ่ม
เอฟเฟกต และ  (ลบจดุแดงนัยนตา)

ลากกากบาทไปที่ดวงตา และเลือก ตัวเลือก > ตัง้ ลาก
เพือ่ปรับขนาดและยายลูปไปรอบรอบตา และเลอืก ตวั
เลือก > ลดเอฟเฟกตตาแดง เมื่อคุณแกไขภาพเสร็จ
เลอืก เรียบรอย

ในการจัดเกบ็การเปลีย่นแปลง และกลบัไปยังหนาจอที่
แลว ใหเลือก กลับ

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

ในการแกไขวิดีโอคลิปทีอ่ยูในรูปถาย ใหเลื่อนไปที่วิดีโอ
คลิป แลวเลือก ตัวเลือก > แกไข และเลือกจาก
รายการตอไปนี้

● รวม  — เพือ่เพิม่ภาพหรือวดิีโอคลปิลงในจุดเริ่มตน
หรือจุดสิ้นสุดของวดิีโอคลปิที่เลือก

● เปลี่ยนเสียง  — เพือ่เพิม่คลิปเสียงใหมและแทนที่
เสียงเดิมในวิดีโอคลิป

● เพิม่ตวัอักษร  — เพือ่เพิม่ขอความไปยังจุดเริ่มตน
หรือจุดสิ้นสุดของวิดีโอคลิป

● ตดั  — เพือ่ตัดวิดีโอ และเลือกสวนที่คุณตองการจัด
เกบ็ไวในวิดีโอคลิป

ในการจับภาพของคลปิวิดีโออยางรวดเร็ว ใหเลือก ตวั
เลือก > จับภาพ ในหนาจอภาพตัวอยางแบบภาพยอ
ใหกดปุมเลื่อน แลวเลอืก จับภาพ

การพิมพภาพ
คุณสามารถพมิพภาพจากอปุกรณทีใ่ชเครื่องพมิพซึง่ใช
งานรวมกบั PictBridge ได คุณสามารถพมิพภาพทีอ่ยูใน
รูปแบบ JPEG ไดเทานั้น
ในการพมิพภาพทีอ่ยูในภาพถาย กลอง หรือตัวดูภาพ ให
ทําเครื่องหมายเลือกภาพ และเลอืก ตวัเลือก > พมิพ

การเชื่อมตอกับเครื่องพิมพ
ในเมนยูอย พมิพ เลอืกวาคุณตองการพมิพภาพโดยใช
การเชื่อมตอ Bluetooth หรือใชสายเคเบิลขอมูล USB ที่
ใชรวมกนัได

หากคุณตองการพมิพโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB กอน
อื่นใหเชื่อมตออปุกรณของคุณเขากบัเครื่องพมิพที่ใช
รวมกนัไดโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB แลวเลือก ถาย
โอนภาพ เปนโหมดการเชื่อมตอ USB
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การพิมพตัวอยาง
เมื่อคุณเลือกเครื่องพมิพแลว ภาพที่เลอืกไวจะปรากฏ
โดยใชเคาโครงที่กําหนดไวลวงหนา

ในการเปลีย่นเคาโครง ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวาเพือ่
เรียกดูเคาโครงทัง้หมดที่มีอยูของเครื่องพมิพทีเ่ลอืก
หากภาพไมสามารถแสดงไดพอดีในหนาเดียว ใหเลือ่น
ขึ้นหรือลงเพือ่แสดงภาพเพิม่เติม

ในการตั้งคาเครื่องพมิพ ใหเลอืก ตัวเลือก > การตัง้คา
การพิมพ และจากตัวเลือกตอไปนี้ ในการเลือกขนาด
กระดาษ เลอืก ขนาดกระดาษ

ในการเลือกคุณภาพการพมิพ เลอืก คณุภาพการพมิพ

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

ในการแบงปนภาพและวิดีโอออนไลน คุณตองมีบัญชีที่
ใชบริการแบงปนภาพออนไลนได โดยปกติ คุณสามารถ
สมัครใชบริการบนเว็บเพจของผูใหบริการได โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเพิม่เติม
การใชบริการนี้อาจเกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมาก
ผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูล

เพิม่เติมเกีย่วกบัคาบริการการสงขอมูลไดจากผูให
บริการของคุณ
วธิีการเชื่อมตอที่แนะนําคือ WLAN
ในการอพัโหลดไฟลจากภาพถายไปยังบริการออนไลน
ใหเลอืก เมนู > รปูถาย เลอืกไฟลที่ตองการ แลว
เลอืก ตัวเลือก > สง > อัพโหลด หรือแบงใชบน Ovi
หากตองการทราบรายละเอยีดเพิม่เติมเกีย่วกบัแอปพลิ
เคชั่นและผูใหบริการที่มีบริการดังกลาว โปรดไปทีห่นา
สนบัสนุนผลติภัณฑ Nokia หรือเวบ็ไซต Nokia ใน
ประเทศของคุณ
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เพลง
คําเตอืน:  การรับฟงเสียงที่ดังเกนิไปอยางตอ

เนือ่งอาจเปนอนัตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟง
เพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถอืโทรศัพทไวใกลหู
ระหวางการใชลําโพง

การเลนเพลงหรือพอดคาสต
เลอืก เมนู > เพลง > คลังเพลง
ในการเลนเพลงหรือพอดคาสต

1. เลือกชนดิเพือ่เลื่อนไปทีเ่พลงหรือพอดคาสต

2. ในการเลนเพลง ใหเลือกเพลงจากรายการ

หยุดเลน แตะ ; เลนตอ แตะ 

เดินหนาหรือกรอกลบัอยางเร็ว แตะคางที่  หรือ 

ไปยังรายการถดัไปโดยแตะ
 ในการกลบัไปที่จุดเริ่ม

ตนรายการ แตะ  ในการ
ขามไปทีร่ายการกอนหนา
แตะ อกีครั้ง ภายใน 2
วินาทหีลังจากเริ่มเลน

เปดหรือปดการเลนสุม ( )
เลอืก ตัวเลือก > เลนแบบ
สุม

เลนซ้ํา ( ), ทุกรายการ
( ) หรือปดการเลนซ้ํา
เลอืก ตัวเลือก > เลนซ้ํา

หากเลนพอดคาสต การเลนสุมและเลนซ้ํา จะปดโดย
อัตโนมัติ

ในการแกไขเสียงเพลง เลอืก ตวัเลือก > อีควอไล

ในการแกไขความสมดุลเสียง เลือก ตวัเลือก > การ
คา

หากตองการกลับสูหนาจอหลักโดยที่เครื่องเลนยัง
ทํางานอยูในพืน้หลัง ใหกดปุมจบการทํางาน

ในการปดเครื่องเลน เลือก ตัวเลือก > ออก114
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รายการเลน
เลอืก เมนู > เพลง > คลังเพลง และ รายการเลน

ในการดูรายละเอยีดของรายการ ใหเลือก ตวัเลือก >
ขอมูลรายการเลน

สรางรายการเลนใหม
1. เลอืก ตวัเลือก > รายการเลนใหม
2. ปอนชื่อสําหรับรายการ และเลือก ตกลง
3. ในการเพิม่เพลง เลอืก ใช หรือเพิม่ภายหลัง เลอืก
ไม

4. หากคุณเลือก ใช เลอืกศิลปดเพือ่คนหาเพลงที่คุณ
ตองการเพิม่ในรายการ เลอืก เพิม่ เพือ่เพิม่รายการ

แสดงเพลง โดยเลือก ขยาย ซอนเพลง โดยเลือก
ยอ

5. เมื่อเลือกแลว เลือก เรยีบรอย
เพือ่บันทกึเพลยลิสตลงในโทรศัพท

เพิม่เพลงอืน่ๆ เลือก ตัวเลือก > เพิม่เพลง

ในการเพิม่เพลงทัง้หมดจากศิลปน อัลบั้ม ประเภท หรือผู
เรียบเรียงใดโดยเฉพาะลงในรายการเลนที่จัดเกบ็ไว ให
ไปยังรายการทีต่องการ และเลือก ตัวเลือก > เพิม่ไปที่
รายการเลน > รายการที่จัดเก็บไวแลว หรือ รายการ
เลนใหม

ในการลบเพลงออกจากรายการ เลือก ตัวเลือก > ลบ
จะไมลบเพลงออกจากเครื่อง และจะลบออกจากรายการ
เทานั้น

ในการจัดเรียงเพลยลสิต ใหเลือ่นไปทีแ่ทร็คที่คุณ
ตองการยายตําแหนง แลวเลือก ตัวเลือก > จัด
รายการเลนใหม ในการเลือกเพลงและวางในตําแหนง
ใหม เลอืกเพลงในตําแหนงทีต่องการ และ วาง ในการ
สิ้นสุดการจัดรายการ เลือก เรยีบรอย

พอดแคสต
เลอืก เมนู > เพลง > คลังเพลง และ พอดแคสต
เมนพูอดแคสตจะแสดงพอดแคสตที่มีอยูในโทรศัพท

เอพโิซดของพอดแคสตมีสามสถานะดังนี้ ไมเคยเลน
เลนบางสวน และเลนทั้งหมด หากมีการเลนเอพโิซดบาง
สวน เครื่องจะเลนเพลงจากจุดที่เลนครั้งลาสุดในครั้งตอ
ไปที่เลน หากยังไมเคยเลนเอพโิซด หรือมีการเลนเพยีง
บางสวน เครื่องจะเริ่มเลนเพลงจากจุดเริ่มตน

การถายโอนเพลงจาก
คอมพวิเตอร
คุณสามารถใชวิธตีอไปนีใ้นการถายโอนเพลง

● หากตองการติดตั้ง Nokia Music เพือ่จัดการและจัด
เรียงไฟลเพลงของคุณ ใหดาวนโหลดซอฟตแวร
สําหรับเครื่องพซีีจาก www.music.nokia.com/
download และทําตามคําแนะนํา

● หากตองการดูโทรศัพทของคุณบนคอมพวิเตอรใน
ฐานะอปุกรณหนวยความจําขนาดใหญที่คุณสามารถ
ถายโอนไฟลขอมูลใดๆ ใหเชื่อมตอดวยสายเคเบิล
ขอมูล USB ที่ใชงานรวมกนัไดหรือการเชื่อมตอ
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Bluetooth หากคุณกําลังใชสายเคเบิลขอมูล USB ให
เลือก อุปกรณจัดเก็บขอมูล เปนโหมดการเชื่อมตอ

● หากตองการซิงโครไนซเพลงดวย Windows Media
Player ใหเชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล USB ทีใ่ชงานรวม
กนัได และเลือก ถายโอนสื่อ เปนโหมดการเชื่อมตอ

หากตองการเปลีย่นโหมดการเชื่อมตอ USB เริ่มตน ให
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ การเชื่อมตอ > USB >
โหมดการเชือ่มตอ USB

Nokia Music Store
เลอืก เมนู > เพลง > รานคาเพลง
ใน Nokia Music Store (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คุณสามารถคนหา เบราส และซือ้เพลงเพือ่ดาวนโหลด
ลงในโทรศัพทของคุณได ในการซือ้เพลง คุณตองลง
ทะเบียนใชบริการนีก้อน

ในการเขาใชงาน Nokia Music Store คุณตองมีจุดเชื่อม
ตออนิเทอรเน็ตทีใ่ชงานไดในโทรศัพทของคุณ

Nokia Music Store มีในบางประเทศหรือบางภูมิภาค
เทานั้น

การตั้งคา Nokia Music Store
การบริการและลักษณะของ Nokia Music Store ทีม่ีให
อาจแตกตางกัน การตั้งคาอาจไดรับการระบุไวลวงหนา
และแกไขไมได คุณอาจถูกขอใหเลือกจุดเชื่อมตอ
อนิเทอรเน็ตทีคุ่ณตองการใชเปนคาเริ่มตนเมื่อเชื่อมตอ
กบั Nokia Music Store เลอืก จดุเชื่อมตอที่ตั้งไว

ใน Nokia Music Store คุณอาจแกไขการตั้งคาโดย
เลอืก ตัวเลือก > การตัง้คา

เครื่องสง FM
เกี่ยวกับเครื่องสง FM
คุณสามารถใชเครื่องสง FM เลนเพลงทีจ่ัดเกบ็ไวใน
โทรศัพทผานวทิยุ FM ที่ใชงานรวมกนัได เชน วิทยุใน
รถยนต หรือระบบโฮมสเตอริโอ

คลื่นความถี่ทีใ่ชงานของเครื่องสงจะอยูในชวงตั้งแต
88.1 ถงึ 107.9 MHz
ระยะทางในการใชงานของเครื่องสง FM คือไมเกนิ 2
เมตร (6.5 ฟุต) สิ่งกดีขวางตางๆ เชน กําแพง อปุกรณ
อเิลก็ทรอนกิอืน่ๆ หรือจากสถานวีิทยุสาธารณะ อาจ
รบกวนการสงขอมูล เครื่องสง FM อาจทาํใหเกดิการ
รบกวนตอเครื่องรับ FM ทีอ่ยูใกลเคียง ซึง่ทํางานในคลื่น
ความถีเ่ดียวกัน เพือ่หลีกเลีย่งการรบกวน ควรหาคลืน่
ความถี่ FM ฟรีในเครื่องรับกอนใชเครื่องสง FM
ไมสามารถใชเครื่องสง FM ในเวลาเดียวกนักบัที่ใชวทิยุ
FM ในโทรศัพทของคุณ
บางประเทศอาจจํากดัการใชเครื่องสง FM กอนใชงาน
คุณลักษณะนี้ในตางประเทศ โปรดดู www.nokia.com/
fmtransmitter เพือ่ตรวจสอบวาไดรับอนญุาตใหใชงาน
ไดหรือไม

การเลนเพลงดวยเครื่องสง FM
เลอืก เมนู > เพลง > คลังเพลง116
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ในการเลนเพลงที่จัดเกบ็ไวในโทรศัพทของคุณผานวิทยุ
FM ทีใ่ชงานรวมกนัได ใหดําเนินการตอไปนี้
1. เลอืกเพลงหรือเพลยลสิตที่จะเลน

2. ในหนาจอกาํลังเลน ใหเลอืก ตัวเลือก > เครือ่งสง
FM

3. ในการเปดใชงานเครื่องสง FM ใหเลอืก เครือ่งสง
FM > เปดและปอนความถี่ที่เปนอสิระจากการสงขอ
มูลอืน่ๆ ตัวอยางเชน หากความถี่ 107.8 MHz เปน
ความถีอ่ิสระในพืน้ที่ของคุณ และคุณจะปรับวทิยุ FM
ไปที่ความถี่นั้น คุณตองปรับเครื่องรับสัญญาณ FM
เปน 107.8 MHz

4. ปรับวิทยุเครื่องรับเปนคลื่นความถี่เดียวกนั และเลือก
ตัวเลือก > ออก

ในการปรับความดัง ใหใชฟงกชันเสียงในอปุกรณรับ
สัญญาณ

เมื่อเครื่องสงทํางานและสงสัญญาณ  จะปรากฎใน
หนาจอหลัก หากเครื่อสงทํางานและไมสงสัญญาณใดๆ

 จะปรากฏ และเสียงตามเวลาจะดังขึ้น หากเครื่อสงไม
สงสัญญาณใดๆ เปนเวลาหลายนาท ีเครื่องสงจะปดใช
งานโดยอตัโนมัติ

การตัง้คาเครื่องสง FM
เลอืก เมนู > การตัง้คา > การเชือ่มตอ > เครือ่ง
สง FM
ในการเปดใชเครื่องสง FM เลอืก เครือ่งสง FM > เปด

ในการกําหนดความถี่ดวยตนเอง ใหเลอืก ความถี่ แลว
ปอนคาที่ตองการ

ในการดูคลืน่ความถี่ทีเ่คยใชกอนหนานี้ ใหเลอืก 
ตวัเลือก > ความถีล่าสุด

พอดแคสต Nokia
เกี่ยวกับพอดแคสต Nokia 
เมื่อใชแอปพลิเคชั่นพอดแคสต Nokia คุณจะสามารถ
ตรวจหา สมัครใชบริการ และดาวนโหลดพอดแคสต
แบบ OTA ตลอดจนเลน จัดการ และแบงใชพอดแคสต
เสียงและวิดีโอ

การดาวนโหลดและการแบงใชพอดแคสตตองมีการ
สนบัสนุนจากเครือขาย

การคนหาพอดแคสต
บริการคนหาจะชวยคุณคนหาพอดแคสตตามคําหลัก
หรือหัวเรื่อง

บริการคนหาจะใช URL ของบริการคนหาพอดแคสตที่คุณ
กาํหนดไวใน พอดแคสต > ตวัเลือก > การตั้งคา >
การเชือ่มตอ > URL บรกิารคนหา
ในการคนหาพอดแคสต เลอืก เมนู > แอปพลิเคชัน่ >
พอดแคสต และ คนหา แลวปอนคําหลักที่ตองการ

เคล็ดลับ: บริการคนหาจะหาหัวเรื่องพอดแคสต
และคําหลักในคําอธิบาย ไมใชเอพิโซดทีก่ําหนด
หัวขอทัว่ไป เชน ฟุตบอลหรือฮพิฮอพมักให
ผลลพัธการคนหาที่ดีกวาการระบุชื่อทีมหรือ
ศิลปนทีเ่ฉพาะ
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ในการสมัครใชชองที่ทาํเครื่องหมายเลอืกไว และเพิม่
ชองดังกลาวลงในรายการพอดแคสตที่สมัครใช ใหเลอืก
สมัคร นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิม่พอดแคสตไดโดย
เลอืกหัวเรื่องพอดแคสต

ในการเริ่มการคนหาใหม ใหเลือก ตวัเลือก > คนหา
ใหม

ในการไปยังเวบ็ไซตของพอดแคสต ใหแตะพอดแคสต
แลวเลือก ตวัเลือก > เปดเว็บเพจ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

ในการดูรายละเอียดของพอดแคสต ใหแตะที่พอดแคสต
แลวเลือก ตวัเลือก > คําอธิบาย

ในการสงพอดแคสตไปยังอปุกรณอื่นที่ใชรวมกนัได ให
แตะที่พอดแคสต แลวเลือก ตัวเลือก > สง

การเลนและการจัดการพอดแคสต
เมื่อจะแสดงเอพโิซดที่มีอยูจากพอดแคสตที่เลอืกไว ใน
พอดแคสต ใหเลือก เปด ในแตละเอพโิซด คุณจะพบ
ขอมูลรูปแบบไฟล ขนาดของไฟล และเวลาอพัโหลด

เมื่อดาวนโหลดพอดแคสตเสร็จสมบูรณแลว หากจะเลน
เอพโิซดทั้งหมด ใหเลอืกพอดแคสตดังกลาวและ เลน

ในการอัพเดตพอดแคสตทีเ่ลอืกไวหรือพอดแคสตที่ทํา
เครื่องหมายเลือกไว สําหรับเอพิโซดใหม ใหเลอืก 
ตัวเลือก > อัพเดต

ในการหยุดการอัพเดต ใหเลอืก ตวัเลือก > หยุด
อัพเดต

ในการเพิม่พอดแคสตใหมโดยปอน URL ของพอดแคสต
ใหเลือก ตวัเลือก > พอดแคสตใหม หากคุณไมได
ระบุจุดเชื่อมตอใดไว หรือเครื่องขอใหคุณปอนชื่อผูใช
และรหัสผานในขณะทีเ่ชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ

ในการแกไข URL ของพอดแคสตที่เลือกไว ใหเลือก 
ตวัเลือก > แกไข

ในการลบพอดแคสตทีด่าวนโหลดหรือพอดแคสตทีท่ํา
เครื่องหมายเลือกจากโทรศัพท ใหเลอืก ตัวเลือก >
ลบ

ในการสงพอดแคสตที่เลือกหรือพอดแคสตที่ทาํ
เครื่องหมายเลือกไวไปยังอปุกรณอืน่ทีใ่ชงานรวมกนัได
เปนไฟล .opml ในขอความมัลติมีเดียหรือใชการเชื่อม
ตอ Bluetooth ใหเลือก ตวัเลือก > สง

ในการอพัเดต ลบ และสงกลุมพอดแคสตที่เลือกในครั้ง
เดียวกัน ใหเลอืก ตัวเลือก > เลือก/ไมเลือก ทํา
เครื่องหมายเลอืกพอดแคสตที่ตองการ และเลือก ตัว
เลือก เพือ่เลือกการดําเนนิการที่ตองการ

ในการเปดเวบ็ไซตของพอดแคสต (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) ใหเลือก ตัวเลือก > เปดเว็บเพจ

พอดแคสตบางอยางสามารถโตตอบกบัผูสรางไดดวย
การแสดงความคิดเห็นหรือโหวต หากจะเชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ตเพือ่ดําเนนิการดังกลาว ใหเลือก ตัวเลือก >
ดูขอคดิเห็น
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สิง่ทีด่าวนโหลด
หลงัจากคุณสมัครใชบริการพอดแคสตแลว จาก
ไดเรกทอรี การคนหาหรือโดยการปอนทีอ่ยูเว็บ คุณ
สามารถจัดการ ดาวนโหลดและเลนเอพโิซดใน 
พอดแคสต

ในการดูพอดแคสตทีคุ่ณไดสมัครใชบริการ เลอืก 
พอดแคสต > พอดแคสต

ในการดูชื่อเอพโิซดแตละชื่อ (เอพโิซดคือไฟลสื่อ
เฉพาะของพอดแคสต) ใหเลือกชื่อพอดแคสต

ในการเริ่มตนดาวนโหลด ใหเลือกชื่อเอพโิซด ในการ
ดาวนโหลดหรือดาวนโหลดเอพโิซดที่เลือกหรือทํา
เครื่องหมายไวตอ เลือก ตัวเลือก > ดาวนโหลด คุณ
สามารถดาวนโหลดเอพโิซดไดหลายเอพโิซดพรอมกนั

ในการเลนสวนหนึ่งสวนใดของพอดแคสตระหวางการ
ดาวนโหลดหรือหลงัจากดาวนโหลดมาเพยีงบางสวน ให
เลอืกพอดแคสตและ ตวัเลือก > เลนตัวอยาง
คุณสามารถดูพอดแคสตทีด่าวนโหลดเสร็จเรียบรอยแลว
ไดในแฟมขอมูล พอดแคสต แตจะไมแสดงจนกวาจะ
รีเฟรชคลังพอดแคสต

ไดเรกทอรี
ในการเปดไดเรกทอรี เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น >
พอดแคสต และ ไดเรกทอรี่
ไดเรกทอรีจะชวยคุณคนหาเอพโิซดใหมของพอดแคสต
ทีจ่ะสมัครขอรับบริการ

เนือ้หาของไดเรกทอรีเปลี่ยนแปลงไป เลอืกไดเรกทอรีที่
ตองการอพัเดต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) สีของ
ไดเรกทอรีจะเปลี่ยนไป เมื่อการอัพเดตเสร็จสมบูรณ
ไดเรกทอรีจะมีพอดแคสตทีแ่สดงตามความนยิมหรือ
ตามโฟลเดอรทีก่าํหนดลกัษณะไว

ในการเปดโฟลเดอรทีก่ําหนดลกัษณะไว เลอืกโฟลเดอร
รายการพอดแคสตจะปรากฏ

ในการสมัครรับบริการพอดแคสต ใหเลอืกหัวเรื่อง แลว
เลอืก สมัคร เมื่อคุณสมัครขอรับบริการเอพโิซดของ
พอดแคสตแลว คุณจะสามารถดาวนโหลด จัดการ และ
เลนเอพโิซดเหลานั้นในเมนพูอดแคสตได

ในการเพิม่เว็บไดเรกทอรีหรือโฟลเดอรใหม ใหเลือก ตวั
เลือก > ใหม > ไดเรกทอรีเ่ว็บ หรือ โฟลเดอร ปอน
หัวเรื่องและ URL ของไฟล OPML (outline processor
markup language) แลวเลอืก เรยีบรอย

ในการแกไขโฟลเดอร เวบ็ลงิค หรือไดเรกทอรีเวบ็ที่
เลอืก ใหเลอืก ตัวเลือก > แกไข

ในการนําเขาไฟล OPML ทีจ่ัดเกบ็อยูในเครื่องของคุณ
เลอืก ตวัเลือก > นําเขาไฟล OPML เลอืกตําแหนงของ
ไฟล และนาํเขาไฟลดังกลาว

ในการสงโฟลเดอรไดเรกทอรีเปนขอความมัลติมีเดีย
หรือใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลอืกโฟลเดอรและ
ตัวเลือก > สง
เมื่อคุณไดรับขอความพรอมไฟล OPML ที่สงผานการ
เชื่อมตอ Bluetooth ใหเปดไฟลเพือ่จัดเกบ็ไฟลนั้นไวที่
โฟลเดอรไดรับ ในไดเรกทอรี เปดโฟลเดอรเพือ่สมัครรับ
บริการลิงคตางๆ เพือ่เพิม่ลงในพอดแคสตของคุณ
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การตัง้คาพอดแคสต
หากตองการเปดพอดแคสตของ Nokia เลอืก เมนู >
แอปพลิเคชั่น > พอดแคสต
กอนการใชโปรแกรมพอดแคสตของ Nokia คุณตอง
กาํหนดการตั้งคาเชื่อมตอและการดาวนโหลด

วิธีการเชื่อมตอที่แนะนาํคือ WLAN โปรดตรวจสอบ
เงื่อนไขและคาธรรมเนยีมบริการขอมูลจากผูใหบริการ
ของคุณ กอนการใชวิธกีารเชื่อมตออื่น ตัวอยางเชน 
โปรโมชั่นมือถือในอตัราคงที่อาจอนญุาตใหคุณถายโอน
ขอมูลขนาดใหญดวยคาธรรมเนียมรายเดือนอตัราเดียว

การตั้งคาการเชื่อมตอ
ในการแกไขการตั้งคาเชื่อมตอ เลือก ตัวเลือก > การ
ตั้งคา > การเชื่อมตอ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

● จุดเชื่อมตอที่ตัง้ไว  — เลือกจุดเชื่อมตอทีจ่ะ
กําหนดการเชื่อมตอกบัอนิเทอรเน็ต

● URL บรกิารคนหา  — กาํหนด URL บริการคนหา
แคสตที่ตองการใชในการคนหา

การตั้งคาดาวนโหลด
ในการแกไขการตั้งคาดาวนโหลด เลือก ตัวเลือก >
การตัง้คา > ดาวนโหลด และเลือกจากตัวเลือก

นี้

● จัดเก็บไปที่  — กาํหนดตําแหนงที่คุณตองการจัด
เกบ็พอดแคสตของคุณ

● ชวงการอัพเดต  — กาํหนดความถีใ่นการอัพเดต
พอดแคสต

● วันที่อัพเดตถัดไป  — กําหนดวันที่ในการอพัเดต
อตัโนมัติครั้งตอไป

● เวลาอัพเดตถดัไป  — กาํหนดเวลาสําหรับการ
อพัเดตอตัโนมัติครั้งตอไป
การอพัเดตอตัโนมัติจะเกดิขึ้นเฉพาะเมื่อไดเลอืกจุด
เชื่อมตอเริ่มตนที่กําหนดไว และโปรแกรมพอดแคสต
ของ Nokia กําลงัทํางานอยู หากโปรแกรมพอดแคสต
ของ Nokia ไมไดทํางาน การอพัเดตอตัโนมัติจะไม
เริ่มตนขึ้น

● ขีดจํากัดดาวนโหลด (%)  — กาํหนดเปอรเซน็ต
หนวยความจําที่ตองการสํารองไวสําหรับการดาวน
โหลดพอดแคสต

● หากเกนิขีดจํากดั  — กาํหนดสิ่งทีต่องทาํหากสิ่งที่
ดาวนโหลดมีขนาดใหญกวาขนาดของดาวนโหลดที่
จํากดั

การตั้งคาแอปพลิเคชั่นเพื่อดึงพอดแคสตอตัโนมัติอาจ
เกีย่วของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขาย
ของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกบัคา
บริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

ในการเรียกคืนการตั้งคาเริ่มตน เลือก ตวัเลือก > เรยีก
คืนคาที่ตั้งไว ในหนาจอการตั้งคา

วิทยุ FM
การฟงวิทยุ
เลอืก เมนู > เพลง > วิทยุ
การทํางานของวทิยุ FM ขึ้นกบัสายเสาอากาศที่ไมใชเสา
อากาศของโทรศัพทมือถือ ดังนัน้ คุณตองตอชุดหูฟง
หรืออุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกนัไดเขากบัเครื่อง
โทรศัพทเพือ่การใชงานวทิยุ FM ไดอยางเหมาะสม
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เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นเปนครั้งแรก คุณจะสามารถ
เลอืกปรับหาคลื่นสถานวีิทยุในพืน้ที่ไดโดยอตัโนมัติ

หากตองการฟงสถานกีอนหนาหรือถัดไป เลือก  หรือ

หากตองการปดเสียงวทิยุ เลอืก 

เลอืก ตวัเลือก และเลอืกจากรายการตอไปนี้

● สถานี  — ดูสถานวีิทยุที่จัดเกบ็ไว
● หมุนสถานี  — คนหาสถานีวทิยุ
● จัดเกบ็  — บันทึกสถานวีิทยุที่จัดเกบ็ไว
● ใชงานลําโพง หรือ ยกเลิกใชงานลําโพง — เปด
หรือปดเสียงลาํโพง

● ความถีท่างเลือก  — เลือกวาคุณตองการใหวิทยุ
คนหาคลืน่ความถี่ RDS สําหรับสถานทีี่ชัดเจนกวาโดย
อตัโนมัติหรือไม หากระดับความถี่เริ่มลดลง

● เลนเปนพืน้หลัง  — กลับสูหนาจอหลัก โดยให
เครื่องเลนทาํงานอยูเปนพืน้หลัง

การจัดการสถานีวิทยุ
เลอืก เมนู > เพลง > วิทยุ

หากตองการฟงสถานีที่จัดเกบ็ไว เลือก ตัวเลือก >
สถานี และเลือกสถานีจากรายการ

หากตองการลบหรือเปลี่ยนชื่อสถานี ใหเลือก ตวั
เลือก > สถานี > ตวัเลือก > ลบ หรือ เปลี่ยนชื่อ

ในการตั้งคาความถีท่ี่ตองการดวยตนเอง ใหเลือก ตวั
เลือก > หมุนสถานี > ตวัเลือก > หาคลื่นดวย
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วดิโีอ
คุณสามารถดาวนโหลดและสตรีมคลปิวิดีโอแบบ OTA
จากบริการวดิีโออนิเทอรเนต็ที่ใชรวมกันได (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) โดยใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็
หรือการเชื่อมตอ WLAN นอกจากนี ้คุณสามารถถายโอน
คลิปวิดีโอจากเครื่องพซีีที่ใชรวมกนัไดไปยังโทรศัพท
ของคุณเพือ่ดู

การดาวนโหลดวิดีโออาจเกี่ยวของกบัการสงขอมูล
จํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรด
ติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัคาบริการการสงขอมูล
ไดจากผูใหบริการของคุณ

โทรศัพทของคุณอาจมีบริการที่กาํหนดไวในเครื่องแลว
ลวงหนา

ผูใหบริการอาจใหบริการเนือ้หาฟรีหรือคิดคาธรรมเนียม
โปรดตรวจสอบราคาจากในบริการหรือจากผูใหบริการ

ดาวนโหลดและดูคลิปวิดีโอ
เชือ่มตอกับบริการวิดีโอ
1. เลือก เมนู > วิดโีอและทีวี
2. ในการเชื่อมตอกบับริการเพือ่ติดตั้งบริการวดิีโอ ให
เลือก ลิงคขาววิดีโอ > ไดเรกทอรวีิดีโอ และ
บริการวิดีโอที่ตองการ

ในการเพิ่มลิงคขาววิดีโอดวยตนเอง ในมุมมองลงิค
ขาววิดีโอ ใหเลอืก ตัวเลือก > เพิ่มลิงคขาว >
เพิม่ดวยตนเอง

ดูคลิปวิดีโอ

ในการเรียกดูเนื้อหาของบริการวิดีโอที่ติดตั้ง ใหเลือก
ลิงคขาววิดีโอ

เนือ้หาของบริการวิดีโอบางบริการแบงออกเปนประเภท
ตางๆ ในการเรียกดูคลปิวิดีโอ ใหเลือกประเภท

ในการคนหาคลิปวิดีโอในบริการ ใหเลอืก คนหาวิดีโอ
ตัวเลอืกการคนหาอาจไมมีอยูในบริการทัง้หมด

คลิปวิดีโอบางคลิปสามารถสตรีมแบบ OTA ได แต
สําหรับคลปิวิดีโออืน่ๆ ตองดาวนโหลดไปยังโทรศัพท
ของคุณกอน ในการดาวนโหลดคลิปวิดีโอ ใหเลือก ตัว
เลือก > ดาวนโหลด หากคุณออกจากแอปพลเิคชั่น
การดาวนโหลดจะยังดําเนินตอไปโดยไมแสดงบนหนา
จอ คลปิวิดีโอที่ดาวนโหลดไวจะไดรับการจัดเกบ็ลงใน
วิดีโอของฉัน

ในการสตรีมคลิปวิดีโอหรือดูคลปิวิดีโอทีด่าวนโหลดไว
ใหเลือกไอคอน เลน ในการดูปุมควบคุมระหวางการเลน
ใหแตะที่หนาจอ ในการปรับความดัง ใหใชปุมระดับเสยีง

กําหนดเวลาดาวนโหลด

การตั้งคาแอปพลิเคชั่นเพือ่ดาวนโหลดคลปิวดิีโอโดย
อัตโนมัติอาจเกีย่วของกบัการสงขอมูลจํานวนมากผาน
ระบบเครือขายของผูใหบริการ หากตองการขอมูลเพิ่ม
เติมเกีย่วกบัคาบริการการสงขอมูล โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ ในการกําหนดเวลาการดาวนโหลด
อัตโนมัติสําหรับคลปิวดิีโอในบริการ ใหเลอืก ตวั
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เลือก > กําหนดเวลาดาวนโหลด จะมีการดาวนโหลด
คลปิวิดีโอใหมโดยอตัโนมัติทุกวนัในเวลาที่คุณกาํหนด

ในการยกเลิกการดาวนโหลดที่ตั้งกาํหนดเวลาไว ให
เลอืก ดาวนโหลดดวยตนเอง เปนวิธกีารดาวนโหลด

ลิงคขาววิดีโอ
เลอืก เมนู > วิดีโอและทีวี
เนือ้หาของบริการวิดีโอทีต่ิดตั้งไดรับการเผยแพรโดยใช
ลงิคขาว RSS ในการดูและจัดการลงิคขาวของคุณ ให
เลอืก ลิงคขาววิดีโอ
เลอืก ตวัเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้

● การสมัครลิงคขาว  — ตรวจสอบการเปนสมาชิก
ลิงคขาวปจจุบันของคุณ

● รายละเอียดลิงคขาว  — ดูขอมูลเกีย่วกับลงิคขาว
วิดีโอ

● เพิ่มลิงคขาว  — สมัครลิงคขาวใหม เลือก ผาน
สารบบวิดโีอ เพือ่เลือกลิงคขาวจากบริการตางๆ ใน
ไดเรกทอรีวดิีโอ

● รเีฟรชลิงคขาว  — รีเฟรชเนือ้หาของลงิคขาว
ทัง้หมด

● จัดการบญัชผีูใช  — จัดการตัวเลือกบัญชีของคุณ
สําหรับลิงคขาวใดโดยเฉพาะ หากมี

● ยาย  — ยายคลปิวิดีโอไปยังตําแหนงที่ตองการ

ในการดูคลิปวิดีโอที่มีอยูในลงิคขาว ใหเลือกลงิคขาว
จากรายการ

วิดีโอของฉัน
วดิีโอของฉันเปนพื้นที่จัดเกบ็สําหรับวิดีโอทัง้หมด คุณ
สามารถจัดทํารายการวิดีโอทีด่าวนโหลดไว และคลิป
วดิีโอที่บันทึกไวดวยกลองของโทรศัพทในมุมมองตางๆ
แยกจากกนัได

ในการเปดโฟลเดอรและดูคลปิวดิีโอ ใหเลอืกโฟลเดอร
ระหวางทีก่ําลงัเลนคลปิวดิีโอ หากตองการใชปุมควบคุม
เพือ่ควบคุมเครื่องเลน ใหแตะทีห่นาจอ

ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง

เลอืก ตวัเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้

● ดาวนโหลดตอ  — เริ่มการดาวนโหลดทีล่มเหลว
หรือพกัไวตอ

● ยกเลิกการดาวนโหลด  — ยกเลกิการดาวนโหลด
● รายละเอียดวิดีโอ  — ดูขอมูลเกีย่วกบัคลิปวิดีโอ
● คนหา  — คนหาคลิปวดิีโอ ปอนขอความในการคนหา
ที่ตรงกบัชื่อไฟล

● สถานะหนวยความจํา  — ดูขนาดของหนวยความจํา
ที่ใชไปแลวและหนวยความจําที่เหลอือยู

● เรยีงตาม  — จัดเรียงคลปิวดิีโอ เลือกประเภทที่
ตองการ

● ยายและคัดลอก  — ยายหรือคัดลอกคลิปวิดีโอ
เลอืก คัดลอก หรือ ยาย และตําแหนงที่ตองการ
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การโอนวิดีโอจากเครื่อง
คอมพิวเตอร
ถายโอนคลิปวดิีโอของคุณเองจากอุปกรณที่ใชรวมกัน
ไดโดยการใชสายเคเบิลขอมูล USB ทีใ่ชรวมกนัได จะ
แสดงเฉพาะคลปิวดิีโอในรูปแบบทีโ่ทรศัพทของคุณ
รองรับเทานั้น

1. ในการดูโทรศัพทของคุณบนเครื่องพซีใีนฐานะหนวย
ความจําสํารองที่คุณสามารถถายโอนไฟลขอมูล
ตางๆ ได ใหเชื่อมตอโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB

2. เลือก อุปกรณจัดเกบ็ขอมูล เปนโหมดการเชื่อมตอ

3. เลือกคลปิวิดีโอทีคุ่ณตองการคัดลอกจากเครื่องพซีี
ของคุณ

4. ถายโอนคลปิวดิีโอไปยัง E:\My Videos ในหนวย
ความจําสํารองของโทรศัพทของคุณ หรือไปยัง F:
\My Videos ในการดหนวยความจําทีใ่ชรวมกนัได
หากมี

คลิปวดิีโอที่ไดรับการถายโอนจะปรากฏในโฟลเดอร
วิดีโอของฉัน

การตั้งคาวิดีโอ
เลอืก เมนู > วิดีโอและทีวี
เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:

● การเลือกบรกิารวิดีโอ  — เลอืกบริการวิดีโอทีคุ่ณ
ตองการใหปรากฏในหนาจอหลัก นอกจากนี้ คุณ
สามารถเพิม่ ลบ แกไข และดูรายละเอยีดของบริการ

วิดีโอ คุณไมสามารถแกไขบริการวดิีโอทีไ่ดรับการติด
ตั้งไวลวงหนา

● การตัง้คาการเชื่อมตอ  — ในการกําหนดปลายทาง
ของเครือขายที่ใชสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย ให
เลือก การเชือ่มตอเครอืขาย ในการเลอืกการเชื่อม
ตอดวยตนเองทกุครั้งที่มีการเปดการเชื่อมตอเครือ
ขาย ใหเลอืก ถามทุกครัง้

● การควบคุมโดยผูปกครอง  — ตั้งคาการจํากดัอายุ
ในการรับชมวิดีโอ รหัสผานที่ใชจะเปนรหัสเดียวกนั
กบัรหัสล็อคของโทรศัพท การตั้งคาดั้งเดิมของรหัส
ล็อคคือ 12345 ในบริการวิดีโอตามสั่ง วดิีโอที่มีการ
จํากดัอายุทีเ่ทากนัหรือมากกวาอายุทีคุ่ณจํากดัไวจะ
ถูกซอนไว

● หนวยความจําที่ตองการ  — เลือกตําแหนงทีจ่ะจัด
เกบ็วดิีโอทีด่าวนโหลดไว หากหนวยความจําที่เลอืก
เต็ม โทรศัพทจะจัดเกบ็วดิีโอไวในหนวยความจําอื่น

● ภาพยอ  — เลือกวาจะดาวนโหลดและดูภาพยอของ
ลิงคขาววดิีโอหรือไม
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การปรับแตงโทรศพัทของคณุ
คุณสามารถปรับแตงเครื่องของคุณโดยเปลีย่นโหมด
สแตนดบาย เมนูหลกั เสียง ธีม หรือขนาดแบบอกัษร ตัว
เลอืการปรับแตงสวนใหญ เชน เปลีย่นขนาดแบบอกัษร
สามารถเขาใชทางการตั้งคาโทรศัพท

เปลี่ยนลักษณะของโทรศัพท
ของคุณ
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ ลักษณะ
คุณสามารถใชลกัษณะเพือ่เปลี่ยนลกัษณะการแสดงผล
เชน ภาพพืน้หลัง

ในการเปลีย่นลักษณะที่ใชสําหรับทุกแอปพลเิคชั่นใน
เครื่อง เลือก ทั่วไป ในการดูตัวอยางลกัษณะกอนใช
งาน ใหไปที่ลกัษณะ และรอสักครู ในการเปดใชลักษณะ
เลอืก ตวัเลือก > ตัง้  แสดงลกัษณะที่เปดใช

ในการตั้งภาพหรือภาพสไลดของภาพที่เปลี่ยนเปนภาพ
พืน้หลังในหนาจอหลัก เลือก ภาพพืน้หลัง > รปูภาพ
หรือ สไลดโชว

ในการเปลีย่นภาพทีแ่สดงในหนาจอหลกัเมื่อรับสาย ให
เลอืก ภาพการโทร

รูปแบบ
คุณสามารถใชรูปแบบเพือ่ตั้งคา เสียง ขอความ เสีย
อืน่ๆ  คําสั่งเสียงคือชื่อของแอปพลิเคชั่นหรือรูปแบบที่
ปรากฏในรายการ ในรูปแบบทั่วไป จะแสดงเฉพาะวันที่

เลอืก เมนู > การตัง้คา และ รูปแบบ
ไปที่รูปแบบ และเลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้

● ใชงาน  — เปดใชรูปแบบ
● ปรบัตั้งคา  — ปรับตั้งคารูปแบบ
● ตั้งเวลา  — ตั้งคารูปแบบใหทาํงานจนถึงชวงเวลา
หนึ่งในอกี 24 ชั่วโมง

เมื่อหมดเวลา โปรไฟลจะเปลีย่นกลบัไปที่อนัเดิม ใน
หนาจอหลัก  แสดงรูปแบบทีต่ั้งเวลาไว รูปแบบ
ออฟไลนกําหนดไมได

ในการสรางรูปแบบใหม เลือก ตัวเลือก > สรางใหม

เสียง 3-D
เสียง 3-D ชวยใหคุณสามารถเปดใชเอฟเฟกตเสียงสาม
มิติสําหรับเสียงเรียกเขาได ไมใชเสียงเรียกเขาทกุเสียง
จะสนบัสนุนเอฟเฟกต 3-D
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ รปูแบบ ไปทีรู่ปแบบ และ
เลอืก ตวัเลือก > ปรบัตั้งคา
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ในการเปดใชเอฟเฟกต 3-D ทีจ่ะใชกบัเสียงเรียกเขา ให
เลอืก เอฟเฟกตเรยีกเขา 3-D แลวเลือกเอฟเฟกตที่
ตองการ

ในการเปลีย่นเอฟเฟกตเสียง 3-D ที่จะใชกบัเสียงเรียก
เขา ใหเลือก เสียงสะทอนเรยีกเขา 3-D แลวเลือก
เอฟเฟกตที่ตองการ

ในการฟงเอฟเฟกต 3-D กอนการเลือก ใหไปที่เอฟเฟกต
นั้น และรอสักครู

แกไขหนาจอหลัก
ในการแกไขรายการ เชน การแจงเตือนอเีมล ในหนาจอ
หลัก เลือก ตัวเลือก > แกไขเนื้อหา

ในการกําหนดภาพหรือภาพสไลดเปนภาพพื้นหลังที่
แสดงในหนาจอหลัก ใหเลอืก เมนู > การตั้งคา และ
ลักษณะ > ภาพพืน้หลัง

ในการเปลี่ยนนาฬกิาทีแ่สดงในหนาจอหลัก แตะที่
นาฬิกา และเลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา > ชนิด
นาฬกิา

การแกไขเมนูหลัก
ในเมนู คุณสามารถเขาถงึฟงกชันในโทรศัพทของคุณได
ในการเปดเมนูหลกั ใหกดปุมเมนู

ในการเปลีย่นมุมมองเมน ูเลือก ตัวเลือก > มุมมอง
แบบรายการ หรือ มุมมองแบบตาราง

ในการจัดองคประกอบเมนูหลกัใหม ใหเลือก ตวัเลือก >
จัดวาง ตัวอยางเชน ในการยายไอคอนเมนูไปไวที่
โฟลเดอรอืน่ ใหเลือกไอคอน ตัวเลือก > ยายไป
โฟลเดอร และโฟลเดอรใหม คุณสามารถลากและวาง
ไอคอนไปไวที่ตําแหนงใหมในเมนูหลกั
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แอปพลเิคชัน่
ปฏิทิน
ในการเปดปฏิทิน เลอืก เมนู > ปฏทิิน

หนาจอปฏิทนิ
หากตองการสลบัระหวางมุมมองเดือน สัปดาห และ
บันทกึสิ่งที่ตองทํา ใหเลอืก ตวัเลือก > เปลี่ยน
มอง > วัน, สัปดาห หรือ สิ่งที่ตองทํา

ในการเปลีย่นวันที่เริ่มตนของสัปดาห มุมมองทีป่รากฏ
เมื่อคุณเปดปฏิทิน หรือการตั้งคาเสียงเตือนปฏิทิน เลือก
ตวัเลือก > การตั้งคา

ในการไปยังวันที่ใดวนัทีห่นึ่ง ใหเลือก ตวัเลือก > ไป
ยังวันที่

แถบเครื่องมือปฏิทิน
จากแถบเครื่องมือ เลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

●  มุมมองถัดไป  — เลอืกมุมมองเดือน
●  มุมมองถัดไป  — เลอืกมุมมองสัปดาห
●  มุมมองถัดไป  — เลอืกมุมมองวนั
●  มุมมองถัดไป  — เลือกมุมมองสิ่งที่ตองทาํ
●  การประชุมใหม  — เพิม่การเตือนการประชุมใหม
●  บนัทึกสิ่งที่ตองทําใหม  — เพิม่บันทึกสิ่งทีต่อง
ทาํใหม

การสรางรายการปฏิทนิ
1. ในการเพิม่รายการปฏิทินใหม ใหแตะที่วนัทีท่ี่
ตองการ แลวเลอืก ตวัเลือก > รายการใหม และ
จากตัวเลือกตอไปนี้

● การประชุม  — เพิม่การเตือนการประชุมของคุณ
● คําขอประชมุ  — สรางและสงคําขอประชุมใหม
คุณตองตั้งคาศูนยฝากขอความไวสําหรับสงคําขอ

● บันทึก  — เขียนบันทกึทั่วไปสําหรับวันนั้น
● วันครบรอบ  — เพิม่การเตือนวันเกดิหรือวัน
พเิศษตางๆ (เปนรายการที่เกดิขึ้นซ้ําทุกป)

● บันทึกสิ่งที่ตองทํา  — เพิม่การเตือนถงึงานที่
ตองทําใหเสร็จภายในวันทีก่ําหนดไว

2. ปอนรายละเอยีดทุกชอง แตะที่ชองเพือ่ปอน
ขอความ หากตองการปดระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ
เลอืก 

หากตองการเพิม่รายละเอยีดใหกบัรายการ เลอืก 
ตวัเลือก > เพิ่มรายละเอียด

3. ในการบันทึกรายการนั้น ใหเลือก เรยีบรอย

เมื่อเสียงเตือนปฏิทินดังขึ้น ใหเลอืก เงียบ เพือ่ปดเสียง
เตือน

ในการปดเสียงเตือนของปฏิทิน ใหเลอืก หยุด

ในการตั้งเตือนการเลือ่นปลุก ใหเลอืก เลื่อนปลุก
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ในการกําหนดระยะเวลาใหเสียงเตือนปฏิทนิดังขึ้นอกี
ครั้งหลังจากเลื่อนการปลกุ ใหเลอืก ตวัเลือก > การ
คา > เวลาเลื่อนปลุก

การจัดการรายการปฏิทนิ
ในการลบเหตุการณตางๆ ใหเปดมุมมองเดือน และเลอืก
ตัวเลือก > ลบรายการ > กอนวันที่ที่เลือก หรือ
รายการทั้งหมด

ในการเลือกวางานนัน้เสร็จสมบูรณแลวในมุมมองสิ่งที่
ตองทํา เลือกงานและ ตวัเลือก > เลือกเปนทําแลว

ในการสงบันทึกปฏิทนิไปยังเครื่องทีร่องรับ เลือก ตัว
เลือก > สง หากเครื่องอืน่ไมรองรับเวลาในรูปแบบ
Coordinated Universal Time (UTC) ขอมูลของรายการ
ปฏิทนิที่ไดรับอาจแสดงไดไมถูกตอง

นาฬิกา 
ตั้งคาเวลาและวันที่
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชัน่ > นาฬกิา
เลอืก ตวัเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้
● เวลา  — ตั้งคาเวลา
● วันที่  — ตั้งคาวันที่
● อัพเดตเวลาอัตโนมัติ  — ตั้งคาเครือขายใหอพัเดต
ขอมูลเวลา วันที่ และเขตเวลาสําหรับโทรศัพทของ
คุณโดยอตัโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

นาฬิกาปลกุ
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชัน่ > นาฬกิา

ในการตั้งปลุกใหม ใหเลือก ปลุกใหม ตั้งเวลาปลุก
เลอืก เตือนซ้ํา เพือ่ตั้งวาจะใหมีการปลกุซ้ําหรือไมและ
เมื่อใด แลวเลือก เรียบรอย

ในการดูการปลุกที่กาํลังทํางานและไมไดทาํงาน เลือก
การปลุก เมื่อการปลกุกําลงัทํางาน  จะปรากฏขึ้น เมื่อ
เปดใชการปลุกซ้ํา  จะปรากฏขึ้น

ในการลบการปลุก เลือก การปลุก เลือ่นไปที่การปลุก
แลวเลือก ตัวเลือก > ลบการปลุก

ในการปดการปลุกเมื่อเลยเวลาปลุกที่กาํหนด เลือก
หยุด ในการเลื่อนการปลุก เลือก เลื่อนปลุก หาก
โทรศัพทของคุณปดอยูเมื่อเลยเวลาปลกุทีก่ําหนด
โทรศัพทจะเปดขึ้นเองและเริ่มสงเสียงปลุก

ในการกําหนดเวลาเลื่อนปลุก เลอืก ตวัเลือก > การ
คา > เวลาเลื่อนปลุก

ในการเปลีย่นเสียงปลุก เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา >
เสียงนาฬกิาปลุก

เวลาโลก
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชัน่ > นาฬกิา

ในการดูเวลาปจจุบันในสถานทีอ่ืน่ เลอืก เวลาโลก ใน
การเพิม่สถานทีใ่นรายการ เลอืก ตวัเลือก > เพิ่ม

ที่
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ในการตั้งสถานที่ปจจุบันของคุณ เลื่อนไปที่สถานที่ แลว
เลอืก ตวัเลือก > ตัง้เปนสถานที่ปจจบุัน เวลาใน
เครื่องของคุณจะเปลี่ยนไปตามสถานที่ทีเ่ลือก ตรวจดูให
แนใจวาเวลาถูกตองและตรงกับเขตเวลาของคุณ

RealPlayer 
คุณสามารถใช RealPlayer เลนคลิปวิดีโอหรือเรียก
ขอมูลสื่อโดยวิธ ีOTA โดยไมตองบันทกึไฟลเหลานั้นลง
ในโทรศัพทกอน

RealPlayer ไมตองรองรับรูปแบบทัง้หมดหรือความแตก
ตางของรูปแบบไฟล

การเลนวิดโีอคลปิ
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชั่น > RealPlayer
ในการเลนวดิีโอคลิป ใหเลอืก วิดโีอคลิป และคลิป

ในการดูไฟลที่เลนลาสุด ในหนาจอหลัก เลอืก รายการ
ที่เพิ่งเลน
ในรายการวิดีโอคลิป เลือ่นไปที่คลปิ เลอืก ตัวเลือก และ
จากตัวเลือกตอไปนี้

● ใชคลิปวิดโีอ  — เพือ่กําหนดคลปิวิดีโอใหเปนเสียง
เรียกเขาหรือใหกบัรายชื่อหนึ่งรายชื่อ

● เลือก/ไมเลือก  — เลอืกรายการในรายการที่จะสง
หรือลบหลายรายการในครั้งเดียวกนั

● ดูรายละเอียด  —  ดูรายละเอยีดตางๆ ของรายการที่
เลอืก เชน รูปแบบ ความละเอยีด และระยะเวลา

● การตัง้คา  — แกไขการตั้งคาการเลนวดิีโอและ
มิ่ง

ในวดิีโอคลิป ลงิคที่สตรีมและเลนลาสุด ไอคอนแถบ
เครื่องมือตอไปนี่อาจใชได:

●  สง  — สงวิดีโอคลิปหรือลิงคการสตรีม
●  เลน  —  เลนคลิปวิดีโอหรือวิดีโอสตรีม
●  ลบ  — เลนวดิีโอคลิปหรือลิงคการสตรีม
●  ลบ  — ลบไฟลจากรายการทีเ่ลนลาสุด

สตรีมเนื้อหาผาน over the air
ใน RealPlayer คุณสามารถเปดไดเฉพาะลิงค RTSP
อยางไรกต็าม RealPlayer จะเลนไฟล RAM หากคุณเปด
ลงิค HTTP ไปที่เบราเซอร
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชั่น > RealPlayer
ในการสตรีมเนือ้หา over the air (บริการเครือขาย)
เลอืก ลิงคการสตรมี และลิงค คุณสามารถรับลงิคการ
ตรีมในขอความตัวอักษรหรือมัลติมีเดีย หรือเปดลิงคใน
เวบ็เพจ กอนเริ่มการสตรีมเนื้อหา เครื่องของคุณเชื่อมตอ
กบัไซตและเริ่มโหลดเนื้อหา เนือ้หาไมไดรับการบันทึก
ลงในโทรศัพท

การตัง้คา RealPlayer
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชั่น > RealPlayer
คุณอาจไดรับการตั้งคา RealPlayer ในขอความพเิศษ
จากผูใหบริการของคุณ สําหรับขอมูลเพิม่เติม กรุณา
ติดตอผูใหบริการของคุณ 129
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ในการเลือกการตั้งคาสําหรับวดิีโอ เลือก ตวัเลือก >
การตัง้คา > วิดโีอ

ในการเลือกวาจะใชเซิรฟเวอรพร็อกซใีด การเปลีย่นจุด
เชื่อมตอเริ่มตน และการตั้งชวงพอรตทีใ่ช เมื่อเชื่อมตอ
เลอืก ตัวเลือก > การตั้งคา > การสตรมี โปรดติดตอ
ขอการตั้งคาทีถ่กูตองจากผูใหบริการของคุณ

1. ในการแกไขการตั้งคาขั้นสูง เลือก ตัวเลือก > การ
ตั้งคา > การสตรมี > เครอืขาย > ตวัเลือก >
การตัง้คาชั้นสูง

2. ในการเลือกแบนดวธิทีใ่ชสําหรับประเภทเครือขาย
เลือกประเภทเครือขายและคาทีต่องการ

ในการแกไขแบนดวิธของคุณ เลือก ผูใชกําหนด

เครื่องบันทึก 
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชัน่ > เครือ่งบนัทึก
คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่นเครื่องบันทกึในการบันทกึ
เสียงและการสนทนาทางโทรศัพทได

เครื่องบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูลหรือเชื่อม
ตอ GPRS อยู
ในการบันทึกคลปิเสียง ใหเลือก 

ในการหยุดบันทึกคลปิเสียง ใหเลือก 

ในการรับฟงคลิปเสียง เลือก 

ในการเลือกคุณภาพการบันทกึหรือตําแหนงที่คุณ
ตองการจัดเกบ็คลิปเสียงของคุณ เลอืก ตวัเลือก >
การตัง้คา

บันทึกบทสนทนา โดยเปดเครื่องบันทึกไว เลอืก  คู
สนทนาทั้งสองฝายจะไดยินเสียงตามชวงเวลาปกติ
ระหวางการบันทกึ

บนัทึก
การเขียนบันทึก
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชัน่ > บนัทึก ในการเขียน
บันทึก เลือก ตัวเลือก > บันทึกใหม แตะที่ชองบันทึก
เพือ่ปอนขอความ แลวเลอืก 

คุณสามารถจัดเกบ็ไฟลขอความตัวอักษรทั่วไป (รูปแบบ
ไฟล .txt) ที่ไดรับลงในบันทึก

การจัดการบันทกึ
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชัน่ > บนัทึก
เลอืก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้

● เปด  — เปดบันทกึ
● สง  — สงบันทึกไปยังอปุกรณทีใ่ชรวมกนัได
● ลบ  — ลบบันทึก นอกจากนี ้คุณยังสามารถลบบันทึก
หลายบันทึกไดพรอมกนั ในการเลือกบันทกึแตละ
รายการที่คุณตองการลบ เลือก ตวัเลือก > เลือก/
ไมเลือก และลบบันทึก

● การซิงโครไนซ  — ซิงโครไนซบันทึกกบัแอปพลิ
เคชั่นทีใ่ชรวมกนัไดในอปุกรณทีใ่ชรวมกนัได หรือ
กําหนดการตั้งคาการซงิโครไนซ
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Office
ตวัจัดการไฟล
เกีย่วกับตัวจัดการไฟล
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ที่ทํางาน > ตัวจัด
ไฟล
คุณสามารถใชตัวจัดการไฟลเรียกดู จัดการ และเปดไฟล
ทีอ่ยูในโทรศัพท หนวยความจําขนาดใหญ การดหนวย
ความจํา หรือไดรฟตัวนอกที่ใชงานรวมกนัได
ตัวเลือกที่มีใหขึ้นอยูกบัหนวยความจําที่คุณเลือก

การคนหาและจัดเรียงไฟล
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ที่ทํางาน > ตัวจัด
ไฟล

ในการคนหาไฟล ใหเลือก ตวัเลือก > คนหา ปอน
ขอความสําหรับคนหาทีต่รงกับชื่อของไฟล

ในการยายและคัดลอกไฟลและแฟมขอมูล หรือในการ
สรางแฟมขอมูลใหมในหนวยความจํา เลือก ตัวเลือก >
จดัวาง และตัวเลือกที่ตองการ

ในการเรียงลาํดับไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > เรยีงลําดบั
ตาม และประเภทที่ตองการ

การแกไขการดหนวยความจํา
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ที่ทํางาน > ตัวจัด
ไฟล
ตัวเลือกนีจ้ะมีในกรณีที่ใสการดหนวยความจําทีใ่ชงาน
รวมกนัไดลงในโทรศัพทเทานั้น

เลอืก ตวัเลือก และเลอืกจากรายการตอไปนี้

● ตัวเลือกการดความจํา  — เปลีย่นชื่อหรือฟอรแมต
การดหนวยความจํา

● รหสัผานการด  — รหัสผานที่ปองกนัการดหนวย
ความจํา

● ปลดล็อคการดความจํา  — ปลดล็อคการดหนวย
ความจํา

การสํารองขอมูลไฟลในการดหนวยความ
จํา
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ที่ทํางาน > ตัวจัด
ไฟล

ในการสํารองไฟล เลือกประเภทไฟลทีคุ่ณตองการ
สํารองในการดหนวยความจําและ ตัวเลือก > สํารอง
ขอมูลตอนนี้ ตรวจสอบใหแนใจวาการดหนวยความจํา
ของคุณมีหนวยความจําวางอยูเพยีงพอสําหรับไฟลที่
คุณเลอืกที่จะสํารอง

การฟอรแมตหนวยความจําสํารอง
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ที่ทํางาน > ตัวจัด
ไฟล
เมื่อมีการฟอรแมตหนวยความจําขนาดใหญใหม ขอมูล
ทัง้หมดในหนวยความจําจะหายไปอยางถาวร ดังนัน้จึง
ควรสํารองขอมูลที่คุณตองการเกบ็ไวกอนฟอรแมต
หนวยความจํา คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia Ovi
Suite เพือ่สํารองขอมูลไปไวที่คอมพวิเตอรทีใ่ชรวมกัน
ได เทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล (DRM) อาจ
ทาํใหไมสามารถเรียกคืนขอมูลบางอยางที่ทาํสํารองไว 131
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โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหากตองการขอมูลเพิ่ม
เติมเกีย่วกบั DRM ทีใ่ชกบัเนื้อหาของคุณ
ในการการฟอรแมตหนวยความจําขนาดใหญ เลือก ตัว
เลือก > ฟอรแมตความจําขนาดใหญ หนวยความจํา
ขนาดใหญโดยใชซอฟตแวรของพซีีเนื่องจากอาจทําให
ประสิทธภิาพในการทํางานดอยลง

การฟอรแมตไมสามารถรับประกนัไดวาขอมูลที่เปนความ
ลับทุกอยางทีอ่ยูในหนวยความจําขนาดใหญของเครื่อง
จะหายไปอยางถาวร การฟอรแมตแบบมาตรฐานเปน
เพยีงแคการกําหนดใหพืน้ทีท่ี่ถกูฟอรแมตเปนพืน้ทีว่าง
ทีส่ามารถใชงานได และลบที่อยูในการคนหาไฟลเหลา
นั้นอีกครั้ง การกูขอมูลที่ถกูฟอรแมตหรือแมแตขอมูลที่
ถกูเขียนทับอาจยังทําไดโดยใชเครื่องมือและซอฟตแวร
กูขอมูลแบบพเิศษ

พจนานุกรม
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชัน่ > ที่ทํางาน >
พจนานุกรม

ในการแปลขอความจากภาษาหนึง่เปนอกีภาษาหนึง่ ให
ปอนขอความนั้นในชองคนหา เมื่อคุณปอนขอความนั้น
คําแปลที่แนะนําจะปรากฏขึ้น ในการแปลคํา เลือกคํา
จากรายการ รองรับเฉพาะบางภาษาเทานัน้

เลอืก ตวัเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

● ฟง  — ฟงเสียงคําทีเ่ลือก
● ประวัติ  — คนหาคําแปลกอนหนาจากเซสชันปจจุบัน
● ภาษา  — เปลีย่นภาษาตนทางหรือภาษาเปาหมาย
ดาวนโหลดภาษาจากอนิเทอรเน็ต หรือลบภาษาออก
จากพจนานุกรม คุณไมสามารถลบภาษาองักฤษออก

จากพจนานุกรมได คุณสามารถติดตั้งภาษาไดเพิม่อกี
สองภาษา นอกเหนอืจากภาษาองักฤษ

● เสียงพดู  — แกไขการตั้งคาคุณลักษณะของเสียง
คุณสามารถปรับความเร็วและระดับความดังของเสียง
ได

Quickoffice
เกี่ยวกับ Quickoffice
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชัน่ > ที่ทํางาน >
Quickoffice
Quickoffice ประกอบดวย Quickword สําหรับดูเอกสาร
Microsoft Word, Quicksheet สําหรับการดูแผนงาน
Microsoft Excel, Quickpoint สําหรับการนาํเสนองาน
ของ Microsoft PowerPoint และ Quickmanager
สําหรับการซื้อซอฟตแวร คุณสามารถดูเอกสาร
Microsoft Office 2000, XP, 2003 และ 2007 (รูปแบบ
ไฟล DOC, XLS และ PPT) ดวย Quickoffice หากคุณมีรุน
ตัวแกไขของ Quickoffice คุณยังสามารถแกไขไฟลได
อีกดวย

แตไมไดสนับสนนุรูปแบบหรือคุณสมบัติของไฟล
ทั้งหมด

ตัวแปลง
ดวยฟงกชันตัวแปลง คุณสามารถแปลงหนวยการวัดจาก
หนวยหนึ่งเปนอกีหนวยหนึ่งได

ตัวแปลงอาจมีขอจํากัดดานความแมนยําและขอผิด
พลาดในการปดเศษ132
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ตัวแปลงสกลุเงนิ
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชัน่ > ที่ทํางาน > ตวัแปลง
คา
เลอืก ประเภท > สกลุเงิน กอนการแปลงสกลุเงิน คุณ
ตองเลอืกสกลุเงินหลัก และปอนอัตราแลกเปลี่ยน สกลุ
เงินหลักทีร่ะบบตั้งไวคือ โฮม อตัราสําหรับสกลุเงินหลัก
คือ 1 เสมอ

1. เลอืก ตวัเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน
2. ชื่อเริ่มตนสําหรับรายการสกุลเงินคือ ตางประเทศ
หากตองการเปลี่ยนชื่อสกลุเงิน ใหเลือก ตวัเลือก >
เปลี่ยนชื่อสกุลเงิน

3. เพิม่อตัราแลกเปลี่ยนของสกลุเงิน แลวเลอืก
เรยีบรอย

4. ในชองหนวยอกีชองหนึ่ง ใหเลอืกสกลุเงินผลลัพธที่
คุณตองการแปลง

5. ในชองจํานวน ใหปอนคาที่คุณตองการแปลง ชอง
จํานวนอกีชองหนึง่จะแสดงคาทีแ่ปลงแลวโดย
อตัโนมัติ

ในกาเรปลีย่นสกลุเงินหลัก ใหเลือก ตวัเลือก > อัตรา
แลกเปลี่ยน สกลุเงินและ ตัวเลือก > ตั้งเปนสกุลเงิน
หลัก
เมื่อคุณเปลี่ยนสกลุเงินหลกั คุณตองพมิพอัตราแลก
เปลี่ยนใหมเพราะอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดที่ตั้งไวจะถกู
ลบออก

การแปลงหนวยวดั
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชัน่ > ที่ทํางาน > ตวัแปลง
คา
1. ในชองประเภท ใหเลือกหนวยวดัทีคุ่ณตองการใช

2. ในชองหนวยแรก ใหเลือกหนวยที่คุณตองการแปลง

3. ในชองหนวยอกีชองหนึ่ง ใหเลอืกหนวยผลลพัธที่
คุณตองการแปลง

4. ในชองจํานวน ใหปอนคาที่คุณตองการแปลง

ชองจํานวนอีกชองหนึง่จะแสดงคาที่แปลงแลวโดย
อตัโนมัติ

เครื่องคดิเลข
สรางการคํานวณ
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ที่ทํางาน > คิดเลข
เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากดัในเรื่องความถูกตองและใช
สําหรับการคํานวณแบบงายๆ เทานั้น

ในการคํานวณ ปอนตัวเลขชุดแรกที่จะคํานวณ ในการลบ
ตัวเลข เลอืกปุม Backspace เลอืกฟงกชัน เชน บวก หรือ
ลบ ปอนตัวเลขชุดที่สองของการคํานวณ และเลอืก =

บนัทึกการคํานวณ
ในการบันทกึผลการคํานวณ เลือก ตัวเลือก > หนวย
ความจํา > จัดเกบ็ ผลลพัธทีบ่ันทึกไวจะแทนที่
ผลลัพธที่เกบ็ไวหนวยความจํากอนหนานี้

133

แอ
ป
พ
ล
ิเค
ช
ั่น



ในการดึงผลลัพธของการคํานวณจากหนวยความจําและ
ใชในการคํานวณ เลือก ตัวเลือก > หนวยความจํา >
เรยีกคืน

ในการดูผลลัพธทีบ่ันทึกไวลาสุด เลอืก ตวัเลือก >
ผลลัพธลาสุด การออกจากเครื่องคิดเลขหรือปดเครื่อง
ไมเปนการลบหนวยความจํา คุณสามารถเรียกคืน
ผลลัพธลาสุดที่เกบ็ไวในครั้งถดัไปที่คุณเปดเครื่อง
เลข

Zip manager 
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชัน่ > ที่ทํางาน > Zip
ดวยตัวจัดการ Zip คุณสามารถสรางไฟลอารไคฟใหม
เพือ่จัดเกบ็ไฟลทีบ่ีบอดัในรูปแบบ ZIP เพิม่ไฟลทีบ่ีบอดั
ไฟลเดียวหรือหลายไฟล หรือไดเรกทอรีสําหรับอารไคฟ
ตั้งคา ลบ หรือเปลีย่นรหัสผานอารไคฟสําหรับอารไคฟที่
ไดรับการปองกนัแลว และเปลีย่นการตั้งคา เชน ระดับ
การบีบอดั
คุณสามารถจัดเกบ็ไฟลถาวรไดทั้งในหนวยความจํา
โทรศัพทหรือในการดหนวยความจํา

บันทกึที่ใชงาน 
บันทึกทีใ่ชงานชวยใหคุณสามารถสรางบันทึกทีม่ีภาพ
และเสียง หรือวิดีโอคลิป และคุณสามารถเชื่อมโยง
บันทึกกบัรายชื่อไดดวย บันทกึจะปรากฏขึ้นระหวางการ
สนทนากับรายชื่อ

สรางและแกไขบันทึก 
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชัน่ > ที่ทํางาน > บันทึกที่
ใช

ในการสรางบันทึก ใหเริ่มตนเขียนขอความ

ในการแกไขบันทึก ใหเลอืกบันทึกและ ตวัเลือก > 
ตัวเลือกการแกไข

ในการเพิม่ลักษณะตัวหนา ตัวเอยีง หรือขีดเสนใตใหกบั
ขอความของคุณ หรือเปลีย่นสีของแบบอกัษร ใหกดปุม
Shift คางไว และเลือ่นไปทีข่อความทีจ่ะเลอืก จากนั้น
เลอืก ตัวเลือก > ตัวอักษร
เลอืก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:

● ใส  — แทรกรูปภาพ เสียง หรือวดิีโอคลิป นามบัตร
บุคมารคของเว็บ และไฟล

● สง  — สงบันทึก
● ลิงคบนัทึกกบัสาย  — เลือก เพิม่รายชื่อ เพือ่เชื่อม
โยงบันทึกไปยังรายชื่อ บันทึกจะปรากฏขึ้นเมื่อโทร
ออกหรือรับสายจากรายชื่อ

การตั้งคาสมุดบนัทึก
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชัน่ > ที่ทํางาน > บันทึกที่
ใช และ ตวัเลือก > การตั้งคา

ในการเลือกตําแหนงที่จะจัดเกบ็บันทึก ใหเลือก หนวย
ความจําที่ใช และหนวยความจําที่ตองการ

ในการเปลีย่นแปลงเคาโครงของบันทกึที่ใชงาน หรือใน
การดูบันทกึในรูปแบบรายการ ใหเลือก เปลี่ยน
มอง > กริด หรือ รายการ134
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ในการดูบันทึกในพืน้หลงัระหวางโทรออกหรือรับสาย ให
เลอืก แสดงบนัทึกระหวางโทร > ใช

เคล็ดลับ: หากคุณไมตองการใหมีการแสดง
บันทึกชั่วคราวระหวางการโทร ใหเลือก แสดง
บันทึกระหวางโทร > ไม ดวยวิธนีี้ คุณไมจําเปน
ตองลบลงิคระหวางบันทกึและบัตรรายชื่อออก

Adobe Reader
เลอืก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ที่ทํางาน > Adobe
PDF
ดวย Adobe Reader คุณสามารถอานเอกสาร PDF ที่
โทรศัพทของคุณ คนหาขอความในเอกสาร แกไขการตั้ง
คา เชน ระดับการซูมและหนา และสงไฟล PDF โดยใช
อเีมล
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การตัง้คา
คาบางอยางของโทรศัพทอาจถูกตั้งไวลวงหนาโดยผูให
บริการ และคุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลงคาเหลานั้น
ได

การตั้งคาโทรศัพท
การตัง้คาวันที่และเวลา
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ โทรศัพท > วันที่และ
เวลา
เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้:

● เวลา  — ปอนเวลาปจจุบัน
● เขตเวลา  — เลอืกตําแหนงที่คุณอยู
● วันที่  — ปอนวันที่
● รปูแบบวันที่  — เลอืกรูปแบบวนัที่
● ตัวแบงวัน  — เลอืกสัญลักษณทีค่ั่นระหวางวัน
เดือน และป

● รปูแบบเวลา  — เลือกรูปแบบเวลา
● ตัวแบงเวลา  — เลือกสัญลักษณที่คั่นระหวางชั่วโมง
และนาที

● ชนิดนาฬกิา  — เลือกประเภทนาฬกิา
● เสียงนาฬกิาปลุก  — เลือกแบบเสียงสําหรับนาฬกิา
ปลุก

● เวลาเลื่อนปลุก  — ปรับเวลาเลือ่นปลุก

● วันทํางาน  — เลือกวนัทํางานของคุณ จากนั้นคุณ
สามารถจะตั้งเวลาใหปลกุเฉพาะในตอนเชาของวนั
ทํางานได เปนตน

● อัพเดตเวลาอัตโนมัต ิ — ในการอพัเดตเวลา วนัที่
และเขตเวลา เลอืก เปด บริการเสริมจากระบบเครือ
ขายนีอ้าจไมสามารถใชงานไดในบางเครือขาย

เสยีงพูด
เลอืก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > เสียงพดู
ดวยฟงกชันเสียงพดู คุณสามารถกาํหนดภาษา เสียง
และคุณสมบัติของเสียงสําหรับตัวอานขอความได

ในการกาํหนดภาษาสําหรับตัวอานขอความ ใหเลือก
ภาษา ในการดาวนโหลดภาษาเพิม่ลงในโทรศัพท ให
เลอืก ตัวเลือก > ดาวนโหลดภาษา

เคล็ดลับ: เมื่อคุณดาวนโหลดภาษาใหม คุณจะ
ตองดาวนโหลดเสียงสําหรับภาษาดังกลาวอยาง
นอยหนึง่เสียง

ในการกําหนดเสียงพดู ใหเลอืก เสียง เสียงขึ้นอยูกบั
ภาษาทีเ่ลือก

ในการกําหนดอตัราความเร็วในการพดู ใหเลอืก
ความเรว็

ในการกาํหนดความดังในการพดู ใหเลือก ความดงั
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ในการดูรายละเอยีดของเสียง ใหเปดแทบ็เสียง แลว
เลอืกเสียงและ ตัวเลือก > ขอมูลเสียง ในการฟงเสียง
ใหเลอืกเสียง และเลอืก ตัวเลือก > ฟงเสียง

ในการลบภาษาหรือเสียง ใหเลือกรายการ และเลอืก 
ตัวเลือก > ลบ
การตั้งคาตัวอานขอความ
ในการเปลี่ยนการตั้งคาตัวอานขอความ ใหเปดแทบ็ การ
ตั้งคา และกําหนดรายการตอไปนี้:

● การตรวจจบัภาษา  — เปดใชการตรวจหาภาษาทีใ่ช
อานอตัโนมัติ

● อานตอ  — เปดใชการอานขอความที่เลอืกทัง้หมด
แบบตอเนือ่ง

● พรอมทเสียงพูด  — ตั้งคาตัวอานขอความเพือ่ใสคํา
แนะนําในขอความ

● ที่มาของเสียง  — ฟงขอความผานหูฟงหรือลาํโพง

การตัง้คาภาษา
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ โทรศัพท > ภาษา

ในการเปลีย่นภาษาของเครื่อง ใหเลอืก ภาษาที่ใชใน
เครือ่ง

ในการเปลีย่นภาษาที่ใชเขียน เลอืก ภาษาที่ใชเขียน

ในการเปดหรือปดตัวชวยสะกดคํา ใหเลือก ตวัชวย
สะกดคํา

การตัง้คาจอแสดงผล
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ โทรศัพท > จอภาพ

เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้:

● ตัวตรวจจับแสง  — ปรับความไวของเซนเซอรแสง
ในอปุกรณของคุณ เซนเซอรแสงจะเปดไฟเมื่อคุณอยู
ในทีท่ี่มีแสงสลัว และปดไฟเมื่ออยูในทีท่ี่สวาง

● ขนาดแบบอักษร  — เลอืกขนาดขอความและ
ไอคอนบนหนาจอ

● โลโกหรอืขอความตอนรบั  — เลอืกวาคุณตองการ
ใหแสดงบันทึกหรือภาพเมื่อคุณเปดเครื่องหรือไม

● เวลาแสงสวาง  — ตั้งระยะเวลาที่ใหไฟเปดอยูเมื่อ
คุณหยุดใชเครื่อง

เสียงสัง่งาน
ในการเปดใชคําสั่งเสียงพเิศษสําหรับการเปดใชแอปพลิ
เคชั่นและรูปแบบ ใหกดปุมโทรคางไวเมื่อเครื่องอยูใน
หนาจอหลัก

ในการควบคุมโทรศัพทของคุณดวยคําสั่งเสียงพเิศษ ให
กดปุมโทรคางไวเมื่อเครื่องอยูในหนาจอหลัก แลวเปลง
คําสั่งเสียง คําสั่งเสียงคือชื่อของแอปพลเิคชั่นหรือรูป
แบบทีป่รากฏในรายการ

เลอืก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > คําสั่งเสียง
เลอืก ตวัเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้
● เปลี่ยนคําสั่ง  — แกไขคําสั่งเสียง
● เลน  — ฟงรายการเสียงสังเคราะห
● ลบเสียงสั่งงานออก  — ลบคําสั่งเสียงที่คุณเพิม่ดวย
ตนเอง

● การตัง้คา  — ปรับการตั้งคา
● บทแนะนําเสียงสั่งงาน  — เปดบทแนะนําของเสียง
สั่งงาน
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การตัง้คาเซนเซอรและการหมุน
หนาจอ
เมื่อคุณเปดใชงานเซนเซอรในโทรศัพทของคุณ คุณจะ
สามารถควบคุมบางฟงกชันไดโดยการหมุน
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ โทรศัพท > ตัง้คา
เซนเซอร
เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้:
● เซนเซอร  — เปดใชงานเซนเซอร
● ควบคมุการหมุน  — เลือก การเงียบเสียงโทร
และ การเลื่อนปลุก เพือ่ปดเสียงสายเรียกเขาและ
เลื่อนการปลุก โดยคว่ําหนาจอโทรศัพทลง เลอืก
หมุนหนาจออัตโนมัต ิเพือ่หมุนเนือ้หาในหนาจอ
ดงผลโดยอตัโนมัติ เมื่อคุณหมุนเครื่องไปทางซาย

หรือพลิกเครื่องใหกลับอยูในแนวตั้ง แอปพลเิคชั่น
และคุณสมบัติบางอยางอาจไมสนับสนนุการหมุน
เนื้อหาในหนาจอแสดงผล

การตัง้คาสไลด
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ โทรศัพท > จดัการ
โทรศัพท > การตั้งคาฝาสไลด
ในการตั้งคาใหเครื่องล็อคปุมกดเมื่อคุณปดสไลด ให
เลอืก ล็อคปุมเมื่อปดฝาสไลด

การตัง้คาอปุกรณเสริม
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ โทรศัพท > อุปกรณ
เสรมิ

ชองเสียบอปุกรณเสริมบางชองจะแสดงประเภทของ
อุปกรณเสริมทีต่อเขากบัเครื่อง
เลอืกอปุกรณเสริมและจากตัวเลือกตอไปนี้

● รปูแบบที่ตั้งไว  — ตั้งคารูปแบบทีคุ่ณตองการใชใน
แตละครั้งที่เชื่อมตออปุกรณเสริมบางอยางที่ใชรวม
กนัไดเขากบัโทรศัพท

● ตอบรบัอัตโนมัติ  — เลอืกวาคุณตองการให
โทรศัพทรับสายเรียกเขาโดยอตัโนมัติหรือไมหลัง
ผานไป 5 วินาที หากตั้งคาแบบเสียงเปน บี๊พหนึ่ง
ครัง้ หรือ เงียบ การตอบรับอัตโนมัติจะไมทํางาน

● แสงไฟ  — กําหนดวาจะใหเปดไฟคางไวหรือไมหลัง
จากหมดเวลา

การตั้งคาที่ใชไดขึ้นอยูกบัประเภทของอปุกรณเสริม

การตั้งคาออก TV
ในการเปลี่ยนการตั้งคาการเชื่อมตอออก TV ใหเลือก
ออกทีวี และจากตัวเลือกตอไปนี้
● รปูแบบที่ตั้งไว  — กําหนดรูปแบบที่คุณตองการเปด
ใชทกุครั้งที่คุณตอสายวดิีโอ Nokia กบัโทรศัพทของ
คุณ

● อัตราสวนภาพทีวี  — เลือกสัดสวนภาพของ
โทรทศัน: ปกติ หรือ จอกวาง สําหรับทีวจีอกวาง

● ระบบทีวี  — เลือกระบบสัญญาณวิดีโออะนาลอ็กที่
ใชรวมกนัไดกบัโทรทัศนของคุณ

● ตวักรองภาพกะพรบิ  — ในการปรับคุณภาพรูปภาพ
บนหนาจอโทรทัศน ใหเลอืก เปด ตัวกรองภาพ
กะพริบอาจลดการกะพริบของภาพในหนาจอ
โทรทศันไดเพยีงบางรุนเทานัน้
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การตัง้คาแอปพลเิคชั่น
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ โทรศัพท > ตั้งคา

พลิเคชั่น
ในการตั้งคาแอปพลิเคชั่น คุณสามารถแกไขการตั้งคา
แอปพลเิคชั่นบางอยางในโทรศัพทของคุณได

ในการแกไขการตั้งคา คุณยังสามารถเลอืก ตวัเลือก >
การตั้งคา ในแตละแอปพลิเคชั่นได

การอัพเดตโทรศพัท
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ โทรศัพท > จัดการ
โทรศัพท > อัพเดตอุปกรณ
เมื่อใชการอพัเดตโทรศัพท คุณสามารถเชื่อมตอกบั
เซริฟเวอรและรับการตั้งกําหนดคาของโทรศัพทของ
คุณ, สรางรูปแบบเซริฟเวอรใหม, ดูเวอรชันซอฟตแวรที่
มีอยูและขอมูลโทรศัพท หรือดูและจัดการรูปแบบ
เซริฟเวอรที่มีอยู
หากระบบเครือขายของคุณสนบัสนุนการอพัเดต
ซอฟตแวรในแบบ OTA คุณยังสามารถขอรับการอพัเดต
ดังกลาวผานทางเครื่องโทรศัพท

คุณอาจรับรูปแบบเซิรฟเวอรและการตั้งกาํหนดคาอืน่ๆ
จากผูใหบริการหรือแผนกจัดการขอมูลบริษัท การตั้ง
กาํหนดคาอาจรวมถึงการตั้งคาการเชื่อมตอและคาอืน่ๆ
ทีใ่ชโดยแอปพลิเคชั่นทีแ่ตกตางกันในอปุกรณของคุณ

ในการเชื่อมตอกบัเซิรฟเวอรและรับการตั้งกาํหนดคา
ของโทรศัพทของคุณ เลอืก ตวัเลือก > รปูแบบ
เซิรฟเวอร, รูปแบบ และ ตวัเลือก > เริม่การกําหนด
คา

ในการสรางรูปแบบเซิรฟเวอร เลือก ตวัเลือก > รปูแบบ
เซิรฟเวอร > ตัวเลือก > รปูแบบเซิรฟเวอรใหม

ในการลบรูปแบบเซริฟเวอร และเลอืกรูปแบบและ 
ตวัเลือก > ลบ

ในการตรวจสอบการอพัเดตซอฟตแวร เลือก ตัวเลือก >
ตรวจสอบการอัพเดต

คําเตอืน:  หากคุณติดตั้งโปรแกรมอพัเดต
ซอฟตแวร คุณจะไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกบัการ
โทรออกฉุกเฉิน จนกวาจะติดตั้งเสร็จและรีสตารท
โทรศัพทอกีครั้ง ตองแนใจวาไดสํารองขอมูลไวแลวกอน
ยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอพัเดต

การดาวนโหลดการอพัเดตซอฟแวรอาจทาํใหมีการสง
ขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรี่สําหรับโทรศัพทของคุณมี
พลงังานเพยีงพอ หรือเชื่อมตออยูกบัเครื่องชารจกอน
เริ่มอพัเดต

การตัง้คาความปลอดภัย
โทรศัพทและซมิ
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ โทรศัพท > จัดการ
โทรศัพท > ความปลอดภัย > โทรศพัทและ
มการด

เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้

● คําขอรหัส PIN  — เมื่อเปดใชงาน คุณจะตองปอน
รหัสทุกครั้งทีเ่ปดโทรศัพท ซิมการดบางตัวอาจไม
อนุญาตใหคุณปดใชงานการถามรหัส PIN 139
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● รหัส PIN, รหัส PIN2 และ รหัสล็อค — คุณสามารถ
เปลีย่นรหัส PIN, PIN2 และรหัสล็อคได ในการตั้งรหัส
เหลานี้ คุณสามารถใชไดเฉพาะตัวเลขตั้งแต 0 ถึง 9
เทานั้น และหลีกเลีย่งการใชรหัสทีค่ลายกบัหมายเลข
ฉุกเฉินเพือ่ปองกนัไมใหมีการโทรไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินโดยไมไดตั้งใจ หากคุณลมืรหัส PIN หรือ PIN2
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ หากคุณลืมรหัสล็อค
โปรดติดตอศูนย Nokia Care หรือผูใหบริการของคุณ

● เวลาล็อคเครือ่งอัตโนมัต ิ — ในการปองกนัการใช
งานโดยไมไดรับอนญุาต คุณสามารถตั้งเวลาล็อค
โทรศัพทอตัโนมัติได เมื่อล็อคแลว โทรศัพทจะไม
สามารถใชงานไดจนกวาจะปอนรหัสปลดล็อคที่ถูก
ตอง หากตองการปดใชงานระยะเวลาลอ็คอตัโนมัติ
ใหเลือก ไมมี

● ล็อคหากเปลี่ยนซิมการด  — คุณสามารถตั้งให
โทรศัพทถามรหัสล็อคไดเมื่อมีการใสซิมการดทีไ่มรู
จักลงในเครื่องของคุณ โทรศัพทจะเกบ็รายการ
มการดทีรู่จักวาเปนการดของเจาของเครื่องไว

● ล็อคโทรศัพทจากระยะไกล  — เปดหรือปดการ
ล็อคโทรศัพทจากระยะไกล

● กลุมผูใชเฉพาะ  — คุณสามารถระบุกลุมคนที่คุณ
สามารถโทรติดตอและสามารถโทรติดตอคุณได
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● ยืนยันบรกิารซิม  — คุณสามารถตั้งใหโทรศัพท
แสดงขอความยืนยันเมื่อคุณกาํลังใชบริการของ
มการด (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การจัดการใบรับรอง
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ โทรศัพท > จดัการ
โทรศัพท > ความปลอดภยั > การจดัการใบรบัรอง

คุณควรใชใบรับรองแบบดิจิตอลหากตองการเชื่อมตอกับ
ธนาคารแบบออนไลนหรือไซตอืน่ๆ หรือเซิรฟเวอรระยะ
ไกล เพือ่ดําเนินการตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัการถายโอน
ขอมูลทีเ่ปนความลับ และหากตองการลดความเสี่ยงจาก
ไวรัสหรือซอฟตแวรที่ใหโทษอืน่ๆ และเพือ่ใหแนใจใน
สิทธิ์การใชซอฟตแวร เมื่อดาวนโหลดและติดตั้ง
ซอฟตแวร

เลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ใบรบัรองการอนุญาต  — ดูและแกไขใบรับรองสิทธิ์
● ใบรบัรองไซตนาเชื่อถือ  — ดูและแกไขใบรับรอง
ไซตที่นาเชื่อถือ

● ใบรบัรองสวนตัว  — ดูและแกไขใบรับรองสวนตัว
● ใบรบัรองโทรศัพท  — ดูและแกไขใบรับรองเครื่อง
ใบรับรองดิจิตอลไมรับประกนัความปลอดภัย ใบรับรอง
เหลานี้ใชเพื่อตรวจสอบถึงที่มาของซอฟตแวร

ขอสําคญั:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยลดความ
เสี่ยงทีเ่กีย่วของกบัการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้ง
ซอฟตแวรลงคอนขางมาก แตคุณกค็วรใชใบรับรอง
อยางถูกวธิีเพือ่ใหไดประโยชนจากการรักษาความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธภิาพสูงขึ้นดวย การมีใบรับรอง
เพยีงอยางเดียวมิไดเปนการปกปองเครื่องแตอยางใด
หากตองการใหเครื่องมีความปลอดภัยมากขึ้น ตัวจัดการ
ใบรับรองจําเปนตองมีใบรับรองของแทที่ถกูตองหรือนา
เชื่อถอืดวย ใบรับรองมีอายุการใชงานจํากดั หาก "ใบรับ
รองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองที่ไมถกูตอง" ปรากฏขึ้น
แมวาใบรับรองนัน้จะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวัน
และเวลาปจจุบันในเครื่องของคุณถูกตอง140
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ดูรายละเอียดของใบรับรอง — ตรวจสอบวาเปน
ใบรับรองของแท
คุณสามารถมั่นใจไดวาเซริฟเวอรนั้นถูกตอง กต็อเมื่อมี
การตรวจสอบลายเซ็น และระยะเวลาทีใ่บรับรอง
เซริฟเวอรนัน้มีผลบังคับใชแลวเทานั้น

คุณจะไดรับขอความแจง หากเซิรฟเวอรนั้นไมใช
เซริฟเวอรจริง หรือในกรณีทีคุ่ณไมมีใบรับรองความ
ปลอดภัยทีถู่กตองในเครื่องของคุณ

หากตองการตรวจสอบรายละเอยีดของใบรับรอง เลอืก
ตวัเลือก > รายละเอียดใบรบัรอง เครื่องจะตรวจสอบ
ระยะเวลาที่มีผลบังคับใชของใบรับรอง และขอความตอ
ไปนี้ขอความใดขอความหนึง่อาจปรากฏขึ้น:
● ใบรบัรองไมผานความเชื่อถอื  — คุณไมไดตั้งคา
ใหแอปพลิเคชั่นใดใชใบรับรองนี้

● ใบรบัรองหมดอายุ  — ระยะเวลาทีใ่ชใบรับรองได
สิ้นสุดลงแลว

● ใบรบัรองยังไมถกูตอง  — ระยะเวลาทีใ่ชใบรับรอง
ยังไมเริ่มตน

● ใบรบัรองเสียหาย  — ไมสามารถใชใบรับรองได
โปรดติดตอผูที่ออกใบรับรองนัน้

การเปลี่ยนการตั้งคาความนาเชื่อถือ
กอนที่จะเปลีย่นแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจ
สอบใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถือขอมูลของเจาของ
ใบรับรองนีไ้ด และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปน
ของเจาของที่อยูในรายชื่อ

ในการเปลีย่นการตั้งคาสําหรับใบรับรองสิทธิ ์เลอืก ตวั
เลือก > การตั้งคาความเชื่อถือ รายการแอปพลเิคชั่

ที่สามารถใชใบรับรองทีเ่ลือกไวจะปรากฏขึ้นทีห่นาจอ
ทัง้นี้ตองขึ้นอยูกบัใบรับรองนั้นดวย ตัวอยางเชน:
● การตดิตัง้ Symbian: ใช — ใบรับรองนี้สามารถ
รับรองทีม่าของแอปพลเิคชั่นระบบปฏิบัติการ
Symbian ใหมได

● อินเทอรเน็ต: ใช — ใบรับรองนี้สามารถรับรอง
รับรองเซริฟเวอรได

● การตดิตัง้แอปพลิเคชั่น: ใช — ใบรับรองนีส้ามารถ
รับรองทีม่าของแอปพลเิคชั่น Java™ ใหมได

ในการเปลีย่นคา เลือก ตวัเลือก > เปลี่ยนการตั้งคา
รบัรอง

ชุดความปลอดภัย
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ โทรศัพท > จัดการ
โทรศัพท > ความปลอดภัย > ชดุความปลอดภัย

ในการดูหรือแกไขโมดูลความปลอดภัย (หากมี) ใหเลือก
โมดูลจากรายการ

หากตองการดูขอมูลรายละเอยีดเกีย่วกบัโมดูลความ
ปลอดภัย เลอืก ตวัเลือก > รายละเอียดความ
ปลอดภยั

การเรียกคนืการตั้งคาดัง้เดิม
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ โทรศัพท > จัดการ
โทรศัพท > การตั้งคาดัง้เดมิ
คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งคาบางอยางใหกลับไปเปนคา
เดิมได โดยคุณจําเปนตองมีรหัสล็อค
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ภายหลงัการรีเซต็ เครื่องอาจใชเวลาเปดเครื่องนานขึ้น
เอกสารและไฟลตางๆ จะไมไดรับผลกระทบ

เนื้อหาที่มีการปองกัน
ในการจัดการใบอนุญาตสิทธิแ์บบดิจิตอล ใหเลือก
เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > จดัการ
โทรศัพท > ความปลอดภัย > เนื้อหาที่มีการ
ปองกัน
การจัดการลิขสิทธิ์ของขอมูลแบบดิจติอล
เจาของเนื้อหาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธิด์ิจิตอล
(DRM) แบบตางๆ เพือ่ปกปองทรัพยสินทางปญญาของ
เจาของ รวมถงึ ลิขสิทธิ ์โทรศัพทนีใ้ชซอฟตแวร DRM
หลายประเภทเพือ่เขาสูเนือ้หาทีม่ี DRM ปองกันไว ดวย
โทรศัพทรุนนี้ คุณสามารถเขาสูเนือ้หาที่ปองกนัดวย
WMDRM 10, OMA DRM 1.0 และ OMA DRM 2.0 หาก
ซอฟตแวร DRM เฉพาะไมสามารถปองกนัเนื้อหาได
เจาของเนื้อหาอาจขอใหยกเลกิความสามารถของ
ซอฟตแวร DRM ในการเขาสูเนือ้หาใหมที่ DRM นั้น
ปองกนัไว การยกเลกิอาจปองกนัการนําเนื้อหาที่มี DRM
ปองกนัไวบางเนื้อหาที่อยูในโทรศัพทของคุณมาใชอกี
ครั้ง การยกเลกิซอฟตแวร DRM ไมมีผลตอการใชเนื้อหา
ทีม่ีการปองกนัดวย DRM ประเภทอืน่หรือการใชเนือ้หาที่
ไมมี DRM ปองกันไว
เนือ้หาทีป่องกนัดวยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล (DRM)
จะมาพรอมกบัรหัสการใชทีเ่กีย่วของซึง่ทําหนาที่ระบุถงึ
สิทธิของคุณในการใชเนื้อหา

หากโทรศัพทของคุณมีขอมูลที่ปองกนัดวย OMA DRM
เมื่อจะสํารองขอมูลทัง้รหัสการใชและขอมูลนั้น ใหใชฟง
กชั่นการสํารองขอมูลจากโปรแกรม Nokia Ovi Suite
หากโทรศัพทมีเนื้อหาที่ปองกนัดวย WMDRM ทั้งรหัส
การใชและเนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหนวย
ความจําของโทรศัพท คุณอาจสูญเสียรหัสการใชและ
เนือ้หาหากไฟลในโทรศัพทของคุณเสีย การสูญหาย
ของรหัสการใชหรือเนือ้หาอาจจํากดัความสามารถใน
การใชเนือ้หาเดียวกนับนโทรศัพทของคุณอกีครั้ง
สําหรับขอมูลเพิม่เติม ติดตอผูใหบริการของคุณ

รหัสการใชบางอยางอาจจะเชื่อมตอกบัซิมการดใด
มการดหนึ่ง และเนื้อหาที่ไดรับการปองกนัไวจะเขาถึงได
เฉพาะเมื่อใสซมิการดดังกลาวไวในเครื่องแลวเทานัน้

ไฟการแจงเตอืน
เลอืก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท > ไฟแจง
เตอืน

ในการเปดหรือปดไฟกะพริบพรอมทํางาน ใหเลอืก ไฟ
สแตนดบาย เมื่อมีการเปดไฟกะพริบพรอมทาํงาน ไฟ
ปุมเมนจูะติดขึ้นเปนระยะๆ

ในการเปดหรือปดไฟแจงเตือน ใหเลือก ไฟแจงเตือน
เมื่อเปดใชงานไฟแจงเตือน ไฟปุมเมนูจะสวางขึ้นเปน
ยะๆ เพือ่แจงเตือนเหตุการณตางๆ ทีพ่ลาดไป เชน สาย

ที่ไมไดรับ หรือขอความทีไ่มไดอาน
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ตัวจัดการแอปพลิเคชั่น
เกี่ยวกับตวัจัดการแอปพลเิคชั่น

เลอืก เมนู > การตัง้คา และ จัดการแอปฯ
ดวยตัวจัดการแอปพลิเคชั่น คุณสามารถดูชุดซอฟตแวร
ทีต่ิดตั้งลงในเครื่องได คุณสามารถดูรายละเอยีดของ
แอปพลเิคชั่นที่ติดตั้งแลว ลบแอปพลเิคชั่น และระบุการ
ตั้งคาการติดตั้งได

คุณสามารถติดตั้งแอปพลเิคชั่นและซอฟตแวรประเภท
ตางๆ ตอไปนีใ้นเครื่องของคุณ

● แอปพลเิคชั่น JME ที่ใชเทคโนโลย ีJava™ ซึ่งมี
นามสกุล .jad หรือ .jar

● ซอฟตแวรและแอปพลิเคชั่นอืน่ที่เหมาะสมกบัระบบ
ปฏิบัติการ Symbian ที่มีนามสกลุ .sis หรือ .sisx

● อปุกรณขนาดเล็กทีม่ีนามสกลุ .wgz
ติดตั้งเฉพาะซอฟตแวรที่ใชงานรวมกนักับโทรศัพทของ
คุณได

ตดิตัง้แอปพลเิคชั่น
คุณสามารถโอนไฟลการติดตั้งจากคอมพวิเตอรทีร่องรับ
ไปยังอุปกรณของคุณ ดาวนโหลดไฟลเหลานี้ระหวาง
การเรียกดู หรือรับมาในขอความมัลติมีเดีย ในรูปแบบสิ่ง
ทีแ่นบของอเีมล หรือใชวธิีการเชื่อมตออืน่ๆ เชน การ
เชื่อมตอ Bluetooth

คุณสามารถใชตัวชวยติดตั้งแอปพลิเคชั่นของ Nokia ใน
Nokia Ovi Suite ในการติดตั้งแอปพลเิคชั่นลงในอปุกรณ
ของคุณ
ไอคอนในตัวจัดการแอปพลิเคชั่นแสดงสิ่งตอไปนี้:

   แอปพลิเคชั่น SIS หรือ SISX
   แอปพลเิคชั่น Java

   widgets
   แอปพลเิคชั่นที่ติดตั้งในการดหนวยความจํา

   แอปพลิเคชั่นทีต่ิดตั้งในหนวยความจําขนาดใหญ

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรอืน่ๆ จากแหลงทีว่างใจไดเทานัน้ เชน 
แอปพลเิคชั่นทีม่ีสัญลักษณจาก Symbian หรือผานการ
ทดสอบรับรองจาก Java Verified™
กอนการติดตั้ง โปรดทราบดังนี:้

● ในการดูประเภทของแอปพลเิคชั่น หมายเลขรุน และ
ผูจัดหาหรือผูผลิตแอปพลิเคชั่น ใหเลอืก ตวัเลือก >
ดูรายละเอียด
ในการดูรายละเอยีดใบรับรองความปลอดภัยของแอป
พลิเคชั่น ใหเลือก รายละเอียด: > ใบรบัรอง: > ดู
รายละเอียด ควบคุมการใชใบรับรองดิจิตอลในการ
จัดการใบรับรอง

● หากคุณติดตั้งไฟลที่มีการอพัเดตหรือการซอมบํารุง
ลงในแอปพลิเคชั่นที่มีอยูแลว คุณจะสามารถเรียกคืน
ไดเฉพาะแอปพลิเคชั่นเดิมเทานัน้ หากคุณมีไฟลการ
ติดตั้งเดิมหรือสําเนาขอมูลสํารองแบบเต็มของชุด
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ซอฟตแวรที่ลบออกไป ในการเรียกคืนแอปพลเิคชั่น
เดิม ใหลบแอปพลเิคชั่น และติดตั้งแอปพลิเคชั่นนัน้
อกีครั้งจากไฟลการติดตั้งเดิมหรือสําเนาขอมูลสํารอง
จําเปนตองใชไฟล JAR สําหรับการติดตั้งแอปพลิ
เคชั่น Java หากไมมีไฟลนี้ อปุกรณอาจขอใหคุณ
ดาวนโหลด หากไมมีการกาํหนดจุดเชื่อมตอสําหรับ
แอปพลิเคชั่น จะมีการขอใหคุณเลอืกหนึ่งรายการ

ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น ใหดําเนินการตอไปนี้:

1. ในการคนหาไฟลการติดตั้ง ใหเลอืก เมนู > การตัง้
คา และ จดัการแอปฯ หรือคนหาไฟลการติดตั้งโดย
ใชตัวจัดการไฟล หรือเลอืก ขอความ > ถาดเขา
และเปดขอความที่มีไฟลการติดตั้ง

2. ในตัวจัดการแอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตัวเลือก > ติด
ตั้ง ในแอปพลิเคชั่นอืน่ๆ ใหเลือกไฟลการติดตั้งเพือ่
เริ่มการติดตั้ง

ระหวางการติดตั้ง อปุกรณจะแสดงขอมูลเกีย่วกบั
ความคืบหนาของการติดตั้ง หากคุณติดตั้งแอปพลิ
เคชั่นโดยไมมีลายเซ็นดิจิตอลหรือใบรับรอง อปุกรณ
จะแสดงคําเตือน ติดตั้งตอไปหากคุณมั่นใจในทีม่า
และเนือ้หาของแอปพลิเคชั่นเทานั้น

ในการเริ่มใชงานแอปพลิเคชั่นทีต่ิดตั้งแลว ใหคนหา
แอปพลเิคชั่นในเมนู และเลือกแอปพลิเคชั่น หากยังไมมี
การกําหนดโฟลเดอรที่ตั้งไวใหกบัแอปพลิเคชั่นนั้น 
แอปพลเิคชั่นจะไดรับการติดตั้งลงในโฟลเดอร แอปฯ 
ที่ติดตั้งแลว ในเมนหูลัก

ในการดูวาชุดซอฟตแวรใดที่ไดรับการติดตั้งหรือถกูลบ
ออก และดําเนนิการเมื่อใด ใหเลอืก ตัวเลือก > ดู
บันทึกการใช

ขอสําคญั:  โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิ
เคชั่นแอนตี้ไวรัสเพียงหนึง่รายการเทานัน้ การมีแอปพลิ
เคชั่นทีม่ีคุณสมบัติแอนตี้ไวรัสมากกวาหนึง่รายการ อาจ
สงผลตอประสิทธภิาพและการทํางานของเครื่อง หรือ
อาจทาํใหเครื่องหยุดทํางานได

หลังจากที่คุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในการดหนวยความ
จําทีใ่ชรวมกนัไดแลว ไฟลการติดตั้ง (.sis, .sisx) ยังคง
อยูในหนวยความจําของโทรศัพท ไฟลอาจใชหนวย
ความจําเปนจํานวนมาก และกดีขวางไมใหคุณจัดเกบ็
ไฟลอืน่ ในการเพิ่มหนวยความจําใหเพยีงพอ ใช
โปรแกรม Nokia Ovi Suite ในการสํารองขอมูลไฟลการ
ติดตั้งไปยังเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกนัได จาก
นั้น ใหใชตัวจัดการไฟลลบไฟลการติดตั้งเหลานั้นออก
จากหนวยความจําโทรศัพท หากไฟล .sis เปนสิ่งที่แนบ
มากบัขอความ ใหลบขอความดังกลาวออกจากถาดรับ
ขอความ

การลบแอปพลิเคชั่น
เลอืก เมนู > การตั้งคา และ จดัการแอปฯ
หากตองการลบแพคเกจซอฟตแวร ใหเลือก แอปฯ ที่
ติดตัง้แลว > ตวัเลือก > ถอนตดิตั้ง เลือก ใช เพือ่
ยืนยัน

หากคุณทําการลบซอฟตแวร คุณจะติดตั้งซอฟตแวรนั้น
ใหมไดตอเมื่อคุณมีชุดซอฟตแวรตนฉบับหรือสําเนา
สํารองที่ครบถวนของชุดซอฟตแวรที่ลบออกไป หากคุณ
ลบชุดซอฟตแวรออก คุณอาจจะไมสามารถเปดเอกสาร
ที่สรางโดยใชซอฟตแวรนั้นไดอีก144
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หากมีชุดซอฟตแวรอกีชุดหนึ่งที่ตองใชกบัชุดซอฟตแวร
ทีคุ่ณลบออกไป นัน่หมายความวาชุดซอฟตแวรอกีชุด
หนึง่นั้นจะไมสามารถใชงานได ดูรายละเอยีดจาก
เอกสารอางองิเกีย่วกบัชุดซอฟตแวรทีต่ิดตั้งไว

การตัง้คาตวัจัดการแอปพลเิคชั่น
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ จัดการแอปฯ
เลอืก การตั้งคาการติดตั้ง และเลอืกจากรายการตอไป
นี้

● การตดิตัง้ซอฟตแวร  — เลือกวาจะใหติดตั้ง
ซอฟตแวร Symbian ซึ่งไมมีลายเซ็นดิจิตอลที่ไมผาน
การรับรองหรือไม

● ตรวจใบรบัรองออนไลน  — เลอืกเพือ่ตรวจสอบ
ใบรับรองแบบออนไลนกอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่น

● ที่อยูเว็บที่ตัง้ไว  — ตั้งคาทีอ่ยูเวบ็เริ่มตนทีจ่ะใชเมื่อ
มีการตรวจสอบใบรับรองออนไลน

การตั้งคาการโทร
การตัง้คาการโทร
เลอืก เมนู > การตัง้คา เลือก การโทร > โทร และ
จากตัวเลือกตอไปนี้:

● สง ID ผูโทรเขาของฉัน  — เลอืก ใช เพือ่แสดง
หมายเลขโทรศัพทของคุณใหผูรับสายทราบ ในการ
ใชการตั้งคาที่ไดตกลงไวกบัผูใหบริการของคุณ ให
เลอืก ตัง้จากเครอืขาย) (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

● สง ID โทรอินเทอรเน็ต  — เลือก ใช เพือ่แสดง ID
โทรอนิเทอรเน็ตของคุณใหผูรับสายทราบ

● สายเรยีกซอน  — กําหนดใหโทรศัพทแจงใหคุณ
ทราบเมื่อมีสายโทรเขามาในขณะทีคุ่ณสนทนาอยู
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หรือตรวจสอบวา
ฟงกชันดังกลาวทํางานอยูหรือไม

● สายเรยีกซอนอินเทอรเน็ต  — กําหนดใหโทรศัพท
แจงใหคุณทราบเมื่อมีสายอนิเทอรเน็ตสายใหมติดตอ
เขามาในขณะที่คุณสนทนาอยู

● แจงเตอืนโทรอินเทอรเน็ต  — เลอืก เปด เพือ่ตั้งให
โทรศัพทแจงเตือนเมื่อมีสายอนิเทอรเนต็โทรเขามา
หากคุณเลอืก ปด โทรศัพทจะแจงใหทราบเฉพาะใน
กรณีที่คุณไมไดรับสาย

● ปฏิเสธสายดวยขอความ  — กําหนดใหโทรศัพท
ปฏิเสธสายที่โทรเขามาพรอมสงขอความตัวอกัษร
เพือ่แจงใหผูโทรทราบวาทาํไมคุณจึงไมสามารถรับ
สายได

● ขอความปฏเิสธ  — เขียนขอความตัวอักษรแบบ
มาตรฐานทีจ่ะสงไปถึงผูโทรเมื่อคุณปฏิเสธสาย

● วิดีโอตัวเองในสายที่รบั  — เลือกเพื่ออนุญาตหรือ
ไมอนญุาตใหมีการสงวิดีโอในขณะทีโ่ทรสายวิดีโอ
จากโทรศัพทของคุณ

● รปูภาพในสายวิดโีอ  — หากไมมีการสงวิดีโอใน
ระหวางทีม่ีการสนทนาทางวิดีโอ คุณสามารถเลือก
ภาพนิง่ที่จะใหปรากฏแทน

● โทรซ้ําอัตโนมัติ  — ตั้งใหโทรศัพทลองโทรซ้ํา
สูงสุด 10 ครั้งหากโทรติดตอไมสําเร็จ หากตองการ
หยุดโทรซ้าํ ใหกดปุมวางสาย

● แสดงเวลาการโทร  — ตั้งใหแสดงระยะเวลาสนทนา
ขณะอยูในสาย 145
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● สรปุหลังการโทร  — ตั้งใหแสดงระยะเวลาสนทนา
หลังจากวางสายแลว

● การโทรดวน  — เปดใชงานการโทรดวน
● รบัไดทุกปุม  — เปดใชงานการรับสายดวยปุมใดกไ็ด
● สายที่ใช  — การตั้งคานี้ (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) จะแสดงเฉพาะเมื่อซิมการดรองรับระบบสอง
หมายเลขสําหรับผูสมัครใชบริการ หรือสองสาย
โทรศัพท เลือกสายโทรศัพททีคุ่ณตองการใชเพือ่
โทรออกและสงขอความตัวอกัษร คุณสามารถรับสาย
ที่โทรเขามาไดจากทั้งสองสายโทรศัพทไมวาคุณจะ
เลือกสายใดไวกต็าม หากคุณเลอืก สาย 2 และไมได
สมัครใชบริการของเครือขายนี้ คุณจะไมสามารถโทร
ออกได เมื่อเลือกสายที ่2  จะปรากฏในหนาจอหลัก

● การเปลี่ยนสาย  — เลอืกเพือ่ปองกนัไมใหมีการ
เลือกสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หาก
มการดของคุณรองรับ หากตองการเปลี่ยนคานี้ คุณ
ตองปอนรหัส PIN2

การโอนสาย 
เลอืก เมนู > การตัง้คา และ การโทร > โอนสาย
การโอนสายทําใหคุณสามารถโอนสายเรียกเขาไปยัง
ศูนยฝากขอความเสียงของคุณหรือหมายเลขโทรศัพท
อืน่ได หากตองการรายละเอยีดเพิม่เติม โปรดติดตอผูให
บริการ

1. เลือกประเภทของสายทีจ่ะโอนและตัวเลือกการโอน
ตัวอยางเชน หากตองการโอนสายสนทนาทั้งหมด
ใหเลือก สายสนทนา > สายสนทนาทั้งหมด

2. ในการเปดใชการโอนสาย ใหเลอืก ใชงาน

3. หากตองการโอนสายไปยังศูนยฝากขอความเสียง
ของคุณ ใหเลือก ไปยังศนูยขอความเสียง

4. หากตองการโอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพทอืน่ ให
เลือก ไปที่เบอรอื่น และปอนหมายเลข หรือเลอืก
คนหา เพือ่ดึงหมายเลขทีจ่ัดเกบ็ไวในรายชื่อ

สามารถใชงานตัวเลอืกการโอนหลายรายการไดพรอม
กัน เมื่อมีการโอนสายทั้งหมด  จะปรากฏขึ้นใน
หนาจอหลกั

การจํากัดการโทร
ฟงกชันจํากดัการโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
จะชวยใหคุณสามารถจํากดัการโทรออกหรือรับสายโทร
เขาในเครื่องได ตัวอยางเชน คุณสามารถจํากดัสายโทร
ออกตางประเทศหรือสายโทรเขาเมื่อคุณอยูตางประเทศ
ได ในการเปลี่ยนการตั้งคา คุณตองมีรหัสระบบซึ่งไดรับ
จากผูใหบริการของคุณ

เลอืก เมนู > การตั้งคา และ การโทร > จํากัดการ
โทร
เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใช
ควบคุมการโทร (จํากดัการโทร, เฉพาะกลุม และจํากดั
เบอร) อาจโทรออกไดเฉพาะเบอรโทรฉุกเฉินอยางเปน
ทางการที่ตั้งไวในเครื่องของคุณ การจํากดัการโทรและ
การโอนสายไมสามารถใชงานพรอมกนัได

การจํากัดสายสนทนา

เลอืกตัวเลือกการจํากดัที่ตองการ และ ใชงาน, ยกเลิก,
หรือ ตรวจสอบสถานะ การจํากดัการโทรมีผลตอทกุ
สาย รวมทั้งสายขอมูล146
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การจํากัดการโทรทางอินเทอรเน็ต

ในการเลอืกวาจะอนุญาตโทรนรินามจากอนิเทอรเนต็
หรือไม เลอืก จํากัดโทรนิรนาม
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การแกไขปญหา
คําถาม: รหัสผานของฉนัสําหรับรหัสล็อค PIN
หรือ PUK คืออะไร
คําตอบ: รหัสลอ็คเริ่มตนคือ 12345 หากคุณลมืรหัส
ล็อค ใหติดตอผูจําหนายเครื่องของคุณ หากคุณลืมรหัส
PIN หรือ PUK หรือหากคุณไมไดรับรหัส ใหติดตอผูให
บริการเครือขายของคุณ เพือ่ดูขอมูลเกี่ยวกบัรหัสผาน
ติดตอผูใหบริการจุดเชื่อมตอของคุณ เชน ผูใหบริการ
อนิเตอรเน็ต (ISP) หรือผูใหบริการเครือขาย
คําถาม: ฉันจะปดแอปพลิเคชัน่ที่ไมตอบสนอง
ไดอยางไร

คําตอบ: เลือก ตัวเลือก > แสดงแอปฯที่เปดและไปที่
แอปพลเิคชั่นโดยใชปุมเมน ูกดคางไวทีปุ่มเมนเูพือ่เปด
แอปพลเิคชั่น และเลอืก ตัวเลือก > ออก

คําถาม: เหตุใดภาพจึงไมชัด

คําตอบ: แนใจวาหนาเลนสกลองนั้นสะอาด

คําถาม: เหตุใดจึงมจีุดสวาง สีผิดเพี้ยน บนหนา
จอทุกครั้งที่เปดเครื่อง

คําตอบ: นี่คือลกัษณะของหนาจอประเภทนี้ บางหนาจอ
อาจมีพกิเซลหรือจุดที่ปรากฏหรือไมปรากฏ นีเ่ปนเรื่อง
ปกติ ไมใชขอผดิพลาด

คําถาม: เหตุใดโทรศัพท Nokia ของฉันจึงเริ่ม
การเชือ่มตอ GPS ไมได
คําตอบ: การเริ่มตนการเชื่อมตอ GPS อาจใชเวลาสักครู
หรือนานกวานั้น การเริ่มตนการเชื่อมตอ GPS ในรถยนต
อาจใชเวลานานกวา หากคุณอยูในรม ใหออกไปกลาง
แจงเพือ่ใหสามารถรับสัญญาณไดดีขึ้น หากคุณอยูกลาง
แจง ใหไปยังบริเวณทีเ่ปดโลงมากกวาเดิม ตรวจดูวามือ
ของคุณไมไดบังเสาอากาศ GPS ของอปุกรณ หากสภาพ
อากาศไมดี อาจสงผลตอความแรงของสัญญาณ 

บางคันใชกระจกสีตัดแสง (Athermic) ซึ่งอาจ
สัญญาณดาวเทียม

คําถาม: เหตุใดฉันจงึไมพบเครื่องของเพื่อน
ขณะที่ใชการเชื่อมตอ Bluetooth
คําตอบ: ตรวจสอบวาทั้งสองอปุกรณนั้นใชรวมกนัได
เปดการเชื่อมตอ Bluetooth ไว และไมอยูในโหมดซอน
ตรวจสอบวาระยะหางระหวางสองเครื่องนั้นไมเกนิ 10
เมตร (33 ฟุต) และไมมีกาํแพงหรือสิ่งกดีขวางอืน่ๆ กั้น
ขวาง

คําถาม: เหตุใดฉันจงึไมสามารถสิ้นสุดการเชือ่ม
ตอ Bluetooth
คําตอบ: หากเครื่องอืน่ถกูเชื่อมตอกบัอุปกรณของคุณ
คุณสามารถปดการเชื่อมตอจากอุปกรณอืน่ๆ หรือปดการ
ใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth ในเครื่องของคุณ เลือก
เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > Bluetooth >
Bluetooth > ปด
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คําถาม: เหตุใดฉนัจึงไมเห็นจดุเชือ่มตอ LAN
(WLAN) ไรสาย แมวาฉนัจะทราบวาอยูในรัศมีที่
ครอบคลุม

คําตอบ: จุดเชื่อมตอ WLAN อาจใชรหัสแบบ Service set
identifier (SSID) ที่ซอน คุณสามารถเขาถึงเครือขายซึง่
ใช SSID ทีซ่อนไว หากคุณทราบ SSID ทีถ่กูตอง และได
สรางจุดเชื่อมตออินเตอรเนต็ WLAN สําหรับเครือขายใน
โทรศัพท Nokia
คําถาม: ฉันจะปด LAN (WLAN) ไรสายใน
โทรศัพท Nokia ของฉนัอยางไร
คําตอบ: WLAN ในโทรศัพท Nokia –องคุณไดรับการปด
การใชงาน เมื่อคุณไมไดเชื่อมตอหรือพยายามเชื่อมตอ
กบัจุดเชื่อมตออืน่ๆ หรือไมไดสแกนสําหรับเครือขายที่
ใชได ในการลดการใชพลังงานแบตเตอรี่ คุณสามารถ
ระบุวาอปุกรณ Nokia จะไมสแกน หรือสแกนนอยครั้ง
สําหรับเครือขายทีใ่ชในแบบพืน้หลัง WLAN ไดรับการ
เลกิใชงานระหวางการสแกนพืน้หลงั

ในการเปลี่ยนการตั้งคาการสแกนพืน้หลัง ใหทาํดังนี้

1. เลอืก เมนู > การตัง้คา และ การเชือ่มตอ > LAN
ไรสาย

2. ในการเพิม่รอบเวลาการสแกนพืน้หลงั ใหปรับเวลา
ในการสแกนสําหรับเครือขาย หากตองการหยุดการ
สแกนพืน้หลัง ใหเลอืก แสดงความพรอม WLAN >
ไมตอง

3. หากตองการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให
เลอืก กลับ

เมื่อ แสดงความพรอม WLAN ตั้งเปน ไมตอง
ไอคอนความพรอมในการใช WLAN จะไมปรากฏใน
หนาจอหลัก อยางไรกต็าม คุณสามารถสแกนดวย
ตนเองสําหรับเครือขาย WLAN ที่ใชได และเชื่อมตอ
กบัเครือขาย WLAN ตามปกติ

คําถาม: ฉนัควรทําอยางไรหากหนวยความจํา
เต็ม

คําตอบ: ลบรายการออกจากหนวยความจํา หาก หนวย
ความจําไมพอที่จะดําเนินการ ลบบางขอมูลออก
กอน หรือ หนวยความจําต่ํา ลบบางขอมูลออกจาก
ความจําเครือ่ง ปรากฏเมื่อคุณลบหลายรายการในเวลา
เดียวกนั ใหลบทลีะรายการโดยเริ่มตนจากทีเ่ล็กทีสุ่ด

คําถาม: เหตุใดฉันจึงไมสามารถเลือกรายชื่อ
ติดตอสําหรับขอความของฉํนได

คําตอบ: รายชื่อทีต่ิดตอไมมีหมายเลขโทรศัพท ทีอ่ยู
หรืออเีมลแอดเดรส เลอืก เมนู > รายชื่อ และรายชื่อที่
เกีย่วของ และแกไขบัตรรายชื่อ

คําถาม: ฉันสามารถสิ้นสุดการเชือ่มตอขอมลู
เมือ่เครื่องเริ่มตนการเชื่อมตอครัง้แลวครั้งเลาได
อยางไร

คําตอบ: โทรศัพทอาจพยายามดึงขอความมัลติมีเดีย
จากศูนยขอความมัลติมีเดีย หากตองการหยุดการเชื่อม
ตอขอมูลของเครื่อง ใหเลือก เมนู > ขอความ และ ตวั
เลือก > การตั้งคา > ขอความมัลตมิีเดยี > การดึง
มัลตมิีเดีย เลอืก ดวยตนเอง เพือ่ใหศูนยการรับสง
มัลติมีเดียบันทึกขอความที่จะเรียกใชในภายหลังหรือ
ปด เพือ่ละเวนขอความมัลติมีเดียขาเขาทั้งหมด หากคุณ
เลอืก ดวยตนเองคุณไดรับการแจงเตือนเมื่อคุณมี
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ขอความใหมในศูนยขอความมัลติมีเดีย หากคุณเลือก
ปดอปุกรณจะไมทําการเชื่อมตอเครือขายใดๆ ที่
เกีย่วของกบัการรับสงมัลติมีเดีย ในการตั้งใหอปุกรณใช
การเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ ในกรณีที่คุณเริ่มตนแอปพลิ
เคชั่นหรือการดําเนนิการทีต่องใช เลือก เมนู > การตั้ง
คา และ การเชื่อมตอ > การตัง้คาการจัดการ >
ขอมูลแพคเก็ต > การเชือ่มตอ GPRS > เมื่อ
ตองการ หากปญหายังอยู ใหปดเครื่องและเปดใหม

คําถาม: ฉันสามารถใชโทรศัพท Nokia ของฉนั
เปนโมเด็มแฟกซกับพีซทีี่รองรับหรือไม

คําตอบ: คุณไมสามารถใชอปุกรณของคุณเปนโมเด็ม
แฟกซ อยางไรกต็าม ดวยบริการโอนสาย (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) คุณสามารถโอนสายแฟกซเรียก
เขาไปทีห่มายเลขแฟกซนั้น

คําถาม: ฉันจะปรับเทียบหนาจออยางไร

คําตอบ: หนาจอจะไดรับการปรับเทียบที่โรงงาน หาก
จําเปนตองปรับเทยีบหนาจออกีครั้ง ใหเลอืก เมนู >
การตัง้คา และ โทรศัพท > ปอนแบบสัมผัส > ปรับ
เทียบคาหนาจอสัมผัส ทาํตามคําแนะนํา
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ขอมูลศูนยบริการ Nokia
ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

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

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

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

0-2741-6363

0-2884-5695

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

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

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

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

0-2741-6363

0-2660-9290

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

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

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

0-2741-6363

0-2673-7102

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

อา. 10.00 น. - 20.30 น.

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

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

เชียงใหม 201/1 ถนนมหิดล หายยา อําเภอเมือง เชียงใหม
50100

0-5320-3321-3

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

พัทยา 353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา9) หมู 9 ถนนสุขุมวิท
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง ชลบุรี 20260

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

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

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ อําเภอ
หาดใหญ สงขลา 90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.152
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หมายเหตุ: ขอมูลในที่นีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดโดย
ไมตองแจงใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพิม่เติม
กรุณาติดตอโนเกยี แครไลน: 02-255-2111
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เคลด็ลบัเพื่อสิ่งแวดลอม
ตอไปนี้คือเคล็ดลับเกีย่วกับวิธทีี่คุณจะ
สามารถชวยปกปองสิ่งแวดลอมได

ประหยัดพลังงาน
เมื่อคุณชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลวและถอดอปุกรณชารจ
ออกจากโทรศัพท ใหถอดปลั๊กอปุกรณชารจออกจาก
เตารับที่ผนังดวยเชนกัน

คุณไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่บอยครั้งมากนัก หาก
คุณดําเนินการดังตอไปนี้

● ปดและปดการใชงานแอปพลิเคชั่น บริการ และการ
เชื่อมตอเมื่อไมใชงาน

● ลดความสวางของหนาจอ

● ตั้งคาใหโทรศัพทเขาสูโหมดประหยัดพลงังานหลงั
จากระยะเวลาขั้นต่ําที่ไมมีการใชงาน หากมีโหมด

อยูในโทรศัพท ของคุณ

● ปดการใชงานเสียงทีไ่มจําเปน เชน เสียงปุมกดและ
เสียงเรียกเขา

การหมุนเวียนมาใชใหม
วัสดุสวนใหญของโทรศัพท Nokia สามารถนาํกลบัมาใช
ใหมได ตรวจสอบวิธกีารนําผลิตภัณฑ Nokia ของคุณ

กลับมาใชใหมไดที ่www.nokia.com/werecycleหรือ
ตรวจสอบบนโทรศัพทมือถือ www.nokia.mobi/
werecycle
นําบรรจุภัณฑและคูมือผูใชของคุณกลับมาหมุนเวียนใช
ใหมตามระเบียบการหมุนเวียนมาใชใหมของทองถิ่นของ
คุณ

ลดการใชกระดาษ
คูมือผูใชนี้ชวยใหคุณเริ่มตนใชงานโทรศัพทของคุณได
หากตองการคําแนะนําอยางละเอยีด ใหเปดวิธใีชใน
เครื่อง (ในแอปพลิเคชั่นสวนใหญ ใหเลอืก ตวัเลือก >
วิธใีช) หากตองการการสนับสนุนเพิม่เติม โปรดดูที่
www.nokia.com/support

การเรียนรูเพิ่มเติม
หากตองการขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัคุณลกัษณะทาง
แวดลอมของอปุกรณของคุณ โปรดดูที่

www.nokia.com/ecodeclaration
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อปุกรณเสริม
อุปกรณเสรมิของแทจาก Nokia

คําเตือน:  เลอืกใชแตแบตเตอรี่ อปุกรณชารจ
และอปุกรณเสริมทีไ่ดรับการรับรองโดย Nokia วา
สามารถใชไดกบัเครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณ
ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอนัตรายและทําให
การรับประกนัหรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป โดย
เฉพาะอยางยิ่ง การใชอปุกรณชารจหรือแบตเตอรี่ทีไ่ม
ไดรับการรับรองอาจเสี่ยงกบัการลกุไหม การระเบิด การ
รั่วไหล หรืออนัตรายอืน่ๆ

หากตองการทราบแหลงจําหนายอปุกรณเสริมทีไ่ดรับ
การรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของ
คุณ

อปุกรณเสริมสําหรับโทรศัพท
ของคุณมีจําหนายอยูมากมาย
หากตองการขอมูลเพิม่เติม โปรด
ดูที ่www.nokia.co.th/
accessories

ขอกําหนดที่ควรปฏิบัตสิําหรับการ
ใชอุปกรณเสริม
● เกบ็อปุกรณเสริมทัง้หมดใหพนมือเด็ก

● หากตองการถอดสายไฟออกจากอปุกรณเสริม ใหจับ
ทีป่ลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

● ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอปุกรณเสริมทีไ่ดติดตั้ง
ในพาหนะไดรับการติดตั้งอยางแนนหนาและทาํงาน
อยางถูกตอง

● เฉพาะผูทีม่ีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะติด
ตั้งอปุกรณเสริมในรถที่ติดตั้งยากได

แบตเตอรี่
ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BP-4L ไมเกิน 360 นาที/
540 นาที
(WCDMA/GSM)

ไมเกิน 385
ชั่วโมง/400
ชั่วโมง (WCDMA/
GSM)

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบาย
เปนเวลาโดยประมาณ และจะเปนไปตามการประมาณ
การตอเมื่ออยูภายใตขอกําหนดที่เหมาะสมของเครือ
ขายเทานั้น เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายขึ้นอยูกบั
ซิมการด คุณสมบัติทีใ่ช อายุและขอกําหนดของ
แบตเตอรี่ อณุหภูมิในการเกบ็แบตเตอรี่ ขอกําหนดของ
เครือขาย และปจจัยอืน่ๆ อกีมากมาย และเวลาสนทนา
และเวลาสแตนดบายอาจสั้นกวาที่ระบุไวขางตนอยาง
มาก เสียงเรียกเขา การจัดการสายดวยระบบแฮนดฟรี
การใชในโหมดดิจิตอล และคุณสมบัติอืน่ๆ จะใช
พลงังานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาทีใ่ชอุปกรณในการ 155
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โทรจะสงผลตอเวลาสแตนดบาย ในทํานองเดียวกนั
ระยะเวลาทีเ่ปดเครื่องรวมทัง้ที่อยูในโหมดสแตนดบายก็
มีผลตอระยะเวลาในการสนทนาดวยเชนกัน
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ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอปุกรณชารจ
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ
อุปกรณชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลงังานจากแบตเตอรี่ชนดิที่
สามารถชารจประจุใหมได แบตเตอรี่ที่ไดรับการ
ออกแบบใหใชกบัโทรศัพทรุนนี้คือ BP-4L Nokia อาจ
ผลติแบตเตอรี่รุนอืน่ทีใ่ชงานไดกบัโทรศัพทรุนนี้
โทรศัพทเครื่องนีไ้ดรับการออกแบบใหเกบ็พลงังานจาก
อปุกรณชารจตอไปนี้ AC-10 หมายเลขรุนของอุปกรณ
ชารจทีถู่กตองนัน้อาจแตกตางกนัไปตามประเภทของ
ปลัก๊เสียบ ความแตกตางของปลัก๊เสียบจะระบุไวดวยคา
ใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K หรือ UB
แบตเตอรี่สามารถนาํมาชารจและคายประจุแบตเตอรี่ได
เปนรอยครั้ง แตแบตเตอรี่กจ็ะคอยๆ เสื่อมสภาพไปใน
ทีสุ่ด เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบาย
ของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่
กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia
เทานั้น และชารจแบตเตอรี่โดยใชอปุกรณชารจสําหรับ
โทรศัพทรุนนี้ทีไ่ดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น
หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่
เปนเวลานาน คุณอาจตองเชื่อมตออปุกรณชารจ แลว
ถอดอุปกรณชารจแลวเชื่อมตออกีครั้งเพื่อเริ่มชารจ
แบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลาย
นาทกีวาที่สัญลกัษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบน
หนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได

การถอดออกอยางปลอดภัย ปดโทรศัพท และปลดการ
เชื่อมตอโทรศัพทจากอปุกรณชารจทุกครั้งกอนถอด
แบตเตอรี่

การชารจที่เหมาะสม ใหถอดอปุกรณชารจออกจาก
เตาเสียบและตัวเครื่องเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบ
แบตเตอรี่ทีช่ารจเต็มแลวคางไวกบัอปุกรณชารจ
เนือ่งจากการชารจเปนเวลานานเกนิไปจะทําใหอายุการ
ใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ทีช่ารจ
เต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

หลีกเลี่ยงอณุหภูมิทีร่อนหรือหนาวจัด พยายามเกบ็
แบตเตอรี่ไวในทีท่ี่มีอณุหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C
(59°F และ 77°F) อณุหภูมิที่รอนหรือหนาวจัดทําให
ประสิทธภิาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง
แบตเตอรี่ทีร่อนหรือเย็นเกนิไปอาจทาํใหโทรศัพทไม
สามารถใชงานไดชั่วคราว ประสิทธิภาพการทํางานของ
แบตเตอรี่จะมีจํากดัเมื่ออยูที่อณุหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง

หามลัดวงจร การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกดิขึ้นได
เมื่อมีวัตถปุระเภทโลหะ เชน เหรียญ คลปิ หรือปากกามา
สัมผัสโดยตรงกบัขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่
(มีลกัษณะเหมือนแถบโลหะดานหลงัของแบตเตอรี่)
เหตุการณเชนนี้อาจเกดิขึ้นได เชน ในกรณีที่คุณพก
แบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ
การลัดวงจรเชนนี้อาจทาํใหแบตเตอรี่หรือวตัถุสําหรับ
เชื่อมตอเกดิความเสียหายได

การทิ้ง หามทิง้แบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟเพราะ
แบตเตอรี่อาจระเบิดได การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไป
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ตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณานาํกลบัมาใชใหม ถา
เปนไปได และไมควรทิ้งรวมกบัขยะภายในบาน
การรั่ว หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บีบอดั, ดัดงอ, เจาะ
หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารใน
แบตเตอรี่รั่วออกมา ควรดูแลปองกนัไมใหของเหลวนัน้
สัมผัสกบัผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนงัหรือ
ดวงตา ใหลางบริเวณนั้นดวยน้ําสะอาดทนัที หรือรีบไป
พบแพทย
ความเสียหาย หามดัดแปลง, ประกอบใหม, พยายามใส
วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนาํไปแชในน้าํหรือ
ของเหลวชนิดอืน่ๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทาํใหเกดิ
การระเบิดได
การใชอยางถูกตอง ใชแบตเตอรี่ตามวตัถปุระสงค
เทานั้น การใชแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทาํใหเกดิ
การลกุไหม การระเบิด หรืออนัตรายอืน่ๆ หากโทรศัพท
หรือแบตเตอรี่ตกหลนโดยเฉพาะบนพื้นผิวที่แข็ง และ
คุณเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสียหาย ใหนาํไปที่ศูนย
บริการเพือ่ตรวจสอบกอนนําไปใชตอ อยาใชอปุกรณ
ชารจหรือแบตเตอรี่ทีช่ํารุดเสียหาย โปรดเกบ็แบตเตอรี่
ใหพนมือเด็กเล็ก

คําแนะนําในการตรวจสอบ
แบตเตอรี่ของ Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพือ่ความ
ปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซือ้เปน
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่
จากศูนยบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ทีไ่ดรับ

อนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดย
ใชขั้นตอนตอไปนี้

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

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

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบ
ถวนสมบูรณ ไมไดรับประกนัวา
แบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่
ของแทรอยเปอรเซน็ต หากคุณไม
สามารถยืนยันความเปนของแทหรือหากคุณมีเหตุผลอืน่
ใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอร
โฮโลแกรมไมใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ควรเลกิใช
แบตเตอรี่นีแ้ละนําไปทีศู่นยบริการหรือตัวแทนจําหนาย
Nokia ทีไ่ดรับอนญุาตที่ใกลทีสุ่ดเพื่อขอความชวยเหลือ
หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัแบตเตอรี่
ของแทของ Nokia โปรดดูที ่www.nokia.co.th/
batterycheck158
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การดแูลโทรศพัทของคุณ
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่
ดีเยี่ยมและมีฝมือการผลติที่ประณีต คุณจึงควรดูแล
โทรศัพทของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกนัไดอยางถูกตอง

● เกบ็โทรศัพทไวในทีแ่หง การจับตัวของไอน้ํา ความ
เปยกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชุมชื้น
จะทาํใหเกดิองคประกอบของแร ซึ่งอาจทําใหวงจร
อเิลก็ทรอนิกสสึกกรอนได หากตัวเครื่องเปยกชื้น ให
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิทดี
กอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

● อยาใชหรือเกบ็โทรศัพทไวในที่ทีม่ีฝุนหรือที่สกปรก
เนือ่งจากอาจทําใหอปุกรณสวนที่สามารถขยับไดและ
สวนประกอบทีเ่ปนอเิลก็ทรอนิกสเสียหายได

● อยาเกบ็โทรศัพทไวในอณุหภูมิที่สูงหรือเย็นจัด
เนือ่งจากอณุหภูมิสูงอาจทาํใหอายุการใชงานของ
อปุกรณอเิล็กทรอนกิสสั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อม
สภาพ และทําใหสวนที่เปนพลาสติกงอหรือละลาย
ได เนื่องจากเมื่ออณุหภูมิเพิม่ขึ้นจนถงึอณุหภูมิปกติ
จากอณุหภูมิทีเ่ย็นจัด ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายใน
เครื่อง ซึ่งอาจทําใหอปุกรณและแผงวงจร
อเิลก็ทรอนกิสเสียหายได

● อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือ
จากที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

● อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไม
ถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่
ละเอยีดออนเกดิความเสียหายได

● อยาใชสารเคมี น้าํยาทําความสะอาด หรือผงซกัฟอก
ชนิดเขมขนทาํความสะอาดเครื่อง ใชแตผาแหงที่นุม
สะอาดทําความสะอาดพืน้ผิวของโทรศัพทเทานัน้

● อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอปุกรณที่
สามารถขยับไดติดขัด และไมสามารถทาํงานไดตาม
ปกติ

● ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศัพท
หรือไดรับการรับรองเทานัน้ การใชเสาอากาศที่ไมได
รับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ
อาจทาํใหโทรศัพทเกดิความเสียหาย และยังเปนการ
ผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณวิทยุสื่อสารอกีดวย

● ใชอปุกรณชารจในอาคารเทานั้น

● สํารองขอมูลทั้งหมดทีคุ่ณตองการเก็บไว เชน 
รายชื่อ และบันทกึปฏิทิน

● เพือ่สมรรถนะสูงสุดในการใชงาน ใหรีเซต็อปุกรณเปน
ระยะๆ โดยการปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่
ออก

คําแนะนําเหลานีใ้ชไดกบัโทรศัพท แบตเตอรี่ อปุกรณ
ชารจ หรืออปุกรณเสริมอืน่ๆ
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การนํากลับมาใชใหม
สงคืนผลติภัณฑอเิล็กทรอนกิส แบตเตอรี่ และวสัดุบรรจุ
ภัณฑที่ใชแลวไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทกุครั้ง วธิีนีจ้ะ
ชวยปองกนัการกาํจัดขยะทีไ่มมีการควบคุม และชวย
รณรงคการรีไซเคิลวสัดุใชแลวตางๆ โปรดตรวจสอบ
ขอมูลเกีย่วกบัสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑและวิธีการ
รีไซเคิลผลติภัณฑ Nokia ของคุณไดที่
www.nokia.com/werecycle หรือ nokia.mobi/
werecycle
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ขอมูลเพิ่มเตมิดานความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทัง้อปุกรณเสริม ไมใชของเลน
อปุกรณเหลานัน้อาจมีชิ้นสวนขนาดเล็ก โปรดเกบ็ใหพน
มือเด็กเล็ก

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น
RF เมื่อใชในตําแหนงปกติทีหู่หรือเมื่ออยูหางจาก
รางกายอยางนอย 1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ซองสําหรับ
พกพา อปุกรณเหน็บเข็มขัด หรือทีว่างโทรศัพทเพือ่การ
พกพา ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่อง
อยูหางจากรางกายตามระยะหางที่กาํหนดขางตน

โทรศัพทเครื่องนีต้องใชการเชื่อมตอกบัระบบเครือขายที่
มีคุณภาพเพือ่สงไฟลขอมูลหรือขอความ อาจมีความ
ลาชาในการสงไฟลขอมูลหรือขอความ จนกวาจะเชื่อม
ตอไดอยางมีคุณภาพ ปฏิบัติตามคําแนะนําเกีย่วกบัระยะ
หางระหวางเครื่อง จนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ

ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถทุี่ทําจาก
โลหะอาจดึงดูดเขาหาโทรศัพท อยาวางบัตรเครดิตหรือ
สื่อเกบ็แมเหล็กอืน่ไวใกลโทรศัพท เพราะขอมูลที่เกบ็ไว
ภายในอาจถกูลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอปุกรณสําหรับรับหรือสงสัญญาณวิทยุ
รวมทั้งโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวนตอ
การทํางานของอปุกรณทางการแพทยทีไ่มมีการปองกนั
สัญญาณเพยีงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผู
ผลติเครื่องมือทางการแพทยนั้นๆ หากไมแนใจวา
อปุกรณนั้นไดรับการปองกนัพลงังานคลื่นความถี่ RF จาก
ภายนอกอยางเพยีงพอหรือไม ปดโทรศัพทในกรณีทีม่ี
ปายประกาศใหคุณดําเนินการดังกลาว เนื่องจากโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจใชอปุกรณทีม่ีความไว
ตอพลงังานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อปุกรณทางการแพทยที่ปลกูถายไว
ในรางกาย
ผูผลิตอปุกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพท
มือถอือยูหางจากอปุกรณทางการแพทยทีป่ลูกถายไวใน
รางกาย เชน เครื่องควบคุมการเตนของหัวใจหรือเครื่อง
กระตุนการทํางานของหัวใจ อยางนอย 15.3 เซนติเมตร
(6 นิ้ว) เพือ่หลกีเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกดิกบั
เครื่องดังกลาว สําหรับผูใชอปุกรณทางการแพทย
ดังกลาว ควรปฏิบัติดังนี้

● เกบ็โทรศัพทใหอยูหางจากอปุกรณทางการแพทย
มากกวา 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ

● ไมควรเกบ็โทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ 161
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● ใชโทรศัพทกบัหูขางทีต่รงขามกบัอปุกรณทางการ
แพทย

● ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ หากสงสัยวากําลังเกดิสัญญาณ
รบกวน

● ทําตามคําแนะนําจากผูผลิตสําหรับอปุกรณทางการ
แพทยดังกลาว

หากคุณมีขอสงสัยเกีย่วกบัการใชโทรศัพทไรสายรวมกบั
อปุกรณทางการแพทยที่ปลกูถายไวในรางกาย โปรด
ปรึกษากบัแพทยที่ใหคําปรึกษาดานสุขภาพของคุณ

เครื่องชวยฟง
อปุกรณไรสายแบบดิจิตัลบางชนดิอาจกอใหเกดิ
สัญญาณรบกวนกบัเครื่องชวยฟงได

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอเิลก็ทรอนกิสในยาน
พาหนะทีต่ิดตั้งไมถูกตองหรือมีการปองกนัไมเพยีงพอ
เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุมดวยอเิล็กทรอนกิส, ระบบ
เบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเลก็ทรอนิกส และ
ระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิม่เติมกบับริษทั
ผูผลติยานพาหนะหรืออุปกรณเสริมตางๆ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูใหบริการหรือติดตั้ง
อปุกรณในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซอมแซมทีไ่ม
ถกูตองอาจกอใหเกิดอนัตรายและทาํใหการรับประกัน
ของคุณเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวา
อปุกรณทกุชิ้นของโทรศัพทมือถือในยานพาหนะไดรับ
การติดตั้งและทํางานอยางถกูตอง อยาเกบ็หรือพก

ของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวตัถุระเบิดไวรวมกบั
โทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท หรืออปุกรณเสริมตางๆ
โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอดัที่
แรงมาก อยาวางโทรศัพทหรืออปุกรณเสริมไวในบริเวณ
ที่ถุงลมนริภัยอาจพองตัวออก

ควรปดโทรศัพทกอนทีจ่ะขึ้นเครื่องบิน การใชโทรศัพท
ไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกดิอนัตรายตอการทํางาน
ของเครื่องบิน และยังผิดกฎหมายอกีดวย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทในบริเวณใดๆ กต็ามทีอ่าจเกดิการระเบิดได
ปฏิบัติตามคําแนะนําทุกประการที่มีการประกาศใหทราบ
ประกายไฟในบริเวณดังกลาวอาจทาํใหเกดิการระเบิด
หรือลุกไหมอนัเปนเหตุใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได ปด
โทรศัพทที่สถานที่บริการเชื้อเพลิง เชน บริเวณใกลกบั
ปมกาซที่สถานบีริการ สังเกตขอหามในคลงัเกบ็เชื้อ
เพลงิ ที่เกบ็และบริเวณทีม่ีการจายเชื้อเพลิง โรงงานเคมี
หรือสถานที่เกดิการลุกลามของการระเบิดได บริเวณที่
อาจเกดิการระเบิดไดมักมีเครื่องหมายแสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจน แตไมเสมอไป บริเวณดังกลาวรวมถงึบริเวณที่
คุณอาจไดรับแจงใหดับเครื่องยนต ใตดาดฟาบนเรือ
ระบบอํานวยความสะดวกในการขนถายหรือจัดเกบ็สาร
เคมี และบริเวณทีอ่ากาศมีการปนเปอนของสารเคมีหรือ
เศษอนภุาคตางๆ เชน เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุนหรือผง
โลหะ คุณควรตรวจสอบกับผูผลิตยานพาหนะที่ใชกาซ
ปโตรเลยีมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) เพือ่ตรวจ
สอบวาโทรศัพทเครื่องนีส้ามารถใชในบริเวณใกลเคียง
กับยานพาหนะดังกลาวไดอยางปลอดภัยหรือไม162
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การโทรฉุกเฉิน

ขอสําคัญ:  โทรศัพทเครื่องนีด้วยนั้นทํางานโดย
ใชสัญญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือ
ขายภาคพื้นดิน รวมทัง้ฟงกชันตางๆ ทีผู่ใชตั้งโปรแกรม
เอง หากโทรศัพทของคุณสนับสนุนสายสนทนาผาน
อนิเทอรเนต็ (สายอนิเทอรเน็ต) ใหเปดใชงานทั้งสาย
อนิเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถอื เครื่องจะพยายามตอ
การโทรฉุกเฉินผานทัง้เครือขายเซลลูลารและผานผูให
บริการสายอนิเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ดัง
นัน้จึงไมสามารถรับประกนัการเชื่อมตอในทุกสภาวะได
คุณจึงไมควรวางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือ
สื่อสารที่ดีทีสุ่ดเสมอในยามจําเปน อาทเิชน เมื่อเกดิ
กรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้

1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดเครื่อง ตรวจสอบ
วามีสัญญาณเพยีงพอหรือไม คุณอาจจําเปนตอง
ดําเนินการตอไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัเครื่องโทรศัพทของ
คุณ

● ใสซมิการดลงไปหากโทรศัพทของคุณใช
ซิมการด

● ลบการจํากดัการโทรที่คุณเปดใชในโทรศัพท

● เปลีย่นรูปแบบจากโหมดรูปแบบออฟไลนเปนรูป
แบบทีใ่ชงาน

● หากหนาจอสัมผัสและปุมล็อคอยู ใหเลื่อนสวิตช
ล็อคทางดานขางของโทรศัพทเพือ่ปลดล็อค

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพือ่ใหหนาจอ
วางและพรอมสําหรับการโทรออก

3. เปดแปนกดโทรศัพทโดยการเลือกไอคอนแปนกด
โทรศัพท ( )

4. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพือ่แจงตําแหนงปจจุบันทีคุ่ณ
อยู ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแตละพืน้ทีจ่ะแตกตางกนั
ไป

5. กดปุมโทรออก

ขณะทีโ่ทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่
ถกูตองใหไดมากทีสุ่ด โทรศัพทมือถอืของคุณอาจเปน
เครื่องมือสื่อสารเพยีงประเภทเดียวในสถานที่เกดิเหตุ
อยาเพิง่วางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศพัทเครือ่งนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสาร
ทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณ
วทิยุ ซึง่ไดรับการออกแบบมาไมใหเกนิความถีส่ัญญาณ
คลื่นวิทยุที่แนะนําโดยขอกาํหนดระหวางประเทศ ขอ
แนะนาํนี้จัดทําขึ้นโดย ICNIRP ซึง่เปนหนวยงานดาน
วทิยาศาสตรอสิระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยที่
ออกแบบมาเพื่อคุมครองผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกบัอายุ
หรือสุขภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลือ่นทีน่ี้ใช
หนวยวดัของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอ
กาํหนด SAR ทีก่ําหนดไวในคําแนะนาํ ICNIRP คือ 2.0
วตัต/กโิลกรัม (W/kg) ซึง่เปนคาเฉลีย่เกนิสิบกรัมของ
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เนือ้เยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการ
ทาํงานแบบมาตรฐาน ซึง่เครื่องจะสงคลื่นความถีท่ี่ระดับ
พลงังานสูงสุดที่แนะนําใหใชในคลื่นความถี่ทัง้หมด
ทีท่ําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพท
อาจต่ํากวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับการออกแบบ
มาใหใชไดเฉพาะพลงังานที่สามารถเขาถึงเครือขายได
ตามที่กําหนดไว คาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกบัปจจัยตางๆ
เชน ระยะหางระหวางคุณกบัสถานีเครือขายหลัก
คา SAR ทีสู่งที่สุดภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สําหรับ
การใชโทรศัพทที่หูคือ 0.66 วตัต/กก.

การใชอปุกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป
คา SAR แตกตางกนัไปโดยขึ้นอยูกบัขอกําหนดที่ทดสอบ
และทีร่ายงานของแตละประเทศและระบบเครือขาย คุณ
สามารถดูขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัคา SAR ไดในขอมูล
ผลติภัณฑที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption
Rate)
เครื่องวทิยุคมนาคมนี้มีอตัราการดูดกลนืพลังงานจําเพาะ
(Specific Absorption Rate - SAR) อนัเนือ่งมาจากเครื่อง
วิทยุคมนาคมเทากบั 0.66 วัตต/กก. ซึ่งสอดคลองตาม
มาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพมนุษยจากการใช
เครื่องวทิยุคมนาคมทีค่ณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม
แหงชาติประกาศกาํหนด
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