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ความปลอดภยั

โปรดอา่นและปฏบิัตติามคําแนะนําตอ่ไปนี้ มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิ
กฎหมายได ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดอา่นในคูม่อืผูใ้ชฉ้บับสมบรูณ์

ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีห่า้มใชโ้ทรศพัทไ์รส้าย
ปิดโทรศัพทเ์มือ่ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชโ้ทรศัพทม์อืถอืหรอืเมือ่โทรศัพทอ์าจกอ่ให ้
เกดิสญัญาณรบกวนหรอือนัตราย ตัวอยา่งเชน่ บนเครือ่งบนิ, ในโรงพยาบาล หรอืเมือ่
อยูใ่กลก้บัอปุกรณ์ทางการแพทย์, น้ํามันเชือ้เพลงิ, สารเคม ีหรอืบรเิวณทีม่กีารระเบดิ
ปฏบิัตติามคําแนะนําทกุประการเมือ่อยูใ่นพืน้ทีท่ีจํ่ากดัการใช ้

คาํนงึถงึความปลอดภยัในการขบัขีย่านพาหนะเป็นอนัดบัแรก
ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใดเมือ่คณุขับขีย่านพาหนะอยู่
ส ิง่สําคัญอนัดับแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะขับขีย่านพาหนะ คอื ความปลอดภัยบน
ทอ้งถนน

สญัญาณรบกวน
อปุกรณ์ไรส้ายทัง้หมดจะไวตอ่สญัญาณรบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการ
ทํางานของเครือ่งได ้

บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง
เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถประกอบหรอืซอ่มอปุกรณ์ตา่งๆ  ของ
เครือ่งได ้

แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ
ใชแ้บตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ ทีไ่ดรั้บการรับรองจาก Nokia วา่ใช ้
กบัโทรศัพทร์ุน่นีไ้ดเ้ทา่นัน้ อปุกรณ์ชารจ์อืน่ทีส่อดคลอ้งตามมาตรฐาน IEC/EN
62684 และสามารถเชือ่มตอ่กบัชอ่งเสยีบ Micro USB ในโทรศัพทข์องคณุ อาจใช ้
รว่มกบัโทรศัพทเ์ครือ่งนีไ้ด ้หา้มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบัอปุกรณ์ทีไ่มส่ามารถใชง้านรว่ม
กนัได ้

เก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้
โทรศัพทข์องคณุไมก่นัน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้

ชิน้สว่นทีท่ําจากแกว้
จอแสดงผลของอปุกรณ์ทํามาจากแกว้ แกว้ชนดินีส้ามารถแตกกระจาย หากทํา
เครือ่งหลน่บนพืน้ผวิทีแ่ข็งหรอืไดรั้บการกระทบอยา่งแรง หากมกีารแตก อยา่
พยายามสมัผัสสว่นทีทํ่าจากแกว้ หรอืพยายามนําเศษแกว้ทีแ่ตกออกจากเครือ่ง
หยดุการใชเ้ครือ่งจนกวา่จะเปลีย่นชิน้สว่นทีเ่ป็นแกว้โดยชา่งผูเ้ชีย่วชาญ
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ปกป้องความสามารถในการไดย้นิของคณุ
ควรใชช้ดุหฟัูงในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง
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การเร ิม่ตน้ใชง้าน

ปุ่ มและสว่นประกอบ
ขนาด
• ปรมิาตร: 76 ซม.3

• น้ําหนัก: 135 ก
• ความยาว: 116.5 มม
• ความกวา้ง (สงูสดุ): 61.2 มม
• ความหนา (สงูสดุ): 12.1 มม

ดา้นหนา้

1 ชอ่งเสยีบ AV ของ Nokia (3.5 มม )
2 ชอ่งเสยีบ Micro-USB
3 หฟัูง
4 ทีใ่สซ่มิการด์
5 ปุ่ มเสยีง/ยอ่ขยาย และยังใชใ้นการเปลีย่นรปูแบบอกีดว้ย
6 ปุ่ มเปิดปิด/ล็อค
7 เลนสก์ลอ้งหนา้
8 สญัลักษณ์การชารจ์
9 หนา้จอสมัผัส
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อยา่พยายามถอดแบตเตอรีอ่อกจากเครือ่ง นําเครือ่งไปยังศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บการรับรองใกลบ้า้น
คณุเมือ่ตอ้งการเปลีย่นแบตเตอรี่

ดา้นหลงั

10 แฟลชกลอ้งถา่ยรปู
11 ไมโครโฟนรอง
12 เลนสก์ลอ้ง ถา้มเีทปป้องกนับนเลนสก์ลอ้ง ใหเ้อาเทปออก
13 ไมโครโฟน
14 ลําโพง

ชุดหฟูงั
คณุสามารถเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชง้านรว่มกนัไดห้รอืหฟัูงทีใ่ชง้านร่วมกนัไดก้บัโทรศัพทข์องคณุ

การควบคมุเพลงดว้ยชุดหฟูงัของคณุ
หากตอ้งการหยดุชัว่คราวหรอืเริม่การเลน่ใหม่ ใหก้ดปุ่ มบนชดุหฟัูง หากตอ้งการขา้มไปยังเพลง
ถัดไป ใหก้ดปุ่ มประมาณสองวนิาที

อยา่ตอ่โทรศัพทก์บัอปุกรณ์ทีส่ง่สญัญาณขาออก เพราะอาจทําใหโ้ทรศัพทเ์กดิความเสยีหายได ้
หา้มเชือ่มตอ่แหลง่จา่ยไฟใดๆ เขา้กบัชอ่งเสยีบ AV ของ Nokia หากคณุเชือ่มต่ออปุกรณ์
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ภายนอกหรอืชดุหฟัูงใดๆ ทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองโดย Nokia ในการใชอ้ปุกรณ์นีก้บัชอ่งเสยีบ AV
ของ Nokia โปรดใหค้วามสําคัญกบัระดับเสยีงใหม้ากเป็นพเิศษ

ทีต่ ัง้เสาอากาศ
หลกีเลีย่งการจับบรเิวณเสาอากาศขณะใชง้านเสาอากาศ  การสมัผัสกับเสาอากาศขณะกําลังสง่
หรอืรับสญัญาณอาจสง่ผลตอ่คณุภาพของการสือ่สาร และอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรีส่ัน้
ลงเนือ่งจากมกีารใชพ้ลังงานสงูขึน้ขณะทํางาน

1 เสาอากาศ GPS
2 เสาอากาศ Bluetooth และ WLAN
3 เสาอากาศเซลลลูาร์

การใสซ่มิการด์และชารจ์แบตเตอรี่
การใสซ่มิการด์
อปุกรณ์นีอ้อกแบบมาใหใ้ชก้บัซมิการด์ mini-UICC หรอืทีเ่รยีกอกีอยา่งวา่ซมิการด์แบบ micro
เทา่นัน้ ซมิการด์แบบ micro มขีนาดเล็กกวา่ซมิการด์ท่ัวไป

อยา่ตดิสตกิเกอรใ์ดๆ บนซมิการด์ของคณุ

1 ในการเปิดฝาครอบชอ่งเสยีบ Micro-USB ใหก้ดปลายดา้นซา้ยของฝาครอบ
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2 ในการปลดล็อคทีใ่สซ่มิการด์ ใหเ้ลือ่นทีใ่สซ่มิไปทางซา้ย คอ่ยๆ ดงึทีใ่สซ่มิออกมา

3 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พืน้ทีส่มัผัสหงายขึน้ และใสซ่มิการด์ลงในทีใ่สซ่มิการด์

4 ใสท่ีใ่สซ่มิการด์กลับเขา้ไปในโทรศัพท์ ในการล็อคทีใ่สซ่มิการด์ ใหเ้ลือ่นทีใ่สซ่มิไปทาง
ขวา

5 ปิดฝาครอบของชอ่งเสยีบ Micro-USB

การถอดซมิการด์
1 เปิดฝาครอบของชอ่งเสยีบ Micro-USB
2 ในการปลดล็อคทีใ่สซ่มิการด์ ใหเ้ลือ่นทีใ่สซ่มิไปทางซา้ย คอ่ยๆ ดงึทีใ่สซ่มิออกมา
3 ดงึการด์ออกมา

ชารจ์แบตเตอรี่
แบตเตอรีข่องคณุไดรั้บการชารจ์มาสว่นหนึง่จากโรงงาน แตค่ณุอาจตอ้งชารจ์ใหมก่อ่นทีค่ณุจะ
สามารถเปิดโทรศัพทข์องคณุเป็นครัง้แรก

หากโทรศัพทร์ะบวุา่มแีบตเตอรีตํ่า่ ใหดํ้าเนนิการดังตอ่ไปนี้
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คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีต่ามระยะเวลาทีกํ่าหนด และคณุสามารถใชโ้ทรศัพทใ์นขณะที่
กําลังชารจ์ได ้

ขณะกําลังชารจ์แบตเตอรี ่สญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะกะพรบิชา้ๆ เมือ่แบตเตอรีเ่ต็ม สญัลักษณ์
แสดงการชารจ์จะสวา่งตอ่เนือ่ง

หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏขึน้หรอื
กอ่นทีจ่ะสามารถโทรออกได ้

การชารจ์แบตเตอรีด่ว้ย USB
แบตเตอรีตํ่่า แตค่ณุไมม่อีปุกรณ์ชารจ์ใชไ่หม คณุสามารถใชส้ายเคเบลิ USB ทีร่องรับเพือ่เชือ่ม
ตอ่โทรศัพทข์องคณุกบัอปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้เชน่ คอมพวิเตอร์

คณุสามารถใชก้ารชารจ์ผา่นสาย USB เมือ่ไมม่เีตา้เสยีบทีฝ่าผนังใหใ้ชง้าน คณุสามารถถา่ยโอน
ขอ้มลูขณะทําการชารจ์โทรศัพทไ์ด ้ประสทิธภิาพของพลังงานการชารจ์ผา่นสาย USB จะแตก
ตา่งอยา่งเห็นไดช้ดั และอาจตอ้งใชเ้วลานานในการชารจ์เพือ่ใหโ้ทรศัพทเ์ริม่ตน้ทํางานได ้

คณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์องคณุในขณะทีกํ่าลังชารจ์
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ในการป้องกนัไมใ่หทํ้าชอ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์เสยี ใหค้อ่ยๆ เสยีบหรอืถอดสายเคเบลิอปุกรณ์
ชารจ์

เกีย่วกบัแบตเตอรี่
โทรศัพทข์องคณุมแีบตเตอรีท่ีส่ามารถชารจ์ใหมไ่ดซ้ึง่ถอดออกไมไ่ดอ้ยูภ่ายในเครือ่ง ใชเ้ฉพาะ
อปุกรณ์ชารจ์ Nokia ทีไ่ดรั้บการรับรองซึง่กําหนดไวสํ้าหรับโทรศัพทน์ี้ คณุยังสามารถใชก้บัสาย
เคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้พือ่ชารจ์โทรศัพทข์องคณุ

ขอ้สําคญั: ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญหรอืศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บการรับรองเทา่นัน้เป็นผูเ้ปลีย่น
แบตเตอรี ่การเปลีย่นแบตเตอรีท่ีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจทําใหก้ารรับประกนัของคณุเป็นโมฆะ

จดุขายปลกีทีไ่ดรั้บอนุญาตอาจใหบ้รกิารเปลีย่นแบตเตอรี่

ในการตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ ใหเ้ลอืก  และ อปุกรณ์ > แบตเตอรี่

คณุสามารถตัง้คา่โทรศัพทข์องคณุใหเ้ปิดใชง้านโหมดประหยัดพลังงานโดยอตัโนมัติ เมือ่ระดับ
ประจแุบตเตอรีตํ่า่ เลอืก  และ อปุกรณ์ > แบตเตอรี ่> โหมดประหยดัพลงังาน และเปิด
ใชง้าน อตัโนมตั ิ

เมือ่อยูใ่นโหมดประหยัดพลังงาน คณุอาจไมส่ามารถแกไ้ขการตัง้คา่ของบางแอปพลเิคชัน่ได ้

การเปิดเครือ่งคร ัง้แรก
การเปิดหรอืปิดโทรศพัท์
กดปุ่ มเปิดปิดคา้งไวจ้นกวา่โทรศัพทจ์ะสัน่
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การใชโ้ทรศพัทข์องคณุคร ัง้แรก
เริม่ตน้ไดด้ว้ยด ีโดยโทรศัพทข์องคณุจะแนะนําคณุตลอดการตัง้คา่เริม่ตน้ เมือ่คณุใสซ่มิการด์
และเปิดโทรศัพทค์รัง้แรก คณุยังสามารถสมัครบรกิาร เคล็ดลับและขอ้เสนอ เพือ่รับเคล็ดลับและ
เทคนคิทีม่ปีระโยชนเ์กีย่วกบัวธิใีชป้ระโยชนส์งูสดุจากโทรศัพทข์องคณุ

ในการใชบ้รกิารของ Nokia ใหส้รา้งบัญช ีNokia คณุจําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต หาก
ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่บรกิารการสง่ขอ้มลู โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ หากคณุ
ไมส่ามารถเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตได  ้คณุสามารถสรา้งบัญชใีนภายหลังได ้

หากคณุมบีัญช ีNokia แลว้ ใหล้งชือ่เขา้ใช ้

เคล็ดลบั: ลมืรหสัผา่นใชไ่หม คณุสามารถขอใหม้กีารสง่รหสัผา่นใหค้ณุในอเีมลหรอืขอ้ความตัว
อกัษร

หากตอ้งการสรา้งบัญช ีNokia ในภายหลัง ใหใ้ชโ้ทรศัพทข์องคณุเพือ่เขา้ใชบ้รกิารของ Nokia
และคณุจะไดรั้บแจง้ใหส้รา้งบัญชี

หากตอ้งการโทรฉุกเฉนิในระหวา่งขัน้ตอนตัง้คา่เริม่ตน้ ใหเ้ลอืก 

การล็อคปุ่ มและหนา้จอ
เพือ่หลกีเลีย่งการโทรโดยไมต่ัง้ใจเมือ่โทรศัพทข์องคณุอยูใ่นกระเป๋าหรอืถงุของคณุ  ใหล็้อคปุ่ ม
และหนา้จอโทรศัพทข์องคณุ

กดปุ่ มเปิดปิด
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การปลดล็อคปุ่ มและหนา้จอ
กดปุ่ มเปิดปิด และปัดจากดา้นนอกหนา้จอเขา้มาในหนา้จอ คณุสามารถปัดจากทศิทางใดก็ได ้

เคล็ดลบั: คณุยังสามารถแตะหนา้จอสองครัง้ และปัดจากดา้นนอกหนา้จอเขา้มาในหนา้จอ

เคล็ดลบั: ไดรั้บการแจง้เตอืนในหนา้จอทีล็่อคใชไ่หม ในการไปยังแอปพลเิคชัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
ทันท ีใหล้ากการแจง้เตอืนไปยังขอบซา้ยหรอืขวาของหนา้จอ

การต ัง้คา่ปุ่ มและหนา้จอใหล็้อคอตัโนมตั ิ
1 เลอืก  และ อปุกรณ์ > หนา้จอ > เวลาการแสดงผล
2 เลอืกระยะเวลาทีจ่ะใหปุ้่ มและหนา้จอจะล็อคโดยอตัโนมัติ

การคดัลอกรายชือ่จากโทรศพัทเ์กา่ของคณุ
หากรายการรายชือ่ของคณุวา่งเปลา่ คณุจะสามารถคัดลอกรายชือ่จากโทรศัพทเ์ครือ่งเกา่ไปยัง
โทรศัพทเ์ครือ่งใหมไ่ดอ้ยา่งงา่ยดาย แมเ้ครือ่งเกา่จะไมใ่ช ่Nokia ก็ตาม

โทรศัพทเ์ครือ่งเกา่ของคณุตอ้งรองรับ Bluetooth และรายชือ่ตอ้งจัดเก็บในหน่วยความจํา
โทรศัพท ์ไมใ่ชใ่นซมิการด์

เลอืก  แลว้ทําตามคําแนะนํา
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เคล็ดลบั: หากตอ้งการคัดลอกรายชือ่ของคณุภายหลัง ในรายการรายชือ่ เลอืก  > นําเขา้
รายชือ่ ในการคัดลอกเหตกุารณ์ในปฏทินิและขอ้ความตัวอกัษรของคณุ ใหเ้ลอืก  > ซงิค์
และสํารองขอ้มลู > ซงิค ์ตัวเลอืกทีม่อีาจแตกตา่งกนั

การคดัลอกเนือ้หาจากคอมพวิเตอรข์องคณุ
เริม่ตน้ไดด้ว้ยดโีดยไมส่ญูเสยีขอ้มลูใดเลย คณุสามารถคัดลอกขอ้มลูสําคัญของคณุ เชน่
รายการปฏทินิ และรายชือ่ จากคอมพวิเตอรไ์ปไวใ้นโทรศัพทเ์ครือ่งใหมข่องคณุ

หากปฏทินิของคณุและเนือ้หาอืน่จัดเก็บทางออนไลน์ เชน่ ในบัญช ีGoogle, Microsoft
Exchange หรอื Windows Live เพยีงเพิม่บัญชใีนโทรศัพทข์องคณุ และซงิคเ์นือ้หาโดยตรง

1 เลอืก 
2 เพิม่บัญชขีองคณุลงในโทรศัพทข์องคณุ
3 ตรวจสอบวา่การซงิคทํ์างานอยู่ และเลอืก เรยีบรอ้ย

เคล็ดลบั: หากคณุใชป้ฏทินิออนไลน์ คณุอาจสามารถซงิคป์ฏทินินัน้กบั CalDAV

หากเนือ้หาของคณุ เชน่ รายชือ่และรายการปฏทินิ จัดเก็บไวใ้น Outlook บนคอมพวิเตอรเ์ทา่นัน้
ใหค้ัดลอกจากบัญช ีHotmail ไปไวใ้นโทรศัพทเ์ครือ่งใหมข่องคณุ

1 ซงิคเ์นือ้หาทีต่อ้งการจาก Outlook ไปไวใ้น Hotmail โดยใช ้Microsoft Office Outlook
Hotmail Connector หากตอ้งการดาวนโ์หลดและตดิตัง้ ใหค้น้หาที ่www.microsoft.com/
download และทําตามคําแนะนําทีแ่สดงบนคอมพวิเตอรข์องคณุ คณุอาจตอ้งเลอืกกําหนด
คา่ดว้ยตนเอง

2 หากตอ้งการนําเขา้เนือ้หาจาก Hotmail ไปยังโทรศัพทเ์ครือ่งใหมข่องคณุ เลอืก  และ
เพิม่บญัช ี> Mail for Exchange

3 ป้อนทีอ่ยูอ่เีมล รหสัผา่น ชือ่ผูใ้ชข้อง Hotmail หรอื Windows Live แลว้เลอืก การต ัง้คา่
โดยผูใ้ช้

4 ป้อน m.hotmail.com เป็นทีอ่ยูเ่ซริฟ์เวอร์ และเลอืก เรยีบรอ้ย

การตดิต ัง้ Nokia Link ในคอมพวิเตอรข์องคณุ
ใหร้ายการโปรดของคณุไปกบัคณุทกุทีท่ีค่ณุอาจเดนิทางออกนอกเครอืขา่ย  ใชแ้อปพลเิคชัน่
Nokia Link สําหรับคอมพวิเตอรเ์พือ่ซงิคเ์พลง วดิโีอและภาพถา่ยของคณุ หรอืสํารองขอ้มลูที่
อยูใ่นโทรศัพทข์องคณุไวใ้นคอมพวิเตอร์

ในการคน้หาเพิม่เตมิเกีย่วกบั Nokia Link หรอืดาวนโ์หลดและตดิตัง้เวอรช์ัน่ลา่สดุบน
คอมพวิเตอรข์องคณุ โปรดไปที ่www.nokia.com/nokialink

เมือ่คณุเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัคอมพวิเตอรข์องคณุ ใหเ้ลอืก ซงิคแ์ละเชือ่มตอ่ เป็น
โหมดการเชือ่มตอ่ USB

โทรศัพทข์องคณุใชง้านรว่มกบั Nokia Suite ไมไ่ด ้

14 การเร ิม่ตน้ใชง้าน

http://www.microsoft.com/download
http://www.microsoft.com/download
http://www.nokia.com/nokialink


การคน้หาวธิใีชเ้พิม่เตมิ
การใชคู้ม่อืผูใ้ชใ้นโทรศพัทข์องคณุ
เลอืก 

การคน้หาในคูม่อืผูใ้ช้
เลอืก  และเริม่ตน้ป้อนคําในชอ่งคน้หา

การสลบัระหวา่งคูม่อืผูใ้ชแ้ละแอปพลเิคช ัน่
ในการกลับไปยังมมุมองหลัก ใหปั้ดจากดา้นนอกหนา้จอเขา้มาในหนา้จอสมัผัส หากตอ้งการ
เปิดแอปพลเิคชัน่ทีต่อ้งการ ใหเ้ลอืกแอปพลเิคชัน่จากมมุมองแอปพลเิคชัน่หรอืมมุมองแอปพลิ
เคชัน่ทีเ่ปิด

ลงิคไ์ปยังหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งอาจอยูท่ีส่ว่นทา้ยของคําแนะนํา

การสนบัสนนุ
เมือ่คณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวธิใีชโ้ทรศัพทข์องคณุ หรอืหากคณุไมแ่น่ใจวา่โทรศัพท์
ของคณุควรทํางานอยา่งไร โปรดอา่นคูม่อืผูใ้ชใ้นโทรศัพทข์องคณุ เลอืก 

หากคณุพบปัญหา ใหทํ้าดังนี้

• รบีตูโทรศัพทข์องคณุ กดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไวอ้ยา่งนอ้ย 8 วนิาท ีโทรศัพทจ์ะปิด หากตอ้งการ
เปิดโทรศัพทอ์กีครัง้ ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไวจ้นกวา่โทรศัพทจ์ะสัน่

• อพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุ
• เรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ

หากยังไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้โปรดตดิตอ่ Nokia เพือ่ทําการซอ่มแซม ไปที่
www.nokia.co.th/repair ก่อนจะส่งโทรศัพทไ์ปซอ่มแซม ควรสํารองขอ้มลูทกุครัง้ เนือ่งจาก
ขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดในโทรศัพทข์องคณุอาจถกูลบ

การใชง้านพืน้ฐาน

มมุมองหลกัและพืน้ทีส่ถานะ
การสลบัระหวา่งมมุมอง
โทรศัพทข์องคณุมมีมุมองแยกกนัสําหรับแอปพลเิคชัน่ การแจง้เตอืน และลงิคข์า่ว และสําหรับ
แอปพลเิคชัน่ทีเ่ปิด

ตวดัไปทางซา้ยหรอืขวา
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• ในมมุมองเหตกุารณ์ คณุไดรั้บการแจง้เตอืนของขอ้ความและสายทีไ่มไ่ดรั้บ และมลีงิคข์า่ว
จากแอปพลเิคชัน่หรอืบรกิารอืน่แสดงขึน้

• ในมมุมองแอปพลเิคชัน่ คณุสามารถเปิดแอปพลเิคชัน่ได ้
• ในมมุมองแอปพลเิคชัน่ทีเ่ปิด คณุสามารถสลับระหวา่งแอปพลเิคชัน่ทีเ่ปิดกบังาน และปิด

แอปพลเิคชัน่ทีค่ณุไมไ่ดใ้ชง้าน

การปิดแอปพลเิคช ัน่
แตะมมุมองแอปพลเิคชัน่ทีเ่ปิดคา้งไว ้และเลอืก  บนแอปพลเิคชัน่นัน้

เคล็ดลบั: ในการปิดแอปพลเิคชัน่ทีกํ่าลังใชอ้ยู่ คณุสามารถปัดลงจากดา้นบนของหนา้จอได ้
เชน่กนั ขอ้มลูทียั่งไมไ่ดจั้ดเก็บในแอปพลเิคชัน่อาจสญูหาย

การสลบัระหวา่งแอปพลเิคช ัน่ทีเ่ปิด
ในมมุมองแอปพลเิคชัน่ทีเ่ปิด คณุสามารถดวูา่แอปพลเิคชัน่และงานใดบา้งทีเ่ปิดอยูใ่นพืน้หลัง
และสลับระหวา่งสิง่เหลา่นัน้

เลอืกแอปพลเิคชัน่ทีต่อ้งการ

เคล็ดลบั: หากตอ้งการดภูาพรวมของแอปพลเิคชัน่ทีเ่ปิด ใหแ้ตะนิว้สองนิว้บนหนา้จอ และเลือ่น
นิว้ของคณุชดิกนั หากตอ้งการกลับไปมมุมองทีล่ะเอยีดมากขึน้ ใหเ้ลือ่นนิว้ของคณุแยกออกจาก
กนั
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แอปพลเิคชัน่ทีทํ่างานในพืน้หลังจะเพิม่การใชพ้ลังงานแบตเตอรีแ่ละหน่วยความจํา  ในการปิด
แอปพลเิคชัน่ทีค่ณุไมไ่ดใ้ช ้แตะคา้งไวท้ีม่มุมองแอปพลเิคชัน่ทีเ่ปิด และเลอืก  บนแอปพลิ
เคชัน่ทีจ่ะปิด

การเปิดเมนสูถานะเพือ่เขา้ใชง้านการต ัง้คา่ท ัว่ไป
คณุไมต่อ้งยุง่ยากในการเขา้ใชง้าน ตัวอยา่งเชน่ เปิด สลับ หรอืปิดการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต หรอื
เปลีย่นสถานะของคณุ คณุสามารถเขา้ใชง้านการตัง้คา่เหลา่นีไ้ดโ้ดยตรงในเมนูสถานะ  ไมว่า่คณุ
จะอยูใ่นแอปพลเิคชัน่หรอืมมุมองใด

แตะบรเิวณสถานะ

การปิดเมนสูถานะ
แตะบรเิวณสถานะ

การเปิดแถบเปิดใชง้านดว่นเพือ่เขา้ใชง้านแอปพลเิคช ัน่ท ัว่ไป
ในแอปพลเิคชัน่ทัง้หมด และแมแ้ตบ่นหนา้จอล็อค คณุสามารถโทรออก หรอืเขา้ใชง้านกลอ้ง
เว็บ หรอืขอ้ความไดง้า่ยๆ

ขณะถอืโทรศัพทต์ัง้ขึน้ ใหล้ากนิว้ของคณุจากสว่นลา่งของหนา้จอเขา้มาในหนา้จอ  และวางนิว้
คา้งไวก้บัที ่จนกวา่แถบเปิดใชง้านดว่นจะปรากฏขึน้
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การปิดแถบเปิดใชง้านดว่น
แตะดา้นนอกแถบแถบเปิดใชง้านดว่น

การจดัระเบยีบมมุมองแอปพลเิคช ัน่ใหม่
คณุทราบหรอืไมว่า่คณุสามารถปรับตัง้คา่มมุมองแอปพลเิคชัน่ได  ้ยา้ยแอปพลเิคชัน่โปรดของ
คณุไปไวท้ีด่า้นบนสดุของมมุมอง และซอ่นแอปพลเิคชัน่ทีไ่มค่อ่ยไดใ้ชใ้นโฟลเดอร์

เลอืกไอคอนแอปพลเิคชัน่คา้งไว ้แลว้ลากไปยังตําแหน่งใหม่

การสรา้งโฟลเดอร์
1 แตะมมุมองแอปพลเิคชัน่คา้งไว ้
2 จากแถบเครือ่งมอื ใหเ้ลอืก โฟลเดอรใ์หม่
3 เปิดโฟลเดอรใ์หม ่เลอืกชือ่โฟลเดอร ์และเปลีย่นชือ่ของโฟลเดอร์

การลบแอปพลเิคช ัน่หรอืโฟลเดอร์
เลอืกไอคอนแอปพลเิคชัน่หรอืโฟลเดอรค์า้งไว  ้แลว้เลอืก 
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คณุจะลบไดเ้ฉพาะโฟลเดอรเ์ปลา่เทา่นัน้ และอาจไมส่ามารถลบบางแอปพลเิคชัน่ได ้

สญัลกัษณ์บรเิวณสถานะ
พืน้ทีส่ถานะของโทรศัพทข์องคณุ แสดงใหค้ณุทราบวา่โทรศัพทข์องคณุกําลังทําอะไร อาจมี
หลายไอคอนแสดงในพืน้ทีส่ถานะนี้:

สญัลกัษณ์ท ัว่ไป

มกีารตัง้คา่นาฬกิาปลกุ
มกีารเปิดใชง้านรปูแบบไมม่เีสยีง
แสดงสถานะของแบตเตอรี ่ในโหมดประหยัดพลังงาน สญัลักษณ์คอื 

สญัลกัษณ์การแจง้เตอืน

คณุมสีายทีไ่มไ่ดรั้บ
คณุมขีอ้ความอเีมลใหม่
คณุมขีอ้ความตัวอกัษรใหม่
คณุมขีอ้ความเสยีงใหม่
มกีารอพัเดตสําหรับซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุ

สญัลกัษณ์การโทร

กําลังใชส้ายอยู่
กําลังใชส้ายอยู่ มกีารปิดเสยีงไมโครโฟนของคณุ
มกีารโอนสายของคณุไปยังเบอรโ์ทรอืน่หรอืศนูยข์อ้ความเสยีงของคณุ

การระบสุถานะ

สถานะของคณุคอืออนไลน์
สถานะของคณุคอืไมว่า่ง

สญัลกัษณ์เครอืขา่ย

คณุมกีารเชือ่มตอ่ขอ้มลู GSM (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)  ระบวุา่กําลังมกีาร
ถา่ยโอนขอ้มลู
คณุมกีารเชือ่มตอ่ขอ้มลู EGPRS (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)  ระบวุา่กําลังมกีาร
ถา่ยโอนขอ้มลู
คณุมกีารเชือ่มตอ่ขอ้มลู 3G (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)  ระบวุา่กําลังมกีารถา่ย
โอนขอ้มลู
คณุมกีารเชือ่มตอ่ขอ้มลู HSPA (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)  ระบวุา่กําลังมกีาร
ถา่ยโอนขอ้มลู
โทรศัพทข์องคณุเชือ่มตอ่กบั WLAN
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สญัลกัษณ์การเชือ่มตอ่

ความแรงของสญัญาณ
ไมส่ามารถใชง้านซมิการด์ได ้
มกีารเปิดใชง้านโหมดบนเครือ่ง
มกีารเปิดใชง้าน Bluetooth  ระบวุา่กําลังมกีารถา่ยโอนขอ้มลู
มกีารเปิดใชง้าน GPS
โทรศัพทข์องคณุกําลังถา่ยโอนขอ้มลู  แสดงวา่กําลังรอการถา่ยโอน  แสดงวา่การ
ถา่ยโอนลม้เหลว

หนา้จอสมัผสั
เกีย่วกบัหนา้จอสมัผสั
ในการควบคมุโทรศัพทข์องคณุ ใหแ้ตะหนา้จอเบาๆ ดว้ยปลายนิว้ หนา้จอจะไมต่อบกลับหาก
คณุใชเ้ล็บ

หากปลายนิว้ของคณุเย็น หนา้จออาจจะไมต่อบกลับการแตะของคณุ

ขอ้สําคญั: โปรดหลกีเลีย่งการขดูขดีหนา้จอแบบสมัผัส หา้มใชป้ากกาจรงิ ดนิสอ หรอืวตัถุ
อืน่ทีแ่หลมคมในการเขยีนบนหนา้จอสมัผัส

การดาํเนนิการบนหนา้จอสมัผสั
ในการใชโ้ทรศัพท ์ใหแ้ตะหรอืแตะหนา้จอสมัผัสคา้งไว ้

การเปิดแอปพลเิคช ัน่และเลอืกรายการ
แตะทีแ่อปพลเิคชัน่หรอืรายการ

การกลบัไปทีม่มุมองหลกั
ในการออกจากแอปพลเิคชัน่และกลับไปทีม่มุมองหลัก ใหปั้ดจากดา้นนอกหนา้จอเขา้มาในหนา้
จอ คณุสามารถปัดจากดา้นซา้ย ดา้นขวา หรอืดา้นลา่งของหนา้จอ แอปพลเิคชัน่จะยังทํางานตอ่
ไปในพืน้หลัง
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เคล็ดลบั: ในการปิดแอปพลเิคชัน่ทีกํ่าลังใชอ้ยู่ ใหปั้ดลงจากดา้นบนของหนา้จอ ขอ้มลูทียั่งไม่
ไดจั้ดเก็บในแอปพลเิคชัน่อาจสญูหาย

การตวดั
วางนิว้ของคณุบนหนา้จอ จากนัน้เลือ่นนิว้ไปในทศิทางทีค่ณุตอ้งการ

ตวัอยา่ง: ในการสลับระหวา่งมมุมองหลัก ใหต้วดัซา้ยหรอืขวา ในการเลือ่นในรายการหรอืเมนู
ใหเ้ลือ่นนิว้ของคณุขึน้หรอืลง

แตะคา้งไวเ้พือ่ดตูวัเลอืกเพิม่เตมิ
วางนิว้มอืลงบนรายการจนกระทั่งเมนูเปิดขึน้

ตวัอยา่ง: ในการสง่บัตรรายชือ่หรอืลบการปลกุ ใหแ้ตะทีร่ายชือ่หรอืการปลกุคา้งไว ้แลว้เลอืก
ตัวเลอืกทีค่ณุตอ้งการ

การลากรายการ
ใหแ้ตะทีร่ายการคา้งไว ้และเลือ่นนิว้ของคณุไปมาบนหนา้จอ รายการจะตามนิว้ของคณุไป
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ตวัอยา่ง: ในการเรยีงลําดับแอปพลเิคชัน่ใหมใ่นมมุมองแอปพลเิคชัน่ ใหแ้ตะไอคอนทีต่อ้งการ
ยา้ยคา้งไว ้และลากไปยังตําแหน่งทีต่อ้งการ

การขยายหรอืยอ่
วางนิว้สองนิว้บนรายการ เชน่ ภาพถา่ยหรอืเว็บเพจ จากนัน้เลือ่นนิว้แยกจากกนัหรอืเขา้หากนั

การเปิดตวัเลอืกมมุมองทีร่ะบุ
แตะ  ในแอปพลเิคชัน่ทีกํ่าลังเปิดอยู่

การเปิดหรอืปิดการต ัง้คา่
แตะทีส่วติช์

การต ัง้คา่โทรศพัทใ์หล็้อคโดยอตัโนมตั ิ
ตอ้งการปกป้องโทรศัพทข์องคณุจากการใชง้านทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตหรอืไม่ กําหนดรหสัล็อค และ
ตัง้คา่โทรศัพทข์องคณุเพือ่ล็อคตัวเองโดยอตัโนมัตเิมือ่คณุไมไ่ดใ้ช ้

1 เลอืก  และ ความปลอดภยั > ล็อคอปุกรณ์
2 เลอืก รหสัล็อค และป้อนรหสัล็อค (อยา่งนอ้ย 5 อักขระ) คณุสามารถใชต้ัวเลข สญัลักษณ์

และตัวอกัษรพมิพเ์ล็กและพมิพใ์หญ่
เก็บรหสัรักษาความปลอดภัยไวเ้ป็นความลับและอยูใ่นทีท่ีป่ลอดภัยแยกตา่งหากจาก
โทรศัพทข์องคณุ หากคณุลมืรหสัรักษาความปลอดภัยและไมส่ามารถกูค้นืได  ้ขอ้มลูของ
คณุจะถกูลบกอ่นทีค่ณุจะสามารถใชโ้ทรศัพทไ์ดอ้กีครัง้ หากคณุไดต้ัง้จํานวนครัง้ทีค่ณุ
สามารถป้อนรหสัล็อคผดิไว ้โทรศัพทข์องคณุจะลบขอ้มลูของคณุและรเีซ็ตตัวเองกลับสู่
การตัง้คา่ดัง้เดมิหลังจากป้อนรหสัล็อคครัง้สดุทา้ย หากคณุไมไ่ดจํ้ากดัจํานวนครัง้ไว  ้คณุ
อาจตอ้งนําโทรศัพทข์องคณุไปขอรับบรกิารเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดอ้กีครัง้

3 เลอืก ล็อคอตัโนมตั ิและกําหนดระยะเวลาทีจ่ะใหโ้ทรศัพทล็์อคโดยอตัโนมัติ

การปลดล็อคโทรศพัทข์องคณุ
1 กดปุ่ มเปิด/ปิด และปัดหนา้จอจากดา้นนอกเขา้หาดา้นใน คณุสามารถปัดจากทางใดก็ได ้
2 ป้อนรหสัล็อค และเลอืก ตกลง

เคล็ดลบั: คณุยังสามารถแตะหนา้จอสองครัง้ และปัดจากดา้นนอกหนา้จอเขา้มาในหนา้จอ
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เคล็ดลบั: เมือ่คณุอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ดยใชแ้อปพลเิคชัน่โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วรข์อง Nokia
สําหรับคอมพวิเตอร์ ภาษาในแป้นพมิพบ์นหนา้จอของคณุจะกลับไปเป็นภาษาทีเ่ป็นคา่เริม่ตน้
หากรหสัรักษาความปลอดภัยของคณุมอีกัขระทีไ่มป่รากฏอยูใ่นแป้นพมิพบ์นหนา้จอนี้  ใหเ้ลอืก

 จากนัน้ ใหปั้ดไปทางซา้ยหรอืขวาบนแป้นพมิพเ์พือ่เปลีย่นภาษาในแป้นพมิพบ์นหนา้จอไป
เป็นภาษาทีค่ณุใชใ้นตอนสรา้งรหสัรักษาความปลอดภัย

เคล็ดลบั: หากคณุกําหนดบคุคลทีเ่ชือ่ถอืไดไ้วแ้ลว้ และคณุลมืรหัสรักษาความปลอดภัยของ
คณุ คณุสามารถสง่รหสัรักษาความปลอดภัยไปยังบคุคลนัน้ไดท้างขอ้ความตัวอกัษร  เลอืก ล็อค
อปุกรณ์ > บคุคลทีเ่ชือ่ถอืได ้> เลอืกบคุคลทีเ่ชือ่ถอืได ้และรายชือ่จากรายการ หาก
หมายเลขโทรศัพทข์องบคุคลทีเ่ชือ่ถอืไดใ้นรายการรายชือ่มกีารเปลีย่นแปลง  คณุตอ้งทําการ
เปลีย่นแปลงหมายเลขโทรศัพทด์ังกลา่วดว้ยตนเอง

การต ัง้คา่ล็อคโทรศพัท์
คณุสามารถกําหนดรหสัล็อค และตัง้โทรศัพทข์องคณุใหล็้อคโดยอตัโนมัตเิมือ่คณุไมไ่ดใ้ชง้าน

บรกิารบางบรกิาร เชน่ Mail for Exchange อาจตอ้งใหค้ณุกําหนดรหสัล็อคโทรศัพทข์องคณุ
การตัง้คา่ล็อคโทรศัพทอ์าจเปลีย่นแปลงได  ้เชน่ ล็อคอตัโนมัต ิและ จํานวนครัง้ทีล่องได ้ขึน้อยู่
กบัขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัยของผูด้แูลระบบ

เลอืก  และ ความปลอดภยั > ล็อคอปุกรณ์ และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

ล็อคอตัโนมตั ิ — ตัง้คา่ระยะเวลากอ่นทีโ่ทรศัพทจ์ะล็อคโดยอตัโนมัติ
รหสัล็อค  — เปลีย่นรหัสล็อค หากตอ้งการใชก้ารล็อคโทรศัพท์ คณุตอ้งกําหนดรหสัล็อค
จํานวนคร ัง้ทีล่องได ้ — กําหนดจํานวนครัง้สําหรับความพยายามในการป้อนรหสัล็อคผดิ  หลัง
จากครบจํานวนครัง้ทีกํ่าหนดแลว้ โทรศัพทจ์ะรเีซ็ตเป็นการตัง้คา่ดัง้เดมิ และขอ้มลูผูใ้ชทั้ง้หมด
จะถกูลบ
บคุคลทีเ่ชือ่ถอืได ้ — กําหนดบคุคลหนึง่ในรายชือ่ของคณุเป็นบคุคลทีเ่ชือ่ถอืได  ้หากคณุ
กําหนดบคุคลทีเ่ชือ่ถอืไดไ้วแ้ลว้ และคณุลมืรหสัล็อคของคณุ คณุสามารถสง่รหัสไปยังบคุคลที่
เชือ่ถอืไดนั้น้ในขอ้ความตัวอกัษร หลังจากป้อนรหสัล็อคทีไ่มถ่กูตอ้ง ใหเ้ลอืก กูค้นื และทําตาม
คําแนะนําทีป่รากฏ
คณุสมบตัริกัษาความปลอดภยัระยะไกล  — ตัง้คา่ล็อคระยะไกล ถา้โทรศัพทข์องคณุหาย
คณุสามารถล็อคโทรศัพทจ์ากระยะไกล หรอืลบขอ้มลูทีจั่ดเก็บไวใ้นโทรศัพทไ์ด ้

การเขยีนขอ้ความ
การเขยีนดว้ยแป้นพมิพเ์สมอืน
เลอืกชอ่งป้อนขอ้ความ
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1 ปุ่ มอกัขระ
2 ปุ่ ม Shift
3 ปุ่ มสญัลักษณ์
4 ปุ่ มเวน้วรรค
5 ปุ่ ม Enter
6 ปุ่ ม Backspace

การคน้หาตวัอกัษรเพิม่เตมิ
เลอืกปุ่ ม Shift ในการป้อนตัวอกัษรหลายตัวในโหมด Shift ใหเ้ลอืกปุ่ ม Shift สองครัง้ ปุ่ ม Shift
จะถกูเนน้ส ีหากตอ้งการกลับสูโ่หมดปกต ิเลอืกปุ่ ม Shift อกีครัง้

การแทรกตวัเลขหรอือกัขระพเิศษ
เลอืกปุ่ มสญัลักษณ์ หากตอ้งการดสูญัลักษณ์เพิม่เตมิ เลอืกปุ่ ม 1/2

เคล็ดลบั: ในการแทรกตัวเลขหรอือกัขระพเิศษทีใ่ชบ้อ่ยอยา่งรวดเร็ว วางนิว้บนปุ่ มสญัลักษณ์
แลว้เลือ่นนิว้ของคณุไปทีอ่กัขระดังกลา่ว เมือ่คณุยกนิว้ อกัขระดังกลา่วจะถกูแทรกลงไป และ
แป้นพมิพจ์ะกลับมาเป็นมมุมองขอ้ความปกติ

การลบอกัขระ
เลอืกปุ่ ม Backspace

การคดัลอกและวางขอ้ความ
ในชอ่งป้อนขอ้ความ แตะเพือ่เลอืกขอ้ความทีค่ณุตอ้งการคัดลอก และจากเมนูป็อปอพั เลอืก
คดัลอก ในการวางขอ้ความ เลอืกชอ่งป้อนขอ้ความ จากนัน้เลอืกตําแหน่งทีค่ณุตอ้งการวาง
ความ และจากเมนูป็อปอพั เลอืก วาง

การใชภ้าษาทีใ่ชเ้ขยีนมากกวา่หนึง่ภาษา
เลอืก  และ เวลาและภาษา > การป้อนขอ้ความ > วธิกีารป้อนทีต่ดิต ัง้ และเลอืกภาษาที่
ใชเ้ขยีน

หากคณุเลอืกภาษาทีใ่ชเ้ขยีนมากกวา่หนึง่ภาษา คณุสามารถสลับระหวา่งภาษาได ้
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เปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
วางนิว้นอกขอบดา้นซา้ยหรอืขวาของหนา้จอแบบสมัผัสและลากนิว้ของคณุผา่นแป้นพมิพ์
เสมอืน

การปิดแป้นพมิพเ์สมอืน
ตวดัแป้นพมิพเ์สมอืนลง หรอืแตะดา้นนอกของชอ่งป้อนขอ้ความ

เคล็ดลบั: หากตอ้งการวางเคอรเ์ซอรใ์หต้รงกบัตําแหน่งทีค่ณุตอ้งการ  วางนิว้บนขอ้ความจนกวา่
แวน่ขยายจะปรากฏ ลากเคอรเ์ซอรไ์ปยังตําแหน่งทีต่อ้งการโดยไมต่อ้งยกนิว้ของคณุ

การเขยีนขอ้ความโดยใชก้ารแกไ้ขคาํผดิ
การแกไ้ขคําผดิจะขึน้อยูก่บัพจนานุกรมในตัวซึง่คณุสามารถเพิม่คําใหมไ่ด ้

1 เริม่ตน้เขยีนคํา การแนะนําคําจะเปลีย่นไปตามการเลอืกแตล่ะปุ่ ม
2 หากตอ้งการยอมรับคําทีแ่นะนํา ใหเ้ลอืกคําทีแ่นะนํา
3 หากตอ้งการคําแนะนําการสะกดเพิม่เตมิ ใหก้ดคา้งทีคํ่าทีแ่นะนํา
4 หากตอ้งการเพิม่คําในพจนานุกรม กดคา้งคําทีแ่นะนํา และเลอืก เพิม่ลงในพจนานกุรม

การเลกิใชง้านการแกไ้ขคาํผดิสําหรบัโปรแกรมแกไ้ขท ัง้หมดในโทรศพัทข์องคณุ
เลอืก  และ เวลาและภาษา > การป้อนขอ้ความ และเลกิใชง้าน การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด

เคล็ดลบั: หากตอ้งการใชปุ้่ มเวน้วรรคในการยอมรับคําทีแ่นะนํา ใหเ้ลอืก  และ เวลาและ
ภาษา > การป้อนขอ้ความ และเปิดใชง้าน แทรกดว้ยปุ่ มเวน้วรรค หากคณุตอ้งการแทรกเวน้
วรรคโดยไมย่อมรับคําทีแ่นะนํา ใหเ้ลอืกปุ่ ม Backspace
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การเขยีนโดยใช ้Swype
ตอ้งการเขยีนเร็วขึน้หรอืไม่ ใช ้Swype เพือ่เขยีนขอ้ความอยา่งรวดเร็วและงา่ยดาย

การเปิดใชง้าน Swype
1 เลอืก  และ เวลาและภาษา > การป้อนขอ้ความ แลว้เปิดใชง้าน Swype
2 เลอืก การต ัง้คา่ Swype และภาษา

การเขยีนโดยใช ้Swype
ในการเปิดแป้นพมิพเ์สมอืนจรงิ ใหเ้ลอืกชอ่งป้อนขอ้ความ เลือ่นนิว้ของคณุจากตัวอกัษรหนึง่ไป
ยังตัวอกัษรหนึง่โดยไมจํ่าเป็นตอ้งตรงเกนิไป ปกตแิลว้ Swype ทราบวา่คณุตอ้งการเขยีนตัว
อกัษรเดยีวกนัสองครัง้โดยคณุไมต่อ้งทําอะไร แตห่ากคณุตอ้งการความแน่ใจ ใหเ้ขยีนแบบ
หวดัๆ หรอืวนนิว้บนตัวอกัษรนัน้ เมือ่คณุยกนิว้ขึน้เพือ่เขยีนคําถัดไป เครือ่งจะใสช่อ่งวา่งใหโ้ดย
อตัโนมัติ

เคล็ดลบั: ในการเลกิใชง้านคณุสมบัตเิวน้วรรคอตัโนมัตแิบบชัว่คราว ใหเ้ลือ่นนิว้ของคณุจากปุ่ ม
เวน้วรรคไปยังปุ่ ม Backspace หากตอ้งการกําหนดใหใ้ชก้ารตัง้คา่นีถ้าวร หรอืตอ้งการแกไ้ขการ
ตัง้คา่อืน่ๆ ใหเ้ลอืกปุ่ ม Swype ทีด่า้นลา่งซา้ยของแป้นพมิพค์า้งไว ้

การเขยีนและแกไ้ขขอ้ความโดยใชก้ารแนะนําคาํ
ในขณะทีค่ณุเขยีนขอ้ความ รายการของคําทีเ่ป็นไปไดจ้ะปรากฏขึน้ ในการเลือ่นดรูายการ ให ้
ลากนิว้ไปทางซา้ยหรอืขวาบนรายการ หากคําทีต่อ้งการปรากฏขึน้ ใหเ้ลอืกคําดังกลา่ว หากคําที่
ตอ้งการอยูเ่ป็นอนัดับแรกในรายการ ใหเ้ริม่ป้อนคําถัดไป แลว้คําดังกลา่วจะถกูแทรกใหเ้องโดย
อตัโนมัติ
ในการดรูายการตัวเลอืกคําซึง่คณุป้อนแลว้ ใหเ้ลอืกคํานัน้

การเพิม่คาํลงในพจนานกุรม
เขยีนตัวอกัษรของคํานัน้ทลีะตัว แลว้เลอืกคําจากรายการแนะนําคํา ยนืยันเมือ่ไดรั้บการถาม

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเพิม่คําหลายคํา หมายเลขโทรศัพท ์หรอืคําทีม่ตีัวเลขและสญัลักษณ์ลง
ในพจนานุกรมอยา่งรวดเร็ว ใหล้ากเพือ่ไฮไลตแ์ลว้เลอืกปุ่ ม Swype

การเปลีย่นคาํใหเ้ป็นตวัพมิพใ์หญห่รอืเล็ก
ลากเพือ่ไฮไลตคํ์า แลว้ปัดจากปุ่ ม Swype ไปยังปุ่ ม Shift เลอืกตัวเลอืกทีต่อ้งการจากรายการ

เคล็ดลบั: หากตอ้งการใชต้ัวพมิพใ์หญสํ่าหรับตัวอกัษรแรกของคํา ขณะทีเ่คลือ่นนิว้ ใหว้างนิว้
ลงบนตัวอกัษร เลือ่นนิว้ขึน้เหนอืแป้นพมิพ์ และเลือ่นลงกลับไปยังตัวอกัษรถัดไป เขยีนคําที่
เหลอืตามปกติ

การแทรกอกัขระเนน้เสยีง สญัลกัษณ์ หรอืตวัเลข
หากตอ้งการดรูายการอกัขระทีใ่ชง้านไดก้บัปุ่ มใดๆ ใหก้ดปุ่ มนัน้คา้งไว ้เลอืกอกัขระจากรายการ
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ตวัอยา่ง: หากตอ้งการแทรกตัวอกัษร á ใหเ้ลอืก a คา้งไว ้และจากรายการทีป่รากฏ ใหเ้ลอืก á

เคล็ดลบั: หากคณุตอ้งการยา้ยเคอรเ์ซอรภ์ายในขอ้ความ หรอืหาตัวเลอืกอืน่เพือ่แกใ้ขขอ้ความ
ของคณุ ใหปั้ดจากปุ่ ม Swype ไปยังปุ่ ม +!=

สําหรับความชว่ยเหลอื คําแนะนํา และวดิโีอเกีย่วกบัวธิใีช ้Swype ใหไ้ปที ่www.swype.com

การควบคมุรปูแบบ เสยีงเรยีกเขา้ และระดบัเสยีง
การเปลีย่นระดบัเสยีงของการโทร เพลง หรอืวดิโีอ
ใชปุ้่ มระดับเสยีง

ลําโพงในตัวชว่ยใหค้ณุสามารถพดูและฟังจากระยะใกลโ้ดยไมต่อ้งถอืโทรศัพทแ์นบกบัหู

การเปิดใชง้านหรอืเลกิใชง้านลําโพงระหวา่งการโทร
เลอืก 

การเปลีย่นรปูแบบของคณุสําหรบัการประชุม
กําลังรอสายแตไ่มต่อ้งการเปิดเสยีงเรยีกเขา้โทรศัพท์ คณุสามารถตัง้คา่โทรศัพทข์องคณุให ้
เรยีกดว้ยเสยีงบี๊พสัน้ๆ หนึง่ครัง้แทนเสยีงเรยีกเขา้

เปิดเมนูสถานะ แลว้ลากแถบเลือ่นรปูแบบไปที ่เสยีงบีพ๊

เคล็ดลบั: คณุยังสามารถใชปุ้่ มเสยีงเพือ่เปลีย่นรปูแบบปัจจบุัน กดปุ่ มเสยีงขึน้หรอืลงจนกวา่รูป
แบบทีต่อ้งการจะปรากฏขึน้

ซึง่สามารถทําไดใ้นมมุมองทีไ่มไ่ดม้กีารใชปุ้่ มสําหรับควบคมุเสยีงหรอืระดับการยอ่/ขยาย

เคล็ดลบั: คณุสามารถปรับแตง่เสยีงเรยีกเขา้หรอืระดับเสยีง และเลอืกวา่จะใหโ้ทรศัพทส์ัน่หรอื
ไมเ่มือ่มสีายเขา้ เลอืก  และ เสยีงและส ัน่

เคล็ดลบั: ดาวนโ์หลดเสยีงเรยีกเขา้เพิม่เตมิจากรา้นคา้ Nokia เลอืก  และ เสยีงและส ัน่ >
เสยีงเรยีกเขา้ > รบัเพิม่เตมิจากรา้นคา้ Nokia หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัรา้นคา้
Nokia โปรดไปที ่www.nokia.com/support

การใชโ้ทรศพัทข์องคณุแบบออฟไลน์
ในสถานทีท่ีค่ณุไมต่อ้งการโทรออกหรอืรับสาย คณุยังคงสามารถเขา้ใชง้านปฏทินิ เพลง และ
เกมสอ์อฟไลนไ์ดห้ากคณุเปิดใชง้านโหมดบนเครือ่ง ปิดโทรศัพทใ์นสถานทีห่า้มใชโ้ทรศัพท์
มอืถอื หรอืในกรณีทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนหรอืกอ่ใหเ้กดิอนัตราย

เลอืก  และเปิดใชง้าน โหมดบนเครือ่ง

เมือ่เปิดใชง้านโหมดบนเครือ่งคณุยังคงสามารถเชือ่มตอ่กบั WLAN เพือ่อา่นอเีมล หรอืเรยีกดู
อนิเทอรเ์น็ตเป็นตน้ และคณุยังสามารถเปิดใชง้าน Bluetooth และ NFC ไดด้ว้ย

การใชง้านพืน้ฐาน 27

http://www.swype.com
http://www.nokia.com/support


โปรดปฏบิัตติามคําแนะนําและขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัยทีกํ่าหนดโดย ตัวอยา่งเชน่ สาย
การบนิ รวมถงึระเบยีบขอ้บังคับและกฎหมายทีใ่ชบั้งคับ

การปิดเสยีงโทรศพัทข์องคณุ
เมือ่เปิดใชง้านรปูแบบไมม่เีสยีง เสยีงเรยีกเขา้ของโทรศัพทข์องคณุจะไมด่ัง ใหเ้ปิดใชง้านรูป
แบบนีเ้มือ่คณุอยูใ่นโรงภาพยนตรห์รอืในการประชมุเป็นตน้

เปิดเมนูสถานะ แลว้ลากแถบเลือ่นรปูแบบไปที ่ไมม่เีสยีง

เมือ่เปิดใชง้านรปูแบบไมม่เีสยีง เสยีงนาฬกิาปลกุของโทรศัพทข์องคณุจะยังคงดังอยู่ และคณุ
ยังสามารถฟังเพลงได ้เป็นตน้

การคน้หาโทรศพัทข์องคณุ
สํารวจโทรศัพทข์องคณุและอนิเทอรเ์น็ต เมือ่คณุป้อนคําคน้หาของคณุ การคน้หาจะเริม่ตน้
ทําใหผ้ลลัพธแ์คบลงสําหรับคณุ โดยแสดงรายการคําแนะนํา เชน่ หวัเรือ่งของวธิใีช ้แอปฯ เพลง
วดิโีอ และอืน่ๆ อกีมากมาย

1 เลอืก 
2 เริม่ตน้ป้อนคําคน้หา และเลอืกจากคําทีต่รงกนัทีเ่สนอให ้
3 ในการคน้หาบนอนิเทอรเ์น็ต ใหเ้ลอืกลงิคก์ารคน้หาทางอนิเทอรเ์น็ตทีด่า้นทา้ยของผลการ

คน้หา

การคน้หาจากภายในแอปพลเิคช ัน่
เลอืก  เริม่ตน้ป้อนคําคน้หา และเลอืกจากคําทีต่รงกนัทีเ่สนอให  ้ฟังกช์นันีม้ใีหบ้รกิารในบาง
แอปพลเิคชัน่

การสํารวจบรกิารของ Nokia
บรกิารของ Nokia
คณุสามารถใชบ้รกิารตา่งๆ ของ Nokia ในการคน้หาสถานทีแ่ละบรกิารใหม่ๆ  และใชต้ดิตอ่กบั
เพือ่นๆ ของคณุ คณุสามารถสิง่ตอ่ไปนีไ้ด ้เชน่

• ดาวนโ์หลดเกมส ์แอปพลเิคชัน่ วดิโีอ และเสยีงเรยีกเขา้ไปยังโทรศัพทข์องคณุ
• คน้หาเสน้ทางดว้ยการนําทางทางรถยนตแ์ละการเดนิเทา้ฟรี  วางแผนการเดนิทาง และดู

สถานทีบ่นแผนที่
• ดาวนโ์หลดเพลง

บางรายการไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย แตบ่างรายการอาจมคีา่ใชจ้า่ย

และบรกิารทีม่อีาจแตกตา่งกนัไปตามประเทศหรอืภมูภิาค และรองรับเฉพาะบางภาษาเทา่นัน้

คณุจําเป็นตอ้งมบีัญช ีNokia เพือ่ใชบ้รกิารของ Nokia เมือ่คณุเขา้ใชบ้รกิารจากโทรศัพทข์อง
คณุ คณุจะไดรั้บแจง้ใหส้รา้งบัญชี
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สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปที ่www.nokia.com/support

บญัช ีNokia
เมือ่คณุเปิดโทรศัพทเ์ป็นครัง้แรก เครือ่งจะแนะนําขัน้ตอนตา่งๆ ในการสรา้งบัญช ีNokia ใหค้ณุ

ดว้ยบัญช ีNokia ของคณุ คณุสามารถ ตัวอยา่งเชน่:

• เขา้ใชบ้รกิารทัง้หมดของ Nokia ดว้ยชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นเพยีงชดุเดยีว ทัง้บนโทรศัพท์
และคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัไดข้องคณุ

• ดาวนโ์หลดเนือ้หาจากบรกิารของ Nokia
• จัดเก็บรายละเอยีดเกีย่วกับรุ่นโทรศัพทแ์ละขอ้มลูรายชือ่ของคณุ คณุยังสามารถเพิม่ราย

ละเอยีดของบัตรสําหรับการชาํระเงนิของคณุ
• จัดเก็บสถานทีโ่ปรดไปยังแผนที่ Nokia

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบับัญชี Nokia และบรกิารของ Nokia ใหไ้ปที่
www.nokia.com/support

หากตอ้งการสรา้งบัญช ีNokia ภายหลัง ใหใ้ชโ้ทรศัพทเ์ขา้ใชบ้รกิารของ Nokia และคณุจะไดรั้บ
แจง้ใหส้รา้งบัญชี

เกีย่วกบับรกิาร Nokia Maps บนเว็บ
 บรกิาร Nokia Maps บนเว็บชว่ยใหค้ณุสามารถดสูถานทีจ่ากท่ัวทกุมมุโลกได ้

คณุสามารถทําสิง่ตอ่ไปนี้

• คน้หาทีอ่ยู่ สถานทีท่ีค่ณุสนใจ และบรกิารตา่งๆ
• สรา้งเสน้ทาง และดทูศิทางแบบเลีย้วตอ่เลีย้ว
• จัดเก็บสถานทีแ่ละเสน้ทางโปรดของคณุไปยังบัญชี Nokia ของคณุ
• ซงิโครไนซร์ายการโปรดของคณุกับโทรศัพท์ Nokia และเขา้ใชง้านรายการเหลา่นัน้ใน

ระหวา่งการเดนิทาง

หากตอ้งการใชบ้รกิาร Nokia Maps บนเว็บ ใหไ้ปที ่www.nokia.com/maps

เกีย่วกบัเพลง Nokia 
เพลง Nokia ชว่ยใหค้ณุสามารถดาวนโ์หลดเพลงลงในโทรศัพทแ์ละคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านร่วม
กนัไดข้องคณุ

ในการเริม่ตน้คน้หาเพลง ใหไ้ปที ่www.nokia.com/music

เกีย่วกบัรา้นคา้ Nokia
 คณุสามารถดาวนโ์หลดเกมสม์อืถอื แอปพลเิคชัน่ วดิโีอ รปูภาพ และเสยีงเรยีกเขา้ลงใน

โทรศัพทข์องคณุ บางรายการอาจไมม่คีา่ธรรมเนยีม แตบ่างรายการนัน้คณุตอ้งสัง่ซือ้โดยใชบ้ัตร
เครดติหรอืชาํระผา่นมอืถอื
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วธิกีารชําระเงนิจะขึน้อยูก่บัประเทศทีค่ณุอยูแ่ละผูใ้หบ้รกิารของคณุ

รา้นคา้ Nokia มเีนือ้หาทีส่ามารถใชง้านร่วมกนัไดก้บัโทรศัพทข์องคณุ และสอดคลอ้งกบัรสนยิม
และสถานทีต่ัง้ของคณุ

เลอืก  หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัรา้นคา้ Nokia โปรดไปที ่www.nokia.com/
support

การปรบัแตง่

การเปลีย่นภาพพืน้หลงั
ตอ้งการดรููปววิทีช่ ืน่ชอบ หรอืรปูของครอบครัวของคณุในพืน้หลังของหนา้จอทีล็่อคไวห้รอืไม่
คณุสามารถเปลีย่นภาพพืน้หลังเพือ่ปรับแตง่หนา้จอทีล็่อคตามทีค่ณุชืน่ชอบ

1 เลอืก  และรปูภาพทีต่อ้งการ
2 แตะหนา้จอเพือ่แสดงแถบเครือ่งมอื และเลอืก  > ต ัง้เป็นภาพพืน้หลงั
3 ยา้ยพืน้ทีค่รอบตัด เพือ่ใหไ้ดพ้อดทีีส่ดุ
4 เลอืก เรยีบรอ้ย

เคล็ดลบั: นอกจากนีค้ณุยังสามารถใชรู้ปภาพทีต่ดิตัง้อยูก่อ่น หรอืดาวนโ์หลดภาพพืน้หลังเพิม่
เตมิจากรา้นคา้ Nokia เลอืก  และ ภาพพืน้หลงั หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัรา้นคา้
Nokia โปรดไปที ่www.nokia.com/support

การดกูารแจง้เตอืนและลงิคข์า่ว
อา่นโพสตล์า่สดุจากเพือ่นในเครอืขา่ยสงัคมของคณุ และลงิคข์า่วทีช่ ืน่ชอบทัง้หมดนีใ้นมมุมอง
เดยีวกนักบัการแจง้เตอืนทีค่ณุไดรั้บ

มมุมองเหตกุารณ์มรีายการตอ่ไปนี้

• ตัวอยา่งเชน่ การแจง้เตอืนเกีย่วกบัสายทีไ่มไ่ดรั้บ ขอ้ความทีไ่มไ่ดอ้า่น และการอพัเดต
ซอฟตแ์วร์

• ลงิคข์า่วจากแอปพลเิคชัน่และบรกิารอืน่ๆ เชน่ แอปพลเิคชัน่เครอืขา่ยสงัคม และลงิคข์า่ว
ทางเว็บ

รายการในมมุมองเหตกุารณ์เป็นรายการแบบโตต้อบ เชน่ เลอืกลงิคข์า่วทีค่ณุตอ้งการดรูาย
ละเอยีดเพิม่เตมิ

ตวัอยา่ง: ในการตรวจสอบและตดิตัง้การอพัเดตซอฟแวรท์ีแ่นะนํา ใหเ้ลอืกการแจง้เตอืนที่
แสดงดว้ย 

เมือ่คณุตัง้คา่บัญชเีครอืขา่ยสงัคมของคณุ การอพัเดตสถานะของเพือ่นของคณุจะปรากฏในมมุ
มองเหตกุารณ์โดยอตัโนมัต ิในทํานองเดยีวกนั ถา้คณุเปิดใชง้าน แสดงลงิคข์า่วบนหนา้จอ
หลกั เมือ่คณุสมคัรรับลงิคข์า่ว ลงิคข์า่วของคณุจะปรากฏโดยอตัโนมตัิ
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เคล็ดลบั: คณุสามารถรเีฟรชลงิคข์า่วดว้ยตนเอง ในมมุมองเหตกุารณ์ เลอืก รเีฟรช

การลบลงิคข์า่วจากแอปพลเิคช ัน่หรอืบรกิารหนึง่
กดคา้งไวท้ีล่งิคข์า่ว แลว้เลอืก ลา้ง
วธินีีไ้มไ่ดเ้ป็นการเลกิใชง้านลงิคข์า่ว

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

การเชือ่มตอ่

การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
การกาํหนดวธิกีารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตสําหรบัโทรศพัทข์องคณุ
ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการถา่ยโอนขอ้มลูในอตัราแบบเหมาจา่ยหรอื
จา่ยตามจํานวนทีค่ณุใช?้ ในการใชว้ธิกีารเชือ่มตอ่ทีด่ทีีส่ดุใหป้รับเปลีย่นการตัง้คา่ WLAN และ
ขอ้มลูมอืถอื

เลอืก  และ การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต > เชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต

หากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมในอตัราแบบเหมาจา่ย  วธิทีีง่า่ยทีส่ดุคอื
การตัง้คา่โทรศัพทข์องคณุใหเ้ชือ่มตอ่กบั WLAN และการเชือ่มตอ่ขอ้มลูมอืถอืโดยอตัโนมัติ
เพือ่ใหโ้ทรศัพทข์องคณุออนไลนอ์ยา่งตอ่เนือ่ง

การเชือ่มตอ่กบั WLAN ทีม่ใีห้
เลอืกการเชือ่มตอ่ WLAN คา้งไว ้และเลอืก ใชโ้ดยอตัโนมตั ิ

การใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูมอืถอื
เลอืกการเชือ่มตอ่ขอ้มลูมอืถอืคา้งไว  ้แลว้เลอืก ใชโ้ดยอตัโนมตั ิ

การหยดุใชก้ารเชือ่มตอ่อตัโนมตั ิ
เลอืกการเชือ่มตอ่คา้งไว ้แลว้เลอืก ใชด้ว้ยตวัเอง

หากคา่ใชจ้า่ยสําหรับเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิารขึน้อยูก่บัจํานวนของขอ้มลูทีค่ณุใช  ้คณุอาจ
ตอ้งการเลอืกเครอืขา่ยดว้ยตนเอง ถา้ไมม่เีครอืขา่ยทีใ่ชง้านโดยอตัโนมัต ิและคณุทําสิง่ทีต่อ้งมี
การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต คณุจะไดรั้บแจง้ใหเ้ลอืกการเชือ่มตอ่

ขอใหม้กีารยนืยนักอ่นทีจ่ะใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูมอืถอืเมือ่อยูน่อกเครอืขา่ยโฮมของ
คณุ
เลอืก  และ เครอืขา่ยมอืถอื > การโรมมิง่ขอ้มลู > ถามทกุคร ัง้
หากตอ้งการตัง้คา่โทรศัพทใ์หเ้ชือ่มตอ่โดยอตัโนมัติ เลอืก อนญุาตเสมอ การเชือ่มตอ่เมือ่ไป
ตา่งประเทศอาจเพิม่คา่ใชจ้่ายการถา่ยโอนขอ้มลูอยา่งมาก
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เมือ่คณุเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยครัง้แรก ขอ้มลูประจําตัวและการตัง้คา่ทัง้หมดของคณุสําหรับเครอื
ขา่ยนัน้จะไดรั้บการจัดเก็บไว ้เพือ่ใหค้ณุไมต่อ้งป้อนขอ้มลูทกุครัง้ทีคุ่ณเชือ่มต่อ

ในการดรูายการของเครอืขา่ยทีใ่ชโ้ดยอตัโนมัตแิละดว้ยตนเองของคณุ ใหเ้ลอืก  และ การ
เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต > แกไ้ขเครอืขา่ย

การตดิตามการรบัสง่ขอ้มลูของคณุ
เพือ่หลกีเลีย่งคา่ใชจ้่ายทีไ่มค่าดคดิสําหรับขอ้มลูมอืถอื คณุสามารถตัง้คา่โทรศัพทข์องคณุเพือ่
แจง้ใหค้ณุทราบเมือ่คณุไดถ้า่ยโอนขอ้มลูจํานวนหนึง่โดยใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูมอืถอืของคณุ

เลอืก  และ เครอืขา่ยมอืถอื > ตวันบั

การดจํูานวนขอ้มลูทีส่ง่และรบั
ไปที ่ในเครอืขา่ยโฮม หรอื เมือ่โรมมิง่

การรบัการแจง้เตอืนทกุคร ัง้ทีค่ณุถงึขดีจํากดั
ไปที ่ในเครอืขา่ยโฮม หรอื เมือ่โรมมิง่ เปิดใชง้าน คาํเตอืนขดีจํากดัขอ้มลู และป้อนขดี
จํากดัในชอ่ง
การจํากดัจะเปิดใชง้านโดยคา่เริม่ตน้เมือ่อยูน่อกเครอืขา่ยโฮม

การจํากดัจะกําหนดเฉพาะโทรศัพท์ หากคณุใชซ้มิการด์ในโทรศัพทเ์ครือ่งอืน่ คณุตอ้งกําหนด
ขดีจํากดัในโทรศัพทนั์น้

ปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลูเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน
เพือ่ชว่ยประหยัดคา่ใชจ้า่ยขอ้มลู คณุสามารถตัง้คา่โทรศัพทข์องคณุใหปิ้ดการเชือ่มตอ่ขอ้มลู
มอืถอืเมือ่คณุไมจํ่าเป็นตอ้งใช ้

เลอืก  และ เครอืขา่ยมอืถอื หรอื การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

หากคณุเลกิใชง้านการเชือ่มตอ่ในพืน้หลัง การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตจะมกีารใชง้านเฉพาะเมือ่
คณุเลอืกลงิคเ์ว็บ เป็นตน้ โทรศัพทข์องคณุจะไมเ่ปิดใชง้านการเชือ่มตอ่โดยอัตโนมัติ ตัวอยา่ง
เชน่ ในการตรวจสอบอเีมลใหม่ เมือ่อยูน่อกเครอืขา่ยโฮม การเชือ่มตอ่ขอ้มลูมอืถอืในพืน้หลังจะ
ปิดการใชง้านตามคา่เริม่ตน้

การปิดการเชือ่มตอ่ในพืน้หลงั
เลกิใชง้าน อนญุาตใหเ้ชือ่มตอ่ในพืน้หลงั

การปิดการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย
หากแอปพลเิคชัน่ในพืน้หลังกําลังใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต  คณุสามารถปิดการเชือ่มตอ่โดย
ไมต่อ้งปิดโปรแกรม

1 เปิดเมนูสถานะ การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยปัจจบุันของคณุจะแสดงขึน้
2 เลอืกการเชือ่มตอ่ทีจ่ะปิดและ ตดัการเชือ่มตอ่
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ปิดการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยท ัง้หมด
เลอืก  และเปิดใชง้าน โหมดบนเครือ่ง

WLAN
เกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ WLAN 
คณุสามารถเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยทอ้งถิน่ไรส้าย (WLAN) ในเมนูสถานะ แตะบรเิวณสถานะ

ขอ้สําคญั: โปรดใชก้ารเขา้รหสัลับเพือ่เพิม่การรักษาความปลอดภัยของการเชือ่มตอ่  WLAN
การใชก้ารเขา้รหสัจะลดความเสีย่งทีผู่อ้ ืน่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูของคณุได ้

หมายเหตุ: อาจมกีารจํากดัการใช ้WLAN ในบางประเทศ เชน่ ฝร่ังเศสและไอรแ์ลนด ์สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีใ่นทอ้งทีข่องคณุ

โทรศัพทน์ีส้นับสนุนโปรโตคอล WLAN 802.11a, 802.11b, 802.11g และ 802.11n คณุ
สามารถสรา้งการเชือ่มตอ่ 802.11n โดยใชแ้ถบความถี ่2.4 GHz หรอื 5

การเชือ่มตอ่กบั WLAN ทีบ่า้น
เพือ่ชว่ยประหยัดคา่ใชจ้า่ยขอ้มลู เชือ่มตอ่กบั WLAN ของบา้นเมือ่คณุอยูท่ีบ่า้นและตอ้งการ
เรยีกดเูว็บบนมอืถอืของคณุ

1 เปิดเมนูสถานะ และเลอืก ไมม่กีารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
คณุจะเห็นการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยทีม่อียู่  จะระบกุารเชือ่มตอ่ WLAN และ  จะระบกุาร
เชือ่มตอ่ขอ้มลูมอืถอื

2 เลอืก WLAN ในบา้นของคณุและ เชือ่มตอ่
หาก WLAN ทีบ่า้นของคณุมกีารรักษาความปลอดภัย ใหใ้สร่หสัผา่น
หาก WLAN ทีบ่า้นของคณุถกูซอ่นไว ้ใหเ้ลอืก WLAN แบบซอ่น > เชือ่มตอ่ และป้อนชือ่
เครอืขา่ย (Service Set Identifier, SSID)
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การเชือ่มตอ่กบั WLAN ขณะเดนิทาง
การเชือ่มตอ่กบั WLAN เป็นวธิทีีส่ะดวกในการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตเมือ่ไมไ่ดอ้ยูท่ีบ่า้น เชือ่มตอ่ไป
ยัง WLAN สาธารณะในสถานทีส่าธารณะเชน่ หอ้งสมดุหรอือนิเทอรเ์น็ตคาเฟ่

1 เปิดเมนูสถานะ และเลอืก ไมม่กีารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
คณุจะเห็นการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยทีม่อียู่  จะระบกุารเชือ่มตอ่ WLAN และ  จะระบกุาร
เชือ่มตอ่ขอ้มลูมอืถอื

2 เลอืกการเชือ่มตอ่ WLAN ทีต่อ้งการ และ เชือ่มตอ่

การปิดการเชือ่มตอ่ WLAN
1 เปิดเมนูสถานะ
2 เลอืกการเชือ่มตอ่และ ตดัการเชือ่มตอ่

เกีย่วกบัการสตรมีไฟลส์ือ่ของคณุ
มภีาพถา่ยหรอืวดิโีอจัดเก็บอยูใ่นโทรศัพทข์องคณุ ซึง่คณุตอ้งการดรูปูหรอืวดิโีอนัน้บนอปุกรณ์
อืน่ เชน่ ทวี ีหรอืไม ่หรอืมเีพลงบางเพลงทีค่ณุตอ้งการฟังผา่นสเตอรโิอทีบ่า้นของคณุหรอืไม่  ใช ้
โทรศัพทข์องคณุเพือ่สตรมีไฟลส์ือ่ลงในอปุกรณ์ DLNA ไดโ้ดยไมต่อ้งเชือ่มตอ่สาย

ในการทําเชน่นี้ คณุจะตอ้งม ีWLAN และโทรศัพทข์องคณุและอปุกรณ์ DLNA ตอ้งเชือ่มตอ่กบั
WLAN นัน้ เพือ่ผลลัพธท์ีด่ทีีส่ดุ เราเตอรไ์รส้ายของคณุควรเชือ่มต่ออยูก่บัอปุกรณ์ DLNA ของ
คณุดว้ยสายเคเบลิ

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารตัง้คา่การเชือ่มตอ่  WLAN โปรดไปที่
www.nokia.com/support

การสตรมีภาพถา่ยหรอืวดิโีอ
โปรดดทูี ่“การดภูาพถา่ยและวดิโีอแบบไรส้ายบนระบบความบันเทงิภายในบา้นของคณุ”
หนา้ 74

การสตรมีเพลง
โปรดดทูี ่“การสตรมีเพลงแบบไรส้ายบนระบบความบันเทงิภายในบา้นของคณุ” หนา้ 61

NFC
เกีย่วกบั NFC
Near Field Communication (NFC) ทําใหก้ารเชือ่มตอ่และแบง่ปันเป็นเรือ่งงา่ยและสนุก
โทรศัพทแ์ละอปุกรณ์เสรมิ Nokia ทีส่นับสนุน NFC จะมกีารเชือ่มตอ่แบบไรส้ายเมือ่คณุนํา
อปุกรณ์สมัผัสกนั

คณุสามารถใช ้NFC ทําสิง่ตอ่ไปนี้

• แบง่ปันเนือ้หาของคณุเองระหวา่งโทรศัพทท์ีส่ามารถใชง้านรว่มกนัไดส้องเครือ่งที่
สนับสนุน NFC
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• เชือ่มตอ่อปุกรณ์เสรมิ Bluetooth ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดท้ีส่นับสนุน NFC เชน่ ชดุหฟัูง หรอื
ลําโพงไรส้าย

• แตะทีแ่ท็กเพือ่รับเนือ้หาเพิม่เตมิสําหรับโทรศัพทข์องคุณหรอืเพือ่เขา้ใชบ้รกิารออนไลน์

บรเิวณ NFC จะอยูด่า้นหลังของโทรศัพทข์องคณุ เหนอืกลอ้ง ใชบ้รเิวณ NFC แตะโทรศัพทห์รอื
อปุกรณ์อืน่ๆ

คณุสามารถใช ้NFC ไดเ้มือ่เปิดหนา้จอโทรศัพทอ์ยู่

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดวูดิโีอแนะนํา NFC ในโทรศัพทข์องคณุ

การเปิดใชง้าน NFC
เลอืก  และ อปุกรณ์ > NFC และเปิดใชง้าน NFC

การเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์เสรมิ Bluetooth โดยใช ้NFC
แตะบรเิวณ NFC ของอปุกรณ์เสรมิดว้ยบรเิวณ NFC ของโทรศัพทข์องคณุ

การเลกิการเชือ่มตอ่อปุกรณ์เสรมิ
แตะบรเิวณ NFC ของอปุกรณ์เสรมิอกีครัง้
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สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดคููม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์เสรมิ

การสง่รปูภาพ วดิโีอ หรอืรายชือ่ไปยงัโทรศพัทเ์ครือ่งอืน่ทีส่นบัสนนุ NFC
คณุสามารถแบง่ปันรปูภาพ วดิโีอ และรายชือ่ของคณุเมือ่คณุสมัผัสกบัโทรศัพทเ์ครือ่งอืน่ที่
สนับสนุน NFC

การแบง่ปนัรปูภาพ
1 เลอืกรปูภาพใน คลังภาพ
2 แตะบรเิวณ NFC ของโทรศัพทเ์ครือ่งอืน่ดว้ยบรเิวณ NFC ของโทรศัพทข์องคณุ รปูภาพจะ

ถกูสง่โดยใช ้Bluetooth

การเขา้ถงึบรกิารออนไลนโ์ดยใช้ NFC
เมือ่คณุแตะแท็ก NFC ซึง่มทีีอ่ยูเ่ว็บดว้ยบรเิวณ NFC ของโทรศัพทข์องคณุ เว็บไซตจ์ะเปิดขึน้ใน
เบราเซอรเ์ว็บของโทรศัพทข์องคณุ

เคล็ดลบั: นอกจากนี้ แท็ก NFC ยังมขีอ้มลูเชน่ หมายเลขโทรศัพทห์รอืนามบัตรอกีดว้ย เมือ่คณุ
เห็นเบอรโ์ทรศัพทใ์นโฆษณาทีส่นับสนุน NFC หากตอ้งการโทรไปยังเบอรด์ังกลา่ว ใหแ้ตะที่
แท็ก
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Bluetooth
เกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ Bluetooth
เลอืก  และ Bluetooth

และคณุสามารถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ไรส้ายอืน่ๆ ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้เชน่ โทรศัพท ์คอมพวิเตอร์
ชดุหฟัูง และชดุตดิรถยนต์

คณุสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ในการสง่รายการจากโทรศัพทข์องคณุ  และพมิพไ์ฟลด์ว้ย
เครือ่งพมิพท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

เนือ่งจากอปุกรณ์ทีม่เีทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth สือ่สารโดยใชค้ลืน่วทิยุ จงึไมจํ่าเป็นตอ้งอยู่
ในระยะทีม่องเห็นโดยตรง อยา่งไรก็ตาม ควรมรีะยะหา่งจากกนัภายใน 10 เมตร (33 ฟตุ) แมว้า่
การเชือ่มตอ่อาจถกูรบกวนจากสิง่กดีขวาง เชน่ ผนัง หรอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ

เมือ่โทรศัพทข์องคณุถกูล็อก โทรศัพทจ์ะสามารถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้

หมายเหตุ: ในบางประเทศ อาจมขีอ้จํากดับางประการสําหรับการใชเ้ทคโนโลยี Bluetooth
ตัวอยา่งเชน่ ในประเทศฝร่ังเศส คณุจะไดรั้บอนุญาตใหใ้ชเ้ทคโนโลย ีBluetooth ภายในอาคาร
เทา่นัน้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีใ่นทอ้งทีข่องคณุ

การเชือ่มตอ่ชุดหฟูงัไรส้าย
ชดุหฟัูงไรส้ายชว่ยใหค้ณุสามารถรับสายไดแ้มว้า่โทรศัพทข์องคณุไมไ่ดอ้ยูท่ีม่อื  และมอืของ
คณุจะวา่ง ทําใหค้ณุสามารถทํางานทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุตอ่ไปในขณะทีโ่ทร  เป็นตน้ ชดุ
หฟัูงไรส้ายมจํีาหน่ายแยกตา่งหาก

เลอืก  และ Bluetooth

1 เปิดใชง้าน Bluetooth
2 เปิดชดุหฟัูง
3 เลอืก อปุกรณ์ Bluetooth
4 ในการจับคูโ่ทรศัพทข์องคณุกับชดุหฟัูง เลอืกชดุหฟัูงจากรายการ
5 คณุอาจตอ้งป้อนรหสัผา่น สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืผูใ้ชข้องชดุหฟัูง
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การสง่รปูภาพหรอืเนือ้หาอืน่ๆ ไปยงัโทรศพัทห์รอือปุกรณ์อืน่
คณุสามารถใช ้Bluetooth สง่รปูภาพ วดิโีอและเนือ้หาอืน่ๆ ทีค่ณุสรา้งไปยังโทรศัพทแ์ละ
อปุกรณ์ทีร่องรับของเพือ่นของคณุ และคอมพวิเตอรข์องคณุ

คณุสามารถมกีารเชือ่มตอ่ Bluetooth จํานวนมากพรอ้มกนั ตวัอยา่งเชน่ ถา้คณุเชือ่มตอ่กบัหฟัูง
ทีทํ่างานร่วมกนัไดแ้ลว้ คณุยังสามารถสง่ไฟลไ์ปยังอกีอปุกรณ์ในเวลาเดยีวกนั

1 เลอืกรายการคา้งไว ้เชน่ รปูภาพ และเลอืก แบง่ปนั > Bluetooth
2 เลอืกอปุกรณ์ทีจ่ะเชือ่มตอ่ อปุกรณ์ Bluetooth ทีอ่ยูใ่นระยะเชือ่มตอ่จะแสดง
3 ถา้อปุกรณ์อืน่ๆ ตอ้งการรหสัผา่น ใหป้้อนรหสัผ่าน ตอ้งป้อนรหสัผา่น ซึง่คณุสามารถกําหนด

ไดด้ว้ยตัวคณุเอง ในอปุกรณ์ทัง้สอง รหสัผา่นในอปุกรณ์บางอยา่งเป็นคา่ทีกํ่าหนดมาแลว้
สําหรับรายละเอยีดโปรดดทูีคู่ม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์
รหสัผา่นจะใชไ้ดเ้ฉพาะสําหรับการเชือ่มตอ่ปัจจบุัน

เคล็ดลบั: หากคณุเชือ่มตอ่อปุกรณ์บอ่ยๆ ใหต้ัง้อปุกรณ์ดังกลา่วเป็นอปุกรณ์ทีผ่า่นการอนุญาต
เลอืก  และ Bluetooth ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เปิดใชง้าน Bluetooth แลว้ เลอืก อปุกรณ์
Bluetooth และอปุกรณ์ แลว้เปิดใชง้าน เชือ่มตอ่อตัโนมตั ิเมือ่อปุกรณ์ผา่นการอนุญาตแลว้
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งป้อนรหสัผา่นทกุครัง้

การป้องกนัโทรศพัทข์องคณุ
เมือ่เปิดใชง้าน Bluetooth ในโทรศัพทข์องคณุ คณุสามารถควบคมุผูท้ีส่ามารถคน้หาและเชือ่ม
ตอ่กบัโทรศัพทม์อืถอืของคณุได ้

เลอืก  และ Bluetooth

การป้องกนัไมใ่หบ้คุคลอืน่พบโทรศพัทข์องคณุ
เลกิใชง้าน การมองเห็น
เมือ่โทรศัพทข์องคณุถกูซอ่นอยู่ คนอืน่จะไมส่ามารถพบโทรศัพทไ์ด ้อยา่งไรก็ตาม อปุกรณ์ทีจั่บ
คูยั่งคงสามารถเชือ่มตอ่กบัโทรศัพทข์องคณุได ้

การใชง้านโทรศัพทใ์นโหมดซอ่นเป็นวธิทีีป่ลอดภัยในการหลกีเลีย่งซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตราย
หา้มยอมรับคําขอเชือ่มตอ่ Bluetooth จากแหลง่ทีค่ณุไมเ่ชือ่ถอื นอกจากนี้ คณุสามารถปิดการ
ใชฟั้งกช์นั Bluetooth ไดเ้มือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน

หา้มจับคูก่บัหรอืยอมรับคําขอเชือ่มตอ่จากอปุกรณ์ทีไ่มรู่จั้ก ซึง่จะชว่ยป้องกนัโทรศัพทข์องคณุ
จากเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย

สายเคเบลิขอ้มลู USB
การซงิคภ์าพถา่ยหรอืเนือ้หาอืน่ระหวา่งโทรศพัทแ์ละคอมพวิเตอรข์องคณุ
คณุสามารถใชส้ายเคเบลิ USB เพือ่ซงิคภ์าพถา่ย วดิโีอ เพลง และเนือ้หาอืน่ๆ ทีค่ณุสรา้งขึน้
ระหวา่งโทรศัพทข์องคณุและคอมพวิเตอรไ์ด ้

38 การเชือ่มตอ่



1 ใชส้ายเคเบลิ USB ทีใ่ชร้ว่มกนัไดใ้นการเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ช ้
รว่มกนัได ้
โทรศัพทจ์ะปรากฏเป็นอปุกรณ์พกพาในคอมพวิเตอรข์องคุณ

2 ใชตั้วจัดการไฟลข์องคอมพวิเตอรเ์พือ่ซงิคเ์นือ้หา

การเลอืกโหมด USB
เพือ่ผลลัพธท์ีด่ทีีส่ดุขณะใชส้ายเคเบลิ USB เพือ่รับเนือ้หาจากคอมพวิเตอร์ หรอืเมือ่ซงิโครไนซ์
กบัคอมพวิเตอรข์องคณุ ใหใ้ชโ้หมด USB ทีเ่หมาะสม

1 ใชส้ายเคเบลิ USB ทีใ่ชร้ว่มกนัไดใ้นการเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัคอมพวิเตอรห์รอื
อปุกรณ์ทีใ่ชร่้วมกนัได ้

2 เมือ่ไดรั้บแจง้ ใหเ้ลอืกจากรายการตอ่ไปนี้:

ใชเ้ป็นอปุกรณ์จดัเก็บขอ้มลู  — โทรศัพทข์องคณุจะแสดงเป็นหน่วยความจําแฟลช USB
และคณุสามารถเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกบัอปุกรณ์อืน่ไดด้ว้ย เชน่ สเตอรโิอในบา้นหรอื
ในรถยนต์

ขณะเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรใ์นโหมดนี้ คณุอาจไมส่ามารถใชแ้อปพลเิคชัน่โทรศัพทบ์าง
อยา่งได ้คณุสามารถใชค้อมพวิเตอรข์องคณุในการดู ซงิค ์ยา้ย หรอืลบภาพถา่ย เพลง และ
เนือ้หาอืน่ๆ ทีจั่ดเก็บไวบ้นโทรศัพทข์องคณุ
ซงิคแ์ละเชือ่มตอ่  — คณุไดเ้ชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ีม่ ี Nokia Link ตดิตัง้อยู ่ในโหมดนี้
คณุสามารถซงิโครไนซโ์ทรศัพทข์องคณุกบั Nokia Link และใชค้ณุลักษณะ Nokia Link
อืน่ๆ:

โหมดนีจ้ะเปิดใชง้านโดยอัตโนมัตเิมือ่คณุเปิดแอปพลเิคชัน่ Nokia Link

เคล็ดลบั: ในการตัง้คา่โหมด USB เริม่ตน้เพือ่ใชท้กุครัง้ทีเ่ช ือ่มตอ่โทรศัพท์ เลอืก  และ
อปุกรณ์เสรมิ > USB
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เว็บเบราเซอร์
เกีย่วกบัเว็บเบราเซอร์
เลอืก 

การตดิตามขา่วสารและเขา้ชมเว็บไซตโ์ปรดของคณุ คณุสามารถใชเ้ว็บเบราเซอรโ์ทรศัพทข์อง
คณุในการดหูนา้เว็บในอนิเทอรเ์น็ต

ในการเรยีกดเูว็บคณุจะตอ้งเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต

เคล็ดลบั: คณุสามารถเขา้เว็บไดง้า่ยในทกุแอปพลเิคชัน่ และแมแ้ตบ่นหนา้จอทีล็่อคอยู่ ถอื
โทรศัพทใ์นตําแหน่งตัง้ตรง และลากนิว้ของคณุจากดา้นลา่งของหนา้จอขึน้มา และกดคา้งไว ้
จนกวา่แถบเริม่ตน้อยา่งรวดเร็วจะปรากฏขึน้
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เว็บไซตอ์าจขอเขา้ถงึขอ้มลูทีต่ัง้ปัจจบุันของคณุ ตัวอยา่งเชน่ ขอ้มลูสว่นตัวทีแ่สดงขึน้ หากคณุ
ยนิยอมใหเ้ว็บไซตใ์ชข้อ้มลูทีต่ัง้ของคณุ บคุคลอืน่อาจเห็นทีต่ัง้นี้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเว็บไซต ์อา่น
นโยบายความเป็นสว่นตัวของเว็บไซตนั์น้ๆ

การเรยีกดเูว็บ
เลอืก 

เคล็ดลบั: หากผูใ้หบ้รกิารของคณุไมค่ดิคา่บรกิารเป็นแบบเหมาจา่ยสําหรับการถา่ยโอนขอ้มลู
เพือ่เป็นการประหยัดคา่ใชจ้า่ยขอ้มลูในใบเรยีกเก็บเงนิคา่โทรศัพทข์องคณุ คณุสามารถใช ้
WLAN ในการเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตได ้

การเขา้เว็บไซต์
เลอืกจากเว็บไซตท์ีค่ณุเขา้ชมบอ่ย หรอืเลอืกแถบทีอ่ยูเ่ว็บ และพมิพท์ีอ่ยูเ่ว็บ

การคน้หาทางอนิเทอรเ์น็ต
เลอืกแถบทีอ่ยูเ่ว็บ ป้อนคําทีต่อ้งการคน้หา แลว้เลอืกคําคน้หาทีอ่ยูด่า้นลา่งแถบทีอ่ยูเ่ว็บ

การเปิดหนา้ตา่งเบราเซอรใ์หม่
เลอืก  > เปิดหนา้ตา่งใหม่

การขยายหรอืยอ่
ใหแ้ตะนิว้สองนิว้บนหนา้จอ และเลือ่นนิว้ของคณุแยกออกจากกนัหรอืเขา้หากนั

เคล็ดลบั: ในการจัดเว็บเพจใหพ้อดกีบัหนา้จอโทรศัพทอ์ยา่งรวดเร็ว ใหแ้ตะสองครัง้ทีห่นา้จอ

การคดัลอกขอ้ความ
1 เลอืกคําคา้งไว ้
2 ลากเพือ่เลอืกขอ้ความทีค่ณุตอ้งการคัดลอก และเลอืก คดัลอก

การสง่ลงิคเ์ว็บ
เลอืก  > แบง่ปนัเพจนี ้และวธิกีารแบง่ปัน

การยนิยอมใหเ้บราเซอรจ์ดจํารหสัผา่นของคณุ
เลอืก  และ แอปพลเิคช ัน่ > เว็บ และเปิดใชง้าน จํารหสัผา่น

การลา้งขอ้มลูสว่นตวั
เลอืก  และ แอปพลเิคช ัน่ > เว็บ > ลบขอ้มลูสว่นตวั และขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการลา้ง

การเพิม่บุค๊มารค์
หากคณุเขา้ชมเว็บไซตเ์ดมิๆ ตลอดเวลา ใหเ้พิม่เว็บไซตเ์หลา่นัน้ในมมุมองแอปพลเิคชัน่ของ
คณุเพือ่ใหค้ณุสามารถเขา้ใชง้านไดง้า่ย

เลอืก 
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ขณะเรยีกด ูใหเ้ลอืก  > เพิม่ไปทีห่นา้จอหลกั

เคล็ดลบั: หากตอ้งการคน้หาบุค๊มารค์ของคณุไดง้า่ยขึน้ สรา้งโฟลเดอรสํ์าหรับบุค๊มารค์เหลา่
นัน้ในมมุมองแอปพลเิคชัน่

เคล็ดลบั: ขณะเรยีกด ูหากตอ้งการไปยังเว็บไซตท์ีค่ณุเขา้ชมบอ่ยๆ อยา่งรวดเร็ว ใหเ้ลอืกแถบ
ทีอ่ยูเ่ว็บและเว็บไซตจ์ากเว็บไซตท์ีค่ณุเขา้ชมบอ่ยทีส่ดุ

ลงิคข์า่ว RSS
การสมคัรใชบ้รกิารลงิคข์า่ว
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งเขา้ไปยังเว็บไซตโ์ปรดของคณุบอ่ยครัง้เพือ่ตดิตามวา่มอีะไรใหม่ คณุสามารถ
สมัครใชบ้รกิารลงิคข์า่วและรับลงิคไ์ปยังเนือ้หาลา่สดุไดโ้ดยอตัโนมัติ คณุสามารถอา่นลงิคข์า่ว
ของคณุใน ลงิคข์า่ว หรอืในมมุมองเหตกุารณ์

เลอืก 

โดยท่ัวไป ลงิคข์า่วในหนา้เว็บจะแสดงดว้ย  ซึง่ใชใ้นการแบง่ปันพาดหวัขา่วลา่สดุหรอื
รายการบล็อกเป็นตน้

1 เลอืก  และไปทีบ่ล็อกหรอืหนา้เว็บทีม่ลีงิคข์า่ว
2 เลอืก  > สมคัรรบัลงิคข์า่ว
3 หากตอ้งการแสดงลงิคข์า่วในมมุมองเหตกุารณ์ ใหเ้ปิดใชง้าน แสดงลงิคข์า่วบนหนา้จอ

หลกั

เคล็ดลบั: หากคณุทราบทีอ่ยูข่องลงิคข์า่ว คณุสามารถเพิม่ลงิคข์า่วใน ลงิคข์า่ว เลอืก  แลว้
ป้อนทีอ่ยู่

การอพัเดตลงิคข์า่ว
กดคา้งไวท้ีล่งิคข์า่ว แลว้เลอืก อพัเดต

การอพัเดตลงิคข์า่วท ัง้หมด
เลอืก 

การต ัง้คา่ลงิคข์า่วใหอ้พัเดตอตัโนมตั ิ
เลอืก  และ แอปพลเิคช ัน่ > ลงิคข์า่ว > อพัเดตลงิคข์า่ว > อตัโนมตัเิสมอ

การกาํหนดความถีใ่นการอพัเดตลงิคข์า่ว
เลอืก  และ แอปพลเิคช ัน่ > ลงิคข์า่ว > ชว่งเวลาอพัเดตอตัโนมตั ิ
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รายชือ่และเพือ่นในเครอืขา่ยสงัคม

รายชือ่
เกีย่วกบัรายชือ่
เลอืก 

คณุสามารถจัดเก็บและจัดระเบยีบเบอรโ์ทรศัพทข์องเพือ่น ทีอ่ยู ่และขอ้มลูรายชือ่อืน่ๆ

การจดัเก็บเบอรโ์ทรศพัทแ์ละทีอ่ยูอ่เีมล
คณุสามารถจัดเก็บเบอรโ์ทรศัพท์ ทีอ่ยูอ่เีมล และขอ้มลูอืน่ๆ ของเพือ่นในรายการรายชือ่ผูต้ดิตอ่
ของคณุได ้

เลอืก 

การเพิม่รายชือ่ลงในรายการรายชือ่
1 เลอืก 
2 เลอืกชอ่งแลว้กรอกรายละเอยีด

เคล็ดลบั: สรา้งบัตรรายชือ่สําหรับตัวเองเพือ่ใหค้ณุสามารถสง่ขอ้มลูรายชือ่ของคณุใหก้บั
บคุคลอืน่ไดโ้ดยงา่ย

การแกไ้ขขอ้มลูรายชือ่
1 เลอืกรายชือ่
2 เลอืก  > แกไ้ข
3 เลอืกชอ่งแลว้แกไ้ขรายละเอยีด
4 หากตอ้งการดชูอ่งเพิม่เตมิ ใหเ้ลอืก 

การจดัเก็บเบอรจ์ากการรบัสายหรอืขอ้ความ
คณุไดรั้บโทรศัพทห์รอืขอ้ความจากเบอรโ์ทรศัพทท์ียั่งไมไ่ดจั้ดเก็บในรายการรายชือ่หรอืไม่
คณุสามารถจัดเก็บเบอรใ์นรายการรายชือ่ไดอ้ยา่งงา่ยดาย

การจดัเก็บเบอรจ์ากการรบัสาย
1 เลอืก 
2 เลอืกเบอรโ์ทรศัพทแ์ละ 
3 ในการสรา้งรายการรายชือ่ใหม่ เลอืก เพิม่ใหม ่ในการเพิม่หมายเลขไปยังรายการทีม่อียู่ ให ้

เลอืก รวม

การจดัเก็บเบอรจ์ากการรบัขอ้ความ
1 เลอืก 
2 เลอืกการสนทนาคา้งไว  ้แลว้เลอืก เปิดบตัรรายชือ่
3 เลอืก จดัเก็บ
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4 เลอืก แกไ้ข แลว้กรอกรายละเอยีดรายชือ่ ในการเพิม่หมายเลขไปยังรายการทีม่อียู่ ให ้
เลอืก รวม

การคน้หารายชือ่อยา่งรวดเร็ว
ตอ้งการคน้หาขอ้มลูตดิตอ่ของใครบางคนอยา่งรวดเร็วโดยไมต่อ้งเสยีเวลาเลือ่นดมูากใชห่รอื
ไม ่ใหกํ้าหนดรายชือ่ทีสํ่าคัญทีส่ดุของคณุเป็นรายการโปรด ดว้ยวธินีี้ รายชือ่เหลา่นัน้จะปรากฏที่
ดา้นบนของรายการรายชือ่ คณุยังสามารถเลือ่นหรอืคน้หาอยา่งรวดเร็วเพือ่เรยีกดรูายการรายชือ่
ของคณุ

เลอืก 

การต ัง้คา่รายชือ่เป็นรายการโปรด
เลอืกรายชือ่และ  รายชือ่จะถกูยา้ยขึน้ไปดา้นบนของรายชือ่ของคณุ

การลบรายชือ่ออกจากรายการโปรด
เลอืกรายชือ่และ  รายชือ่จะยังคงอยูใ่นรายชือ่มาตรฐานของคณุ

การเลือ่นไปทีร่ายชือ่อยา่งรวดเร็ว
เลือ่นนิว้ของคณุขึน้และลงทางดา้นขวาของรายการรายชือ่  เพือ่ขา้มไปยังตัวอกัษรนําหนา้ชือ่นัน้
โดยตรง

การคน้หารายชือ่
เริม่เขยีนในชอ่ง คน้หา รายชือ่ทีต่รงกบัอกัษรทีป้่อนจะปรากฏขึน้

เคล็ดลบั: ถา้คณุลงชือ่เขา้ใช ้Mail for Exchange หรอื Skype คณุสามารถคน้หารายชือ่ทีจั่ด
เก็บไวบ้นบรกิารเหลา่นัน้ไดด้ว้ย

การเพิม่ภาพถา่ยสําหรบัรายชือ่
ตอ้งการดวูา่ใครโทรมาไดทั้นทใีชห่รอืไม่ เพิม่ภาพถา่ยจาก คลังภาพ หรอืถา่ยภาพใหม่

เลอืก 

1 เลอืกรายชือ่คา้งไว ้และจากเมนูป็อบอพั เลอืก แกไ้ข
2 เลอืก เพิม่รปูภาพ
3 ในการใชภ้าพถา่ยทีม่อียู่ ใหเ้ลอืก เลอืกจากคลงัภาพ และภาพถา่ย
4 หากตอ้งการถา่ยภาพใหม่ เลอืก ถา่ยภาพใหม่
5 หากตอ้งการครอบตัดภาพ ลากแถบเลือ่นทีม่มุลา่งขวาของกรอบ ลากกรอบเพือ่จัดตําแหน่ง

ใหม่
6 เลอืก เรยีบรอ้ย
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หากคณุไดเ้ชือ่มโยงรายชือ่จากบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมไปยังรายการรายชือ่ของคณุ  ภาพถา่ย
ทีใ่ชใ้นบรกิารนัน้จะถกูใชโ้ดยอตัโนมัติ

การเปลีย่นภาพถา่ยสําหรบัรายชือ่
1 เลอืกรายชือ่และภาพถา่ยปัจจบุัน
2 เพิม่ภาพถา่ยใหมจ่าก คลังภาพ หรอืถา่ยภาพใหม่

การต ัง้คา่เสยีงเรยีกเขา้สําหรบัรายชือ่
ตอ้งการทีจ่ะไดย้นิวา่บคุคลใดกําลังโทรหาคณุหรอืไม่ คณุสามารถตัง้คา่เสยีงเรยีกเขา้ทีเ่ฉพาะ
เจาะจงสําหรับบคุคลนัน้

เลอืก 

1 เลอืกรายชือ่
2 เลอืก  > แกไ้ข >  > เสยีงเรยีกเขา้: และเสยีงเรยีกเขา้ทีจ่ะใชสํ้าหรับรายชือ่นัน้

การคดัลอกรายชือ่จากซมิการด์ไปยงัโทรศพัทข์องคณุ
หากคณุเก็บรายชือ่ไวใ้นซมิการด์ของคณุ คณุสามารถคัดลอกไปยังโทรศัพทข์องคณุได  ้คณุ
สามารถเพิม่รายละเอยีดเพิม่เตมิใหก้บัรายชือ่ทีเ่ก็บอยูบ่นโทรศัพทข์องคณุ เชน่ หมายเลข
โทรศัพทอ์ืน่ ทีอ่ยู ่หรอืรปูภาพ

เลอืก 

1 เลอืก  > นําเขา้รายชือ่ > ซมิการด์
2 เลอืกรายชือ่ทีต่อ้งการคัดลอก หรอืเลอืก เลอืกท ัง้หมด เพือ่คัดลอกรายชือ่ทัง้หมด
3 เลอืก นําเขา้

เคล็ดลบั: หลังจากคัดลอกรายชือ่ในซมิของคณุไปยังโทรศัพท์ หรอืหลังจากนําเขา้รายชือ่แลว้
รายชือ่ใดๆ ทีซ้ํ่ากนัจะรวมเป็นหนึง่รายชือ่โดยอตัโนมัติ

การสรา้งกลุม่รายชือ่
เมือ่คณุสรา้งกลุม่รายชือ่แลว้ คณุจะสามารถสง่ขอ้ความไปยังบคุคลหลายคนในเวลาเดยีวกนั
ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถกําหนดใหส้มาชกิในครอบครัวของคณุอยูใ่นกลุม่เดยีว

เลอืก 

1 เลอืก  > เพิม่กลุม่
2 ป้อนชือ่สําหรับกลุม่
3 เลอืก 
4 เลอืกรายชือ่ทีค่ณุตอ้งการเพิม่ในกลุม่ และเลอืก เรยีบรอ้ย
5 เลอืก จดัเก็บ
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การสง่ขอ้ความถงึกลุม่ของบคุคล
คณุตอ้งการสง่ขอ้ความไปยังสมาชกิทกุคนในครอบครัวของคณุอยา่งรวดเร็วหรอืไม่  หากคณุได ้
กําหนดใหพ้วกเขาอยูใ่นกลุม่แลว้ คณุจะสามารถสง่ขอ้ความไปยังทกุคนพรอ้มกนัได ้

เลอืก 

1 เลอืกกลุม่
2 เลอืก ขอ้ความ หรอื อเีมล

เพือ่นในเครอืขา่ยสงัคม
เกีย่วกบัเพือ่นออนไลน์
คณุสามารถนําการอพัเดตสถานะทัง้หมดทีโ่พสตโ์ดยเพือ่นของคณุ  ไปแสดงในบรกิารเครอืขา่ย
สงัคมของคณุในมมุมองเดยีว ลงิคข์า่วจากแอปพลเิคชัน่เครอืขา่ยสงัคมของคณุจะปรากฏในมมุ
มองเหตกุารณ์ และคณุยังสามารถแสดงความคดิเห็นบนการอพัเดตสถานะของเพือ่นของคณุได ้
ดว้ย ถา้คณุเชือ่มโยงโปรไฟลข์องเพือ่นออนไลนข์องคณุกับรายการของเพือ่นในรายชือ่ของคณุ
การอพัเดตสถานะของพวกเขาจะปรากฏในบัตรรายชือ่ของพวกเขาในรายชือ่ของคณุดว้ย

การใชบ้รกิารเครอืขา่ยสงัคมตอ้งมกีารสนับสนุนจากเครอืขา่ย

สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัคา่บรกิารในการรับสง่ขอ้มลู ใหต้ดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

บรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมเป็นบรกิารจากบรษัิทอืน่ ไมไ่ดใ้หบ้รกิารโดย Nokia ตรวจสอบการตัง้
คา่ความเป็นสว่นตัวของบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมทีค่ณุใช  ้เนือ่งจากคณุอาจแบง่ใชข้อ้มลูของ
คณุกบัคนกลุม่ใหญ่ ขอ้กําหนดการใชบ้รกิารเครอืขา่ยทางสงัคมอาจมผีลบังคับใชก้บัการแบง่ใช ้
ขอ้มลูในบรกิารนัน้ คณุควรศกึษาขอ้กําหนดการใชแ้ละแนวปฏบิัตดิา้นความเป็นสว่นตัวของ
บรกิารดังกลา่ว

การนําการอพัเดตสถานะของเพือ่นของคณุมาอยูใ่นมมุมองเดยีว
ลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารเครอืขา่ยสงัคม เพือ่ใหค้ณุสามารถดกูารอพัเดตสถานะของเพือ่นออนไลน์
ของคณุในมมุมองกจิกรรมได ้

เลอืก 

1 เลอืก เพิม่บญัช ีและเลอืกบรกิาร
2 ลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารเครอืขา่ยสงัคมทีค่ณุใช ้

การแสดงการอพัเดตสถานะของเพือ่นของคณุในบตัรรายชือ่
เมือ่คณุเพิม่บัญชสํีาหรับบรกิารเครอืขา่ยสงัคม คณุสามารถอนุญาตใหม้กีารเชือ่มโยงโปรไฟล์
ของเพือ่นออนไลนจ์ากบรกิารเขา้กบัรายชือ่เพือ่นในรายชือ่ของคณุไดโ้ดยอตัโนมัติ หลังจากที่
เชือ่มโยงแลว้ คณุสามารถตัง้คา่รายชือ่สําคัญเป็นรายการโปรด และคณุจะเห็นการอพัเดตสถานะ
ลา่สดุของพวกเขาใน รายชือ่ คณุยังสามารถดรูายละเอยีดของรายชือ่ และการอพัเดตสถานะ
ลา่สดุในบัตรรายชือ่ของแตล่ะบคุคลไดเ้ชน่กนั

เลอืก 
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การนําเขา้โปรไฟลข์องเพือ่น
1 เลอืก  > นําเขา้รายชือ่ > บรกิารออนไลน์
2 เลอืกบรกิารและสรา้งบัญช ีหากจําเป็น โปรไฟลข์องเพือ่นของคณุจะมกีารเชือ่มโยงโดย

อตัโนมัตกิบัรายการของพวกเขาในรายชือ่ของคณุ

รายละเอยีดของรายชือ่จะถกูคัดลอกไปยังรายการดังกลา่วในรายชือ่ของคณุเมือ่สามารถทําได ้
รายละเอยีดทีม่อียูจ่ะไมถ่กูลบ รายชือ่ใดๆ ทีซ้ํ่ากนัจะถกูรวมเป็นหนึง่รายชือ่โดยอตัโนมตัิ

เคล็ดลบั: บรกิารบางบรกิารไมร่วมรายชือ่ทีนํ่าเขา้มาโดยอตัโนมตัิ หากตอ้งการรวมรายชือ่ทีนํ่า
เขา้ดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืก  > รวมรายชือ่ > รเีฟรช

การรวมโปรไฟลข์องเพือ่นๆ
1 เลอืกรายชือ่ และ  > รวม
2 เลอืกโปรไฟลอ์ืน่ๆ อยา่งนอ้ยหนึง่รายการเพือ่เชือ่มโยงกบัรายชือ่

เคล็ดลบั: หากคณุตัง้คา่รายชือ่สําคัญเป็นรายการโปรด คณุจะเห็นการอพัเดตสถานะลา่สดุของ
พวกเขาใน รายชือ่

การดขูอ้มลูสถานะของผูอ้ ืน่
ดว้ยการระบสุถานะ คณุจะดไูดว้า่เพือ่นของคณุออนไลนเ์มือ่ใด คณุสามารถดตํูาแหน่งทีต่ัง้ของ
เพือ่น และดวูา่พวกเขาสามารถแชตหรอืรับสายอนิเทอรเ์น็ตไดห้รอืไม่ และพวกเขาก็สามารถดู
ขอ้มลูการแสดงสถานะของคณุไดเ้ชน่กนั

ลงชือ่เขา้ใชเ้พือ่สง่ขอ้ความทันใจหรอืบรกิารสายอนิเทอรเ์น็ตทีค่ณุใช  ้และเลอืก 

ขอ้มลูการแสดงสถานะจะปรากฏบนรปูภาพของรายชือ่ ถา้ไดรั้บการสนับสนุนโดยบรกิาร
ออนไลน์

การโทร

วธิกีารโทรออก
หากตอ้งการโทรออก คณุสามารถ

• ป้อนเบอรโ์ทรศัพท์
• คน้หารายการรายชือ่
• เลอืกจากเบอรท์ีโ่ทรออกลา่สดุ

การโทรไปยงัเบอรโ์ทรศพัท์
เลอืก 

1 เลอืก 
2 ป้อนเบอรโ์ทรศัพท์

หากตอ้งการลบตัวเลข เลอืก 
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หากตอ้งการป้อนเครือ่งหมาย + ทีใ่ชสํ้าหรับโทรตา่งประเทศ ใหเ้ลอืก * สองครัง้
3 ในการโทรออก เลอืก 
4 ในการวางสาย เลอืก 

เคล็ดลบั: ในแอปฯ ทัง้หมด และแมแ้ตบ่นหนา้จอล็อค คณุสามารถโทรออกไดง้า่ยๆ ถอื
โทรศัพทต์ัง้ขึน้ และลากนิว้ของคณุจากสว่นลา่งของหนา้จอเขา้มาในหนา้จอ  วางนิว้คา้งไวกั้บที่
จนกวา่แถบเปิดใชง้านดว่นจะปรากฏขึน้

การโทรหาบคุคลในรายชือ่
เลอืก 

1 หากตอ้งการคน้หารายชือ่ ใหป้้อนตัวอกัษรหรอือกัขระตัวแรกของชือ่หรอืนามสกลุของราย
ชือ่ในชอ่งคน้หา

2 เลอืกรายชือ่และเบอรโ์ทรศัพท์

การสง่ขอ้ความไปยงัรายชือ่
เลอืกรายชือ่และ  ถัดจากเบอรโ์ทรศัพท์

การประชุมทางโทรศพัท์
โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนการประชมุสายระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมไดส้งูสดุหกสายรวมทัง้ตัวคณุเอง
การประชมุสายเป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย

1 โทรออกไปยังผูเ้ขา้ร่วมคนแรก
2 หากตอ้งการโทรไปยังผูเ้ขา้ร่วมอืน่ ใหเ้ลอืก  > โทรสายใหมถ่งึรายชือ่ หรอื เปิด

โทรศพัท ์สายแรกจะถกูพักไว ้
3 เมือ่รับสายโทรครัง้ใหม่ และตอ้งการเริม่ตน้การประชมุสาย ใหเ้ลอืก  ประชุมสาย
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การเพิม่ผูเ้ขา้รว่มใหมใ่นการประชุมสาย
โทรไปยังผูเ้ขา้รว่มอืน่ และหากตอ้งการเพิม่สายใหมเ่ขา้ในการประชมุสาย ใหเ้ลอืก  ประชุม
สาย

การสนทนาสว่นตวักบัผูเ้ขา้รว่มประชุมสาย
เลอืก 
ถัดจากชือ่หรอืเบอรโ์ทรศัพทข์องผูเ้ขา้รว่ม เลอืก  การประชมุสายจะถกูพักไวใ้นโทรศัพทข์อง
คณุ ผูเ้ขา้รว่มคนอืน่ๆ จะยังคงประชมุสายตอ่ไป
ในการกลับไปยังการประชมุสาย ใหเ้ลอืก 

การตดัสายผูเ้ขา้รว่มออกจากการประชุมทางโทรศพัท์
เลอืก  และถัดจากชือ่หรอืเบอรโ์ทรศัพทข์องผูเ้ขา้รว่ม ใหเ้ลอืก 

การวางสายการประชุมสายทีใ่ชง้านอยู่
เลอืก 

การรบัหรอืปฏเิสธสาย
เมือ่มคีนโทรเขา้ คณุสามารถ:

• รับสาย
• ปฏเิสธสาย
• ปฏเิสธสายดว้ยขอ้ความตัวอกัษร
• ปิดเสยีงการโทร

คณุสามารถตัง้คา่โทรศัพทใ์หโ้อนทกุสายไปทีศ่นูยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคณุหรอืไปทีเ่บอร์
โทรศัพทอ์ืน่

การรบัสาย
เมือ่มสีายเขา้ เลอืก 

เมือ่มคีนกําลังโทรหาคณุในขณะทีโ่ทรศัพทข์องคณุถกูล็อค ในการเขา้ถงึมมุมองโทรเขา้ ใหปั้ด
จากดา้นนอกหนา้จอเขา้มาในหนา้จอ จากนัน้คณุสามารถรับสายได ้

การปฏเิสธสาย
เมือ่มสีายเขา้ เลอืก 

การตอบกลบัสายดว้ยขอ้ความตวัอกัษร
1 เมือ่มสีายเขา้ ใหเ้ลอืก  >  และแกไ้ขขอ้ความเพือ่แจง้วา่คณุไมส่ามารถรับสายได ้
2 ในการสง่ขอ้ความ เลอืก สง่
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เคล็ดลบั: คณุสามารถโอนสายทีป่ฏเิสธไปยังศนูยข์อ้ความเสยีงหรอืเบอรโ์ทรศัพทอ์ืน่  (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย) เลอืก  และ อปุกรณ์ > โทร > การโอนสาย

การควํา่เพือ่ปิดเสยีง
ถา้โทรศัพทข์องคณุดังขึน้ในสถานการณ์ทีค่ณุไมต่อ้งการถกูรบกวน  คณุสามารถปิดเสยีงเรยีก
เขา้ได ้

เมือ่เสยีงเรยีกเขา้ดังขึน้ ใหค้วํา่หนา้โทรศัพทข์องคณุลง

การโอนสายไปยงัศนูยข์อ้ความเสยีงของคณุหรอืเบอรโ์ทรศพัทอ์ืน่
หากคณุไมส่ามารถรับสายของคณุได  ้คณุสามารถโอนสายเรยีกเขา้ไปยังศนูยข์อ้ความเสยีงของ
คณุหรอืเบอรโ์ทรศัพทอ์ืน่ อยา่ลมืตัง้ศนูยข์อ้ความเสยีงของคณุกอ่นโอนสายเรยีกเขา้ไปทีน่ั่น

เลอืก  และ อปุกรณ์ > โทร > การโอนสาย

การโอนสายเป็นบรกิารของเครอืขา่ย สําหรับรายละเอยีด ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การโอนสายสนทนาท ัง้หมดไปยงัศนูยข์อ้ความเสยีงของคณุ
1 เปิดใชง้าน สายสนทนาท ัง้หมด
2 เลอืก  > ขอ้ความเสยีง

การโอนสายสนทนาท ัง้หมดไปยงัเบอรโ์ทรศพัทอ์ืน่
1 เปิดใชง้าน สายสนทนาท ัง้หมด
2 พมิพเ์บอรโ์ทรศัพท ์หรอืเลอืก  เพือ่ใชห้มายเลขทีจั่ดเก็บในรายการรายชือ่

สามารถเปิดใชง้านตัวเลอืกการโอนสายหลายตัวเลอืก  เชน่ ถา้ไมว่า่ง และ ถา้ไมร่บัสาย พรอ้ม
กนัได ้

การโทรไปยงัศนูยข์อ้ความเสยีงของคณุ 
คณุสามารถโอนสายไปยังศนูยข์อ้ความเสยีงของคณุ ผูโ้ทรสามารถฝากขอ้ความไวห้ากคณุไม่
รับสาย ศนูยข์อ้ความเสยีงเป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย
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เลอืก 

เลอืก  และเลอืก 1 คา้งไว ้

ถา้ไมไ่ดจั้ดเก็บเบอรโ์ทรของศนูยข์อ้ความเสยีงไว  ้โทรศัพทข์องคณุจะขอเบอรด์ังกลา่ว พมิพ์
เบอรโ์ทรศัพทไ์ดรั้บจากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ และเลอืก จดัเก็บ

การเปลีย่นเบอรโ์ทรศพัทข์องศนูยข์อ้ความเสยีงของคณุ
1 เลอืก  และ  >  > แกไ้ขเบอรศ์นูยฝ์ากขอ้ความเสยีง
2 พมิพเ์บอรโ์ทรศัพทแ์ละเลอืก จดัเก็บ

การเพิม่ศนูยข์อ้ความเสยีงใหม่
1 เลอืก  และ  >  > แกไ้ขเบอรศ์นูยฝ์ากขอ้ความเสยีง > เพิม่เบอร ์
2 พมิพเ์บอรโ์ทรศัพทแ์ละเลอืก จดัเก็บ

ขณะใชส้าย
ขณะใชส้าย คณุสามารถ:

• เปิดใชลํ้าโพง
• เพิม่สายใหมเ่ขา้รว่มการประชมุสาย
• รับสายเรยีกซอ้น

การเปิดใชง้านลําโพงระหวา่งการโทร
ในการอนุญาตใหค้นอืน่ๆ ในหอ้งเขา้รว่มสนทนาในการโทร ใหเ้ปิดใชง้านลําโพงในตัว

เลอืก  ลําโพง

การเลกิใชง้านลําโพง
เลอืก  ลําโพง

การตดัเสยีงรบกวน
ถา้คณุโทรจากสภาพแวดลอ้มทีม่เีสยีงดัง โทรศัพทข์องคณุจะกรองเสยีงพืน้หลังออก เพือ่ให ้
เสยีงของคณุชดัเจนขึน้สําหรับบคุคลปลายสาย

การตัดเสยีงจะไมส่ามารถใชไ้ดข้ณะใชลํ้าโพงหรอืชดุหฟัูง
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สําหรับการตัดเสยีงทีด่ทีีส่ดุ ใหถ้อืโทรศัพทแ์นบหขูองคณุและไมโครโฟนหลักตรงกบัปากของ
คณุ อยา่ปิดไมโครโฟนรองทีอ่ยูถ่ัดจากแฟลชกลอ้งถา่ยรปู

ถา้คณุตอ้งการทีจ่ะใหบ้คุคลปลายสายไดย้นิเสยีงเบือ้งหลัง เชน่ ไดย้นิเพลงเมือ่คณุอยูใ่น
คอนเสริต์ คณุสามารถเลกิใชง้านการตัดเสยีงชัว่คราว

การเปิดใชง้านหรอืเลกิใชง้านการตดัเสยีง
เลอืก  และ อปุกรณ์ > โทร และเปิดใชง้านหรอืเลกิใชง้าน การตดัเสยีงรบกวน

การรบัสายเรยีกซอ้น
คณุสามารถรับสายไดข้ณะทีกํ่าลังใชส้ายอืน่อยู่ การรับสายเรยีกซอ้นเป็นบรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ย

เลอืกสายเรยีกซอ้น และ  สายแรกจะถกูพักไว ้

การเปิดใชง้าน เลกิใชง้าน หรอืตรวจสอบสถานะของบรกิาร
เลอืก  และ อปุกรณ์ > โทร และเปิดใชง้านหรอืเลกิใชง้าน สายเรยีกซอ้น

การสลบัระหวา่งสายทีใ่ชง้านอยูแ่ละสายทีพ่กัไว้
เลอืกการโทร

การเชือ่มตอ่การโทรทีพ่กัไวก้บัการโทรทีใ่ชง้านอยูเ่พือ่เร ิม่ตน้การประชุมทางโทรศพัท์
เลอืก  ประชุมสาย

การวางสายทีใ่ชง้านอยู่
เลอืก 

การวางสายท ัง้สองสาย
เลอืก  > วางทกุสาย

การโทรลา่สดุ
ประวตักิารโทรของคณุจะไดรั้บการจัดเก็บไวใ้นโทรศัพทข์องคณุ

สายทีไ่มไ่ดรั้บและสายทีรั่บจะถกูบันทกึหากมกีารสนับสนุนจากเครอืขา่ยเทา่นัน้  และโทรศัพท์
นัน้ตอ้งเปิดอยูแ่ละอยูใ่นพืน้ทีใ่หบ้รกิารเครอืขา่ย

การดสูายทีไ่มไ่ดร้บัของคณุ
ในมมุมองเหตกุารณ์ คณุสามารถมองเห็นไดเ้มือ่คณุมสีายทีไ่มไ่ดรั้บ ในการดเูบอรโ์ทรศัพทห์รอื
รายชือ่ ใหเ้ลอืกการแจง้เตอืนทีแ่สดง ชือ่ของผูโ้ทรจะปรากฏขึน้หากเก็บไวใ้นรายชือ่

สายทีไ่มไ่ดรั้บและสายทีรั่บจะถกูบนัทกึหากมกีารสนับสนุนจากเครอืขา่ยเทา่นัน้  และโทรศัพท์
นัน้ตอ้งเปิดอยูแ่ละอยูใ่นพืน้ทีใ่หบ้รกิารเครอืขา่ย
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การโทรกลบัโดยใชร้ายชือ่หรอืเบอรโ์ทรศพัท์
เลอืกรายชือ่และหรอืเบอรแ์ละ 

การดรูายการสายทีไ่มไ่ดร้บัในภายหลงั
เลอืก  และ  >  > เบอรท์ีไ่มไ่ดร้บั

การดสูายทีร่บัของคณุ
เลอืก 

สายทีรั่บจะถกูบันทกึหากมกีารสนับสนุนจากเครอืขา่ยเทา่นัน้  และโทรศัพทนั์น้ตอ้งเปิดอยูแ่ละ
อยูใ่นพืน้ทีใ่หบ้รกิารเครอืขา่ย

เลอืก  >  > เบอรท์ีร่บัสาย

การโทรกลบัโดยใชร้ายชือ่หรอืเบอรโ์ทรศพัท์
เลอืกรายชือ่และหรอืเบอรแ์ละ 

การโทรไปยงัเบอรท์ีโ่ทรออกลา่สดุ
พยายามทีจ่ะโทรหาใครสกัคน แตพ่วกเขาไมรั่บสายใชไ่หม คณุสามารถโทรหาพวกเขาอกีครัง้
ไดอ้ยา่งงา่ยดาย ในมมุมองประวตักิารโทร คณุจะเห็นขอ้มลูเกีย่วกบัการโทรทีค่ณุไดโ้ทรออก
และรับสาย

เลอืก 

เลอืก  >  และจากเมนูป็อปอพั เลอืก สายทีโ่ทรออก

ในการโทรไปยังเบอรโ์ทรออกลา่สดุ เลอืกรายชือ่หรอืเบอรโ์ทรศัพทจ์ากรายการและ 

เกีย่วกบัสายอนิเทอรเ์น็ต
คณุสามารถโทรออกออกและรับสายผา่นอนิเทอรเ์น็ต  บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ตสามารถรองรับการ
โทรระหวา่งคอมพวิเตอร์ ระหวา่งโทรศัพทม์อืถอื และระหวา่งอปุกรณ์ VoIP กับเครือ่งโทรศัพท์
ธรรมดา บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ตเป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย

ผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ตบางรายใหบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ตฟรี โปรดตดิตอ่ขอขอ้มลูเกีย่วกบั
ความพรอ้มใหบ้รกิารและคา่บรกิารการเชือ่มตอ่จากผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ตของคณุ

ในการโทรออกหรอืรับสายอนิเทอรเ์น็ต คณุตอ้งอยูใ่นพืน้ทีบ่รกิาร WLAN หรอืมกีารเชือ่มตอ่
ขอ้มลูแพคเก็ต (GPRS) ในเครอืขา่ย 3G และตอ้งลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต

การตดิต ัง้บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ต
เลอืก 
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1 เลอืก เพิม่บญัช ีและผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต
2 ป้อนรายละเอยีดทีจํ่าเป็น เชน่ ชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของคณุ
3 ในการลงชือ่เขา้ใชบ้รกิาร เลอืก ลงชือ่เขา้

เมือ่บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ตไดรั้บการตดิตัง้แลว้ บรกิารจะปรากฏในรายชือ่และแอปพลเิคชัน่
บัญชี

เคล็ดลบั: คณุสามารถคน้หาบรกิารสายอนิเทอรเ์น็ตไดจ้ากรา้นคา้  Nokia หากตอ้งการเรยีนรู ้
เพิม่เตมิเกีย่วกบัรา้นคา้ Nokia โปรดไปที ่www.nokia.com/support

การลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต
เลอืก 

เลอืกบรกิารสายอนิเทอรเ์น็ต และเปิดใชง้านบัญชี

การเลกิใชง้านบรกิาร
เลอืกบัญช ีและเลกิใชง้านบัญช ีเมือ่คณุเลกิใชง้านบัญช ีเนือ้หาทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบับัญชจีะ
ถกูซอ่น

การต ัง้คา่บรกิารท ัง้หมดเป็นออฟไลน์
ตัง้คา่สถานะของคณุเป็น ออฟไลนท์ ัง้หมด

การโทรโดยใชส้ายอนิเทอรเ์น็ต
เมือ่คณุลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต คณุสามารถโทรโดยใชส้ายอนิเทอรเ์น็ตจากรายการ
รายชือ่หรอืป้อนเบอรโ์ทรศัพทด์ว้ยตนเอง

การโทรหาบคุคลในรายชือ่
1 เลอืก  และ 
2 เลอืกรายชือ่และบรกิารสายอนิเทอรเ์น็ต

การโทรโดยใชส้ายอนิเทอรเ์น็ตไปยงัเบอรโ์ทรศพัท์
1 เลอืก  และ 
2 ป้อนเบอรโ์ทรศัพท์
3 เลอืก  บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ต และ 

การต ัง้คา่สถานะของคณุ
ตอ้งการรับขอ้ความทันใจหรอืสายอนิเทอรเ์น็ตจากเพือ่นของคณุหรอืไม่  ตัง้คา่สถานะของคณุ
เป็น 

เปิดเมนูสถานะ และเลอืก สถานะ
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การต ัง้คา่สถานะของคณุสําหรบัทกุบญัชขีองคณุ
เลอืก ออนไลนท์ ัง้หมด หรอื ออฟไลนท์ ัง้หมด

การต ัง้คา่สถานะของคณุสําหรบับญัชแีตล่ะบญัชี
เลอืกบัญชแีละสถานะทีต่อ้งการ

เมือ่คณุลงชือ่เขา้ใชใ้นบรกิารขอ้ความทันใจหรอืสายอนิเทอรเ์น็ตมากกวา่หนึง่บรกิารพรอ้มกนั
คณุสามารถโพสตข์อ้ความสถานะเพยีงขอ้ความเดยีวสําหรับทกุบรกิาร

การโพสตข์อ้ความสถานะ
1 เปิดเมนูสถานะ และเลอืก สถานะ > อพัเดตขอ้ความสถานะ
2 เลอืกชอ่งใสข่อ้ความและเขยีนขอ้ความแสดงสถานะของคณุ
3 เลอืก อพัเดต

การแบง่ปนัทีต่ ัง้ของคณุในขอ้ความสถานะของคณุ
1 เปิดเมนูสถานะ และเลอืก สถานะ > อพัเดตขอ้ความสถานะ > เพิม่ทีต่ ัง้
2 เลอืก ถนน, เขต หรอื เมอืง
3 เลอืกชอ่งทําเครือ่งหมาย เพิม่ทีต่ัง้

การแบง่ปันทีต่ัง้จะใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่ไดรั้บการสนับสนุนจากบรกิารเทา่นัน้

ขอ้สําคญั: โปรดพจิารณาอยา่งรอบคอบกอ่นแบง่ปันทีต่ัง้ของคณุ ตรวจสอบการตัง้ค่าความ
เป็นสว่นตัวของบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมทีค่ณุใช  ้เนือ่งจากคณุอาจแบง่ปันทีต่ัง้ของคณุกบัคน
กลุม่ใหญ่

ขอ้ความและเครอืขา่ยสงัคม

การต ัง้คา่บญัชขีองคณุท ัง้หมดในคร ัง้เดยีว
ตัง้คา่และจัดการบัญชขีองคณุสําหรับขอ้ความทันใจที (IM) อเีมล และบรกิารอืน่ๆ มากมาย
ทัง้หมดในมมุมองเดยีว

เลอืก 

1 เลอืก เพิม่บญัชี
2 เลอืกบัญช ีแลว้ทําตามคําแนะนําทีป่รากฏ
3 หลังจากตัง้คา่บัญชแีลว้ หากตอ้งการเพิม่บัญชอีืน่ ใหเ้ลอืก เพิม่บญัชอีืน่

เมือ่คณุตัง้คา่บัญช ีคณุตอ้งลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยขอ้มลูประจําตัวของคณุ โทรศัพทข์องคณุจะจดจํา
ขอ้มลูประจําตัวเพือ่ใชใ้นอนาคต

เคล็ดลบั: ในการปกป้องบัญชขีองคณุจากการใชง้านทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต ใหล็้อคโทรศัพทข์อง
คณุเมือ่ไมไ่ดใ้ช ้
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การเลกิใชง้านบรกิาร
เลอืกบัญช ีและเลกิใชง้านบัญช ีเมือ่คณุเลกิใชง้านบัญช ีเนือ้หาทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบับัญชจีะ
ถกูซอ่น

การลบบรกิาร
เลอืกบัญช ีและ  > ลบ

ขอ้ความ
เกีย่วกบัขอ้ความ
เลอืก 

คณุสามารถสง่และรับขอ้ความหลากหลายประเภท:

• ขอ้ความตัวอักษร
• ขอ้ความมัลตมิเีดยีทีม่รีปูภาพหรอืวดิโีอของคณุ
• ขอ้ความทันใจ (บรกิารเครอืข่าย)

ขอ้ความ ตอ้งมกีารสนับสนุนจากเครอืขา่ย

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเขา้ใชง้านขอ้ความอยา่งรวดเร็ว ใหถ้อืโทรศัพทต์ัง้ขึน้และลากนิว้ของ
คณุจากสว่นลา่งของหนา้จอเขา้มาในหนา้จอ  วางนิว้คา้งไวก้บัที่ จนกวา่แถบเปิดใชง้านดว่นจะ
ปรากฏขึน้

คณุสามารถสง่ขอ้ความแบบตัวอกัษรทีม่คีวามยาวมากกวา่ความยาวตัวอกัษรทีกํ่าหนดของ
ขอ้ความเดยีว สําหรับขอ้ความทีม่คีวามยาวมาก เครือ่งจะแบง่สง่ขอ้ความออกเป็นสองขอ้ความ
ขึน้ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่ใชจ้่ายตามนัน้

สําหรับตัวอกัษรทีม่เีครือ่งหมายเสยีงหนัก เครือ่งหมายอืน่ๆ หรอืตัวอกัษรจากภาษาทีเ่ลอืกบาง
ภาษาจะใชพ้ืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่อาจจํากดัจํานวนตัวอกัษรทีส่ามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ยลง

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

การสง่ขอ้ความ
ดว้ยขอ้ความตัวอกัษรและมัลตมิเีดยี คณุจะสามารถตดิตอ่เพือ่นและครอบครัวของคณุไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ในขอ้ความมลัตมิเีดยี คณุสามารถแนบภาพถา่ย วดิโีอ และคลปิเสยีงทีค่ณุตอ้งการแบง่
ปันได ้

เลอืก 

1 เลอืก 
2 หากตอ้งการเลอืกผูรั้บจากรายการรายชือ่ เลอืกชอ่ง ถงึ และ  ในการป้อนชือ่ผูรั้บหรอื

เบอรโ์ทรศัพท ์ใหเ้ลอืกชอ่ง ถงึ
3 เขยีนขอ้ความ
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4 ในการเพิม่สิง่ทีแ่นบ เลอืก 

เคล็ดลบั: หากคณุตอ้งการเพิม่ภาพถา่ยใหมล่งในขอ้ความของคณุ ใหเ้ลอืก  > กลอ้ง
ถา่ยรปู ถา่ยภาพ แลว้เพิม่ลงในขอ้ความของคณุ

5 เลอืก สง่

การสง่ขอ้ความทีม่สี ิง่ทีแ่นบอาจจะมคีา่ใชจ้า่ยสงูกวา่การสง่ขอ้ความตัวอกัษรปกติ สําหรับขอ้มลู
เพิม่เตมิ ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

หากรายการทีค่ณุแทรกในขอ้ความมัลตมิเีดยีมขีนาดทีใ่หญเ่กนิกวา่ทีเ่ครอืขา่ยกําหนด
โทรศัพทจ์ะลดขนาดใหโ้ดยอตัโนมัติ

เฉพาะโทรศัพทท์ีใ่ชง้านร่วมกนัไดเ้ทา่นัน้ทีส่ามารถรับและแสดงขอ้ความมัลตมิเีดยีได  ้ขอ้ความ
อาจดแูตกตา่งกนัไปตามโทรศัพทใ์นแตล่ะเครือ่ง

การอา่นขอ้ความทีไ่ดร้บั
เมือ่คณุไดรั้บขอ้ความใหม่ การแจง้เตอืนจะปรากฏขึน้ในมมุมองเหตกุารณ์ เลอืกการแจง้เตอืน
เพือ่เปิดขอ้ความ

ในการดขูอ้ความของคณุในภายหลัง เลอืก 

การตอบกลบัขอ้ความทีไ่ดร้บั
1 เลอืกรปูแบบสนทนาในมมุมอง ขอ้ความ
2 เลอืกชอ่งสําหรับป้อนขอ้ความทีด่า้นลา่งสดุของหนา้จอ
3 เขยีนขอ้ความ
4 เลอืก สง่

การสง่ตอ่ขอ้ความ
1 เลอืกรปูแบบสนทนาในมมุมอง ขอ้ความ
2 เลอืกขอ้ความคา้งไว ้และเลอืก สง่ตอ่

การสง่ตอ่ขอ้ความมลัตมิเีดยี
1 เลอืกรปูแบบสนทนาในมมุมอง ขอ้ความ
2 เลอืกขอ้ความมัลตมิเีดยี
3 เลอืก  > สง่ตอ่

การจดัเก็บรปูภาพหรอืรายการมลัตมิเีดยีอืน่ๆ
ในขณะทีข่อ้ความเปิดอยู่ เลอืกรายการคา้งไว ้และเลอืก จดัเก็บเป็น คณุสามารถดรูายการดัง
กลา่วไดใ้นแอปพลเิคชัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตัวอยา่งเชน่ หากตอ้งการดภูาพถา่ยทีจั่ดเก็บไว  ้ใหเ้ปิด
คลังภาพ

เคล็ดลบั: หากตอ้งการดขูอ้ความตัวอกัษรและขอ้ความทันใจแยกกัน ใหเ้ลอืก 
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การเปลีย่นภาษาของโทรศพัท์
เลอืก  และ เวลาและภาษา > ภาษา

ขอ้ความทนัใจ
การสรา้งบญัชขีอ้ความทนัใจ
ในการสนทนากบัผูต้ดิตอ่ของคณุ คณุตอ้งมบีัญชขีอ้ความทันใจในโทรศัพทข์องคณุ

เลอืก  และ เพิม่บญัช ีแลว้ทําตามคําแนะนําทีป่รากฏ

การสง่ขอ้ความทนัใจ
เลอืก 

1 เลอืก  และรายชือ่
2 เขยีนขอ้ความของคณุ และเลอืก สง่

เคล็ดลบั: คณุสามารถลงชือ่เขา้ใชแ้ละแชตในบรกิารต่างๆ พรอ้มกนัได ้สลับระหวา่งบรกิารแชต
ตา่งๆ ในมมุมองแอปพลเิคชัน่ทีเ่ปิด

อเีมล
เกีย่วกบัอเีมล
เลอืก 

คณุสามารถเริม่ใชท้ีอ่ยูอ่เีมลทีม่อียูด่ว้ยโทรศัพทข์องคณุ รวมถงึอา่น ตอบกลับ และจัดระเบยีบ
อเีมลของคณุในระหวา่งการเดนิทาง

การสง่จดหมายหรอืการรับอเีมลในโทรศัพทข์องคณุอาจจะมคีา่บรกิาร  สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจมี โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

อเีมลเป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย และอาจไมม่ใีหบ้รกิารครบทกุภมูภิาค

การเพิม่ศนูยฝ์ากขอ้ความ
คณุสามารถเพิม่ศนูยฝ์ากขอ้ความหลายรายการในโทรศัพทข์องคณุ

เลอืก 

เลอืกบัญช ีแลว้ทําตามคําแนะนําทีป่รากฏ

การเพิม่ศนูยฝ์ากขอ้ความในภายหลงั
เลอืก  และทําตามคําแนะนําทีป่รากฏ

การลบศนูยฝ์ากขอ้ความ
1 เลอืก 
2 เลอืกศนูยฝ์ากขอ้ความ และ  > ลบ
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การอา่นอเีมลทีไ่ดร้บั
เมือ่คณุไดรั้บอเีมลใหม่ การแจง้เตอืนจะปรากฏขึน้ในมมุมองเหตกุารณ์ เลอืกการแจง้เตอืนเพือ่
เปิดอเีมล

หากตอ้งการอา่นอเีมลของคณุในภายหลัง เลอืก 

เคล็ดลบั: หากตอ้งการขยายหรอืยอ่ ใหแ้ตะนิว้สองนิว้บนหนา้จอ และเลือ่นนิว้ของคณุเขา้หากนั
หรอืแยกออกจากกนั

การตอบกลบัอเีมล
ในขณะทีเ่ปิดอเีมลอยู่ เลอืก  > ถงึผูส้ง่ หรอืหากมผีูรั้บมากกวา่หนึง่ราย เลอืก ไปยงั
ท ัง้หมด

การสง่ตอ่อเีมล
ในขณะทีเ่ปิดอเีมลอยู่ ใหเ้ลอืก 

การลบอเีมล
ในขณะทีเ่ปิดอเีมลอยู่ ใหเ้ลอืก 

การสง่อเีมล
คณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์องคณุเพือ่เขยีนและสง่อเีมล และแนบไฟลใ์นอเีมลของคณุ

เลอืก  หากคณุมบีัญชอีเีมลมากกวา่หนึง่บัญชี ใหเ้ลอืกบัญชี

1 เลอืก 
2 ป้อนทีอ่ยูอ่เีมล หากตอ้งการเพิม่ผูรั้บจากรายการรายชือ่ เลอืก 

เคล็ดลบั: เมือ่ใชบ้ัญช ีMail for Exchange ของคุณ โทรศัพทข์องคณุยังสามารถคน้หาผูรั้บ
จากรายการทีอ่ยูร่ว่ม เพยีงพมิพช์ือ่บางสว่นของผูรั้บ เลอืกหมายเลขทีอ่ยูต่ดิกับผูรั้บที่
แนะนํา แลว้เลอืกผูรั้บ

3 หากตอ้งการเพิม่สิง่ทีแ่นบ เลอืก  > สิง่ทีแ่นบ:
4 เลอืก สง่

การดกูลุม่ขอ้ความอเีมล
คณุสามารถดอูเีมลแบบกลุม่ขอ้ความได  ้ดว้ยกลุม่ขอ้ความ คณุจะตดิตามการสนทนาไดง้า่ย
เนือ่งจากคณุสามารถเห็นอเีมลทัง้หมดทีค่ณุสง่หรอืไดรั้บ ภายใตช้ือ่เรือ่งใดชือ่เรือ่งหนึง่ในมมุ
มองเดยีว

เลอืก  และศนูยฝ์ากขอ้ความ ถา้กลุม่ขอ้ความไมแ่สดง ใหเ้ลอืก  และ แอปพลเิคช ัน่ >
อเีมล เพือ่เปิดกลุม่ขอ้ความ

เลอืกกลุม่ขอ้ความทีจ่ะเปิด ใชปุ้่ มลกูศรเพือ่เรยีกดผูา่นกลุม่ขอ้ความ หากคณุตอ้งการคน้หา
อเีมลบางฉบับอยา่งรวดเร็ว ใหเ้ลอืก กลุม่ขอ้ความ และอเีมล
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คณุสามารถมทัีง้กลุม่ขอ้ความอเีมล และอเีมลเดีย่วในถาดเขา้ของคณุ แตล่ะกลุม่ขอ้ความจะมี
ตัวเลขทีด่า้นขวา ทีร่ะบวุา่มอีเีมลกีฉ่บับในกลุม่ขอ้ความนัน้

การตอบกลบัอเีมลในกลุม่ขอ้ความ
ในขณะทีเ่ปิดกลุม่ขอ้ความอยู่ เลอืก  คณุจะตอบกลับอเีมลลา่สดุในกลุม่ขอ้ความนัน้ ถา้คณุ
ตอ้งการตอบกลับอเีมลทีอ่ยูต่รงกลางในกลุม่ขอ้ความ ใหเ้รยีกดอูเีมลนัน้ แลว้เลอืก 

การสง่ตอ่กลุม่ขอ้ความ
ในขณะทีเ่ปิดกลุม่ขอ้ความอยู่ ใหเ้ลอืก  กลุม่ขอ้ความทีส่ง่ตอ่จะเพิม่เป็นสิง่ทีแ่นบ

การลบอเีมล
ในขณะทีเ่ปิดกลุม่ขอ้ความอยู่ ใหเ้ลอืก  อเีมลลา่สดุในกลุม่ขอ้ความนัน้จะถกูลบ หากตอ้งการ
ลบทัง้กลุม่ขอ้ความ ใหเ้ลอืก กลุม่ขอ้ความ >  > ลบกลุม่หวัขอ้

Mail for Exchange
เกีย่วกบั Mail for Exchange
คณุตอ้งการใชอ้เีมลงาน รายชือ่ และปฏทินิอืน่ๆ เมือ่ตอ้งการ ไมว่า่คณุจะน่ังอยูใ่กลค้อมพวิเตอร์
ของคณุ หรอืกําลังเดนิทางพรอ้มดว้ยโทรศัพทข์องคณุหรอืไม่ คณุสามารถซงิโครไนซเ์นือ้หาที่
สําคัญระหวา่งโทรศัพทแ์ละเซริฟ์เวอร์ Microsoft Exchange ของคณุ

เลอืก  และ เพิม่บญัช ี> Mail for Exchange

คณุสามารถตัง้คา่ Mail for Exchange ไดก็้ตอ่เมือ่บรษัิทของคณุมเีซริฟ์เวอร์ Microsoft
Exchange นอกจากนี้ ผูด้แูลระบบ IT บรษัิทของคณุจะตอ้งมกีารเปิดใชง้าน Microsoft
Exchange ActiveSync สําหรับบัญชขีองคณุ

การใช ้Mail for Exchange จะไดรั้บการจํากดัการทําขอ้มลู PIM ใหต้รงกนัแบบ over-the-air
ระหวา่งโทรศัพท ์Nokia และเซริฟ์เวอร ์Microsoft Exchange ทีไ่ดรั้บการรับรอง

กอ่นเริม่ตน้การตัง้คา่ Mail for Exchange ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณมสีิง่ตอ่ไปนี้

• ทีอ่ยูอ่เีมลของบรษัิท
• ชือ่เซริฟ์เวอร ์Exchange ของคณุ (ตดิตอ่แผนก IT บรษัิทของคณุ)
• ชือ่โดเมนเครอืขา่ยของคณุ (ตดิต่อแผนก IT บรษัิทของคณุ)
• รหัสผา่นเครอืขา่ยสํานักงานของคณุ

คณุอาจตอ้งป้อนขอ้มลูเพิม่เตมิ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการตัง้คา่เซริฟ์เวอร์ Exchange หากคณุไมท่ราบ
ขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ใหต้ดิตอ่แผนก IT ของบรษัิทของคณุ

เมือ่คณุตัง้คา่บัญช ีMail for Exchange โทรศัพทอ์าจขอใหค้ณุกําหนดรหสัล็อคโทรศัพท์ การตัง้
คา่ล็อคโทรศัพทอ์าจเปลีย่นแปลงได ้เชน่ ล็อคอตัโนมัต ิและ จํานวนครัง้ทีล่องได ้ขึน้อยูก่บัขอ้
กําหนดดา้นความปลอดภัยของผูด้แูลระบบ Mail for Exchange ของคณุ เมือ่คณุกําหนดรหัส
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ล็อคแลว้ และคณุไมใ่ชง้านโทรศัพทส์กัครู่ โทรศัพทจ์ะล็อคตัวเอง เมือ่ตอ้งการใชโ้ทรศัพทอ์กี
ครัง้ คณุจําเป็นตอ้งป้อนรหัสล็อค

การซงิโครไนซจ์ะเกดิขึน้โดยอตัโนมัตใินชว่งเวลาทีกํ่าหนดไวข้ณะตัง้คา่บัญชขีอง  Mail for
Exchange เฉพาะเนือ้หาทีกํ่าหนดไวเ้มือ่ตัง้คา่บัญชเีทา่นัน้ทีจ่ะมกีารซงิโครไนซ์ ในการซงิโคร
ไนซเ์นือ้หาเพิม่เตมิ ใหป้รับเปลีย่นการตัง้คา่ Mail for Exchange

การตอบกลบัการเรยีกประชุม
คณุสามารถตอบกลับการเรยีกประชมุโดยใช  ้Mail for Exchange เมือ่คณุยอมรับการเรยีกประชมุ
รายการจะปรากฏขึน้ในปฏทินิของคณุ

1 ในมมุมองเหตกุารณ์ ใหเ้ลอืกการแจง้เตอืนอเีมล หรอืเลอืก  และอเีมล หากคณุมบีัญชี
อเีมลมากกวา่หนึง่บัญช ีใหเ้ลอืกใชเ้พยีงบัญชเีดยีว

2 เลอืก  > ยอมรบัยงัไมต่ดัสนิใจ หรอื ปฏเิสธ

เพลงและวดิโีอ

เครือ่งเลน่เพลง
เกีย่วกบัเครือ่งเลน่เพลง
เลอืก 

คณุสามารถใชเ้ครือ่งเลน่เพลงในโทรศัพทข์องคณุเพือ่ฟังเพลงและพอดแคสตข์ณะเดนิทาง

การเลน่เพลง
เลอืก 

เลอืกเพลงหรอือลับัม้ และยังสามารถเลอืกพอดแคสต์ได ้

เคล็ดลบั: ในการฟังเพลงแบบสุม่ เลอืก 

การหยดุช ัว่คราวหรอืเร ิม่เลน่ตอ่
ในการหยดุการเลน่ชัว่คราว เลอืก  ในการเริม่ตอ่ เลอืก 

การเลน่เพลงถดัไปหรอืกอ่นหนา้
เลอืก  หรอื  หรอืตวัดปกอัลบัม้ไปทางซา้ยหรอืขวา

การเรยีกดเูพลงในเพลง Nokia
เลอืก รา้นคา้เพลง

การลบเพลงจากคอลเลคชนัของคณุ
เลอืกเพลงหรอือลับัม้คา้งไว ้และเลอืก ลบ
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เคล็ดลบั: ขณะฟังเพลง คณุสามารถกลับไปยังหนา้จอหลัก โดยปลอ่ยใหเ้พลงเลน่อยูใ่นพืน้
หลัง

การสรา้งรายการเลน่
ตอ้งการฟังเพลงทีแ่ตกตา่งไปตามอารมณ์หรอืไม่ รายการเลน่ชว่ยใหค้ณุสามารถสรา้งตัวเลอืก
เพลงทีจ่ะเลน่ตามลําดับทีต่อ้งการได ้

เลอืก 

1 เลอืกเพลง หรอือัลบัม้คา้งไว ้และเลอืก เพิม่ไปทีร่ายการเลน่ จากเมนูป็อปอัพ
2 ป้อนชือ่สําหรับรายการเลน่

การเลน่รายการเลน่
เลอืก รายการเลน่ และรายการเลน่ทีต่อ้งการ

การลบเพลงออกจากรายการเลน่
ในมมุมองรายการเลน่ เลอืก  > นําเพลงออก > นําออก
การเลอืกนีจ้ะไมล่บเพลงออกจากโทรศัพท์ เพยีงนําออกจากรายการเลน่เทา่นัน้

เคล็ดลบั: ในการเพิม่เพลงทีค่ณุกําลังรับฟังลงในรายการเลน่โปรดอยา่งรวดเร็ว  ใหเ้ลอืก 

การสํารวจขอ้เสนอแนะจากเพลง Nokia 
ตอ้งการคน้หาเพลงใหม่ แตไ่มท่ราบวา่จะเริม่ตน้อยา่งไร ใหโ้ทรศัพทข์องคณุแนะนําอลับัม้ทีต่รง
กบัรสนยิมของคณุ และรับแรงบันดาลใจ

เลอืก 

เมือ่เรยีกดศูลิปิน อลับัม้ หรอืเพลง ใหเ้ลอืกอลับัม้ทีแ่นะนําใน คณุอาจชอบ

การปิดใชง้านขอ้เสนอแนะจากเพลง Nokia
เลอืก  และ แอปพลเิคช ัน่ > เพลง และเลกิใชง้าน แสดงคําแนะนํา

การสตรมีเพลงแบบไรส้ายบนระบบความบนัเทงิภายในบา้นของคณุ
คณุสามารถสตรมีเพลงบนโทรศัพทไ์ปยังอปุกรณ์อืน่ทีส่นับสนุน  DLNA เชน่ ทวีี

กอ่นเริม่การใช ้แน่ใจวา่การตัง้คา่เครอืขา่ยของคณุถกูตอ้ง โปรดดทูี ่“เกีย่วกับการสตรมีไฟลส์ือ่
ของคณุ” หนา้ 34

1 หากจําเป็น ใหเ้ปิดเซริฟ์เวอรก์ารแบง่ปันสือ่ เลอืก  และ อปุกรณ์ > การต ัง้คา่การแบง่
ปนัสือ่ > การแบง่ปนัสือ่ > เปิด
หากตอ้งการเขา้ถงึเซริฟ์เวอรก์ารแบง่ปันสือ่จากเมนูสถานะ  ใหเ้ปลีย่น แสดงการแบง่ปนั
สือ่ในเมนูสถานะเสมอ เป็น เปิด

2 หากระบบรอ้งขอ ใหพ้มิพร์หสัผา่น WLAN
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3 ควบคมุการเลน่เพลงบนอปุกรณ์อืน่ทีส่นับสนุน DLNA

การซงิคเ์พลงระหวา่งโทรศพัทข์องคณุกบัคอมพวิเตอร์
คณุมเีพลงในคอมพวิเตอรท์ีค่ณุตอ้งการฟังในโทรศัพทห์รอืไม่ คณุสามารถใชส้ายเคเบลิขอ้มลู
USB ซงิคเ์พลงระหวา่งโทรศัพทแ์ละคอมพวิเตอรไ์ด ้

1 เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกบัคอมพวิเตอรด์ว้ยสายเคเบลิ USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
2 เลอืก ซงิคแ์ละเชือ่มตอ่
3 เปิด Nokia Link ในคอมพวิเตอรข์องคณุแลว้ทําตามคําแนะนําทีป่รากฏบนคอมพวิเตอร์

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดวูธิใีช ้Nokia Link

เคล็ดลบั: รับเพลงเพิม่จากเพลง Nokia เลอืก  หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัเพลง
Nokia โปรดไปที ่www.nokia.com/music

วดิโีอ
เกีย่วกบัวดิโีอ
เลอืก 

คณุสามารถเรยีกดู ดาวนโ์หลด และดวูดิโีอในโทรศัพทข์องคณุเมือ่ออกไปขา้งนอก

เคล็ดลบั: รับวดิโีอใหมจ่ากรา้นคา้ Nokia สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปที ่www.nokia.com/
support

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

การเลน่วดิโีอ
ในการเรยีกดชูดุวดิโีอของคณุ เลอืก  ในการเรยีกดวูดิโีอทีค่ณุไดบ้ันทกึไว  ้เลอืก 

1 เลอืกวดิโีอ
2 หากตอ้งการใชก้ารควบคมุเครือ่งเลน่วดิโีอ ใหแ้ตะทีห่นา้จอ
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การซงิคว์ดิโีอระหวา่งโทรศพัทแ์ละคอมพวิเตอรข์องคณุ
คณุมวีดิโีอทีค่ณุตอ้งการดบูนโทรศัพทข์องคณุหรอืไม่ คณุสามารถซงิคว์ดิโีอของคณุระหวา่ง
คอมพวิเตอรแ์ละโทรศัพทข์องคณุ

1 ใชส้ายเคเบลิ USB ทีใ่ชร้ว่มกนัไดใ้นการเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัคอมพวิเตอร์
2 เลอืก ซงิคแ์ละเชือ่มตอ่
3 เปิด Nokia Link บนคอมพวิเตอรข์องคณุ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดวูธิใีช ้Nokia Link

ในโทรศัพทข์องคณุ วดิโีอทีอ่ยูใ่นรปูแบบทีส่นับสนุนจะแสดงใน วดิโีอ

การสตรมีหรอืดาวนโ์หลดวดิโีอจากอนิเทอรเ์น็ต
คณุสามารถดาวนโ์หลดหรอืสตรมีวดิโีอผา่นสญัญาณแบบ over-the-air จากบรกิารวดิโีอทาง
อนิเทอรเ์น็ตทีร่องรับ เมือ่คณุสตรมีวดิโีอ คณุสามารถเริม่ดไูดใ้นไมช่า้หลังจากเริม่ตน้ คณุไม่
จําเป็นตอ้งรอใหด้าวนโ์หลดวดิโีอทัง้หมดจนเสร็จ

เลอืก  และคน้หาวดิโีอ

การเลน่วดิโีอ
เลอืกวดิโีอ หากตอ้งการเขา้ใชง้านการควบคมุเครือ่งเลน่วดิโีอ ใหแ้ตะทีห่นา้จอ

วดิโีอบางรายการสามารถสตรมีแบบ over the air ได ้แตบ่างรายการอาจตอ้งดาวนโ์หลดมาไวท้ี่
โทรศัพทข์องคณุกอ่น การดาวนโ์หลดจะยังคงทํางานตอ่ในพืน้หลังหากคณุปิดแอปพลเิคชัน่
วดิโีอทีด่าวนโ์หลดจะจัดเก็บไวใ้น วดิโีอ

เคล็ดลบั: รับวดิโีอใหมจ่ากรา้นคา้ Nokia หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัรา้นคา้ Nokia
โปรดไปที ่www.nokia.com/support

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

เพลดิเพลนิไปกบัเสยีงรอบทศิทางผา่นหฟูงัของคณุ
คณุตอ้งการรับฟังเสยีงทีส่มจรงิและเขม้ขน้ของภาพยนตรห์รอืคอนเสริต์ราวกบัอยูใ่นสถานทีจ่รงิ
หรอืไม ่ดว้ยระบบหลายชอ่งเสยีง Dolby™ Digital Plus 5.1 คณุจะสามารถเพลดิเพลนิกบัการฟัง
เสยีงรอบทศิทางทีด่กีวา่หฟัูงอืน่ๆ

1 เชือ่มตอ่หฟัูงกบัโทรศัพทข์องคณุ
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2 เมือ่ตอ้งการเปิดใชง้านหรอืยกเลกิการใชง้านระบบเสยีงรอบทศิทาง  ใหเ้ลอืก  และ แอป
พลเิคช ัน่ > วดิโีอ > Dolby Headphone

หฟัูง Dolby™ สามารถใชเ้นือ้หา 5.1 แบบดัง้เดมิได ้แตก็่สามารถแปลงขอ้มลูแบบ 2 ชอ่งเสยีง
เป็นระบบเสยีงรอบทศิทางได ้

กลอ้งถา่ยรปูและคลงัภาพ

การถา่ยภาพ
เกีย่วกบักลอ้งถา่ยรปู
เลอืก 

ทําไมตอ้งถอืกลอ้งแยกตา่งหากเมือ่โทรศัพทข์องคณุมทีกุอยา่งทีค่ณุตอ้งการใชเ้พือ่เก็บภาพ
ความทรงจํา กลอ้งถา่ยรปูในโทรศัพทข์องคณุชว่ยใหค้ณุสามารถถา่ยภาพหรอืบันทกึวดิโีอได ้
อยา่งงา่ยดาย

กลอ้งทีด่า้นหลังโทรศัพทข์องคณุเป็นกลอ้งโฟกสัอตัโนมัติ 8 ลา้นพกิเซล เลนสม์มุกวา้ง Carl
Zeiss™ ชว่ยใหค้ณุจับภาพไดม้ากขึน้ ดว้ยการขยายมมุมองใหก้วา้งขึน้ เชน่ เมือ่ถา่ยภาพคนกลุม่
ใหญใ่นพืน้ทีจํ่ากดั

หลังจากนัน้ คณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์องคณุเพือ่ดหูรอืแกไ้ขภาพและดวูดิโีอ แบง่ปันภาพและ
วดิโีอบนอนิเทอรเ์น็ต หรอืสง่ภาพและวดิโีอไปยังอปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเขา้ใชง้านกลอ้งอยา่งรวดเร็ว ใหถ้อืโทรศัพทต์ัง้ขึน้และลากนิว้ของคณุ
จากดา้นลา่งของหนา้จอสมัผัสเขา้มาในหนา้จอ วางนิว้คา้งไวก้บัที่ จนกวา่แถบเปิดใชง้านดว่นจะ
ปรากฏขึน้

การถา่ยภาพ
เลอืก 

เลอืก  คา้งไว ้หากสญัลักษณ์สามเหลีย่มสฟ้ีาปรากฏขึน้ แสดงวา่ไดล็้อคโฟกสัแลว้ ในการ
ถา่ยภาพ ใหย้กนิว้ขึน้ อยา่เคลือ่นยา้ยโทรศัพทก์อ่นทีภ่าพถา่ยจะไดรั้บการจัดเก็บและโทรศัพท์
พรอ้มทีจ่ะถา่ยภาพใหม่
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การขยายหรอืยอ่
ใชปุ้่ มระดับเสยีง

การโฟกสัทีว่ตัถหุรอืพืน้ทีห่นึง่ๆ
แตะวตัถหุรอืพืน้ทีบ่นหนา้จอ
การแตะโฟกสัจะเปิดใชง้านเสมอ อยา่งไรก็ตาม ฟังกช์นันีจ้ะไมส่ามารถใชง้านไดใ้นโหมดถา่ย
ภาพววิหรอืกฬีา

เมือ่ถา่ยภาพ คณุสามารถจัดองคป์ระกอบภาพไดใ้หมโ่ดยไมส่ญูเสยีจดุโฟกสั

การจดัองคป์ระกอบภาพใหมข่ณะถา่ยภาพ
1 ในการล็อคโฟกสั ใหเ้ลอืก  คา้งไว ้โฟกสัจะถกูล็อคเมือ่รปูสีเ่หลีย่มสน้ํีาเงนิแสดงขึน้
2 จัดองคป์ระกอบภาพถา่ยใหม่
3 ในการถา่ยภาพ ใหย้กนิว้ขึน้

เคล็ดลบั: ในการทําเครือ่งหมายเลอืกภาพถา่ยเป็นรายการโปรดหลังจากทีถ่า่ย  ใหเ้ลอืก 
แตะทีห่นา้จอเพือ่ใหแ้สดงแถบเครือ่งมอืและเลอืก  จากนัน้ คณุจะพบภาพถา่ยบนแท็บ  ใน
คลังภาพ

ดว้ยคณุสมบัตกิารตรวจจับใบหนา้ คณุจะสามารถถา่ยภาพใบหนา้คนไดค้มชดั โดยจะใหโ้ฟกสั
สมดลุสขีาว และคา่เปิดรับแสงทีด่ทีีส่ดุ พรอ้มตกีรอบสีเ่หลีย่มครอบใบหนา้ แมว้า่ใบหนา้นัน้จะ
เคลือ่นทีอ่ยูก็่ตาม คณุสมบัตนิีไ้มส่ามารถใชไ้ดใ้นโหมดภาพววิ กฬีา กลางคนื และโหมดถา่ย
ภาพมาโคร

การเปิดหรอืปิดการตรวจจบัใบหนา้
แตะพืน้ทีก่ารตัง้คา่ และเปิดหรอืปิด การตรวจจบัใบหนา้

หากคณุแตะหนา้จอเพือ่ยา้ยโฟกสั การตรวจจับใบหนา้จะปิดการทํางาน ในการเปิดคณุสมบัตนิี้
อกีครัง้ ใหแ้ตะตรงกลางหนา้จอ คณุสมบัตกิารตรวจจับใบหนา้ยังเปิดทํางานเมือ่คณุเปลีย่นจาก
มมุมองอืน่มาสูก่ลอ้ง

ภาพถา่ยและวดิโีอทีบ่ันทกึดว้ยโทรศัพทข์องคณุจะถกูจัดเก็บใน คลังภาพ ในการเปิด คลังภาพ
ใหเ้ลอืก 

เคล็ดลบัเกีย่วกบักลอ้ง
เลอืก 

ตอ่ไปนีเ้ป็นเคล็ดลับทีช่ว่ยในการใชง้านกลอ้งของคณุ

• ใชม้อืทัง้สองถอืกลอ้งใหน้ิง่
• หากตอ้งการขยาย ใหใ้ชปุ้่ มเสยีงหรอืแถบเลือ่นการซมูบนหนา้จอ

เมือ่ขยาย คณุภาพรูปภาพอาจลดลง
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• เมือ่ตอ้งการหยดุถา่ยภาพหลังจากเลอืก  เลือ่นนิว้ของคณุออกจาก  แลว้ยกขึน้
• กลอ้งจะเขา้สูโ่หมดประหยัดพลังงานแบตเตอรีห่ลังจากไมม่กีารใชง้านประมาณหนึง่นาที

หากตอ้งการเปิดใชง้านกลอ้งอกีครัง้ ใหแ้ตะทีห่นา้จอ

ควรอยูห่า่งจากวตัถใุนระยะทีป่ลอดภัยเมือ่ตอ้งการใชแ้ฟลช หา้มใชแ้ฟลชเมือ่บคุคลหรอืสตัวอ์ยู่
ในระยะใกล ้และอยา่ใหม้อืหรอืวตัถอุืน่ใดบังแฟลชขณะถา่ยภาพ

• หากตอ้งการสลับระหวา่งการถา่ยรปูและการบันทกึวดิโีอ  ใหเ้ลอืก  หรอื 
• หากตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่กลอ้ง เชน่ แฟลช โหมดถา่ยภาพ อตัราสว่นภาพ และความ

ละเอยีด แตะพืน้ทีก่ารตัง้คา่  และเลอืกการตัง้คา่
• ตามคา่ทีต่ัง้ไว ้ภาพถา่ยใชอ้ตัราสว่นภาพ 16:9 และมคีวามละเอยีด 7 ลา้นพกิเซล อตัราสว่น

ภาพนีเ้หมาะทีส่ดุในการดภูาพถา่ยบนโทรทัศน์ เนือ่งจากจะไมม่แีถบสดํีาทีข่อบ เมือ่
ตอ้งการถา่ยภาพ 8 ลา้นพกิเซล ใหเ้ปลีย่นอตัราสว่นภาพเป็น 4:3 แตะพืน้ทีก่ารตัง้คา่ และ
เลอืกการตัง้คา่ทีเ่หมาะสม

• ในการแบง่ปันภาพถา่ยหรอืวดิโีอดว้ย NFC โดยตรงจากกลอ้ง ภาพถา่ยหรอืวดิโีอนัน้จําเป็น
ตอ้งแสดงบนหนา้จอ โดยคา่เริม่ตน้ เนือ้หาทีถ่า่ยไวจ้ะไมป่รากฏหลังจากถา่ยรูปหรอืบันทกึ
วดิโีอ ในการแสดงเนือ้หา ใหแ้ตะพืน้ทีก่ารตัง้คา่ และเลอืกการตัง้คา่ทีเ่หมาะสมสําหรับ
แสดงเนือ้หาทีถ่า่ยไว ้

• ในแอปพลเิคชัน่ทัง้หมด และแมแ้ตบ่นหนา้จอล็อค คณุสามารถเขา้ใชง้านกลอ้งไดง้า่ยๆ ถอื
โทรศัพทต์ัง้ขึน้ และลากนิว้ของคณุจากสว่นลา่งของหนา้จอสมัผัสเขา้มาในหนา้จอ  วางนิว้
คา้งไวก้บัที ่จนกวา่แถบเปิดใชง้านดว่นจะปรากฏขึน้

การถา่ยรปูระยะใกล้
เป็นเรือ่งยากทีจ่ะถา่ยภาพวตัถขุนาดเล็ก เชน่ แมลง หรอืดอกไม ้ใหอ้ยูใ่นโฟกสั คณุตอ้งเคลือ่น
กลอ้งเขา้ไปใหใ้กลว้ตัถมุากขึน้ หากตอ้งการใหภ้าพคมชดัแมใ้นรายละเอยีดทีเ่ล็กทีส่ดุ ใหใ้ช ้
โหมดระยะใกล ้

เลอืก 

การเปิดใชง้านโหมดระยะใกล้
แตะพืน้ทีก่ารตัง้คา่ และใน การถา่ยภาพ เลอืก มาโคร

การถา่ยภาพในทีม่ดื
ตอ้งการถา่ยภาพใหด้ขีึน้แมอ้ยูใ่นทีแ่สงนอ้ยใชห่รอืไม่ ใหเ้ปิดใชง้านโหมดกลางคนื

เลอืก 

การเปิดใชง้านโหมดกลางคนื
แตะพืน้ทีก่ารตัง้คา่ และใน การถา่ยภาพ เลอืก กลางคนื
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เคล็ดลบั: คณุยังสามารถบันทกึวดิโีอในทีม่ดืได  ้หากตอ้งการเปิดโหมดวดิโีอตอนกลางคนื ให ้
สลับเป็นโหมดวดิโีอ แตะพืน้ทีก่ารตัง้คา่ และเลอืก วดิโีอตอนกลางคนื

การถา่ยภาพวตัถทุีเ่คลือ่นไหว
คณุอยูใ่นการแขง่กฬีาและตอ้งการถา่ยภาพดว้ยโทรศัพทข์องคณุใชไ่หม  ใชโ้หมดกฬีาเพือ่ถา่ย
ภาพทีค่มชดัของบคุคลทีกํ่าลังเคลือ่นไหว

เลอืก 

การเปิดใชง้านโหมดกฬีา
แตะพืน้ทีก่ารตัง้คา่ และใน การถา่ยภาพ เลอืก กฬีา

การถา่ยภาพตอ่เนือ่ง
คณุตอ้งการถา่ยภาพจํานวนมากอยา่งรวดเร็วใชห่รอืไม่  เพือ่จับภาพการเคลือ่นไหวหรอือารมณ์
บนใบหนา้ทีส่มบรูณ์แบบไว ้ใชโ้หมดชตัเตอรต์อ่เนือ่ง

เลอืก 

การเปลีย่นโหมดชตัเตอร์
แตะพืน้ทีก่ารตัง้คา่ แลว้เปิด โหมดชตัเตอรต์อ่เนือ่ง

การจดัเก็บขอ้มลูทีต่ ัง้ลงในภาพถา่ยและวดิโีอ
หากบางครัง้คณุตอ้งการคน้หาภาพถา่ยหรอืวดิโีอทัง้หมดทีถ่า่ยในสถานทีห่นึง่  หรอืนกึไมอ่อก
วา่คณุอยูท่ีไ่หนตอนทีค่ณุถา่ยภาพหรอืวดิโีอนี้ คณุสามารถตัง้คา่โทรศัพทข์องคณุใหบั้นทกึทีต่ัง้
โดยอตัโนมตัแิละเพิม่แท็กทางภมูศิาสตรล์งในภาพถา่ยและวดิโีอของคณุ

GPS จะถกูนํามาใชใ้นการบันทกึพกิดัของทีต่ัง้ของคณุ การตดิแท็กทางภมูศิาสตรจ์ะแปลงพกิดั
เป็นแท็กทีต่ัง้พรอ้มดว้ยขอ้มลูของประเทศและเมอืง เป็นตน้ นีเ่ป็นบรกิารเครอืขา่ยและอาจสง่ผล
ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

ขอ้มลูทีต่ัง้อาจไมม่ใีหบ้รกิารครบทกุภมูภิาค

เลอืก 

คณุตอ้งเปิด GPS กอ่น คณุจงึจะเปิดแท็กทางภมูศิาสตรไ์ด ้

การเปิดใชง้าน GPS และการแท็กทางภมูศิาสตร์
1 แตะพืน้ทีก่ารตัง้คา่ และเลอืก ใช ้GPS

อาจใชเ้วลานานเพือ่รับพกิดัของสถานที่ การใหบ้รกิารและคณุภาพของสญัญาณ GPS อาจ
ไดรั้บผลกระทบจากสถานที ่อาคารกอ่สรา้ง สิง่กดีขวางทางธรรมชาต ิและสภาพอากาศ
คณุลักษณะนีจํ้าเป็นตอ้งใชบ้รกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย

2 เลอืก ใช ้แท็กพกิดั

กลอ้งถา่ยรปูและคลงัภาพ 67



เคล็ดลบั: นอกจากนีค้ณุยังสามารถเพิม่หรอืแกไ้ขแท็กทางภมูศิาสตรใ์นภายหลัง  ใน คลังภาพ

คณุสามารถแนบขอ้มลูสทีต่ัง้กบัภาพหรอืคลปิวดิโีอได  ้หากมขีอ้มลูทีต่ัง้ บคุคลอืน่อาจเห็น
ขอ้มลูทีต่ัง้ของคณุ หากภาพและคลปิวดิโีอไดรั้บการแบง่ใช ้

การบนัทกึวดิโีอ
การบนัทกึวดิโีอ
นอกจากการถา่ยภาพดว้ยโทรศัพทแ์ลว้ คณุยังสามารถบันทกึชว่งเวลาพเิศษของคณุเป็นวดิโีอ
ไดด้ว้ย

เลอืก 

1 หากตอ้งการสลับจากโหมดภาพถา่ยเป็นโหมดวดิโีอ หากจําเป็น ใหเ้ลอืก 
2 ในการเริม่ตน้บันทกึ เลอืก  ไอคอนบันทกึสแีดงจะปรากฏขึน้
3 หากตอ้งการหยดุบันทกึ เลอืก  วดิโีอจะไดรั้บการจัดเก็บโดยอตัโนมัตใิน คลังภาพ หาก

ตอ้งการเปิด คลังภาพ เลอืก 

การสง่และแบง่ปนัภาพถา่ยและวดิโีอ
การสง่ภาพถา่ยหรอืวดิโีอ
คณุสามารถสง่ภาพถา่ยและวดิโีอในขอ้ความมัลตมิเีดยีหรอืขอ้ความอเีมล  หรอืโดยใช ้
Bluetooth หรอื NFC

เลอืก 

การสง่ในขอ้ความมลัตมิเีดยี
1 ถา่ยรปูหรอืบันทกึวดิโีอ
2 เลอืก  >  และ  ขอ้ความมลัตมิเีดยี
3 ในการเลอืกผูรั้บจากรายชือ่ของคณุ เลอืก ถงึ >  ในการเขยีนชือ่ผูรั้บหรอืเบอรโ์ทรศัพท์

ดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืกชอ่ง ถงึ แลว้เขยีนชือ่หรอืเบอรโ์ทรศัพท์
4 เลอืก สง่

การสง่ในอเีมล
1 ถา่ยรปูหรอืบันทกึวดิโีอ
2 เลอืก  >  และ  อเีมล
3 ในการเลอืกผูรั้บจากรายชือ่ของคณุ เลอืก  คณุยังสามารถเขยีนทีอ่ยูใ่นชอ่ง ถงึ ได ้
4 เลอืก สง่

การสง่โดยใช ้Bluetooth
1 ถา่ยรปูหรอืบันทกึวดิโีอ
2 เลอืก  >  และ  Bluetooth
3 เลอืกอปุกรณ์ทีจ่ะเชือ่มตอ่ แลว้เลอืก ทําตอ่
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4 หากอปุกรณ์อกีเครือ่งตอ้งการใหร้ะบรุหัสผา่น ใหป้้อนรหสัผา่น

การสง่โดยใช ้NFC
1 ถา่ยรูปหรอืบันทกึวดิโีอ
2 เลอืก  >  และ  NFC
3 แตะโทรศัพทเ์ครือ่งอืน่ดว้ยบรเิวณ NFC ของโทรศัพทข์องคณุ

การแบง่ปนัภาพถา่ยหรอืวดิโีอจากกลอ้งโดยตรง
หลังถา่ยภาพหรอืบันทกึวดิโีอ คณุสามารถอพัโหลดภาพถา่ยหรอืวดิโีอของคณุขึน้ไปยังบรกิาร
แบง่ปันภาพได ้

เลอืก 

1 ถา่ยรูปหรอืบันทกึวดิโีอ
2 เลอืก 
3 หากจําเป็น ใหแ้ตะหนา้จอเพือ่แสดงแถบเครือ่งมอื และเลอืก  > บญัชใีหม่
4 ลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารแบง่ปัน แลว้ทําตามคําแนะนําทีป่รากฏ

เคล็ดลบั: นอกจากนี้ คณุยังสามารถแบง่ปันรูปภาพหรอืวดิโีอจาก คลังภาพ หรอืกบัโทรศัพท์
เครือ่งอืน่ทีส่นับสนุน NFC ในการแบง่ปันดว้ย NFC หลังจากทีถ่า่ยภาพหรอืบันทกึวดิโีอ ใหส้มัผัส
บรเิวณ NFC ของโทรศัพทเ์ครือ่งอืน่ดว้ยบรเิวณ NFC ของโทรศัพทข์องคณุ

บรกิารแบง่ปันบางประเภทเทา่นัน้ทีส่นับสนุนรปูแบบไฟลทั์ง้หมดหรอืวดิโีอทีบ่ันทกึดว้ยความ
ละเอยีดสงู

คลงัภาพ
เกีย่วกบัคลงัภาพ
เลอืก 

ภาพถา่ยทีค่ณุถา่ยหรอืวดิโีอทีค่ณุบันทกึไวจ้ะถกูจัดเก็บใน คลังภาพ ซึง่คณุสามารถดแูละแกไ้ข
ได ้

คณุยังสามารถดภูาพถา่ยและวดิโีอบนทวีทีีใ่ชร้ว่มกนัได ้

ในการคน้หาภาพถา่ยและวดิโีอไดง้า่ยๆ ใหเ้พิม่แท็กในภาพหรอืวดิโีอ หรอืทําเครือ่งหมายวา่เป็น
รายการโปรด

การดภูาพถา่ยหรอืวดิโีอ
เลอืก 
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การเรยีกดภูาพถา่ยและวดิโีอ
ในการเรยีกดภูาพถา่ยทีอ่ยูใ่นโทรศัพทห์รอืวดิโีอทกุรายการทีบ่ันทกึดว้ยกลอ้งในโทรศัพท์  ให ้
เลอืก  แลว้ใหเ้ลือ่นขึน้หรอืลง ในการเรยีกดภูาพถา่ยทีถ่า่ยไวห้รอืวดิโีอทีบ่ันทกึไวด้ว้ยกลอ้ง
ในโทรศัพท ์ใหเ้ลอืก  แลว้ใหเ้ลือ่นขึน้หรอืลง

การดภูาพถา่ยในโหมดเต็มหนา้จอ
เลอืกภาพถา่ย ในการแสดงแถบเครือ่งมอื ใหแ้ตะทีภ่าพถา่ย

การขยายหรอืยอ่
ใหแ้ตะนิว้สองนิว้บนหนา้จอ และเลือ่นนิว้ของคณุแยกออกจากกนัหรอืเขา้หากนั

เคล็ดลบั: ในการยอ่หรอืขยายอยา่งรวดเร็ว ใหแ้ตะทีห่นา้จอสองครัง้

การดภูาพถา่ยเป็นสไลดโ์ชว์
เลอืกภาพถา่ย แตะหนา้จอเพือ่แสดงแถบเครือ่งมอื และเลอืก  > สไลดโ์ชว ์สไลดโ์ชวจ์ะเริม่
จากภาพถา่ยทีเ่ลอืก ในการหยดุสไลดโ์ชว ์ใหแ้ตะทีห่นา้จอ

การเลน่วดิโีอ
เลอืกวดิโีอ

อปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดส้ามารถสง่ภาพถา่ยและวดิโีอถงึคณุได  ้คณุสามารถดภูาพถา่ยทีไ่ดรั้บ
โดยตรงใน คลังภาพ และรับวดิโีอใน วดิโีอ

การจดัระเบยีบภาพถา่ยและวดิโีอของคณุ
ในการจัดระเบยีบภาพถา่ยและวดิโีอของคณุ ใหเ้พิม่แท็กในภาพหรอืวดิโีอ หรอืทําเครือ่งหมาย
วา่เป็นรายการโปรด ดว้ยแท็กและรายการโปรด คณุจะสามารถจัดหมวดหมูแ่ละคน้หาภาพถา่ย
และวดิโีอใน คลังภาพ ไดง้า่ยๆ

เลอืก 

แท็กคอืคําหลักทีค่ณุสามารถสรา้งและแนบไปกบัภาพถา่ยและวดิโีอของคณุ แท็กทางภมูศาสตริ ์
เป็นแท็กทีม่ขีอ้มลูทีต่ัง้เชน่ ประเทศและเมอืง
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การเพิม่แท็ก
1 เลอืกภาพถา่ยหรอืวดิโีอ แตะหนา้จอเพือ่แสดงแถบเครือ่งมอื และเลอืก  > แกไ้ขแท็ก
2 เลอืกแท็ก ในการสรา้งแท็กใหม่ เลอืก เพิม่แท็กใหม่

คณุยังสามารถเพิม่แท็กเดยีวกนัใหก้บัภาพถา่ยหรอืวดิโีอหลายรายการพรอ้มกนัได ้

การเพิม่แท็กใหก้บัภาพถา่ยหรอืวดิโีอหลายรายการ
1 ใน คลังภาพ มมุมองหลัก เลอืก  > แกไ้ขแท็ก
2 เลอืกภาพถา่ยหรอืวดิโีอและ แกไ้ขแท็ก
3 เลอืกแท็กหรอืสรา้งแท็กใหม่ และเลอืก เรยีบรอ้ย

การเพิม่แท็กทางภมูศิาสตร์
เลอืกภาพถา่ยหรอืวดิโีอ แตะหนา้จอเพือ่แสดงแถบเครือ่งมอื และเลอืก  > แกไ้ขแท็ก >
แกไ้ขแท็กพกิดั ยา้ยตัวระบไุปยังทีต่ัง้ทีถ่กูตอ้ง แลว้เลอืก เรยีบรอ้ย > เรยีบรอ้ย

การดภูาพถา่ยและวดิโีอทีต่รงกบัแท็ก
ในมมุมองหลัก คลังภาพ ใหเ้ลอืก  > กรองตามแท็ก แลว้เลอืกแท็กและ ดู
คณุยังสามารถดภูาพถา่ยและวดิโีอทีต่รงกนัหลายแท็กได  ้การเลอืกหลายๆ แท็กจะแสดง
ภาพถา่ยและวดิโีอทีถ่กูเลอืกไวด้ว้ยแท็กทีเ่ลอืกทัง้หมด

การทําเครือ่งหมายเป็นรายการโปรด
เลอืกภาพถา่ยหรอืวดิโีอ แตะหนา้จอเพือ่แสดงแถบเครือ่งมอื และเลอืก 

การดภูาพถา่ยและวดิโีอทีท่ําเครือ่งหมายเป็นรายการโปรด
ในมมุมองหลัก คลังภาพ ใหเ้ปิดแท็บ 

การตดิแท็กบคุคลในภาพถา่ยของคณุ
หากตอ้งการรวมชือ่เขา้กบัใบหนา้บคุคลในภาพถา่ยของคณุอยา่งงา่ย  เพิม่แท็กใบหนา้ลงใน
ภาพถา่ยใน คลังภาพ

เลอืก 

การจดจําใบหนา้ตอ้งเปิดทํางานอยูก่อ่น คณุจงึจะเพิม่แท็กใบหนา้ได ้

การเปิดใชง้านการจดจําใบหนา้
เลอืก  และ แอปพลเิคช ัน่ > คลงัภาพ และเปิดทํางาน การจดจําใบหนา้

การเพิม่แท็กใบหนา้ลงในใบหนา้ทีไ่มรู่จ้กัชือ่
1 เลอืกภาพถา่ย แตะหนา้จอเพือ่แสดงแถบเครือ่งมอื และเลอืกกรอบทีม่เีครือ่งหมายคําถาม
2 เขยีนชือ่ หรอืเลอืก  และเลอืกบคุคลจากรายการรายชือ่ของคณุ
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3 เลอืก จดัเก็บ

หลังจากคณุไดร้ะบชุือ่ใหก้บัใบหนา้หนึง่ 2-3 ครัง้แลว้ แอปพลเิคชัน่จะเริม่แนะนําชือ่สําหรับ
ใบหนา้ทีจ่ดจําได ้

การยอมรบัหรอืการเปลีย่นแปลงแท็กใบหนา้ทีแ่นะนํา
1 เลอืกภาพถา่ย แตะหนา้จอเพือ่แสดงแถบเครือ่งมอื และเลอืกกรอบทีม่ชี ือ่แนะนํา
2 ในการยอมรับชือ่ทีแ่นะนํา เลอืก จดัเก็บ หากตอ้งการเปลีย่นชือ่ เลอืก  แลว้เลอืกบคุคล

จากรายการรายชือ่ของคณุ คณุยังสามารถเริม่เขยีนชือ่ และโทรศัพทจ์ะแนะนําชือ่ทีต่รงกนั
จากรายการรายชือ่ของคณุ

เคล็ดลบั: ในการยอมรับชือ่ทีแ่นะนําอยา่งรวดเร็ว ใหแ้ตะทีก่รอบสองครัง้
3 เลอืก จดัเก็บ

การดภูาพถา่ยทีต่ดิแท็ก
ในมมุมองหลัก คลังภาพ เปิดแท็บ 

แท็กใบหนา้ทัง้หมดทีค่ณุเพิม่ลงในภาพถา่ยในโทรศัพทข์องคณุอาจไมป่รากฏใหเ้ห็นเมือ่คณุ
แบง่ปันภาพถา่ยในบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคม ในบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมบางอยา่ง 
คณุสามารถเพิม่แท็กใบหนา้ไดเ้ฉพาะกบับคุคลทีอ่ยูใ่นรายชือ่เพือ่นของคณุเทา่นัน้

การดภูาพถา่ยหรอืวดิโีอบนทวีี
ตอ้งการแสดงภาพถา่ยและวดิโีอบนโทรศัพทใ์หเ้พือ่นและครอบครัวของคณุดใูชห่รอืไม่ เชือ่ม
ตอ่โทรศัพทก์บัทวีทีีใ่ชร้ว่มกนัได  ้และดภูาพถา่ยและวดิโีอบนหนา้จอขนาดใหญก่วา่เดมิ

คณุตอ้งใชส้ายเชือ่มตอ่วดิโีอ Nokia (จําหน่ายแยกตา่งหาก) และอาจตอ้งปรับเปลีย่นการตัง้คา่
ชอ่งสญัญาณออกของทวีี

การเปลีย่นการต ัง้คา่ชอ่งสญัญาณออกของทวีี
เลอืก  และ อปุกรณ์เสรมิ > สญัญาณทวีอีอก

หา้มเชือ่มตอ่ผลติภัณฑท์ีส่ง่สญัญาณขาออกเพราะอาจสรา้งความเสยีหายใหก้บัโทรศัพทไ์ด ้
หา้มเชือ่มตอ่แหลง่จา่ยไฟใดๆ เขา้กับชอ่งเสยีบชดุหฟัูงของ Nokia หากคณุเชือ่มตอ่อปุกรณ์
ภายนอกหรอืชดุหฟัูงใดๆ ทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองโดย Nokia ใหใ้ชก้บัโทรศัพทน์ี้ เขา้กบัชอ่งเสยีบ
ชดุหฟัูง โปรดใหค้วามสําคัญกบัระดับเสยีงใหม้ากเป็นพเิศษ

1 ตอ่สายเชือ่มตอ่วดิโีอ Nokia ทีช่อ่งรับสัญญาณภาพของโทรทัศนท์ีใ่ชร้ว่มกนัได  ้สขีองปล๊ัก
ตอ้งตรงกบัสขีองชอ่งตอ่

2 เสยีบปลายอกีดา้นหนึง่ของสายเชือ่มตอ่วดิโีอ Nokia เขา้กบัชอ่งเสยีบชดุหฟัูงในโทรศัพท์
ของคณุ

3 เลอืกภาพถา่ยหรอืวดิโีอ
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เคล็ดลบั: หากทวีขีองคณุรองรับ DLNA และเชือ่มตอ่กับ WLAN คณุสามารถดภูาพถา่ยและ
วดิโีอโดยไมต่อ้งตอ่สายเคเบลิ โปรดดทูี ่“การดภูาพถา่ยและวดิโีอแบบไรส้ายบนระบบความ
บันเทงิภายในบา้นของคณุ” หนา้ 74

ตวัแกไ้ขภาพถา่ย
การแกไ้ขภาพทีค่ณุถา่ย
คณุตอ้งการครอบตัดภาพถา่ยของคณุหรอืลบตาแดงออกใชห่รอืไม่ คณุสามารถแกไ้ขภาพถา่ย
ทีค่ณุถา่ยขึน้ดว้ยโทรศัพทข์องคณุไดอ้ยา่งงา่ยๆ

เมือ่คณุแกไ้ขภาพถา่ย คณุจะไมส่ญูเสยีภาพถา่ยตน้ฉบับของคณุ หมายความวา่ คณุสามารถ
ยกเลกิการแกไ้ขทัง้หมดหรอืเปลีย่นกลับเป็นภาพถา่ยตน้ฉบับไดท้กุเมือ่ทีต่อ้งการ

เลอืก 

การใชเ้อฟเฟ็กต์
เลอืกภาพถา่ย แตะหนา้จอเพือ่แสดงแถบเครือ่งมอื และเลอืก  > แกไ้ข และตัวเลอืกที่
ตอ้งการ การเปลีย่นแปลงทีค่ณุทําจะไดรั้บการจัดเก็บโดยอตัโนมัติ

คณุสามารถเลกิทําหรอืทําซ้ําการเปลีย่นแปลงได  ้แมห้ลังจากทีปิ่ด คลังภาพ หรอืรสีตารท์
โทรศัพท์

การเลกิทําหรอืทําเอฟเฟ็กตซํ์า้
เลอืก  หรอื 

หากตอ้งการดภูาพถา่ยทีแ่กไ้ขของคณุ ใหเ้ลอืก 

การรเีซ็ตเป็นคา่ด ัง้เดมิ
เลอืกภาพถา่ย แตะหนา้จอเพือ่แสดงแถบเครือ่งมอื และเลอืก  > แกไ้ข > รเีซ็ตเป็นคา่
ด ัง้เดมิ
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ตวัแกไ้ขวดิโีอ
การแกไ้ขวดิโีอของคณุ
ตัดตอ่วดิโีอของคณุตามทีจํ่าเป็น

เลอืก  และวดิโีอ

1 แตะหนา้จอเพือ่แสดงแถบเครือ่งมอื และเลอืก  > แกไ้ข
2 ลากตัวจับเพือ่กําหนดจดุเริม่ตน้และจดุสิน้สดุของวดิโีอ
3 ในการเพิม่เพลงลงในวดิโีอ เลอืก 
4 ในการดตูัวอยา่งวดิโีอ ใหเ้ลอืก 
5 ในการจัดเก็บวดิโีอของคณุ ใหเ้ลอืก เรยีบรอ้ย

หากคณุพยายามสง่วดิโีอในขอ้ความมัลตมิเีดยี และขนาดหรอืความยาวไฟลเ์กนิกวา่ขดีจํากดัที่
กําหนดไว ้ตัวแกไ้ขวดิโีอจะเปิดขึน้โดยอัตโนมัติ

การดภูาพถา่ยและวดิโีอแบบไรส้ายบนระบบความบนัเทงิภายในบา้นของคณุ
คณุสามารถสตรมีภาพถา่ยและวดิโีอบนโทรศัพทไ์ปยังอปุกรณ์อืน่ทีส่นับสนุน  DLNA เชน่ ทวีี

กอ่นเริม่การใช ้แน่ใจวา่การตัง้คา่เครอืขา่ยของคณุถกูตอ้ง โปรดดทูี ่“เกีย่วกบัการสตรมีไฟลส์ือ่
ของคณุ” หนา้ 34

1 หากจําเป็น ใหเ้ปิดเซริฟ์เวอรก์ารแบง่ปันสือ่ เลอืก  และ อปุกรณ์ > การต ัง้คา่การแบง่
ปนัสือ่ > การแบง่ปนัสือ่ > เปิด
หากตอ้งการเขา้ถงึเซริฟ์เวอรก์ารแบง่ปันสือ่จากเมนูสถานะ  ใหเ้ปลีย่น แสดงการแบง่ปนั
สือ่ในเมนูสถานะเสมอ เป็น เปิด

2 หากระบบรอ้งขอ ใหพ้มิพร์หสัผา่น WLAN
3 ดแูละควบคมุการแสดงภาพถา่ยและวดิโีอบนอปุกรณ์อืน่ทีส่นับสนุน DLNA

แผนทีแ่ละการนําทาง

GPS
เกีย่วกบัวธิกีารจดัตาํแหนง่
โทรศัพทจ์ะแสดงทีต่ัง้ของคณุโดยใชก้ารจัดตําแหน่งของ GPS, A-GPS, WLAN หรอืเซลลลูาร์

Global Positioning System (GPS) คอืระบบนําทางผา่นดาวเทยีมทีใ่ชส้ําหรับการคํานวณทีต่ัง้
ของคณุ Assisted GPS (A-GPS) คอืบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยทีจ่ะสง่ขอ้มลู GPS ใหค้ณุ ซึง่
จะชว่ยปรับปรงุความเร็วของการจัดตําแหน่ง นอกจากนี้ ยังอาจมกีารใชอ้ปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ
สําหรับ GPS เพือ่ปรับปรงุและเพิม่ความเร็วในการจัดตําแหน่ง ซึง่อาจตอ้งมกีารถา่ยโอนขอ้มลู
ขนาดเล็กผา่นเครอืขา่ยเซลลลูาร์

การจัดตําแหน่ง Wireless local area network (WLAN) ชว่ยเพิม่ความแมน่ยําของตําแหน่งเมือ่
สญัญาณ GPS ไมส่ามารถใชไ้ด ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่คณุอยูใ่นอาคารหรอืระหวา่งอาคารสงู
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ดว้ยการจัดตําแหน่งเซลลลูาร์ ตําแหน่งจะถกูกําหนดผา่นทางเสาอากาศเครอืขา่ยเซลลลูารท์ี่
โทรศัพทข์องคณุกําลังเชือ่มตอ่อยู่

เพือ่ประหยัดคา่ใชจ้่ายขอ้มลู คณุสามารถเลกิใชง้าน A-GPS ในการตัง้คา่การจัดตําแหน่ง
โทรศัพทข์องคณุ แตก่ารคํานวณทีต่ัง้ของคณุอาจใชเ้วลานานขึน้

คณุสามารถเลกิใชง้าน WLAN ในการตัง้คา่การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตของโทรศัพทข์องคณุ

ความแมน่ยําของการจัดตําแหน่งอาจแตกตา่งกนั ตัง้แตไ่มก่ีเ่มตรจนถงึหลายกโิลเมตร ทัง้นีข้ ึน้
อยูก่บัวธิกีารจัดตําแหน่งทีใ่ชง้าน

การใหบ้รกิารและคณุภาพของสญัญาณ GPS อาจไดรั้บผลกระทบจากสถานที่ ตําแหน่ง
ดาวเทยีม อาคารกอ่สรา้ง สิง่กดีขวางทางธรรมชาต ิสภาพอากาศ และการปรับดาวเทยีม GPS
โดยรัฐบาลสหรัฐ บรเิวณในอาคารหรอืชัน้ใตด้นิอาจไมม่สีญัญาณ GPS

GPS ไมส่ามารถนํามาใชเ้พือ่วดัตําแหน่งทีตั่ง้อยา่งละเอยีดแมน่ยําได  ้และคณุไมค่วรทีจ่ะเชือ่
ขอ้มลูสถานทีจ่าก GPS หรอืเครอืขา่ยเซลลลูารเ์พยีงอยา่งเดยีว

ขอ้มลูพกิดัอาจไมม่ใีหบ้รกิารครบทกุภมูภิาค

การเลกิใชง้าน GPS แบบชว่ยเหลอื (A-GPS)
GPS แบบชว่ยเหลอื (A-GPS) จะชว่ยใหโ้ทรศัพทกํ์าหนดทีต่ัง้ปัจจุบันของคณุไดเ้ร็วขึน้ A-GPS
เป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย เพือ่ประหยัดคา่ใชจ้่ายขอ้มลู โดยเฉพาะเมือ่คณุไปตา่ง
ประเทศ คณุสามารถยกเลกิการใชบ้รกิารได ้

เลอืก  และ อปุกรณ์ > GPS และการจดัตําแหนง่ และเลกิใชง้าน การเชือ่มตอ่ขอ้มลู
ื

บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย Assisted GPS (A-GPS) จะดงึขอ้มลูตําแหน่งโดยใชเ้ครอืขา่ย
เซลลลูาร ์และชว่ยเหลอื GPS ในการคํานวณตําแหน่งปัจจบุันของคณุ

โทรศัพทข์องคณุไดรั้บการกําหนดคา่ไวล้ว่งหนา้เพือ่ใชบ้รกิาร  Nokia A-GPS ได ้หากการตัง้คา่
A-GPS เฉพาะของผูใ้หบ้รกิารไมม่ใีหบ้รกิาร ขอ้มลูความชว่ยเหลอืจะเรยีกขอ้มลูจากเซริฟ์เวอร์
บรกิาร Nokia A-GPS เมือ่ตอ้งการเทา่นัน้

คณุตอ้งมจีดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตสําหรับขอ้มลูมอืถอืทีกํ่าหนดไวใ้นโทรศัพทเ์พือ่ดงึขอ้มลูความ
ชว่ยเหลอื

หมายเหตุ: การใชว้ธิกีารระบตํุาแหน่งอาจมกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูทีต่ัง้ ตัวระบเุครอืขา่ยไร ้
สายทีม่ากบัโทรศัพทข์องคณุ หรอืตัวระบผุูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยทีม่เีซริฟ์เวอรท์ีต่ัง้ Nokia ดําเนนิ
การกบัขอ้มลูเหลา่นีโ้ดยไมเ่ปิดเผยชือ่ โทรศัพทข์องคณุอาจเชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอรข์องผูใ้ห ้
บรกิารเครอืขา่ยอืน่ๆ ซึง่ Nokia ไมไ่ดเ้ป็นผูค้วบคมุหรอืดําเนนิการ โดยขึน้อยูก่บัการตัง้คา่การจัด
ตําแหน่งและการใชบ้รกิารทีต่ัง้ของคณุ ตรวจสอบนโยบายความเป็นสว่นตัวของผูใ้หบ้รกิารเหลา่
นัน้เพือ่ทําความเขา้ใจกบัวธิทีีพ่วกเขาดําเนนิการกบัขอ้มลูทีต่ัง้ของคณุ
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เคล็ดลบัในการสรา้งการเชือ่มตอ่ GPS

การตรวจสอบสถานะสญัญาณดาวเทยีม
 ในบรเิวณสถานะจะแสดงการเชือ่มตอ่ GPS ทีใ่ชง้านอยู่

หากไมพ่บสญัญาณดาวเทยีม ใหพ้จิารณาดังตอ่ไปนี้:

• หากคณุอยูภ่ายในอาคาร ใหอ้อกไปภายนอกอาคารเพือ่ใหรั้บสัญญาณไดด้ขีึน้
• หากคณุอยูน่อกอาคาร ใหย้า้ยไปยังพืน้ทีเ่ปิดโลง่มากขึน้
• หากสภาพอากาศไมด่ี อาจสง่ผลกระทบตอ่ความแรงของสญัญาณ
• ยานพาหนะบางคันใชห้นา้ตา่งทีเ่ป็นกระจกสี (Athermic) ซึง่อาจปิดกัน้สัญญาณดาวเทยีม
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มอืคณุไมไ่ดบ้ังเสาอากาศ

• ใชต้ัวรับ GPS ภายนอก

ตัวรับ GPS ใชพ้ลังงานจากแบตเตอรีโ่ทรศัพท์ การใช ้GPS อาจทําใหพ้ลังงานจากแบตเตอรี่
หมดเร็วขึน้

แผนที่
เกีย่วกบัแผนที่
เลอืก 

แผนทีจ่ะแสดงใหเ้ห็นสิง่ทีอ่ยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง และนําทางไปในทีท่ีค่ณุตอ้งการไป

• คน้หาเมอืง ถนน และสถานทีท่ีส่นใจ
• วางแผนเสน้ทางของคณุ
• คน้หาเสน้ทางของคณุดว้ยทศิทางแบบเลีย้วตอ่เลีย้ว

บรกิารบางอยา่งอาจไมส่ามารถใชไ้ดใ้นทกุประเทศ และอาจมใีหเ้ฉพาะในบางภาษา บรกิารอาจ
จะขึน้อยูก่บัเครอืขา่ย สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู
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เนือ้หาของแผนทีด่จิทัิลอาจไมถ่กูตอ้งแมน่ยําและครบถว้นสมบรูณ์เสมอไป  ไมค่วรวางใจวา่
เนือ้หาหรอืบรกิารนีจ้ะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยามจําเป็น  อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณี
ฉุกเฉนิ

เนือ้หาบางอยา่งถกูสรา้งโดยบรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ช่ Nokia เนือ้หาอาจไมถ่กูตอ้ง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความ
พรอ้มในการใหบ้รกิาร

การดทูีต่ ัง้ของคณุและแผนที่
ดทูีต่ัง้ปัจจบุันของคณุบนแผนที ่และเรยีกดแูผนทีข่องเมอืงและประเทศตา่งๆ

เลอืก 

 แสดงทีต่ัง้ปัจจบุันของคณุ หากม ีหากไมม่ขีอ้มลูทีต่ัง้ปัจจุบันของคณุ  จะแสดงทีต่ัง้ทีส่ดุ
ทา้ยทีรู่จั้ก

การเรยีกดแูผนที่
1 ลากแผนทีด่ว้ยนิว้ของคณุ แผนทีจ่ะหนัไปทางทศิเหนอืตามคา่เริม่ตน้
2 นอกจากนี้ คณุยังสามารถใชน้ิว้สองนิว้หมนุแผนทีไ่ดด้ว้ย

ในการเปิดใชง้านการหมนุดว้ยสองนิว้ ใหเ้ลอืก  > Settings และเปิดใชง้าน Two-
finger map rotation

การดทูีต่ ัง้ปจัจบุนั
เลอืก  บนแผนที่

หากคณุคน้หาหรอืเรยีกดทูีต่ัง้ และดรูายละเอยีดเกีย่วกบัทีตั่ง้ ขอ้มลูสําหรับทีต่ัง้ทีค่ณุกําลังดอูยู่
จะปรากฏขึน้ ในการกลับไปดทูีต่ัง้ปัจจบุันของคณุ หรอืในการดขูอ้มลูสําหรับทีตั่ง้ปัจจบุันของ
คณุ ใหเ้ลอืก 

การขยายหรอืยอ่
หากตอ้งการขยาย ใหแ้ตะสองครัง้บนแผนที ่หรอืวางนิว้สองนิว้บนแผนทีแ่ลว้เลือ่นนิว้แยกออก
จากกนั หากตอ้งการยอ่ เลือ่นนิว้ของคณุเขา้หากนั
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เคล็ดลบั: นอกจากนี้ คณุยังสามารถใชแ้ถบขยาย ในการแสดงแถบในมมุมองตา่งๆ ใหเ้ลอืก
 > Settings และเปิดใชง้าน Zoom bar

หากคณุเรยีกดบูรเิวณทีแ่ผนทีถ่นนทีจั่ดเก็บอยูใ่นโทรศัพทข์องคณุไมค่รอบคลมุ  และคณุมกีาร
เชือ่มตอ่ขอ้มลูทีใ่ชง้านอยู่ แผนทีถ่นนใหมจ่ะถกูดาวนโ์หลดโดยอัตโนมตัิ

แผนทีถ่นนใหมจ่ะถกูดาวนโ์หลดดว้ยหากคณุอพัเกรดเป็นแอปพลเิคชัน่แผนทีรุ่น่ลา่สดุ

ความครอบคลมุของแผนทีจ่ะแตกตา่งกนัไปตามประเทศและภมูภิาค

การเปลีย่นรปูลกัษณ์ของแผนที่
ดแูผนทีใ่นโหมดตา่งๆ เพือ่ใหส้ามารถระบตํุาแหน่งทีค่ณุอยูไ่ดโ้ดยงา่ย

เลอืก 

เลอืก  และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

Map  — ในมมุมองแผนทีม่าตรฐาน รายละเอยีดตา่งๆ เชน่ ชือ่สถานทีห่รอืหมายเลขมอเตอรเ์วย์
สามารถอา่นไดง้า่ย
Satellite  — สําหรับมมุมองทีเ่หมอืนจรงิอยา่งละเอยีด จะใชภ้าพถา่ยดาวเทยีม
Terrain  — ดสูภาพพืน้ครา่วๆ ตัวอยา่งเชน่ เมือ่คณุเดนิทางแบบออฟโรด
Public transport lines  — ดบูรกิารขนสง่สาธารณะทีเ่ลอืก เชน่ เสน้ทางรถไฟฟ้าใตด้นิ รถ
บัส หรอืรถราง
3D Mode  — สําหรับมมุมองทีด่สูมจรงิมากขึน้ ใหเ้ปลีย่นมมุมองของแผนที่
Nightmode  — ทําใหส้ขีองแผนทีส่ลัว ขณะเดนิทางในเวลากลางคนื แผนทีจ่ะอา่นงา่ยขึน้ใน
โหมดนี้
3D Landmarks  — แสดงอาคารและสถานทีท่อ่งเทีย่วทีโ่ดดเดน่บนแผนที่

ตวัเลอืกและคณุลักษณะทีม่ใีหบ้รกิารอาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค ตัวเลอืกทีไ่มส่ามารถใชง้าน
ไดจ้ะเป็นสทีบึ

การรบัคาํแนะนํา
คณุสามารถรับคําแนะนําสําหรับการเดนิ การขับรถ หรอืเดนิทางโดยการขนสง่สาธารณะ

เลอืก  และ 

หากมใีนภาษาของคณุ เสยีงแนะนําจะชว่ยคณุในการคน้หาทางไปยังปลายทาง  ทําใหค้ณุไม่
ตอ้งกงัวลและสนุกกบัการเดนิทาง

การรบัเสยีงแนะนํา
1 ใชท้ีต่ัง้ปัจจบุันของคณุเป็นจดุเริม่ตน้ หรอืป้อนทีต่ัง้ในชอ่ง แลว้เลอืกจากคําทีต่รงกันที่

เสนอให ้
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2 ป้อนปลายทางในชอ่งทีเ่หมาะสม
3 ปลายทางทีเ่ลอืกจะแสดงบนแผนที่ เลอืกเครือ่งหมายปลายทางและ  หรอื  และเลอืก

Get directions
4 ในการเริม่ตน้การนําทางดว้ยเสยีงแนะนํา เลอืก Navigate หากตอ้งการดทูศิทางแบบ

ขอ้ความ ใหเ้ลอืก 

เคล็ดลบั: สําหรับการนําทางการเดนิ เสยีงแนะนําจะถกูปิดใชง้านตามคา่เริม่ตน้ ในการเปิดใช ้
งาน ใหเ้ลอืก  > Voice guidance หรอืหากยังไมไ่ดเ้ลอืกภาษา Select voice

คณุจะไดรั้บการแนะนําวา่จะขึน้รถเมล์ รถไฟ หรอืรถไฟใตด้นิสายใด และวธิเีดนิทางไปยังสถานี
หรอืป้ายรถ

การรบัคาํแนะนําสําหรบัการขนสง่สาธารณะ
1 เมื่อ่คณุป้อนปลายทางของคณุแลว้ ใหเ้ลอืกเครือ่งหมายปลายทางบนแผนที่ และ  >

Get directions
แผนทีข่องเสน้ทางจะปรากฏขึน้

2 สําหรับคําแนะนําอยา่งละเอยีด ใหเ้ลอืก 

เคล็ดลบั: ในการนําทางไปยังสถานทีท่ีค่ณุไดพ้บจากการคน้หาในบรเิวณใกลเ้คยีงหรอืคน้หา
ประเภท ใหเ้ลอืกเครือ่งหมายสถานทีแ่ละ 

การดาวนโ์หลดและอพัเดตแผนที่
จัดเก็บแผนทีถ่นนลงในโทรศัพทข์องคณุ เพือ่ใหค้ณุสามารถเรยีกดแูผนทีโ่ดยไมต่อ้งเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ตและชว่ยประหยัดคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลูขณะเดนิทาง

เลอืก 

ในการดาวนโ์หลดและอพัเดตแผนทีบ่นโทรศัพทข์องคณุ คณุตอ้งมกีารเชือ่มตอ่ WLAN ทีเ่ปิด
ใชง้านอยู่

การดาวนโ์หลดแผนที่
1 เลอืก  > Manage maps >  > Add maps
2 เลอืกทวปีและประเทศ จากนัน้เลอืก Download

การอพัเดตแผนที่
1 เลอืก  > Manage maps >  > Check for updates
2 หากมกีารอัพเดตใหมพ่รอ้มใชง้าน โทรศัพทจ์ะแจง้ใหค้ณุทราบ เลอืก Download

การใชแ้ผนทีแ่บบออฟไลน์
ในการประหยัดคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู โดยเฉพาะในขณะเดนิทาง คณุยังสามารถใชแ้ผนที่
โดยไมต่อ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตไดด้ว้ย

เลอืก 
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เมือ่คณุดาวนโ์หลดแผนทีท่ีต่อ้งการลงในโทรศัพทข์องคณุแลว้ คณุสามารถใชง้านการจัด
ตําแหน่ง การคน้หา และการนําทางในโหมดออฟไลนไ์ด  ้เป็นตน้

เลอืก  > Settings และเลกิใชง้าน Online

เคล็ดลบั: เพือ่ใหแ้น่ใจวา่คณุสามารถใชแ้ผนทีแ่บบออฟไลนข์ณะเดนิทางได  ้ใหด้าวนโ์หลด
แผนทีท่ีต่อ้งการลงในโทรศัพทข์องคณุกอ่นออกเดนิทาง

การคน้หาทีต่ ัง้
แผนทีช่ว่ยคณุในการคน้หาสถานทีท่ีเ่ฉพาะเจาะจง  สถานทีน่่าสนใจและธรุกจิ

เลอืก  และ 

การคน้หาทีต่ ัง้
1 ป้อนคําคน้หาเชน่ ทีอ่ยู ่หรอืชือ่สถานทีใ่นชอ่ง Search
2 เลอืกรายการจากรายการของคําทีต่รงกนัทีเ่สนอให ้

สถานทีจ่ะปรากฏบนแผนที่

หากไมพ่บผลการคน้หา ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การสะกดคําคน้หาของถกูตอ้ง

การดรูายการของคาํทีต่รงกนัทีเ่สนอให้
เลอืก 

การคน้หาสถานทีใ่กลเ้คยีง
1 เลอืก 

สถานทีส่าธารณะในบรเิวณใกลเ้คยีงจะปรากฏเป็นเครือ่งหมายของสถานทีบ่นแผนที่
2 หากตอ้งการดรูายการของสถานทีใ่กลเ้คยีง ใหเ้ลอืก 
3 หากตอ้งการดรูายละเอยีดของสถานที่ ใหเ้ลอืกเครือ่งหมายสถานทีแ่ละชอ่งขอ้มลู

การคน้หาสถานทีต่ามประเภท
1 เลอืก  > Categories และประเภท
2 หากตอ้งการดรูายละเอยีดของสถานที่ ใหเ้ลอืกสถานทีจ่ากรายการ
3 ในการดสูถานทีบ่นแผนทีข่นาดใหญข่ึน้ ใหแ้ตะทีแ่ผนที่

เคล็ดลบั: หากตอ้งการดรูายละเอยีดของสถานทีท่ีพ่บ คณุยังสามารถเลอืกเครือ่งหมายของ
สถานทีบ่นแผนที่

ปัญหาเกีย่วกบัการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตของคณุอาจมผีลกระทบตอ่ผลลัพธ์ เมือ่คน้หาออนไลน์

หากคณุมแีผนทีข่องบรเิวณทีค่น้หาจัดเก็บไวใ้นโทรศัพทข์องคณุ เพือ่หลกีเลีย่งคา่ใชจ้่ายใน
การถา่ยโอนขอ้มลู คณุยังสามารถดผูลการคน้หาโดยไมต่อ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต  แตผ่ลการ
คน้หาอาจมจํีากดั
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การจดัเก็บสถานทีโ่ปรด
จัดเก็บทีอ่ยูห่รอืสถานทีท่ีน่่าสนใจ เพือ่ใหส้ามารถนํามาใชใ้นภายหลังไดอ้ยา่งรวดเร็ว

เลอืก 

การจดัเก็บสถานที่
บนแผนที ่ใหเ้ลอืกเครือ่งหมายทีต่ัง้และชอ่งขอ้มลู

บนหนา้ขอ้มลู ใหเ้ลอืก 

การดแูละแกไ้ขสถานทีโ่ปรดของคณุ
คณุสามารถเขา้ถงึสถานทีท่ีค่ณุจัดเก็บไวอ้ยา่งรวดเร็ว

เลอืก  และ  > Favourites

การดสูถานทีท่ ีจ่ดัเก็บบนแผนที่
ในรายการโปรดของคณุ ใหเ้ลอืกสถานทีแ่ละแตะแผนที่

นอกจากนียั้งสามารถตรวจสอบขอ้มลูรายชือ่สําหรับสถานทีท่ีจั่ดเก็บไว  ้ถา้ม ีตัวอยา่งเชน่ คณุ
สามารถโทรไปทีร่า้นอาหาร หรอืดเูว็บไซตข์องบรษัิท

การตดิตอ่สถานที่
1 ในรายการโปรดของคณุ ใหเ้ลอืกสถานทีแ่ละ Contact
2 คณุสามารถเลอืกเบอรโ์ทรศัพท์ ทีอ่ยูอ่เีมล หรอืทีอ่ยูเ่ว็บ

การแกไ้ขหรอืลบสถานทีท่ ีจ่ดัเก็บ
1 ในรายการโปรดของคณุ ใหเ้ลอืกสถานที่
2 เลอืก  และแกไ้ขชือ่หรอืคําอธบิาย ในการลบสถานที ่เลอืก Delete

การสง่สถานทีใ่หเ้พือ่น
เมือ่คณุตอ้งการแสดงใหเ้พือ่นของคณุทราบวา่สถานทีอ่ยูท่ีใ่ดบนแผนที่ คณุสามารถสง่สถานที่
ใหพ้วกเขาได ้

เลอืก 

ในการดสูถานทีบ่นแผนที่ เพือ่นของคณุไมจํ่าเป็นตอ้งมโีทรศัพท์ Nokia แตต่อ้งมกีารเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ตทีใ่ชง้านอยู่

1 เลอืกเครือ่งหมายทีต่ัง้บนแผนทีแ่ละชอ่งขอ้มลู หนา้ขอ้มลูจะปรากฏขึน้
2 เลอืก 

ขอ้ความอเีมลหรอืขอ้ความตัวอกัษรทีม่กีารเชือ่มโยงไปยังทีต่ัง้บนแผนทีจ่ะถกูสง่ไปใหเ้พือ่น
ของคณุ
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การเดนิไปทีป่ลายทางของคณุ
เมือ่คณุตอ้งการทศิทางไปตามเสน้ทางเดนิเทา้ แผนทีจ่ะนําทางคณุเดนิขา้มจัตรัุส และผา่นสวน
เขตเดนิเทา้ และแมก้ระท่ังหา้งสรรพสนิคา้

เลอืก 

1 เลอืก  และป้อนปลายทางของคณุ
2 บนแผนที ่เลอืกเครือ่งหมายทีต่ัง้ปลายทางและ  > Get directions
3 ในการเริม่ตน้การนําทางดว้ยเสยีงแนะนํา เลอืก Navigate

การดเูสน้ทางท ัง้หมด
1 เลอืก 
2 ในการขยายทีต่ัง้ปัจจุบันของคณุ เลอืก 

การเลกิใชง้านเสยีงแนะนํา
เลอืก  > Voice guidance

การเปลีย่นเสยีงแนะนํา
 > Select voice

การป้องกนัไมใ่หจ้อแสดงผลปิด
 > Backlight always on

การใชเ้ข็มทศิ
เมือ่เปิดใชง้านและปรับเทยีบเข็มทศิเรยีบรอ้ยแลว้ แผนทีจ่ะหมนุเพือ่แสดงทศิทางทีค่ณุกําลัง
ไป เข็มทศิจะชีไ้ปทางทศิเหนอือยูต่ลอด

เลอืก 

การเปิดเข็มทศิ
เลอืก 

การปิดเข็มทศิ
เลอืก  แผนทีจ่ะหนัไปทางทศิเหนอื

หากเข็มทศิจําเป็นตอ้งปรับเทยีบ ใหทํ้าตามคําแนะนําทีแ่สดงบนโทรศัพท์

เข็มทศิมคีวามถกูตอ้งแมน่ยําทีจํ่ากดั สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า วตัถทุีเ่ป็นโลหะ หรอืสภาพการณ์ภาย
นอกอืน่ๆ อาจมผีลตอ่ความถกูตอ้งแมน่ยําของเข็มทศิ ควรปรับเทยีบเข็มทศิเป็นประจํา

การใหผ้ลตอบรบัเกีย่วกบัแผนที่
มสีว่นรว่มในการพัฒนาแอปพลเิคชัน่แผนที่ และสง่ผลตอบรับของคณุ
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เลอืก 

1 เลอืก  > Feedback
2 เลอืกวา่คณุมแีนวโนม้ทีจ่ะแนะนําแผนทีใ่หก้บับคุคลอืน่มากนอ้ยเพยีงใด

และคณุสามารถใหเ้หตผุลของคณุได ้ผลตอบรับจะไมม่กีารเปิดเผยตัวตน
3 เลอืก Submit

ในการใหผ้ลตอบรับ คณุจําเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตทีใ่ชง้านอยู่

หลังจากทีค่ณุไดส้ง่ผลตอบรับของคณุสําหรับแผนทีรุ่น่ปัจจบุันแลว้ ตัวเลอืกไมส่ามารถใชไ้ดอ้กี

การขบั
การขบัไปทีป่ลายทางของคณุ
หากคณุตอ้งการทศิทางแบบเลีย้วตอ่เลีย้วอยา่งชดัเจนซึง่เหมาะสําหรับการใชง้านขณะขับขี่
Drive จะชว่ยใหค้ณุถงึจดุหมายปลายทางของคุณ

เลอืก 

ในการใช ้Drive คณุตอ้งลงชือ่เขา้ใชบ้ัญช ีNokia ของคณุกอ่น

การขบัรถสูจ่ดุหมายปลายทางของคณุ
เลอืก  > Set destination และเลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

เคล็ดลบั: ในการกําหนดปลายทางของคณุ คณุยังสามารถเลอืกปลายทางของคณุบนแผนที่
คา้งไว ้และเลอืก Drive to

คณุสามารถเริม่ตน้ขับขีโ่ดยไมต่อ้งตัง้คา่ปลายทาง แผนทีจ่ะตดิตามทีต่ัง้ของคณุ

โดยคา่เริม่ตน้ แผนทีจ่ะหมนุไปตามทศิทางการขับขีข่องคณุ เข็มทศิชีท้ศิเหนอืเสมอ

การขบัรถกลบับา้น
เลอืก  > Set destination > Home

เมือ่คณุเลอืก Home เป็นครัง้แรก คณุจะไดรั้บแจง้ใหกํ้าหนดทีต่ัง้บา้นของคณุ

การเปลีย่นแปลงทีต่ ัง้บา้นของคณุ
เลอืก  > Settings > Home location

เคล็ดลบั: ในการสํารวจสถานทีร่อบๆ ตัวคณุบนแผนทีแ่บบเต็มหนา้จอ ใหแ้ตะทีแ่ผนที่

การดภูาพรวมเสน้ทางของคณุ
ในหนา้จอการนําทาง เลอืก 
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ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใด เมือ่คณุขับขีย่านพาหนะอยู่ สิง่สําคัญ
อนัดับแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะขับขีย่านพาหนะ คอื ความปลอดภัยบนทอ้งถนน

การรบัเสยีงแนะนํา
เสยีงแนะนําจะชว่ยคณุคน้หาเสน้ทางไปยังจดุหมายปลายทาง  ใหค้ณุสนุกกบัการเดนิทาง

เลอืก 

1 เลอืก  > Settings > Navigation voice
2 เลอืกภาษา หรอืหากตอ้งการเลกิใชง้านเสยีงแนะนํา ใหเ้ลอืก None เสยีงแนะนําอาจไมม่ี

ใหบ้รกิารสําหรับภาษาของคณุ

คณุยังสามารถดาวนโ์หลดเสยีงนําทางใหมไ่ด ้

การดาวนโ์หลดเสยีงนําทาง
เลอืก  > Settings > Navigation voice > Download new และเลอืกเสยีง

คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่อืน่ๆ ขณะกําลังนําทาง และยังคงไดย้นิเสยีงแนะนําอยู่

การดสูถานทีบ่นแผนที่
หากคณุกําลังมองหาสถานบีรกิารน้ํามัน ทีจ่อดรถ หรอืสถานทีรั่บประทานอาหาร ตัง้คา่โทรศัพท์
ของคณุเพือ่แสดงสถานทีเ่หลา่นัน้บนแผนที่

เลอืก 

1 เลอืก  > Settings > Map layers > Places
2 เลอืกประเภททีค่ณุตอ้งการจะดบูนแผนที่

เคล็ดลบั: มมุมองการขับขีจ่ะแสดงสถานที ่เชน่ อาคารและสถานทีท่อ่งเทีย่วทีโ่ดดเดน่บน
แผนที ่โหมด 3D จะเป็นโหมดทีด่สูถานทีไ่ดด้ทีีส่ดุ หากคณุมองไมเ่ห็นสถานทีใ่ดๆ ใหข้ยายเขา้

หากตอ้งการซอ่นสถานที่ ใหเ้ลอืก  > Settings > Map layers และเลกิใชง้าน
Landmarks

การเลอืกเสน้ทางทีต่อ้งการ
การขับรถสามารถเลอืกเสน้ทางทีด่ทีีส่ดุตามความจําเป็นและความตอ้งการของคณุ

เลอืก 

1 เลอืก  > Set destination และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม
2 กอ่นจะเริม่การนําทาง ใหเ้ลอืก 
3 กําหนดวา่คณุตอ้งการใชห้รอืหลกีเลีย่งการใชม้อเตอรเ์วย์ ทางดว่น หรอืทา่เรอืขา้มฟาก

เป็นตน้ หรอืไม่
4 เลอืก  > Start navigation
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การนําทางแบบออฟไลน์
หากตอ้งการประหยัดคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู คณุสามารถใช ้Drive แบบออฟไลนไ์ด ้

เลอืก 

เลอืก  > Settings และลา้ง Connection กลอ่งกาเครือ่งหมาย

คณุสมบัตบิางอยา่ง เชน่ ผลการคน้หา อาจถกูจํากดัเมือ่ใช ้Drive แบบออฟไลน์

การเปลีย่นลกัษณะมมุมองการขบัขี่
คณุตอ้งการดแูผนที ่3 มติทิีส่มจรงิมากขึน้หรอืไม่ หรอืคณุกําลังใช ้Drive ในเวลากลางคนืทีไ่มม่ี
แสงสวา่งหรอืไม่ ดว้ยโหมดแผนทีต่า่งๆ คณุสามารถดขูอ้มลูทีค่ณุตอ้งการไดอ้ยา่งชดัเจนตลอด
เวลา

เลอืก 

การเปลีย่นประเภทแผนที่
เลอืก  > 2D, 3D หรอื Sat.

หากตอ้งการดแูผนทีอ่ยา่งชดัเจนเมือ่ไมม่แีสงสวา่ง คณุสามารถเปิดใชง้านโหมดกลางคนืได ้

การเปิดใชง้านโหมดกลางคนื
เลอืก  > Settings > Map colours > Night

การจดัเก็บสถานที่
เพือ่ชว่ยวางแผนการเดนิทางของคณุ คณุสามารถคน้หาโรงแรม สถานทีท่อ่งเทีย่ว หรอืป๊ัมน้ํามัน
และจัดเก็บไวบ้นโทรศัพทข์องคณุ

เลอืก 

1 หากตอ้งการคน้หาทีอ่ยูห่รอืสถานที่ ใหเ้ลอืก  > Set destination > Search
2 เลอืกสถานทีจ่ากขอ้มลูตรงกนัทีเ่สนอ
3 เลอืก 

การจดัเก็บทีต่ ัง้ปจัจบุนัของคณุ
เลอืก  > Save location

การขบัรถไปยงัสถานทีท่ ีจ่ดัเก็บไว้
เลอืก  > Set destination > Favourites และสถานที่
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การซงิโครไนซร์ายการโปรดของคณุ
วางแผนสถานทีท่ีค่ณุตอ้งการไปในการเดนิทาง คน้หาสถานทีท่ีเ่ว็บไซตแ์ผนที่ Nokia, ซงิโคร
ไนซส์ถานทีท่ีจั่ดเก็บไวก้บัโทรศัพทข์องคณุ และดแูผนนัน้ขณะเดนิทาง

เลอืก 

การซงิโครไนซส์ถานทีท่ ีจ่ดัเก็บไว้
เลอืก  > Set destination > Favourites > Synchronize

การซงิโครไนซจํ์าเป็นตอ้งใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต และอาจเกีย่วขอ้งกับการรับสง่ขอ้มลู
จํานวนมากผา่นเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิารของคณุ หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่บรกิาร
การสง่ขอ้มลู โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

หากตอ้งการใชบ้รกิาร Nokia Maps บนเว็บ ใหไ้ปที ่www.nokia.com/maps

ผลติภาพและเวลา

การบรหิารเวลา
นาฬกิา
เรยีนรูว้ธิรีตีัง้คา่วนัทีแ่ละเวลาในโทรศัพทข์องคณุ และวธิตีัง้นาฬกิาปลกุ

เกีย่วกบันาฬกิา
เลอืก 

ตัง้และจัดการการปลกุ

การต ัง้นาฬกิาปลกุ
ตอ้งการตืน่ขึน้มาดว้ยเพลงโปรดของคณุในตอนเชา้หรอืไม่ คณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์องคณุเป็น
นาฬกิาปลกุได ้

เลอืก 

1 เลอืก 
2 ตัง้เวลาปลกุและป้อนคําอธบิาย
3 หากตอ้งการตัง้ใหน้าฬกิาปลกุ เชน่ ปลกุเวลาเดยีวกนัทกุวนั ใหเ้ลอืก ตวัเลอืกเพิม่เตมิ >

เตอืนซํา้ > ทกุวนั
4 ในการตัง้เสยีงปลกุ เลอืก เสยีงปลกุ

การลบการปลกุ
ในมมุมองนาฬกิาปลกุ ใหเ้ลอืกนาฬกิาปลกุคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั เลอืก ลบ
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เคล็ดลบั: ในมมุมองนาฬกิาปลกุ คณุสามารถใชส้วติชเ์พือ่เลกิใชง้านนาฬกิาปลกุชัว่คราว

การเลือ่นปลกุ
เมือ่นาฬกิาปลกุดัง คณุสามารถเลือ่นปลกุได ้ซึง่จะหยดุการปลกุชัว่คราวเป็นระยะเวลาทีกํ่าหนด

เมือ่นาฬกิาปลกุดัง เลอืก เลือ่นปลกุ

การต ัง้ระยะเวลาของการเลือ่นปลกุสําหรบันาฬกิาปลกุ
เลอืกนาฬกิาปลกุและ ตวัเลอืกเพิม่เตมิ > เวลาเลือ่นปลกุ และตัง้ระยะเวลา

เคล็ดลบั: ในการเลือ่นปลกุ คณุสามารถควํา่หนา้โทรศัพทข์องคณุลงไดด้ว้ย

การต ัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา
เลอืก  และ เวลาและภาษา > เวลาและวนัที่

การอพัเดตวนัทีแ่ละเวลาโดยอตัโนมตั ิ
คณุสามารถตัง้คา่โทรศัพทข์องคณุใหอ้พัเดตวนัที่ เวลา และเขตเวลาโดยอตัโนมัต ิการอพัเดต
อตัโนมัตเิป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย

เลอืก  และ เวลาและภาษา > เวลาและวนัที ่และเปิดใชง้าน อพัเดตวนัทีแ่ละเวลา
อตัโนมตั ิ

ปฏทินิ
เกีย่วกบัปฏทินิ
เลอืก 

ปฏทินิในโทรศัพทข์องคณุชว่ยใหค้ณุสามารถจัดกําหนดการของคณุใหเ้ป็นระเบยีบได ้
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การดตูารางเวลาท ัง้สปัดาหข์องคณุ
คณุสามารถเรยีกดเูหตกุารณ์ในปฏทินิของคณุในมมุมองทีแ่ตกตา่งกนั  หากตอ้งการดภูาพรวม
ของสปัดาหห์นึง่ๆ ใหใ้ชม้มุมองสปัดาห์

เลอืก 

เลอืก 

เคล็ดลบั: ในการดรูายการของเหตกุารณ์ทีกํ่าลังจะมาถงึของคณุ ใหเ้ลอืก 

การเพิม่งานในรายการสิง่ทีต่อ้งทํา
คณุมงีานสําคัญทีจ่ะตอ้งจัดการในการทํางาน หนังสอืหอ้งสมดุทีต่อ้งคนื หรอือาจเป็นเหตุการณ์
ทีค่ณุตอ้งการทีจ่ะเขา้รว่มหรอืไม่ คณุสามารถเพิม่งาน (บันทกึสิง่ทีต่อ้งทํา) ลงในปฏทินิของคณุ
หากคณุมกํีาหนดเวลาทีเ่ฉพาะเจาะจง ใหต้ัง้คา่การเตอืน

เลอืก 

1 เลอืก  > แสดงสิง่ทีต่อ้งทํา
2 เลอืก 
3 กรอกขอ้มลูในชอ่ง
4 เปิดใชง้าน วนัทีค่รบกาํหนด
5 เมือ่ตอ้งการตัง้คา่การเตอืนใหเ้ลอืก เตอืนความจํา: และชว่งเวลา และตัง้เวลาเตอืน

การทําเครือ่งหมายเป็นเสร็จงาน
ในรายการสิง่ทีต่อ้งทํา เลอืกกลอ่งกาเครือ่งหมายทีอ่ยูถ่ัดจากงาน

การเพิม่เหตกุารณ์ในปฏทินิ 
เลอืก 

1 ในมมุมองปฏทินิ เลอืก 
2 กรอกขอ้มลูในชอ่ง
3 หากตอ้งการเชญิผูเ้ขา้รว่ม ใหเ้ลอืก  > เพิม่รายชือ่ >  และรายชือ่
4 เลอืก จดัเก็บ

การต ัง้คา่ระยะเวลาการเตอืนเป็นคา่เร ิม่ตน้
เลอืก  และ แอปพลเิคช ัน่ > ปฏทินิ > เตอืนความจําทีต่ ัง้ไวท้ ีแ่สดง และตัง้คา่ระยะเวลา
การเตอืน
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การเพิม่ทีต่ ัง้ในรายการปฏทินิ
คณุมนัีดในสถานทีท่ีค่ณุไมคุ่น้เคยหรอืไม่ ถา้คณุเพิม่ทีต่ัง้ในรายการการประชมุ คณุสามารถ
ตรวจสอบสถานทีต่ัง้จากแผนทีก่อ่นทีจ่ะออกเดนิทาง

เลอืก 

การเพิม่ทีต่ ัง้ดว้ยตนเอง
เมือ่เพิม่เหตกุารณ์การประชมุ ใหเ้ลอืก ทีต่ ัง้: แลว้ป้อนทีอ่ยู่

การเลอืกทีต่ ัง้จากแผนที่
1 เมือ่เพิม่เหตกุารณ์การประชมุ ใหเ้ลอืก เพิม่ทีต่ ัง้ > 
2 หากตอ้งการขยาย ใหแ้ตะทีแ่ผนทีส่องครัง้
3 เลอืกทีต่ัง้บนแผนที่
4 เลอืก เรยีบรอ้ย

ในการเพิม่ทีต่ัง้ลงในเหตกุารณ์การประชมุในภายหลัง ใหเ้ปิดเหตกุารณ์การประชมุ และเลอืก

การใชใ้ปฏทินิสําหรบัการทํางานและเวลาวา่งแยกกนั
คณุสามารถมมีากกวา่หนึง่ปฏทินิ สรา้งปฏทินิหนึง่สําหรับการทํางานและปฏทินิอืน่ๆ สําหรับเวลา
วา่งของคณุ เชน่ ครอบครัวหรอืงานอดเิรก

เลอืก  และ  > จดัการปฏทินิ

การสรา้งปฏทินิใหม่
1 เลอืก 
2 ป้อนชือ่ และตัง้คา่รหสัสสํีาหรับปฏทินิ ในมมุมองปฏทินิอืน่ รหสัสจีะแสดงวา่เหตกุารณ์ใน

ปฏทินิใดทีถ่กูจัดเก็บไว ้

เมือ่ปฏทินิถกูซอ่น เหตกุารณ์ในปฏทินิและการเตอืนจะไมแ่สดงในมมุมองปฏทินิอืน่หรอืในมมุ
มองเหตกุารณ์

การกาํหนดการมองเห็นสําหรบัปฏทินิ
เลอืกปฏทินิทีต่อ้งการ แลว้เปิดหรอืปิดใชง้าน แสดงปฏทินินีแ้ละการเตอืนความจํา

การแกไ้ขการต ัง้คา่สําหรบัปฏทินิ
เลอืก  และ แอปพลเิคช ัน่ > ปฏทินิ

การใช ้Microsoft ActiveSync™
1 เลอืก  > เพิม่บญัชี
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2 เลอืก Mail for Exchange และป้อนขอ้มลูประจําตัวผูใ้ชข้องคณุ
3 เลอืก การต ัง้คา่โดยผูใ้ช ้และเลอืกรายการทีค่ณุตอ้งการซงิค์
4 ป้อนทีอ่ยูเ่ซริฟ์เวอร์ และเลอืก เรยีบรอ้ย

การซงิคก์บับรกิารอเีมลหรอืบรกิารปฏทินิอืน่
1 เลอืก  > เพิม่บญัชี
2 เลอืกบรกิาร ป้อนขอ้มลูประจําตัวผูใ้ชข้องคณุ และเลอืก ลงชือ่เขา้

ผลติภาพ
การใชเ้ครือ่งคดิเลข
เลอืก 

1 ป้อนตัวเลขแรกของการคํานวณ
2 เลอืกฟังกช์นั เชน่ เพิม่หรอืลบ
3 ป้อนตัวเลขทีส่องของการคํานวณ
4 เลอืก =

คณุลักษณะนีไ้ดรั้บการออกแบบเพือ่การใชง้านสว่นตัว ความถกูตอ้งอาจมจํีากัด

การอา่นเอกสารสํานกังาน
คณุสามารถดเูอกสารเชน่ไฟล์ PDF, Microsoft Office และเปิดเอกสาร Document Format,
สเปรดชตีและงานนําเสนอ

เลอืก 

การจดัเรยีงไฟลต์ามชือ่ วนัที ่หรอืประเภทเอกสาร
เลอืก  > เรยีงลําดบัตาม > ชือ่, เวลา หรอื ชนดิ

การดเูอกสารในโหมดเต็มหนา้จอ
เลอืกเอกสาร ในการแสดงแถบเครือ่งมอื ใหแ้ตะทีเ่อกสาร

การขา้มไปยงัหนา้
เลอืก  และป้อนหมายเลขหนา้

การแบง่ปนัเอกสาร
1 เลอืก  > แบง่ปนั
2 เลอืกวธิกีารแบง่ปัน

ไมส่นับสนุนไฟลห์รอืคณุลักษณะบางอยา่ง
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การทํารายการซือ้สนิคา้
รายการซือ้สนิคา้ในกระดาษอาจสญูหายไดง้า่ย แทนทีจ่ะเขยีนลงบนกระดาษ คณุสามารถทํา
รายการซือ้สนิคา้ของคณุดว้ย บนัทกึ ดว้ยวธินีี้ คณุจะมรีายการซือ้สนิคา้ตดิตัวตลอดเวลา

เลอืก 

1 ในการเพิม่บันทกึใหม่ เลอืก 
2 ป้อนขอ้ความในชอ่งบันทกึ

การจดัการโทรศพัท์

การทําใหซ้อฟตแ์วรแ์ละแอปพลเิคช ัน่โทรศพัทข์องคณุทนัสมยั
เกีย่วกบัการอพัเดตซอฟตแ์วรแ์ละแอปพลเิคช ัน่ของโทรศพัท  ์
กา้วใหส้อดคลอ้งกบัจังหวะ - อพัเดตซอฟตแ์วรแ์ละแอปพลเิคชัน่โทรศัพทข์องคณุเพือ่รับ
สมบัตใิหม่ๆ  ทีทํ่างานไดด้ขี ึน้สําหรับโทรศัพทข์องคณุ นอกจากนี้  การอพัเดตซอฟตแ์วรยั์งอาจ

ปรับปรุงประสทิธภิาพของโทรศัพทอ์กีดว้ย คณุอาจไดรั้บการอพัเดตความปลอดภัยทีสํ่าคัญดว้ย

ขอแนะนําใหค้ณุทําการสํารองขอ้มลูสว่นบคุคลกอ่นทีจ่ะอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุ

คําเตอืน:
หากคณุตดิตัง้โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วร์ คณุจะไมส่ามารถใชโ้ทรศัพทไ์ด ้แมก้ระท่ังการโทร
ฉุกเฉนิ จนกวา่จะตดิตัง้เสร็จและรสีตารท์โทรศัพทอ์กีครัง้

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

กอ่นเริม่การอพัเดต ใหเ้ชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์ หรอืตรวจดใูหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีสํ่าหรับโทรศัพท์
ของคณุมพีลังงานเพยีงพอ

หลังจากการอพัเดต คณุจะพบวา่คําแนะนําในคูม่อืผูใ้ชน้ีอ้าจไมใ่ชคํ่าแนะนําทีม่กีารอพัเดตลา่สดุ
อกีตอ่ไป โปรดดคููม่อืผูใ้ชฉ้บับลา่สดุที ่www.nokia.com/support
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การดรูุน่ซอฟตแ์วรข์องคณุ
เลอืก  และ เกีย่วกบัสนิคา้

เคล็ดลบั: และคณุสามารถโทร *#0000#

การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัทแ์ละแอปพลเิคช ัน่โดยใชโ้ทรศพัทข์องคณุ
โทรศัพทข์องคณุจะแจง้ใหค้ณุทราบเมือ่มกีารอพัเดตซอฟแวรท์ีใ่ชไ้ดสํ้าหรับซอฟตแ์วร์
โทรศัพทข์องคณุ หรอืแตล่ะแอปพลเิคชัน่ เพือ่ใหโ้ทรศัพทข์องคณุอพัเดต ใหด้าวนโ์หลดและ
ตดิตัง้โปรแกรมอพัเดตบนโทรศัพทข์องคณุ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) และคณุสามารถ
ตรวจสอบการอพัเดตไดด้ว้ยตนเอง

เมือ่มกีารอพัเดตสําหรับซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุ ขอ้ความแจง้เตอืนทีม่ไีอคอน  จะปรากฏ
ในมมุมองเหตกุารณ์ การอพัเดตสําหรับแตล่ะแอปพลเิคชัน่จะมกีารระบดุว้ยไอคอน  ในการดู
และตดิตัง้การอพัเดตทีใ่หบ้รกิาร ใหเ้ลอืกขอ้ความแจง้เตอืน

ขอแนะนําใหค้ณุทําการสํารองขอ้มลูกอ่นทีจ่ะอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุ

การตรวสอบการอพัเดตดว้ยตนเอง
1 เลอืก  > แอปพลเิคช ัน่ > จดัการแอปพลเิคช ัน่
2 เปิดแท็บ  และเลอืก  เพือ่รเีฟรชมมุมอง

คณุสามารถอพัเดตแตล่ะแอปพลเิคชัน่หรอืแอปพลเิคชัน่ทีม่ใีหบ้รกิารทัง้หมดก็ได ้

การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัทโ์ดยใชพ้ซีขีองคณุ
คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วรข์อง Nokia สําหรับคอมพวิเตอรอ์พัเดต
ซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุได ้คณุจําเป็นตอ้งมคีอมพวิเตอร์ การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตความเร็ว
สงู และสายเคเบลิ USB ทีใ่ชง้านรว่มกนั เพือ่เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัคอมพวิเตอร์ ใน
การเรยีกคนืขอ้มลูสว่นตัวของคณุทัง้หมดไวใ้นโทรศัพท์ ใหสํ้ารองขอ้มลูในโทรศัพทข์องคณุไว ้
ในคอมพวิเตอรก์อ่นทีจ่ะเริม่การอพัเดตโทรศัพท์

เคล็ดลบั: เมือ่คณุอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพท ์ภาษาในแป้นพมิพบ์นหนา้จอของคณุจะกลับไป
เป็นภาษาทีเ่ป็นคา่เริม่ตน้ หากรหสัรักษาความปลอดภัยของคณุมอีกัขระทีไ่มป่รากฏอยูใ่นแป้น
พมิพบ์นหนา้จอนี้ ใหเ้ลอืก  จากนัน้ ใหปั้ดไปทางซา้ยหรอืขวาบนแป้นพมิพเ์พือ่เปลีย่น
ภาษาในแป้นพมิพบ์นหนา้จอไปเป็นภาษาทีค่ณุใชใ้นตอนสรา้งรหสัรักษาความปลอดภัย

คณุสามารถดาวนโ์หลดแอปพลเิคชัน่โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วรข์อง Nokia จาก
www.nokia.com/support

การสํารองขอ้มลู
การสํารองไฟล์
ตอ้งการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุจะไมส่ญูเสยีไฟลสํ์าคัญใดๆ หรอืไม ่คณุสามารถสรา้งการ
สํารองหน่วยความจําโทรศัพทไ์ด ้

เลอืก  และ ซงิคแ์ละสํารองขอ้มลู > สํารองขอ้มลู

92 การจดัการโทรศพัท์

http://www.nokia.com/support


ขอแนะนําใหค้ณุสํารองหน่วยความจําเครือ่งอยา่งสมํา่เสมอ

เคล็ดลบั: ในการเรยีกคนืขอ้มลูสํารอง ใหเ้ลอืกไฟลสํ์ารองทีจ่ะเรยีกคนืและ เรยีกคนื แลว้ทํา
ตามคําแนะนําทีป่รากฏบนเครือ่ง คณุอาจไมส่ามารถเรยีกคนืบางแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้แลว้ได ้

ไฟลส์ือ่ขนาดใหญ่ เชน่ ภาพถา่ยและวดิโีอ ไมร่วมอยูใ่นขอ้มลูสํารองของโทรศัพท์ คณุสามารถ
ใชแ้อปพลเิคชัน่ Nokia Link เพือ่ซงิคไ์ฟลสํ์าคัญ เชน่ ภาพถา่ยและวดิโีอกบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ช ้
รว่มกนัได ้คณุสามารถใช ้Nokia Link เพือ่สํารองขอ้มลูและเรยีกคนืขอ้มลูในโทรศัพทไ์ด ้เชน่
รายชือ่ รายการปฏทินิ และขอ้ความของคณุ ในการใชค้ณุสมบัตกิารสํารองและเรยีกคนืขอ้มลู ให ้
เลอืก 

การจดัการแอปพลเิคช ัน่
เกีย่วกบัแอปพลเิคช ัน่
เลอืก  > แอปพลเิคช ัน่ > จดัการแอปพลเิคช ัน่

คณุสามารถอพัเดตและลบแพ็คเกจแอปพลเิคชัน่ เชน่แอปพลเิคชัน่และ Add-on

การตดิต ัง้แอปพลเิคช ัน่ใหม่
รา้นคา้ Nokia ชว่ยใหค้ณุสามารถดาวนโ์หลดเกมสม์อืถอื แอปพลเิคชัน่ และ Add-on หลาก
หลายประเภทลงในโทรศัพทข์องคณุ

เลอืก 

ในบางเว็บไซต ์ในการตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ คณุสามารถเลอืกลงิคไ์ปยังไฟลท์ีม่นีามสกลุ
ไฟล ์.deb เพือ่ใหส้ามารถตดิตัง้แอปพลเิคชัน่จากสิง่ทีแ่นบ ระบบไฟล ์เว็บไซต ์หรอืพืน้ทีจั่ดเก็บ
อืน่ๆ นอกเหนอืจากรา้นคา้ Nokia คณุตอ้งเปิดใชง้านตัวเลอืกนีใ้นการตัง้คา่การตดิตัง้

การเปิดใชง้านการตดิต ัง้นอกเหนอืจากรา้นคา้ Nokia
เลอืก  และ แอปพลเิคช ัน่ > การตดิต ัง้ และเปิดใชง้าน อนญุาตการตดิต ัง้จากแหลง่
ทีม่านอกรา้นคา้

ตดิตัง้เฉพาะแอปพลเิคชัน่ทีใ่ชร้ว่มกบัโทรศัพทข์องคณุได ้

ขอ้สําคญั: ตดิตัง้และใชแ้อปพลเิคชัน่และซอฟตแ์วรอ์ืน่ๆ จากแหลง่ทีเ่ชือ่ถอืไดเ้ทา่นัน้ แอป
พลเิคชัน่จากแหลง่ทีไ่มน่่าเชือ่ถอือาจมซีอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตรายซึง่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่ก็บ
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ไวใ้นโทรศัพทข์องคณุ ซึง่ทําใหเ้กดิความเสยีหายทางการเงนิหรอืความเสยีหายกบัโทรศัพท์
ของคณุได ้

การดแูอปพลเิคช ัน่ทีต่ดิต ัง้
เลอืก  > แอปพลเิคช ัน่ > จดัการแอปพลเิคช ัน่

ดรูายละเอยีดของแอปพลเิคช ัน่
เลอืกแอปพลเิคชัน่

การนําแอปพลเิคช ัน่ออกจากโทรศพัทข์องคณุ
คณุสามารถนําแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ซึง่คณุไมต่อ้งการจะเก็บหรอืใชอ้อกไปได  ้เพือ่เพิม่จํานวน
หน่วยความจําทีม่อียู่

แตะมมุมองแอปพลเิคชัน่คา้งไว ้และเลอืก  บนแอปพลเิคชัน่นัน้

เมือ่ไดรั้บการยนืยันและเริม่ตน้แลว้ คณุจะไมส่ามารถยกเลกิกระบวนการถอนการตดิตัง้ได ้

หากคณุลบแอปพลเิคชัน่ คณุอาจจะไมส่ามารถเปิดไฟลท์ีส่รา้งขึน้ดว้ยแอปพลเิคชัน่ทีนํ่าออกไป

หากแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้อยูข่ ึน้อยูก่บัแอปพลเิคชัน่ทีนํ่าออกไปแลว้ แอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้อยู่
อาจหยดุทํางาน สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืผูใ้ชข้องแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้

หากตอ้งการดรูายละเอยีดของแอปพลเิคชัน่กอ่นทีจ่ะนําออก ใหเ้ลอืก  > แอปพลเิคช ัน่ >
จดัการแอปพลเิคช ัน่ และแอปพลเิคชัน่ ในการนําแอปพลเิคชัน่ออก เลอืก ถอนการตดิต ัง้

การเรยีกคนืแพ็คเกจแอปพลเิคช ัน่
คณุสามารถสรา้งไฟลสํ์ารองสําหรับโทรศัพทข์องคณุ และถา้จําเป็น คณุสามารถเรยีกคนื
แพ็คเกจแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุตอ้งการไดใ้นภายหลัง

คณุอาจไมส่ามารถเรยีกคนืบางแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้แลว้ได ้

1 เลอืก  > ซงิคแ์ละสํารองขอ้มลู > สํารองขอ้มลู
2 เลอืกไฟลสํ์ารองทีจ่ะเรยีกคนืและ เรยีกคนื แลว้ทําตามคําแนะนําทีป่รากฏ
3 หลังจากเรยีกคนืแลว้ เครือ่งจะถามวา่คณุตอ้งการเรยีกคนืแพ็คเกจแอปพลเิคชัน่ดว้ยหรอืไม่

หากมแีพ็คเกจทีต่อ้งการเรยีกคนื ในการดแูพ็คเกจทีม่ ีใหเ้ลอืก ใช่
4 เลอืกแพ็คเกจแอปพลเิคชัน่ทีจ่ะเรยีกคนื และ เรยีกคนื

และคณุยังสามารถเรยีกคนืแพ็คเกจแอปพลเิคชัน่ไดใ้นภายหลัง เลอืก  > แอปพลเิคช ัน่ >
จดัการแอปพลเิคช ัน่
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หนว่ยความจํา
การเพิม่พืน้ทีห่นว่ยความจําของโทรศพัท์
คณุตอ้งการเพิม่หน่วยความจําโทรศัพทท์ีม่อียูเ่พือ่ใหค้ณุสามารถตดิตัง้แอปพลเิคชัน่เพิม่เตมิ
หรอืเพิม่เนือ้หาเพิม่เตมิหรอืไม่

คณุสามารถลบขอ้มลูตอ่ไปนีห้ากไมต่อ้งใชอ้กีตอ่ไป:

• ขอ้ความ มัลตมิเีดยี และขอ้ความอเีมล
• รายการรายชือ่และรายละเอยีด
• แอปพลเิคชัน่
• เพลง รปูภาพ หรอืวดิโีอ

คัดลอกขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการเก็บไวใ้นคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านร่วมกนัได ้

การซงิโครไนซเ์นือ้หา
การซงิโครไนซข์อ้มลูสําคญัของคณุ
คณุตอ้งการสํารองรายชือ่ ปฏทินิ บันทกึ และเนือ้หาอืน่ๆ อยา่งเรง่ดว่น ไมว่า่คณุจะน่ังอยูใ่กล ้
คอมพวิเตอรข์องคณุหรอืกําลังเดนิทางพรอ้มดว้ยโทรศัพทข์องคณุหรอืไม่ ซงิโครไนซเ์นือ้หา
สําคัญของคณุไปยังบรกิารออนไลน์ และเขา้ใชง้านเนือ้หานัน้ไดจ้ากทกุทีท่ีค่ณุไป คณุยัง

รถซงิโครไนซเ์นือ้หากบัอปุกรณ์อืน่ๆ ไดเ้ชน่กนั เชน่ โทรศัพท ์หรอืคอมพวิเตอร์

การซงิโครไนซก์บับรกิารออนไลน์
เลอืก 

การซงิโครไนซก์บัอปุกรณ์อืน่
เลอืก  > ซงิคแ์ละสํารองขอ้มลู > ซงิค์

เมือ่คณุเปิดแอปพลเิคชัน่ รปูแบบการซงิโครไนซเ์ริม่ตน้หรอืทีใ่ชก้อ่นหนา้นีจ้ะปรากฏขึน้ คณุ
อาจไดรั้บการตัง้คา่การซงิโครไนซเ์ป็นขอ้ความการกําหนดคา่จากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การซงิโครไนซก์บับรกิารออนไลน์
ทําใหบ้ัญช ีรายชือ่ รายการในปฏทินิและขอ้มลูสําคัญอืน่ๆ ซงิโครไนซก์บัโทรศัพทข์องคณุ
สํารองเนือ้หาสําคัญทางออนไลนเ์พือ่ใหง้า่ยในการถา่ยโอนและเรยีกคนืในโทรศัพทข์องคณุ

เลอืก 

การซงิโครไนซก์บับรกิารจะเปิดใชง้านโดยคา่เริม่ตน้

การรวมหรอืไมร่วมเนือ้หา
เลอืกบัญชแีละประเภทเนือ้หาทีจ่ะรวมหรอืไมร่วม
ตัวเลอืกทีม่อีาจแตกตา่งกนั
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การเลกิใชง้านการซงิค์
เลอืกบัญช ีและเลกิใชง้าน กําหนดเวลา

การซงิโครไนซเ์นือ้หากบัโทรศพัทอ์ืน่
ซงิโครไนซข์อ้มลูสําคัญของคณุอยูเ่สมอ ตัวอยา่งเชน่ ระหวา่งโทรศัพทส์ว่นบคุคลกบัโทรศัพท์
ทีทํ่างาน

เลอืก  > ซงิคแ์ละสํารองขอ้มลู > ซงิค์

การสรา้งรปูแบบการซงิค์
1 เลอืก เพิม่อปุกรณ์ ถา้คณุสรา้งรปูแบบการซงิคอ์ืน่แลว้ ใหเ้ลอืก 
2 เลอืกโทรศัพทอ์ืน่และ ทําตอ่
3 ทําตามคําแนะนําทีป่รากฏบนโทรศัพททั์ง้สองเครือ่ง
4 เลอืกเนือ้หาทีต่อ้งการซงิโครไนซ์ ตัวเลอืกทีม่อีาจแตกตา่งกนั คณุยังอาจเลอืกไดว้า่คณุ

ตอ้งการเก็บขอ้มลูของโทรศัพทเ์ครือ่งใดไว ้หากเกดิกรณีขอ้มลูไมต่รงกนั เชน่ หมายเลข
โทรศัพทข์องรายชือ่เดยีวกนัไมเ่หมอืนกนั

5 ในการซงิโครไนซ ์เลอืก ซงิค์

การซงิโครไนซโ์ดยใชร้ปูแบบซงิคท์ีม่อียู่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ Bluetooth เปิดใชง้านบนโทรศัพททั์ง้สอง และเลอืก ซงิค์

การรวมหรอืไมร่วมประเภทของเนือ้หา
ในรปูแบบทีต่อ้งการ ใหเ้ลอืกประเภทของเนือ้หา

การลบรปูแบบการซงิค์
ในรปูแบบทีต่อ้งการ ใหเ้ลอืก 

การป้องกนัโทรศพัทข์องคณุ
การต ัง้คา่โทรศพัทใ์หล็้อคโดยอตัโนมตั ิ
ตอ้งการปกป้องโทรศัพทข์องคณุจากการใชง้านทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตหรอืไม่ กําหนดรหสัล็อค และ
ตัง้คา่โทรศัพทข์องคณุเพือ่ล็อคตัวเองโดยอตัโนมัตเิมือ่คณุไมไ่ดใ้ช ้

1 เลอืก  และ ความปลอดภยั > ล็อคอปุกรณ์
2 เลอืก รหสัล็อค และป้อนรหสัล็อค (อยา่งนอ้ย 5 อักขระ) คณุสามารถใชต้ัวเลข สญัลักษณ์

และตัวอกัษรพมิพเ์ล็กและพมิพใ์หญ่
เก็บรหสัรักษาความปลอดภัยไวเ้ป็นความลับและอยูใ่นทีท่ีป่ลอดภัยแยกตา่งหากจาก
โทรศัพทข์องคณุ หากคณุลมืรหสัรักษาความปลอดภัยและไมส่ามารถกูค้นืได  ้ขอ้มลูของ
คณุจะถกูลบกอ่นทีค่ณุจะสามารถใชโ้ทรศัพทไ์ดอ้กีครัง้ หากคณุไดต้ัง้จํานวนครัง้ทีค่ณุ
สามารถป้อนรหสัล็อคผดิไว ้โทรศัพทข์องคณุจะลบขอ้มลูของคณุและรเีซ็ตตัวเองกลับสู่
การตัง้คา่ดัง้เดมิหลังจากป้อนรหสัล็อคครัง้สดุทา้ย หากคณุไมไ่ดจํ้ากดัจํานวนครัง้ไว  ้คณุ
อาจตอ้งนําโทรศัพทข์องคณุไปขอรับบรกิารเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดอ้กีครัง้
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3 เลอืก ล็อคอตัโนมตั ิและกําหนดระยะเวลาทีจ่ะใหโ้ทรศัพทล็์อคโดยอตัโนมัติ

การปลดล็อคโทรศพัทข์องคณุ
1 กดปุ่ มเปิด/ปิด และปัดหนา้จอจากดา้นนอกเขา้หาดา้นใน คณุสามารถปัดจากทางใดก็ได ้
2 ป้อนรหสัล็อค และเลอืก ตกลง

เคล็ดลบั: คณุยังสามารถแตะหนา้จอสองครัง้ และปัดจากดา้นนอกหนา้จอเขา้มาในหนา้จอ

เคล็ดลบั: เมือ่คณุอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ดยใชแ้อปพลเิคชัน่โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วรข์อง Nokia
สําหรับคอมพวิเตอร์ ภาษาในแป้นพมิพบ์นหนา้จอของคณุจะกลับไปเป็นภาษาทีเ่ป็นคา่เริม่ตน้
หากรหสัรักษาความปลอดภัยของคณุมอีกัขระทีไ่มป่รากฏอยูใ่นแป้นพมิพบ์นหนา้จอนี้  ใหเ้ลอืก

 จากนัน้ ใหปั้ดไปทางซา้ยหรอืขวาบนแป้นพมิพเ์พือ่เปลีย่นภาษาในแป้นพมิพบ์นหนา้จอไป
เป็นภาษาทีค่ณุใชใ้นตอนสรา้งรหสัรักษาความปลอดภัย

เคล็ดลบั: หากคณุกําหนดบคุคลทีเ่ชือ่ถอืไดไ้วแ้ลว้ และคณุลมืรหัสรักษาความปลอดภัยของ
คณุ คณุสามารถสง่รหสัรักษาความปลอดภัยไปยังบคุคลนัน้ไดท้างขอ้ความตัวอกัษร  เลอืก ล็อค
อปุกรณ์ > บคุคลทีเ่ชือ่ถอืได ้> เลอืกบคุคลทีเ่ชือ่ถอืได ้และรายชือ่จากรายการ หาก
หมายเลขโทรศัพทข์องบคุคลทีเ่ชือ่ถอืไดใ้นรายการรายชือ่มกีารเปลีย่นแปลง  คณุตอ้งทําการ
เปลีย่นแปลงหมายเลขโทรศัพทด์ังกลา่วดว้ยตนเอง

การต ัง้คา่ล็อคโทรศพัท์
คณุสามารถกําหนดรหสัล็อค และตัง้โทรศัพทข์องคณุใหล็้อคโดยอตัโนมัตเิมือ่คณุไมไ่ดใ้ชง้าน

บรกิารบางบรกิาร เชน่ Mail for Exchange อาจตอ้งใหค้ณุกําหนดรหสัล็อคโทรศัพทข์องคณุ
การตัง้คา่ล็อคโทรศัพทอ์าจเปลีย่นแปลงได  ้เชน่ ล็อคอตัโนมัต ิและ จํานวนครัง้ทีล่องได ้ขึน้อยู่
กบัขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัยของผูด้แูลระบบ

เลอืก  และ ความปลอดภยั > ล็อคอปุกรณ์ และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

ล็อคอตัโนมตั ิ — ตัง้คา่ระยะเวลากอ่นทีโ่ทรศัพทจ์ะล็อคโดยอตัโนมัติ
รหสัล็อค  — เปลีย่นรหัสล็อค หากตอ้งการใชก้ารล็อคโทรศัพท์ คณุตอ้งกําหนดรหสัล็อค
จํานวนคร ัง้ทีล่องได ้ — กําหนดจํานวนครัง้สําหรับความพยายามในการป้อนรหสัล็อคผดิ  หลัง
จากครบจํานวนครัง้ทีกํ่าหนดแลว้ โทรศัพทจ์ะรเีซ็ตเป็นการตัง้คา่ดัง้เดมิ และขอ้มลูผูใ้ชทั้ง้หมด
จะถกูลบ
บคุคลทีเ่ชือ่ถอืได ้ — กําหนดบคุคลหนึง่ในรายชือ่ของคณุเป็นบคุคลทีเ่ชือ่ถอืได  ้หากคณุ
กําหนดบคุคลทีเ่ชือ่ถอืไดไ้วแ้ลว้ และคณุลมืรหสัล็อคของคณุ คณุสามารถสง่รหัสไปยังบคุคลที่
เชือ่ถอืไดนั้น้ในขอ้ความตัวอกัษร หลังจากป้อนรหสัล็อคทีไ่มถ่กูตอ้ง ใหเ้ลอืก กูค้นื และทําตาม
คําแนะนําทีป่รากฏ
คณุสมบตัริกัษาความปลอดภยัระยะไกล  — ตัง้คา่ล็อคระยะไกล ถา้โทรศัพทข์องคณุหาย
คณุสามารถล็อคโทรศัพทจ์ากระยะไกล หรอืลบขอ้มลูทีจั่ดเก็บไวใ้นโทรศัพทไ์ด ้

การซอ่นขอ้มลูสว่นตวัจากการแจง้เตอืนของคณุ
คณุไมอ่ยากใหค้นอืน่ดวูา่ใครไดโ้ทรหาคณุใชไ่หม เมือ่คณุไมไ่ดรั้บสายหรอืไดรั้บขอ้ความ การ
แจง้เตอืนจะปรากฏบนหนา้จอทีล็่อค คณุสามารถกําหนดไดว้า่จะแสดงขอ้มลูมากนอ้ยเพยีงใด
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เลอืก  และ การแจง้เตอืน > การแจง้เตอืน และเปิดใชง้านหรอืเลกิใชง้าน ซอ่นขอ้มลูสว่น
ตวั

หากเปิดใชง้าน ซอ่นขอ้มลูสว่นตัว จะมกีารแสดงเฉพาะจํานวนขอ้ความทีไ่ดรั้บและจํานวนสายที่
ไมไ่ดรั้บเทา่นัน้

หากไมไ่ดเ้ปิดใชง้าน ซอ่นขอ้มลูสว่นตัว เมือ่คณุไดรั้บขอ้ความหรอืไมไ่ดรั้บสาย จะมกีารแสดง
ขอ้มลูตอ่ไปนี้

• ชือ่ของบคุคลทีไ่ดพ้ยายามทีจ่ะโทรหาคณุ
• ผูส้ง่ขอ้ความทีค่ณุไดรั้บ
• บางสว่นของเนือ้หาขอ้ความ

การพฒันาแอปพลเิคช ัน่ของคณุเอง
คณุสามารถสรา้งแอปพลเิคชัน่สําหรับโทรศัพทข์องคณุไดโ้ดยใชช้ดุพัฒนาซอฟตแ์วร์ (SDK) ที่
เกีย่วขอ้ง

คณุตอ้งเปิดใชง้านโหมดผูพั้ฒนาในโทรศัพท์ เพือ่ใหส้ามารถใชโ้ทรศัพทเ์ป็นเป้าหมายเพือ่
พัฒนาแอปพลเิคชัน่สําหรับโทรศัพทไ์ด  ้โหมดผูพั้ฒนาจะเปิดใชก้ารเชือ่มตอ่ระหวา่งโฮสตผ์ู ้
พัฒนากบัโทรศัพท ์และใหค้ณุใชเ้ครือ่งมอืเพิม่เตมิในโทรศัพท์

การเปิดใชง้านโหมดผูพ้ฒันา
เลอืก  และ ความปลอดภยั > โหมดนกัพฒันา และเปิดใชง้าน โหมดนกัพฒันา

แนะนําวา่คณุไมค่วรเปิดใชง้านโหมดผูพั้ฒนา หากคณุไมไ่ดม้จีดุมุง่หมายเพือ่พัฒนาแอปพลิ
เคชัน่สําหรับโทรศัพท ์การเปิดใชง้านโหมดผูพั้ฒนาไมไ่ดทํ้าใหโ้ทรศัพทเ์สีย่งตอ่ความ
ปลอดภัย แตค่ณุอาจเผลอลบไฟลร์ะบบทีสํ่าคัญโดยไมต่ัง้ใจได ้

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่developer.nokia.com

การรเีซ็ตโทรศพัทข์องคณุ
หากโทรศพัทข์องคณุหยดุการตอบสนอง
รสีตารท์โทรศัพทข์องคณุ กดปุ่ มเปิดปิดคา้งไวอ้ยา่งนอ้ย 8 วนิาท ีหากตอ้งการเปิดโทรศัพทข์อง
คณุอกีครัง้ ใหก้ดปุ่ มเปิดปิดคา้งไวจ้นกวา่โทรศัพทจ์ะสัน่

ขอ้มลูเชน่ รายชือ่หรอืขอ้ความ จะไมถ่กูลบ

การเรยีกคนืการต ัง้คา่ด ัง้เดมิ
หากโทรศัพทข์องคณุทํางานไมถ่กูตอ้ง คณุสามารถรเีซ็ตการตัง้คา่บางอยา่งเป็นคา่ดัง้เดมิได ้

1 สิน้สดุการโทรและการเชือ่มตอ่ทีใ่ชง้านอยูทั่ง้หมด
2 เลอืก  และ รเีซ็ต > เรยีกคนืการต ัง้คา่
3 หากไดรั้บแจง้ ใหป้้อนรหสัล็อค
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หลังจากเรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิแลว้ โทรศัพทจ์ะปิด แลว้เปิดอกีครัง้ ซึง่อาจจะใชเ้วลานานกวา่
ปกติ

การเรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิจะไมก่ระทบกบัขอ้มลูสว่นบคุคลทีจั่ดเก็บไวใ้นโทรศัพทข์องคณุ
เชน่:

• รายชือ่
• รายการปฏทินิ
• เอกสาร เพลง ขอ้ความ หรอืบันทกึ
• บุ๊คมารค์อนิเทอรเ์น็ต
• บัญช ีรหสัล็อค หรอืรหสัผา่น

การเตรยีมโทรศพัทข์องคณุใหพ้รอ้มสําหรบัการรไีซเคลิ
หากคณุซือ้โทรศัพทใ์หม่ หรอืตอ้งการทิง้โทรศัพท์ Nokia แนะนําใหค้ณุรไีซเคลิโทรศัพทข์อง
คณุ กอ่นอืน่ ใหล้บขอ้มลูสว่นตัวและเนือ้หาทัง้หมดออกจากโทรศัพทข์องคณุ

ลบเนือ้หาท ัง้หมดและเรยีกคนืการต ัง้คา่เป็นคา่เร ิม่ตน้
1 สํารองขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการเก็บไวใ้นคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านร่วมกนัได ้
2 ยตุกิารเชือ่มตอ่และการโทรทีใ่ชง้านอยูทั่ง้หมด
3 เลอืก  และ รเีซ็ต > ลบขอ้มลูอปุกรณ์

การดําเนนิการนีอ้าจใชเ้วลาหลายนาที
4 โทรศัพทข์องคณุปิดทํางาน รอจนกระท่ังไอคอนทีห่มนุอยูท่ีห่นา้จอหายไป จากนัน้เปิด

โทรศัพทข์องคณุอกีครัง้ ตรวจสอบอยา่งละเอยีดวา่ไดล้บขอ้มลูสว่นตัวทัง้หมด เชน่ รายชือ่
รปูภาพ เพลง วดิโีอ บันทกึ ขอ้ความ อเีมล การนําเสนอ เกมส ์และแอปพลเิคชัน่อืน่ๆ ทีต่ดิ
ตัง้แลว้
เนือ้หาและขอ้มลูทีเ่ก็บอยูใ่นซมิการด์จะไมถ่กูลบออกไป

โปรดอยา่ลมืถอดซมิการด์ของคณุออกจากโทรศัพท์

แบตเตอรี่
การยดือายแุบตเตอรี่
หากดเูหมอืนวา่คณุมักจะมองหาอปุกรณ์ชารจ์อยูเ่สมอ  มขีัน้ตอนทีค่ณุสามารถดําเนนิการเพือ่ลด
การใชพ้ลังงานของโทรศัพทข์องคณุ และคยุไดน้านขึน้

• ชารจ์แบตเตอรีใ่หเ้ต็มเสมอ
• เมือ่เปิดใชง้านโหมดประหยัดพลังงาน โทรศัพทจ์ะไมส่แกนหาเครอืขา่ย WLAN ทีใ่หบ้รกิาร

หรอืสแกนนอ้ยลง และปิดการเชือ่มตอ่เมือ่ไมม่กีารใชโ้ดยแอปพลเิคชัน่ใดๆ

เคล็ดลบั: ในการตรวจสอบสถานะของแบตเตอรีแ่ละเปิดใชง้านโหมดประหยัดพลังงาน เลอืก
 และ อปุกรณ์ > แบตเตอรี่
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การปิดแอปพลเิคช ัน่ทีค่ณุไมไ่ดใ้ช้
แตะมมุมองแอปพลเิคชัน่ทีเ่ปิดคา้งไว ้และเลอืก ปิดท ัง้หมด หรอืเลอืก  บนแอปพลเิคชัน่ที่
คณุตอ้งการปิด

เสยีงและเอฟเฟ็กต์
• ปิดเสยีงทีไ่มจํ่าเป็น เชน่ เสยีงหนา้จอสมัผัส
• ใชห้ฟัูงแบบมสีายแทนลําโพง
• เปลีย่นระยะเวลาทีจ่ะใหโ้ทรศัพทปิ์ดหนา้จอเมือ่ครบระยะเวลาดังกลา่ว

การต ัง้คา่ระยะเวลาของชว่งหมดเวลา
เลอืก  และ อปุกรณ์ > หนา้จอ > เวลาการแสดงผล

การลดความสวา่งหนา้จอ
เลอืก  และลากแถบเลือ่น ความสวา่ง

การเปิดใชง้านภาพพืน้หลงัสเีขม้
เลอืก  และ ภาพพืน้หลงั

การใชเ้ครอืขา่ย
• หากคณุกําลังฟังเพลงหรอืใชโ้ทรศัพทข์องคณุ แตไ่มต่อ้งการโทรออกหรอืรับสาย ใหเ้ปิด

โหมดบนเครือ่ง
• ใชก้ารเชือ่มตอ่ WLAN เพือ่เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตแทนการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต (GPRS

หรอื 3G)
• หากโทรศัพทข์องคณุถกูตัง้คา่ใหใ้ชทั้ง้เครอืขา่ย GSM และ 3G (สองโหมด) โทรศัพทจ์ะใช ้

พลังงานมากขึน้เมือ่คน้หาเครอืขา่ย 3G

การต ัง้คา่โทรศพัทข์องคณุใหใ้ชเ้ฉพาะเครอืขา่ย GSM
เลอืก  และ เครอืขา่ยมอืถอื > โหมดระบบ > GSM

การเลกิใชง้าน Bluetooth เมือ่ไมจํ่าเป็น
เลอืก  และ Bluetooth

ทําการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต (3G หรอื GPRS) เมือ่จําเป็นเทา่น ัน้
เลอืก  และ เครอืขา่ยมอืถอื > การโรมมิง่ขอ้มลู และเปิดใชง้าน ถามทกุคร ัง้
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เคล็ดลบั

รหสัผา่น

รหสั PIN

(ตัวเลข 4-8 ตัว)

รหสันีใ้ชเ้พือ่ป้องกนัซมิการด์ของคณุใหป้ลอดภัยจากการใชง้านทีไ่ม่
ไดรั้บอนุญาต หรอืใชเ้พือ่เขา้ถงึคณุสมบัตบิางอยา่ง

คณุสามารถกําหนดใหโ้ทรศัพทถ์ามหารหสั PIN เมือ่เปิดเครือ่งได ้

หากรหสัไมไ่ดม้าพรอ้มกับซมิการด์หรอืคณุลมืรหสั โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ

หากคณุป้อนรหัสผดิสามครัง้ตดิตอ่กนั คณุตอ้งปลดล็อครหสัโดยใช ้
รหสั PUK

รหสั PUK

(ตัวเลข 8 ตัว)

รหสันีใ้ชเ้พือ่ยกเลกิการปิดกัน้รหัส PIN

หากรหสัไมไ่ดม้าพรอ้มกับซมิการด์ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

หมายเลข IMEI

(ตัวเลข 15 ตัว)

หมายเลขนีใ้ชเ้พือ่ระบวุา่โทรศัพทเ์ป็นโทรศัพทท์ีถ่กูตอ้งในเครอืขา่ย
หมายเลขนีส้ามารถใชล็้อคโทรศัพทไ์ดเ้ชน่กนั เชน่ โทรศัพทถ์กูขโมย
คณุอาจตอ้งแจง้หมายเลขนีก้บัศนูยบ์รกิาร Nokia Care

หากตอ้งการดหูมายเลข IMEI ใหโ้ทร *#06#

รหสัล็อค (รหสัความ
ปลอดภัย

(ตัวเลขหรอืตัวอกัษร
อยา่งนอ้ย 5 ตัว)

รหสันีจ้ะชว่ยป้องกันโทรศัพทข์องคณุจากการใชง้านโดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาต

คณุสามารถกําหนดใหโ้ทรศัพทถ์ามหารหสัล็อคทีค่ณุกําหนดไวไ้ด ้

โปรดเก็บรหสันีไ้วเ้ป็นความลับและเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยหา่งจาก
โทรศัพทข์องคณุ

หากคณุลมืรหสัล็อคและไมส่ามารถกูค้นืได ้ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ
จะถกูลบกอ่นทีจ่ะใชโ้ทรศัพทไ์ดอ้กีครัง้ หากคณุไดกํ้าหนดวา่จะ
สามารถป้อนรหสัล็อคไดผ้ดิกีค่รัง้ โทรศัพทจ์ะลบขอ้มลูและรเีซ็ตกลับ
เป็นคา่ทีต่ัง้จากโรงงานหลังจากป้อนรหัสผดิครัง้สดุทา้ย หากคณุไม่
ไดจํ้ากดัจํานวนครัง้ คณุจะตอ้งนําโทรศัพทเ์ขา้รับบรกิารจงึจะสามารถ
ใชง้านไดอ้กีครัง้

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูย ์Nokia Care หรอืตัวแทน
จําหน่ายโทรศัพทข์องคณุ

การสง่รหสัล็อคของคณุไปยงับคุคลทีไ่วใ้จได้
หากตอ้งการป้องกนัโทรศัพทข์องคณุ แตค่ณุกลัววา่อาจจะลมืรหสัล็อคของคณุ กําหนดบคุคลที่
ไวใ้จได ้และหากคณุลมืรหสัล็อคของคณุ คณุสามารถสง่รหสัไปยังบคุคลทีไ่วใ้จไดนั้น้
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การกาํหนดบคุลทีไ่วใ้จได้
เลอืก  และ ความปลอดภยั > ล็อคอปุกรณ์ > บคุคลทีเ่ชือ่ถอืได ้> เลอืกบคุคลทีเ่ชือ่ถอื
ได ้และเลอืกรายชือ่ทีต่อ้งการ

หากหมายเลขโทรศัพทข์องบคุคลทีเ่ชือ่ถอืไดเ้ปลีย่นแปลง คณุตอ้งเปลีย่นแปลงหมายเลขนัน้
ดว้ยตนเอง

การกูค้นืรหสั
หลังจากป้อนรหสัล็อคทีไ่มถ่กูตอ้ง ใหเ้ลอืก กูค้นื และทําตามคําแนะนําทีป่รากฏ

การปกป้องสภาพแวดลอ้ม

ประหยดัพลงังาน
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีบ่อ่ยๆ หากคณุปฏบิัตดิังตอ่ไปนี้

• ปิดแอปพลเิคชัน่และการเชือ่มตอ่ขอ้มลู เชน่ การเชือ่มตอ่ WLAN หรอื Bluetooth ของคณุ
เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน

• ลดความสวา่งของหนา้จอ
• ตัง้คา่โทรศัพทใ์หเ้ขา้สูโ่หมดประหยัดพลังงานหลังจากครบระยะเวลาขัน้ตํา่ทีไ่มม่กีารใช ้

งาน
• ปิดใชง้านเสยีงทีไ่มจํ่าเป็น เชน่ เสยีงหนา้จอสมัผัส

การหมนุเวยีนมาใชใ้หม่

เมือ่โทรศัพทเ์ครือ่งนีห้มดอายกุารใชง้าน วัสดทุกุชิน้สามารถนํากลับมาใชเ้ป็นวตัถดุบิและ
พลังงานได ้เพือ่รับประกนัการกําจัดและการนํากลับมาใชท้ีถ่กูตอ้ง Nokia รว่มมอืกบัพันธมติร
ผา่นโปรแกรมทีเ่รยีกวา่ We:recycle สําหรับขอ้มลูเกีย่วกับวธิกีารรไีซเคลิผลติภัณฑ์ Nokia เกา่
ของคณุและสถานทีเ่ก็บรวบรวม โปรดไปที ่www.nokia.com/werecycle หรอืตดิตอ่ศนูย์
บรกิาร Nokia Care

นําบรรจภุัณฑแ์ละคูม่อืผูใ้ชข้องคณุกลับมาหมนุเวยีนใชใ้หมต่ามระเบยีบการหมนุเวยีนมาใชใ้หม่
ของทอ้งถิน่ของคณุ

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุลักษณะทางสภาพแวดลอ้มของโทรศัพท์ โปรดไปที่
www.nokia.com/ecoprofile
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อปุกรณ์เสรมิของแทจ้าก Nokia

หากตอ้งการทราบแหลง่จําหน่ายอปุกรณ์เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรอง  สามารถสอบถามจากตัวแทน
จําหน่ายของคณุ

อปุกรณ์เสรมิสําหรับโทรศัพทข์องคณุมจํีาหน่ายอยูเ่ป็นจํานวนมาก  สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ
โปรดดทูี ่www.nokia.co.th/accessories

ขอ้กาํหนดทีค่วรปฏบิตัสํิาหรบัการใชอ้ปุกรณ์เสรมิ
• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็ก
• หากตอ้งการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ์เสรมิ ใหจั้บทีป่ล๊ักไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ
• ตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอวา่อปุกรณ์เสรมิทีไ่ดต้ดิตัง้ในพาหนะไดรั้บการตดิตัง้อยา่งแน่น

หนาและทํางานอยา่งถกูตอ้ง
• เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบัตผิา่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิในรถทีต่ดิตัง้ยากได ้

แบตเตอรี่
ประเภท: BV-5JW

ระยะเวลาการสนทนา:

สงูสดุ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี(WCDMA) / 10 ชัว่โมง (GSM)

สแตนดบ์าย:

สงูสดุ 450 ชัว่โมง (WCDMA) / 380 ชัว่โมง (GSM)

ขอ้สําคญั: เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบ์ายเป็นเวลาโดยประมาณ  และจะเป็นไปตามการ
ประมาณการตอ่เมือ่อยูภ่ายใตข้อ้กําหนดทีเ่หมาะสมของเครอืขา่ยเทา่นัน้  เวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบ์ายขึน้อยูก่บัซมิการด์ คณุสมบัตทิีใ่ช ้อายแุละขอ้กําหนดของแบตเตอรี่ อณุหภมูใินการ
เก็บแบตเตอรี ่ขอ้กําหนดของเครอืขา่ย และปัจจัยอืน่ๆ อกีมากมาย และเวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบ์ายอาจสัน้กวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้อยา่งมาก เสยีงเรยีกเขา้ การจัดการสายดว้ยระบบแฮนด์
ฟร ีการใชใ้นโหมดดจิติอล และคณุสมบัตอิืน่ๆ จะใชพ้ลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาทีใ่ช ้
อปุกรณ์ในการโทรจะสง่ผลตอ่เวลาสแตนดบ์าย ในทํานองเดยีวกนั ระยะเวลาทีเ่ปิดเครือ่งรวมทัง้
ทีอ่ยูใ่นโหมดสแตนดบ์ายก็มผีลตอ่ระยะเวลาในการสนทนาดว้ยเชน่กนั

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

บรกิารและคา่ใชจ้า่ยของเครอืขา่ย
โทรศัพทข์องคณุไดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้น เครอืขา่ย UMTS 850, 900, 1900, 1700/2100, 2100 MHz และ GSM 850, 900, 1800, 1900
MHz คณุตอ้งสมคัรสมาชกิกบัผูใ้หบ้รกิารกอ่นเริม่ใชง้านโทรศัพท์

การใชบ้รกิารเครอืขา่ยและการดาวนโ์หลดเนือ้หามายงัโทรศัพทข์องคณุจําเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยและอาจสง่ผลใหเ้กดิคา่ใช ้
จา่ยในการรับสง่ขอ้มลู คณุสมบตัขิองผลติภณัฑบ์างอยา่งตอ้งการการสนับสนุนจากเครอืขา่ย และคณุอาจตอ้งสมคัรสมาชกิเสยีกอ่น
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การดขูอ้มลูเกีย่วกบัโทรศพัทข์องคณุ
ในการดปูระกาศการอนุมตัปิระเภทและขอ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบัซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวรโ์ทรศัพทข์องคณุ โปรดเลอืก  และ เกีย่วกบั
สนิคา้

คาํประกาศของซอฟตแ์วรแ์บบโอเพนซอรส์
ผลติภัณฑน์ีป้ระกอบดว้ยซอฟตแ์วรแ์บบโอเพนซอรส์บางตัว

ขอ้กําหนดการใชบ้รกิาร ขอ้ความสงวนสทิธิ ์การรับรอง และคําประกาศ ไดรั้บการตพีมิพใ์หมใ่นเอกสารทีม่าพรอ้มกบัผลติภัณฑน์ี ้Nokia อาจ
จัดหาซอรส์โคด้ใหแ้กค่ณุตามทีร่ะบใุนใบอนุญาตทีบ่งัคับใช ้ ไปที ่harmattan-dev.nokia.com หรอืสง่อเีมลไปที่
sourcecode.request@nokia.com หรอืเขยีนคําขอไปที:่

Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FI-00045 Nokia Group

Finland

ขอ้เสนอนี้มผีลใชง้านในระยะสาม (3) ปี นับตัง้แตว่ันทีท่ี ่Nokia สง่มอบผลติภณัฑน์ีแ้กคุ่ณ

การทีค่ณุสง่คําขอเขา้มาถอืเป็นการยนิยอมให ้Nokia (หรอืบรษัิทอืน่ในนามและภายใตอํ้านาจโดยตรงของ Nokia) สามารถนําขอ้มลูสว่นตัว
ของคณุไปดําเนนิการได ้การดําเนนิการดังกล่าวจะเป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องคําขอและงานทีเ่กีย่วขอ้ง เหตผุลหลักสําหรับการจัดเก็บ
ขอ้มลูนีค้อืเพือ่ตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดการใชบ้รกิาร การดําเนนิการกบัขอ้มลูจะเป็นไปดว้ยความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
ของ Nokia และกฎหมายทีบ่งัคับใช ้

การดแูลอปุกรณ์ของคณุ
คณุควรดูแลอปุกรณ์ แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมดัระวัง คําแนะนําต่อไปน้ีจะชว่ยใหคุ้ณปฏบิัตติามเงือ่นไขการรับ
ประกนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจบัตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของ
แร่ ซึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกร่อนได ้หากโทรศัพทข์องคณุเปียกชืน้ ปลอ่ยใหเ้ครือ่งแหง้สนทิ

• อยา่ใชห้รอืเก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก เน่ืองจากอาจทําใหอ้ปุกรณ์สว่นทีส่ามารถขยบัไดแ้ละสว่นประกอบทีเ่ป็น
อเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่เก็บอปุกรณ์ไวใ้นอณุหภมูทิีส่งู เนือ่งจากอณุหภมูสิงูอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านของอปุกรณ์สัน้ลง แบตเตอรีอ่าจเสือ่มสภาพ และ
ทําใหพ้ลาสตกิงอหรอืละลายได ้

• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด เนือ่งจากเมือ่อณุหภมูเิพิม่ขึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้จะกอ่ตัวขึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจ
ทําใหอ้ปุกรณ์และแผงวงจรอเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่งอปุกรณ์นอกเหนอืจากทีแ่นะนําไวใ้นคูม่อืผูใ้ช ้

• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจทําใหอ้ปุกรณ์เสยีหายและยงัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศัพท ์การใชง้านโดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหแ้ผงวงจรภายในและกลไกเกดิความเสยีหายได ้

• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของอปุกรณ์เทา่นัน้

• อยา่ทาสโีทรศัพท ์เนือ่งจากสอีาจเขา้ไปอดุตันในชิน้สว่นทีเ่ลือ่นไดข้องโทรศัพท ์และอาจสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางานของ
โทรศัพท์

• เก็บอปุกรณ์ไวใ้หห้า่งจากแมเ่หล็กหรอืสนามแมเ่หล็ก

• ในการเกบ็รักษาขอ้มลูสําคัญของคุณใหป้ลอดภยั ใหจ้ัดเก็บขอ้มลูนัน้ไวแ้ยกไวส้องทีเ่ป็นอยา่งนอ้ย เชน่ ในอปุกรณ์ การด์หน่วยความ
จํา หรอืคอมพวิเตอร ์หรอืจดบนัทกึขอ้มลูสําคัญลงในกระดาษ

ในระหวา่งการทํางานนานเกนิกวา่ปกต ิโทรศัพทอ์าจจะรอ้น โดยสว่นใหญแ่ลว้ ลักษณะเชน่น้ีเป็นเรือ่งปกต ิหากคณุสงสยัวา่โทรศัพททํ์างาน
ไมถ่กูตอ้ง ใหนํ้าไปยงัศนูยบ์รกิารทีไ่ดร้ับการรับรองใกลบ้า้นคณุ
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การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยงัจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะที่
ไมม่กีารควบคุม และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดุใชแ้ลว้ตา่ง  ๆโปรดตรวจสอบวธิกีารรไีซเคลิผลติภัณฑ ์Nokia ของคณุไดท้ี่
www.nokia.com/recycling

แบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
อปุกรณ์ของคณุมแีบตเตอรีใ่นตัวทีช่ารจ์ใหมไ่ด ้ถอดเปลีย่นไมไ่ด ้อยา่พยายามถอดแบตเตอรีอ่อกจากเครือ่ง เพราะคณุอาจทําใหเ้ครือ่งเสยี
หายได ้นําเครือ่งไปยงัศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บการรับรองทีใ่กลท้ีส่ดุเมือ่ตอ้งการเปลีย่นแบตเตอรี่

อปุกรณ์เครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบใหใ้ชง้านเมือ่ไดรั้บพลังงานจากอปุกรณ์ชารจ์ต่อไปนี้  AC-16 หมายเลขรุน่อปุกรณ์ชารจ์ของ Nokia ทีแ่ท ้
จรงิอาจแตกตา่งกนัไปตามประเภทของปลั๊ก ซึง่จะระบโุดย E, X, AR, U, A, C, K, B หรอื N

อปุกรณ์ชารจ์อืน่ทีส่อดคลอ้งตามมาตรฐาน IEC/EN 62684 และสามารถเชือ่มตอ่กบัชอ่งเสยีบ Micro USB ในโทรศัพทข์องคณุ อาจใชร้ว่ม
กบัโทรศัพทเ์ครือ่งนีไ้ด ้

แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจแุบตเตอรีไ่ดห้ลายรอ้ยครัง้ แตแ่บตเตอรีก่จ็ะค่อยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมือ่สงัเกตเห็นว่าเวลา
การสนทนาและเวลารอสายของแบตเตอรีส่ัน้ลงกวา่ปกต ิใหนํ้าเครือ่งไปยงัศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บการรับรองใกลบ้า้นคุณเพือ่เปลีย่นแบตเตอรี่

ขอ้สําคญั: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นคา่โดยประมาณเทา่นัน้ เวลาจรงิจะขึน้อยูก่บัหลายปัจจัย เชน่ สภาพของ
ระบบเครอืขา่ย การตัง้คา่อปุกรณ์, คณุสมบตัทิีกํ่าลังใช,้ สภาพแบตเตอรี ่และอณุหภมู ิ

ความปลอดภยัของแบตเตอรี่

หมายเหต:ุ แบตเตอรีใ่นอปุกรณ์ของคณุไมส่ามารถถอดออกได ้ดังนัน้ โปรดอา่นคําชีแ้จงเกีย่วกับแบตเตอรีท่ีใ่ชก้บัอปุกรณ์ของคณุ

เมือ่คณุถอดอปุกรณ์ชารจ์หรอือปุกรณ์เสรมิออกจากเตา้เสยีบ ใหจ้ับทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านอปุกรณ์ชารจ์ของคณุใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบและอปุกรณ์ ไมค่วรเสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้คา้งไวก้บั
อปุกรณ์ชารจ์ เนือ่งจากการชารจ์เป็นเวลานานเกนิไปจะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หากคณุทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มไว ้
แบตเตอรีจ่ะคายประจอุอกเองเมือ่เวลาผา่นไป

โปรดเกบ็แบตเตอรีไ่วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภมูทิีร่อ้นหรอืหนาวจัดทําใหป้ระสทิธภิาพและอายุ
การใชง้านของแบตเตอรีล่ดลง แบตเตอรีท่ีร่อ้นหรอืเย็นเกนิไปอาจทําใหอ้ปุกรณ์ไมส่ามารถใชง้านไดช้ัว่คราว

การลัดวงจรของแบตเตอรีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มวีตัถปุระเภทโลหะมาสมัผัสกบัแถบโลหะบนแบตเตอรี ่การลดัวงจรเชน่นีอ้าจทําใหแ้บตเตอรี่
หรอืวัตถสํุาหรับเชือ่มตอ่เกดิความเสยีหายได ้

หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้การกําจัดแบตเตอรีต่อ้งเป็นไปตามกฎหมายของทอ้งถิน่ นํากลับมาใช ้
ใหม ่ถา้เป็นไปได ้และไมค่วรทิง้รวมกบัขยะภายในบา้น

หา้มถอดชิน้สว่น, ตัด, เปิด, บบีอดั, ดัดงอ, เจาะ หรอืแยกสว่นเซลลห์รอืแบตเตอรี ่หากแบตเตอรีร่ั่วออกมา อยา่ใหข้องเหลวนัน้สมัผัสกบั
ผวิหนังหรอืดวงตา หากสมัผัสโดนผวิหนังหรอืดวงตา ใหล้า้งบรเิวณนัน้ดว้ยน้ําสะอาดทันท ีหรอืรบีไปพบแพทย์

หา้มดัดแปลง, ประกอบใหม,่ พยายามใสว่ัตถแุปลกปลอมลงในแบตเตอรี ่หรอืนําไปแชใ่นน้ําหรอืของเหลวชนดิอืน่  ๆหากแบตเตอรีเ่สยีหาย
อาจทําใหเ้กดิการระเบดิได ้

ใชแ้บตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ตามวตัถปุระสงคท์ีเ่หมาะสมเท่านัน้ การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการใชง้านแบตเตอรีท่ีไ่มไ่ดรั้บการรับรอง
หรอือปุกรณ์ชารจ์ทีใ่ชร้่วมกนัไมไ่ดอ้าจเสีย่งตอ่การลกุไหม ้การระเบดิ หรอือนัตรายอืน่ๆ และอาจสง่ผลตอ่การรับรองหรอืการรับประกนั หาก
คณุเชือ่วา่แบตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ชํารดุเสยีหาย ใหนํ้าไปทีศ่นูยบ์รกิารเพือ่ตรวจสอบกอ่นนําไปใชต้่อ อยา่ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์หรอืแบตเตอรี่
ทีช่ํารดุเสยีหาย ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้

ขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ความปลอดภยั
การโทรฉุกเฉนิ
1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดโทรศัพทแ์ลว้
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2 ตรวจสอบวา่มสีญัญาณเพยีงพอหรอืไม ่นอกจากน้ี คณุอาจตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี้

• ใสซ่มิการด์

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมไ่ดเ้ปิดใชโ้หมดบนเครือ่ง

• หากหนา้จอและปุ่ มบนโทรศัพทถ์กูล็อคอยู ่ใหป้ลดล็อค

3 ไปทีม่มุมองแอปพลเิคชัน่ และเลอืก  และ 

4 ป้อนหมายเลขฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางการสําหรับตําแหน่งทีต่ัง้ปัจจบุนัของคณุ ซึง่หมายเลขโทรฉุกเฉนิในแตล่ะพืน้ทีจ่ะแตกตา่งกนัไป

5 เลอืก  เพือ่เริม่ตน้การโทร

6 คณุตอ้งใหข้อ้มลูตา่ง  ๆทีถ่กูตอ้งใหไ้ดม้ากทีส่ดุ อยา่เพิง่วางสายจนกวา่จะไดรั้บแจง้ใหว้าง

การโทรฉุกเฉนิโดยไมป้่อนรหสั PIN, PUK หรอืรหสัล็อค

1 เมือ่โทรศัพทข์อใหป้้อนรหัส ใหเ้ลอืก 

2 ป้อนหมายเลขฉุกเฉนิสําหรับทอ้งทีท่ีค่ณุอยู่

3 เลอืก โทร เพือ่เริม่การโทร หลังจากโทรฉุกเฉนิแลว้ คณุจําเป็นตอ้งป้อนรหัส PIN, PUK หรอืรหัสล็อค เพือ่ใหส้ามารถใชฟั้งกช์นัอืน่ๆ
ในโทรศัพทไ์ด ้

เมือ่คณุเปิดโทรศัพทเ์ป็นครัง้แรก ระบบจะขอใหค้ณุสรา้งบญัช ีNokia หากตอ้งการโทรฉุกเฉนิในระหวา่งขัน้ตอนตัง้คา่บญัช ีใหเ้ลอืก 

ขอ้สําคญั: สามารถใชโ้ทรศัพทม์อืถอืโทรฉุกเฉนิได ้แตไ่มส่ามารถโทรฉุกเฉนิดว้ยการใ◌ช้ส้ายสนทนาผา่นอนิเทอรเ์น็ต (สาย
อนิเทอรเ์น็ต) ไมส่ามารถรับรองการเชือ่มต่อไดใ้นบางสภาวะ ไมค่วรวางใจวา่โทรศัพทไ์รส้ายจะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยาม
จําเป็น อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิทางการแพทย์

เด็กเล็ก
เครือ่งของคณุ รวมทัง้อปุกรณ์เสรมิ ไมใ่ชข่องเลน่ อปุกรณ์เหลา่นัน้อาจมชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเกบ็ใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

อปุกรณ์ทางการแพทย์
การทํางานของอปุกรณ์สําหรับรับหรอืสง่สญัญาณวทิยรุวมทัง้โทรศัพทม์อืถอือาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนตอ่การทํางานของอปุกรณ์
ทางการแพทยท์ีไ่มม่กีารป้องกนัสญัญาณเพยีงพอได ้โปรดปรกึษาแพทยห์รอืบรษัิทผูผ้ลติเครือ่งมอืทางการแพทยนั์น้  ๆหากไมแ่น่ใจวา่
อปุกรณ์นัน้ไดรั้บการป้องกนัพลังงานความถีว่ทิย ุจากภายนอกอยา่งเพยีงพอหรอืไม่

อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย
ผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยแ์นะนําวา่ ควรใหโ้ทรศัพทม์อืถอือยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลูกถา่ยไวใ้นรา่งกาย เชน่ เครือ่งควบคุม
การเตน้ของหัวใจหรอืเครือ่งกระตุน้การทํางานของหัวใจ อยา่งนอ้ย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เพือ่หลกีเลีย่งสญัญาณรบกวนทีอ่าจเกดิกบั
เครือ่งดังกลา่ว สําหรับผูใ้ชอ้ปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกลา่ว ควรปฏบิตัดิังนี้

• เก็บโทรศัพทใ์หอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยม์ากกวา่ 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ

• อยา่ใสอ่ปุกรณ์ไรส้ายไวใ้นกระเป๋าเสือ้

• ใชโ้ทรศัพทก์บัหขูา้งทีต่รงขา้มกบัอปุกรณ์ทางการแพทย์

• ปิดโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หากสงสยัวา่กําลังเกดิสัญญาณรบกวน

• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับอปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกล่าว

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายร่วมกบัอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย โปรดปรกึษากบัแพทยท์ีใ่หคํ้า
ปรกึษาดา้นสขุภาพของคณุ

คาํตอบสําหรบัการเขา้ใชง้าน
Nokia มหีนา้ทีใ่นการผลติโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีส่ะดวกต่อการใชง้านใหผู้ใ้ชแ้ตล่ะคน รวมทัง้ผูไ้รค้วามสามารถดว้ย หากตอ้งการทราบราย
ละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดเขา้เยีย่มชมเว็บไซต ์Nokia ไดท้ี ่www.nokiaaccessibility.com
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การฟงั

คาํเตอืน:
ขณะทีคุ่ณใชช้ดุหฟัูง อาจมผีลตอ่ความสามารถในการไดย้นิเสยีงภายนอก หา้มใชช้ดุหฟัูงในสถานทีท่ีอ่าจมผีลตอ่ความปลอดภยัของคณุ

อปุกรณ์ไรส้ายบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนกบัเครือ่งชว่ยฟังบางชนดิได ้

นกิเกลิ

หมายเหต:ุ พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่งนี้ไมม่สีารนกิเกลิอยูใ่นแผน่โลหะ พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่งนี้ประกอบดว้ยโลหะสแตนเลส

ปกป้องโทรศพัทข์องคณุจากเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย
โทรศัพทข์องคณุอาจเสีย่งตอ่ไวรัสและเนือ้หาทีม่อีนัตรายอืน่  ๆควรใชค้วามระมดัระวังตามรายละเอยีดตอ่ไปน้ี

• โปรดระมดัระวังในการเปิดขอ้ความ ขอ้ความเหลา่นัน้อาจมโีปรแกรมทีป่ระสงคร์า้ยหรอือาจทําใหโ้ทรศัพทห์รอืคอมพวิเตอรข์องคณุ
เสยีหายได ้

• โปรดระมดัระวังเมือ่ทําการรับคําขอการเชือ่มตอ่ การเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ต หรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หา หา้มยอมรับการเชือ่มตอ่
Bluetooth จากแหล่งทีค่ณุไมเ่ชือ่ถอื

• ตดิตัง้และใชเ้ฉพาะแอปพลเิคชัน่และซอฟตแ์วรจ์ากแหลง่ทีคุ่ณไวว้างใจเทา่นัน้ แอปพลเิคชัน่จากแหลง่ทีไ่มน่่าเชือ่ถอือาจมี
ซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตรายทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีอ่ยูใ่นโทรศัพทข์องคณุ ทําใหเ้กดิอนัตรายดา้นการเงนิหรอืทําความเสยีหายกบั
โทรศัพทข์องคณุได ้

• ตดิตัง้ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัสและซอฟตแ์วรด์า้นความปลอดภยัอืน่  ๆลงในโทรศัพทข์องคณุและคอมพวิเตอรท์ีใ่ชเ้ชือ่มตอ่ ใหใ้ชแ้อป
พลเิคชัน่ป้องกันไวรัสเพยีงครัง้ละหนึง่แอปพลเิคชัน่เทา่นัน้ การใชง้านมากกวา่หนึง่แอปพลเิคชัน่อาจสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพ
และการทํางานของโทรศัพทแ์ละ/หรอืคอมพวิเตอร์

• หากคณุเขา้ถงึบุค๊มารค์และลงิคส์ําหรับไซตอ์นิเทอรเ์น็ตจากบรษัิทภายนอกตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้ โปรดระมดัระวังเป็นพเิศษ Nokia จะไม่
รับประกนัหรอืรับผดิชอบใด  ๆตอ่เว็บไซตเ์หลา่นี้

สภาพแวดลอ้มการทํางาน
โทรศัพทเ์ครือ่งนีเ้ป็นไปตามคําแนะนําในการปลอ่ยคลืน่ความถีว่ทิย ุเมือ่ใชใ้นตําแหน่งปกตทิีห่หูรอืเมือ่อยูห่า่งจากรา่งกายอยา่งนอ้ย 1.5
เซนตเิมตร (5/8 นิว้) ซองสําหรับพกพา อปุกรณ์เหน็บเข็มขดั หรอืทีว่างโทรศัพทเ์พือ่การพกพา ไมค่วรมโีลหะเป็นสว่นประกอบ และควรให ้
เครือ่งอยูห่า่งจากร่างกายตามระยะหา่งทีกํ่าหนดขา้งตน้

โทรศัพทเ์ครือ่งนีต้อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่กบัระบบเครอืขา่ยทีม่คีณุภาพเพือ่สง่ไฟลข์อ้มลูหรอืขอ้ความ อาจมคีวามลา่ชา้ในการสง่ไฟลข์อ้มลูหรอื
ขอ้ความ จนกวา่จะเชือ่มตอ่ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ ปฏบิตัติามคําแนะนําเกีย่วกบัระยะหา่งระหวา่งเครือ่ง จนกวา่การสง่จะเสร็จสมบรูณ์

ช ิน้สว่นของโทรศัพทเ์ป็นสือ่แมเ่หล็ก วัตถทุีทํ่าจากโลหะอาจดงึดดูเขา้หาโทรศัพท ์อยา่วางบตัรเครดติหรอืสือ่เก็บแมเ่หล็กอืน่ไวใ้กล ้
โทรศัพท ์เพราะขอ้มลูทีเ่ก็บไวภ้ายในอาจถกูลบได ้

ยานพาหนะ
สญัญาณวทิยอุาจมผีลตอ่ระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นยานพาหนะทีต่ดิตัง้ไมถ่กูตอ้งหรอืมกีารป้องกนัไมเ่พยีงพอ เชน่ ระบบฉีดน้ํามนัทีค่วบคมุ
ดว้ยอเิล็กทรอนกิส,์ ระบบเบรก ABS, ระบบควบคมุความเร็วแบบอเิล็กทรอนกิส ์และระบบถงุลมนริภยั โปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบับรษัิท
ผูผ้ลติยานพาหนะหรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ

ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญเทา่นัน้เป็นผูต้ดิตัง้อปุกรณ์ในยานพาหนะ การตดิตัง้หรอืการซอ่มแซมทีไ่มถู่กตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายและทําให ้
การรับประกนัของคณุเป็นโมฆะดว้ย ควรตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์ทกุช ิน้ของโทรศัพทม์อืถอืในยานพาหนะไดรั้บการตดิตัง้และ
ทํางานอยา่งถกูตอ้ง อยา่เก็บหรอืพกของเหลวทีต่ดิไฟได ้แกส๊ หรอืวัตถรุะเบดิไวร้วมกบัโทรศัพท ์ชิน้สว่นของโทรศัพท ์หรอือปุกรณ์เสรมิ
ตา่งๆ โปรดสังเกตวา่ถงุลมนริภัยจะพองตัวออกดว้ยแรงอดัทีแ่รงมาก อยา่วางโทรศัพทห์รอือปุกรณ์เสรมิไวใ้นบรเิวณทีถ่งุลมนริภยัอาจพอง
ตัวออก

บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิ
ปิดโทรศัพทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิได ้เชน่ ใกลเ้ครือ่งสบูแกส๊ในสถานีบรกิารน้ํามนั ประกายไฟในบรเิวณดังกลา่วอาจทําให ้
เกดิการระเบดิหรอืลกุไหมอ้นัเป็นเหตใุหบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้ สังเกตขอ้หา้มในสถานบีรกิารเชือ้เพลงิ ทีเ่ก็บและบรเิวณทีม่กีารจา่ยเชือ้
เพลงิ โรงงานเคมหีรอืสถานทีเ่กดิการลุกลามของการระเบดิได ้บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิไดม้กัมเีครือ่งหมายแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน แต่
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ไมเ่สมอไป บรเิวณดังกลา่วรวมถงึบรเิวณทีค่ณุอาจไดรั้บแจง้ใหด้ับเครือ่งยนต ์ใตด้าดฟ้าบนเรอื ระบบอํานวยความสะดวกในการขนถา่ยหรอื
จัดเก็บสารเคม ีและบรเิวณทีอ่ากาศมกีารปนเป้ือนของสารเคมหีรอืเศษอนุภาคต่าง  ๆเชน่ เม็ดวัสดขุนาดเล็ก ฝุ่ นหรอืผงโลหะ คณุควรตรวจ
สอบกบัผูผ้ลติยานพาหนะทีใ่ชก้า๊ซปิโตรเลยีมเหลว (เชน่ โพรเพนหรอืบวิเทน) เพือ่ตรวจสอบวา่โทรศัพทเ์ครือ่งนี้สามารถใชใ้นบรเิวณใกล ้
เคยีงกบัยานพาหนะดังกลา่วไดอ้ยา่งปลอดภยัหรอืไม่

รายละเอยีดการรบัรอง (SAR)
โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้รงตามคาํแนะนําของการสือ่สารทางคลืน่วทิยุ

เครือ่งโทรศัพทข์องคณุจะเป็นตัวรับและสง่สัญญาณวทิย ุซึง่ไดรั้บการออกแบบมาไมใ่หเ้กนิความถีส่ัญญาณคลืน่วทิยทุีแ่นะนําโดยขอ้
กําหนดระหวา่งประเทศ ขอ้แนะนํานี้จัดทําขึน้โดย ICNIRP ซึง่เป็นหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรอ์สิระ และรวมถงึระดับความปลอดภัยที่
ออกแบบมาเพือ่คุม้ครองผูใ้ชท้กุคน โดยไมข่ึน้กับอายหุรอืสขุภาพ

ขอ้แนะนําของการเปิดรับคลืน่โทรศัพทเ์คลือ่นทีน่ีใ้ชห้น่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอ้กําหนด SAR ทีกํ่าหนดไวใ้นคํา
แนะนํา ICNIRP คอื 2.0 วัตต/์กโิลกรัม (W/kg) ซึง่เป็นคา่เฉลีย่เกนิสบิกรัมของเนือ้เยือ่ผวิ การทดสอบ SAR จัดทําขึน้ในสภาพการทํางาน
แบบมาตรฐาน ซึง่เครือ่งจะสง่คลืน่ความถีท่ีร่ะดับพลงังานสงูสดุทีแ่นะนําใหใ้ชใ้นคลืน่ความถีท่ัง้หมดทีทํ่าการทดสอบ ระดับ SAR ตามจรงิ
ขณะใชโ้ทรศัพทอ์าจตํ่ากวา่คา่สงูสดุ เนือ่งจากเครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะพลังงานทีส่ามารถเขา้ถงึเครอืขา่ยไดต้ามที่
กําหนดไว ้คา่ทีเ่ปลีย่นแปลงขึน้กบัปัจจัยตา่ง  ๆเชน่ ระยะหา่งระหวา่งคณุกบัสถานเีครอืขา่ยหลัก

คา่ SAR ทีส่งูทีส่ดุภายใตคํ้าแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโ้ทรศัพทท์ีห่คูอื 1.16 วัตต/์กก

การใชอ้ปุกรณ์เสรมิอาจมผีลทําใหค้า่ SAR แตกตา่งไป คา่ SAR แตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดในการทดสอบและทีร่ายงานของ
แตล่ะประเทศและระบบเครอืขา่ย คณุสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่ SAR ไดใ้นขอ้มลูผลติภณัฑท์ี ่www.nokia.com

คลืน่ SAR (Specific Absorption Rate)
เครือ่งวทิยคุมนาคมนีม้อีตัราการดดูกลนืพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อนัเนือ่งมาจากเครือ่งวทิยคุมนาคมเทา่กบั
1.16 วัตต/์กก ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภยัตอ่สขุภาพมนุษยจ์ากการใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมทีค่ณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแหง่ชาตปิระกาศกําหนด

ขอ้มลูศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

เซ็นทรัลพลาซา่ ป่ินเกลา้ ยนูติ 421, 7/149 ถ.บรมราชชนน ีอรณุอมัรนิทร์
บางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700

02-254-1080

02-884-5695

จันทร ์- ศกุร ์เวลา 11.00 น. - 20.30 น

เสาร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น

เซ็นทรัลพระราม 2 128 ม.6 เซน็ทรัลพระราม 2 IT05 แสมแดง บางขนุเทยีน
กรงุเทพฯ 10150

02-872-4749

02-872-4748

จันทร ์- ศกุร ์เวลา 11.00 น. - 20.30 น

เสาร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น

เอสพลานาด ยนูติ 321-323 ชัน้ 3 เอสพลานาด 99 ถ.รัชดาภเิษก
ดนิแดง กรงุเทพฯ 10400

02-254-1080

02-660-9290
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

ฟิวเจอรป์ารค์ รังสติ ยนูติ 32 ชัน้ใตด้นิ 94 หมู ่2 ถ.พหลโยธนิ ประชาธปัิตย์
ธัญบรุ ีปทมุธาน ี12130

02-254-1080

02-958-5851

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.30 น. - 20.30 น

มาบญุครอง 444 ชัน้ 2 โซน D ยนูติ 5-6 มาบญุครองเซน็เตอร์
ถ.พญาไท วังใหม ่ปทมุวัน กรงุเทพฯ 10330

02-254-1080

02-626-0436

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น

ซคีอนสแควร์ ยนูติ 1007 ชัน้ G ซคีอนสแควร ์904 หมู ่6 ถ. ศรนีครนิทร์
หนองบอน ประเวศ กรงุเทพฯ 10250

02-254-1080

02-720-1661

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.30 น. - 20.30 น

อยธุยา 99/13 ถ.รจนา ต.คานหาม อ.อทุัย พระนครศรอียธุยา
13210

035-706303

035-706303

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

บรุรัีมย์ 479/71 ถ.จริะ ในเมอืง เมอืง บรุรัีมย ์31000 044-614-090

044-614-090

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

เชยีงใหม่ 201/1 ถ.มหดิล หายยา เมอืง เชยีงใหม ่50100 053-203321-2

053-282980

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

เชยีงราย 188 ถ.ธนาลัย เวยีง เมอืง เชยีงราย 57000 053-601051

053-753105

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

หาดใหญ่ 656 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ ่หาดใหญ ่สงขลา 90110 074-365044-5

074-365046

จันทร ์- เสาร ์เวลา 08.30 น. - 17.30 น

หัวหนิ 87/9 หัวหนิ หัวหนิ ประจวบครีขีนัธ ์77110 032-532-252
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ 

ขอนแกน่ 272/33 ม.12 ถ.มติรภาพ เมอืงเกา่ เมอืง ขอนแกน่ 40000 043-325780

043-325781

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

ลําปาง 357/46 ถ.บญุวาทย ์(ฉัตรไชย) สวนดอก ลําปาง 52000 054-218755

054-218755

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

นครสวรรค์ 81/42 ถ.สวรรคว์ถิ ีปากน้ําโพ เมอืง นครสวรรค ์60000 056-311129

056-371993

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

นครปฐม 141/38 ถ.ราชวถิ ีพระปฐมเจดยี ์นครปฐม 73000 034-280454

034-280455

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

นครราชสมีา 1630/8 ถ.มติรภาพ ในเมอืง เมอืง นครราชสมีา 30000 044-247948

044-262848

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

พัทยา 353/43 (ซอยสขุมุวทิ พัทยา 49) หมู ่9 ถ.สขุมุวทิ หนอง
ปรอื บางละมงุ ชลบรุ ี20260

038-716976-7

038-716978

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

ภเูก็ต 38/3 หอ้งที ่120 ม.5 ถ.บางใหญ ่ต.วชิติ เมอืง ภเูกต็
83000

076-209306

076-209306

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

พษิณุโลก 298/3 ถ.บรมไตรโลกนาถ ในเมอืง เมอืง พษิณุโลก
65000

055-251998

055-284346

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

รอ้ยเอ็ด 56/3 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ในเมอืง เมอืง รอ้ยเอ็ด 45000 043-518-882

043-518-882

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

สโุขทัย 315 ถ.จรดวถิถีอ่ง ธาน ีเมอืง สโุขทัย 64000 055-614646

055-621222

จันทร ์- เสาร ์เวลา 08.30 น. - 17.30 น

สรุาษฎรธ์านี 48/9-10 ถ.ดอนนก ตลาด เมอืง สรุาษฎรธ์าน ี84000 077-222288

077-288668

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

อบุลราชธานี 614/2 ถ.ชยางกรู เมอืง อบุลราชธาน ี34000 045-311744

045-311566

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

อดุรธานี 179 ถ.ทหาร ต.หมากแขง้ เมอืง อดุรธาน ี41000 042-341844

042-341844

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

ระยอง 75/26 ถ.ชายกระป่อม 1 เชงิเนนิ เมอืง 21000 038-613110

038-613110

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

หมายเหต:ุ ขอ้มลูดา้นบนอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่หมายเลขศนูยบ์รกิาร
ลกูคา้ Nokia: 02-2552111

ลขิสทิธิแ์ละประกาศอืน่ๆ

คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ีว้า่ ผลติภัณฑ ์RM-696 นี ้สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่  ๆทีเ่กีย่วขอ้งของ
Directive 1999/5/EC คณุสามารถดสํูาเนาของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่http://www.nokia.com/global/declaration
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Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories และ Nseries เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีน
ของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครือ่งหมายการคา้ดา้นเสยีงของบรษัิท Nokia Corporation ผลติภัณฑอ์ืน่หรอืชือ่บรษัิทอืน่ที่
กลา่วถงึในทีน่ีอ้าจเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืชือ่ทางการคา้ของผูเ้ป็นเจา้ของอืน่  ๆตามลําดับ

หา้มทําซ้ํา สง่ต่อ จําหน่าย หรอืจัดเก็บเนื้อหาสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของเอกสารฉบบันี้ในรปูแบบใด  ๆโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อกัษรจาก Nokia Nokia ดําเนนินโยบายในการพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง Nokia จงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงและปรับปรงุสว่นหนึง่
สว่นใดของผลติภณัฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบับนีโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

ขณะทีใ่ชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งนี ้คณุควรเคารพตอ่กฎหมายและจารตีประเพณีทอ้งถิน่ทัง้หมด ความเป็นสว่นตัว สทิธสิว่นบคุคลของผูอ้ ืน่ และ
ลขิสทิธิ ์การคุม้ครองดา้นลขิสทิธิอ์าจชว่ยป้องกนัการคัดลอก การแกไ้ข หรอืการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางสว่นได ้

ผลติภายใตใ้บอนุญาตจาก Dolby Laboratories

Dolby และสญัลักษณ์รูปตัว D สองตัวเป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Dolby Laboratories

เครือ่งหมายคําวา่ Bluetooth และโลโกเ้ป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใชง้านเครือ่งหมายนีโ้ดย Nokia จะเป็นการใชภ้ายใตใ้บ
อนุญาตใชง้าน

ผลติภัณฑน์ีไ้ดรั้บอนุญาตภายใต ้MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) เพือ่ใชง้านสว่นตัวและไมใ่ชเ่ชงิพาณชิยใ์นการเชือ่มตอ่กบั
ขอ้มลูทีเ่ขา้รหัสตามขอ้กําหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลกูคา้เพือ่ใชใ้นกจิกรรมสว่นตัวและไมใ่ชท่างการคา้ และ (ii) เพือ่ใช ้
เชือ่มตอ่กบัวดิโีอ MPEG-4 ของผูใ้หบ้รกิารวดิโีอทีไ่ดรั้บอนุญาต ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้หรอืใชง้านอืน่ใดนอกเหนอืจากน้ี ขอ้มลูเพิม่เตมิรวมถงึ
ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิการขาย การใชง้านภายในและการใชง้านเชงิพาณชิย ์สามารถดูไดจ้าก MPEG LA, LLC ทีเ่ว็บไซต ์http://
www.mpegla.com

ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ ไมว่า่จะอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด Nokia หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ Nokia จะไมรั่บ
ผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได ้หรอืความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ์ อนัเป็นผลสบืเนื่องหรอืความเสยีหายทางออ้มไมว่า่จะ
ดว้ยสาเหตใุด

เนือ้หาในเอกสารนี้ใหข้อ้มลู "ตามสภาพทีเ่ป็น" โดยไมม่กีารรับประกันใดๆ ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ซึง่รวมถงึและมไิดจํ้ากดัเพยีงการ
รับประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของผลติภณัฑท์ีจํ่าหน่าย และความเหมาะสมในการใชง้านตามวัตถปุระสงค ์ตลอดจนความ
ถกูตอ้ง ความเชือ่ถอืไดห้รอืขอ้มลูในเอกสารนี ้นอกเหนอืจากขอบเขตทีก่ฎหมายทีนํ่ามาใชร้ะบไุวเ้ท่านัน้ Nokia ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืเพกิถอนเอกสารนี้ทกุเมือ่โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

หา้มมใิหทํ้าวศิวกรรมยอ้นกลับซอฟตแ์วรใ์นอปุกรณ์ ตามขอบขา่ยทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ เทา่ทีคู่่มอืผูใ้ชเ้ลม่นีจ้ะครอบคลุมถงึขอ้
จํากดัในเรือ่งการรับรอง การรับประกนั ความเสยีหาย และความรับผดิใด  ๆของ Nokia ในทางเดยีวกนั ขอ้จํากดัเหลา่นีก้็มผีลกบัการรับรอง
การรับประกนั ความเสยีหาย และความรับผดิต่อผูใ้หส้ทิธขิอง Nokia ดว้ยเชน่กนั

ผลติภัณฑ ์คณุสมบตั ิแอปพลเิคชั่น และบรกิารบางอยา่งอาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ตัวแทนจําหน่าย
Nokia หรอืผูใ้หบ้รกิารของคณุ เครือ่งรุน่นีป้ระกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้น
การสง่ออกของสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่  ๆหา้มกระทําการใด  ๆทีข่ดัแยง้ตอ่กฎหมาย

Nokia จะไมรั่บประกนัหรอืรับผดิชอบตอ่ความสามารถในการใชง้าน เน้ือหา หรอืการสนับสนุนผูใ้ชจ้ากแอปพลเิคชัน่ของบรษัิทอืน่ทีม่าพรอ้ม
กบัโทรศัพทข์องคณุ คณุจะทราบวา่แอปพลเิคชัน่เหลา่นัน้ไดรั้บการจัดเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็นไดโ้ดยการใชง้านแอปพลเิคชัน่นัน้ Nokia จะ
ไมรั่บรอง รับประกนั หรอืรับผดิชอบใด  ๆตอ่ความสามารถในการใชง้าน เนือ้หา หรอืการสนับสนุนผูใ้ชจ้ากแอปพลเิคชัน่ของบรษัิทอืน่ทีม่า
พรอ้มกบัโทรศัพทข์องคณุ

ความพรอ้มของบรกิารตา่งๆ ของ Nokia อาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค

คําประกาศของ FCC

อปุกรณ์ของคณุอาจกอ่ใหเ้กดิสัญญาณรบกวนโทรทัศนห์รอืวทิยไุด ้(ตัวอยา่งเชน่ เมือ่ใชโ้ทรศัพทใ์นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัเครือ่งรับสญัญาณ)
FCC สามารถสัง่ใหค้ณุหยดุใชโ้ทรศัพทไ์ดห้ากสญัญาณรบกวนดังกลา่วนีย้งัมอียู ่หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอื โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารใน
พืน้ทีข่องคุณ อปุกรณ์นีส้อดคลอ้งกบัมาตราที ่15 ของขอ้กําหนด FCC การทํางานจะขึน้อยูก่บัเงือ่นไขสองขอ้ดังตอ่ไปน้ี (1) อปุกรณ์นีจ้ะไม่
กอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายใด  ๆและ (2) อปุกรณ์นีต้อ้งยอมรับสญัญาณรบกวนใด  ๆก็ตาม รวมถงึสญัญาณรบกวนทีอ่าจทําให ้
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อปุกรณ์ทํางานไมต่รงกบัทีต่อ้งการ การเปลีย่นแปลงหรอืการดัดแปลงใด  ๆทีไ่มไ่ดรั้บอนุมตัอิยา่งชดัแจง้จาก Nokia จะทําใหส้ทิธใินการใช ้
อปุกรณ์นีข้องผูใ้ชเ้ป็นโมฆะ

หมายเลข FCC จะแสดงอยูท่ีด่า้นในของชอ่งเสยีบซมิการด์ ในการดหูมายเลข ใหถ้อดชอ่งเสยีบซมิการด์ออก

เครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์นี ้มคีวามสอดคลอ้งตามมาตรฐานทางเทคนคิ เลขที ่กทช. มท. 1015-2549 และขอ้กําหนดอืน่ของ กทช

การทํางานและคณุสมบตับิางอยา่งจะขึน้อยูก่บัซมิการด์ และ/หรอืเครอืขา่ย MMS หรอืความสามารถในการใชง้านรว่มกนัไดข้องอปุกรณ์และ
รปูแบบเนือ้หาทีไ่ดรั้บการสนับสนุน บรกิารบางประเภทจะเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่เตมิ

/ฉบบัที ่1.2 TH
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