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ความปลอดภยั

โปรดอา่นและปฏบิัตติามคําแนะนําตอ่ไปนี้
มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการ
ผดิกฎหมายได ้กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิใน
คูม่อืผูใ้ชฉ้บับสมบรูณ์

การเปิดใชอ้ยา่งปลอดภยั
หา้มเปิดโทรศัพทใ์นสถานที่
หา้มใชโ้ทรศัพทไ์รส้าย หรอืใน
กรณีทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิสัญญาณ
รบกวนหรอืกอ่ใหเ้กดิอนัตราย

คาํนงึถงึความปลอดภยัในการขบัขีย่าน
พาหนะเป็นอนัดบัแรก

ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่
ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใด เมือ่
คณุขับขีย่านพาหนะอยู่ สิง่
สําคัญอนัดับแรกทีค่ณุควรคํานงึ
ในขณะขับขีย่านพาหนะ คอื
ความปลอดภัยบนทอ้งถนน

สญัญาณรบกวน
อปุกรณ์ไรส้ายทัง้หมดจะไวตอ่
สัญญาณรบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่
ประสทิธภิาพการทํางานของ
เครือ่งได ้

ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีห่า้มใช้
โทรศพัทไ์รส้าย

โปรดปฏบิัตติามขอ้หา้มตา่งๆ
ปิดเครือ่งขณะอยูบ่นเครือ่งบนิ,
เมือ่อยูใ่กลก้บัอปุกรณ์ทางการ
แพทย,์ น้ํามนัเชือ้เพลงิ, สาร
เคม ีหรอืบรเิวณทีม่กีารระเบดิ

บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง
เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้
ทีจ่ะสามารถประกอบหรอืซอ่ม
อปุกรณ์ตา่งๆ ของเครือ่งได ้

อปุกรณ์เสรมิและแบตเตอรี่
เลอืกใชแ้ตอ่ปุกรณ์เสรมิและ
แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการรับรอง
เทา่นัน้ หา้มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบั
อปุกรณ์ทีไ่มส่ามารถใชง้านรว่ม
กนัได ้

กนันํา้
โทรศัพทข์องคณุไมก่นัน้ํา ควร
เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้

เกีย่วกบัโทรศพัทข์องคณุ
โทรศัพทไ์รส้ายทีอ่ธบิายไวใ้นคูม่อืฉบับนี้
ไดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้น เครอืขา่ย (E)GSM
850, 900, 1800 และ 1900 MHz และเครอื
ขา่ย UMTS 900,1900 และ 2100 MHz
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HSDPA และ HSUPA โปรดตดิตอ่ขอรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัระบบเครอืขา่ยจากผู ้
ใหบ้รกิารโทรศัพทข์องคณุ

โทรศัพทข์องคณุรองรับการเชือ่มตอ่หลาย
วธิ ีและโทรศัพทข์องคณุเสีย่งตอ่ไวรัส และ
เนือ้หาทีม่อีนัตรายอืน่ๆ เชน่เดยีวกบัเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์ควรปฏบิัตดิว้ยความระมัดระวัง
ในการใชข้อ้ความ การขอเชือ่มตอ่ การเรยีก
ด ูและการดาวนโ์หลด ตดิตัง้และเลอืกใช ้
เฉพาะบรกิารและซอฟตแ์วรจ์ากแหลง่ที่
เชือ่ถอืไดซ้ึง่มมีาตรการดา้นความปลอดภัย
และการป้องกนัเพยีงพอ เชน่ แอปพลเิคชน่ั
ทีม่ ีSymbian Signed หรอืผา่นการ
ทดสอบ Java Verified™ เทา่นัน้ ควรใชก้าร
พจิารณาอยา่งรอบคอบในการตดิตัง้
ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัสและซอฟตแ์วรด์า้น
ความปลอดภัยอืน่ๆ ลงในโทรศัพทข์องคณุ
และคอมพวิเตอรท์ีใ่ชเ้ชือ่มตอ่

โทรศัพทข์องคณุอาจมบีุค๊มารค์และลงิค์
สําหรับไซตอ์นิเทอรเ์น็ตจากบรษัิทภายนอก
ตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้แลว้และอาจยอมใหเ้ขา้
เว็บไซตข์องบรษัิทอืน่ได ้เว็บไซตเ์หลา่นีไ้ม่
ไดอ้ยูใ่นเครอืของ Nokia และ Nokia ไมรั่บ
ประกนัหรอืรับผดิชอบใดๆ ตอ่เว็บไซตเ์หลา่
นี ้หากคณุเขา้ใชเ้ว็บไซตด์ังกลา่ว ควรใช ้
ความระมัดระวงัในเรือ่งของความปลอดภัย
หรอืเนือ้หาของเว็บไซต์

คําเตอืน:
คณุตอ้งเปิดเครือ่งกอ่นเริม่ใชง้านคณุสมบัติ
ตา่งๆ ของเครือ่ง ยกเวน้นาฬกิาปลกุ หา้ม
เปิดเครือ่ง เมือ่การใชง้านโทรศัพทไ์รส้าย
อาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนหรอือนัตราย

ขณะทีใ่ชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งนี้ คณุควรเคารพ
ตอ่กฎหมายและจารตีประเพณีทอ้งถิน่
ทัง้หมด ความเป็นสว่นตัว สทิธสิว่นบคุคล
ของผูอ้ืน่ และลขิสทิธิ ์การคุม้ครองดา้น
ลขิสทิธิจ์ะชว่ยป้องกนัการคัดลอก การ
แกไ้ข หรอืการโอนภาพ เพลง และเนือ้หา
บางสว่นได ้

คณุควรทําสําเนาสํารองหรอืจดบันทกึเป็น
ลายลักษณ์อกัษรสําหรับขอ้มลูสําคัญ
ทัง้หมดทีจั่ดเก็บไวใ้นเครือ่งดว้ยเสมอ

เมือ่ตอ้งการตอ่โทรศัพทก์บัอปุกรณ์ชนดิ
อืน่ๆ โปรดอา่นคูม่อืของอปุกรณ์นัน้ๆ เพือ่
ศกึษาขอ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบัความ
ปลอดภัย หา้มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบัอปุกรณ์ที่
ไมส่ามารถใชง้านรว่มกนัได ้

รปูภาพทีป่รากฏในคูม่อืฉบับนีอ้าจแตกตา่ง
จากภาพทีป่รากฏบนหนา้จอโทรศัพทข์อง
คณุ

โปรดดขูอ้มลูทีสํ่าคัญอืน่ๆ เกีย่วกบั
โทรศัพทไ์ดจ้ากคูม่อืผูใ้ช ้
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บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย
คณุตอ้งสมัครขอใชบ้รกิารกบัผูใ้หบ้รกิาร
โทรศัพทไ์รส้ายกอ่นเริม่ใชง้านโทรศัพท์
บางคณุสมบัตไิมส่ามารถทํางานไดบ้นทกุ
เครอืขา่ย คณุสมบัตติา่งๆ อาจตอ้งการให ้
คณุทําขอ้ตกลงเฉพาะกับผูใ้หบ้รกิารกอ่น
จงึจะสามารถใชง้านได ้บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ยเกีย่วขอ้งกบัการรับสง่ขอ้มลู
โปรดตรวจสอบคา่ธรรมเนยีมในระบบเครอื
ขา่ยหลักของคณุและเมือ่ใชบ้รกิารขา้ม
เครอืขา่ยจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ ผูใ้ห ้
บรกิารสามารถใหคํ้าอธบิายถงึคา่บรกิารที่
เรยีกเก็บ ในบางเครอืขา่ย อาจมขีอ้จํากดัที่
สง่ผลกระทบตอ่การใชง้านคณุสมบัตบิาง
อยา่งของโทรศัพทเ์ครือ่งนีท้ีต่อ้งไดรั้บการ
สนับสนุนจากระบบเครอืขา่ย เชน่ การ
สนับสนุนสําหรับเทคโนโลยเีฉพาะ เชน่
โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่
ทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP และตัวอกัษร
ในภาษาตา่งๆ

ผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทอ์าจขอใหร้ะบบยกเลกิ
หรอืปิดการใชง้านคณุสมบัตบิางอยา่งใน
เครือ่งของคณุ ถา้เป็นเชน่นัน้ คณุสมบัติ
เหลา่นีจ้ะไมป่รากฏในเมนูบนเครือ่ง
โทรศัพทข์องคณุอาจมรีายการทีกํ่าหนด
เอง เชน่ ชือ่เมนู ลําดับของเมนู และไอคอน

หนว่ยความจําทีใ่ชร้ว่มกนั
คณุสมบัตใินโทรศัพทเ์ครือ่งนี้ ซึง่ใชห้น่วย
ความจํารว่มกนันัน้ ไดแ้ก ่ตัวอยา่งเชน่

ขอ้ความมัลตมิเีดยี (MMS), แอปพลเิคชัน่
เมล, ขอ้ความทันใจ การใชค้ณุสมบัตอิยา่ง
ใดอยา่งหนึง่หรอืมากกวา่นีจ้ะลดจํานวน
หน่วยความจําทีเ่หลอืสําหรับคณุสมบัตอิืน่
หากโทรศัพทข์องคณุแสดงขอ้ความวา่
หน่วยความจําเต็ม ใหล้บขอ้มลูบางอยา่งที่
จัดเก็บไวใ้นคณุสมบัตหิน่วยความจําทีใ่ช ้
รว่มกนัออก

เกีย่วกบัการจดัการสทิธิแ์บบดจิติอล
ขณะทีใ่ชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งนี้ คณุควรเคารพ
ตอ่กฎหมายและจารตีประเพณีทอ้งถิน่
ทัง้หมด ความเป็นสว่นตัว สทิธสิว่นบคุคล
ของผูอ้ืน่ และลขิสทิธิ ์การคุม้ครองดา้น
ลขิสทิธิอ์าจชว่ยป้องกนัการคัดลอก การ
แกไ้ข หรอืการโอนภาพ เพลง และเนือ้หา
บางสว่นได ้

เจา้ของเนือ้หาสามารถใชเ้ทคโนโลยกีาร
จัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) ประเภท
อืน่ๆ เพือ่ปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญา รวม
ถงึลขิสทิธิไ์ด ้อปุกรณ์นีจ้ะใชซ้อฟตแ์วร์
DRM หลากหลายประเภทในการเขา้ถงึ
ขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM และดว้ยอปุกรณ์
นี ้คณุจงึสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีไ่ดรั้บการ
ป้องกนัดว้ย WMDRM 10 และ OMA DRM
2.0 หากซอฟตแ์วร ์DRM บางอยา่งไม่
สามารถปกป้องเนือ้หาได ้เจา้ของเนือ้หา
สามารถขอใหเ้พกิถอนความสามารถของ
ซอฟตแ์วร ์DRM ในการเขา้ถงึขอ้มลูที่
ป้องกนัดว้ย DRM ใหมไ่ด ้นอกจากนี้ การ
เพกิถอนยังอาจป้องกนัการตอ่อายขุอง
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ขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM ในอปุกรณ์ของ
คณุแลว้ การเพกิถอนซอฟตแ์วร์ DRM นีจ้ะ
ไมส่ง่ผลกระทบตอ่การใชเ้นือ้หาทีไ่ดรั้บ
การปกป้องดว้ย DRM ประเภทอืน่ หรอืการ
ใชเ้นือ้หาทีไ่มไ่ดรั้บการป้องกนัดว้ย DRM

เนือ้หาทีป้่องกันดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบ
ดจิติอล (DRM) จะมาพรอ้มกับสทิธกิารใชท้ี่
เกีย่วขอ้งซึง่ทําหนา้ทีร่ะบถุงึสทิธขิองคณุ
ในการใชเ้นือ้หา

หากโทรศัพทข์องคณุมขีอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย
OMA DRM เมือ่จะสํารองขอ้มลูทัง้รหสัการ
ใชแ้ละเนือ้หานัน้ ใหใ้ชฟั้งกช์นัการสํารอง
ขอ้มลูจากโปรแกรม Nokia Ovi Suite

วธิกีารถา่ยโอนขอ้มลูแบบอืน่ๆ อาจไมโ่อน
รหสัการใชท้ีจํ่าเป็นตอ้งถกูเรยีกคนืพรอ้ม
เนือ้หาเพือ่ใหค้ณุสามารถใชเ้นือ้หาที่
ป้องกนัดว้ย OMA DRM ไดต้อ่ไปหลังจาก
จัดรูปแบบหน่วยความจําโทรศัพทแ์ลว้ คณุ
อาจจําเป็นตอ้งเรยีกคนืรหสัการใชใ้นกรณีที่
ไฟลใ์นโทรศัพทข์องคณุเสยี

หากโทรศัพทม์เีนือ้หาทีป้่องกนัดว้ย
WMDRM ทัง้รหสัการใชแ้ละเนือ้หาจะหาย
ไปหากคณุจัดรูปแบบหน่วยความจําของ
โทรศัพท ์คณุอาจสญูเสยีรหสัการใชแ้ละ
เนือ้หาหากไฟลใ์นโทรศัพทข์องคณุเสยี
การสญูหายของรหสัการใชห้รอืเนือ้หาอาจ
จํากดัความสามารถในการใชเ้นือ้หา
เดยีวกันบนโทรศัพทข์องคณุอกีครัง้ สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

รหสัการใชบ้างอยา่งอาจจะเชือ่มตอ่กบั
มการด์ใดซมิการด์หนึง่ และเนือ้หาทีไ่ดรั้บ
การป้องกนัไวจ้ะเขา้ถงึไดเ้ฉพาะเมือ่ใส่ 
ซมิการด์ดังกลา่วไวใ้นเครือ่งแลว้เทา่นัน้
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1. การเร ิม่ตน้ใชง้าน

ปุ่ มและสว่นประกอบ

1 เซนเซอรว์ดัระดับแสง
2 จอภาพ
3 ปุ่ ม Navi™ (ปุ่ มเลือ่น)
4 ปุ่ มเลอืกซา้ย
5 ปุ่ มโฮม
6 ปุ่ มโทร
7 ไมโครโฟน
8 หฟัูง
9 ปุ่ มระดับเสยีง/ซมู
10 ปุ่ มเลอืกขวา
11 ปุ่ มเพลง
12 ปุ่ มวางสาย/เปิดปิด

13 แป้นพมิพ์

14 ชอ่งเสยีบ Nokia AV (3.5 มม.)
15 ชอ่งใสส่ายคลอ้งขอ้มอื
16 แฟลชกลอ้ง
17 ลําโพง
18 Micro USB/ชอ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์
19 เลนสก์ลอ้ง

หมายเหตุ: พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่ง
นีไ้มม่สีารนกิเกลิอยูใ่นแผน่โลหะ พืน้ผวิ
ของโทรศัพทเ์ครือ่งนีป้ระกอบดว้ยโลหะ

ขณะทีใ่ชง้าน เชน่ การเชือ่มตอ่ขอ้มลู
ความเร็วสงูและการใช ้WLAN ครอบคลมุ
เป็นบรเิวณกวา้ง ตอ่เนือ่งเป็นเวลานาน
โทรศัพทอ์าจรอ้นขึน้ ในกรณีสว่นใหญ่
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สภาพนีถ้อืเป็นเรือ่งปกต ิหากคณุสงัเกต
เห็นวา่เครือ่งทํางานผดิปกติ ใหนํ้าไปยัง
ศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บการรับรองใกลบ้า้นคณุ

การใสซ่มิการด์และแบตเตอรี่
การถอดออกอยา่งปลอดภัย ปิดโทรศัพท์
และปลดการเชือ่มตอ่โทรศัพทจ์ากอปุกรณ์
ชารจ์ทกุครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี่

1 หากตอ้งการปลดฝาครอบดา้นหลัง ให ้
ดงึปุ่ มปลดฝาครอบคา้งไว ้

2 ขณะดงึปุ่ มปลดฝาครอบคา้งไว ้ใหย้ก
ฝาครอบขึน้

3 ถอดแบตเตอรี ่หากใสไ่ว ้

4 หากตอ้งการปลดล็อคทีว่างซมิการด์
ใหด้ันทีว่างไปทางขวา

5 ยกทีว่างการด์ซมิการด์ขึน้
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6 เลือ่นซมิการด์เขา้ไปในชอ่งใสซ่มิการด์
ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ควํา่หนา้สมัผัสลง

7 ดันทีว่างลง และล็อคทีว่างโดยดันไป
ทางดา้นซา้ย

8 วางแนวหนา้สมัผัสของแบตเตอรีก่บัขัว้
ตอ่ชอ่งใสแ่บตเตอรีใ่หต้รงกนั แลว้ใส่
แบตเตอรี่

9 ใสฝ่าครอบดา้นหลังกลับเขา้ที่

การด์หนว่ยความจํา
ควรใช ้การด์ microSD ทีไ่ดรั้บการรับรอง
จาก Nokia วา่ใชก้บัเครือ่งรุน่นีไ้ดเ้ทา่นัน้
Nokia ใชม้าตรฐานอตุสาหกรรมทีผ่า่นการ
รับรองสําหรับการด์หน่วยความจํา แตก่ารด์
บางยีห่อ้อาจไมส่ามารถใชง้านรว่มกบั
โทรศัพทร์ุ่นนีไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ์ การด์ทีใ่ช ้
งานรว่มกนัไมไ่ด ้อาจทําใหก้ารด์และ
โทรศัพทช์ํารุดเสยีหาย และอาจทําให ้
ขอ้มลูทีจั่ดเก็บไวบ้นการด์สญูหาย

การใสก่ารด์หนว่ยความจํา
อาจมกีารด์หน่วยความจําใสไ่วใ้นเครือ่ง
เรยีบรอ้ยแลว้ หากยังไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วย
ความจํา ใหป้ฏบิัตดิังนี้
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1 หากตอ้งการปลดทีว่างการด์หน่วย
ความจํา ใหด้ันทีว่างการด์ไปตาม
ทศิทางทีร่ะบดุว้ยลกูศรบนทีว่างการด์

2 ยกทีว่างการด์หน่วยความจําขึน้
3 เลือ่นการด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่ม

กนัไดเ้ขา้ไปยังทีว่างการด์หน่วยความ
จํา ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ควํา่หนา้สมัผัสลง

4 ดันทีว่างการด์หน่วยความจําลง
5 ในการล็อคทีว่างการด์หน่วยความจํา

ใหด้ันทีว่างการด์ลงทีตํ่าแหน่งเดมิ

การถอดการด์หนว่ยความจํา
1 การปิดโทรศัพท์
2 ถอดฝาครอบดา้นหลังและแบตเตอรี่

ออก
3 ถอดการด์หน่วยความจําออกจากทีว่าง

การด์หน่วยความจํา

การคน้หาเสาอากาศ
โทรศัพทข์องคณุมเีสาอากาศอยูทั่ง้ภายใน
และภายนอก หลกีเลีย่งการจับบรเิวณเสา
อากาศโดยไมจํ่าเป็นขณะทีเ่สาอากาศ
กําลังสง่หรอืรับสญัญาณ การสมัผัสกบัเสา
อากาศขณะกําลังสง่หรอืรับสญัญาณอาจสง่
ผลตอ่คณุภาพของการสือ่สาร และทําใหม้ี
การใชพ้ลังงานสงูขึน้ขณะทํางาน และอาจ
ทําใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรีส่ัน้ลง

การเปิดและปิดโทรศพัท์

กดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไวเ้พือ่เปิดและปิด
โทรศัพท ์การกดปุ่ มนีเ้บาๆ จะสิน้สดุสาย
สนทนาทีใ่ชอ้ยูห่รอืปิดแอปพลเิคชัน่

หากโทรศัพทข์อใหค้ณุป้อนรหสั PIN ให ้
ป้อนรหสั PIN และเลอืก ตกลง
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หากโทรศัพทข์อใหค้ณุป้อนรหสัล็อค ให ้
ป้อนรหสัล็อค และเลอืก ตกลง รหสัล็อคที่
กําหนดใหจ้ากโรงงานคอื 12345

ในการตัง้คา่เขตเวลา เวลาและวนัทีท่ีถ่กู
ตอ้ง ใหเ้ลอืกประเทศทีค่ณุอยูใ่นขณะนี้
แลว้ป้อนเวลาและวนัทอ้งถิน่

การชารจ์แบตเตอรี่
แบตเตอรีข่องคณุไดรั้บการชารจ์จาก
โรงงานมาบา้งแลว้ แตค่ณุอาจจําเป็นตอ้ง
ชารจ์แบตเตอรีก่อ่นทีค่ณุจะสามารถเปิดใช ้
โทรศัพทข์องคณุในครัง้แรก

หากเครือ่งแสดงสญัลักษณ์แบตเตอรีอ่อ่น
ใหป้ฏบิัตดิังนี้

1 เสยีบอปุกรณ์ชารจ์ทีเ่ตา้รับทีผ่นัง
2 เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัโทรศัพท์

3 เมือ่เครือ่งแสดงวา่มกีารชารจ์แบตเตอรี่
จนเต็มแลว้ ใหถ้อดเครือ่งชารจ์ออก
จากโทรศัพท ์และออกจากเตา้รับที่
ผนัง

เพือ่ป้องกนัความเสยีหายตอ่ชอ่งเสยีบ
อปุกรณ์ชารจ์ โปรดระมัดระวงัเมือ่เสยีบหรอื
ถอดสายอปุกรณ์ชารจ์
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คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีต่ามระยะ
เวลาทีกํ่าหนด และคณุสามารถใชโ้ทรศัพท์
ระหวา่งการชารจ์ได ้หากแบตเตอรีห่มด
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์
แสดงการชารจ์จะปรากฏขึน้บนหนา้จอหรอื
กอ่นทีจ่ะสามารถโทรออกได ้

การชารจ์ผา่น USB
1 ใชส้ายเคเบลิ USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

เพือ่เชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่ม
กนัได ้เชน่ คอมพวิเตอร์

2 หากโทรศัพทข์องคณุเปิดอยู่ ใหเ้ลอืก
โหมด USB เมือ่ระบบแจง้ขอ

หากตอ่เขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ คณุ
รถซงิโครไนซโ์ทรศัพทข์องคณุขณะ
์ ี่

การชารจ์ผา่น USB อาจใชเ้วลานานขึน้กวา่
ทีโ่ทรศัพทจ์ะเริม่ตน้ทํางาน และอาจไม่
ทํางานหากคณุตอ่ผา่นฮบั USB ทีไ่มม่ี
กระแสไฟ โทรศัพทข์องคณุจะชารจ์ได ้
รวดเร็วขึน้เมือ่เสยีบกบัเตา้รับทีผ่นัง

การล็อคปุ่ มกด (ป้องกนัปุ่ ม)
ในการปลดล็อคปุ่ มกด ใหเ้ปิดฝาเลือ่น หรอื
เลอืก ปลดล็อค แลว้เลอืก ตกลง อยา่ง
รวดเร็ว

เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > การต ัง้คา่
และ ท ัว่ไป

ในการตัง้คา่ใหเ้ครือ่งล็อคปุ่ มกดเมือ่คณุปิด
สไลด ์ใหเ้ลอืก การจดัการฝา > การเปิด
ใชง้านล็อคปุ่ มกด

ในการตัง้ใหโ้ทรศัพทล็์อคปุ่ มกดอตัโนมัติ
หลังจากครบระยะเวลาทีกํ่าหนด ใหเ้ลอืก
ความปลอดภยั > โทรศพัทแ์ละ
มการด์ > เวลาล็อคปุ่ มกดอตัโนมตั ิ>
กาํหนดเอง และเลอืกเวลาทีต่อ้งการ

เมือ่ล็อคโทรศัพทห์รอืแป้นพมิพไ์ว ้คณุอาจ
โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉนิทีใ่ชเ้ป็น
ทางการซึง่กําหนดไวใ้นเครือ่งได ้
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การปรบัระดบัเสยีง

ในการปรับระดับความดังของหฟัูงหรอื
ลําโพงขณะสนทนาหรอืขณะฟังไฟลเ์สยีง
ใหใ้ชปุ้่ มปรับระดับเสยีง

ในการเปิดหรอืปิดใชง้านลําโพงขณะ
สนทนา เลอืก ลําโพง หรอื ตวัเลอืก > ใช้
งานหฟูงัในตวั

คาํเตอืน:
การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่ง
อาจเป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ
ควรฟังเพลงในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอื
โทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง

ชุดหฟูงั
คณุสามารถเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงหรอืหฟัูงทีใ่ช ้
รว่มกนัไดเ้ขา้กบัโทรศัพทข์องคณุ คณุอาจ
ตอ้งเลอืกโหมดสายเคเบลิ

คําเตอืน:
เมือ่คณุใชช้ดุหฟัูง ความสามารถในการรับ
ฟังเสยีงรอบดา้นของคณุอาจไดรั้บผล

ทบ อยา่ใชช้ดุหฟัูงหากมโีอกาสทําให ้
เกดิอนัตรายตอ่ความปลอดภัยของคณุ

หากตอ้งการโทรออกแบบแฮนดฟ์รี ใหใ้ช ้
ชดุหฟัูงร่วมกบัชดุควบคมุระยะไกลที่
สามารถใชร้ว่มกนัได ้หรอืใชไ้มโครโฟนบน
โทรศัพท์

หากตอ้งการปรับระดับความดังขณะโทร ให ้
ใชปุ้่ มปรับระดับความดังบนโทรศัพทห์รอื
บนชดุหฟัูง ถา้ม ีชดุหฟัูงบางรุน่จะมตีัว
ควบคมุระดับความดังมลัตมิเีดยีทีส่ามารถ
ใชใ้นการปรับระดับความดังสําหรับการเลน่
วดิโีอหรอืเพลงเทา่นัน้

หากคณุใชช้ดุหฟัูงทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองจาก
Nokia ใหใ้ชก้บัโทรศัพทร์ุน่นี้ คณุภาพของ
เสยีงอาจจะไมด่ี

อยา่เชือ่มตอ่ผลติภัณฑท์ีส่รา้งสญัญาณ
ออก เนือ่งจากผลติภัณฑน์ีอ้าจทําใหเ้ครือ่ง
เสยีหายได ้อยา่เชือ่มตอ่แหลง่สญัญาณทีม่ี
กําลังไฟฟ้าเขา้กบัชอ่งเสยีบ Nokia AV

หา้มเชือ่มตอ่อปุกรณ์ภายนอกหรอืชดุหฟัูง
อืน่ๆ เขา้กบัชอ่งเสยีบ Nokia AV นอกเหนอื
จากทีไ่ดรั้บอนุมัตโิดย Nokia ใหใ้ชง้านกบั
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เครือ่งนีไ้ด ้โปรดใสใ่จเป็นพเิศษกับระดับ
เสยีง

สายคลอ้งขอ้มอื
รอ้ยสายคลอ้งขอ้มอื แลว้ดงึใหแ้น่น

การคดัลอกเนือ้หาจากโทรศพัทเ์ครือ่ง
เกา่ของคณุ
คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ สลับ คัดลอก
เนือ้หา เชน่ เบอรโ์ทรศัพท ์ทีอ่ยู ่รายการ
ปฏทินิ และรปูภาพจากโทรศัพท ์Nokia
เครือ่งกอ่นของคณุไปยังโทรศัพทเ์ครือ่ง
ใหม่

การถา่ยโอนเนือ้หาคร ัง้แรก
1 ในการดงึขอ้มลูจากโทรศัพทเ์ครือ่งอืน่

เป็นครัง้แรก ทีโ่ทรศัพทข์องคณุ ให ้
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > สลบั

2 หากตอ้งการใหโ้ทรศัพทค์น้หาอปุกรณ์
อืน่โดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth ให ้
เลอืก ทําตอ่ เลอืกอปุกรณ์ทีค่ณุ
ตอ้งการถา่ยโอนเนือ้หา คณุจะถกูขอ
ใหป้้อนรหสัในโทรศัพทข์องคณุ ป้อน
รหัส (1-16 หลัก) และเลอืก ตกลง
ป้อนรหสัเดมิในโทรศัพทอ์กีเครือ่ง และ
เลอืก ตกลง แลว้โทรศัพทจ์ะไดรั้บการ
จับคู่
หากโทรศัพท ์Nokia เครือ่งเกา่ของคณุ
ไมม่แีอปพลเิคชัน่ สลับ โทรศัพท์
เครือ่งใหมข่องคณุจะสง่เป็นขอ้ความ
ใหเ้ปิดขอ้ความในโทรศัพทเ์ครือ่งเกา่
และทําตามคําแนะนําทีป่รากฏบนหนา้
จอ
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3 ทีโ่ทรศัพทข์องคณุ ใหเ้ลอืกเนือ้หาที่
คณุตอ้งการถา่ยโอนจากโทรศัพทอ์กี
เครือ่ง
เมือ่การถา่ยโอนเริม่ตน้ คณุสามารถ
ยกเลกิและกลับมาทําตอ่ในภายหลังได ้

เนือ้หาจะถกูถา่ยโอนจากหน่วยความจําของ
โทรศัพทเ์ครือ่งอืน่ไปยังตําแหน่งที่
เกีย่วขอ้งในโทรศัพทข์องคณุ เวลาในการ
ถา่ยโอนจะขึน้อยูก่บัจํานวนขอ้มลูทีถ่า่ย
โอน

ชนดิของเนือ้หาทีส่ามารถถา่ยโอนไดจ้ะขึน้
อยูกั่บรุน่ของอปุกรณ์ตน้ทางทีต่อ้งการถา่ย
โอนเนือ้หาออกมา หากอปุกรณ์ดังกลา่ว
รองรับฟังกช์นัการซงิโครไนซ ์คณุจะสามารถ
ซงิโครไนซข์อ้มลูระหวา่งอปุกรณ์ทัง้สอง
ได ้โทรศัพทข์องคณุจะแจง้เตอืนในกรณีที่
อปุกรณ์เครือ่งอืน่ไมส่ามารถใชง้านรว่มกนั
ได ้

ทางลดั
รายการตอ่ไปนีค้อื ทางลัดบนแป้นพมิพบ์าง
สว่นทีส่ามารถใชไ้ดใ้นโทรศัพทข์องคณุ
ทางลัดตา่งๆ จะชว่ยใหก้ารใชแ้อปพลเิคชน่ั
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

ทางลดัท ัว่ไป

ปุ่ มเปิด/ปิด กดปุ่ มนีค้า้งไวเ้พือ่เปิดหรอื
ปิดเครือ่ง

กดหนึง่ครัง้เพือ่ปิดแอปพลิ
เคชัน่ และไปทีห่นา้จอหลัก

ปุ่ มเพลง กดหนึง่ครัง้เพือ่เปิดหรอื
ซอ่นเครือ่งเลน่เพลง

กดปุ่ มนีค้า้งไวเ้พือ่ไปทีเ่มนู
เพลง

ปุ่ มโฮม กดหนึง่ครัง้เพือ่ซอ่นแอป
พลเิคชัน่และไปยังหนา้จอ
หลัก โดยปลอ่ยใหแ้อปพลิ
เคชัน่เปิดไวใ้นพืน้หลัง

กดปุ่ มคา้งไวเ้พือ่สลับไป
มาระหวา่งแอปพลเิคชัน่ที่
เปิดอยู่

ปุ่ ม Sym ในชอ่งสําหรับป้อนขอ้ความ
ใหก้ดเพือ่แทรกสญัลักษณ์
หรอืหนา้ยิม้

หนา้จอหลกั

ปุ่ มเปิด/ปิด กดปุ่ มนีห้นึง่ครัง้เพือ่สลับไป
มาระหวา่งรูปแบบการใช ้
งาน

ปุ่ มเลอืก
ซา้ย + ปุ่ ม
เลอืกขวา

ปลดล็อคปุ่ มกดและแป้น
พมิพ์
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ปุ่ มโทร เปิดไฟลบ์ันทกึการโทร หรอื
โทรออกไปยังรายชือ่

ปุ่ มโฮม เปิดเมนูหลัก

กดปุ่ มคา้งไวเ้พือ่สลับไป
มาระหวา่งแอปพลเิคชัน่ที่
เปิดอยู่

0 กดปุ่ มคา้งไวเ้พือ่เริม่ตน้การ
เรยีกดเูว็บ

1 กดคา้งไวเ้พือ่โทรเขา้ศนูย์
ฝากขอ้ความเสยีงของคณุ

ปุ่ มตัวเลข
(2-9)

โทรออกโดยใชก้ารโทร
ดว่น หากตอ้งการเปิดใช ้
งานการโทรดว่น ใหเ้ลอืก
เมนู > แผงควบคมุ > การ
ต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์>
การโทร > การโทรดว่น

ปุ่ ม Ctrl กดปุ่ มคา้งไวเ้พือ่เปิดใชง้าน
หรอืปิดใชง้านรูปแบบเงยีบ

ปุ่ ม Sym กดคา้งไวเ้พือ่เปิดใชง้าน
หรอืปิดใชง้านการเชือ่มตอ่
Bluetooth

Space กดปุ่ มคา้งไวเ้พือ่เปิดหรอื
ปิดไฟฉาย

Ovi by Nokia
 คณุสามารถใช ้Ovi by Nokia ในการ

คน้หาสถานทีแ่ละบรกิารตา่งๆ และใชต้ดิตอ่
กบัเพือ่นๆ ของคณุ ตัวอยา่งเชน่ คณุ
สามารถทําสิง่ตอ่ไปนี้

• ดาวนโ์หลดเกมส ์แอปพลเิคชัน่ วดิโีอ
และเสยีงเรยีกเขา้สูโ่ทรศัพทข์องคณุ

• ดาวนโ์หลดเพลง

บางรายการไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย แตบ่าง
รายการอาจมคีา่ใชจ้า่ย

และบรกิารทีม่อีาจแตกตา่งกนัไปตาม
ประเทศหรอืภมูภิาค และรองรับเฉพาะบาง
ภาษาเทา่นัน้

ในการเขา้ใชบ้รกิาร Ovi ของ Nokia ใหไ้ปที่
www.ovi.com และลงทะเบยีนบัญช ีNokia
ของคณุเอง

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหไ้ปยังฝ่าย
สนับสนุนที ่www.ovi.com

เกีย่วกบัรา้นคา้ Ovi
 คณุสามารถใชร้า้นคา้ Ovi เพือ่

ดาวนโ์หลดเกมสโ์ทรศัพทม์อืถอื แอปพลิ
เคชัน่ วดิโีอ รปูภาพ ลักษณะ และเสยีงเรยีก
เขา้ลงในโทรศัพทข์องคณุ ไอเท็มบาง
อยา่งไมค่ดิคา่บรกิาร แตบ่างอยา่งคณุ
จําเป็นตอ้งชาํระเงนิโดยใชบ้ัตรเครดติหรอื
ผา่นทางใบเรยีกเก็บเงนิคา่โทรศัพทข์อง
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คณุ ความพรอ้มใหบ้รกิารของวธิกีารชําระ
เงนิจะขึน้อยูก่บัประเทศทีค่ณุอยูแ่ละผูใ้ห ้
บรกิารเครอืขา่ยของคณุ รา้นคา้ Ovi มี
เนือ้หาทีใ่ชร้่วมกนัไดก้บัโทรศัพทม์อืถอื
ของคณุ รวมทัง้ทีส่อดคลอ้งกบัรสนยิมและ
ทีต่ัง้ของคณุ

การเร ิม่ตน้ใชง้าน 19

© 2010 Nokia สงวนลขิสทิธิ์



2. โทรศพัทข์องคณุ

ขนาด
• ปรมิาตร: 76 ซซีี
• น้ําหนัก: 129 กรัม
• ความยาว: 74.3 มม
• ความกวา้ง: 66.44 มม
• ความหนา: 16.85 มม

การต ัง้คา่อปุกรณ์
 คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่การตัง้คา่

โทรศัพททํ์าสิง่ตา่งๆ ตอ่ไปนี ้ตัวอยา่งเชน่

• กําหนดการตัง้คา่ภมูภิาค เชน่ภาษา
ของโทรศัพท์

• ถา่ยโอนขอ้มลูจากโทรศัพทเ์ครือ่งเดมิ
ของคณุ

• ปรับตัง้คา่โทรศัพทข์องคณุ
• ตัง้คา่บัญชอีเีมลของคณุ
• การลงทะเบยีนเขา้ใชบ้รกิาร My Nokia

เพือ่รับฟรกีลเม็ดเคล็ดลับ ลกูเลน่ และ
การสนับสนุนสําหรับโทรศัพท์ Nokia
ของคณุ คณุจะยังไดรั้บการแจง้เตอืน
เมือ่มกีารอพัเดตซอฟตแ์วรใ์หมสํ่าหรับ
โทรศัพทข์องคณุ

• เปิดใชง้านบรกิาร Ovi

เมือ่คณุเปิดโทรศัพทเ์ป็นครัง้แรก แอปพลิ
เคชัน่การตัง้คา่โทรศัพทจ์ะเปิดขึน้ หาก

ตอ้งการเปิดแอปพลเิคชัน่ในภายหลัง ให ้
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > วธิใีช ้> ต ัง้คา่
เครือ่ง

ตวัชว่ยต ัง้คา่
คณุสามารถกําหนดการตัง้คา่อเีมลและการ
เชือ่มตอ่ไดด้ว้ยตัวชว่ยตัง้คา่ ความพรอ้มใช ้
งานของรายการในตัวชว่ยตัง้คา่ขึน้อยูก่บั
คณุสมบัตขิองโทรศัพท ์ซมิการด์ ผูใ้ห ้
บรกิาร และขอ้มลูในฐานขอ้มลูตัวชว่ยตัง้คา่

เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > ตวัชว่ย

เพือ่ใหไ้ดผ้ลลัพธท์ีด่ทีีส่ดุขณะใชต้ัวชว่ยตัง้
คา่ ใหใ้สซ่มิการด์ของคณุไวใ้นเครือ่ง หาก
ไมไ่ดใ้สซ่มิการด์ ใหทํ้าตามคําแนะนําบน
หนา้จอ

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ผูใ้หบ้รกิาร  — กําหนดการตัง้คา่ทีผู่ใ้ห ้
บรกิารระบ ุเชน่ การตัง้คา่ MMS,
อนิเทอรเ์น็ต, WAP และการสตรมี
การต ัง้คา่อเีมล  — กําหนดคา่ POP, IMAP
หรอืบัญช ีMail for Exchange
มมุมองรว่ม  — กําหนดการตัง้คา่การแบง่ดู
วดิโีอ

การตัง้คา่ทีม่อียูสํ่าหรับการแกไ้ขอาจแตก
ตา่งกนัไป
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หนา้จอหลกั
เกีย่วกบัหนา้จอหลกั
หนา้จอหลักเป็นจดุเริม่ตน้ทีค่ณุจะสามารถ
รวบรวมรายชือ่และทางลัดของแอปพลเิคชน่ั
ท่ีสําคัญๆ ทัง้หมดของคณุไวด้ว้ยกนั

เมือ่คณุเปิดเครือ่ง และมกีารลงทะเบยีนเขา้
สูเ่ครอืขา่ย โทรศัพทจ์ะอยูใ่นมมุมองของ
หนา้จอหลัก

ใชปุ้่ มเลือ่นเพือ่นําทางในหนา้จอหลัก

ขึน้อยูกั่บลักษณะหนา้จอหลักของคณุ หนา้
จอหลักของคณุอาจมรีายการตอ่ไปนี้

• แถบรายชือ่
• ปล๊ักอนิแอปพลเิคชัน่
• ทางลัดแอปพลเิคชัน่
• พืน้ทีแ่จง้เตอืน

หากตอ้งการกําหนดปล๊ักอนิและทางลัด
ของแอปพลเิคชัน่เอง หรอืเปลีย่นลักษณะ
ของหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก เมน ู> แผง
ควบคมุ > การต ัง้คา่ และ ท ัว่ไป > การ
ปรบัต ัง้คา่ > โหมดสแตนดบ์าย และตัว
เลอืกทีเ่หมาะสม คณุอาจไมส่ามารถเปลีย่น
ทางลัดทัง้หมดได ้

การคน้หารายชือ่ในหนา้จอหลกั
1 หากตอ้งการคน้หารายชือ่ในหนา้จอ

หลัก ใหเ้ริม่ตน้ป้อนชือ่หรอืนามสกลุ

ของรายชือ่ เลอืกรายชือ่ทีต่อ้งการจาก
รายชือ่เสนอทีต่รงกนั คณุลักษณะนี้
ใชไ้ดเ้ฉพาะในบางภาษาเทา่นัน้

2 หากตอ้งการโทรตดิตอ่รายชือ่ กดปุ่ ม
โทรออก

หากตอ้งการปิดการใชง้านการคน้หารายชือ่
เลอืก ตวัเลอืก > ปิดการคน้หารายชือ่

เกีย่วกบัแถบรายชือ่
คณุสามารถเพิม่รายชือ่ตา่งๆ ในหนา้จอ
หลักไดโ้ดยตรง และโทรออกหรอืสง่
ขอ้ความไปยังรายชือ่ ดลูงิคข์า่วของรายชือ่
หรอืเขา้สูข่อ้มลูรายชือ่และการตัง้คา่ได ้
อยา่งรวดเร็ว

แถบรายชือ่
ในการเพิม่รายชือ่ลงในหนา้จอหลักของคณุ
ใหเ้ลอืกไอคอนเพิม่รายชือ่ และรายชือ่จาก
รายการ

ในการสรา้งรายชือ่ใหม่ เลอืก ตวัเลอืก >
ชือ่ใหม ่ป้อนรายละเอยีด แลว้เลอืก
เรยีบรอ้ย นอกจากนี้ คณุยังสามารถเพิม่
รปูภาพลงในขอ้มลูรายชือ่

หากตอ้งการเพิม่ลงิคข์า่วใหก้บัรายชือ่
เลอืกไอคอนเพิม่ลงิคข์า่ว ลงิคข์า่วที่
ตอ้งการจากรายการ และ เรยีบรอ้ย
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ในการสรา้งลงิคข์า่วใหม่ ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > ลงิคข์า่วใหม่

ในการอพัเดตลงิคข์า่ว เลอืก รเีฟรช

ในการลบรายชือ่ออกจากหนา้จอหลัก ใน
มมุมองขอ้มลูรายชือ่ เลอืกไอคอนการตัง้คา่
และ ลบ

เครือ่งหมายบนหนา้จอ

กําลังใชง้านโทรศัพทใ์นเครอืขา่ย
3G หรอืเครอืขา่ย GSM (บรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืข่าย) แถบทีอ่ยูต่ดิกบั
ไอคอนแสดงถงึความแรงของ
สญัญาณเครอืขา่ย ณ ตําแหน่ง
ปัจจบุันของคณุ ยิง่มจํีานวนขดีมาก
แสดงวา่สัญญาณยิง่แรงมาก

High-Speed Downlink Packet
Access (HSDPA)/ high-speed
uplink packet access (HSUPA)
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ใน
เครอืขา่ย 3G เปิดใชง้านแลว้

คณุไดเ้ปิดใชร้ปูแบบออฟไลน์ และ
โทรศัพทไ์มไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย
เซลลลูาร์

ระดับประจแุบตเตอรี ่ยิง่มจํีานวนขดี
มาก แสดงวา่มปีระจุแบตเตอรีเ่หลอื
อยูม่าก

คณุมขีอ้ความทียั่งไมไ่ดอ้า่นใน
โฟลเดอรถ์าดเขา้ในขอ้ความ หาก
สญัลักษณ์กะพรบิ แสดงวา่ถาดเขา้
ของคณุมขีอ้ความเต็ม และคณุจะ
ตอ้งลบขอ้ความเกา่ออกจากถาดเขา้
กอ่นทีจ่ะสามารถรับขอ้ความใหมไ่ด ้

คณุไดรั้บอเีมลใหมใ่นศนูยฝ์าก
ขอ้ความระยะไกล

มขีอ้ความรอสง่อยูใ่นโฟลเดอรถ์าด
ออกในแอปพลเิคชัน่ขอ้ความ

คณุมสีายทีไ่มไ่ดรั้บ

ปุ่ มกดของเครือ่งถกูล็อคอยู่

มกีารเปิดใชเ้สยีงเตอืน

คณุไดเ้ปิดใชง้านรปูแบบเงยีบแลว้
และเสยีงเรยีกเขา้สําหรับสายเรยีก
เขา้หรอืขอ้ความขาเขา้จะไมด่ังขึน้
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มกีารเปิดใชง้านการเชือ่มตอ่
Bluetooth

มกีารสรา้งการเชือ่มตอ่ Bluetooth
หากสญัลักษณ์กะพรบิ แสดงวา่
เครือ่งของคณุกําลังทําการเชือ่มตอ่
ไปยังอปุกรณ์อกีตัวหนึง่

การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต GPRS
พรอ้มใหบ้รกิาร (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย)  แสดงวา่มกีาร
เชือ่มตอ่  แสดงวา่พักการเชือ่มตอ่
ชัว่คราว

การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต EGPRS
พรอ้มใหบ้รกิาร (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย)  แสดงวา่มกีาร
เชือ่มตอ่  แสดงวา่พักการเชือ่มตอ่
ชัว่คราว

การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต 3G
พรอ้มใหบ้รกิาร (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย)  แสดงวา่มกีาร
เชือ่มตอ่  แสดงวา่พักการเชือ่มตอ่
ชัว่คราว

รองรับ HSDPA/HSUPA และพรอ้มใช ้
งาน (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
ไอคอนจะแตกตา่งกันไปในแตล่ะ

ภมูภิาค  แสดงวา่มกีารเชือ่มตอ่ 
แสดงวา่พักการเชือ่มตอ่ชัว่คราว

คณุไดต้ัง้คา่เครือ่งใหส้แกน LAN ไร ้
สาย (WLAN) และม ีWLAN ทีพ่รอ้ม
ใชง้าน

การเชือ่มตอ่ WLAN กําลังทํางานอยู่
ในเครอืขา่ยทีไ่มม่กีารเขา้รหสั

การเชือ่มตอ่ WLAN กําลังทํางานอยู่
ในเครอืขา่ยทีม่กีารเขา้รหสั

โทรศัพทข์องคณุเชือ่มตอ่กบั
คอมพวิเตอรด์ว้ยสายขอ้มลู USB

กําลังใชง้านโทรศัพทส์ายทีส่องอยู่
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

เครือ่งจะโอนทกุสายไปอกีเบอรห์นึง่
หากคณุมสีายโทรศัพทส์องสาย
หมายเลขจะแสดงสายทีเ่ปิดใชง้าน
อยู่

มกีารเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงกบัโทรศัพท์

มกีารเชือ่มตอ่ชดุโทรศัพทแ์ฮนดฟ์รี
ในรถกบัโทรศัพท์
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เครือ่งของคณุกําลังซงิโครไนซ์
ขอ้มลู

นอกจากนี้ สญัลักษณ์อืน่ๆ ยังอาจปรากฏขึน้

การเขยีนขอ้ความ
วธิป้ีอนทีม่ใีหอ้าจแตกตา่งกนั

การใชแ้ป้นพมิพ์

1 ปุ่ มฟังกช์นั
2 ปุ่ ม Shift
3 ปุ่ ม Sym
4 ปุ่ ม Backspace
5 ปุ่ ม Enter
6 ปุ่ ม Ctrl

การสลบัระหวา่งตวัอกัษรพมิพเ์ล็กและ
พมิพใ์หญ่
หากตอ้งการสลับระหวา่งโหมดตัวพมิพ์
ใหญแ่ละตัวพมิพเ์ล็ก ใหก้ดปุ่ ม Shift สอง

ครัง้ ในการป้อนตัวพมิพใ์หญต่ัวเดยีวใน
โหมดตัวพมิพเ์ล็ก หรอืตัวพมิพเ์ล็กตัวเดยีว
ในโหมดตัวพมิพใ์หญ่ ใหก้ดปุ่ ม Shift หนึง่
ครัง้ แลว้กดปุ่ มตัวอกัษรทีต่อ้งการ

การแทรกตวัเลขหรอือกัขระพเิศษที่
พมิพบ์นปุ่ ม
กดปุ่ มฟังกช์นั แลว้กดปุ่ มตัวอกัษรที่
เกีย่วขอ้ง หรอืกดเฉพาะปุ่ มตัวอกัษรคา้งไว ้
หากตอ้งการใสอ่กัขระพเิศษหลายตัวตดิตอ่
กนั ใหก้ดปุ่ มฟังกช์นัสองครัง้อยา่งรวดเร็ว
แลว้กดปุ่ มตัวอกัษรทีต่อ้งการ หากตอ้งการ
กลับสูโ่หมดปกต ิใหก้ดปุ่ มฟังกช์นัอกีครัง้

การใสอ่กัขระพเิศษทีไ่มป่รากฏบนแป้น
พมิพ์
กดปุ่ มสญัลักษณ์ และเลอืก  และเลอืก
อกัขระ

การใสต่วัอกัษรทีไ่มป่รากฏบนแป้น
พมิพ์
คณุสามารถใสต่ัวอกัษรแบบตา่งๆ ได ้เชน่
ตัวอกัษรทีม่เีครือ่งหมายเนน้เสยีง ตัวอยา่ง
เชน่ หากตอ้งการใส่ á ใหก้ดปุ่ มสญัลักษณ์
คา้งไว ้พรอ้มกบักดปุ่ ม A ซ้ําๆ จนกระท่ัง
อกัขระทีต่อ้งการปรากฎ ลําดับตัวอกัษรและ
ตัวอกัษรทีม่ใีหจ้ะขึน้อยูก่บัภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
ซึง่เลอืกไว ้
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การใสส่ญัลกัษณ์ยิม้
กดปุ่ มสัญลักษณ์ และเลอืกสญัลักษณ์ยิม้
สัญลักษณ์ยิม้ มใีหใ้ชสํ้าหรับขอ้ความตัว
อกัษรและขอ้ความมัลตมิเีดยีเทา่นัน้

เคล็ดลบั: หากตอ้งการใสอ่กัขระพเิศษทีใ่ช ้
ลา่สดุ ขณะกดปุ่ ม ctrl คา้งอยู ่ใหก้ดปุ่ ม
สัญลักษณ์ และเลอืกอกัขระจากเมนู
็ พั

คดัลอกและวางขอ้ความ
1 กดปุ่ ม shift คา้งไว ้และเลือ่นเพือ่

ไฮไลตข์อ้ความทีค่ณุตอ้งการคัดลอก
2 กด ctrl + C
3 ไปยังตําแหน่งทีค่ณุตอ้งการวาง

ความ แลว้กด ctrl + V

การเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน หรอืเปิดใช้
งานระบบชว่ยสะกดคาํ
เลอืก ตวัเลอืก > ตวัเลอืกป้อนขอ้มลู

ระบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตั ิ

ในการเปิดใชง้านระบบชว่ยสะกดคํา
อตัโนมัต ิใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ตวัเลอืก
การป้อน > เปิดใชง้านคาํศพัท์
สัญลักษณ์  จะปรากฏขึน้

เมือ่คณุเริม่ตน้เขยีนคํา เครือ่งของคณุจะ
แนะนําคําทีเ่ป็นไปได ้เมือ่พบคําทีถ่กูตอ้ง
เลือ่นขวาเพือ่ยนืยันคํานัน้
ขณะเขยีน คณุยังสามารถเลือ่นลงเพือ่เขา้สู่
รายการคําทีแ่นะนําได ้หากพบคําทีต่อ้งการ
อยูใ่นรายการ ใหเ้ลอืกคํานัน้
หากคําทีค่ณุเขยีนไมม่ใีนพจนานุกรมของ
เครือ่ง เครือ่งจะแนะนําคําทีอ่าจเป็นไปได ้
ในขณะทีคํ่าทีค่ณุเขยีนจะปรากฏเหนอืคําที่
แนะนํา เลือ่นขึน้เพือ่เลอืกคําของคณุ คําจะ
ถกูเพิม่ในพจนานุกรมเมือ่คณุเริม่เขยีนคํา
ถัดไป

ในการปิดใชง้านระบบชว่ยสะกดคํา
อตัโนมัต ิใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ตวัเลอืก
ป้อนขอ้มลู > ปิดใชง้านคาํศพัท์

เมือ่ตอ้งการกําหนดการตัง้คา่ใหก้บัการป้อน
ขอ้ความ เลอืก ตวัเลอืก > ตวัเลอืกการ
ป้อน > การต ัง้คา่

เมือ่ตอ้งการเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน เลอืก
ตวัเลอืก > ตวัเลอืกการป้อน > ภาษาที่
ใชเ้ขยีน

การป้อนขอ้ความภาษาไทย
ในการเขยีนขอ้ความตัวอกัษรในภาษาไทย
เป็นตน้ ใหเ้ลอืก เมนู > ขอ้ความ และ
ขอ้ความใหม ่ไปทีเ่นือ้หาขอ้ความ และ
เลอืก ตวัเลอืก > ตวัเลอืกป้อนขอ้มลู >
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ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน และเลอืกภาษาไทย
ไอคอน  จะปรากฏขึน้

ในการป้อนอกัขระทีพ่มิพอ์ยูบ่นมมุซา้ยลา่ง
ของปุ่ ม ใหก้ดปุ่ ม

ในการป้อนอกัขระทีพ่มิพอ์ยูบ่นมมุซา้ยบน
ของปุ่ ม ใหก้ดปุ่ ม Shift และกดปุ่ ม

ในการป้อนอกัขระทีพ่มิพอ์ยูบ่นมมุขวาบน
ของปุ่ ม ใหก้ดปุ่ มฟังกช์นัและกดปุ่ ม

ในการป้อนสระ ใหก้ดปุ่ ม Sym และเลอืก
สระทีต่อ้งการ

คณุสามารถใสส่ระหรอืพยัญชนะหลังจากที่
เขยีนอักขระนําภาษาไทยตามรูปแบบภาษา
ไทยเทา่นัน้

โทรศัพทท์ีม่เีมนูภาษาไทยเทา่นัน้ที่
สามารถรับขอ้ความภาษาไทยได ้

คน้หา
เร ิม่การคน้หา
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > การคน้หา

ในการคน้หาเนือ้หาของโทรศัพทเ์คลือ่นที่
ของคณุ ใหป้้อนคําคน้หาลงในชอ่งคน้หา
หรอืเรยีกดปูระเภทของเนือ้หา ขณะทีค่ณุ
ป้อนคําคน้หา ผลลัพธจ์ะไดรั้บการจําแนก
เป็นประเภทตา่งๆ ผลลัพธท์ีม่กีารเขา้ใช ้

ลา่สดุจะปรากฏทีด่า้นบนสดุของรายการ
ผลลัพธ ์หากผลลัพธด์ังกลา่วตรงกบัคํา
คน้หาของคณุ
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3. การปรบัต ัง้คา่โทรศพัทข์อง
คณุ

รปูแบบ
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > รปูแบบ

คณุสามารถปรับและตัง้คา่เสยีงเรยีกเขา้
เสยีงเตอืน และแบบเสยีงอืน่ๆ ในโทรศัพท์
ไดสํ้าหรับเหตกุารณ์ สภาพแวดลอ้ม หรอื
กลุม่ผูโ้ทรทีแ่ตกตา่งกนั รปูแบบทีใ่ชอ้ยูจ่ะ
ปรากฏอยูท่ีด่า้นบนของจอภาพในหนา้จอ
หลัก อยา่งไรก็ตาม หากรูปแบบทีใ่ชง้านอยู่
เป็นรปูแบบท่ัวไป เครือ่งจะแสดงเฉพาะ
ทีข่องวนันีเ้ทา่นัน้

ในการสรา้งรูปแบบใหม่ เลอืก ตวัเลอืก >
สรา้งใหม ่และกําหนดการตัง้คา่

ในการปรับแตง่รปูแบบ เลอืกรปูแบบและ
ตวัเลอืก > ปรบัต ัง้คา่

ในการเปิดใชง้านรปูแบบ ใหเ้ลอืกรปูแบบ
และ ตวัเลอืก > ใชง้าน

ในการตัง้คา่รปูแบบใหทํ้างานในชว่งเวลา
หนึง่ภายใน 24 ชัว่โมงตอ่มา ใหเ้ลือ่นไปที่
รปูแบบ เลอืก ตวัเลอืก > ต ัง้เวลา และตัง้
เวลา เมือ่เวลาทีต่ัง้ไวห้มดลง รปูแบบจะ
เปลีย่นกลับเป็นรปูแบบทีไ่มม่กีารตัง้แวลาที่
ใชง้านกอ่นหนา้นี้ เมือ่มกีารตัง้เวลารูปแบบ

 จะปรากฏในหนา้จอหลัก รปูแบบออฟ
ไลนจ์ะไมส่ามารถตัง้เวลาได ้

ในการลบรปูแบบทีค่ณุสรา้งขึน้ เลอืก ตวั
เลอืก > ลบรปูแบบ คณุไมส่ามารถลบรปู
แบบทีต่ัง้คา่ไวก้อ่นได ้

เมือ่คณุเปิดใชง้านรปูแบบออฟไลน์ การ
เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยเซลลลูารจ์ะปิดลง
โดยมกีารป้องกนัไมใ่หม้กีารรับหรอืสง่
สญัญาณคลืน่ความถีว่ทิยทัุง้หมดกบัเครอื
ขา่ยเซลลลูาร ์หากคณุพยายามสง่ขอ้ความ
ขอ้ความเหลา่นัน้จะไปอยูใ่นโฟลเดอรถ์าด
ออก และขอ้ความจะถกูสง่ออกเมือ่มกีาร
เปิดใชรู้ปแบบอืน่เทา่นัน้

คณุสามารถใชโ้ทรศัพทไ์ดโ้ดยไมต่อ้งใส่
ซมิการด์ หากคณุถอดซมิการด์ออก รปูแบบ
ออฟไลนจ์ะเปิดใชง้าน

ขอ้สําคญั: ในรปูแบบออฟไลน์ คณุไม่
สามารถโทรออกหรอืรับสาย หรอืใชค้ณุ
สมบัตอิืน่ๆ ทีต่อ้งอยูใ่นพืน้ทีใ่หบ้รกิารเครอื
ขา่ยเซลลลูาร ์แตค่ณุอาจสามารถโทร
ตดิตอ่เบอรโ์ทรฉุกเฉนิอยา่งเป็นทางการที่
ตัง้โปรแกรมไวใ้นเครือ่งของคณุไวล้ว่งหนา้
แลว้ได ้ในการโทรตดิตอ่ คณุตอ้งเปิดการ
ใชฟั้งกช์ัน่โทรศัพทก์อ่นโดยเปลีย่นแปลง
รปูแบบ หากล็อคโทรศัพทไ์ว ้ใหป้้อนรหสั
ปลดล็อค
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เมือ่คณุใชร้ปูแบบออฟไลน์ คณุจะยังคง
สามารถใชง้าน LAN ไรส้าย (WLAN) ได ้
เชน่ เพือ่อา่นอเีมลหรอืเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ต
คณุยังสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth
โปรดจําไวว้า่จะตอ้งดําเนนิการใหเ้ป็นไป
ตามขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัยที่
เกีย่วขอ้งเมือ่เชือ่มตอ่หรอืใชก้ารเชือ่มตอ่
WLAN หรอื Bluetooth

การเลอืกเสยีงเรยีกเขา้

ในการกําหนดเสยีงเรยีกเขา้ใหกั้บรปูแบบ
ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ปรบัต ัง้คา่ > เสยีง
เรยีกเขา้ เลอืกเสยีงเรยีกเขา้จากรายการ
หรอืเลอืก แหลง่ดาวนโ์หลดเสยีง เพือ่เปิด
แฟ้มขอ้มลูบุค๊มารค์ทีม่รีายการบุค๊มารค์
สําหรับดาวนโ์หลดเสยีงโดยใชเ้บราเซอร์
เสยีงทีด่าวนโ์หลดมาจะบันทกึอยูใ่นคลัง

ในการเลน่เสยีงเรยีกเขา้ทีเ่ลอืกไวเ้ฉพาะ
กลุม่ผูต้ดิตอ่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ปรบัต ัง้
คา่ > ปลกุสําหรบั และเลอืกกลุม่ที่
ตอ้งการ สายโทรศัพทจ์ากบคุคลทีอ่ยูน่อก
กลุม่จะไมม่เีสยีงเตอืน

หากตอ้งการเปลีย่นเสยีงขอ้ความเขา้ ให ้
เลอืก ตวัเลอืก > ปรบัต ัง้คา่ > แบบเสยีง
เตอืนขอ้ความ

การเปลีย่นลกัษณะหนา้จอ
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > ลกัษณะ

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ท ัว่ไป  — เปลีย่นลักษณะทีใ่ชใ้นแอปพลิ
เคชัน่ทัง้หมด
มมุมองเมนู  — เปลีย่นลักษณะทีใ่ชใ้นเมนู
หลัก
สแตนดบ์าย  — เปลีย่นลักษณะทีใ่ชใ้น
หนา้จอหลัก
ภาพพืน้หลงั  — เปลีย่นภาพพืน้หลังของ
หนา้จอหลัก
รปูภาพสายเขา้  — เปลีย่นรปูภาพทีแ่สดง
ขณะใชส้าย
เสยีง  — ตัง้คา่เสยีงสําหรับเหตกุารณ์ตา่งๆ
ของโทรศัพท์

ในการเปิดใชง้านหรอืเลกิใชง้านเอฟเฟ็กต์
ลักษณะ ใหเ้ลอืก ท ัว่ไป > ตวัเลอืก >
เอฟเฟ็กตล์กัษณะ

เสยีงเรยีกเขา้แบบ 3-D 
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > เสยีง 3-D

หากตอ้งการเปิดใชง้านเอฟเฟ็กตเ์สยีงสาม
มติ ิ(3-D) เป็นเสยีงเรยีกเขา้ เลอืก
เอฟเฟ็กตเ์สยีงเรยีกเขา้ 3-D > เปิด
เสยีงเรยีกเขา้บางประเภทไมส่นับสนุน
เอฟเฟ็กต ์3–D
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ในการเปลีย่นเอฟเฟ็กต ์3–D ทีจ่ะใชก้บั
เสยีงเรยีกเขา้ ใหเ้ลอืก แนววถิเีสยีง แลว้
เลอืกเอฟเฟ็กตท์ีต่อ้งการ

ในการแกไ้ขเอฟเฟ็กต ์3-D ใหเ้ลอืกจากตัว
เลอืกตอ่ไปนี้:
ความเร็วจงัหวะ  — เลอืกความเร็วของ
จังหวะทีเ่สยีงจะเปลีย่นจากทศิทางหนึง่ไป
อกีทศิทางหนึง่ การตัง้คา่นีม้อียูใ่นบาง
เอฟเฟ็กตเ์ทา่นัน้
เสยีงกอ้ง  — เลอืกเอฟเฟ็กตท์ีต่อ้งการ
ปรับเสยีงกอ้ง
ดอปเพลอรเ์อฟเฟ็กต ์ — เลอืก เปิด เพือ่
ตัง้ระดับความดังของเสยีงเรยีกเขา้ใหด้ังขึน้
เมือ่คณุอยูใ่กลก้บัโทรศัพท ์และเบาลง
เรือ่ยๆ เมือ่คณุอยูห่า่งจากโทรศัพท์ การตัง้
คา่นีม้อียูใ่นบางเอฟเฟ็กตเ์ทา่นัน้

ในการฟังเสยีงเรยีกเขา้โดยใชเ้อฟเฟ็กต์
 3–D ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เลน่แบบเสยีง

ในการปรับความดังของเสยีงเรยีกเขา้ ให ้
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > รปูแบบ และ
ตวัเลอืก > ปรบัต ัง้คา่ > ระดบัความดงั
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4. การโทรออก

การโทรออก

หากตอ้งการโทรออก ใหเ้ปิดฝาสไลด ์ป้อน
เบอรโ์ทรศัพท ์รวมถงึรหสัพืน้ที ่แลว้กดปุ่ ม
โทร
หากคณุใชช้ดุหฟัูง คณุไมจํ่าเป็นตอ้งเปิด
ฝาสไลดเ์พือ่โทรออก

เคล็ดลบั: สําหรับการโทรออกตา่งประเทศ
ใสเ่ครือ่งหมาย + ซึง่แทนรหสัการโทรออก
ตา่งประเทศ และป้อนรหสัประเทศ รหสั
พืน้ที ่(ไมต่อ้งใสเ่ลข 0 นําหนา้แลว้แต่
กรณี) ตามดว้ยเบอรโ์ทรศัพท์

ในการวางสายหรอืยกเลกิการโทรออก ให ้
ปิดฝาสไลด ์หากคณุกําลังใชช้ดุหฟัูง ใหก้ด
ปุ่ มวางสายเพือ่วางสาย

ในการโทรออกโดยใชร้ายชือ่ทีจั่ดเก็บไว ้
ใหเ้ปิดรายการรายชือ่ พมิพตั์วอกัษรตัวแรก
ของชือ่ เลือ่นไปทีช่ ือ่ และกดปุ่ มโทร

ในการโทรออกโดยใชบ้ันทกึ ใหก้ดปุ่ มโทร
เพือ่ด ู20 หมายเลขลา่สดุทีค่ณุโทรออก
หรอืพยายามโทรออก เลือ่นไปยังหมายเลข
หรอืชือ่ทีต่อ้งการ และกดปุ่ มโทร

ในการปรับระดับเสยีงของสายสนทนาทีใ่ช ้
อยู ่ใหใ้ชปุ้่ มปรับระดับเสยีง

ในการสลับจากสายสนทนาเป็นสายวดิโีอ
ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > สลบัไปสายวดิโีอ
โทรศัพทจ์ะยตุสิายสนทนาและทําการโทร
สายวดิโีอไปยังผูรั้บ

การรบัหรอืปฏเิสธสาย

การรบัสาย
เปิดฝาสไลด ์หรอืเชือ่มตอ่ชดุหฟัูง และกด
ปุ่ มโทร

การปิดเสยีงเรยีกเขา้ของสายเรยีกเขา้
เลอืก เงยีบ

การปฏเิสธสาย
กดปุ่ มวางสาย หากคณุเปิดใชง้านฟังกช์นั
การโอนสาย > สายสนทนา > ถา้ไมว่า่ง
ในการตัง้คา่โทรศัพท ์การปฏเิสธสายเรยีก
เขา้ยังเป็นการโอนสายอกีดว้ย

การสง่ขอ้ความการปฏเิสธสาย
เลอืก เงยีบ และ สง่ขอ้ความ แกไ้ข
ขอ้ความตัวอกัษร และกดปุ่ มโทร คณุ
สามารถแจง้ใหผู้โ้ทรทราบวา่คณุไม่
สามารถรับสายไดด้ว้ยขอ้ความตอบกลับ
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การเปิดใชง้านคณุลกัษณะการสง่
ขอ้ความการปฏเิสธสาย
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่
และ โทรศพัท ์> การโทร > ปฏเิสธสาย
ดว้ยขอ้ความ > ใช่

การเขยีนขอ้ความมาตรฐานในการ
ปฏเิสธสาย
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่
และ โทรศพัท ์> การโทร > ขอ้ความ
ปฏเิสธ และเขยีนขอ้ความ

ขอ้ความเสยีง 
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > โทรศนูย์

เมือ่คณุเปิดแอปพลเิคชัน่ โทรศนูย ์(บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย) เป็นครัง้แรก
เครือ่งจะขอใหค้ณุป้อนหมายเลขของศนูย์
ขอ้ความเสยีงของคณุ

หากตอ้งการโทรไปยังศนูยข์อ้ความเสยีง
ของคณุ ใหไ้ปยังศนูยข์อ้ความเสยีง เปิด
สไลด ์และเลอืก ตวัเลอืก > โทรออกศนูย์
ขอ้ความเสยีง

หากตอ้งการโทรไปยังศนูยข์อ้ความในหนา้
หนา้จอหลัก ใหก้ด 1 คา้งไว ้และเลอืกศนูย์
ขอ้ความทีต่อ้งการโทร

หากตอ้งการเปลีย่นเบอรโ์ทรศัพทข์องศนูย์
ขอ้ความ ใหเ้ลอืกศนูยข์อ้ความและ ตวั
เลอืก > เปลีย่นเบอร์

การประชุมสาย
1 โทรออกไปยังผูร้่วมสายรายแรก
2 ในการโทรไปยังผูร้่วมสายรายอืน่ ให ้

เลอืก ตวัเลอืก > โทรออกใหม ่สาย
แรกจะถกูพักไว ้

3 เมือ่มผีูรั้บสายใหมแ่ลว้ หากตอ้งการดงึ
สายแรกใหเ้ขา้รว่มการประชมุ ใหเ้ลอืก
ตวัเลอืก > ประชุม

ในการเพิม่ผูเ้ขา้ร่วมการประชมุรายใหม่
ลงในสายสนทนา ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอนที ่2
แลว้เลอืก ตวัเลอืก > ประชุม > เพิม่
ในการประชุม
โทรศัพทเ์ครือ่งนีส้ามารถรองรับผูร้ว่ม
ประชมุสายไดม้ากทีส่ดุ 6 สาย รวมทัง้
ตัวคณุ

ในการสนทนาเป็นการสว่นตัวกับผูร้ว่ม
สายคนหนึง่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
ประชุม > สว่นตวั

เลอืกผูร้ว่มสาย แลว้เลอืก สว่นตวั
โทรศัพทจ์ะพักสายการประชมุใน
เครือ่งของคณุไว ้สว่นผูร้่วมสายราย
อืน่ๆ  จะยังสามารถสนทนาตอ่ไปได ้
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หลังจากจบการสนทนาสว่นตัว ให ้
เลอืก ตวัเลอืก > ประชุม เพือ่กลับสู่
การประชมุสาย

ในการถอดผูร้ว่มสาย ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > ประชุม > ถอนผูร้ว่มสาย
เลือ่นไปทีผู่ร้ว่มสาย แลว้เลอืก ถอน

4 เมือ่ตอ้งการจบการประชมุสายทีดํ่าเนนิ
การอยู่ ใหก้ดปุ่ มวางสาย

การโทรดว่นเบอรโ์ทรศพัท์

การเปิดใชง้านการโทรดว่น
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่
และ โทรศพัท ์> การโทร > การโทรดว่น

การกําหนดหมายเลขโทรศพัทใ์หก้บัปุ่ ม
ตวัเลข (2-9)
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > โทรดว่น
เลือ่นไปยังปุ่ มทีค่ณุตอ้งการกําหนดเบอร์
โทรศัพท ์แลว้เลอืกตวัเลอืก > กาํหนด
1 ถกูกําหนดไวสํ้าหรับศนูยข์อ้ความเสยีง
และ 0 เพือ่เริม่ตน้เว็บเบราเซอร์

การโทรออก
ในโหมดสแตนดบ์าย ใหเ้ปิดฝาสไลด ์และ
กดปุ่ มทีกํ่าหนดไว ้จากนัน้ใหก้ดปุ่ มโทร
ออก

การรบัสายเรยีกซอ้น
คณุสามารถใชบ้รกิารเสรมิของระบบเครอื
ขา่ยในการรับสายเรยีกซอ้น เพือ่ใหส้ามารถ
รับสายไดข้ณะทีกํ่าลังตดิสายอืน่อยู่

การเปิดใชก้ารรบัสายเรยีกซอ้น
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > การต ัง้คา่
และ โทรศพัท ์> การโทร > สายเรยีก
ซอ้น

การรบัสายเรยีกซอ้น
กดปุ่ มโทร สายแรกจะถกูพักไว ้

การสลบัระหวา่งสายทีใ่ชอ้ยูก่บัสาย
ทีพ่กัไว้
เลอืก สลบั

การเชือ่มตอ่สายเรยีกเขา้ หรอืสาย
ทีพ่กัไวก้บัสายทีใ่ชง้านอยู ่และการ
ยกเลกิการเชือ่มตอ่ของคณุกบัการโทร
เลอืก ตวัเลอืก > โอน

การวางสายทีใ่ชง้านอยู่
กดปุ่ มวางสาย

การวางสายท ัง้สองสาย
เลอืก ตวัเลอืก > วางสายท ัง้หมด
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การโอนสาย
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่
และ โทรศพัท ์> การโอนสาย

โอนสายเรยีกเขา้ไปทีศ่นูยฝ์ากขอ้ความ
เสยีงของคณุหรอืไปทีเ่บอรโ์ทรศัพทอ์ืน่
หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรด
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

เลอืกประเภทของสายทีจ่ะโอนจากตัวเลอืก
ตอ่ไปนี:้
สายสนทนาท ัง้หมด, ทกุสายขอ้มลูและ
วดิโีอ หรอื สายแฟ็กซท์ ัง้หมด — โอน
สายสนทนา สายขอ้มลู สายวดิโีอ และสาย
แฟ็กซเ์ขา้ทัง้หมด คณุไมส่ามารถรับสายได ้
เป็นการโอนสายไปยังหมายเลขอืน่เทา่นัน้
ถา้ไมว่า่ง  — โอนสายเรยีกเขา้หากคณุ
กําลังใชส้าย
ถา้ไมต่อบรบั  — โอนสายเรยีกเขา้หลัง
จากทีโ่ทรศัพทด์ังตามระยะเวลาทีกํ่าหนด
ไว ้เลอืกระยะเวลาทีโ่ทรศัพทด์ังกอ่นการ
โอนสาย
ถา้ไมอ่ยู ่ — โอนสายเมือ่ปิดโทรศัพทห์รอื
อยูน่อกเครอืขา่ยทีใ่หบ้รกิาร
ถา้ไมพ่บ  — โอนสายหากคณุกําลังใชส้าย
ไมรั่บสาย หรอืปิดเครือ่งหรอือยูน่อกพืน้ที่
ใหบ้รกิารของเครอืขา่ย

ในการโอนสายไปยังศนูยข์อ้ความเสยีง ให ้
เลอืกประเภทการโทร ตัวเลอืกการโอน และ

ตวัเลอืก > ใชง้าน > ไปยงัศนูยข์อ้ความ
เสยีง

ในการโอนสายไปยังเบอรโ์ทรศัพทอ์ืน่
เลอืกประเภทการโทร ตัวเลอืกการโอน และ
ตวัเลอืก > ใชง้าน > ไปยงัหมายเลขอืน่
ป้อนเบอรโ์ทรศัพท ์หรอืเลอืก คน้หา เพือ่
เรยีกดเูบอรโ์ทรศัพทท์ีจั่ดเก็บไวใ้นรายชือ่

ในการตรวจสอบสถานะการโอนปัจจบุัน
เลือ่นไปยังตัวเลอืกการโอน และเลอืก ตวั
เลอืก > ตรวจสอบสถานะ

ในการยตุกิารโอนสาย เลือ่นไปยังตัวเลอืก
การโอน และเลอืก ตวัเลอืก > ยกเลกิ

การจํากดัการโทร
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > การต ัง้คา่
และ โทรศพัท ์> จํากดัการโทร หากคณุ
กําหนดการตัง้คา่การโทรผา่นอนิเทอรเ์น็ต
ใหเ้ลอืก จํากดัการโทรทางเน็ต

คณุสามารถจํากดัการโทรออกและรับสาย
โทรเขา้ในเครือ่ง (บรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ย) ในการแกไ้ขการตัง้คา่ คณุตอ้งมี
รหสัผา่นจํากดัเบอรซ์ ึง่ไดรั้บจากผูใ้หบ้รกิาร
ของคณุ การจํากดัการโทรจะมผีลตอ่การ
โทรทกุชนดิ

เลอืกจากการตัง้คา่จํากดัสายสนทนาตอ่ไป
นี้
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สายโทรออก  — ป้องกนัการใชโ้ทรศัพท์
ของคณุโทรสายสนทนาออก
สายเรยีกเขา้  — ป้องกนัสายเรยีกเขา้
สายตา่งประเทศ  — ป้องกนัการโทรออก
ไปยังตา่งประเทศหรอืภมูภิาคอืน่
สายเรยีกเขา้เมือ่อยูต่า่งประเทศ
 — ป้องกันสายเรยีกเขา้เมือ่อยูน่อกประเทศ
ของคณุ
สายตา่งประเทศยกเวน้บา้นเกดิ
 — ป้องกนัการโทรไปยังตา่งประเทศหรอื
ภมูภิาคอืน่ แตอ่นุญาตการโทรไปยัง
ประเทศของคณุ

หากตอ้งการตรวจสอบสถานะการจํากดัสาย
สนทนา ใหเ้ลอืกตัวเลอืกการจํากดัการโทร
และ ตวัเลอืก > ตรวจสอบสถานะ

หากตอ้งการยกเลกิการจํากัดสายสนทนา
ทัง้หมด ใหเ้ลอืกตัวเลอืกการจํากดัการโทร
และ ตวัเลอืก > ยกเลกิการจํากดั
ท ัง้หมด

ในการเปลีย่นรหสัผา่นทีใ่ชสํ้าหรับการจํากดั
สายสนทนา สายโทรสาร และสายขอ้มลู ให ้
เลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ขรหสัระบบ ป้อน
รหสัปัจจบุัน จากนัน้ป้อนรหสัใหมส่องครัง้
รหสัระบบตอ้งมคีวามยาวสีห่ลัก ตดิตอ่ขอ
รายละเอยีดจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การโทรออกโดยใชเ้สยีง
โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนการสัง่งานดว้ย
เสยีงขัน้สงู การสัง่งานดว้ยเสยีงขัน้สงูนีไ้ม่
ขึน้อยูก่บัเสยีงของผูพ้ดู ดังนัน้ คณุไม่
จําเป็นตอ้งบันทกึรายการเสยีงไวล้ว่งหนา้
โทรศัพทจ์ะสรา้งรายการเสยีงใหก้บัรายการ
ตา่งๆ ในรายชือ่ แลว้เปรยีบเทยีบรายการ
เสยีงทีเ่ปลง่ออกมากบัรายการเสยีงทีส่รา้ง
ไวแ้ลว้ การจดจําเสยีงในโทรศัพทจ์ะปรับ
เปลีย่นตามเสยีงของผูใ้ชห้ลัก เพือ่ใหจ้ดจํา
การสัง่งานดว้ยเสยีงไดด้ยีิง่ขึน้

รายการเสยีงสําหรับรายชือ่คอืชือ่ทีจั่ดเก็บ
ไวสํ้าหรับรายชือ่นัน้ๆ ในการฟังรายการ
เสยีงสงัเคราะห ์ใหเ้ลอืกรายชือ่ และ ตวั
เลอืก > ดรูายละเอยีด > ตวัเลอืก > ราย
ละเอยีดรายการเสยีง > ตวัเลอืก > เลน่
รายการเสยีง

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชร้ายการ
เสยีงอาจจะเกดิปัญหาขึน้ได ้ถา้คณุอยูใ่นที่
ทีม่เีสยีงดังหรอือยูใ่นสถานการณ์ฉุกเฉนิ ดัง
นัน้จงึไมค่วรอาศัยการโทรออกโดยใชเ้สยีง
เพยีงอยา่งเดยีวไมว่า่ในสถานการณ์ใด
ก็ตาม

การโทรออกโดยใชร้ายการเสยีง
เมือ่คณุใชก้ารโทรออกดว้ยเสยีง ลําโพงจะ
เริม่ทํางาน ใหถ้อืโทรศัพทห์า่งจากตัวเล็ก
นอ้ยเมือ่คณุพดูรายการเสยีง
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1 ในการโทรออกดว้ยเสยีง ในหนา้จอ
หลัก ใหก้ดปุ่ มเลอืกขวาคา้งไว ้หาก
คณุตอ่ชดุหฟัูงทีทํ่างานรว่มกนัไดเ้ขา้
กบัตัวเครือ่ง ใหก้ดปุ่ มชดุหฟัูงคา้งไว ้
เพือ่เริม่การโทรออกโดยใชเ้สยีง

2 จะมเีสยีงดังขึน้สัน้ๆ และ พูดตอนนี ้จะ
ปรากฏขึน้ เปลง่เสยีงพดูชือ่ทีจั่ดเก็บไว ้
ของรายชือ่นัน้ๆ อยา่งชดัเจน

3 โทรศัพทจ์ะเลน่รายการเสยีงทีส่รา้งไว ้
แลว้ของรายชือ่ทีจ่ดจําได ้และแสดง
ชือ่และเบอรโ์ทรศัพท ์หากคณุไม่
ตอ้งการโทรถงึรายชือ่นัน้ ใหเ้ลอืกราย
ชือ่อืน่จากรายการทีพ่บภายใน 2.5
วนิาท ีหรอืหากตอ้งการยกเลกิ ใหเ้ลอืก
หยดุ

หากรายชือ่นัน้มเีบอรโ์ทรศัพทจั์ดเก็บไว ้
หลายเบอร ์เครือ่งจะเลอืกหมายเลขทีต่ัง้ไว ้
หากมกีารระบไุว ้หากไมไ่ดร้ะบไุว ้เครือ่งจะ
เลอืกเบอรแ์รกในบัตรรายชือ่ นอกจากนี้ คณุ
สามารถเปลง่เสยีงพดูชือ่และประเภทของ
เบอรโ์ทรศัพทไ์ด ้เชน่ เบอรม์อืถอืหรอืเบอร์
บา้น

การโทรสายวดิโีอ
เมือ่คณุโทรสายวดิโีอ (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย) คณุและคูส่นทนาจะ
สามารถมองเห็นภาพวดิโีอแบบเรยีลไทม์
ของอกีฝ่ายได ้วดิโีอสดทีถ่า่ยโดยกลอ้งจะ
ปรากฏใหผู้รั้บสายวดิโีอเห็น

หากตอ้งการโทรสายวดิโีอ คณุจะตอ้งมี
การด์ USIM และอยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่ครอืขา่ย 3G
ครอบคลมุถงึ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอื
ขา่ยของคณุ เพือ่สอบถามขอ้มลูเกีย่วกบั
บรกิาร ราคา และการสมัครใชบ้รกิารสนทนา
ทางวดิโีอ

การสนทนาทางวดิโีอสามารถทําไดร้ะหวา่ง
2 คูส่ายเทา่นัน้ การโทรสายวดิโีอสามารถ
ใชก้บัโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
หรอืไคลเอนต ์ISDN การโทรสายวดิโีอจะ
ไมส่ามารถใชง้านไดข้ณะเปิดใชส้ายขอ้มลู
สายวดิโีอ หรอืสายสนทนา

สญัลกัษณ์

คณุไมไ่ดรั้บวดิโีอ (อาจเพราะผูรั้บ
หรอืเครอืขา่ยไมไ่ดส้ง่วดิโีอใหก้บั
คณุ)
คณุปฎเิสธการสง่วดิโีอจาก
โทรศัพทข์องคณุ หากตอ้งการสง่
ภาพไปแทน ใหเ้ลอืก เมนู > แผง
ควบคมุ > การต ัง้คา่ และ
โทรศพัท ์> การโทร > รปูภาพ
ในสายวดิโีอ

คา่บรกิารสําหรับการโทรจะยังคง
เป็นการโทรสายวดิโีอ แมว้า่คณุจะ
ปฎเิสธวดิโีอทีส่ง่ระหวา่งการโทร
สายวดิโีอก็ตาม หากตอ้งการตรวจ
สอบคา่ใชจ้า่ย โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ
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1 ในหนา้จอหลัก เปิดฝาสไลดแ์ละป้อน
เบอรโ์ทรศัพท์

2 เลอืก ตวัเลอืก > โทร > สายวดิโีอ
การเริม่ตน้สายวดิโีออาจใชเ้วลาสกัครู่
หากการโทรไมสํ่าเร็จ (ตัวอยา่งเชน่
เครอืขา่ยไมร่องรับสายวดิโีอ หรอื
โทรศัพทเ์ครือ่งรับไมส่ามารถใชง้าน
รว่มกนัได)้ เครือ่งจะสอบถามวา่คณุ
ตอ้งการโทรแบบปกต ิหรอืสง่ขอ้ความ
แทนหรอืไม่
สายวดิโีอจะใชง้านไดเ้มือ่คณุเห็นภาพ
วดิโีอของทัง้สองฝ่าย และไดย้นิเสยีง
ผา่นทางลําโพง ผูรั้บสายสามารถ
เสธการสง่วดิโีอ (ทีแ่สดงดว้ย ) 

และคณุไดย้นิเฉพาะเสยีงของผูโ้ทร 
และอาจเห็นภาพหรอืหนา้จอเป็นสเีทา

การวางสายวดิโีอ
กดปุ่ มวางสาย

การรบัหรอืปฏเิสธสายวดิโีอ

เมือ่มสีายวดิโีอเขา้มา  จะปรากฏขึน้

1 เปิดฝาสไลด ์และกดปุ่ มโทร ยอมให้
สง่ภาพวดิโีอใหผู้โ้ทร? จะปรากฏขึน้

2 หากตอ้งการเริม่ตน้สง่วดิโีอสด ให ้
เลอืก ใช่

หากคณุไมไ่ดเ้ปิดใชง้านการโทรสายวดิโีอ
คณุจะไดย้นิเพยีงเสยีงของผูโ้ทรเทา่นัน้
โดยภาพวดิโีอจะกลายเป็นหนา้จอสเีทา

การเปลีย่นหนา้จอสเีทาใหเ้ป็นภาพนิง่ที่
ถา่ยดว้ยกลอ้ง
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > การต ัง้คา่
และ โทรศพัท ์> การโทร > รปูภาพใน
สายวดิโีอ

การวางสายวดิโีอ
กดปุ่ มวางสาย

สายอนิเทอรเ์น็ต
เกีย่วกบัสายอนิเทอรเ์น็ต
บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ตซึง่เป็นบรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขา่ยนีช้ว่ยใหค้ณุสามารถโทร
ออกและรับสายเรยีกเขา้ผา่นอนิเทอรเ์น็ต
ได ้บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ตสามารถรองรับ
การโทรระหวา่งคอมพวิเตอร์ ระหวา่ง
โทรศัพทม์อืถอื และระหวา่งอปุกรณ์ VoIP
กบัเครือ่งโทรศัพทธ์รรมดา โปรดตดิตอ่ขอ
ขอ้มลูเกีย่วกบัความพรอ้มใหบ้รกิารและคา่
บรกิารจากผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ตของ
คณุ

ในการโทรออกหรอืรับสายอนิเทอรเ์น็ต คณุ
ตอ้งอยูใ่นพืน้ทีใ่หบ้รกิาร LAN ไรส้าย
(WLAN) หรอืมกีารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต
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ในเครอืขา่ย 3G และเชือ่มตอ่อยูก่บับรกิาร
สายอนิเทอรเ์น็ต

การจดัการบรกิารสายอนิเทอรเ์น็ต
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > เชือ่มตอ่ >
ต ัง้คา่เน็ต

ในการเพิม่การบรกิารโทรผา่นอนิเทอรเ์น็ต
ใหม ่ใหเ้ลอืก ดาวนโ์หลด

การเรยีกใชส้ายอนิเทอรเ์น็ต
เลอืก เมนู > รายชือ่ และบรกิารสาย
อนิเทอรเ์น็ต

หากตอ้งการโทรหรอืรับสายอนิเทอรเ์น็ต
ใหต้ดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุเพือ่รับการตัง้
คา่การเชือ่มตอ่สายอนิเทอรเ์น็ต ในการ
เชือ่มตอ่บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ต เครือ่งของ
คณุตอ้งอยูใ่นพืน้ทีบ่รกิารของเครอืขา่ย

ในการเรยีกใชบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต ให ้
เลอืก ตวัเลอืก > เปิดใชง้านบรกิาร

ในการคน้หาการเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย
(WLAN) ทีม่อียู ่ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
คน้หา WLAN

การโทรสายอนิเทอรเ์น็ต 
เมือ่คณุเปิดใชค้ณุสมบัตสิายอนิเทอรเ์น็ต
คณุสามารถโทรสายอนิเทอรเ์น็ตไดจ้ากทกุ

แอปพลเิคชัน่ทีค่ณุสามารถโทรสายสนทนา
ปกตไิด ้เชน่ รายการรายชือ่หรอืบันทกึ
ตัวอยา่งเชน่ ในรายการรายชือ่ ใหเ้ลือ่นไปที่
รายชือ่ทีต่อ้งการ เปิดสไลด ์และเลอืก ตวั
เลอืก > โทร > สายอนิเทอรเ์น็ต

การโทรสายอนิเทอรเ์น็ตในหนา้จอหลกั
ป้อนเบอรโ์ทรศัพทห์รอืทีอ่ยูอ่นิเทอรเ์น็ต
และเลอืก โทรเน็ต

การโทรสายอนิเทอรเ์น็ตไปยงัทีอ่ยู่
อนิเตอรเ์น็ตทีไ่มไ่ดเ้ร ิม่ตน้ดว้ยตวัเลข
1 ในหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มตัวเลข จากนัน้

กดปุ่ ม Backspace เพือ่ลา้งหนา้จอ
2 หากตอ้งการเปลีย่นเป็นโหมดตัวอกัษร

ใหก้ดปุ่ มฟังกช์นั
3 ป้อนทีอ่ยูอ่นิเทอรเ์น็ต และกดปุ่ มโทร

มมุมองรว่ม
ใชฟั้งกช์นัมมุมองรว่ม (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย) เพือ่สง่ภาพวดิโีอสดหรอื
คลปิวดิโีอจากโทรศัพทม์อืถอืของคณุไปยัง
โทรศัพทม์อืถอืเครือ่งอืน่ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
ในระหวา่งการสนทนา

ลําโพงจะทํางานเมือ่คณุเปิดใชฟั้งกช์นัมมุ
มองรว่ม หากคุณไมต่อ้งการใชลํ้าโพง
สําหรับสายสนทนาในขณะรว่มมองวดิโีอ
คณุยังสามารถใชช้ดุหฟัูงทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
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คาํเตอืน:
การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่ง
อาจเป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ
ควรฟังเพลงในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอื
โทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง

ขอ้กาํหนดมมุมองรว่ม
การรว่มมองวดิโีอตอ้งการการเชือ่มตอ่ 3G
คณุจะสามารถใชก้ารร่วมมองวดิโีอไดก็้ตอ่
เมือ่มเีครอืขา่ย 3G พรอ้มใหบ้รกิาร หาก
ตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั
บรกิารนี้ ความพรอ้มใชข้องเครอืขา่ย 3G
และคา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิาร
โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

ในการใชก้ารรว่มมองวดิโีอ ควรตรวจสอบ
สิง่ตอ่ไปนี:้

• โทรศัพทข์องคณุมกีารตัง้คา่สําหรับ
การเชือ่มตอ่ระหวา่งบคุคลแลว้

• คณุมกีารเชือ่มตอ่ 3G ทีใ่ชง้านไดแ้ละ
อยูใ่นพืน้ทีซ่ ึง่ครอบคลมุเครอืขา่ย 3G
หากคณุยา้ยไปนอกพืน้ทีเ่ครอืขา่ย 3G
ระหวา่งเซสชนัการร่วมมองวดิโีอ การ
รว่มมองจะสิน้สดุลงขณะทีส่ายสนทนา
ของคณุยังดําเนนิตอ่ไป

• ทัง้ผูส้ง่และผูรั้บไดล้งทะเบยีนกบัเครอื
ขา่ย 3G แลว้ หากคณุเชญิผูรั้บเขา้รว่ม
เซสชนัการรว่มมอง แตโ่ทรศัพทข์อง
ผูรั้บนัน้ไมอ่ยูใ่นพืน้ทีซ่ ึง่ครอบคลมุ

เครอืขา่ย 3G หรอืไมม่คีณุสมบัตกิาร
ร่วมมองวดิโีอตดิตัง้อยู่ หรอืไมไ่ดต้ัง้คา่
การเชือ่มตอ่ระหวา่งบคุคล ผูรั้บดัง
กลา่วจะไมไ่ดรั้บคําเชญิ คณุจะไดรั้บ
ขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาดวา่ผูรั้บไม่
สามารถยอมรับคําเชญิได ้

การต ัง้คา่มมุมองรว่ม
ในการตัง้คา่การรว่มดวูดิโีอ คณุตอ้งตัง้คา่
การเชือ่มตอ่ระหวา่งบคุคลและ 3G

การเชือ่มตอ่ระหวา่งบคุคลเรยีกในอกีชือ่
หนึง่วา่การเชือ่มตอ่ Session Initiation
Protocol (SIP) การตัง้คา่รูปแบบ SIP ตอ้ง
ไดรั้บการกําหนดคา่ในโทรศัพทข์องคณุ
กอ่นจงึจะสามารถใชม้มุมองรว่มได  ้โปรด
สอบถามการตัง้คา่รปูแบบ SIP จากผูใ้ห ้
บรกิาร และจัดเก็บลงในโทรศัพทข์องคณุ ผู ้
ใหบ้รกิารของคณุอาจสง่การตัง้คา่ดังกลา่ว
ใหค้ณุ หรอือาจใหร้ายการพารามเิตอรท์ี่
จําเป็นแกค่ณุ

การเพิม่ทีอ่ยู ่SIP ลงในรายชือ่
1 เลอืก เมนู > รายชือ่
2 เลอืกรายชือ่ หรอืสรา้งรายชือ่ใหม่
3 เลอืก ตวัเลอืก > ดรูายละเอยีด
4 เลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ข
5 เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่รายละเอยีด >

รว่มมองวดิโีอ
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6 ป้อนทีอ่ยู ่SIP ในรปูแบบ
username@domainname (คณุ
สามารถใชท้ีอ่ยู่ IP แทนชือ่โดเมนได)้
หากคณุไมท่ราบ SIP แอดเดรสของ
รายชือ่นัน้ๆ คณุสามารถใชห้มายเลข
โทรศัพทข์องผูรั้บ รวมดว้ยรหสัประเทศ
เพือ่รว่มดวูดิโีอได ้(หากผูใ้หบ้รกิาร
เครอืขา่ยสนับสนุน)

การต ัง้คา่การเชือ่มตอ่ 3G
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุเพือ่ทํา
ขอ้ตกลงขอใชเ้ครอืขา่ย 3G

ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ตัง้คา่การเชือ่มตอ่จดุ
เชือ่มตอ่ 3G ของโทรศัพทถ์กูตอ้งแลว้
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่
โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การรว่มมองวดิโีอสดและคลปิวดิโีอ
ในระหวา่งใชส้ายสนทนา ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > รว่มมองวดิโีอ

1 ในการรว่มมองวดิโีอสดขณะสนทนา
ใหเ้ลอืก วดิโีอสด
ในการรว่มมองวดิโีอคลปิ ใหเ้ลอืก
วดิโีอคลปิ แลว้เลอืกคลปิทีค่ณุ
ตอ้งการรว่มมอง
โทรศัพทข์องคณุจะตรวจสอบวา่ตอ้ง
แปลงไฟลว์ดิโีอคลปิหรอืไม่ หากตอ้ง

แปลง เครือ่งจะแปลงวดิโีอคลปิโดย
อตัโนมัติ

2 หากผูรั้บมทีีอ่ยู่ SIP หลายแหง่หรอืมี
เบอรโ์ทรศัพทท์ีม่รีหสัประเทศนําหนา้
จัดเก็บไวใ้นรายชือ่ ใหเ้ลอืกทีอ่ยูห่รอื
เบอรโ์ทรทีต่อ้งการ หากยังไมม่ทีีอ่ยู่
SIP หรอืเบอรโ์ทรศัพทข์องผูรั้บ ให ้
ป้อนทีอ่ยู่ SIP หรอืเบอรโ์ทรศัพทข์อง
ผูรั้บพรอ้มรหสัประเทศ และเลอืก
ตกลง เพือ่สง่คําเชญิ โทรศัพทข์อง
คณุจะสง่คําเชญิไปยังทีอ่ยู่ SIP
การรว่มมองจะเริม่ขึน้เองโดยอตัโนมัติ
เมือ่ผูรั้บตอบรับคําเชญิ

ตวัเลอืกขณะแบง่ดวูดิโีอ

ยอ่/ขยายวดิโีอ (ใชไ้ด ้
เฉพาะผูส้ง่เทา่นัน้)
ปรับความสวา่ง (ใชไ้ด ้
เฉพาะผูส้ง่เทา่นัน้)

 ปิดเสยีงหรอืเปิดเสยีง
ไมโครโฟน

 เปิดและปิดเสยีงลําโพง
 พักและเริม่มมุมองรว่มตอ่

สลับเป็นโหมดภาพเต็ม
จอ (ใชไ้ดเ้ฉพาะผูรั้บ
เทา่นัน้)

3 หากตอ้งการยตุกิารรว่มมองวดิโีอ ให ้
เลอืก หยดุ หากตอ้งการวางสาย ใหก้ด
ปุ่ มจบการทํางาน เมือ่คณุวางสาย มมุ
มองรว่มจะสิน้สดุลงดว้ย
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ในการจัดเก็บวดิโีอสดทีค่ณุร่วมมอง ให ้
เลอืก ใช ่เมือ่มขีอ้ความถาม โทรศัพท์
จะแจง้ใหค้ณุทราบเกีย่วกบัตําแหน่งของ
วดิโีอทีจั่ดเก็บ ในการกําหนดทีตั่ง้หน่วย
ความจําทีต่อ้งการ ใหเ้ลอืก เมนู > แผง
ควบคมุ > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ >
มมุมองรว่ม > ความจําทีจ่ดัเก็บทีเ่ลอืก

หากคณุเขา้ใชง้านแอปพลเิคชัน่อืน่ขณะที่
รว่มมองวดิโีอคลปิ การรว่มมองจะถกูพักไว ้
ชัว่คราว หากตอ้งการกลับไปทีห่นา้จอมมุ
มองรว่ม แลว้รว่มมองตอ่ ในหนา้จอหลัก ให ้
เลอืก ตวัเลอืก > ใชม้มุมองรว่มตอ่

การลงทะเบยีนการโทรและขอ้มลู
เลอืก เมนู > บนัทกึ

ในการดสูายทีไ่มไ่ดรั้บ สายทีไ่ดรั้บ และ
สายทีโ่ทรออกลา่สดุ เลอืก เบอรโ์ทรลา่สดุ

เคล็ดลบั: หากตอ้งการดเูบอรท์ีโ่ทรออก
เมือ่อยูใ่นหนา้จอหลัก กดปุ่ มโทร ฟังกช์นันี้
ไมส่ามารถใชไ้ดห้ากคณุอยูใ่นแถบรายชือ่
ในแถบรายชือ่ ใหก้ดปุ่ มโทรเพือ่เริม่การโทร
ไปยังรายชือ่

ในการดรูะยะเวลาโดยประมาณของการโทร
ออกและรับในเครือ่ง เลอืก เวลาการโทร

ในการดปูรมิาณขอ้มลูทีถ่า่ยโอนระหวา่ง
การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต เลอืก
ขอ้มลูแพคเก็ต
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5. รายชือ่

การตดิตอ่กบัเพือ่นออนไลนข์องคณุ
คณุสามารถซงิโครไนซข์อ้มลูรายชือ่ใน
โทรศัพทข์องคณุกับรายชือ่ทีค่ณุมบีน
Facebook เมือ่คณุอนุญาตใหม้กีารซงิโคร
ไนซ ์คณุสามารถดขูอ้มลูใน Facebook ของ
รายชือ่ของคณุ เชน่ การอพัเดตรปูภาพและ
สถานะ ในแอปพลเิคชัน่รายชือ่ในโทรศัพท์
ของคณุได ้

การซงิโครไนซร์ายชือ่ของคณุและการดงึ
การอพัเดตสถานะเป็นบรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ย อาจมกีารเรยีกเก็บคา่บรกิารโทร
ขา้มเครอืขา่ยและการถา่ยโอนขอ้มลู หาก
บรกิารชมุชนออนไลนไ์มพ่รอ้มใหบ้รกิาร
หรอืทํางานผดิปกต ิคณุอาจไมส่ามารถซงิ
โครไนซห์รอืดงึการอพัเดตสถานะได ้

การซงิโครไนซร์ายชือ่ของคณุ
เปิดแอปพลเิคชัน่บรกิารเครอืขา่ยทางสงัคม
และทําตามคําแนะนํา

คณุสมบัตนิีใ้ชไ้ดเ้ฉพาะในบางภมูภิาค
เทา่นัน้

การจดัเก็บและการแกไ้ขชือ่และ
หมายเลขโทรศพัท์
เลอืก เมนู > รายชือ่

การเพิม่รายชือ่ใหมไ่ปยงัรายการ
ือ่

1 เลอืก ตวัเลอืก > รายชือ่ใหม่
2 ป้อนขอ้มลูในชอ่งทีเ่หมาะสม แลว้

เลอืก เรยีบรอ้ย

การแกไ้ขรายชือ่
เลอืกรายชือ่และ ตวัเลอืก > ดรูาย
ละเอยีด > ตวัเลอืก > แกไ้ข

การจดัการชือ่และหมายเลขโทรศพัท์
เลอืก เมน ู> รายชือ่

การลบรายชือ่
ไปทีร่ายชือ่ และเลอืก ตวัเลอืก > ลบ

การลบรายชือ่หลายรายการ
1 หากตอ้งการทําเครือ่งหมายรายชือ่ที่

ตอ้งการลบ ใหไ้ปทีร่ายชือ่ และเลอืก
ตวัเลอืก > เลอืก/ไมเ่ลอืก

2 หากตอ้งการลบรายชือ่ทีทํ่า
เครือ่งหมายไว ้ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
ลบ

การคดัลอกรายชือ่
ไปทีร่ายชือ่ และเลอืก ตวัเลอืก > คดัลอก
และตําแหน่งทีต่อ้งการ
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สง่รายชือ่ไปยงัอปุกรณ์เครือ่งอืน่
เลอืกรายชือ่และ ตวัเลอืก > ดรูาย
ละเอยีด > ตวัเลอืก > สง่นามบตัร

ฟงัรายการเสยีงทีไ่ดร้บัการกาํหนดให้
กบัรายชือ่
เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > ดรูาย
ละเอยีด > ตวัเลอืก > รายละเอยีด
รายการเสยีง > ตวัเลอืก > เลน่รายการ
เสยีง

เมือ่ป้อนรายชือ่หรอืแกไ้ขการสัง่งานดว้ย
เสยีง อยา่ใชช้ือ่ทีส่ัน้มากหรอืชือ่ที่
คลา้ยคลงึกนัสําหรับรายชือ่หรอืคําสัง่เสยีง
ทีต่า่งกนั

การโทรออกโดยใชร้ายการเสยีงอาจจะเกดิ
ปัญหาขึน้ได ้ถา้คณุอยูใ่นทีท่ีม่เีสยีงดังหรอื
อยูใ่นสถานการณ์ฉุกเฉนิ ดังนัน้จงึไมค่วร
อาศัยการโทรออกโดยใชเ้สยีงเพยีงอยา่ง
เดยีวไมว่า่ในสถานการณ์ใดก็ตาม

เสยีงเรยีกเขา้ ภาพ และขอ้ความการ
โทรสําหรบัรายชือ่
คณุสามารถกําหนดเสยีงเรยีกเขา้สําหรับ
รายชือ่หรอืกลุม่ และรปูภาพและขอ้ความ
การโทรสําหรับรายชือ่ได ้เมือ่รายชือ่โทร
เขา้เครือ่งของคณุ เครือ่งจะเลน่เสยีงเรยีก
เขา้ทีเ่ลอืกไว ้และแสดงขอ้ความการโทร
หรอืรปูภาพ หากมกีารแสดงเบอรโ์ทรศัพท์

ของผูโ้ทรเขา้และโทรศัพทข์องคณุจดจํา
เบอรด์ังกลา่วได ้

ในการกําหนดเสยีงเรยีกเขา้สําหรับรายชือ่
หรอืกลุม่รายชือ่ ใหเ้ลอืกรายชือ่หรอืกลุม่
รายชือ่ ตวัเลอืก > ดรูายละเอยีด > ตวั
เลอืก > เสยีงเรยีกเขา้ และเสยีงเรยีกเขา้

ในการกําหนดขอ้ความการโทรสําหรับราย
ชือ่ ใหเ้ลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > ดรูาย
ละเอยีด > ตวัเลอืก > เพิม่ขอ้ความการ
โทร ป้อนขอ้ความการโทร และเลอืก ตกลง

1 ในการเพิม่รูปภาพสําหรับรายชือ่ทีจั่ด
เก็บอยูใ่นหน่วยความจําของโทรศัพท์
ใหเ้ลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > ดรูาย
ละเอยีด > ตวัเลอืก > เพิม่รปูภาพ

2 เลอืกรปูภาพจาก รปูถา่ย

ในการลบเสยีงเรยีกเขา้ออก ใหเ้ลอืก แบบ
เสยีงทีต่ ัง้ไว ้จากรายการเสยีงเรยีกเขา้

หากตอ้งการดู เปลีย่น หรอืลบรูปภาพออก
จากรายชือ่ ใหเ้ลอืกรายชือ่ ตวัเลอืก > ดู
รายละเอยีด > ตวัเลอืก > รปูภาพ และ
ตัวเลอืกทีต่อ้งการ
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6. ขอ้ความ

เกีย่วกบัขอ้ความ
ดว้ยแอปพลเิคชัน่ขอ้ความนี้ (บรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขา่ย) คณุสามารถสง่และรับ
ขอ้ความตัวอกัษร ขอ้ความมัลตมิเีดยี
ขอ้ความเสยีง และขอ้ความอเีมลได ้
นอกจากนีค้ณุยังสามารถรับขอ้ความบรกิาร
ทางเว็บ ขอ้ความแสดงขอ้ความจากระบบ
และขอ้ความพเิศษทีม่ขีอ้มลู และสง่คําสัง่
บรกิาร

เลอืก เมนู > ขอ้ความ

ประเภทขอ้ความทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่ง
กนั สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
ของคณุ

กอ่นทีจ่ะสง่หรอืรับขอ้ความ คณุอาจตอ้ง
ปฏบิัตดิังตอ่ไปนี้

• ใสซ่มิการด์ทีถ่กูตอ้งลงในเครือ่ง และ
อยูใ่นเขตพืน้ทีบ่รกิารของระบบเครอื
ขา่ยโทรศัพทเ์ซลลลูาร์

• ตรวจสอบวา่ เครอืขา่ยสนับสนุน
คณุสมบัตขิอ้ความทีค่ณุตอ้งการใช ้
และสามารถเปิดใชง้านขอ้ความไดบ้น
ซมิการด์ของคณุ

• กําหนดการตัง้คา่จดุเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ตบนเครือ่ง

• กําหนดการตัง้คา่บัญชอีเีมลบนเครือ่ง

• กําหนดการตัง้คา่ขอ้ความตัวอกัษรบน
เครือ่ง

• กําหนดการตัง้คา่ขอ้ความมัลตมิเีดยีบน
เครือ่ง

เครือ่งอาจจดจําผูใ้หบ้รกิารซมิการด์ และจะ
กําหนดการตัง้คา่ขอ้ความบางคา่โดย
อตัโนมัต ิแตห่ากไมเ่ป็นเชน่นัน้ คณุอาจ
ตอ้งกําหนดการตัง้คา่ดว้ยตนเอง หรอืตดิตอ่
ผูใ้หบ้รกิารเพือ่ใหกํ้าหนดการตัง้คา่ดังกลา่ว

ลักษณะขอ้ความรปูภาพทีแ่สดงอาจแตก
ตา่งกนัขึน้กบัโทรศัพทท์ีรั่บขอ้ความ

เฉพาะเครือ่งทีม่คีณุสมบัตทิีใ่ชง้านรว่มกนั
ไดเ้ทา่นัน้ทีจ่ะรับและแสดงขอ้ความ
มัลตมิเีดยีได ้ลักษณะขอ้ความทีแ่สดงอาจ
แตกตา่งกนัขึน้กบัโทรศัพทท์ีรั่บขอ้ความ

การเขยีนและสง่ขอ้ความ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ

ขอ้สําคญั: ควรปฏบิัตอิยา่งระมัดระวงั
เมือ่เปิดอา่นขอ้ความ ขอ้ความอาจมี
ซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตรายหรอืสิง่อืน่ทีอ่าจ
ทําความเสยีหายตอ่โทรศัพทห์รอืพซีขีอง
คณุ

กอ่นการสรา้งขอ้ความมัลตมิเีดยี หรอืเขยีน
อเีมล คณุตอ้งกําหนดการตัง้คา่การเชือ่มตอ่
ทีถ่กูตอ้งใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น
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ขนาดของขอ้ความ MMS อาจจํากดัตาม
เครอืขา่ยแบบไรส้าย หากไฟลภ์าพทีแ่ทรก
มขีนาดเกนิขดีจํากดันี้ เครือ่งอาจกําหนดให ้
ภาพมขีนาดเล็กลงเพือ่ใหส้ามารถสง่ทาง
MMS ได ้

ตรวจสอบการจํากัดขนาดของขอ้ความ
อเีมลจากผูใ้หบ้รกิาร หากคุณพยายามทีจ่ะ
สง่ขอ้ความอเีมลทีม่ขีนาดเกนิคา่จํากัดของ
เซริฟ์เวอรอ์เีมล ขอ้ความจะถกูเก็บไวใ้น
โฟลเดอรถ์าดออก และโทรศัพทจ์ะ
พยายามสง่ขอ้ความดังกลา่วอกีเป็นระยะๆ
การสง่อเีมลจะตอ้งใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลู
และการทีโ่ทรศัพทพ์ยายามสง่อเีมลซ้ํา
อยา่งตอ่เนือ่งอาจทําใหค้า่โทรศัพทข์อง
คณุเพิม่ขึน้ ในโฟลเดอรถ์าดออก คณุ
สามารถลบขอ้ความดังกลา่วได ้หรอืยา้ย
ขอ้ความนัน้ไปยังโฟลเดอรฉ์บับร่าง

1 เลอืก ขอ้ความใหม่
2 ในการสง่ขอ้ความหรอืขอ้ความ

มัลตมิเีดยี (MMS) ใหเ้ลอืก ขอ้ความ
ในการสง่ขอ้ความมัลตมิเีดยีทีม่คีลปิ
เสยีงหนึง่คลปิ ใหเ้ลอืก ขอ้ความคลปิ
เสยีง ในการสง่อเีมล ใหเ้ลอืก อเีมล

3 ในชอ่ง ถงึ ใหก้ดปุ่ มเลือ่นเพือ่เลอืก
ผูรั้บหรอืกลุม่ตา่งๆ จากรายการรายชือ่
หรอืป้อนหมายเลขโทรศัพทห์รอืทีอ่ยู่
อเีมลของผูรั้บ นอกจากนี้ คณุยัง
สามารถคัดลอกและวางเบอรโ์ทรหรอืที่
อยูจ่ากคลปิบอรด์ได ้

4 ในชอ่งหวัขอ้ ป้อนชือ่หวัขอ้ของ
ขอ้ความมัลตมิเีดยีหรอือเีมล ในการ
ซอ่นหรอืแสดงชอ่งขณะทีเ่ขยีน
ขอ้ความตัวอักษรหรอืขอ้ความ
มัลตมิเีดยี ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ชอ่ง
เพิม่เตมิ

5 ในชอ่งขอ้ความ ใหเ้ขยีนขอ้ความ ใน
การเพิม่ตวัอยา่งขอ้ความหรอืบันทกึ
สําหรับขอ้ความตัวอกัษรหรอืขอ้ความ
มัลตมิเีดยี ใหเ้ลอืกตวัเลอืก > ใส่
เนือ้หา > ใสต่วัอกัษร > ตวัอยา่ง
ขอ้ความ หรอื บนัทกึ ในการเพิม่
ตัวอยา่งขอ้ความลงในขอ้ความอเีมล
ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > แทรกแบบ
ขอ้ความ

6 ในการเพิม่ไฟลส์ือ่ลงในขอ้ความ
มัลตมิเีดยี ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใส่
เนือ้หา ประเภทหรอืแหลง่ของไฟล์
แลว้เลอืกไฟลท์ีต่อ้งการ ในการเพิม่
นามบัตร ภาพนิง่ บันทกึ หรอืไฟลอ์ืน่ๆ
ลงในขอ้ความ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใส่
เนือ้หา > ใสไ่ฟลอ์ืน่ๆ

7 ในการบันทกึภาพ หรอืบันทกึวดิโีอหรอื
คลปิเสยีงสําหรับขอ้ความมัลตมิเีดยี
เลอืก ตวัเลอืก > ใสเ่นือ้หา > ใส่
รปูภาพ > ใหม,่ ใสว่ดิโีอคลปิ > ใหม่
หรอื ใสค่ลปิเสยีง > ใหม่

8 ในการเพิม่สญัลักษณ์รอยยิม้ลงใน
ขอ้ความตัวอักษรหรอืขอ้ความ
มัลตมิเีดยี ใหก้ดปุ่ ม Sym และเลอืก
สญัลักษณ์รอยยิม้
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9 ในการเพิม่สิง่ทีแ่นบลงในอเีมล ให ้
เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่ส ิง่ทีแ่นบ หน่วย
ความจํา และไฟลท์ีจ่ะแนบ  หมายถงึ
สิง่ทีแ่นบในอเีมล

10 ในการสง่ขอ้ความ เลอืก ตวัเลอืก >
สง่ หรอืกดปุ่ มโทร

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

หมายเหตุ: ขอ้ความหรอืไอคอนสง่
ขอ้ความบนหนา้จอของเครือ่งไมไ่ดแ้สดง
วา่ผูรั้บไดรั้บขอ้ความนัน้แลว้ ณ ปลายทางที่
เราสง่ไปให ้

โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนการสง่ขอ้ความ
แบบตัวอกัษรทีม่คีวามยาวมากกวา่ความ
ยาวทีกํ่าหนดของขอ้ความเดยีว สําหรับ
ขอ้ความทีม่คีวามยาวมาก เครือ่งจะแบง่สง่
ขอ้ความออกเป็นสองขอ้ความขึน้ไป ผูใ้ห ้
บรกิารอาจคดิคา่ใชจ้า่ยตามนัน้ สําหรับตัว
อกัษรทีม่เีครือ่งหมายเสยีงหนัก เครือ่งหมาย
อืน่ๆ  หรอืตัวอกัษรจากภาษาทีเ่ลอืกบาง
ภาษาจะใชพ้ืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่อาจจํากดั
จํานวนตัวอกัษรทีส่ามารถสง่เป็นขอ้ความ
เดยีวไดน้อ้ยลง

คณุจะไมส่ามารถสง่คลปิวดิโีอทีถ่กูบันทกึ
ในรปูแบบ .mp4 หรอืทีม่ขีนาดใหญเ่กนิขอ้
จํากดัของเครอืขา่ยไรส้ายในขอ้ความ
มัลตมิเีดยี

การตรวจสอบจํานวนขอ้ความทีไ่มไ่ด้
อา่น
เขยา่โทรศํพทข์องคณุเพือ่ตรวจสอบ
จํานวนขอ้ความทียั่งไมไ่ดอ้า่นและขอ้ความ
มัลตมิเีดยีทีค่ณุไดรั้บ

1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ล็อคปุ่ มกดไวแ้ลว้
2 กดปุ่ มปรับระดับความดังคา้งไว ้และ

เขยา่โทรศัพท ์จํานวนเสยีงแสดง
จํานวนขอ้ความทีไ่มไ่ดอ้า่น

มกีารจํากดัจํานวนเสยีง หากคณุมขีอ้ความ
ทีไ่มไ่ดอ้า่นจํานวนมาก อาจจะมกีารเลน่
เสยีงนอ้ยกวา่ขอ้ความทีม่อียู่

อเีมล
การต ัง้คา่อเีมลของคณุ
คณุสามารถใชต้ัวชว่ยอเีมลตัง้คา่บัญชอีเีมล
ของบรษัิท เชน่ Mail for Exchange และ
บัญชอีเีมลอนิเทอรเ์น็ตของคณุ
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เมือ่ตัง้คา่อเีมลของบรษัิท เครือ่งอาจแสดง
ขอ้ความขอใหค้ณุป้อนชือ่ของเซริฟ์เวอรท์ี่
เชือ่มโยงกบัทีอ่ยูอ่เีมลของคณุ โปรดตดิตอ่
แผนกไอทขีองบรษัิทเพือ่ขอรายละเอยีด
เพิม่เตมิกอ่นทีค่ณุจะเริม่ตัง้คา่บัญชอีเีมล
ของบรษัิทของคณุ

เมือ่ตัง้คา่อเีมลอนิเทอรเ์น็ต คณุอาจตอ้ง
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารอเีมลของคณุเพือ่รับ
ประเภทบัญชอีเีมลของคณุ (POP หรอื
IMAP)

1 ในการเริม่ตน้ตัวชว่ย ไปยังหนา้จอหลัก
และเลอืกตัวชว่ยอเีมล

2 ป้อนทีอ่ยูอ่เีมลและรหสัผา่น หากตัว
ชว่ยไมส่ามารถกําหนดการตัง้คา่อเีมล
ของคณุใหโ้ดยอตัโนมัต ิคณุตอ้งเลอืก
ชนดิบัญชอีเีมลและป้อนการตัง้คา่
บัญชทีีเ่กีย่วขอ้ง

หากโทรศัพทข์องคณุมไีคลเอนตอ์เีมลเพิม่
เตมิ รายการไคลเอ็นตอ์เีมลจะปรากฏใหค้ณุ
เลอืกเมือ่คณุเริม่ตน้ตัวชว่ยอเีมล

การสง่อเีมล
เลอืก เมนู > ขอ้ความ

1 เลอืกศนูยข์อ้ความของคณุ และ ตวั
เลอืก > สรา้งอเีมล

2 ในชอ่ง ถงึ ป้อนทีอ่ยูอ่เีมลของผูรั้บ
หากพบทีอ่ยูอ่เีมลของผูรั้บอยูใ่นราย
ชือ่ เริม่ตน้ดว้ยการป้อนชือ่ของผูรั้บ

และเลอืกผูรั้บจากผลลัพธท์ีต่รงกนั
หากคุณเพิม่ผูรั้บหลายคน แทรก ; เพือ่
คั่นระหวา่งทีอ่ยูอ่เีมล ใชช้อ่ง สําเนาถงึ
เพือ่สง่สําเนาขอ้ความไปยังผูรั้บอืน่
หรอืชอ่ง สําเนาลับถงึ เพือ่สง่สําเนาลับ
ไปถงึผูรั้บ หากมองไมเ่ห็นชอ่ง สําเนา
ลับถงึ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > อืน่ๆ >
แสดงสําเนาลบั

3 ในชอ่ง เรือ่ง ใหป้้อนหวัเรือ่งของอเีมล
4 ป้อนขอ้ความของคณุลงในพืน้ที่

สําหรับขอ้ความ
5 เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไป

นี้

เพิม่ส ิง่ทีแ่นบ  — เพิม่ส ิง่ทีแ่นบลงใน
ขอ้ความ
ลําดบัความสําคญั  — กําหนดลําดับ
ความสําคัญของขอ้ความ
แฟลก  — ตัง้แฟลกทีข่อ้ความเพือ่
ตดิตาม
แทรกแบบขอ้ความ  — แทรก
ขอ้ความจากแมแ่บบ
เพิม่ผูร้บั  — เพิม่ผูรั้บลงในขอ้ความ
จากรายชือ่
ตวัเลอืกการแกไ้ข  — ตัด คัดลอก
หรอืวางขอ้ความทีเ่ลอืกไว ้
ตวัเลอืกป้อนขอ้มลู  — เปิดหรอืปิดใช ้
งานระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัต ิหรอื
เลอืกภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
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6 เลอืก ตวัเลอืก > สง่

ตัวเลอืกทีส่ามารถใชง้านไดอ้าจแตกตา่ง
กนั

การอา่นอเีมล
เลอืก เมนู > ขอ้ความ

ขอ้สําคญั: ควรปฏบิัตอิยา่งระมัดระวงั
เมือ่เปิดอา่นขอ้ความ ขอ้ความอาจมี
ซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอันตรายหรอืสิง่อืน่ทีอ่าจ
ทําความเสยีหายตอ่โทรศัพทห์รอืพซีขีอง
คณุ

ในการอา่นขอ้ความอเีมลทีไ่ดรั้บ เลอืกศนูย์
ขอ้ความ และเลอืกขอ้ความจากรายการ

ในการตอบกลับผูส้ง่ขอ้ความ เลอืก ตวั
เลอืก > ตอบ ในการตอบกลับผูส้ง่และผูรั้บ
อืน่ทัง้หมด เลอืก ตวัเลอืก > ตอบกลบั
ท ัง้หมด

ในการสง่ตอ่ขอ้ความ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
สง่ตอ่

การดาวนโ์หลดสิง่ทีแ่นบ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และศนูยข์อ้ความ

ในการดสูิง่ทีแ่นบในขอ้ความอเีมลทีไ่ดรั้บ
ใหเ้ลือ่นไปทีช่อ่งสิง่ทีแ่นบ และเลอืก ตวั
เลอืก > การกระทํา หากมสี ิง่ทีแ่นบ

รายการเดยีวในขอ้ความ ใหเ้ลอืก เปิด เพือ่
เปิดสิง่ทีแ่นบ หากมสี ิง่ทีแ่นบหลายรายการ
เลอืก แสดงรายการ เพือ่ดรูายการซึง่
แสดงสิง่ทีแ่นบทีด่าวนโ์หลด

ในการดาวนโ์หลดสิง่ทีแ่นบทีเ่ลอืกไว  ้หรอื
สิง่ทีแ่นบทัง้หมดจากรายการลงใน
โทรศัพทข์องคณุ เลอืก ตวัเลอืก > การ

ํา > ดาวนโ์หลด หรอื ดาวนโ์หลด
ท ัง้หมด สิง่ทีแ่นบไมไ่ดจั้ดเก็บอยูใ่นเครือ่ง
ของคณุ และจะถกูลบออกเมือ่คณุลบ
ขอ้ความ

ในการบันทกึสิง่ทีแ่นบทีเ่ลอืกไว  ้หรอืสิง่ที่
แนบทีด่าวนโ์หลดไวทั้ง้หมดลงในโทรศัพท์
ของคณุ เลอืก ตวัเลอืก > การกระทํา >
บนัทกึ หรอื บนัทกึท ัง้หมด

ในการเปิดสิง่ทีแ่นบทีด่าวนโ์หลดและได ้
เลอืกไว ้ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > การ

ํา > เปิด

การยกเลกิการเชือ่มตอ่กบัศนูยฝ์าก
ขอ้ความ
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และศนูยข์อ้ความ

ในการยกเลกิการซงิโครไนซร์ะหวา่ง
โทรศัพทแ์ละเซริฟ์เวอรข์องอเีมล และใน
การทํางานกบัอเีมลโดยไมใ่ชก้ารเชือ่มตอ่
แบบไรส้าย เลอืก ตวัเลอืก > ยตุกิาร
เชือ่มตอ่ หากศนูยข์อ้ความของคณุไมม่ตีัว
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เลอืก ยตุกิารเชือ่มตอ่ เลอืก ตวัเลอืก >
ออก เพือ่ยตุกิารเชือ่มตอ่กบัศนูยข์อ้ความ

ในการเริม่การซงิโครไนซอ์กีครัง้ เลอืก ตวั
เลอืก > เชือ่มตอ่

การต ัง้คา่อเีมลท ัว่ไป
เลอืก เมนู > ขอ้ความ ศนูยข์อ้ความ และ
ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ท ัว่ไป
และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
เคา้โครงรายการขอ้ความ  — เลอืกวา่จะ
ใหข้อ้ความอเีมลในถาดเขา้แสดงขอ้ความ
บรรทัดเดยีวหรอืสองบรรทัด
ดตูวัอยา่งขอ้ความ  — เลอืกวา่จะดู
ตัวอยา่งขอ้ความระหวา่งทีเ่ลือ่นไปตาม
รายการขอ้ความอเีมลในถาดเขา้หรอืไม่
ตวัแบง่ชือ่  — เลอืก เปิด เพือ่ใหส้ามารถ
ขยายหรอืยอ่รายการขอ้ความอเีมลได ้
การแจง้เตอืนดาวนโ์หลด  — เลอืกวา่จะ
ใหเ้ครือ่งแสดงการแจง้เตอืนหรอืไมเ่มือ่มี
การดาวนโ์หลดสิง่ทีแ่นบของอเีมล
หนา้จอหลกั  — กําหนดจํานวนบรรทัดใน
การแสดงอเีมลในพืน้ทีข่อ้มลูของหนา้จอ
หลัก

Nokia Messaging
บรกิาร Nokia Messaging จะโอนอเีมลจาก
ทีอ่ยูอ่เีมลปัจจบุันของคณุไปยัง Nokia
X5-01 ของคณุทันทโีดยอตัโนมตั ิคณุ

สามารถอา่น ตอบกลับ และจัดการอเีมล
ของคณุไดข้ณะเดนิทาง บรกิาร Nokia
Messaging ยังสามารถทํางานรว่มกบัผูใ้ห ้
บรกิารอเีมลอนิเทอรเ์น็ตจํานวนมากทีใ่ห ้
บรกิารอเีมลสว่นบคุคล เชน่ บรกิารอเีมล
ของ Google เป็นตน้

บรกิาร Nokia Messaging ตอ้งไดรั้บการ
สนับสนุนจากระบบของคณุและอาจไมม่ใีห ้
บรกิารในบางภมูภิาค

การตดิต ัง้แอปพลเิคช ัน่ Nokia
Messaging
1 เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ศนูย์

ขอ้ความใหม่
2 อา่นขอ้มลูบนหนา้จอ และเลอืก เร ิม่

ตน้
3 อนุญาตใหโ้ทรศัพทเ์ชือ่มตอ่กบั

อนิเทอรเ์น็ตได ้หากตอ้งการ
4 เลอืกผูใ้หบ้รกิารอเีมลหรอืประเภท

บัญชขีองคณุ
5 ป้อนรายละเอยีดบัญชทีีกํ่าหนดไว ้เชน่

ทีอ่ยูอ่เีมลและรหสัผา่น

เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > อเีมล

การเพิม่ศนูยฝ์ากขอ้ความเพิม่เตมิ
เลอืก ศนูยฯ์ ใหม่
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การลบศนูยฝ์ากขอ้ความ
1 เลอืก ต ัง้คา่
2 เลือ่นไปทีศ่นูยฝ์ากขอ้ความ และเลอืก

ตวัเลอืก > ลบศนูยฝ์ากขอ้ความ

บรกิาร Nokia Messaging สามารถทํางาน
บนโทรศัพทข์องคณุแมว้า่คณุจะตดิตัง้แอป
พลเิคชัน่อเีมลอืน่ๆ ไวอ้ยูแ่ลว้ เชน่ Mail for
Exchange

เกีย่วกบัการสนทนา
คณุสามารถแลกเปลีย่นขอ้ความทันใจกบั
เพือ่นไดด้ว้ย สนทนา (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย) คณุสามารถเขา้ถงึบรกิาร
การสนทนาหรอืชมุชนตา่งๆ ไดใ้นเวลา
เดยีวกัน และสามารถสลับไปมาได ้ตัวอยา่ง
เชน่ หากคณุตอ้งการเรยีกดเูว็บ คณุสามารถ
ออกจากแอปพลเิคชัน่ สนทนา เพือ่ให ้
ทํางานในพืน้หลัง และยังไดรั้บการแจง้
เตอืนเมือ่ไดรั้บขอ้ความทันใจใหมไ่ด ้

แอปพลเิคชัน่ สนทนา ตดิตัง้ไวแ้ลว้ใน
โทรศัพทข์องคณุ หากตอ้งการเริม่การ
สนทนา เลอืก เมนู > สนทนา

การใชบ้รกิารเครอืขา่ยและดาวนโ์หลด
เนือ้หามายังโทรศัพทข์องคณุอาจมคีา่
บรกิารรับสง่ขอ้มลู

ระบบอา่นขอ้ความ
ตัวอา่นขอ้ความจะทําใหค้ณุสามารถฟัง
ขอ้ความ มัลตมิเีดยี ขอ้ความเสยีง และ
อเีมล

ในการฟังขอ้ความใหมห่รอือเีมล ในหนา้จอ
หลัก ใหก้ดปุ่ มเลอืกดา้นซา้ยคา้งไวจ้นกวา่
ตัวอา่นขอ้ความจะเริม่ทํางาน

ในการฟังขอ้ความจากถาดเขา้หรอือเีมล
จากศนูยฝ์ากขอ้ความของคณุ ใหเ้ลือ่นไป
ยังขอ้ความ และเลอืก ตวัเลอืก > ฟงั หาก
ตอ้งการเลกิอา่น ใหก้ดปุ่ มวางสาย

หากตอ้งการหยดุอา่นชัว่คราวหรอืใหอ้า่น
ตอ่ไป ใหก้ดปุ่ มเลือ่น ในการขา้มไปยัง
ขอ้ความถัดไป ใหเ้ลือ่นไปทางขวา ในการ
เลน่ซ้ําขอ้ความปัจจบุันหรอือเีมล ใหเ้ลือ่น
ไปทางซา้ย ในการขา้มไปยังขอ้ความกอ่น
หนา้ ใหเ้ลือ่นไปทางซา้ยทีจุ่ดเริม่ตน้ของ
ขอ้ความ

ในการดขูอ้ความปัจจบุันหรอือเีมลในรปู
แบบขอ้ความโดยไมม่เีสยีง เลอืก ตวั
เลอืก > ดู

เสยีงพดู
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > เสยีงพดู
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ดว้ยแอปพลเิคชัน่เสยีงพดู คณุสามารถตัง้
คา่ภาษา เสยีง และคณุสมบัตเิสยีงสําหรับ
ตัวอา่นขอ้ความได ้

การต ัง้คา่ภาษาของตวัอา่นขอ้ความ
เลอืก ภาษา ในการดาวนโ์หลดภาษาเพิม่
เตมิลงในโทรศัพทข์องคณุ ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > ดาวนโ์หลดภาษา

เคล็ดลบั: เมือ่คณุดาวนโ์หลดภาษาใหม่
คณุจะตอ้งดาวนโ์หลดเสยีงสําหรับภาษาดัง
กลา่วอยา่งนอ้ยหนึง่เสยีง

การต ัง้คา่เสยีงพดู
เลอืก เสยีง เสยีงจะขึน้อยูภ่าษาทีเ่ลอืก

การต ัง้คา่ความเร็วในการพดู
เลอืก ความเร็ว

การต ัง้คา่ความดงัของเสยีงพดู
เลอืก ความดงั

การดรูายละเอยีดของเสยีง
เปิดแท็บเสยีง และเลอืกเสยีง และ ตวั
เลอืก > ขอ้มลูเสยีง ในการฟังเสยีง ให ้
เลอืกเสยีง และเลอืก ตวัเลอืก > ฟงัเสยีง

การลบภาษาหรอืเสยีง
เลอืกรายการ และเลอืก ตวัเลอืก > ลบ

การต ัง้คา่ตวัอา่นขอ้ความ
ในการเปลีย่นการตัง้คา่ตัวอา่นขอ้ความ ให ้
เปิดแท็บ การตัง้คา่ และกําหนดรายการตอ่
ไปนี:้
การตรวจจบัภาษา  — เปิดใชก้ารตรวจหา
ภาษาทีใ่ชอ้า่นอตัโนมตัิ
อา่นตอ่  — เปิดใชก้ารอา่นขอ้ความทีเ่ลอืก
ทัง้หมดแบบตอ่เนือ่ง
พรอมทเ์สยีงพดู  — ตัง้ค่าตัวอา่นขอ้ความ
เพือ่ใสคํ่าแนะนําในขอ้ความ
ทีม่าของเสยีง  — ฟังขอ้ความผา่นหฟัูง
หรอืลําโพง

การต ัง้คา่การรบัสง่ขอ้ความ
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ตวัเลอืก >
การต ัง้คา่

เปิดชนดิของขอ้ความทีเ่กีย่วขอ้ง และระบุ
ขอ้มลูในทกุชอ่งทีม่เีครือ่งหมาย ตอ้งระบุ
หรอืดอกจันสแีดงกํากบัไว ้

เครือ่งของคณุอาจจดจําผูใ้หบ้รกิารของ
มการด์ไดแ้ละกําหนดการตัง้คา่ขอ้ความ
อกัษร, ขอ้ความมัลตมิเีดยี และ GPRS ทีถ่กู
ตอ้งโดยอตัโนมัต ิหากเครือ่งไมทํ่าการตัง้
คา่ดังกลา่ว โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเพือ่ขอ
ทราบการตัง้คา่ทีถ่กูตอ้ง เรยีงลําดับการตัง้
คา่จากผูใ้หบ้รกิารของคณุในขอ้ความการ
ตัง้คา่ หรอืใชแ้อปพลเิคชัน่ตัวชว่ยตัง้คา่
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การต ัง้คา่ขอ้ความตวัอกัษร
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ตวัเลอืก >
การต ัง้คา่ > ขอ้ความตวัอกัษร

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
ศนูยร์บัฝากขอ้ความ  — ดศูนูยข์อ้ความที่
มสํีาหรับโทรศัพทข์องคณุ หรอืเพิม่ศนูย์
ขอ้ความใหม่
ศนูยข์อ้ความทีใ่ช ้ — เลอืกศนูยข์อ้ความ
เพือ่สง่ขอ้ความ
การเขา้รหสัอกัขระ  — เลอืก การ
สนบัสนุนทีล่ดลง เพือ่ใชก้ารแปลงตัว
อกัษรโดยอตัโนมตัเิป็นระบบการเขา้รหสัอืน่
หากมี
การรบัรายงาน  — เลอืก ใช ่หากคณุ
ตอ้งการใหเ้ครอืขา่ยสง่รายงานการสง่
ขอ้ความของคณุ (บรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ย)
อายขุอ้ความ  — เลอืกระยะเวลาทีศ่นูย์
ขอ้ความจะสง่ขอ้ความของคณุใหมห่าก
พยายามสง่ครัง้แรกไมสํ่าเร็จ (บรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขา่ย) หากไมส่ามารถตดิตอ่
ผูรั้บไดภ้ายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ขอ้ความ
จะถกูลบออกจากศนูยข์อ้ความ
สง่ขอ้ความเป็น  — แปลงขอ้ความเป็นรปู
แบบอืน่ เชน่ แฟ็กซห์รอือเีมล ใหเ้ปลีย่นตัว
เลอืกนีเ้ฉพาะในกรณีทีค่ณุแน่ใจวา่ศนูย์
ขอ้ความของคณุสามารถแปลงขอ้ความตัว
อกัษรเป็นรปูแบบอืน่ๆ เหลา่นีไ้ด ้สําหรับ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของ
คณุ
การเชือ่มตอ่ทีเ่ลอืก  — เลอืกวธิกีารเชือ่ม
ตอ่ทีต่อ้งการเมือ่สง่ขอ้ความตัวอกัษรจาก
โทรศัพทข์องคณุ
ตอบผา่นศนูยเ์ดมิ  — เลอืกวา่คณุตอ้งการ
สง่ขอ้ความตอบกลับโดยใชห้มายเลขของ
ศนูยข์อ้ความเดยีวกนัหรอืไม่ (บรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขา่ย)

การต ัง้คา่ขอ้ความมลัตมิเีดยี
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ตวัเลอืก >
การต ัง้คา่ > ขอ้ความมลัตมิเีดยี

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
ขนาดรปูภาพ  — ปรับขนาดภาพใน
ขอ้ความมัลตมิเีดยี
โหมดการสรา้ง MMS  — เลอืก จํากดั
เพือ่ตัง้คา่ไมใ่หเ้ครือ่งของคณุรวมเนือ้หาใน
ขอ้ความมัลตมิเีดยีทีอ่าจไมไ่ดรั้บการ
สนับสนุนจากเครอืขา่ยหรอือปุกรณ์ทีรั่บ
ขอ้ความ หากตอ้งการรับคําเตอืนเกีย่วกับ
การรวมเนือ้หาดังกลา่ว เลอืก แนะนํา ใน
การสรา้งขอ้ความมัลตมิเีดยีทีไ่มม่กีารจํากดั
ประเภทของสิง่ทีแ่นบ เลอืก อสิระ หากคณุ
เลอืก จํากดั การสรา้งการนําเสนอ
มัลตมิเีดยีไมส่ามารถกระทําได ้
จดุเชือ่มตอ่ทีต่ ัง้ไว ้ — เลอืกจดุเชือ่มตอ่ที่
ตัง้ไวเ้พือ่เชือ่มตอ่กบัศนูยข์อ้ความ
มัลตมิเีดยี คณุจะไมส่ามารถเปลีย่นแปลง
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จดุเชือ่มตอ่ทีต่ัง้ไวไ้ด ้หากผูใ้หบ้รกิารของ
คณุไดต้ัง้คา่จดุเชือ่มตอ่ไวล้ว่งหนา้ใน
เครือ่งของคณุ
การดงึมลัตมิเีดยี  — เลอืกวธิกีารรับ
ขอ้ความทีต่อ้งการ หากม ีเลอืก อตัโนมตั ิ
เสมอ เพือ่รับขอ้ความมัลตมิเีดยีอัตโนมัติ
เสมอ, ออโตใ้นเครอืขา่ยบา้น เพือ่รับการ
แจง้เตอืนเกีย่วกบัขอ้ความมัลตมิเีดยีใหมท่ี่
คณุสามารถดงึจากศนูยข์อ้ความ (เชน่ เมือ่
คณุเดนิทางไปตา่งประเทศและเมือ่อยูน่อก
เครอืขา่ยภายในพืน้ทีข่องคณุ), โดยผูใ้ช้
เพือ่ดงึขอ้ความมัลตมิเีดยีจากศนูยข์อ้ความ
ดว้ยตนเอง หรอื ปิด เพือ่ป้องกนัการรับ
ขอ้ความมัลตมิเีดยีตา่งๆ การดงึขอ้มลูโดย
อตัโนมัตอิาจไมไ่ดรั้บการสนับสนุนในบาง
ภมูภิาค
ยอมรบัขอ้ความนรินาม  — รับขอ้ความ
จากผูส้ง่ทีไ่มรู่จั้ก
รบัโฆษณา  — รับขอ้ความทีเ่ป็นโฆษณา
รบัรายงาน  — แจง้ขอรายงานการสง่และ
อา่นรายงานขอ้ความทีส่ง่ (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย) ทัง้นี ้คณุไมส่ามารถรับ
รายงานการสง่ขอ้ความมัลตมิเีดยีทีถ่กูสง่
ไปยังทีอ่ยูอ่เีมลได ้
ปฏเิสธการสง่รายงาน  — เลอืก ใช ่เพือ่
ไมใ่หส้ง่รายงานการสง่จากเครือ่งของคณุ
สําหรับขอ้ความมัลตมิเีดยีทีไ่ดรั้บ
อายขุอ้ความ  — เลอืกวา่ตอ้งการใหศ้นูย์
ขอ้ความพยายามทีจ่ะสง่ขอ้ความนานเพยีง
ใด (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ในกรณี

ทีไ่มส่ามารถตดิตอ่ผูรั้บขอ้ความไดภ้ายใน
ชว่งเวลาทีส่ามารถใชข้อ้ความนัน้ได  ้เครือ่ง
จะลบขอ้ความดังกลา่วออกจากศนูย์
ขอ้ความมัลตมิเีดยี เวลาสูงสดุ คอืระยะ
เวลาสงูสดุทีร่ะบบเครอืขา่ยยอมใหใ้ชไ้ด ้

โทรศัพทต์อ้งการการสนับสนุนจากเครอื
ขา่ยในการระบวุา่ขอ้ความทีส่ง่ไดรั้บหรอื
อา่นแลว้ ขอ้มลูนีอ้าจเชือ่ถอืไมไ่ดเ้สมอไป
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเครอืขา่ยและสถานการณ์
ตา่งๆ

การต ัง้คา่ขอ้ความบรกิาร
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ตวัเลอืก >
การต ัง้คา่ > ขอ้ความบรกิาร

ในการอนุญาตใหเ้ครือ่งของคณุรับขอ้ความ
บรกิารจากผูใ้หบ้รกิาร เลอืก ขอ้ความ
บรกิาร > เปิด

ในการเลอืกวธิดีาวนโ์หลดบรกิารและ
เนือ้หาขอ้ความบรกิาร เลอืก ดาวนโ์หลด
ขอ้ความ > อตัโนมตั ิหรอื เลอืกเอง หาก
คณุเลอืก อตัโนมตั ิคณุยังอาจตอ้งยนืยัน
การดาวนโ์หลดบางอยา่ง เนือ่งจากไมใ่ช่
บรกิารทัง้หมดทีจ่ะสามารถดาวนโ์หลดได ้
โดยอตัโนมัติ

การต ัง้คา่ขอ้ความจากระบบ
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ตวัเลอืก >
การต ัง้คา่ > ขอ้ความจากระบบ
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ในการรับขอ้ความจากระบบ เลอืก การ
รบั > เปิด

ในการเลอืกภาษาทีค่ณุตอ้งการรับขอ้ความ
จากระบบ เลอืก ภาษา

ในการแสดงหวัขอ้ใหมใ่นรายการหวัขอ้
ขอ้ความจากระบบ ใหเ้ลอืก การตรวจหา
หวัขอ้ > ใช้

การต ัง้คา่อืน่ๆ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ตวัเลอืก >
การต ัง้คา่ > อืน่ๆ

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
บนัทกึขอ้ความทีส่ง่  — เลอืกวา่จะจัดเก็บ
ขอ้ความทีส่ง่ไวใ้นโฟลเดอรส์ง่หรอืไม่
จํานวนขอ้ความทีบ่นัทกึ  — ป้อนจํานวน
ขอ้ความทีส่ง่แลว้ทีต่อ้งการบันทกึ เมือ่ถงึ
ขดีจํากัดแลว้ ขอ้ความเกา่ทีส่ดุจะถกูลบ
ออก
หนว่ยความจําทีใ่ช ้ — เลอืกวา่จะบันทกึ
ขอ้ความของคณุหรอืไม่ คณุสามารถบันทกึ
ขอ้ความลงในการด์หน่วยความจําได  ้เมือ่
ใสก่ารด์หน่วยความจําลงในเครือ่งแลว้
เทา่นัน้
มมุมองโฟลเดอร ์ — เลอืกวา่ตอ้งการให ้
ขอ้มลูของโฟลเดอรป์รากฏบรรทัดเดยีว
หรอืสองบรรทัด
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7. เพลงและเสยีง

ปุ่ มเพลง
ดว้ยปุ่ มเพลง คณุสามารถจัดเก็บเพลงตา่งๆ
บนโทรศัพทข์องคณุไดอ้ยา่งรวดเร็ว คณุ
สามารถเขา้ถงึเครือ่งเลน่เพลงไดต้ลอด
เวลาดว้ยการกดปุ่ มเพยีงปุ่ มเดยีว

การไปทีห่นา้จอกําลงัเลน่ตอนนี้
กดปุ่ มเพลง หากไมม่กีารเลน่เพลงอยูใ่น
ปัจจบุัน จะแสดงเพลงทีเ่ลน่ลา่สดุ

การเขา้ใชง้านเมนูเพลง
กดปุ่ มเพลงคา้งไว ้

เครือ่งเลน่เพลง
การเลน่เพลงหรอืพอดแคสต์
เลอืก เมนู > เพลง > ค.เลน่เพลง

การเร ิม่เลน่
1 เลอืกเพลงหรอืพอดแคสตท์ีค่ณุ

ตอ้งการเลน่
2 ในการเลน่รายการทีเ่ลอืกไว  ้ใหก้ดปุ่ ม

เลือ่น

การหยดุเลน่ช ัว่คราว เลน่ตอ่ หรอืหยดุ
เลน่
ในการหยดุเลน่ กดปุ่ มเลือ่น เลน่ตอ่โดยกด
ปุ่ มเลือ่นอกีครัง้ หยดุเลน่โดยเลือ่นลง

การกรอเพลงไปขา้งหนา้หรอืกรอกลบั
กดปุ่ มเลือ่นไปทางขวาหรอืซา้ยคา้งไว ้

การเลน่เพลงในลําดบัแบบสุม่
เลอืก ตวัเลอืก > เลน่แบบสุม่

การเลน่ซํา้รายการปจัจบุนัหรอืรายการ
ท ัง้หมด
เลอืก ตวัเลอืก > เลน่ซํา้

หากคณุเลน่พอดแคสต ์การสุม่เพลงและ
การเลน่ซ้ําจะถกูปิดใชง้านโดยอตัโนมัติ

การแกไ้ขโทนการเลน่เพลง
เลอืก ตวัเลอืก > อคีวอไลเซอร์

การแกไ้ขคา่สมดลุและภาพสเตอรโิอ
หรอืเพิม่คณุภาพเสยีงเบส
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่

การกลบัสูห่นา้จอหลกั และปลอ่ยให้
เครือ่งเลน่เลน่ในพืน้หลงั
กดปุ่ มวางสาย

การปิดเครือ่งเลน่เพลง
เลอืก ตวัเลอืก > ออก
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การหมนุโทรศพัทข์องคณุเพือ่เลน่เพลง
แบบสุม่
ใหโ้ทรศัพทข์องคณุสรา้งความประหลาดใจ
ดว้ยเสยีงเพลง! ขณะฟังเพลง และคณุ
ตอ้งการสุม่เลอืกเลน่เพลงจากคลังเพลง ให ้
วางโทรศัพทข์องคณุไวบ้นโตะ๊ และหมนุ
โทรศัพท์

1 เปิดเครือ่งเลน่เพลง และเริม่ตน้ฟัง
เพลง

2 หากตอ้งการเปลีย่นเพลง ใหว้าง
โทรศัพทข์องคณุบนพืน้ผวิทีเ่รยีบของ
โตะ๊อกีครัง้ และหมนุโทรศัพทด์ว้ยนิว้
ของคณุ เมือ่โทรศัพทห์ยดุหมนุ เพลง
ทีสุ่ม่เลอืกจะเริม่ตน้เลน่

รายการเลน่
 คณุสามารถสรา้งรายการเพลงทีจ่ะเลน่

ตามลําดับเฉพาะไดด้ว้ยรายการเลน่

เลอืก เมน ู> เพลง > ค.เลน่เพลง และ
รายการเลน่

การสรา้งรายการเลน่ใหม่
1 เลอืก ตวัเลอืก > รายการเลน่ใหม่
2 ป้อนชือ่สําหรับรายการ และเลอืก

ตกลง
3 ในการเพิม่เพลงตอนนี้ ใหเ้ลอืก ใช ่ใน

การเพิม่เพลงภายหลัง ใหเ้ลอืก ไม่
4 หากคุณเลอืก ใช ่ใหเ้ลอืกศลิปินเพือ่

คน้หาเพลงทีค่ณุตอ้งการเพิม่ลงใน
รายการเลน่ ในการเพิม่รายการ ให ้
เลอืก เพิม่
ในการแสดงหรอืซอ่นเพลงใตศ้ลิปิน
ใหเ้ลอืก ขยาย หรอื ยอ่

5 เมือ่เลอืกแลว้ เลอืก เรยีบรอ้ย
เพือ่แสดงรายการไฟลท์ีใ่ชร่้วมกนัได ้
จากการด์หน่วยความจํา หากใสไ่ว ้

การดรูายละเอยีดของรายการเลน่
เลอืก ตวัเลอืก > รายละเอยีดรายการ
เลน่

การเพิม่เพลงอืน่ขณะดรูายการเลน่
เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่เพลง
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การเพิม่เพลง อลับ ัม้ ศลิปิน ประเภท
และผูเ้รยีบเรยีงลงในรายการเลน่
เลอืกรายการและ ตวัเลอืก > เพิม่ไปที่
รายการเลน่ > รายการเลน่ทีจ่ดัเก็บ หรอื
รายการเลน่ใหม่

การลบเพลงออกจากรายการเลน่
เลอืก ตวัเลอืก > ลบ
จะไมล่บเพลงออกจากเครือ่ง และจะลบ
ออกจากรายการเทา่นัน้

การจดัลําดบัเพลงในรายการเลน่ใหม่
1 เลอืกเพลงทีค่ณุตอ้งการยา้ยและ ตวั

เลอืก > จดัรายการเลน่ใหม่
2 ยา้ยเพลงลงในตําแหน่งทีต่อ้งการ และ

เลอืก วาง
3 ในการยา้ยเพลงอืน่ ใหเ้ลอืกเพลงและ

เลอืก ยา้ยเพลงลงในตําแหน่งที่
ตอ้งการ และเลอืก วาง

4 ในการสิน้สดุการจัดรายการ เลอืก
เรยีบรอ้ย

พอดแคสต์
เลอืก เมนู > เพลง > ค.เลน่เพลง และ
พอดแคสต์

ภาคของพอดแคสตป์ระกอบดว้ยสาม
สถานะคอื ไมเ่ลน่ เลน่บางสว่น และเลน่
ทัง้หมด หากอยูใ่นสถานะแบบเลน่บางสว่น
ภาคจะเริม่เลน่จากตําแหน่งสดุทา้ยทีม่กีาร

เลน่ ในการเลน่ครัง้ถัดไป หากอยูใ่นสถานะ
ไมเ่ลน่ หรอืเลน่ทัง้หมด จะเลน่ภาคจากจุด
เริม่ตน้

การถา่ยโอนเพลงจากคอมพวิเตอร์
คณุสามารถใชว้ธิตีอ่ไปนีใ้นการถา่ยโอน
เพลง

• หากตอ้งการตดิตัง้ Nokia Ovi Player
เพือ่จัดการและจัดเรยีงไฟลเ์พลงของ
คณุ ใหด้าวนโ์หลดซอฟตแ์วร์
คอมพวิเตอรจ์าก www.ovi.com และ
ทําตามคําแนะนํา

• หากตอ้งการดโูทรศัพทข์องคณุบน
คอมพวิเตอรใ์นฐานะอปุกรณ์หน่วย
ความจําขนาดใหญท่ีค่ณุสามารถถา่ย
โอนไฟลข์อ้มลูใดๆ ใหเ้ชือ่มตอ่ดว้ย
สายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชง้านรว่มกนั
ไดห้รอืการเชือ่มตอ่ Bluetooth หาก
คณุกําลังใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB ให ้
เลอืก อปุกรณ์จดัเก็บขอ้มลู เป็น
โหมดการเชือ่มตอ่ USB ตอ้งมกีารด์
หน่วยความจําใสไ่วใ้นเครือ่งเรยีบรอ้ย
แลว้

• หากตอ้งการซงิโครไนซเ์พลงดว้ย
Windows Media Player ใหเ้ชือ่มตอ่
สายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชง้านรว่มกนั
ได ้และเลอืก PC Suite เป็นโหมดการ
เชือ่มตอ่ USB ตอ้งมกีารด์หน่วยความ
จําใสไ่วใ้นเครือ่งเรยีบรอ้ยแลว้
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หากตอ้งการเปลีย่นโหมดการเชือ่มตอ่ USB
เริม่ตน้ ใหเ้ลอืก เมนู > แผงควบคมุ >
เชือ่มตอ่ > USB และ โหมดการเชือ่ม
ตอ่ USB

Nokia Ovi Player
ดว้ย Nokia Ovi Player คณุสามารถ
ดาวนโ์หลดเพลงจากเพลง Ovi และถา่ย
โอนเพลงจากโทรศัพทไ์ปยังคอมพวิเตอร์
ของคณุ รวมทัง้จัดการและจัดเรยีงไฟล์
เพลง

หากตอ้งการดาวนโ์หลด Nokia Ovi Player
ไปที ่www.ovi.com

คณุจําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพือ่
ดาวนโ์หลดเพลง

การดาวนโ์หลด การถา่ยโอน และการ
จดัการเพลงระหวา่งคอมพวิเตอรก์บั
โทรศพัทเ์คลือ่นทีข่องคณุ
1 เปิด Nokia Ovi Player ในคอมพวิเตอร์

ของคณุ หากคณุตอ้งการดาวนโ์หลด
เพลง ลงทะเบยีนหรอืการลงชือ่เขา้ใช ้

2 ใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชร้ว่มกนั
ไดเ้พือ่เชือ่มตอ่โทรศัพทก์บั
คอมพวิเตอรข์องคณุ

3 เลอืก PC Suite เป็นโหมดการเชือ่ม
ตอ่ USB

เพลง Ovi
ดว้ยเพลง Ovi (บรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย) คณุสามารถคน้หา เรยีกด ูซือ้ และ
ดาวนโ์หลดเพลงเขา้สูโ่ทรศัพทข์องคณุ

บรกิารเพลง Ovi จะคอ่ยๆ เขา้ไปแทนทีร่า้น
คา้เพลง

เลอืก เมน ู> เพลง > เพลง Ovi

ในการดาวนโ์หลดเพลง คณุตอ้งลงทะเบยีน
ใชบ้รกิารนีก้อ่น

การดาวนโ์หลดขอ้มลูเพลงอาจมคีา่ใชจ้า่ย
เพิม่ และเกีย่วขอ้งกบัการสง่ขอ้มลูจํานวน
มาก (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) โปรด
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุเพือ่ขอ
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการสง่
ขอ้มลู

ในการเขา้ใชเ้พลง Ovi คณุจะตอ้งมจีุด
เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตทีถ่กูตอ้งในโทรศัพท์
เครือ่งอาจขอใหค้ณุเลอืกจดุเชือ่มตอ่
สําหรับการใชง้านเมือ่เชือ่มตอ่กบัเพลง Ovi

การเลอืกจดุเชือ่มตอ่
เลอืก จดุเชือ่มตอ่ทีต่ ัง้ไว้

ความพรอ้มใชง้านและลักษณะทีป่รากฏ
ของเพลง Ovi นัน้อาจแตกตา่งกนัไป การตัง้
คา่นีอ้าจกําหนดไวล้ว่งหนา้แลว้และคณุอาจ
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ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้ขณะเรยีกดเูพลง
Ovi คณุอาจปรับเปลีย่นการตัง้คา่ได ้

การปรบัเปลีย่นการต ัง้คา่เพลง Ovi
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่

เพลง Ovi อาจไมม่ใีนบางประเทศหรอืบาง
ภมูภิาค

พดูแลว้เลน่
เมือ่ใชแ้อปพลเิคชัน่พดูแลว้เลน่ คณุจะ
สามารถเริม่เลน่เพลงทีค่ณุตอ้งการไดโ้ดย
พดูชือ่ศลิปิน เป็นตน้

ในการเริม่ตน้แอปพลเิคชัน่พูดแลว้เลน่ ให ้
เลอืก เมนู > เพลง > คน้หาเพลง เมือ่มี
สัญญาณเสยีงดังขึน้ ใหพ้ดูชือ่ศลิปิน, ชือ่
ศลิปินและชือ่เพลง, ชือ่อัลบัม้ หรอืชือ่
รายการเลน่ ถอืโทรศัพทใ์หห้า่งจากปาก
ของคณุประมาณ 20 ซม. (8 นิว้) และพดู
ออกมาตามปกต ิอยา่ใหม้อืของคณุบัง
ไมโครโฟนของโทรศัพท์

เมือ่คณุใชแ้อปพลเิคชัน่พดูแลว้เลน่เป็นครัง้
แรก และหลังจากทีด่าวนโ์หลดเพลงใหม่
ลงในโทรศัพทแ์ลว้ หากตอ้งการอพัเดตคํา
สั่งเสยีง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > รเีฟรช

คําส่ังเสยีงจะเป็นไปตามเมตะดาตา้ (ชือ่
ศลิปินและชือ่เพลง) ของเพลงในโทรศัพท์
ของคณุ แอปพลเิคชัน่พดูแลว้เลน่รองรับ

เสยีงพดูสองภาษาตอ่ไปนี้ ภาษาองักฤษ
และภาษาทีค่ณุเลอืกไวเ้ป็นภาษาของ
โทรศัพท ์ภาษาเขยีนของเมตะดาตา้เพลง
ตอ้งตรงกบัภาษาองักฤษหรอืภาษาของ
เครือ่งทีค่ณุเลอืกไว ้

เคล็ดลบั: ในการปรับปรงุความแมน่ยําใน
การคน้หา ใหใ้ชคํ้าส่ังเสยีงในการโทรออก
ตัวหมนุโทรศัพทจ์ะปรับระบบใหเ้ขา้กบั
เสยีงของคณุและยังนํามาใชใ้นการคน้หา
เพลงอกีดว้ย

Nokia Podcasting
คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ Nokia
Podcasting (บรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย) คน้หา ตรวจหา สมัครขอรับบรกิาร
และดาวนโ์หลดพอดแคสตโ์ดยวธิี OTA
(Over the Air) ตลอดจนเลน่ จัดการและใช ้
พอดแคสตเ์สยีงและวดิโีอรว่มกนัดว้ย
โทรศัพทข์องคณุ

การต ัง้คา่พอดแคสต์
เลอืก เมน ู> เพลง > พอดแคสต์

ในการเริม่ใชพ้อดแคสต ์ใหกํ้าหนดการตัง้
คา่การเชือ่มตอ่และการดาวนโ์หลดของคณุ

การต ัง้คา่การเชือ่มตอ่
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > การเชือ่ม
ตอ่ และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
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จดุเชือ่มตอ่ทีต่ ัง้ไว ้ — เลอืกจดุเชือ่มตอ่ที่
จะใชเ้ชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต
URL บรกิารคน้หา  — กําหนดทีอ่ยูเ่ว็บ
ของบรกิารคน้หาพอดแคสตท์ีจ่ะใชใ้นการ
คน้หาพอดแคสต์

การต ัง้คา่ดาวนโ์หลด
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ >
ดาวนโ์หลด และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
จดัเก็บไปที ่ — กําหนดตําแหน่งทีจ่ะจัด
เก็บพอดแคสต์
ชว่งการอพัเดต  — กําหนดความถีใ่นการ
อพัเดตพอดแคสต์
เวลาอพัเดตถดัไป  — กําหนดเวลาสําหรับ
การอพัเดตอตัโนมัตคิรัง้ตอ่ไป

การอพัเดตโดยอตัโนมตัจิะปรากฏขึน้ตอ่
เมือ่คณุไดเ้ลอืกจดุเชือ่มตอ่โดยเฉพาะไว ้
เป็นคา่เริม่ตน้และแอปพลเิคชัน่พอดแคสต์
เปิดอยูเ่ทา่นัน้
ขดีจํากดัดาวนโ์หลด (%)  — กําหนด
เปอรเ์ซ็นตห์น่วยความจําทีต่อ้งการสํารอง
ไวสํ้าหรับการดาวนโ์หลดพอดแคสต์
หากเกนิขดีจํากดั  — กําหนดวธิจัีดการ
เมือ่การดาวนโ์หลดเกนิขนาดทีจํ่ากดั

การตัง้คา่แอปพลเิคชัน่เพือ่ดงึพอดแคสต์
โดยอัตโนมัตอิาจเกีย่วขอ้งกบัการสง่ขอ้มลู
จํานวนมากผา่นระบบเครอืขา่ยของผูใ้ห ้
บรกิาร โปรดสอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบั

คา่บรกิารการสง่ขอ้มลูจากผูใ้หบ้รกิารของ
คณุ

การเรยีกคนืการต ัง้คา่เร ิม่ตน้
เลอืก ตวัเลอืก > เรยีกคนืคา่ทีต่ ัง้ไว้

การดาวนโ์หลดพอดแคสต์
เมือ่คณุสมคัรขอรับบรกิารพอดแคสตแ์ลว้
คณุจะสามารถดาวนโ์หลด เลน่ และจัดการ
ภาคตา่งๆ ของพอดแคสตไ์ด ้

เลอืก เมน ู> เพลง > พอดแคสต์

การดรูายการพอดแคสตท์ีส่มคัรขอรบั
บรกิาร
เลอืก พอดแคสต์

การดชูือ่ของแตล่ะภาค
เลอืกหวัเรือ่งพอดแคสต์
ภาค คอืไฟลส์ือ่โดยเฉพาะของพอดแคสต์

การเร ิม่ตน้ดาวนโ์หลด
เลอืกชือ่ของภาค
คณุสามารถดาวนโ์หลดไดห้ลายภาคใน
เวลาเดยีวกนั

การเร ิม่เลน่พอดแคสตก์อ่นดาวนโ์หลด
เสร็จสมบรูณ์
ไปทีพ่อดแคสต ์และเลอืก ตวัเลอืก > เลน่
ตวัอยา่ง
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พอดแคสตท์ีด่าวนโ์หลดเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้
จะถกูจัดเก็บไวใ้นโฟลเดอร์ พอดแคสต ์แต่
อาจไมป่รากฏขึน้ทันที

วทิย ุFM
การฟงัวทิยุ
เลอืก เมนู > เพลง > วทิย ุ> วทิยเุอฟ
เอ็ม

การคน้หาสถานี
เลอืก  หรอื 

ไปทีส่ถานทีีจ่ดัเก็บไวก้อ่นหนา้หรอื

เลอืก  หรอื 

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
ใชง้านลําโพง  — ฟังวทิยโุดยใชลํ้าโพง
หาคลืน่โดยผูใ้ช ้ — เปลีย่นความถีด่ว้ย
ตนเอง
ไดเรกทอรสีถาน ี — ดสูถานวีทิยทุีม่ใีห ้
เลอืกตามสถานทีต่ัง้ (บรกิารเครอืขา่ย)
จดัเก็บสถาน ี — จัดเก็บสถานปัีจจบุัน
สถาน ี — ดสูถานทีีจั่ดเก็บไวข้องคณุ
เลน่เป็นพืน้หลงั  — กลับไปยังหนา้จอหลัก
ขณะทีกํ่าลังฟังวทิยเุอฟเอ็มอยูใ่นพืน้หลัง

คณุภาพของเสยีงวทิยทุีอ่อกอากาศจะขึน้
อยูก่บัคลืน่สถานวีทิยทุีค่รอบคลมุในพืน้ที่
นัน้ๆ

คณุสามารถโทรออกหรอืรับสายเรยีกเขา้ได ้
ขณะฟังวทิยุ โดยในขณะทีม่สีายสนทนาอยู่
เครือ่งจะปิดวทิยกุอ่น

คําเตอืน:
การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่ง
อาจเป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ
ควรฟังเพลงในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอื
โทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง

วทิยผุา่นเน็ต
เกีย่วกบัวทิยอุนิเทอรเ์น็ต
เลอืก เมน ู> เพลง > วทิย ุ> วทิยผุา่น
เน็ต

ดว้ย วทิยอุนิเทอรเ์น็ต (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย) คณุสามารถฟังสถานวีทิยทุี่
ออกอากาศบนอนิเทอรเ์น็ต

คณุตอ้งมเีครอืขา่ยในพืน้ทีแ่บบไรส้าย
(WLAN) หรอืกําหนดจุดเชือ่มตอ่ขอ้มลู
แพคเก็ต (GPRS หรอื 3G) ไวใ้นโทรศัพท์
ของคณุกอ่น วธิกีารเชือ่มตอ่ทีแ่นะนําคอื
WLAN

การใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตเพือ่ฟัง
สถานวีทิยผุา่นอนิเทอรเ์น็ตอาจเกีย่วขอ้ง
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กบัการรับสง่ขอ้มลูขนาดใหญผ่า่นเครอืขา่ย
ของผูใ้หบ้รกิารของคณุ โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารของคณุเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่ว
กบัคา่ใชจ้า่ยในการสง่ขอ้มลู

การฟงัสถานวีทิยผุา่นเน็ต
เลอืก เมนู > เพลง > วทิย ุ> วทิยผุา่น
เน็ต

ในการฟังสถานวีทิยทุางอนิเทอรเ์น็ต ให ้
ปฏบิัตดิังตอ่ไปนี้

1 เลอืกสถานจีากรายการโปรดหรอืจาก
ไดเรกทอรสีถานี หรอืคน้หาสถานตีาม
ชือ่จากบรกิารวทิยอุนิเทอรเ์น็ตของ
Nokia
ในการเพิม่สถานดีว้ยตนเอง ใหเ้ลอืก
ตวัเลอืก > เพิม่สถานดีว้ยตนเอง
และคณุสามารถเรยีกดลูงิคส์ถานดีว้ย
แอปพลเิคชัน่เว็บเบราเซอรไ์ด ้ลงิคท์ี่
ใชร้ว่มกนัไดจ้ะเปิดขึน้เองโดยอตัโนมัติ
ในแอปพลเิคชัน่วทิยอุนิเทอรเ์น็ต

2 เลอืก ตวัเลอืก > ฟงั
หนา้จอ กําลังเลน่ตอนนี้ จะเปิดขึน้ และ
แสดงขอ้มลูการเลน่เกีย่วกบัเพลงและ
สถานทีีกํ่าลังเลน่อยูใ่นขณะนัน้

ในการหยดุเลน่ชัว่คราว ใหก้ดปุ่ มเลือ่น ถา้
ตอ้งการเริม่เลน่ตอ่ ใหก้ดปุ่ มเลือ่นอกีครัง้

ในการดขูอ้มลูสถานี ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
ขอ้มลูสถาน ี(จะไมม่ใีหเ้ลอืกหากคณุได ้
จัดเก็บสถานดีว้ยตนเอง)

หากคณุกําลังฟังสถานทีีจั่ดเก็บไวใ้น
รายการโปรด ใหเ้ลือ่นไปทางซา้ยหรอืทาง
ขวาเพือ่ฟังสถานทีีจั่ดเก็บไวใ้นลําดับกอ่น
หนา้หรอืลําดับถดัไป

เครือ่งบนัทกึ
เลอืก เมน ู> เพลง > บนัทกึ

คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่เครือ่งบันทกึใน
การบันทกึเสยีงและการสนทนาทาง
โทรศัพทไ์ด ้

เครือ่งบันทกึจะใชง้านไมไ่ด ้ขณะใชส้าย
ขอ้มลูหรอืเชือ่มตอ่ GPRS อยู่

ในการบันทกึคลปิเสยีง ใหเ้ลอืก 

ในการหยดุบันทกึคลปิเสยีง ใหเ้ลอืก 

ในการรับฟังคลปิเสยีง เลอืก 

ในการเลอืกคณุภาพการบันทกึหรอื
ตําแหน่งทีค่ณุตอ้งการจัดเก็บคลปิเสยีง
ของคณุ เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่
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คลปิเสยีงทีบ่ันทกึไวจ้ะไดรั้บการจัดเก็บไว ้
ในโฟลเดอรค์ลปิเสยีงในคลังภาพ

หากตอ้งการบันทกึการสนทนาทาง
โทรศัพท ์ใหเ้ปิดเครือ่งบันทกึในระหวา่งที่
สนทนา และเลอืก  ทัง้สองฝ่ายจะไดย้นิ
เสยีงในชว่งเวลาสมํา่เสมอขณะทีทํ่าการ
บันทกึ
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8. ภาพและวดิโีอ

กลอ้ง
การถา่ยภาพ
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > กลอ้ง

ขณะทีกํ่าลังถา่ยภาพ โปรดปฏบิัตดัิงนี้

• ใชม้อืทัง้สองขา้งเพือ่จับกลอ้งใหม้ั่นคง
• ภาพทีย่อ่/ขยายแบบดจิติัลจะมี

คณุภาพตํา่กวา่ภาพทีไ่มม่กีารยอ่/
ขยาย

• กลอ้งจะเขา้สูโ่หมดประหยัดพลังงาน
แบตเตอรีห่ลังจากไมม่กีารใชง้าน
ประมาณหนึง่นาที

• อยูใ่นระยะหา่งทีป่ลอดภัยเมือ่ใชแ้ฟลช
อยา่ใชแ้ฟลชกบับคุคลหรอืสตัวเ์มือ่อยู่
ในระยะใกล ้อยา่ปิดบังแฟลชขณะถา่ย
ภาพ

1 หากตอ้งการสลับจากโหมดวดิโีอเป็น
โหมดรปูภาพหากจําเป็น ใหเ้ลอืก 

2 กดปุ่ มเลือ่น อยา่ขยับโทรศัพทก์อ่นที่
ภาพจะถกูบันทกึ และภาพสดุทา้ยจะ
ปรากฏขึน้

การยอ่หรอืขยายขณะถา่ยภาพ
ใชปุ้่ มยอ่/ขยาย

ภาพจะไดรั้บการจัดเก็บโดยอตัโนมัตใิน
คลังภาพ

แฟลชและไฟวดิโีอ
กลอ้งของโทรศัพทม์แีฟลช LED สําหรับ
สภาพแสงนอ้ย

จากแถบเครือ่งมอืทีใ่ชง้านอยู่ ใหเ้ลอืกหนึง่
ในโหมดแฟลชตอ่ไปนี้: อตัโนมตั,ิ 
ลดตาแดง, เปิด และ ปิด

โปรดหลกีเลีย่งการสมัผัสหลอด LED ของ
แฟลช หลอด LED อาจจะเกดิความรอ้น
หลังจากใชง้านเป็นระยะเวลานาน

อยูใ่นระยะหา่งทีป่ลอดภัยเมือ่ใชแ้ฟลช อยา่
ใชแ้ฟลชกบับคุคลหรอืสตัวเ์มือ่อยูใ่นระยะ
ใกล ้อยา่ปิดบังแฟลชขณะถา่ยภาพ

การเพิม่ระดบัแสงเมือ่บนัทกึวดิโีอใน
บรเิวณทีม่แีสงนอ้ย
เลอืก 

การบนัทกึวดิโีอ
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > กลอ้ง

1 หากกลอ้งอยูใ่นโหมดรูปภาพ ใหเ้ลอืก
โหมดวดิโีอจากแถบเครือ่งมอื

2 หากตอ้งการเริม่ตน้บันทกึ ใหก้ดปุ่ ม
เลือ่น
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3 ในการหยดุบันทกึชัว่คราว ใหเ้ลอืก พกั
เลอืก ทําตอ่ เพือ่เริม่บันทกึตอ่

4 หากตอ้งการหยดุบันทกึ เลอืก หยดุ
วดิโีอคลปิจะถกูจัดเก็บในคลังภาพโดย
อตัโนมัต ิความยาวสงูสดุของวดิโีอ
คลปิจะขึน้อยูก่บัหน่วยความจําทีเ่หลอื
อยู่

คลงัภาพ
เกีย่วกบัคลงัภาพ
เลอืก เมน ู> คลงัภาพ

คลังภาพ คอื สถานทีจั่ดเก็บรปูภาพ คลปิ
วดิโีอ คลปิเสยีง เพลง และสตรมีมิง่ลงิค์

หนา้จอหลกั
เลอืก เมน ู> คลงัภาพ

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

ภาพ   — ดภูาพและคลปิวดิโีอใน รปู
ถา่ย
คลปิวดิโีอ   — ดคูลปิวดิโีอใน ศนูย์
วดิโีอ
เพลง   — เปิด เครือ่งเลน่
คลปิเสยีง   — ฟังคลปิเสยีง
ลงิคก์ารสตรมี   — ดแูละเปิดสตรมีมิง่
ลงิค์
การนําเสนอ   — ดกูารนําเสนอ

คณุสามารถเรยีกดแูละเปิดแฟ้มขอ้มลู รวม
ทัง้คัดลอกและยา้ยรายการไปยังแฟ้มขอ้มลู
ไดอ้กีดว้ย คณุยังสามารถสรา้งอลับัม้ คัด
ลอก และเพิม่รายการลงในอัลบัม้ไดอ้กีดว้ย

ไฟลท์ีจั่ดเก็บไวใ้นการด์หน่วยความจําทีใ่ช ้
รว่มกนัไดข้องคณุ (หากใสไ่ว)้ จะแสดงดว้ย
สญัลักษณ์ 

ในการเปิดไฟล ์ใหเ้ลอืกไฟลจ์ากรายการ
คลปิวดิโีอและสตรมีมิง่ลงิคจ์ะเปิดขึน้และ
เลน่ใน ศนูยว์ดิโีอ และคลปิเสยีงและเพลง
ใน เครือ่งเล่น

ในการคัดลอกหรอืยา้ยไฟลไ์ปยังหน่วย
ความจําอืน่ ใหเ้ลอืกไฟล ์ตวัเลอืก > ยา้ย
และคดัลอก และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

ภาพถา่ย
เกีย่วกบัรปูถา่ย
เลอืก เมนู > คลงัภาพ > ภาพ และจากตัว
เลอืกตอ่ไปนี้

ภาพทีถ่า่ย  — ดภูาพและวดิโีอทัง้หมดที่
คณุถา่ยไว ้
เดอืน  — ดภูาพและวดิโีอทีแ่ยกประเภท
ตามเดอืนทีถ่า่ย
อลับ ัม้  — ดอูลับัม้ทีต่ัง้ไวแ้ละอลับัม้ทีค่ณุ
ไดส้รา้งขึน้เอง
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แท็ก  — ดแูท็กทีค่ณุสรา้งขึน้สําหรับแตล่ะ
รายการ
ดาวนโ์หลด  — ดรูายการและวดิโีอที่
ดาวนโ์หลดจากเว็บหรอืทีไ่ดรั้บเป็น
ขอ้ความมัลตมิเีดยีหรอือเีมล
ท ัง้หมด  — ดรูายการทัง้หมด
แบง่ดอูอนไลน ์ — ประกาศภาพหรอืวดิโีอ
บนเว็บ

ไฟลท์ีจั่ดเก็บไวใ้นการด์หน่วยความจําทีใ่ช ้
รว่มกนัไดข้องคณุ (หากใสไ่ว)้ จะแสดงดว้ย
สัญลักษณ์ 

ในการคัดลอกหรอืยา้ยไฟลไ์ปยังทีต่ัง้หน่วย
ความจําอืน่ ใหเ้ลอืกไฟล ์เลอืก ตวัเลอืก >
ยา้ยและคดัลอก และเลอืกจากตัวเลอืกทีม่ี

การจดัวางรปูภาพและวดิโีอ
เลอืก เมนู > คลงัภาพ > ภาพ คณุ
สามารถจัดเรยีงไฟลไ์ดด้ังนี้:

ในการดรูายการในมมุมองแท็ก ใหเ้พิม่แทก็
ลงในรายการนัน้

ในการดรูายการตามเดอืน ใหเ้ลอืก เดอืน

ในการสรา้งอลับัม้เพือ่จัดเก็บรายการ ให ้
เลอืก อลับ ัม้ > ตวัเลอืก > อลับ ัม้ใหม่

ในการเพิม่ภาพหรอืคลปิวดิโีอลงในอลับัม้
เลอืกรายการและ ตวัเลอืก > เพิม่ทีอ่ลับ ัม้

ในการลบภาพหรอืคลปิวดิโีอลงในอลับัม้
เลอืกรายการและ ลบ จากแถบเครือ่งมอืที่
ใชง้านอยู่

การแบง่ดอูอนไลน์
เกีย่วกบัการแบง่ดอูอนไลน์
เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต > แบง่ดู

เมือ่ใชก้ารแบง่ดอูอนไลน์ (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย) คณุจะสามารถประกาศภาพ
วดิโีอคลปิ และคลปิเสยีงจากเครือ่ง
โทรศัพทข์องคณุไปยังบรกิารการแบง่ดู
ออนไลนท์ีใ่ชร้ว่มกนัได ้เชน่ อลับัม้และ
บล็อก นอกจากนี้ คณุยังสามารถดแูละสง่
ความคดิเห็นลงในประกาศในบรกิารดัง
กลา่ว ตลอดจนดาวนโ์หลดเนือ้หาลงใน
โทรศัพท ์Nokia ทีใ่ชร้ว่มกนัไดข้องคณุ

ประเภทเนือ้หาทีร่องรับและความพรอ้มใช ้
งานของบรกิารการแบง่ดอูอนไลนอ์าจแตก
ตา่งกนัไป

การสมคัรขอรบับรกิาร
เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต > แบง่ดู

ในการสมัครบรกิารรว่มมองออนไลน์ ใหไ้ป
ทีเ่ว็บไซตข์องผูใ้หบ้รกิาร และตรวจสอบวา่
โทรศัพท ์Nokia ของคณุใชง้านร่วมกนัได ้

ภาพและวดิโีอ 65

© 2010 Nokia สงวนลขิสทิธิ์



กบับรกิารนีห้รอืไม่ สรา้งบัญชตีามคําแนะนํา
บนเว็บไซต ์คณุไดรั้บชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นที่
จําเป็นตอ่การตัง้คา่โทรศัพทข์องคณุ
สําหรับบัญชนีี้

1 ในการเปิดใชง้านบรกิาร ใหเ้ปิดแอป
พลเิคชัน่แบง่ดอูอนไลนใ์นโทรศัพท์
ของคณุ เลอืกบรกิารทีต่อ้งการ และ
เลอืก ตวัเลอืก > ทํางาน

2 ยอมใหโ้ทรศัพทส์รา้งการเชือ่มตอ่
เครอืขา่ย หากเครือ่งขอใหค้ณุป้อนจดุ
เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต ใหเ้ลอืกจดุเชือ่ม
ตอ่จากรายการ

3 ลงชือ่เขา้ใชบ้ัญชขีองคณุตามคํา
แนะนําบนเว็บไซตข์องผูใ้หบ้รกิาร

สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัความพรอ้มใช ้
งานและคา่ใชจ้า่ยของบรกิารจากบรษัิท
ภายนอก ตลอดจนคา่บรกิารถา่ยโอนขอ้มลู
โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุหรอืบรษัิท
ภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง

การสรา้งประกาศ
เลอืก เมนู > อนิเทอรเ์น็ต > แบง่ดู

ในการประกาศไฟลส์ือ่ไปยังบรกิาร ใหไ้ปที่
บรกิารและเลอืก ตวัเลอืก > อพัโหลดใหม่
ถา้บรกิารรว่มมองออนไลนม์ชีอ่งสญัญาณ
สําหรับประกาศไฟล ์ใหเ้ลอืกชอ่งสญัญาณ
ทีต่อ้งการ

ในการเพิม่ภาพ คลปิวดิโีอหรอืคลปิเสยีงให ้
กบัประกาศ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใส่

เพิม่ชือ่เรือ่งหรอืคําอธบิายใหก้บัประกาศ
ถา้มี

ในการเพิม่แท็กใหก้บัประกาศ ใหเ้ลอืก
แท็ก:

ในการสง่ประกาศไปไวท้ีบ่รกิาร ใหเ้ลอืก
ตวัเลอืก > อพัโหลด

โพสตไ์ฟลจ์ากคลงัภาพ 
คณุสามารถโพสตไ์ฟลข์องคณุจาก รปูถา่ย
ไปยังบรกิารการใชร้่วมกนัแบบออนไลน์

1 เลอืก เมน ู> คลงัภาพ > ภาพ และ
ไฟลท์ีค่ณุตอ้งการโพสต์

2 เลอืก ตวัเลอืก > สง่ > อพัโหลด
เลอืกบัญชทีีต่อ้งการ

3 แกไ้ขการโพสตต์ามตอ้งการ
4 เลอืก ตวัเลอืก > อพัโหลด

ศนูยว์ดิโีอ
ดว้ยศนูยว์ดิโีอ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย) คณุสามารถดาวนโ์หลดและสตรมี
วดิโีอคลปิจากบรกิารวดิโีออนิเทอรเ์น็ตทีใ่ช ้
รว่มกนัได ้ผา่นสญัญาณเครอืขา่ยโดยอาศัย
ขอ้มลูแพคเก็ตหรอื WLAN นอกจากนี้ คณุ
สามารถถา่ยโอนวดิโีอคลปิจากเครือ่งพซีทีี่
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ใชง้านรว่มกนัไดไ้ปทีโ่ทรศัพทข์องคณุ และ
ดวูดิโีอคลปิดังกลา่วในศนูยว์ดิโีอ

การใชจ้ดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตในการ
ดาวนโ์หลดวดิโีออาจเกีย่วขอ้งกบัการสง่
ขอ้มลูจํานวนมากผา่นระบบเครอืขา่ยของผู ้
ใหบ้รกิาร โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ
เพือ่ขอขอ้มลูเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการสง่
ขอ้มลู

เลอืก เมนู > คลงัภาพ > คลปิวดิโีอ

โทรศัพทข์องคณุอาจไดรั้บการกําหนด
บรกิารไวล้ว่งหนา้แลว้ ผูใ้หบ้รกิารอาจให ้
บรกิารเนือ้หาฟรหีรอืคดิคา่ธรรมเนยีม โปรด
ตรวจสอบราคาไดใ้นบรกิารหรอืจากผูใ้ห ้
บรกิาร

RealPlayer
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > RealPlayer

RealPlayer สามารถเลน่วดิโีอคลปิและคลปิ
เสยีงทีเ่ก็บอยูใ่นโทรศัพท์ ถา่ยโอนจาก
ขอ้ความอเีมลหรอืเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ช ้
งานรว่มกนัได ้หรอืสตรมีไปยังโทรศัพท์
ของคณุผา่นเว็บ รปูแบบไฟลท์ีส่นับสนุน
ไดแ้ก ่MPEG-4, MP4 (ไมใ่ชก่ารสตรมี),
3GP, RV, RA, AMR และ Midi RealPlayer
อาจไมส่นับสนุนรปูแบบไฟลแ์ปลงของรูป
แบบไฟลส์ือ่ทีก่ลา่วมาครบทัง้หมด

การเลน่คลปิวดิโีอและลงิคก์ารสตรมี

ในการเลน่วดิโีอคลปิ ใหเ้ลอืก วดิโีอคลปิ
และคลปิ

ในการแสดงรายการไฟลท์ีเ่พิง่เลน่ไป เมือ่
อยูใ่นมมุมองหลักของแอปพลเิคชัน่ ให ้
เลอืก รายการทีเ่พิง่เลน่

ในการสตรมีเนือ้หาโดยวธิี OTA (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย) เลอืก ลงิคก์าร

มี และลงิค ์RealPlayer จะรองรับลงิค์
สองชนดิคอื rtsp:// URL และ http:// URL
ทีนํ่าไปยังไฟล ์RAM กอ่นเริม่การสตรมี
เนือ้หา โทรศัพทข์องคณุจะตอ้งเชือ่มตอ่กบั
เว็บไซตแ์ละบัฟเฟอรเ์นือ้หานัน้ หากเกดิขอ้
ผดิพลาดในการเลน่ไฟล์ เนือ่งจากมปัีญหา
การเชือ่มตอ่ระบบเครอืขา่ย RealPlayer จะ
พยายามเชือ่มตอ่กบัจุดเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ตอกีครัง้โดยอตัโนมัติ

ในการดาวนโ์หลดวดิโีอคลปิจากเว็บ ให ้
เลอืก ดาวนโ์หลดวดิโีอ

ในการปรับระดับเสยีงในระหวา่งการเลน่ ให ้
ใชปุ้่ มปรับระดับเสยีง

ในการกรอไปขา้งหนา้ขณะทีเ่ลน่ ใหเ้ลือ่น
ขวาและกดคา้งไว ้ในการกรอกลับคลปิขณะ
ทีเ่ลน่ ใหเ้ลือ่นซา้ยและกดคา้งไว ้
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ในการหยดุเลน่หรอืหยดุสตรมี เลอืก หยดุ
การบัฟเฟอรห์รอืการเชือ่มตอ่กบัเว็บไซตท์ี่
สตรมีจะหยดุทํางาน คลปิจะหยดุเลน่ และ
ยอ้นกลับไปยังจดุเริม่ตน้

ในการดคูลปิวดิโีอในโหมดหนา้จอปกติ ให ้
เลอืก ตวัเลอืก > เลน่ตอ่ในหนา้จอปกติ

ดขูอ้มลูเกีย่วกบัคลปิสือ่

ในการดคูณุสมบัตวิดิโีอคลปิหรอืคลปิเสยีง
หรอืเว็บลงิค ์เลอืก ตวัเลอืก > ราย
ละเอยีดคลปิ ขอ้มลูอาจประกอบดว้ยอตัรา
บติ หรอืลงิคอ์นิเทอรเ์น็ตของไฟลท์ีส่ตรมี
เป็นตน้

การต ัง้คา่ RealPlayer
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > RealPlayer

คณุอาจไดรั้บการตัง้คา่ RealPlayer ใน
ขอ้ความทีผู่ใ้หบ้รกิารของคณุสง่มาให ้

ในการกําหนดการตัง้คา่ดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืก
ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > วดิโีอ หรอื การ

มี
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9. อนิเทอรเ์น็ต

เกีย่วกบัเบราเซอร์

 ดว้ยแอปพลเิคชัน่เบราเซอร์ คณุจะ
สามารถดเูว็บเพจบนอนิเทอรเ์น็ตได ้

เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต > เว็บ

หากเว็บเพจแสดงตัวอกัขระทีไ่มส่ามารถ
อา่นออกในขณะเรยีกดู เลอืก เมนู >
อนิเทอรเ์น็ต > เว็บ และ ตวัเลอืก > การ
ต ัง้คา่ > หนา้ > การเขา้รหสัทีต่ ัง้ไว ้และ
การเขา้รหสัทีเ่กีย่วขอ้ง

ในการเบราสเ์ว็บ คณุตอ้งตัง้คา่จดุเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ตในโทรศัพทข์องคณุกอ่น เบรา
เซอรต์อ้งใชบ้รกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย

การเรยีกดเูว็บ
แอปพลเิคชัน่เบราเซอรช์ว่ยใหค้ณุสามารถ
เรยีกดเูว็บเพจได ้

เลอืก เมนู > อนิเทอรเ์น็ต > เว็บ

ปุ่ มลดั:ในการเปิดเบราเซอร ์ใหก้ดปุ่ ม 0
คา้งไวเ้มือ่อยูใ่นหนา้จอหลัก

การไปทีเ่ว็บเพจ
ในหนา้จอบุค๊มารค์ ใหเ้ลอืกบุ๊คมารค์ หรอื
เริม่ป้อนทีอ่ยูเ่ว็บ (ชอ่ง  จะเปิดขึน้โดย
อตัโนมัต)ิ และเลอืก ไปที่

เว็บเพจบางหนา้อาจประกอบไปดว้ย วดิโีอ
คลปิ ซึง่โทรศัพทจ์ะตอ้งมพีืน้ทีห่น่วยความ
จําขนาดใหญ่ จงึจะสามารถเขา้ดเูว็บเพจดัง
กลา่วได ้หากโทรศัพทข์องคณุไมม่พีืน้ที่
หน่วยความจําเหลอือยูใ่นขณะทีโ่หลด
เว็บเพจดังกลา่ว ใหใ้สก่ารด์หน่วยความจํา
มฉิะนัน้แลว้ วดิโิอคลปิจะไมแ่สดงขึน้มา

การปิดใชง้านภาพกราฟิกเพือ่ประหยดั
พืน้ทีใ่นหนว่ยความจําและดาวนโ์หลด
ไดเ้ร็วขึน้
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > หนา้ >
โหลดเนือ้หา > ตวัอกัษรเทา่น ัน้

การรเีฟรชเนือ้หาของเว็บเพจ
เลอืก ตวัเลอืก > ตวัเลอืกเว็บเพจ >
โหลดซํา้

การดภูาพเว็บเพจทีค่ณุไดเ้ขา้เยีย่มชม
เลอืก กลบั รายการเว็บเพจทีค่ณุเขา้เยีย่ม
ชมในระหวา่งการเรยีกขอ้มลูขณะนีเ้ปิดขึน้
ตัวเลอืกนีส้ามารถใชง้านไดถ้า้เปิดใช ้
รายการประวตั ิในการตัง้คา่เบราเซอร์

การปิดก ัน้หรอืยอมใหเ้ปิดใชง้านการ
เปิดหลายหนา้ตา่งโดยอตัโนมตั ิ
เลอืก ตวัเลอืก > ตวัเลอืกเว็บเพจ > ปิด
ก ัน้หนา้ตา่งปอปอพั หรอื อนญุาตป็อป
อพั
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การดปูุ่ มทางลดั
เลอืก ตวัเลอืก > ทางลดัปุ่ มกด ในการ
แกไ้ขปุ่ มทางลัด ใหเ้ลอืก แกไ้ข

การยอ่หรอืขยายเว็บเพจ
กด * หรอื #

เคล็ดลบั: หากตอ้งการไปยังหนา้จอหลัก
โดยไมอ่อกจากแอปพลเิคชัน่เบราเซอร์
หรอืปิดการเชือ่มตอ่ ใหก้ดปุ่ มวางสายหนึง่
ครัง้

แถบเครือ่งมอืเบราเซอร์
แถบเครือ่งมอืเบราเซอรจ์ะชว่ยในการเลอืก
ฟังกช์นัของเบราเซอรท์ีใ่ชง้านบอ่ย

การเปิดแถบเครือ่งมอื
กดปุ่ มเลือ่นคา้งไวบ้นพืน้ทีว่า่งของเว็บเพจ

การเลือ่นภายในแถบเครือ่งมอื
เลือ่นไปทางซา้ยหรอืขวา

การเลอืกคณุลกัษณะจากแถบเครือ่งมอื
กดปุ่ มเลือ่น

จากแถบเครือ่งมอื เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไป
นี้

 ไปยงัทีอ่ยูเ่ว็บ  — ป้อนทีอ่ยูเ่ว็บ

 เพจทีเ่ย ีย่มชมลา่สดุ  — ดรูายการทีอ่ยู่
เว็บทีค่ณุเขา้เยีย่มชมบอ่ย

 บุค๊มารค์  — เปิดหนา้จอบุค๊มารค์
 เต็มหนา้จอ  — ดเูว็บเพจแบบเต็มหนา้

จอ
 ภาพรวมเพจ  — แสดงภาพรวมของ

เว็บเพจปัจจบุัน
 คน้หาดว้ยคาํสําคญั  — คน้หาเว็บเพจ

ปัจจบุัน
 การต ัง้คา่  — แกไ้ขการตัง้คา่เว็บเบรา

เซอร์

การสํารวจเพจ
ขณะเรยีกดเูว็บเพจขนาดใหญ่ คณุสามารถ
ใชแ้ผนทีย่อ่หรอืภาพรวมเพจในการดเูพจ
แบบรวดเร็ว

เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต > เว็บ

การเปิดใชง้านแผนทีย่อ่
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ท ัว่ไป >
แผนทีย่อ่ > เปิด
เมือ่คณุเลือ่นดเูว็บเพจขนาดใหญ่ แผนทีย่อ่
จะเปิดและแสดงภาพรวมของเพจนัน้ๆ

การเลือ่นไปมาบนแผนทีย่อ่
เลือ่นไปทางซา้ย ขวา บน หรอืลา่ง หยดุ
เลือ่นเมือ่คณุพบตําแหน่งทีต่อ้งการ แผนที่
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ยอ่จะหายไปและใหค้ณุอยูใ่นตําแหน่งที่
เลอืกไว ้

การคน้หาขอ้มลูบนเว็บเพจดว้ยภาพ
รวมเพจ
1 กด 8 ภาพขนาดยอ่ของเว็บเพจปัจจบุัน

จะเปิดขึน้
2 ขยับไปรอบๆ ภาพขนาดยอ่ โดยการ

เลือ่นขึน้ ลง ซา้ย หรอืขวา
3 เมือ่พบสว่นทีค่ณุตอ้งการดู ใหเ้ลอืก

ตกลง เพือ่ทีไ่ปสว่นนัน้บนเว็บเพจ

ลงิคข์า่วบนเว็บและบล็อก
ลงิคข์า่วทางเว็บชว่ยใหค้ณุสามารถตดิตาม
หัวขอ้ขา่วและบล็อกโปรดของคณุไดอ้ยา่ง
งา่ยดาย

เลอืก เมนู > อนิเทอรเ์น็ต > เว็บ

ลงิคข์า่วทางเว็บคอืไฟล์ XML บนเว็บเพจ ที่
นํามาใชเ้พือ่แบง่ปัน เชน่ หัวขอ้ขา่วหรอื
บล็อกลา่สดุ เป็นเรือ่งปกตทิีจ่ะพบลงิคข์า่ว
บนเว็บและวกิเิพจ

แอปพลเิคชัน่ของเบราเซอรจ์ะตรวจหาโดย
อตัโนมัตวิา่เว็บเพจมลีงิคข์า่วทางเว็บหรอื
ไม่

การสมคัรขอรบัลงิคข์า่วทางเว็บ เมือ่มี
ลงิคข์า่วใหบ้รกิารบนเว็บเพจ
เลอืก ตวัเลอืก > สมคัรลงิคข์า่ว

การอพัเดตลงิคข์า่วทางเว็บ
ในมมุมองลงิคข์า่วทางเว็บ ใหเ้ลอืกลงิคข์า่ว
และ ตวัเลอืก > ตวัเลอืกลงิคข์า่ว >
รเีฟรช

การต ัง้อพัเดตอตัโนมตัสํิาหรบัลงิคข์า่ว
ทางเว็บท ัง้หมด
ในมมุมองลงิคข์า่วทางเว็บ เลอืก ตวั
เลอืก > แกไ้ข > แกไ้ข จะไมม่ตีัวเลอืกนี้
หากคณุไดทํ้าเครือ่งหมายเลอืกลงิคข์า่วไว ้
หนึง่รายการขึน้ไป

บุค๊มารค์
คณุสามารถเก็บเว็บเพจรายการโปรดไวใ้น
บุค๊มารค์เพือ่ใหเ้ขา้ใชเ้ว็บเพจนัน้ไดทั้นที

เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต > เว็บ

การเขา้ใชบุ้ค๊มารค์
1 หากคุณใชเ้พจอืน่นอกเหนอืจากบุ๊ค

มารค์เป็นโฮมเพจของคณุ ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > ไปที ่> บุค๊มารค์

2 เลอืกทีอ่ยูเ่ว็บจากรายการหรอืจากชดุ
บุค๊มารค์ในโฟลเดอร ์เว็บเพจทีเ่ยีย่ม
ชมไป
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การจดัเก็บเว็บเพจปจัจบุนัเป็นบุค๊มารค์
ขณะเรยีกดู ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ตวัเลอืก
เว็บเพจ > จดัเก็บเป็นบุค๊มารค์

การแกไ้ข หรอืลบบุค๊มารค์
เลอืก ตวัเลอืก > ตวัจดัการบุค๊มารค์

การสง่หรอืเพิม่บุค๊มารค์ หรอืการต ัง้คา่
เว็บเพจทีจ่ดัเก็บไวใ้นบุค๊มารค์เป็น
โฮมเพจ
เลอืก ตวัเลอืก > ตวัเลอืกบุค๊มารค์

การลบขอ้มลูในแคช
การลา้งหน่วยความจําแคชชว่ยใหค้ณุเก็บ
รักษาขอ้มลูไดอ้ยา่งปลอดภัย ขอ้มลูหรอื
บรกิารทีค่ณุเคยเขา้ถงึจะจัดเก็บอยูใ่นหน่วย
ความจําแคชของโทรศัพท ์ถา้คณุเขา้ถงึ
หรอืพยายามเขา้ถงึขอ้มลูลับทีต่อ้งใชร้หัส
ผา่นแลว้ ใหล้า้งแคชหลังการเรยีกขอ้มลูทกุ
ครัง้

เลอืก ตวัเลอืก > ลบขอ้ความสว่นตวั >
แคช

การสิน้สดุการเชือ่มตอ่

การสิน้สดุการเชือ่มตอ่และการปิดเบรา
เซอร์
เลอืก ตวัเลอืก > ออก

การลบคกุกี้
เลอืก ตวัเลอืก > ลบขอ้มลูสว่นตวั >
คกุกี ้คกุกีจ้ะเก็บขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการเยีย่ม
ชมเว็บเพจของคณุ

ระบบรกัษาความปลอดภยัในการ
่อ

ถา้สญัลักษณ์ความปลอดภัย ( ) ปรากฏ
ขึน้ระหวา่งการเชือ่มตอ่ แสดงวา่การสง่ผา่น
ขอ้มลูระหวา่งโทรศัพทแ์ละเกตเวย์
อนิเทอรเ์น็ตหรอืเซริฟ์เวอรนั์น้ถกูเขา้รหสัไว ้

ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไ่ดแ้สดง
วา่การสง่ผา่นขอ้มลูระหวา่งเกตเวยแ์ละ
เซริฟ์เวอรใ์หข้อ้มลู (ทีท่ีจั่ดเก็บขอ้มลูไว)้
จะปลอดภัย ผูใ้หบ้รกิารจะรักษาความ
ปลอดภัยของการถา่ยโอนขอ้มลูระหวา่ง
เกตเวยแ์ละเซริฟ์เวอรใ์หข้อ้มลู

คณุอาจจําเป็นตอ้งใชใ้บรับรองความ
ปลอดภัยกบับรกิารบางประเภท เชน่ บรกิาร
ดา้นธนาคาร คณุจะไดรั้บขอ้ความแจง้ หาก
เซริฟ์เวอรนั์น้ไมใ่ชเ่ซริฟ์เวอรจ์รงิ หรอืใน
กรณีทีค่ณุไมม่ใีบรับรองความปลอดภัยที่
ถกูตอ้งในเครือ่งของคณุ สําหรับขอ้มลูเพิม่
เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

ขอ้สําคญั: แมว้า่การใชใ้บรับรองจะ
ชว่ยลดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชือ่ม
ตอ่ระยะไกลและการตดิตัง้ซอฟตแ์วรล์ง
คอ่นขา้งมาก แตค่ณุก็ควรใชใ้บรับรองอยา่ง
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ถกูวธิเีพือ่ใหไ้ดป้ระโยชนจ์ากการรักษา
ความปลอดภัยทีม่ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ดว้ย
การมใีบรับรองเพยีงอยา่งเดยีวมไิดเ้ป็นการ
ปกป้องเครือ่งแตอ่ยา่งใด หากตอ้งการให ้
เครือ่งมคีวามปลอดภัยมากขึน้ ตัวจัดการ
ใบรับรองจําเป็นตอ้งมใีบรับรองของแทท้ีถ่กู
ตอ้งหรอืน่าเชือ่ถอืดว้ย ใบรับรองมอีายกุาร
ใชง้านจํากัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ"
หรอื "ใบรับรองทีไ่มถ่กูตอ้ง" ปรากฏขึน้
แมว้า่ใบรับรองนัน้จะถกูตอ้งอยูแ่ลว้ ให ้
ตรวจสอบวา่วนัและเวลาปัจจบุันในเครือ่ง
ของคณุถกูตอ้ง

กอ่นทีจ่ะเปลีย่นแปลงคา่ของใบรับรอง คณุ
ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุสามารถเชือ่
ถอืขอ้มลูของเจา้ของใบรับรองนีไ้ด ้และ
ตรวจสอบวา่ใบรับรองดังกลา่วเป็นของ
เจา้ของทีอ่ยูใ่นรายชือ่
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10. การจดัการเวลา

ปฏทินิ
เกีย่วกบัปฏทินิ
เลอืก เมนู > ปฏทินิ

คณุสามารถใชป้ฏทินิในการสรา้งและดู
เหตกุารณ์และการนัดหมายทีกํ่าหนดเวลา
ไว ้รวมทัง้สลับระหวา่งมมุมองตา่งๆ ของ
ปฏทินิ

ในมมุมองแบบเดอืน รายการปฏทินิจะมี
เครือ่งหมายสามเหลีย่มกํากบัไว  ้รายการวนั
ครบรอบจะมเีครือ่งหมายอศัเจรยีกํ์ากบัไว ้
รายการของวนัทีเ่ลอืกไวจ้ะถกูแสดงในรปู
แบบรายการ

ในการเปิดรายการปฏทินิ เลอืกมมุมอง
ปฏทินิและรายการ

เมือ่ใดก็ตามทีป่รากฏไอคอน  เลือ่นขวา
เพือ่เขา้ใชร้ายการดําเนนิการทีม่อียู่ ในการ
ปิดรายการ เลือ่นซา้ย

การสรา้งรายการปฏทินิ
เลอืก เมน ู> ปฏทินิ

คณุสามารถสรา้งรายการปฏทินิชนดิตา่งๆ
ไดด้ังตอ่ไปนี้

• รายการประชมุ ชว่ยเตอืนคณุเกีย่วกบั
เหตกุารณ์ตา่งๆ ทีร่ะบวุนัและเวลาไว ้

• คําขอประชมุเป็นคําเชญิทีค่ณุสามารถ
สง่ไปยังผูเ้ขา้รว่ม กอ่นทีค่ณุจะสรา้ง
คําขอประชมุได ้คณุตอ้งกําหนดคา่
ศนูยฝ์ากขอ้ความทีใ่ชง้านร่วมกันไดใ้น
อปุกรณ์ของคณุ

• รายการบันทกึชว่ยจําจะเกีย่วขอ้งกบัวนั
นัน้ แตไ่มไ่ดร้ะบเุวลาอยา่งเฉพาะ
เจาะจง

• รายการวนัครบรอบจะแจง้เตอืนคณุเมือ่
ถงึวนัเกดิหรอืวนัพเิศษตา่งๆ รายการจะ
ระบวุนัทีแ่น่นอน แตไ่มร่ะบเุวลาของวนั
นัน้ๆ เครือ่งจะทํารายการวันครบรอบซํ้า
ใหท้กุปี

• รายการสิง่ทีต่อ้งทําจะเตอืนคณุ เมือ่
งานถงึวันครบกําหนด แตจ่ะไมร่ะบชุว่ง
เวลาทีแ่น่นอน

ในการสรา้งรายการปฏทินิ ใหเ้ลอืกวนัที ่ตวั
เลอืก > รายการใหม่ และเลอืกชนดิ
รายการ

ในการตัง้ระดับความสําคัญสําหรับรายการ
ประชมุ เลอืก ตวัเลอืก > ลําดบัความ
สําคญั

ในการกําหนดวธิจัีดการรายการในระหวา่ง
การซงิโครไนซ ์ใหเ้ลอืก สว่นตวั เพือ่ซอ่น
รายการจากโปรแกรมชว่ยดหูากสามารถใช ้
ปฏทินิแบบออนไลนไ์ด ้สาธารณะ เพือ่ให ้
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โปรแกรมชว่ยดสูามารถมองเห็นรายการ
หรอื ไมม่ ีเพือ่ไมค่ัดลอกรายการลงใน
คอมพวิเตอรข์องคณุ

ในการสง่รายการไปยังอปุกรณ์ทีใ่ชง้านร่วม
กนัได ้ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > สง่

ในการสรา้งคําขอประชมุสําหรับรายการ
ประชมุ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เพิม่ผูเ้ขา้รว่ม

การสรา้งคําขอประชุม
เลอืก เมนู > ปฏทินิ

กอ่นทีจ่ะสามารถสรา้งคําขอประชมุได ้คณุ
ตอ้งมศีนูยข์อ้ความทีใ่ชร้ว่มกนัไดซ้ึง่ไดรั้บ
การกําหนดคา่สําหรับโทรศัพทข์องคณุแลว้

ในการสรา้งรายการประชมุ:

1 ในการสรา้งรายการประชมุ เลอืกวนั
และ ตวัเลอืก > รายการใหม ่>
คาํขอประชุม

2 ป้อนชือ่ของผูเ้ขา้รว่มทีต่อ้งการ ในการ
เพิม่ชือ่จากรายการรายชือ่ของคณุ
ป้อนอกัขระตัวแรกๆ 2-3 ตัว และเลอืก
จากรายชือ่ทีต่รงกบัตัวอกัษรทีป้่อน ใน
การเพิม่ผูเ้ขา้รว่มทีเ่ป็นตัวเลอืก เลอืก
ตวัเลอืก > เพิม่ผูร้ว่มทีเ่ป็นตวัเลอืก

3 ป้อนเรือ่ง

4 ป้อนวนัทีแ่ละเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุ
หรอืเลอืก เหตกุารณ์ตลอดวนั

5 ป้อนสถานที่
6 ตัง้การปลกุใหก้ับรายการนัน้ๆ หาก

จําเป็น
7 สําหรับการนัดหมายทีเ่กดิซ้ํา ตัง้เวลาที่

เกดิซํ้า และป้อนวนัทีส่ ิน้สดุ
8 ป้อนคําอธบิาย

ในการกําหนดลําดับความสําคัญสําหรับ
คําขอประชมุ เลอืก ตวัเลอืก > ลําดบั
ความสําคญั

ในการสง่คําขอประชมุ เลอืก ตวัเลอืก >
สง่

มมุมองปฏทินิ
เลอืก เมน ู> ปฏทินิ

คณุสามารถสลับระหวา่งมมุมองตอ่ไปนี้

• มมุมองแบบเดอืนจะแสดงเดอืนปัจจบุัน
และรายการปฏทินิของวันทีเ่ลอืกใน
รายการ

• มมุมองสปัดาหจ์ะแสดงเหตกุารณ์ตา่งๆ
ของสปัดาหท์ีเ่ลอืกใน 7 ชอ่งสําหรับวนั
ตา่งๆ
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• มมุมองวนัจะแสดงกจิกรรมตา่งๆ ของ
วนัทีเ่ลอืก โดยจัดกลุม่เป็นชว่งเวลา
ตามเวลาเริม่ตน้ของกจิกรรม

• มมุมองรายการสิง่ทีต่อ้งทําแสดงสิง่ที่
ตอ้งทําทัง้หมด

• มมุมองนัดหมายจะแสดงเหตกุารณ์
ตา่งๆ ของวนัทีเ่ลอืกในรายการ

ในการเปลีย่นมมุมอง เลอืก ตวัเลอืก >
เปลีย่นมมุมอง และมมุมองทีต่อ้งการ

เคล็ดลบั: ในการเปิดมมุมองสปัดาห ์เลอืก
หมายเลขของสปัดาห์

ในการเลือ่นไปยังวนัถัดไปหรอืวันกอ่นหนา้
ในมมุมองแบบเดอืน สปัดาห ์วนั และแบบ
การนัดหมาย ใหเ้ลอืกวนัทีต่อ้งการ

ในการเปลีย่นมมุมองทีต่ัง้ไว ้เลอืก ตวั
เลอืก > การต ัง้คา่ > หนา้จอเร ิม่ตน้

ต ัง้คา่เวลาและวนัที่
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > นาฬกิา

เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ และจากตัว
เลอืกตอ่ไปนี้
เวลา  — ตัง้คา่เวลา
วนัที ่ — ตัง้คา่วนัที่

อพัเดตเวลาอตัโนมตั ิ — ตัง้ค่าเครอืขา่ย
ใหอ้พัเดตขอ้มลูเวลา วนัที ่และเขตเวลา
สําหรับโทรศัพทข์องคณุโดยอตัโนมัติ
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

นาฬกิาปลกุ
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > นาฬกิา

ในการดกูารปลกุทีเ่ปิดใชแ้ละการปลกุทีปิ่ด
การใชง้านไว ้ใหเ้ปิดแท็บการปลกุ ในการ
ตัง้ปลกุครัง้ใหม ่ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ต ัง้
ปลกุคร ัง้ใหม ่กําหนดการปลกุซํ้า หาก
จําเป็น เมือ่เปิดใชง้านการปลกุ  จะ
ปรากฏขึน้

ในการปิดเสยีงนาฬกิาปลกุ ใหเ้ลอืก หยดุ
ในการหยดุการปลกุในระยะเวลาทีกํ่าหนด
ใหเ้ลอืก เลือ่นปลกุ
หากโทรศัพทปิ์ดอยูเ่มือ่ถงึเวลาปลกุ
โทรศัพทจ์ะเปิดขึน้เองและเริม่สง่เสยีงปลกุ

เคล็ดลบั: ในการกําหนดระยะเวลาใหเ้สยีง
ปลกุดังขึน้อกีครัง้หลังจากเลือ่นการปลกุ ให ้
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > เวลาเลือ่น
ปลกุ

ในการยกเลกิการปลกุ เลอืก ตวัเลอืก >
ลบการปลกุ
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ในการเปลีย่นการตัง้คา่เวลา วนัที ่และชนดิ
นาฬกิา เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่

ในการอพัเดตเวลา วนัที ่และขอ้มลูเขตเวลา
ใหกั้บโทรศัพทข์องคณุโดยอตัโนมัติ
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ใหเ้ลอืก
ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > อพัเดตเวลา
อตัโนมตั ิ> เปิด
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11. แอปพลเิคช ัน่ Office

สมดุบนัทกึ
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > บนัทกึทีใ่ช้

บันทกึทีใ่ชง้านชว่ยใหค้ณุสามารถสรา้ง
แกไ้ข และดบูันทกึประเภทตา่งๆ เชน่
บันทกึการประชมุ บันทกึงานอดเิรก หรอื
รายการซือ้ของ คณุสามารถแทรกรปูภาพ
วดิโีอ และเสยีงลงในบันทกึได ้คณุสามารถ
เชือ่มโยงบันทกึไปยังแอปพลเิคชัน่อืน่ๆ
เชน่ รายชือ่ และสง่บันทกึไปยังบคุคลอืน่ได ้

การสรา้งและการแกไ้ขบนัทกึ 
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > บนัทกึทีใ่ช้

การสรา้งบนัทกึใหม่
เริม่เขยีน

การแกไ้ขบนัทกึ
เลอืก ตวัเลอืก > ตวัเลอืกการแกไ้ข

การเพิม่ลกัษณะตวัหนา ตวัเอยีง หรอื
ขดีเสน้ใต้
กดปุ่ ม Shift คา้งไว ้แลว้เลือ่นเพือ่เลอืก
ขอ้ความ จากนัน้ เลอืก ตวัเลอืก > ตวั
อกัษร

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ใส ่ — เพิม่รายการลงในบันทกึ

สง่  — สง่บันทกึไปยังอปุกรณ์ทีใ่ชร่้วมกนั
ได ้
ลงิคบ์นัทกึกบัสาย  — เลอืก เพิม่รายชือ่
เพือ่เชือ่มโยงบันทกึไปยังรายชือ่ บันทกึจะ
ปรากฏขึน้เมือ่โทรออกหรอืรับสายจากราย
ชือ่

การต ัง้คา่บนัทกึทีใ่ช้
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > บนัทกึทีใ่ช ้และ
ตวัเลอืก > การต ัง้คา่

เลอืกตาํแหนง่จดัเก็บบนัทกึ
เลอืก หนว่ยความจําทีใ่ช ้และหน่วยความ
จําทีต่อ้งการ

การเปลีย่นเคา้โครงของบนัทกึทีใ่ชง้าน
อยู่
เลอืก เปลีย่นมมุมอง > กรดิ หรอื
รายการ

แสดงบนัทกึระหวา่งการโทร
เลอืก แสดงบนัทกึระหวา่งใชส้าย > ใช่

เคล็ดลบั: หากคณุไมต่อ้งการใหม้กีาร
แสดงบันทกึชัว่คราวระหวา่งการโทร ให ้
เลอืก แสดงบนัทกึระหวา่งใชส้าย > ไม่
ดว้ยวธินีี้ คณุไมจํ่าเป็นตอ้งลบลงิคร์ะหวา่ง
บันทกึและบัตรรายชือ่ออก
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เครือ่งคดิเลข
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > คดิเลข

เครือ่งคดิเลขนีม้ขีอ้จํากดัในเรือ่งความถกู
ตอ้งและใชสํ้าหรับการคํานวณแบบงา่ยๆ
เทา่นัน้

ในการคํานวณ ใหพ้มิพต์ัวเลขตัวเลขตัวแรก
ของการคํานวณ เลอืกวธิคํีานวณ เชน่ บวก
หรอืลบจากแผนผังวธิคํีานวณ ป้อนตัวเลข
ชดุทีส่องของการคํานวณ และเลอืก =
เครือ่งคดิเลขจะทําการคํานวณตามลําดับที่
กําหนดไว ้ผลลัพธท์ีไ่ดจ้ากการคํานวณจะ
ปรากฏในชอ่งตัวแกไ้ข และนํามาใชเ้ป็น
ตัวเลขแรกในการคํานวณครัง้ใหมไ่ด ้

โทรศัพทจ์ะจัดเก็บผลลัพธข์องการคํานวณ
ครัง้ลา่สดุไวใ้นหน่วยความจําของโทรศัพท์
การออกจากแอปพลเิคชัน่เครือ่งคดิเลข
หรอืการปิดโทรศัพทจ์ะไมล่า้งขอ้มลูใน
หน่วยความจําแตอ่ยา่งใด ในการเรยีกคนื
ผลลัพธล์า่สดุทีบ่ันทกึไวเ้มือ่คณุเปิดแอป
พลเิคชัน่เครือ่งคดิเลขในครัง้ตอ่ไป ให ้
เลอืก ตวัเลอืก > ผลลพัธล์า่สดุ

ในการบันทกึหมายเลขหรอืผลการคํานวณ
ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ความจํา > บนัทกึ

ในการดงึผลการคํานวณจากหน่วยความจํา
แลว้ใชผ้ลลัพธด์ังกลา่วในการคํานวณ ให ้
เลอืก ตวัเลอืก > ความจํา > เรยีกคนื

ตวัแปลง
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ตวัแปลง

ตัวแปลงหน่วยอาจมขีอ้จํากดัดา้นความถกู
ตอ้งและขอ้ผดิพลาดในการปัดเศษ

การแปลงหนว่ยวดั
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ตวัแปลง

1 เลือ่นไปทีช่อ่งของประเภทนัน้ๆ และ
เลอืก ตวัเลอืก > ประเภทการแลก
เปลีย่น เพือ่เปิดรายการมาตรวดั เลอืก
ประเภทการวดัทีจ่ะใช ้(นอกเหนอืจาก
สกลุเงนิ) และ ตกลง

2 เลือ่นไปทีช่อ่งของหน่วยแรก และ
เลอืก ตวัเลอืก > เลอืกหนว่ย เลอืก
หน่วยทีจ่ะแปลงและ ตกลง เลือ่นไปที่
ชอ่งของหน่วยถัดไป และเลอืกหน่วย
วดัทีจ่ะเป็นผลลัพธใ์นการแปลง

3 เลือ่นไปทีช่อ่งจํานวนแรก และป้อน
คา่ทีจ่ะแปลง ชอ่งจํานวนอกีชอ่งหนึง่
จะเปลีย่นแปลงโดยอตัโนมัตเิพือ่แสดง
คา่ทีไ่ดรั้บการแปลงแลว้

การกาํหนดสกลุเงนิหลกัและอตัราแลก
เปลีย่น
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ตวัแปลง

เมือ่คณุเปลีย่นแปลงสกลุเงนิหลัก คณุตอ้ง
ป้อนอตัราแลกเปลีย่นใหม่ เนือ่งจากอตัรา
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แลกเปลีย่นทีกํ่าหนดไวก้อ่นหนา้ทัง้หมดจะ
ถกูลบไป

กอ่นทีจ่ะแปลงสกลุเงนิ คณุตอ้งเลอืกสกลุ
เงนิหลักและเพิม่อตัราแลกเปลีย่น อตัรา
สกลุเงนิหลักมักมคีา่เทา่กบั 1 สกลุเงนิหลัก
จะเป็นตัวกําหนดอตัราแลกเปลีย่นของสกลุ
เงนิอืน่ๆ

1 ในการกําหนดอตัราแลกเปลีย่นสําหรับ
หน่วยสกลุเงนิ ใหเ้ลือ่นไปทีช่อ่ง
ประเภท และเลอืก ตวัเลอืก > อตัรา
แลกเปลีย่น

2 เลือ่นไปทีป่ระเภทสกลุเงนิ และป้อน
อตัราแลกเปลีย่นทีค่ณุตอ้งการกําหนด
ตอ่หนึง่หน่วยสกลุเงนิ

3 ในการเปลีย่นแปลงสกลุเงนิหลัก ให ้
เลือ่นไปทีส่กลุเงนิ และเลอืก ตวั
เลอืก > ต ัง้เป็นสกลุเงนิหลกั

4 เลอืก เรยีบรอ้ย > ใช ่เพือ่บันทกึการ
เปลีย่นแปลง

หลังจากทีค่ณุไดกํ้าหนดอตัราแลกเปลีย่นที่
จําเป็นทัง้หมดแลว้ คณุสามารถดําเนนิการ
แปลงสกลุเงนิได ้

Zip manager 

 เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > Zip

คณุสามารถใช ้Zip manager ในการสรา้ง
ไฟลถ์าวรใหมเ่พือ่จัดเก็บไฟลท์ีบ่บีอดัในรปู

แบบ ZIP, เพิม่ไฟลท์ีบ่บีอดัหนึง่หรอืหลาย
ไฟล ์หรอืเพิม่ไดเรกทอรใีหก้บัไฟลถ์าวร,
ตัง้คา่ ลา้ง หรอืเปลีย่นรหสัผา่นไฟลถ์าวร
สําหรับไฟลถ์าวรทีม่กีารป้องกนั ตลอดจน
เปลีย่นแปลงการตัง้คา่ เชน่ ระดับการบบีอดั
ทีใ่ช ้

คณุสามารถจัดเก็บไฟลถ์าวรไดทั้ง้ในหน่วย
ความจําโทรศัพทห์รอืในการด์หน่วยความ
จํา

พจนานกุรม
คณุสามารถแปลขอ้ความจากภาษาหนึง่
เป็นอกีภาษาหนึง่ได ้คณุสมบัตนิีอ้าจไมไ่ด ้
สนับสนุนทกุภาษา

การคน้หาคาํทีจ่ะแปล
1 เลอืก เมนู > แอปพลฯิ >

พจนานกุรม
2 ป้อนขอ้ความลงในชอ่งคน้หา เมือ่คณุ

ป้อนขอ้ความนัน้ การแนะนําสําหรับคํา
ทีค่ณุตอ้งการแปลจะปรากฏขึน้

3 เลอืกคําจากรายการ

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ฟงั  — ฟังเสยีงคําทีเ่ลอืก
ประวตั ิ — คน้หาคําแปลกอ่นหนา้จาก
เซสชนัปัจจบุัน
ภาษา  — เปลีย่นภาษาตน้ทางหรอืภาษา
เป้าหมาย ดาวนโ์หลดภาษาจาก
อนิเทอรเ์น็ต หรอืลบภาษาออกจาก

80 แอปพลเิคช ัน่ Office

© 2010 Nokia สงวนลขิสทิธิ์



พจนานุกรม คณุไมส่ามารถลบภาษาองักฤษ
ออกจากพจนานุกรมได ้คณุสามารถตดิตัง้
ภาษาไดเ้พิม่อกีสองภาษา นอกเหนอืจาก
ภาษาอังกฤษ
เสยีงพูด  — แกไ้ขการตัง้คา่คณุลักษณะ
ของเสยีง คณุสามารถปรับความเร็วและ
ระดับความดังของเสยีงได ้

บนัทกึ 
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > สมดุบนัทกึ

คณุสามารถสรา้งและสง่บันทกึไปยัง
อปุกรณ์อืน่ทีใ่ชง้านรว่มกันได  ้และจัดเก็บ
ไฟลข์อ้ความธรรมดาทีไ่ดรั้บ (รปูแบบไฟล์
TXT) ในบันทกึได ้

ในการเขยีนบันทกึ ใหเ้ริม่ป้อนขอ้ความ
โปรแกรมแกไ้ขบันทกึจะเปิดขึน้มาโดย
อตัโนมัติ

ในการเปิดบันทกึ เลอืก เปิด

ในการสง่บันทกึไปยังอปุกรณ์อืน่ทีใ่ชร้ว่ม
กนัได ้ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > สง่

ในการซงิโครไนซห์รอืกําหนดการตัง้คา่การ
ซงิโครไนซสํ์าหรับบันทกึ ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > การซงิโครไนซ ์เลอืก เร ิม่ เพือ่
เริม่ซงิโครไนซห์รอื การต ัง้คา่ เพือ่
กําหนดการตัง้คา่การซงิโครไนซสํ์าหรับ
บันทกึ
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12. การเชือ่มตอ่

การเชือ่มตอ่ขอ้มลูและจดุเชือ่มตอ่
โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนการเชือ่มตอ่
ขอ้มลูแพคเก็ต (บรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย) เชน่ GPRS ในเครอืขา่ย GSM หากคณุ
ใชโ้ทรศัพทใ์นเครอืขา่ย GSM และ 3G คณุ
จะสามารถเชือ่มตอ่ขอ้มลูหลายจุดไดใ้น
เวลาเดยีวกนั และจดุเชือ่มตอ่สามารถใช ้
การเชือ่มตอ่ขอ้มลูรว่มกนัได ้ในเครอืขา่ย
3G การเชือ่มตอ่ขอ้มลูจะยังคงเปิดใชง้าน
อยูร่ะหวา่งทีค่ณุใชส้ายสนทนา

คณุยังสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลู WLAN
การเชือ่มตอ่ LAN แบบไรส้าย สามารถ
ทําไดท้ลีะครัง้ แตส่ามารถใชแ้อปพลเิคชัน่
ไดห้ลายตัวในจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพยีง
จดุเดยีว

ในการเชือ่มตอ่ขอ้มลู คณุจะตอ้งใชจ้ดุเชือ่ม
ตอ่ คณุสามารถกําหนดชนดิตา่งๆ ของจดุ
เชือ่มตอ่ไดด้ังนี้

• จดุเชือ่มตอ่ MMS ใชส้ง่และรับขอ้ความ
มัลตมิเีดยี

• จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต (IAP) เพือ่สง่
และรับอเีมลและเชือ่มตอ่กบั
อนิเทอรเ์น็ต

กรณุาตรวจสอบกบัผูใ้หบ้รกิารของคณุวา่
ตอ้งใชจุ้ดเชือ่มตอ่ประเภทใดสําหรับการ
เขา้ใชบ้รกิารทีค่ณุตอ้งการ โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้

บรกิารเพือ่ดขูอ้มลูเกีย่วกบัการใชง้านและ
การเป็นสมาชกิบรกิารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบ
แพคเก็ต

การต ัง้คา่เครอืขา่ย
โทรศัพทข์องคณุสามารถสลับการใชง้าน
ระหวา่งระบบเครอืขา่ย GSM และ 3G ได ้
โดยอตัโนมัต ิเครอืขา่ย GSM จะแสดงดว้ย
สญัลักษณ์  ในโหมดสแตนดบ์าย เครอื
ขา่ย 3G จะแสดงดว้ยสญัลักษณ์ 

เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > การต ัง้คา่
และ โทรศพัท ์> เครอืขา่ย และจากตัว
เลอืกตอ่ไปนี้

โหมดระบบ  — เลอืกเครอืขา่ยทีต่อ้งการ
ใช ้หากคณุเลอืก โหมดคู ่โทรศัพทจ์ะใช ้
ระบบเครอืขา่ย GSM หรอื 3G โดยอตัโนมัติ
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัพารามเิตอรข์องเครอืขา่ยและ
ขอ้ตกลงในการใหบ้รกิารขา้มเครอืขา่ยกบัผู ้
ใหบ้รกิารไรส้ายของคณุ สําหรับราย
ละเอยีดและขอ้มลูเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการ
ขา้มเครอืขา่ย โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอื
ขา่ยของคณุ ตัวเลอืกนีจ้ะแสดงเมือ่มกีาร
สนับสนุนจากผูใ้หบ้รกิารเทา่นัน้

ขอ้ตกลงเกีย่วกบัการโทรขา้มระบบเป็นขอ้
ตกลงระหวา่งผูใ้หบ้รกิารระบบสองรายหรอื
มากกวา่ ในการทีจ่ะชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถใช ้
บรกิารของผูใ้หบ้รกิารระบบใดระบบหนึง่ได ้
การเลอืกระบบ  — เลอืก อตัโนมตั ิเพือ่ตัง้
คา่ใหเ้ครือ่งคน้หาและเลอืกเครอืขา่ยที่
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ใชไ้ดห้นึง่เครอืขา่ย หรอื เลอืกเอง เพือ่
เลอืกเครอืขา่ยจากรายชือ่เครอืขา่ยดว้ย
ตนเอง หากการเชือ่มตอ่กบัระบบเครอืขา่ย
ทีเ่ลอืกไวด้ว้ยตนเองขาดหายไป โทรศัพท์
จะสง่เสยีงเตอืนขอ้ผดิพลาดนี้ และขอให ้
คณุเลอืกระบบอกีครัง้ ระบบทีค่ณุเลอืกจะ
ตอ้งมขีอ้ตกลงในการใหบ้รกิารขา้มเครอื
ขา่ยกบัเครอืขา่ยโฮมของคณุ
แสดงขอ้มลูระบบ  — กําหนดใหโ้ทรศัพท์
แสดงสถานะเมือ่ถกูใชง้านในเครอืขา่ยเซล
ลลูารต์ามเทคโนโลย ีMCN (Microcellular
network) และเปิดใชก้ารรับขอ้มลูระบบ

LAN ไรส้าย
เกีย่วกบั WLAN
โทรศัพทเ์ครือ่งนีส้ามารถตรวจจับและเชือ่ม
ตอ่กบัเครอืขา่ยในพืน้ทีแ่บบไรส้าย
(WLAN) เมือ่ใชง้าน WLAN คณุจะสามารถ
เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบั
อนิเทอรเ์น็ตและอปุกรณ์อืน่ๆ ทีม่ ีWLAN ที่
สามารถใชร้ว่มกนัได ้

ในการใชก้ารเชือ่มตอ่ WLAN คณุตอ้งมสี ิง่
ตอ่ไปนี:้

• WLAN ตอ้งใชไ้ดใ้นทีต่ัง้ของคณุ
• โทรศัพทข์องคณุตอ้งเชือ่มตอ่กบั

WLAN WLAN บางอยา่งจะไดรั้บการ
ป้องกนั และคณุตอ้งมคียีก์ารเขา้ใช ้
จากผูใ้หบ้รกิารเพือ่เชือ่มตอ่

• สรา้งจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตสําหรับ
WLAN ใชจ้ดุเชือ่มตอ่สําหรับแอปพลิ
เคชัน่ทีต่อ้งเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต

การเชือ่มตอ่ WLAN เริม่ตน้ขึน้เมือ่คณุสรา้ง
การเชือ่มตอ่โดยใชจุ้ดเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
WLAN การเชือ่มตอ่ WLAN ทีใ่ชง้านสิน้สดุ
เมือ่คณุสิน้สดุการเชือ่มตอ่ขอ้มลู

คณุสามารถใช ้WLAN ระหวา่งการโทรหรอื
เมือ่เปิดใชข้อ้มลูแพคเก็ต คณุสามารถเชือ่ม
ตอ่ไดก้บัจดุเชือ่มตอ่ WLAN เดยีวเทา่นัน้ใน
แตล่ะครัง้ แตแ่อปพลเิคชัน่หลายรายการ
สามารถใชจ้ดุเชือ่มตอ่เดยีวกนัได ้

คณุสมบัตติา่งๆ ทีใ่ช ้WLAN หรอืใหค้ณุ
สมบัตใิดๆ ทํางานอยูโ่ดยไมแ่สดงผลบน
หนา้จอในขณะใชค้ณุสมบัตอิืน่ จะทําใหส้ิน้
เปลอืงพลังงานแบตเตอรีม่ากขึน้และลด
อายกุารใชง้านของแบตเตอรี่

โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนคณุสมบัตทิีใ่ช ้
WLAN ตอ่ไปนี:้

• IEEE 802.11b/g มาตรฐาน
• ทํางานทีค่วามถี่ 2.4 GHz
• วธิตีรวจสอบสทิธิแ์บบ Wired

equivalent privacy (WEP), Wi-Fi
protected access (WPA/WPA2)
และ 802.1x ฟังกช์นัเหลา่นีส้ามารถ
ใชไ้ดห้ากรองรับโดยเครอืขา่ย
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ขอ้สําคญั: ควรเปิดใชง้านการเขา้รหสั
วธิใีดวธิหีนึง่ทีส่ามารถใชไ้ดเ้สมอ เพือ่เพิม่
ความปลอดภัยเมือ่เชือ่มตอ่กบั LAN แบบไร ้
สาย การใชร้ะบบการเขา้รหสัจะชว่ยลด
ความเสีย่งจากการเขา้ใชข้อ้มลูของคณุโดย
ไมไ่ดรั้บอนุญาตได ้

เมือ่โทรศัพทอ์ยูใ่นรปูแบบออฟไลน์ คณุยัง
สามารถใช ้WLAN ได ้หากใชไ้ด ้ทัง้นี้ ตอ้ง
สอดคลอ้งกับขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัย
ทีใ่ชไ้ด ้เมือ่เริม่ตน้ และใชก้ารเชือ่มตอ่
WLAN

เคล็ดลบั: ในการตรวจสอบแอดเดรส
Media access control (MAC) ซึง่ระบุ
อปุกรณ์ของคณุ ใหป้้อน*#62209526#
ในหนา้จอหลัก

หมายเหตุ: การใช ้WLAN อาจถกูจํากดั
ในบางประเทศ ตัวอยา่งเชน่ ในประเทศ
ฝร่ังเศส คณุไดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้WLAN
เฉพาะในอาคารเทา่นัน้ สําหรับขอ้มลูเพิม่
เตมิ โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีใ่นทอ้งถิน่ของ
คณุ

การดคูวามครอบคลมุของเครอืขา่ย
WLAN

ในการกําหนดใหโ้ทรศัพทข์องคณุแสดง
ความพรอ้มของ LAN ไรส้าย (WLAN) ให ้
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่

และ การเชือ่มตอ่ > LAN ไรส้าย >
แสดงความพรอ้ม WLAN

หาก WLAN พรอ้มใชง้าน  จะปรากฏขึน้

วซิารด์ WLAN 
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > เชือ่มตอ่ >
WLAN

ตัวชว่ย WLAN จะชว่ยคณุคน้หาและเชือ่ม
ตอ่กบั LAN ไรส้าย (WLAN) ได ้เมือ่คณุเปิด
แอปพลเิคชัน่ โทรศัพทจ์ะเริม่สแกนหา
WLAN ทีม่อียูแ่ละนํามาจัดไวใ้นรายการ

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

รเีฟรช  — อพัเดตรายการ WLAN ที่
สามารถใชง้านได ้
ตวักรองเครอืขา่ย WLAN  — กรอง
WLAN ในรายการเครอืขา่ยทีพ่บ เครอืขา่ย
ทีเ่ลอืกจะถกูกรองออกในครัง้ตอ่ไปทีแ่อป
พลเิคชัน่คน้หา LAN ไรส้าย
เร ิม่ตน้การเรยีกดเูว็บ  — เริม่ตน้การเรยีก
ดเูว็บโดยใชจ้ดุเชือ่มตอ่ WLAN
เรยีกดเูว็บตอ่ไป  — ดําเนนิการเรยีกดเูว็บ
ตอ่ไปโดยใชก้ารเชือ่มตอ่ WLAN ทีใ่ชอ้ยูใ่น
ปัจจบุัน
ตดัการเชือ่มตอ่ WLAN  — ตัดการเชือ่ม
ตอ่ทีเ่ชือ่มตอ่กบั WLAN อยู่
รายละเอยีด  — ดรูายละเอยีดของ WLAN
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ขอ้สําคญั: ควรเปิดใชง้านการเขา้รหสั
วธิใีดวธิหีนึง่ทีส่ามารถใชไ้ดเ้สมอ เพือ่เพิม่
ความปลอดภัยเมือ่เชือ่มตอ่กบั LAN แบบไร ้
สาย การใชร้ะบบการเขา้รหสัจะชว่ยลด
ความเสีย่งจากการเขา้ใชข้อ้มลูของคณุโดย
ไมไ่ดรั้บอนุญาตได ้

ตัวชว่ย WLAN จะแสดงสถานะของการ
เชือ่มตอ่ WLAN และการคน้หาเครอืขา่ย
ของคณุในหนา้จอหลัก หากตัวชว่ย WLAN
ไมไ่ดเ้ปิดใชง้านเป็นคา่เริม่ตน้ในหนา้จอ
หลัก คณุสามารถเปิดใชง้านไดใ้นการตัง้คา่
หนา้จอหลัก

การใชต้วัชว่ย WLAN ในหนา้จอหลกั

หากตอ้งการดตูัวเลอืกทีม่อียู่ ใหเ้ลอืกแถวที่
แสดงสถานะ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสถานะในขณะ
นัน้ คณุสามารถเปิดเว็บเบราเซอรด์ว้ยการ
ใชก้ารเชือ่มตอ่ WLAN, เชือ่มตอ่กบับรกิาร
สายอนิเทอรเ์น็ตของคณุ, ยกเลกิการเชือ่ม
ตอ่จาก WLAN, คน้หา WLAN หรอืเปิดใช ้
งานหรอืปิดใชง้านการสแกนหาเครอืขา่ย

หากมกีารปิดใชง้านการสแกน WLAN และ
คณุไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบั WLAN อืน่ใด การ
สแกน WLAN ปิด จะปรากฏขึน้บนหนา้จอ
หลัก

หากตอ้งการเปิดใชง้านการสแกน WLAN
และคน้หา WLAN ทีม่อียู ่ใหเ้ลอืกแถวที่
แสดงสถานะ

หากตอ้งการเริม่การคน้หา WLAN ทีม่อียู ่ให ้
เลอืกแถวทีแ่สดงสถานะและ คน้หา
WLAN

หากตอ้งการปิดใชง้านการสแกน WLAN ให ้
เลอืกแถวทีแ่สดงสถานะและ ปิดการ
สแกน WLAN

เมือ่มกีารเลอืก เร ิม่ตน้การเรยีกดเูว็บ ตัว
ชว่ย WLAN จะสรา้งจุดเชือ่มตอ่สําหรับ
WLAN ทีเ่ลอืกโดยอตัโนมัต ิจดุเชือ่มตอ่ยัง
สามารถใชก้บัแอปพลเิคชัน่อืน่ๆ ทีต่อ้งใช ้
การเชือ่มตอ่ WLAN ไดอ้กีดว้ย

หากคณุเลอืกเครอืขา่ย WLAN ทีม่กีาร
รักษาความปลอดภัย เครือ่งจะใหค้ณุป้อน
รหสัผา่นทีเ่กีย่วขอ้ง ในการเชือ่มตอ่กบั
เครอืขา่ยทีซ่อ่น คณุจะตอ้งป้อน Service
set identifier (SSID) ทีถ่กูตอ้ง

ในการใช ้WLAN ทีพ่บสําหรับการเชือ่มตอ่
สายอนิเทอรเ์น็ต ใหเ้ลอืกแถวทีแ่สดง
สถานะ, ใชสํ้าหรบั, บรกิารสาย
อนิเทอรเ์น็ตทีต่อ้งการ และ WLAN ทีจ่ะใช ้
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การเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีใ่ช้
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > เชือ่มตอ่ >
ตวัเชือ่ม

เลอืก การเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีใ่ช้

ในหนา้จอการเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีใ่ช  ้คณุจะ
เห็นการเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีเ่ปิดไว:้

สายขอ้มลู
การเชือ่มตอ่ GPRS
การเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN)

หมายเหตุ: คา่ใชจ่้ายจรงิทีผู่ใ้หบ้รกิาร
เรยีกเก็บสําหรับการโทรและบรกิารนัน้อาจ
แตกตา่งกนั ขึน้กบัคณุสมบัตขิองเครอืขา่ย
การปัดเศษในการเรยีกเก็บ ภาษี และอืน่ๆ

ในการสิน้สดุการเชือ่มตอ่ ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > ตดัการเชือ่มตอ่

ในการปิดการเชือ่มตอ่ทีเ่ปิดอยูทั่ง้หมด ให ้
เลอืก ตวัเลอืก > ตดัการเชือ่มตอ่
ท ัง้หมด

ในการดรูายละเอยีดการเชือ่มตอ่ ใหเ้ลอืก
ตวัเลอืก > รายละเอยีด

การซงิโครไนซ์
ดว้ยแอปพลเิคชัน่ซงิค ์คณุจะสามารถซงิ
โครไนซบ์ันทกึ ขอ้ความ รายชือ่ และขอ้มลู
อืน่ๆ ดว้ยเซริฟ์เวอรร์ะยะไกล

เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > เชือ่มตอ่ >
ซงิค์

คณุสามารถขอรับการตัง้คา่การซงิโครไนซ์
ในรปูแบบขอ้ความการกําหนดคา่จากผูใ้ห ้
บรกิารของคณุไดด้ว้ย

รปูแบบการซงิโครไนซข์องคณุจะมกีารตัง้
คา่ทีจํ่าเป็นสําหรับการซงิโครไนซ์ เมือ่คณุ
เปิดแอปพลเิคชัน่ รปูแบบการซงิโครไนซท์ี่
ระบบตัง้ไวห้รอืทีใ่ชแ้ลว้กอ่นหนา้นีจ้ะ
ปรากฏขึน้

การรวมหรอืไมร่วมชนดิของเนือ้หา
เลอืกชนดิของเนือ้หา

การซงิโครไนซข์อ้มลู
เลอืก ตวัเลอืก > ซงิโครไนส์

การสรา้งรปูแบบการซงิโครไนซใ์หม่
เลอืก ตวัเลอืก > รปูแบบการซงิคใ์หม่

การจดัการรปูแบบการซงิโครไนซ์
เลอืก ตวัเลอืก และตัวเลอืกทีต่อ้งการ
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Bluetooth
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > เชือ่มตอ่ >
Bluetooth

เกีย่วกบั Bluetooth
เทคโนโลย ีBluetooth ในอปุกรณ์ของคณุ
ใชสํ้าหรับการเชือ่มตอ่แบบไรส้ายระหวา่ง
อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์ีอ่ยูภ่ายในระยะ
สงูสดุ 10 เมตร (33 ฟตุ) การเชือ่มตอ่
Bluetooth ใชสํ้าหรับการสง่รูปภาพ วดิโีอ
ขอ้ความ นามบัตร บันทกึปฏทินิ หรอืเชือ่ม
ตอ่กบัอปุกรณ์ตา่งๆ ทีใ่ชเ้ทคโนโลยี
Bluetooth แบบไรส้าย

เนือ่งจากอปุกรณ์ทีใ่ชเ้ทคโนโลยี
Bluetooth สามารถตดิตอ่สือ่สารกนัโดยใช ้
คลืน่วทิยุ ดังนัน้ เครือ่งของคณุ รวมถงึ

รณ์อืน่ๆ จงึไมจํ่าเป็นตอ้งอยูใ่นแนว
ทีม่องเห็นกนัได ้โดยคณุเพยีงวาง
ทัง้สองเครือ่งใหอ้ยูห่า่งกนัไมเ่กนิ

 10 เมตร แมว้า่อาจจะมกีารรบกวนจากสิง่
งอืน่ๆ เชน่ ผนังหอ้ง หรอือปุกรณ์

อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ ก็ตาม

คณุสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth
หลายรปูแบบในแตล่ะครัง้ได ้ตัวอยา่งเชน่
หากคณุเชือ่มตอ่เครือ่งของคณุเขา้กบัหฟัูง
คณุยังคงสามารถโอนยา้ยไฟลต์า่งๆ ไปยัง
อปุกรณ์อืน่ทีส่ามารถใชง้านรว่มกนัไดใ้น
เวลาเดยีวกนั

โทรศัพทน์ีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth
Specification 2.0 + EDR ทีส่นับสนุนรปู
แบบดังตอ่ไปนี:้ การกระจายเสยีงขัน้สงู,
การควบคมุเสยีง/วดิโีอระยะไกล, การ
จัดการภาพพืน้ฐาน, หมายเลขเครือ่ง
โทรศัพท,์ การตดิตอ่เครอืขา่ยแบบ Dial-
Up, การโอนไฟล,์ การเขา้ใชง้านท่ัวไป,การ
แจกจา่ยเสยีง/วดิโีอโดยท่ัวไป, การแลก
เปลีย่นออปเจกตท่ั์วไป, แฮนดฟ์ร,ี ชดุหฟัูง,
Push ออปเจ็กต,์ การเขา้ใชส้มดุโทรศัพท์
พอรต์อนุกรม และการเขา้ใชซ้มิ คณุควรใช ้
เฉพาะอปุกรณ์เสรมิของรุน่นีท้ีไ่ดรั้บการ
รับรองจาก Nokia เทา่นัน้ เพือ่สรา้งความ
มั่นใจในการใชง้านระหวา่งอปุกรณ์ทีร่องรับ
เทคโนโลย ีBluetooth โปรดตรวจสอบกับ
บรษัิทผูผ้ลติอปุกรณ์อืน่ๆ เพือ่ดวูา่อปุกรณ์
นัน้ๆ ใชง้านรว่มกับโทรศัพทร์ุน่นีไ้ดห้รอืไม่

คณุสมบัตทิีใ่ชเ้ทคโนโลย ีBluetooth จะ
เพิม่การใชพ้ลังงานแบตเตอรีแ่ละลดอายุ
การใชง้านของแบตเตอรี่

การสง่และการรบัขอ้มลูดว้ย
Bluetooth
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > เชือ่มตอ่ >
Bluetooth

1 เมือ่คณุใชง้านการเชือ่มตอ่ Bluetooth
เป็นครัง้แรก จะมกีารขอใหค้ณุกําหนด
ชือ่ใหก้บัโทรศัพทข์องคณุ กําหนดชือ่
ทีม่ลัีกษณะเฉพาะตัวใหก้ับโทรศัพท์
ของคณุเพือ่ใหง้า่ยตอ่การจดจํา หากมี
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อปุกรณ์
เส้นตรง
อปุก



อปุกรณ์ Bluetooth หลายเครือ่งใน
ระยะใกลเ้คยีง

2 เลอืก Bluetooth > เปิด
3 เลอืก การมองเห็นของโทรศพัท ์>

เห็นไดท้ ัง้หมด หรอื ระบชุว่งเวลา
หากคณุเลอืก ระบชุว่งเวลา คณุจะ
ตอ้งกําหนดระยะเวลาทีป่รากฏให ้
อปุกรณ์อืน่มองเห็นโทรศัพทข์องคณุ
ขณะนีผู้ใ้ชอ้ืน่ทีม่อีปุกรณ์ทีใ่ช ้
เทคโนโลย ีBluetooth จะสามารถมอง
เห็นโทรศัพทข์องคณุและชือ่ทีค่ณุป้อน
ได ้

4 เปิดแอปพลเิคชัน่ทีเ่ก็บรายการซึง่คณุ
ตอ้งการสง่

5 เลอืกรายการนัน้ และ ตวัเลอืก > สง่ >
ทาง Bluetooth โทรศัพทจ์ะคน้หา
อปุกรณ์อืน่ทีใ่ชเ้ทคโนโลยี Bluetooth
ทีอ่ยูใ่นระยะ และแสดงรายการอปุกรณ์
เหลา่นัน้

เคล็ดลบั: หากคณุสง่ขอ้มลูโดยใชก้าร
เชือ่มตอ่ Bluetooth มากอ่นนี้ รายการ
ผลลัพธก์ารคน้หาครัง้กอ่นจะปรากฏขึน้
ในการคน้หาอปุกรณ์ Bluetooth เพิม่
เตมิ ใหเ้ลอืก อปุกรณ์เพิม่เตมิ

6 เลอืกอปุกรณ์ทีค่ณุตอ้งการเชือ่มตอ่
หากอปุกรณ์อกีเครือ่งบังคับใหม้กีารจับ
คูก่อ่นทีจ่ะสามารถสง่ขอ้มลูได ้เครือ่ง
จะขอใหค้ณุป้อนรหสัผา่น

เมือ่มกีารสรา้งการเชือ่มตอ่ กาํลงัสง่ขอ้มลู
จะปรากฏขึน้

โฟลเดอรส์ง่ในแอปพลเิคชัน่ขอ้ความจะไม่
เก็บขอ้ความทีส่ง่โดยการเชือ่มตอ่
Bluetooth

ในการรับขอ้มลูโดยใชก้ารเชือ่มตอ่
Bluetooth ใหเ้ลอืก Bluetooth > เปิด
และ การมองเห็นของโทรศพัท ์> เห็นได้
ท ัง้หมด เพือ่รับขอ้มลูจากอปุกรณ์ทีไ่มไ่ด ้
จับคู ่หรอื ซอ่น เพือ่รับขอ้มลูจากอปุกรณ์ที่
จับคูเ่ทา่นัน้ เมือ่คณุไดรั้บขอ้มลูผา่นการ
เชือ่มตอ่ Bluetooth สญัญาณเสยีงจะดังขึน้
โดยขึน้อยูก่บัรปูแบบทีใ่ชอ้ยู่ และเครือ่งจะ
ถามวา่คณุตอ้งการยอมรับขอ้ความทีม่ี
ขอ้มลูนัน้อยูห่รอืไม่ หากคณุยอมรับ
ขอ้ความจะถกูนําไปไวใ้นโฟลเดอรถ์าดเขา้
ในแอปพลเิคชัน่ขอ้ความ

เคล็ดลบั: คณุสามารถเขา้ไปยังไฟลต์า่งๆ
ในเครือ่งหรอืในการด์หน่วยความจําโดยใช ้
อปุกรณ์เสรมิทีใ่ชร้ว่มกนัได ้ซึง่สนับสนุน
บรกิาร File Transfer Profile Client (เชน่
เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ล็ปท็อป)

การเชือ่มตอ่ Bluetooth จะสิน้สดุลงโดย
อตัโนมัตหิลังการสง่หรอืรับขอ้มลู มเีพยีง
Nokia Ovi Suite และอปุกรณ์เสรมิบางชนดิ
เชน่ ชดุหฟัูงทีส่ามารถรักษาการเชือ่มตอ่
เอาไวแ้มจ้ะไมม่กีารใชง้าน
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การจบัคูอ่ปุกรณ์
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > เชือ่มตอ่ >
Bluetooth

เปิดแท็บอปุกรณ์ทีจั่บคูด่ว้ย

กอ่นการจับคู่ ใหกํ้าหนดรหสัผา่นของคณุ
(1-16 หลัก) และตกลงเรือ่งการใชร้หัส
เดยีวกันกบัผูใ้ชข้องอปุกรณ์อกีเครือ่ง
อปุกรณ์ทีไ่มม่อีนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชจ้ะมรีหสั
ผา่นทีกํ่าหนดเอาไวแ้ลว้ คณุจําเป็นตอ้งใช ้
รหสัผา่นเมือ่เชือ่มตอ่อปุกรณ์เป็นครัง้แรก
เทา่นัน้ หลังจากจับคูแ่ลว้จงึสามารถ
อนุญาตการเชือ่มตอ่ได ้การจับคูแ่ละการ
อนุญาตการเชือ่มตอ่จะชว่ยทําใหส้ามารถ
เชือ่มตอ่ไดร้วดเร็วและสะดวกมากขึน้
เนือ่งจากคณุไมจํ่าเป็นตอ้งยอมรับการเชือ่ม
ตอ่ระหวา่งอปุกรณ์ทีจั่บคูใ่นแตล่ะครัง้ที่
สรา้งการเชือ่มตอ่

รหสัผา่นสําหรับการเขา้ซมิรโีมทจะตอ้งมี
16 ตัว

ในโหมดซมิระยะไกล คณุสามารถใช ้
ซมิการด์จากโทรศัพทข์องคณุกบัอปุกรณ์
เสรมิตา่งๆ ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้

เมือ่โทรศัพทไ์รส้ายอยูใ่นโหมด SIM ระยะ
ไกล คณุจะสามารถใชอ้ปุกรณ์เสรมิทีเ่ชือ่ม
ตอ่ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ทา่นัน้ เชน่ ชดุ
อปุกรณ์ในรถยนต ์เพือ่โทรออกหรอืรับสาย

อปุกรณ์ไรส้ายของคณุจะไมทํ่าการโทรออก
ในขณะทีอ่ยูใ่นโหมดนี้ ยกเวน้หมายเลข
ฉุกเฉนิทีต่ัง้โปรแกรมไวใ้นเครือ่ง

ในการโทรออก คณุตอ้งออกจากโหมดซมิ
ระยะไกลก่อน  หากเครือ่งถกูล็อคอยู่ ให ้
ป้อนรหสัเพือ่ปลดล็อคกอ่น

1 เลอืก ตวัเลอืก > อปุกรณ์ทีจ่บัคูใ่หม่
เครือ่งจะเริม่คน้หาอปุกรณ์ Bluetooth
ทีอ่ยูภ่ายในระยะ หากคณุสง่ขอ้มลูโดย
ใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth มากอ่นนี้
รายการผลลัพธก์ารคน้หาครัง้กอ่นจะ
ปรากฏขึน้ ในการคน้หาอปุกรณ์
Bluetooth เพิม่เตมิ ใหเ้ลอืก อปุกรณ์
เพิม่เตมิ

2 เลอืกอปุกรณ์ทีค่ณุตอ้งการจับคูด่ว้ย
แลว้ป้อนรหสัผา่น และจะตอ้งป้อนรหสั
ผา่นเดยีวกนัในอปุกรณ์อืน่เชน่กนั

3 หากตอ้งการเชือ่มตอ่ระหวา่งโทรศัพท์
ของคณุกบัอปุกรณ์อืน่โดยอตัโนมตัิ
เลอืก ใช ่หากตอ้งการยนืยันการเชือ่ม
ตอ่เองทกุครัง้ทีจ่ะดําเนนิการเชือ่มตอ่
เลอืก ไม ่หลังจากจับคูแ่ลว้ อปุกรณ์ดัง
กลา่วจะถกูบนัทกึลงในหนา้อปุกรณ์ที่
จับคู่

ในการกําหนดชือ่เลน่ใหก้บัอปุกรณ์ทีจั่บคู่
ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > กาํหนดชือ่ยอ่ ชือ่เลน่
ดังกลา่วจะปรากฏในโทรศัพทข์องคณุ
เทา่นัน้
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ในการลบการจับคู่ ใหเ้ลอืกการจับคูข่อง
อปุกรณ์ทีค่ณุตอ้งการลบ และ ตวัเลอืก >
ลบ ในการลบการจับคูทั่ง้หมด ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > ลบท ัง้หมด หากขณะนัน้คณุกําลัง
เชือ่มตอ่อยูก่บัอปุกรณ์และยกเลกิการจับคู่
กบัอปุกรณ์ดังกลา่ว การจับคูจ่ะถกูลบออก
ทันท ีและการเชือ่มตอ่จะสิน้สดุลง

ในการอนุญาตใหอ้ปุกรณ์ทีจั่บคูเ่ชือ่มตอ่
โดยอัตโนมัตกิบัโทรศัพทข์องคณุ ใหเ้ลอืก
ต ัง้เป็นผา่นการอนุญาต การเชือ่มตอ่
ระหวา่งโทรศัพทข์องคณุกบัอปุกรณ์อืน่
สามารถเกดิขึน้ไดโ้ดยทีค่ณุไมท่ราบ ไม่
จําเป็นตอ้งมกีารยอมรับหรอืการอนุญาต
สําหรับการเชือ่มตอ่แตล่ะครัง้ ใชส้ถานะนี้
กบัอปุกรณ์ของคณุเอง เชน่ ชดุหฟัูงหรอื
เครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้่วมกนัได ้หรอื
อปุกรณ์ของบคุคลทีค่ณุไวใ้จ หากคณุ
ตอ้งการยอมรับคําขอเชือ่มตอ่จากอปุกรณ์
อืน่ทกุครัง้ ใหเ้ลอืก ต ัง้เป็นไมผ่า่นการ
อนญุาต

ในการใชอ้ปุกรณ์เสรมิดา้นเสยีงชนดิ
Bluetooth เชน่ แฮนดฟ์รหีรอืชดุหฟัูง
Bluetooth คณุจําเป็นตอ้งจับคูโ่ทรศัพท์
ของคณุกับอปุกรณ์เสรมินัน้ๆ โปรดดคํูา
แนะนําเกีย่วกบัรหสัผา่นและคําแนะนําเพิม่
เตมิในคูม่อืผูใ้ชอ้ปุกรณ์เสรมิ ในการเชือ่ม
ตอ่อปุกรณ์เสรมิดา้นเสยีง ใหเ้ปิดอปุกรณ์
เสรมิดังกลา่ว อปุกรณ์เสรมิดา้นเสยีงบาง
เครือ่งจะเชือ่มตอ่กบัโทรศัพทข์องคณุโดย

อตัโนมัต ิหากไมเ่ป็นเชน่นัน้ ใหเ้ปิดแท็บ
ปกรณ์ทีจั่บคู่ เลอืกอปุกรณ์เสรมิ และ ตวั
เลอืก > เชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ออดโิอ

สายเคเบลิขอ้มลู
เพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หข้อ้มลูไดรั้บความเสยี
หาย อยา่ถอดสายเคเบลิขอ้มลู USB
ระหวา่งทีกํ่าลังถา่ยโอนขอ้มลู

การคดัลอกรปูภาพหรอืเนือ้หาอืน่ๆ
ระหวา่งโทรศพัทก์บัคอมพวิเตอรข์อง
คณุ
1 ใสก่ารด์หน่วยความจําลงในโทรศัพท์

ของคณุ และตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบั
คอมพวิเตอรพ์ซีหีรอื Mac ทีใ่ชร้ว่มกนั
ไดโ้ดยใชส้ายเคเบลิขอ้มลู

2 เมือ่โทรศัพทส์อบถามถงึโหมดที่
ตอ้งการใช ้เลอืก อปุกรณ์จดัเก็บ
ขอ้มลู ในโหมดนี ้คณุจะเห็นโทรศัพท์
เป็นเสมอืนฮารด์ไดรฟ์ทีถ่อดไดใ้น
คอมพวิเตอรข์องคณุ

3 ยตุกิารเชือ่มตอ่จากเครือ่งคอมพวิเตอร์
(เชน่ จากตัวชว่ย Unplug หรอื Eject
Hardware ใน Microsoft Windows)
เพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ารด์หน่วยความจํา
ชาํรดุเสยีหาย

หากตอ้งการใช ้Nokia Ovi Suite กบั
โทรศัพทข์องคณุ ใหต้ดิตัง้ Nokia Ovi
Suite บนคอมพวิเตอร ์ตอ่สายเคเบลิขอ้มลู
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และเลอืก PC Suite เป็นโหมดการเชือ่ม
ตอ่ USB

หากตอ้งการซงิโครไนซเ์พลงในโทรศัพท์
ของคณุกับ Nokia Ovi Player ใหต้ดิตัง้
ซอฟตแ์วร ์Nokia Ovi Player บน
คอมพวิเตอรข์องคณุ เชือ่มตอ่สายเคเบลิ
ขอ้มลู และเลอืก PC Suite เป็นโหมดการ
เชือ่มตอ่ USB

หากตอ้งการเปลีย่นโหมด USB ทีต่ามปกติ
คณุใชก้บัสายเคเบลิขอ้มลู ใหเ้ลอืก เมน ู>
แผงควบคมุ > เชือ่มตอ่ > USB และ
โหมดการเชือ่มตอ่ USB และตัวเลอืกที่
ตอ้งการ

หากตอ้งการตัง้คา่ใหโ้ทรศัพทส์อบถามถงึ
โหมดทกุครัง้ทีค่ณุเชือ่มตอ่สายเคเบลิ
ขอ้มลูกบัโทรศัพท ์ใหเ้ลอืก เมน ู> แผง
ควบคมุ > เชือ่มตอ่ > USB และ ถามเมือ่
เชือ่มตอ่ > ใช่

การเชือ่มตอ่เครือ่งพซีี
คณุสามารถใชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งนีก้บัแอปพลิ
เคชัน่การสือ่สารดา้นขอ้มลูและการเชือ่มตอ่
กบัเครือ่งพซีทีีใ่ชร้ว่มกนัได ้ชดุโปรแกรม
Nokia Ovi Suite ชว่ยใหค้ณุสามารถโอน
ยา้ยไฟลแ์ละภาพระหวา่งโทรศัพทข์องคณุ
กบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร่้วมกันได ้เป็นตน้

หากตอ้งการใช ้Ovi Suite ดว้ยโหมดการ
เชือ่มตอ่ USB ใหเ้ลอืก PC Suite

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Ovi
Suite โปรดดขูอบเขตการสนับสนุนที่
www.ovi.com

เกีย่วกบัเครอืขา่ยโฮม
เลอืก เมน ู> เพลง > โฮมมเีดยี

คณุสามารถใชเ้ครอืขา่ยโฮมเพือ่แบง่ปัน
และซงิโครไนซไ์ฟลส์ือ่ทีอ่ยูใ่นโทรศัพท์
ของคณุร่วมกบัอปุกรณ์อืน่ๆ เชน่
คอมพวิเตอร ์เครือ่งเสยีงหรอืโทรทัศน์ คณุ
ยังสามารถดแูละเลน่ไฟลส์ือ่จากอปุกรณ์
เครอืขา่ยโฮมอืน่ๆ บนโทรศัพทข์องคณุ
หรอืบนอปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกนัไดอ้ืน่ๆ ตัวอยา่ง
เชน่ คณุสามารถเลน่เพลงทีเ่ก็บไวใ้น
โทรศัพทข์องคณุโดยใชร้ะบบโฮมสเตอรโิอ
ทีไ่ดรั้บการรับรองจาก Digital Living
Network Alliance (DLNA) โดยควบคมุ
รายการเลน่และระดับความดังจากโทรศัพท์
ของคณุโดยตรง

โทรศัพทข์องคณุใชร้ว่มกบั Universal Plug
and Play (UPnP) ไดแ้ละไดรั้บการรับรอง
จาก DLNA คณุสามารถใชอ้ปุกรณ์จดุเชือ่ม
ตอ่ WLAN หรอืเราเตอรส์รา้งเครอืขา่ยโฮม
ได ้คณุสามารถเชือ่มตอ่อปุกรณ์ UPnP ทีไ่ด ้
รับการรับรองจาก DLNA ซึง่เปิดใชง้าน
WLAN ซึง่ใชร้ว่มกนัไดเ้ขา้กับเครอืขา่ย
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ตวัอยา่งของอปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัได้
• โทรศัพทเ์คลือ่นที่
• คอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
• โทรทัศน์
• เครือ่งเสยีง
• เครือ่งรับมลัตมิเีดยีไรส้ายทีใ่ชร้ว่มกนั

ไดท้ีเ่ชือ่มตอ่กบัเครือ่งเสยีง

นอกจากนีค้ณุยังสามารถเก็บไฟลส์ือ่ของ
คณุไวท้ีเ่ซริฟ์เวอรม์เีดยีหรอืดงึไฟลส์ือ่จาก
เซริฟ์เวอรโ์ฮมทีใ่ชร้ว่มกนัได ้

หากตอ้งการใชฟั้งกช์นั WLAN ของ
โทรศัพทใ์นเครอืขา่ยโฮม คณุตอ้งมกีาร
เชือ่มตอ่โฮมของระบบ WLAN ทีกํ่าลัง
ทํางาน

เครอืขา่ยโฮมใชก้ารตัง้คา่ความปลอดภัย
ของการเชือ่มตอ่ WLAN ใชค้ณุสมบัตขิอง
เครอืขา่ยโฮมในเครอืขา่ยโครงสรา้งพืน้ฐาน
ของ WLANรว่มกบัอปุกรณ์ทีม่จีดุเชือ่มตอ่
WLAN และเปิดใชง้านการเขา้รหสั
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13. การจดัการขอ้มูล

การตดิต ัง้หรอืลบแอปพลเิคช ัน่
การตดิต ัง้แอปพลเิคช ัน่
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > ตวัจดัการ >
ตวัจดัการ

คณุสามารถโอนไฟลก์ารตดิตัง้ไปยังเครือ่ง
โทรศัพทข์องคณุจากคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้าน
รว่มกนัได ้ดาวนโ์หลดในระหวา่งการเรยีกดู
หรอืรับไฟลก์ารตดิตัง้ดังกลา่วในขอ้ความ
มัลตมิเีดยี ในรปูของสิง่ทีแ่นบของอเีมล
หรอืโดยการใชว้ธิกีารเชือ่มตอ่อืน่ๆ เชน่ การ
เชือ่มตอ่ Bluetooth คณุสามารถใช ้Nokia
Application Installer ใน Nokia Ovi Suite
สําหรับการตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ลงใน
โทรศัพทข์องคณุ

ไอคอนในตัวจัดการแอปพลเิคชัน่แสดงถงึ
สิง่ตอ่ไปนี้

SIS หรอืแอปพลเิคชัน่ SISX

แอปพลเิคชัน่ Java™

ขอ้สําคญั: ตดิตัง้และใชเ้ฉพาะแอปพลิ
เคชัน่และซอฟตแ์วรอ์ืน่ๆ จากแหลง่ทีว่างใจ
ไดเ้ทา่นัน้ เชน่ แอปพลเิคชัน่ทีม่สีญัลักษณ์
จาก Symbian หรอืผา่นการทดสอบรับรอง
จาก Java Verified™

กอ่นการตดิตัง้ โปรดสงัเกตสิง่ตอ่ไปนี้

• หากตอ้งการดปูระเภทของแอปพลิ
เคชัน่ หมายเลขเวอรช์นั และซพัพลาย
เออรห์รอืผูผ้ลติแอปพลเิคชัน่ เลอืก ตวั
เลอืก > ดรูายละเอยีด

หากตอ้งการดรูายละเอยีดใบรับรอง
ความปลอดภัยของแอปพลเิคชัน่ เลอืก
รายละเอยีด: > ใบรบัรอง: > ดรูาย
ละเอยีด

• หากคุณตดิตัง้ไฟลท์ีม่กีารอพัเดตหรอื
การซอ่มแซมแอปพลเิคชัน่ทีม่อียู่ คณุ
จะสามารถเรยีกคนืแอปพลเิคชัน่ดัง้เดมิ
ไดก็้ตอ่เมือ่คณุมไีฟลก์ารตดิตัง้ตน้ฉบับ
หรอืสําเนาขอ้มลูสํารองของชดุ
ซอฟตแ์วรท์ีล่บออกไปอยา่งครบถว้น
เทา่นัน้ ในการเรยีกคนืแอปพลเิคชัน่
ดัง้เดมิ ใหล้บแอปพลเิคชัน่ออกกอ่น
แลว้ตดิตัง้แอปพลเิคชัน่อกีครัง้จาก
ไฟลก์ารตดิตัง้ตน้ฉบับหรอืสําเนา
ขอ้มลูสํารอง

ในการตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ Java จําเป็น
ตอ้งมไีฟล ์JAR หากไมม่ไีฟลน์ี้ เครือ่ง
จะขอใหค้ณุดาวนโ์หลด หากไมไ่ดร้ะบุ
จุดเชือ่มตอ่ไวใ้หก้บัแอปพลเิคชัน่
เครือ่งจะขอใหค้ณุเลอืกกอ่น ระหวา่ง
การดาวนโ์หลดไฟล ์JAR คณุอาจตอ้ง
ป้อนชือ่ผูใ้ชแ้ละรหัสผา่นเพือ่เขา้ไปยัง
เซริฟ์เวอร ์คณุสามารถขอรับขอ้มลู
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เหลา่นีไ้ดจ้ากผูใ้หบ้รกิารหรอืผูผ้ลติ
แอปพลเิคชัน่

ในการตดิตัง้ซอฟตแ์วรห์รอืแอปพลเิคชัน่
ใหดํ้าเนนิการดังตอ่ไปนี้

1 ในการคน้หาไฟลก์ารตดิตัง้ ใหเ้ลอืก
เมน ู> แผงควบคมุ > ตวัจดัการ >
ตวัจดัการ หรอืคน้หาไฟลก์ารตดิตัง้
โดยใชต้ัวจัดการไฟล ์หรอืเปิดขอ้ความ
ใน ขอ้ความ > ถาดเขา้ ทีม่ไีฟลก์าร
ตดิตัง้

2 ในตัวจัดการแอปพลเิคชัน่ ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > ตดิต ัง้ ในแอปพลเิคชัน่อืน่ๆ
ใหเ้ลอืกไฟลก์ารตดิตัง้เพือ่เริม่ตน้แอป
พลเิคชัน่
ระหวา่งการตดิตัง้ โทรศัพทจ์ะแสดง
ขอ้มลูเกีย่วกบัความคบืหนา้ในการตดิ
ตัง้ หากคณุตดิตัง้แอปพลเิคชัน่โดยไม่
ใชล้ายเซ็นดจิติอลหรอืการรับรอง
โทรศัพทจ์ะแจง้เตอืน ดําเนนิการตดิตัง้
ตอ่เมือ่คณุแน่ใจถงึแหลง่ทีม่าและ
เนือ้หาของแอปพลเิคชัน่เทา่นัน้

ในการเริม่ใชง้านแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ ให ้
คน้หาแอปพลเิคชัน่นัน้ในเมนู แลว้เลอืก
แอปพลเิคชัน่

ในการดวูา่ตดิตัง้หรอืลบชดุซอฟตแ์วรใ์ด
และทําไปเมือ่ใด ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ดู
บนัทกึ

ขอ้สําคญั: โทรศัพทข์องคณุรองรับ
แอปพลเิคชัน่แอนตีไ้วรัสเพยีงหนึง่รายการ
เทา่นัน้ การมแีอปพลเิคชัน่ทีม่คีณุสมบัติ
แอนตีไ้วรัสมากกวา่หนึง่รายการ อาจสง่ผล
ตอ่ประสทิธภิาพและการทํางานของเครือ่ง
หรอือาจทําใหเ้ครือ่งหยดุทํางานได ้

หลังจากทีค่ณุตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ลงใน
การด์หน่วยความจําทีใ่ชร้ว่มกนัไดแ้ลว้ ไฟล์
การตดิตัง้ (.sis, .sisx) ยังคงอยูใ่นหน่วย
ความจําของโทรศัพท์ ไฟลอ์าจใชห้น่วย
ความจําเป็นจํานวนมาก และกดีขวางไมใ่ห ้
คณุจัดเก็บไฟลอ์ืน่ ในการเพิม่หน่วยความ
จําใหเ้พยีงพอ ใชโ้ปรแกรม Nokia Ovi
Suite ในการสํารองขอ้มลูไฟลก์ารตดิตัง้ไป
ยังเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านร่วมกนัได ้
จากนัน้ ใหใ้ชต้ัวจัดการไฟลล์บไฟลก์ารตดิ
ตัง้เหลา่นัน้ออกจากหน่วยความจําโทรศัพท์
หากไฟล ์.sis เป็นสิง่ทีแ่นบมากบัขอ้ความ
ใหล้บขอ้ความดังกลา่วออกจากถาดรับ
ขอ้ความ

การลบแอปพลเิคช ัน่และซอฟตแ์วร ์
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > ตวัจดัการ >
ตวัจดัการ

เลือ่นไปทีช่ดุซอฟตแ์วร ์และเลอืก ตวั
เลอืก > ยกเลกิตดิต ัง้ เลอืก ใช ่เพือ่ยนืยัน

หากคณุทําการลบซอฟตแ์วร์ คณุจะตดิตัง้
ซอฟตแ์วรนั์น้ใหมไ่ดต้อ่เมือ่คณุมชีดุ
ซอฟตแ์วรต์น้ฉบับหรอืสําเนาสํารองทีค่รบ
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ถว้นของชดุซอฟตแ์วรท์ีล่บออกไป หากคณุ
ลบชดุซอฟตแ์วรอ์อก คณุอาจจะไมส่ามารถ
เปิดเอกสารทีส่รา้งโดยใชซ้อฟตแ์วรนั์น้ได ้
อกี

หากชดุซอฟตแ์วรอ์ืน่ตอ้งพึง่พาชดุ
ซอฟตแ์วรท์ีค่ณุลบออก ชดุซอฟตแ์วรอ์กี
ชดุนัน้อาจหยดุทํางาน หากตอ้งการขอ้มลู
โปรดดทูีเ่อกสารประกอบของชดุซอฟตแ์วร์
ทีต่ดิตัง้

การต ัง้คา่ตวัจดัการแอปพลเิคช ัน่
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > ตวัจดัการ >
ตวัจดัการ

เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ และจากตัว
เลอืกตอ่ไปนี้
การตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์ — เลอืกวา่จะใหต้ดิ
ตัง้ซอฟตแ์วร ์Symbian ซึง่ไมม่ลีายเซ็น
ดจิติอลทีไ่มผ่า่นการรับรองหรอืไม่
ตรวจใบรบัรองออนไลน ์ — ตรวจสอบ
ใบรับรองออนไลนก์อ่นการตดิตัง้แอปพลิ
เคชัน่
ทีอ่ยูเ่ว็บทีต่ ัง้ไว ้ —  ตัง้คา่ทีอ่ยูเ่ริม่ตน้ทีจ่ะ
ใชใ้นการตรวจสอบใบรับรองแบบออนไลน์

แอปพลเิคชัน่ Java บางแอปพลเิคชัน่อาจ
บังคับใหส้ง่ขอ้ความหรอืดําเนนิการเชือ่ม
ตอ่เครอืขา่ยไปยังจุดเชือ่มตอ่เฉพาะเพือ่
ดาวนโ์หลดขอ้มลูหรอืสว่นประกอบพเิศษ

ตวัจดัการไฟล์
เกีย่วกบัตวัจดัการไฟล์
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ตวัจดัไฟล์

ดว้ยตัวจัดการไฟล ์คณุสามารถเรยีกดู
จัดการ และเปิดไฟลใ์นเครือ่ง หรอืในไดรฟ์
ภายนอกทีใ่ชร้ว่มกนัได ้

การคน้หาและจดัเรยีงไฟล์
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ตวัจดัไฟล์

ในการคน้หาไฟล์ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
คน้หา เลอืกตําแหน่งทีต่อ้งการคน้หา และ
ป้อนคําคน้หาทีต่รงกบัชือ่ไฟล์

ในการยา้ยและคัดลอกไฟลร์วมทัง้
โฟลเดอร ์หรอืสรา้งโฟลเดอรใ์หม่ ใหเ้ลอืก
ตวัเลอืก > จดัวาง

การสํารองขอ้มลูไฟลล์งในการด์หนว่ย
ความจํา
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ตวัจดัไฟล์

ในการสํารองขอ้มลูไฟลล์งในการด์หน่วย
ความจํา เลอืกประเภทของไฟลท์ีค่ณุ
ตอ้งการสํารองขอ้มลู และ ตวัเลอืก >
สํารองความจําเครือ่ง คณุตอ้งแน่ใจวา่
การด์หน่วยความจํามพีืน้ทีว่า่งเพยีงพอ
สําหรับไฟลท์ีค่ณุเลอืกไวสํ้าหรับสํารอง
ขอ้มลู
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การแกไ้ขการด์หนว่ยความจํา
คณุสามารถฟอรแ์มตการด์หน่วยความจํา
เพือ่ลบขอ้มลูในการด์ หรอืคณุสามารถ
ป้องกนัขอ้มลูในการด์ดว้ยรหสัผา่น

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ตวัจดัไฟล์

การเปลีย่นชือ่หรอืฟอรแ์มตการด์หนว่ย
ความจํา
เลอืก ตวัเลอืก > ตวัเลอืกการด์ความจํา
และตัวเลอืกทีต่อ้งการ

รหสัผา่นจะป้องกนัการด์หนว่ยความจํา
เลอืก ตวัเลอืก > รหสัผา่นการด์

ตัวเลอืกนีจ้ะมใีนกรณีทีใ่สก่ารด์หน่วยความ
จําทีใ่ชง้านรว่มกนัไดล้งในโทรศัพทเ์ทา่นัน้

ตวัจดัการอปุกรณ์
การกําหนดคา่ระยะไกล
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > ตวัจดัการ >
ตวัจ.ก.อปุ.

คณุสามารถใชต้ัวจัดการอปุกรณ์จัดการการ
ตัง้คา่ ขอ้มลู และซอฟตแ์วรใ์นโทรศัพท์
ของคณุจากระยะไกลได ้

คณุสามารถเชือ่มตอ่กับเซริฟ์เวอรแ์ละรับ
การตัง้กําหนดคา่สําหรับโทรศัพทข์องคณุ
คณุอาจรับการตัง้คา่รูปแบบเซริฟ์เวอรแ์ละ
การตัง้กําหนดคา่อืน่ๆ จากผูใ้หบ้รกิารหรอื

แผนกจัดการขอ้มลูบรษัิท การตัง้กําหนดคา่
อาจรวมถงึการตัง้คา่การเชือ่มตอ่และคา่
อืน่ๆ ทีใ่ชโ้ดยแอปพลเิคชัน่ตา่งๆ ใน
โทรศัพท ์ตัวเลอืกทีม่ใีหอ้าจแตกตา่งกนั
ออกไป

โดยท่ัวไปแลว้ การเชือ่มตอ่ดว้ยการกําหนด
คา่ระยะไกลจะเริม่ตน้โดยเซริฟ์เวอร์ เมือ่
ตอ้งอพัเดตการตัง้คา่ของเครือ่ง

ในการสรา้งรปูแบบเซริฟ์เวอรใ์หม่ เลอืก ตวั
เลอืก > รปูแบบเซริฟ์เวอร ์> ตวัเลอืก >
รปูแบบเซริฟ์เวอรใ์หม่

คณุอาจไดรั้บการตัง้คา่เหลา่นีจ้ากผูใ้ห ้
บรกิารของคณุในรูปแบบขอ้ความการตัง้
กําหนดคา่ หากไมไ่ดรั้บ ใหกํ้าหนดคา่ตอ่ไป
นี้
ชือ่เซริฟ์เวอร ์ — พมิพช์ือ่ของเซริฟ์เวอร์
การตัง้กําหนดคา่
ID เซริฟ์เวอร ์ — พมิพ ์ID เฉพาะเพือ่ระบุ
เซริฟ์เวอรก์ารตัง้กําหนดคา่
รหสัผา่นเซริฟ์เวอร ์ — พมิพร์หสัผา่นเพือ่
ระบโุทรศัพทข์องคณุใหก้บัเซริฟ์เวอร์
จดุเชือ่มตอ่  — เลอืกจดุเชือ่มตอ่เพือ่ใช ้
สําหรับเชือ่มตอ่ หรอืสรา้งจดุเชือ่มตอ่จุด
ใหม ่คณุยังสามารถเลอืกเพือ่ใหเ้ครือ่งถาม
ถงึจดุเชือ่มตอ่ทกุครัง้ทีค่ณุเริม่ตน้การเชือ่ม
ตอ่ การตัง้คา่นีจ้ะนํามาใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่คณุ
เลอืก อนิเทอรเ์น็ต เป็นประเภทบรกิารเสรมิ
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ทีอ่ยูข่องโฮสต ์ — พมิพท์ีอ่ยูเ่ว็บของ
เซริฟ์เวอรก์ารตัง้กําหนดคา่
พอรต์  — พมิพห์มายเลขพอรต์ของ
เซริฟ์เวอร์
ชือ่ผูใ้ช ้และ รหสัผา่น — ป้อน ID ผูใ้ช ้
และรหสัผา่นสําหรับเซริฟ์เวอรก์ารตัง้
กําหนดคา่
อนญุาตการกําหนดคา่  — เลอืก ใช ่เพือ่
อนุญาตใหเ้ซริฟ์เวอรเ์ริม่ตน้การตัง้กําหนด
คา่
รบัทกุคาํขอโดยอตัโนมตั ิ — เลอืก ใช่
หากคณุไมต่อ้งการใหเ้ซริฟ์เวอรถ์ามการ
ยนืยันของคณุ เมือ่เริม่ตน้ตัง้กําหนดคา่
การตรวจสอบเครอืขา่ย  — เลอืกวา่
ตอ้งการใชก้ารตรวจสอบ HTTP หรอืไม่
ชือ่ผูใ้ชเ้ครอืขา่ย และ รหสัเครอื
ขา่ย — ป้อน ID ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นสําหรับ
การตรวจสอบ HTTP สามารถใชก้ารตัง้คา่นี้
ไดต้อ่เมือ่คณุไดเ้ลอืก การตรวจสอบเครอื
ขา่ย ทีจ่ะใชเ้ทา่นัน้

ในการเชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอรแ์ละรับการตัง้
กําหนดคา่สําหรับโทรศัพทข์องคณุ เลอืก
ตวัเลอืก > เร ิม่การกาํหนดคา่

ในการดไูฟลบ์ันทกึการตัง้กําหนดคา่ของรปู
แบบทีเ่ลอืก เลอืก ตวัเลอืก > ดบูนัทกึ

ในการอพัเดตซอฟตแ์วรข์องโทรศัพทใ์น
แบบ OTA เลอืก ตวัเลอืก > ตรวจสอบ

การอพัเดต การอพัเดตจะไมล่บการตัง้คา่
ของคณุแตอ่ยา่งใด เมือ่โทรศัพทข์องคณุ
ไดรั้บชดุอพัเดตแลว้ ใหป้ฏบิัตติามคํา
แนะนําบนหนา้จอ โทรศัพทข์องคณุจะ
สตารท์หลังจากตดิตัง้ชดุอพัเดตเสร็จ
สมบรูณ์แลว้

การดาวนโ์หลดการอพัเดตซอฟแวรอ์าจ
ทําใหม้กีารสง่ขอ้มลูจํานวนมาก (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีสํ่าหรับ
โทรศัพทข์องคณุมพีลังงานเพยีงพอ หรอื
เชือ่มตอ่อยูก่บัเครือ่งชารจ์กอ่นเริม่อพัเดต

คําเตอืน:
หากคณุตดิตัง้โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วร์
คณุจะไมส่ามารถใชโ้ทรศัพท ์แมแ้ตก่บัการ
โทรออกฉุกเฉนิ จนกวา่จะตดิตัง้เสร็จและ
สตารท์โทรศัพทอ์กีครัง้ ตอ้งแน่ใจวา่ได ้
สํารองขอ้มลูไวแ้ลว้กอ่นยอมรับการตดิตัง้
โปรแกรมอพัเดต

เกีย่วกบัใบอนุญาต
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > ตวัจดัการ >
ใบอนญุาต

ไฟลส์ือ่บางอยา่ง เชน่ ภาพ เพลง หรอืวดิโีอ
คลปิ ไดรั้บการคุม้ครองโดยสทิธิก์ารใชแ้บบ
ดจิติอล ใบอนุญาตของไฟลด์ังกลา่วอาจ
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อนุญาตหรอืจํากดัการใชง้านไฟล์ ตัวอยา่ง
เชน่ คณุสามารถใชใ้บอนุญาตบางประเภท
ในการฟังเพลงไดแ้บบจํากดัจํานวนครัง้ ใน
ระหวา่งการเลน่เพลงคณุสามารถกรอกลับ
เดนิหนา้ หรอืพักการเลน่เพลงได ้แตเ่มือ่
คณุหยดุเลน่เพลง เทา่กบัวา่คณุไดดํ้าเนนิ
การเลน่เพลงไปแลว้หนึง่ครัง้จากจํานวน
ครัง้ทีอ่นุญาต
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14. การต ัง้คา่

การต ัง้คา่แอปพลเิคช ัน่
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่
และ แอปพลเิคช ัน่

เลอืกแอปพลเิคชัน่จากรายการเพือ่ปรับการ
ตัง้คา่

ความปลอดภยัของโทรศพัทแ์ละ
ด์

เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ >
ท ัว่ไป > ความปลอดภยั

ในการเปลีย่นรหสั PIN เลอืก โทรศพัทแ์ละ
ซมิการด์ > รหสั PIN รหสัใหมจ่ะตอ้งมี
ความยาว 4 ถงึ 8 ตัวโดยรหสั PIN ใชสํ้าหรับ
ป้องกนัซมิการด์ของคณุจากการใชง้านโดย
ไมไ่ดรั้บอนุญาตและจัดเตรยีมมาพรอ้มกบั
มการด์ หลังจากป้อนรหัส PIN ไมถ่กูตอ้ง

สามครัง้ตดิตอ่กนั รหสัจะถกูบล็อค และคณุ
ตอ้งใชร้หสั PUK เพือ่ปลดล็อคกอ่นใช ้
ซมิการด์ไดอ้กีครัง้

ในการตัง้ใหปุ้่ มกดตา่งๆ ล็อคโดยอัตโนมัติ
หลังจากถงึระยะเวลาทีกํ่าหนดไว ้เลอืก
โทรศพัทแ์ละซมิการด์ > เวลาล็อคปุ่ ม
กดอตัโนมตั ิ

ในการกําหนดเวลาซึง่เครือ่งจะล็อคโดย
อตัโนมัตเิมือ่ครบตามเวลาทีกํ่าหนดนี้ และ
ใชไ้ดก็้ตอ่เมือ่มกีารป้อนรหสัล็อคทีถ่กูตอ้ง

เทา่นัน้ เลอืก โทรศพัทแ์ละซมิการด์ >
เวลาล็อคเครือ่งอตัโนมตั ิป้อนชว่งเวลา
สําหรับระยะหมดเวลาเป็นนาที่ หรอืเลอืก
ไมม่ ีเพือ่ปิดใชง้านคณุสมบัตล็ิอคอตัโนมตัิ
เมือ่โทรศัพทถ์กูล็อคแลว้ คณุยังสามารถรับ
สายเรยีกเขา้และโทรออกไปยังหมายเลข
ฉุกเฉนิทีกํ่าหนดไวเ้ป็นทางการในโทรศัพท์
ได ้

ในการเปลีย่นรหสัล็อค เลอืก โทรศพัทแ์ละ
ซมิการด์ > รหสัล็อค รหสัล็อคทีต่ัง้ไวค้อื
12345 ใหป้้อนรหสัเดมิกอ่นจากนัน้คอ่ย
ป้อนรหสัใหมส่องครัง้ รหสัใหมอ่าจประกอบ
ดว้ยอกัขระยาว 4-255 ตัว สามารถใชไ้ดทั้ง้
ตัวอกัษรและตวัเลข (พมิพใ์หญแ่ละพมิพ์
เล็ก) โทรศัพทจ์ะแจง้ใหค้ณุทราบหากรหสั
ล็อคเครือ่งมรีปูแบบไมเ่หมาะสม

การต ัง้คา่อปุกรณ์เสรมิ
เลอืก เมน ู> แผงควบคมุ > การต ัง้คา่
และ ท ัว่ไป > อปุกรณ์เพิม่พเิศษ

ในการกําหนดรปูแบบทีจ่ะเปิดใชเ้มือ่คณุตอ่
อปุกรณ์เสรมิเขา้กบัโทรศัพทข์องคณุ เลอืก
อปุกรณ์เสรมิ และ รปูแบบทีต่ ัง้ไว ้

ในการตัง้คา่โทรศัพทใ์หรั้บสายอตัโนมัติ
ภายใน 5 วนิาท ีเมือ่ตอ่อยูกั่บอปุกรณ์เสรมิ
ใหเ้ลอืกอปุกรณ์เสรมิและ ตอบรบั
อตัโนมตั ิ> เปิด หากมกีารตัง้คา่ชนดิเสยีง
เรยีกเขา้เป็น บีพ๊หนึง่คร ัง้ หรอื เงยีบ ในรปู
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แบบทีเ่ลอืก คณุจะไมส่ามารถใชง้านการรับ
สายอตัโนมตัไิด ้

ในการเปิดไฟเครือ่งขณะทีต่อ่อยูก่บั
อปุกรณ์เสรมิ ใหเ้ลอืก แสงไฟ > เปิด ตัว
เลอืกนีจ้ะมใีหเ้ลอืกสําหรับอปุกรณ์เสรมิบาง
ชนดิเทา่นัน้

การเรยีกคนืการต ัง้คา่ด ัง้เดมิ

ในการเรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิของเครือ่ง
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่
และ ท ัว่ไป > การต ัง้คา่ด ัง้เดมิ ในการทํา
ขัน้ตอนนี ้คณุตอ้งมรีหสัล็อคของโทรศัพท์
หลังการรเีซ็ต อปุกรณ์อาจใชเ้วลานานขึน้
ในการเปิดเครือ่ง เอกสาร ขอ้มลูรายชือ่
รายการปฏทินิ และไฟลจ์ะไมไ่ดรั้บผล

100 การต ัง้คา่
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15. การคน้หาวธิใีช้

การสนบัสนุน
เมือ่คณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกับวธิใีช ้
ผลติภัณฑข์องคณุ หรอืเมือ่คณุไมแ่น่ใจวา่
โทรศัพทข์องคณุควรทํางานอยา่งไร ใหไ้ป
ที ่www.nokia.com/support หรอืทาง
โทรศัพทม์อืถอืของคณุที ่nokia.mobi/
support และคณุยังสามารถเลอืก เมนู >
แอปพลฯิ > วธิใีช ้> วธิใีช ้ในโทรศัพท์
ของคณุได ้

หากการดําเนนิการขา้งตน้ไมส่ามารถชว่ย
แกปั้ญหาได ้ใหป้ฏบิัตติามขัน้ตอนใดขัน้
ตอนหนึง่ตอ่ไปนี้

• ปิดเครือ่ง แลว้ถอดแบตเตอรีอ่อก เมือ่
เวลาผา่นไปสกัครู่ ใหใ้สแ่บตเตอรีก่ลับ
คนื แลว้เปิดเครือ่ง

• เรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ
• อพัเดตซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ์ของคณุ

หากยังแกไ้ขปัญหาไมไ่ด ้โปรดตดิตอ่
Nokia เพือ่ทําการซอ่มบํารุง ไปที่
www.nokia.co.th/repair ก่อนจะส่ง
โทรศัพทไ์ปซอ่มบํารุง ควรสํารองขอ้มลูใน
โทรศัพทข์องคณุกอ่นทกุครัง้

ทําใหซ้อฟตแ์วรข์องโทรศพัทข์องคณุ
เป็นปจัจบุนัอยูเ่สมอ
เกีย่วกบัการอพัเดตซอฟตแ์วร ์
การอพัเดตซอฟตแ์วรป์ระกอบดว้ย
คณุสมบัตใิหมแ่ละฟังกช์นัทีป่รับปรุงซึง่
ไมม่ใีนขณะทีค่ณุซือ้โทรศัพทข์องคณุ การ
อพัเดตซอฟตแ์วรยั์งสามารถปรับปรุง
ประสทิธภิาพของเครือ่งไดอ้กีดว้ย

หากตอ้งการรับการแจง้เตอืนเมือ่มี
ซอฟตแ์วรใ์หมสํ่าหรับเครือ่งของคณุ ใหล้ง
ทะเบยีนกบั My Nokia และสมัครรับการแจง้
เตอืนเป็นขอ้ความตัวอกัษรหรอืขอ้ความ
อเีมล สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ไปที่
www.nokia.com/mynokia

คําเตอืน:
หากคณุตดิตัง้โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วร์
คณุจะไมส่ามารถใชโ้ทรศัพท ์แมแ้ตก่บัการ
โทรออกฉุกเฉนิ จนกวา่จะตดิตัง้เสร็จและ
สตารท์โทรศัพทอ์กีครัง้ ตอ้งแน่ใจวา่ได ้
สํารองขอ้มลูไวแ้ลว้กอ่นยอมรับการตดิตัง้
โปรแกรมอพัเดต

การดาวนโ์หลดการอพัเดตซอฟแวรอ์าจ
ทําใหม้กีารสง่ขอ้มลูจํานวนมาก (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีสํ่าหรับ
โทรศัพทข์องคณุมพีลังงานเพยีงพอ หรอื
เชือ่มตอ่อยูก่บัเครือ่งชารจ์กอ่นเริม่อพัเดต
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หลังจากการอัพเดตซอฟตแ์วรห์รอืแอปพลิ
เคชัน่สําหรับอปุกรณ์ของคณุ คําแนะนําที่
เกีย่วขอ้งกับแอปพลเิคชัน่ทีม่กีารอพัเดตใน
คูม่อืผูใ้ชห้รอืวธิใีชอ้าจไมใ่ชข่อ้มลูลา่สดุอกี
ตอ่ไป

การอพัเดตซอฟตแ์วรแ์บบ OTA
เลอืก เมนู > แผงควบคมุ > อพัเดต SW

ดว้ยการอพัเดตซอฟตแ์วร์ (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย) คณุจะสามารถตรวจสอบวา่
มกีารอพัเดตซอฟตแ์วรห์รอืแอปพลเิคชัน่
สําหรับอปุกรณ์ของคณุหรอืไม่ และ
ดาวนโ์หลดขอ้มลูดังกลา่วมายังอปุกรณ์
ของคณุ

การดาวนโ์หลดการอพัเดตซอฟแวรอ์าจ
ทําใหม้กีารสง่ขอ้มลูจํานวนมาก (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีสํ่าหรับ
โทรศัพทข์องคณุมพีลังงานเพยีงพอ หรอื
เชือ่มตอ่อยูก่บัเครือ่งชารจ์กอ่นเริม่อพัเดต

คาํเตอืน:
หากคณุตดิตัง้โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วร์
คณุจะไมส่ามารถใชโ้ทรศัพท ์แมแ้ตก่บัการ
โทรออกฉุกเฉนิ จนกวา่จะตดิตัง้เสร็จและ
สตารท์โทรศัพทอ์กีครัง้ ตอ้งแน่ใจวา่ได ้
สํารองขอ้มลูไวแ้ลว้กอ่นยอมรับการตดิตัง้
โปรแกรมอพัเดต

หลังจากการอพัเดตซอฟตแ์วรห์รอืแอปพลิ
เคชัน่สําหรับอปุกรณ์ของคณุโดยใชก้าร
อพัเดตซอฟตแ์วร ์คําแนะนําทีเ่กีย่วขอ้งกบั
แอปพลเิคชัน่ทีม่กีารอพัเดตในคูม่อืผูใ้ช ้
หรอืวธิใีชอ้าจไมใ่ชข่อ้มลูลา่สดุ

เลอืก ตวัเลอืก และเลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไป
นี้

เร ิม่การอพัเดต  — ดาวนโ์หลดการอพัเดต
ทีใ่ชง้านได ้ในการนําเครือ่งหมายการ
อพัเดตทีค่ณุไมต่อ้งการดาวนโ์หลดออก ให ้
เลอืกการอพัเดตจากรายการ
อพัเดตผา่นทางพซี ี — อพัเดตอปุกรณ์
ของคณุโดยใชพ้ซี ีตัวเลอืกนีจ้ะแทนทีต่ัว
เลอืก เริม่การอพัเดต เมือ่มกีารอพัเดตที่
สามารถใชไ้ดโ้ดยการใชแ้อปพลเิคชัน่
Nokia Software Updater PC เทา่นัน้
ดรูายละเอยีด  — ดขูอ้มลูการอพัเดต
ดปูระวตักิารอพัเดต  — ดสูถานะของการ
อพัเดตทีผ่า่นมา
การต ัง้คา่  — เปลีย่นการตัง้คา่ ไดแ้ก ่จดุ
เชือ่มตอ่คา่เริม่ตน้ทีใ่ชสํ้าหรับดาวนโ์หลด
การอพัเดต
ปฏเิสธสทิธิ ์ — ดขูอ้ตกลงการอนุญาตใช ้
งานของ Nokia

การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ดยใช้
คอมพวิเตอร์
Nokia Software Updater เป็นแอปพลิ
เคชัน่สําหรับเครือ่งพซีทีีช่ว่ยใหค้ณุสามารถ
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อพัเดตซอฟแวรข์องโทรศัพทข์องคณุได ้
ในการอพัเดตซอฟตแ์วรข์องโทรศัพทข์อง
คณุ คณุจําเป็นตอ้งมเีครือ่งพซีทีีใ่ชง้านร่วม
กนัได,้ การเขา้ใชง้านอนิเทอรเ์น็ต
บรอดแบนด ์และสายเคเบลิขอ้มลู USB ที่
ใชง้านรว่มกนัไดเ้พือ่เชือ่มตอ่โทรศัพทข์อง
คณุกบัเครือ่งพซีี

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิและการดาวนโ์หลด
แอปพลเิคชัน่โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วร์
ของ Nokia โปรดเขา้ไปที่
www.nokia.co.th/softwareupdate

วธิใีชใ้นอปุกรณ์
อปุกรณ์ของคณุมคํีาแนะนําเพือ่ชว่ยในการ
ใชง้านแอปพลเิคชัน่ในอปุกรณ์ของคณุ

ในการเปิดขอ้ความวธิใีชจ้ากเมนูหลัก ให ้
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > วธิใีช ้> วธิใีช้
และแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุตอ้งการอา่นคํา
แนะนํา

เมือ่แอปพลเิคชัน่เปิดขึน้ หากตอ้งการเขา้
ถงึขอ้ความวธิใีชสํ้าหรับมมุมองปัจจบุัน
เลอืก ตวัเลอืก > วธิใีช้

ขณะทีค่ณุกําลังอา่นคําแนะนํา หากตอ้งการ
เปลีย่นขนาดของขอ้ความวธิใีช ้เลอืก ตวั
เลอืก > ลดขนาดแบบอกัษร หรอื เพิม่
ขนาดแบบอกัษร

คณุอาจพบลงิคข์องหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งตอน
ทา้ยของขอ้ความวธิใีช ้
หากคณุเลอืกคําทีข่ดีเสน้ใต ้คําแนะนําสัน้ๆ
จะปรากฏขึน้

ขอ้ความวธิใีชใ้ชส้ญัลักษณ์ตอ่ไปนี้

เชือ่มตอ่ไปยังหวัขอ้วธิใีชท้ี่
เกีย่วขอ้ง
เชือ่มตอ่ไปยังแอปพลเิคชัน่ที่
กําลังเอย่ถงึ

ขณะอา่นคําแนะนํา หากตอ้งการสลับการใช ้
งานระหวา่งวธิใีชก้บัแอปพลเิคชัน่ทีเ่ปิดอยู่
แตไ่มแ่สดงผลบนหนา้จอ เลอืก ตวัเลอืก >
แสดงแอปฯทีเ่ปิด และแอปพลเิคชัน่ที่
ตอ้งการ

การต ัง้คา่
โดยท่ัวไปเครือ่งของคณุจะม ีMMS, GPRS,
การสตรมี และการตัง้คา่อนิเทอรเ์น็ต
เคลือ่นทีซ่ ึง่ไดรั้บการกําหนดคา่โดย
อตัโนมัต ิตามขอ้มลูจากผูใ้หบ้รกิารเครอื
ขา่ยของคณุ คณุอาจมกีารตัง้คา่จากผูใ้ห ้
บรกิารของคณุตดิตัง้ไวใ้นเครือ่งอยูแ่ลว้
หรอืคณุสามารถรับหรอืขอการตัง้คา่จากผู ้
ใหบ้รกิารเครอืขา่ยเป็นขอ้ความพเิศษ
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คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่ท่ัวไปในเครือ่ง
ของคณุ เชน่ ภาษา, โหมดพรอ้มทํางาน,
หนา้จอ และการตัง้คา่ล็อคปุ่ มกด

รหสัผา่น
โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ ในกรณีที่
คณุลมืรหสัผา่น

รหสั PIN (Personal identification
number) — รหสันีจ้ะชว่ยป้องกนัการใช ้
ซมิการด์ของคณุโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต โดย
ปกต ิรหสั PIN (4 ถงึ 8 หลัก) จะใหม้าพรอ้ม
กบัซมิการด์ หากคณุป้อนรหสั PIN ผดิ
ตดิตอ่กนัสามครัง้ เครือ่งจะล็อครหสั และ
คณุจะตอ้งใชร้หัส PUK ในการปลดล็อค
รหสั UPIN — คณุอาจไดรั้บรหสันีม้าพรอ้ม
กบัการด์ USIM การด์ USIM เป็นเวอรช์นัที่
พัฒนามาจากซมิการด์ และสามารถใชง้าน
ไดก้บัโทรศัพทม์อืถอืในระบบ 3G
รหสั PIN2  — รหสันี ้(4 ถงึ 8 หลัก) มา
พรอ้มกับซมิการด์บางอนั และคณุตอ้งใช ้
รหสันีใ้นการเขา้ใชง้านฟังกช์นับางอยา่งใน
โทรศัพทข์องคณุ
รหสัล็อค (หรอืเรยีกวา่รหสั
โทรศัพท)์ — รหสัล็อค (5 หลัก) จะชว่ย
ป้องกนัการใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาต ซึง่รหสัทีต่ัง้ไวค้อื 12345 คณุ
สามารถสรา้งและเปลีย่นรหัส รวมทัง้ตัง้คา่
โทรศัพทใ์หร้อ้งขอการป้อนรหัสไดด้ว้ย คณุ
ควรเก็บรหสัใหมไ่วเ้ป็นความลับและเก็บไว ้

ในทีป่ลอดภัยโดยแยกจากตัวเครือ่ง หาก
คณุลมืรหสัและล็อคเครือ่งไว ้คณุจะตอ้งนํา
เครือ่งไปทีศ่นูยบ์รกิาร ทัง้นีอ้าจมกีารคดิคา่
ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ และขอ้มลูสว่นบคุคล
ทัง้หมดในเครือ่งของคณุอาจถกูลบออกไป
หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่
ศนูย ์Nokia Care หรอืตัวแทนจําหน่าย
โทรศัพทข์องคณุ
รหสั PUK (Personal Unblocking Key)
และรหสั PUK2 — คณุจําเป็นตอ้งใชร้หสั (8
หลัก) เหลา่นีใ้นการเปลีย่นรหสั PIN หรอื
รหสั PIN2 ทีถ่กูบล็อกตามลําดับ หากรหสั
ดังกลา่วไมไ่ดใ้หม้าพรอ้มกบัซมิการด์ โปรด
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของซมิการด์ที่
อยูใ่นโทรศัพทข์องคณุ
รหสั UPUK — ในการเปลีย่นรหสั UPIN ที่
ถกูบล็อก จําเป็นตอ้งใชร้หสั (8 หลัก) นี้
หากรหสันีไ้มไ่ดใ้หม้าพรอ้มกบัการด์ USIM
โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของการด์
USIM ทีอ่ยูใ่นโทรศัพทข์องคณุ
หมายเลข International Mobile
Equipment Identity (IMEI) — หมายเลข
นี ้(15 หรอื 17 หลัก) ใชเ้พือ่ระบโุทรศัพทท์ี่
ถกูตอ้งในเครอืขา่ย GSM ตัวอยา่งเชน่ คณุ
สามารถบล็อคโทรศัพทท์ีถ่กูขโมยไมใ่ห ้
เขา้ใชเ้ครอืขา่ยได ้หมายเลข IMEI สําหรับ
โทรศัพทข์องคณุจะอยูข่า้งใตแ้บตเตอรี่

ยดือายแุบตเตอรี่
คณุสมบัตติา่งๆ ในโทรศัพทข์องคณุจะ
ทําใหส้ิน้เปลอืงพลังงานแบตเตอรีม่ากขึน้
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และลดอายกุารใชง้านแบตเตอรีล่ง ในการ
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ โปรดอยา่ลมืวา่

• คณุสมบัตทิีใ่ชเ้ทคโนโลย ีBluetooth
หรอืการยอมใหค้ณุสมบัตดิังกลา่ว
ทํางานโดยไมแ่สดงผลบนหนา้จอใน
ขณะใชค้ณุสมบัตอิืน่จะสิน้เปลอืง
พลังงานแบตเตอรีม่ากขึน้ ปิดใชง้าน
เทคโนโลย ีBluetooth เมือ่ไมไ่ดใ้ช ้
งาน

• คณุสมบัตติา่งๆ ทีใ่ช ้LAN ไรส้าย
(WLAN) หรอืการยอมใหค้ณุสมบัตดิัง
กลา่วทํางานในพืน้หลังในขณะใช ้
คณุสมบัตอิืน่จะสิน้เปลอืงพลังงาน
แบตเตอรีม่ากขึน้ WLAN ในโทรศัพท์
Nokia ของคณุจะปิดการใชง้านเมือ่คณุ
ไมพ่ยายามเชือ่มตอ่ ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบั
จดุเชือ่มตอ่อืน่ หรอืไมไ่ดส้แกนหา
ระบบเครอืขา่ยทีม่อียู่ ในการลดการใช ้
แบตเตอรี ่คณุสามารถกําหนดให ้
โทรศัพทข์องคณุไมส่แกน หรอืสแกน
นอ้ยลงเพือ่หาเครอืขา่ยทีม่อียูใ่นพืน้
หลัง

• หากคณุไดต้ัง้คา่ การเชือ่มตอ่ GPRS
เป็น เมือ่วา่ง ในการตัง้คา่การเชือ่มตอ่
และไมม่พีืน้ทีค่รอบคลมุสําหรับขอ้มลู
แบบแพคเก็ต (GPRS) โทรศัพทจ์ะ
พยายามสรา้งการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบ
แพ็คเกตเป็นระยะๆ ในการยดือายกุาร
ใชง้านโทรศัพทข์องคณุ ใหเ้ลอืก
เมน ู> แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ

การเชือ่มตอ่ > ขอ้มลูแพคเก็ต >
การเชือ่มตอ่ GPRS > เมือ่ตอ้งการ

• หากระดับความแรงของสญัญาณเครอื
ขา่ยเซลลลูารใ์นพืน้ทีม่คีวามแตกตา่ง
กนั โทรศัพทข์องคณุจะตอ้งสแกนหา
ระบบเครอืขา่ยทีม่ใีนพืน้ทีห่ลายๆ ครัง้
ซึง่จะทําใหเ้ครือ่งตอ้งใชพ้ลังงาน
แบตเตอรีเ่พิม่มากขึน้

หากตัง้คา่โหมดเครอืขา่ยเป็นโหมดคู่
ในการตัง้คา่ระบบเครอืขา่ย โทรศัพท์
จะคน้หาระบบเครอืขา่ย 3G คณุ
สามารถตัง้คา่โทรศัพทใ์หใ้ชเ้ฉพาะ
ระบบเครอืขา่ย GSM เทา่นัน้ ในการใช ้
เฉพาะระบบเครอืข่าย GSM ใหเ้ลอืก
เมนู > แผงควบคมุ > การต ัง้คา่ และ
โทรศพัท ์> เครอืขา่ย > โหมด
ระบบ > GSM

• ไฟดา้นหลังของหนา้จอจะทําใหส้ิน้
เปลอืงพลังงานแบตเตอรีม่ากขึน้ ใน
การตัง้คา่หนา้จอ คณุสามารถเปลีย่น
ระยะหมดเวลาซึง่จะทําใหไ้ฟพืน้หลัง
ดับลง เลอืก เมนู > แผงควบคมุ >
การต ัง้คา่ และ ท ัว่ไป > การปรบัต ัง้
คา่ > จอภาพ > เวลาแสงสวา่ง ใน
การปรับเซนเซอรแ์สงทีต่รวจจับสภาพ
แสง และปรับแสงสวา่งของหนา้จอ ใน
การตัง้คา่จอแสดงผล ใหเ้ลอืก ตวั
ตรวจจบัแสง

• หากปลอ่ยใหแ้อปพลเิคชัน่ทํางานอยู่
เป็นพืน้หลัง จะสิน้เปลอืงพลังงาน
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แบตเตอรีม่าก ในการปิดแอปพลเิคชน่ั
ทีคุ่ณไมไ่ดใ้ชอ้ยู่ ใหก้ดปุ่ มเมนูคา้งไว ้
เลือ่นไปทีแ่อปพลเิคชัน่ แลว้กดปุ่ ม
Backspace

• หากตอ้งการประหยัดพลังงาน ใหเ้ปิด
ใชง้านโหมดประหยัดพลังงาน กดปุ่ ม
เปิด/ปิด และเลอืก เปิดใชป้ระหยดั
พลงังาน ในการปิดใชง้าน ใหก้ดปุ่ ม
เปิด/ปิด และเลอืก ปิดใชป้ระหยดั
พลงังาน คณุอาจจะไมส่ามารถเปลีย่น
การตัง้คา่สําหรับบางแอปพลเิคชัน่ เมือ่
เปิดใชง้านโหมดประหยัดพลังงานอยู่

การเพิม่หนว่ยความจํา

ในการดพูืน้ทีห่น่วยความจําทีใ่ชไ้ดสํ้าหรับ
ขอ้มลูแตล่ะประเภท เลอืก เมนู > แอป
พลฯิ > ตวัจดัไฟล์

คณุสมบัตหิลายอยา่งของโทรศัพทใ์ช ้
หน่วยความจําสําหรับจัดเก็บขอ้มลู
โทรศัพทจ์ะแจง้เตอืนเมือ่มหีน่วยความจํา
เหลอือยูน่อ้ย

ในการเพิม่พืน้ทีห่น่วยความจําของ
โทรศัพท ์ใหถ้า่ยโอนขอ้มลูไปทีห่น่วย
ความจําสํารอง (หากม)ี หรอืคอมพวิเตอรท์ี่
ใชง้านรว่มกนัได ้

ในการลบขอ้มลูทีไ่มต่อ้งการอกีตอ่ไป ให ้
ใชต้ัวจัดการไฟลห์รอืแอปพลเิคชัน่ของ
ขอ้มลูดังกลา่ว คณุสามารถลบขอ้มลูตอ่ไป
นีไ้ด ้

• ขอ้ความทีอ่ยูใ่นแฟ้มขอ้มลูในขอ้ความ
และขอ้ความอเีมลทีด่งึมาจากศนูยฝ์าก
ขอ้ความ

• เว็บเพจทีจั่ดเก็บไว ้
• ขอ้มลูตดิตอ่
• บันทกึปฏทินิ
• แอปพลเิคชัน่ทีอ่ยูใ่นตัวจัดการแอปพลิ

เคชัน่ทีค่ณุไมต่อ้งการใชอ้กีตอ่ไป
• ไฟลก์ารตดิตัง้ (ทีม่นีามสกลุ .sis

หรอื .sisx) ของแอปพลเิคชัน่ทีไ่ดต้ดิ
ตัง้เรยีบรอ้ยแลว้ สํารองไฟลก์ารตดิตัง้
ไปยังเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่ม
กนัได ้

• ภาพและวดิโีอคลปิทีอ่ยูใ่นรปูถา่ย
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16. เคล็ดลบัเพือ่ส ิง่แวดลอ้ม

ประหยดัพลงังาน
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีบ่อ่ยครัง้
มากนัก หากคุณดําเนนิการดังตอ่ไปนี้ (หาก
มใีหใ้ชง้านสําหรับอปุกรณ์ของคณุ)

• ปิดแอปพลเิคชัน่ และการเชือ่มตอ่
ขอ้มลู ตัวอยา่งเชน่ การเชือ่มตอ่
Bluetooth ของคณุ เมือ่ไมใ่ชง้าน

• ลดความสวา่งของหนา้จอ
• ตัง้คา่ใหโ้ทรศัพทข์องคณุเขา้สูโ่หมด

ประหยัดพลังงานหลังจากครบชว่งระยะ
เวลาขัน้ตํา่ทีไ่มม่กีารใชง้าน หากมี
โหมดดังกลา่วอยูใ่นโทรศัพทข์องคณุ

• ปิดการใชง้านเสยีงทีไ่มจํ่าเป็น เชน่
เสยีงปุ่ มกด

การหมนุเวยีนมาใชใ้หม่
วัสดทุัง้หมดของโทรศัพทเ์ครือ่งนีส้ามารถ
นํากลับมาเป็นวสัดแุละพลังงาน สําหรับ
ขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารนําผลติภัณฑ์ Nokia
เกา่ของคณุกลับมาใชใ้หม่ โปรดไปที่
www.nokia.com/werecycle หรอืโดยใช ้

โทรศัพทม์อืถอื www.nokia.mobi/
werecycle

นําบรรจภุัณฑแ์ละคูม่อืผูใ้ชข้องคณุกลับมา
หมนุเวยีนใชใ้หมต่ามระเบยีบการหมนุเวยีน
มาใชใ้หมข่องทอ้งถิน่ของคณุ

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั
คณุลักษณะทางสิง่แวดลอ้มของอปุกรณ์
ของคณุ ใหไ้ปที ่www.nokia.com/
ecodeclaration

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความ
ปลอดภยั

อปุกรณ์เสรมิ
อปุกรณ์เสรมิของแทจ้าก Nokia

คาํเตอืน:
เลอืกใชแ้ตแ่บตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิทีไ่ดรั้บ
การรับรองโดย Nokia วา่สามารถใชไ้ดก้บัเครือ่งรุน่นี้เทา่นัน้ การ
ใชอ้ปุกรณ์ประเภทอืน่นอกเหนอืจากนี ้อาจเป็นอนัตรายและ
ทําใหก้ารรับประกนัหรอืรับรองสําหรับเครือ่งเป็นโมฆะไป โดย
เฉพาะอยา่งยิง่ การใชอ้ปุกรณ์ชารจ์หรอืแบตเตอรีท่ีไ่มไ่ดรั้บการ
รับรองอาจเสีย่งกบัการลกุไหม ้การระเบดิ การร่ัวไหล หรอื

ื่นๆ

หากตอ้งการทราบแหล่งจําหน่ายอปุกรณ์เสรมิทีไ่ดรั้บการ
รับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหน่ายของคณุ
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อปุกรณ์เสรมิสําหรับโทรศัพทข์องคณุมจํีาหน่ายอยูเ่ป็นจํานวน
มาก สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/
accessories

ขอ้กําหนดทีค่วรปฏบิตัสิําหรบัการใชอ้ปุกรณ์เสรมิ
• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็ก

• หากตอ้งการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ์เสรมิ ใหจ้ับที่
ปลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

• ตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์เสรมิทีไ่ดต้ดิตัง้ใน
พาหนะไดรั้บการตดิตัง้อยา่งแน่นหนาและทํางานอยา่ง
ถกูตอ้ง

• เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบตัผิา่นการรับรองเท่านัน้ทีจ่ะตดิตัง้
อปุกรณ์เสรมิในรถทีต่ดิตัง้ยากได ้

แบตเตอรี่
ประเภท: BL-5F

ระยะเวลาการสนทนา:

สงูสดุ 4 ชัว่โมง (WCDMA) / 9 ชัว่โมง (GSM)

สแตนดบ์าย:

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

ขอ้สําคญั: เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบ์ายเป็นเวลา
โดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมือ่อยูภ่าย
ใตข้อ้กําหนดทีเ่หมาะสมของเครอืขา่ยเทา่นัน้ เวลาสนทนาและ

เวลาสแตนดบ์ายขึน้อยูก่บัซมิการด์ คณุสมบตัทิีใ่ช ้อายแุละขอ้
กําหนดของแบตเตอรี ่อณุหภมูใินการเก็บแบตเตอรี ่ขอ้กําหนด
ของเครอืขา่ย และปัจจัยอืน่ๆ อกีมากมาย และเวลาสนทนาและ
เวลาสแตนดบ์ายอาจสัน้กวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้อยา่งมาก เสยีง
เรยีกเขา้ การจัดการสายดว้ยระบบแฮนดฟ์ร ีการใชใ้นโหมด
ดจิติอล และคณุสมบตัอิ ืน่ๆ จะใชพ้ลังงานจากแบตเตอรี ่และ
ระยะเวลาทีใ่ชอ้ปุกรณ์ในการโทรจะสง่ผลตอ่เวลาสแตนดบ์าย
ในทํานองเดยีวกนั ระยะเวลาทีเ่ปิดเครือ่งรวมทัง้ทีอ่ยูใ่นโหมด
สแตนดบ์ายกม็ผีลต่อระยะเวลาในการสนทนาดว้ยเชน่กนั

แบตเตอรี่
ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
โทรศัพทข์องคณุใชพ้ลังงานจากแบตเตอรีช่นดิทีส่ามารถชารจ์
ประจใุหมไ่ด ้แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการออกแบบใหใ้ชก้บัโทรศัพท์
รุน่นี้คอื BL-5F Nokia อาจผลติแบตเตอรีรุ่น่อืน่ทีใ่ชง้านไดก้บั
โทรศัพทร์ุน่นี ้โทรศัพทเ์ครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบใหเ้ก็บ
พลังงานจากอปุกรณ์ชารจ์ตอ่ไปนี ้AC-6 หมายเลขรุน่ของ
อปุกรณ์ชารจ์ทีถ่กูตอ้งนัน้อาจแตกตา่งกนัไปตามประเภทของ
ปลั๊กเสยีบ ความแตกตา่งของปลั๊กเสยีบจะระบไุวด้ว้ยคา่ใดค่า
หนึง่ตอ่ไปนี:้ E, EB, X, AR, U, A, C, K หรอื UB

แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจแุบตเตอรีไ่ดเ้ป็นรอ้ย
ครัง้ แตแ่บตเตอรีก่จ็ะค่อยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมือ่สงัเกต
เห็นวา่เวลาการสนทนาและสแตนดบ์ายของแบตเตอรีส่ัน้ลง
อยา่งเห็นไดช้ดั ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีก่อ้นใหม ่ใชแ้บตเตอรีท่ีไ่ด ้
รับการรับรองจาก Nokia เทา่นัน้ และชารจ์แบตเตอรีโ่ดยใช ้
อปุกรณ์ชารจ์สําหรับโทรศัพทร์ุน่นีท้ีไ่ดรั้บการรับรองจาก Nokia
เทา่นัน้

หากใชแ้บตเตอรีเ่ป็นครัง้แรก หรอืหากไมไ่ดใ้ชแ้บตเตอรีเ่ป็น
เวลานาน คณุอาจตอ้งเชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์ แลว้ถอดอปุกรณ์
ชารจ์แลว้เชือ่มตอ่อกีครัง้เพือ่เริม่ชารจ์แบตเตอรี ่หากแบตเตอรี่
หมด อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีว่าทีส่ญัลักษณ์แสดงการ
ชารจ์จะปรากฏขึน้บนหนา้จอหรอืกอ่นทีจ่ะสามารถโทรออกได ้

การถอดออกอยา่งปลอดภยั ปิดโทรศัพท ์และปลดการเชือ่มต่อ
โทรศัพทจ์ากอปุกรณ์ชารจ์ทกุครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี่

การชารจ์ทีเ่หมาะสม ใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบ
และตัวเครือ่งเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน ไมค่วรเสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็ม
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แลว้คา้งไวก้ับอปุกรณ์ชารจ์ เนือ่งจากการชารจ์เป็นเวลานานเกนิ
ไปจะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หากคณุทิง้
แบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มไว ้แบตเตอรีจ่ะคายประจุออกเองเมือ่เวลา
ผา่นไป

หลกีเลีย่งอณุหภมูทิีร่อ้นหรอืหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรีไ่ว ้
ในทีท่ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F)
อณุหภมูทิีร่อ้นหรอืหนาวจัดทําใหป้ระสทิธภิาพและอายกุารใช ้
งานของแบตเตอรีล่ดลง แบตเตอรีท่ีร่อ้นหรอืเย็นเกนิไปอาจ
ทําใหโ้ทรศัพทไ์มส่ามารถใชง้านไดช้ัว่คราว ประสทิธภิาพการ
ทํางานของแบตเตอรีจ่ะมจํีากดัเมือ่อยูท่ีอ่ณุหภมูตํิ่ากวา่
จดุเยอืกแข็ง

หา้มลัดวงจร การลัดวงจรของแบตเตอรีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มวีัตถุ
ประเภทโลหะ เชน่ เหรยีญ คลปิ หรอืปากกามาสมัผัสโดยตรง
กับขัว้บวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี ่(มลีักษณะเหมอืน
แถบโลหะดา้นหลังของแบตเตอรี)่ เหตุการณ์เชน่นีอ้าจเกดิขึน้
ได ้เชน่ ในกรณีทีคุ่ณพกแบตเตอรีสํ่ารองไวใ้นกระเป๋าเสือ้หรอื
ในกระเป๋าเล็ก  ๆการลัดวงจรเชน่นีอ้าจทําใหแ้บตเตอรีห่รอืวัตถุ
สําหรับเชือ่มตอ่เกดิความเสยีหายได ้

การทิง้ หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรี่
อาจระเบดิได ้การกําจัดแบตเตอรีต่อ้งเป็นไปตามกฎหมายของ
ทอ้งถิน่ กรณุานํากลับมาใชใ้หม ่ถา้เป็นไปได ้และไมค่วรทิง้รวม
กับขยะภายในบา้น

การร่ัว หา้มถอดช ิน้สว่น, ตัด, เปิด, บบีอดั, ดัดงอ, เจาะ หรอืแยก
สว่นเซลลห์รอืแบตเตอรี ่ในกรณีทีส่ารในแบตเตอรีร่ั่วออกมา
ควรดแูลป้องกนัไมใ่หข้องเหลวนัน้สัมผัสกบัผวิหนังหรอืดวงตา
หากสัมผัสโดนผวิหนังหรอืดวงตา ใหล้า้งบรเิวณนัน้ดว้ยน้ํา
สะอาดทันท ีหรอืรบีไปพบแพทย์

ความเสยีหาย หา้มดัดแปลง, ประกอบใหม,่ พยายามใสว่ัตถุ
แปลกปลอมลงในแบตเตอรี ่หรอืนําไปแชใ่นน้ําหรอืของเหลว
ชนดิอืน่ๆ หากแบตเตอรีเ่สยีหาย อาจทําใหเ้กดิการระเบดิได ้

การใชอ้ยา่งถกูตอ้ง ใชแ้บตเตอรีต่ามวตัถปุระสงคเ์ทา่นัน้ การใช ้
แบตเตอรีอ่ยา่งไมถ่กูตอ้งอาจทําใหเ้กดิการลกุไหม ้การระเบดิ
หรอือนัตรายอืน่ๆ หากโทรศัพทห์รอืแบตเตอรีต่กหลน่โดย
เฉพาะบนพืน้ผวิทีแ่ข็ง และคณุเชือ่วา่แบตเตอรีไ่ดช้ํารดุเสยีหาย

ใหนํ้าไปทีศ่นูยบ์รกิารเพือ่ตรวจสอบกอ่นนําไปใชต้อ่ อยา่ใช ้
อปุกรณ์ชารจ์หรอืแบตเตอรีท่ีช่ํารดุเสยีหาย โปรดเกบ็แบตเตอรี่
ใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

ขอ้สําคญั: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็น
คา่โดยประมาณเทา่นัน้ ทัง้นี ้ประสทิธภิาพการทํางานจรงิจะขึน้
อยูก่บัหลายปัจจัย เชน่ สภาพของระบบเครอืขา่ย การตัง้ค่า
โทรศัพทท์ีเ่ลอืก, คณุสมบตัขิองโทรศัพทท์ีกํ่าลังใช ้(หรอืการ
ทํางานในพืน้หลงั), สภาพแบตเตอรี ่และอณุหภมูแิวดลอ้ม การ
ใชโ้ทรศัพทโ์ทรออกมผีลตอ่เวลาเปิดรอรับสาย และระยะเวลา
ในโหมดสแตนดบ์ายกม็ผีลต่อเวลาในการสนทนาดว้ย

คาํแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรีข่อง Nokia
ควรใชแ้บตเตอรีข่องแทข้อง Nokia ทกุครัง้ เพือ่ความปลอดภยั
ของคณุ ในการตรวจสอบวา่แบตเตอรีท่ีซ่ ือ้เป็นแบตเตอรีข่อง
แทข้อง Nokia หรอืไม ่ใหซ้ือ้แบตเตอรีจ่ากศนูยบ์รกิารหรอื
ตัวแทนจําหน่าย Nokia ทีไ่ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้ และตรวจสอบ
สติ๊กเกอรโ์ฮโลแกรมโดยใชข้ัน้ตอนต่อไปนี้

การตรวจสอบสติก๊เกอรโ์ฮโลแกรม
1 เมือ่คณุดภูาพโฮโลแกรมบนฉลาก คณุควรเห็นรูปมอื

ประสานกนัของ Nokia (Nokia Connecting Hands) ใน
มมุมองหนึง่ และเห็นโลโกอ้ปุกรณ์เสรมิของแทข้อง
Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอกีมมุหนึง่
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2 เมือ่คณุเอยีงมมุของภาพโฮโลแกรมไปทางซา้ย ขวา ลง
และขึน้ คณุควรเห็นจดุ 1, 2, 3 และ 4 จดุ ในแตล่ะดา้น
ตามลําดับ

การตรวจสอบตามขัน้ตอนจนครบถว้นสมบรูณ์ ไมไ่ดรั้บประกนั
วา่แบตเตอรีด่ังกล่าวจะเป็นแบตเตอรีข่องแทร้อ้ยเปอรเ์ซ็นต์
หากคณุไมส่ามารถยนืยนัความเป็นของแทห้รอืหากคณุมี
เหตผุลอืน่ใดทีเ่ชือ่ไดว้า่แบตเตอรี ่Nokia ของคณุทีม่สีติ๊กเกอร์
โฮโลแกรมไมใ่ชแ่บตเตอรีข่องแทข้อง Nokia ควรเลกิใช ้
แบตเตอรีน่ี้และนําไปทีศ่นูยบ์รกิารหรอืตัวแทนจําหน่าย Nokia
ทีไ่ดรั้บอนุญาตทีใ่กลท้ีส่ดุเพือ่ขอความชว่ยเหลอื

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

การดแูลโทรศพัทข์องคณุ
โทรศัพทข์องคุณไดรั้บการออกแบบมาโดยมรีปูลักษณ์ทีด่เียีย่ม
และมฝีีมอืการผลติทีป่ระณีต คณุจงึควรดแูลโทรศัพทข์องคณุ
อยา่งด ีคําแนะนําตอ่ไปนีจ้ะชว่ยใหคุ้ณปฏบิตัติามเงือ่นไขการ
รับประกนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียก
ชืน้ และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ชืน้ จะทําให ้
เกดิองคป์ระกอบของแร ่ซึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิส์
สกึกรอ่นได ้หากตัวเครือ่งเปียกชืน้ ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อก
และปลอ่ยใหเ้ครือ่งแหง้สนทิดกีอ่น แลว้จงึคอ่ยใส่
แบตเตอรีก่ลับเขา้ไป

• อยา่ใชห้รอืเก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก
เน่ืองจากอาจทําใหอ้ปุกรณ์สว่นทีส่ามารถขยบัไดแ้ละ
สว่นประกอบทีเ่ป็นอเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีส่งูหรอืเย็นจัด เนือ่งจาก
อณุหภมูสิงูอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านของอปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิสส์ัน้ลง แบตเตอรีอ่าจเสือ่มสภาพ และ
ทําใหส้ว่นทีเ่ป็นพลาสตกิงอหรอืละลายได ้เน่ืองจากเมือ่
อณุหภมูเิพิม่ขึน้จนถงึอณุหภมูปิกตจิากอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด
ความชืน้จะกอ่ตัวข ึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจทําใหอ้ปุกรณ์
และแผงวงจรอเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่งโทรศัพทน์อกเหนือจาก
ทีแ่นะนําไวใ้นคู่มอืผูใ้ชฉ้บบันี้

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศัพท ์การใชง้านโดยไม่
ถนอมเครือ่งอาจทําใหแ้ผงวงจรภายในและกลไกที่
ละเอยีดออ่นเกดิความเสยีหายได ้

• อยา่ใชส้ารเคม ีน้ํายาทําความสะอาด หรอืผงซกัฟอกชนดิ
เขม้ขน้ทําความสะอาดเครือ่ง ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาด
ทําความสะอาดพืน้ผวิของโทรศัพทเ์ทา่นัน้

• อยา่ทาสโีทรศัพท ์เพราะสอีาจทําใหอ้ปุกรณ์ทีส่ามารถ
ขยับไดต้ดิขัด และไมส่ามารถทํางานไดต้ามปกติ

• ใชเ้ฉพาะเสาอากาศสํารองทีไ่ดรั้บพรอ้มโทรศัพทห์รอืได ้
รับการรับรองเทา่นัน้ การใชเ้สาอากาศทีไ่มไ่ดรั้บการ
รับรอง การดัดแปลง หรอืตอ่เตมิเสาอากาศ อาจทําให ้
โทรศัพทเ์กดิความเสยีหาย และยงัเป็นการผดิกฎหมาย
วา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย

• ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้

• สํารองขอ้มลูทัง้หมดทีคุ่ณตอ้งการเก็บไว ้เชน่ รายชือ่
และบนัทกึปฏทินิ

• เพือ่สมรรถนะสงูสดุในการใชง้าน ใหร้เีซต็อปุกรณ์เป็น
ยะๆ โดยการปิดสวติชโ์ทรศัพทแ์ละถอดแบตเตอรีอ่อก

คําแนะนําเหล่านี้ใชไ้ดก้บัโทรศัพท ์แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์
หรอือปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ

การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ี่
ใชแ้ลว้ไปยงัจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกัน
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การกําจัดขยะทีไ่มม่กีารควบคมุ และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิ
วัสดุใชแ้ลว้ต่าง  ๆโปรดตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้ม
ของผลติภัณฑแ์ละวธิกีารรไีซเคลิผลติภัณฑ ์Nokia ของคณุ
ไดท้ี ่www.nokia.com/werecycle หรอื http://nokia.mobi/
werecycle

ขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ความปลอดภยั
พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่งนี้ปราศจากสารนกิเกลิ

เด็กเล็ก
เครือ่งของคณุ รวมทัง้อปุกรณ์เสรมิ ไมใ่ชข่องเลน่ อปุกรณ์เหลา่
นัน้อาจมชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

สภาพแวดลอ้มการทํางาน
โทรศัพทเ์ครือ่งนีเ้ป็นไปตามคําแนะนําในการปลอ่ยคลืน่ RF เมือ่
ใชใ้นตําแหน่งปกตทิีห่หูรอืเมือ่อยูห่่างจากร่างกายอยา่งนอ้ย
1.5 เซนตเิมตร (5/8 นิว้) ซองสําหรับพกพา อปุกรณ์เหน็บ
เข็มขดั หรอืทีว่างโทรศัพทเ์พือ่การพกพา ไมค่วรมโีลหะเป็น
สว่นประกอบ และควรใหเ้ครือ่งอยูห่า่งจากรา่งกายตามระยะห่าง
ทีกํ่าหนดขา้งตน้

โทรศัพทเ์ครือ่งนีต้อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่กับระบบเครอืขา่ยทีม่ี
คณุภาพเพือ่สง่ไฟลข์อ้มลูหรอืขอ้ความ อาจมคีวามลา่ชา้ในการ
สง่ไฟลข์อ้มลูหรอืขอ้ความ จนกวา่จะเชือ่มต่อไดอ้ยา่งมคีณุภาพ
ปฏบิตัติามคําแนะนําเกีย่วกับระยะหา่งระหวา่งเครือ่ง จนกวา่การ
สง่จะเสร็จสมบรูณ์

ช ิน้สว่นของโทรศพัทเ์ป็นสือ่แมเ่หล็ก วัตถทุีทํ่าจากโลหะอาจ
ดงึดดูเขา้หาโทรศัพท ์อยา่วางบตัรเครดติหรอืสือ่เก็บแมเ่หล็ก
อืน่ไวใ้กลโ้ทรศัพท ์เพราะขอ้มลูทีเ่ก็บไวภ้ายในอาจถกูลบได ้

อปุกรณ์ทางการแพทย์
การทํางานของอปุกรณ์สําหรับรับหรอืสง่สัญญาณวทิยรุวมทัง้
โทรศัพทม์อืถอือาจกอ่ใหเ้กดิสัญญาณรบกวนตอ่การทํางาน
ของอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีไ่มม่กีารป้องกนัสญัญาณเพยีง
พอได ้โปรดปรกึษาแพทยห์รอืบรษัิทผูผ้ลติเครือ่งมอืทางการ
แพทยนั์น้ๆ หากไมแ่น่ใจว่าอปุกรณ์นัน้ไดรั้บการป้องกนัพลังงาน
คลืน่ความถี ่RF จากภายนอกอยา่งเพยีงพอหรอืไม ่ปิดโทรศัพท์
ในกรณีทีม่ป้ีายประกาศใหคุ้ณดําเนนิการดังกลา่ว เนือ่งจากโรง

พยาบาลหรอืสถานพยาบาลอาจใชอ้ปุกรณ์ทีม่คีวามไวต่อ
พลังงานคลืน่ความถี ่RF จากภายนอก

อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย
ผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยแ์นะนําวา่ ควรใหโ้ทรศัพทม์อืถอื
อยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย เชน่
เครือ่งควบคุมการเตน้ของหัวใจหรอืเครือ่งกระตุน้การทํางาน
ของหัวใจ อยา่งนอ้ย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เพือ่หลกีเลีย่ง
สญัญาณรบกวนทีอ่าจเกดิกบัเครือ่งดังกลา่ว สําหรับผูใ้ช ้
อปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกลา่ว ควรปฏบิตัดิังนี้

• เก็บโทรศัพทใ์หอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทย์
มากกว่า 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ

• ไมค่วรเก็บโทรศัพทไ์วใ้นกระเป๋าเสือ้

• ใชโ้ทรศัพทก์บัหขูา้งทีต่รงขา้มกบัอปุกรณ์ทางการแพทย์

• ปิดโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หากสงสยัวา่กําลังเกดิสัญญาณ
รบกวน

• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับอปุกรณ์ทางการ
แพทยด์ังกลา่ว

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายรว่มกบั
อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย โปรดปรกึษากบั
แพทยท์ีใ่หคํ้าปรกึษาดา้นสขุภาพของคณุ

เครือ่งชว่ยฟัง
อปุกรณ์ไรส้ายแบบดจิติลับางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิสัญญาณ
รบกวนกบัเครือ่งชว่ยฟังได ้

ยานพาหนะ
สญัญาณ RF อาจมผีลตอ่ระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นยานพาหนะที่
ตดิตัง้ไมถ่กูตอ้งหรอืมกีารป้องกนัไมเ่พยีงพอ เชน่ ระบบฉีด
น้ํามนัทีค่วบคุมดว้ยอเิล็กทรอนกิส,์ ระบบเบรก ABS, ระบบ
ควบคมุความเร็วแบบอเิล็กทรอนกิส ์และระบบถงุลมนริภยั โปรด
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบับรษัิทผูผ้ลติยานพาหนะหรอือปุกรณ์
เสรมิต่างๆ

ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญเท่านัน้เป็นผูใ้หบ้รกิารหรอืตดิตัง้อปุกรณ์
ในยานพาหนะ การตดิตัง้หรอืการซอ่มแซมทีไ่มถ่กูตอ้งอาจกอ่
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ใหเ้กดิอนัตรายและทําใหก้ารรับประกนัของคณุเป็นโมฆะดว้ย
ควรตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์ทกุช ิน้ของโทรศัพทม์อื
ถอืในยานพาหนะไดรั้บการตดิตัง้และทํางานอยา่งถูกตอ้ง อยา่
เก็บหรอืพกของเหลวทีต่ดิไฟได ้แกส๊ หรอืวัตถรุะเบดิไวร้วมกบั
โทรศัพท ์ชิน้สว่นของโทรศัพท ์หรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ โปรด
สงัเกตวา่ถงุลมนริภยัจะพองตัวออกดว้ยแรงอดัทีแ่รงมาก อยา่
วางโทรศัพทห์รอือปุกรณ์เสรมิไวใ้นบรเิวณทีถ่งุลมนริภยัอาจ
พองตัวออก

ควรปิดโทรศัพทก์อ่นทีจ่ะขึน้เครือ่งบนิ การใชโ้ทรศัพทไ์รส้าย
ในเครือ่งบนิอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่การทํางานของเครือ่งบนิ
และยงัผดิกฎหมายอกีดว้ย

บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิ
ปิดโทรศัพทใ์นบรเิวณใด  ๆก็ตามทีอ่าจเกดิการระเบดิได ้ปฏบิตัิ
ตามคําแนะนําทกุประการทีม่กีารประกาศใหท้ราบ ประกายไฟใน
บรเิวณดังกลา่วอาจทําใหเ้กดิการระเบดิหรอืลกุไหมอ้นัเป็นเหตุ
ใหบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้ปิดโทรศัพทท์ีส่ถานทีบ่รกิารเชือ้
เพลงิ เชน่ บรเิวณใกลก้บัป๊ัมกา๊ซทีส่ถานบีรกิาร สงัเกตขอ้หา้ม
ในคลังเก็บเชือ้เพลงิ ทีเ่ก็บและบรเิวณทีม่กีารจา่ยเชือ้เพลงิ
โรงงานเคมหีรอืสถานทีเ่กดิการลุกลามของการระเบดิได ้บรเิวณ
ทีอ่าจเกดิการระเบดิไดม้กัมเีครือ่งหมายแสดงใหเ้ห็นอยา่ง
ชดัเจน แตไ่มเ่สมอไป บรเิวณดังกลา่วรวมถงึบรเิวณทีค่ณุอาจ
ไดรั้บแจง้ใหด้ับเครือ่งยนต ์ใตด้าดฟ้าบนเรอื ระบบอํานวยความ
สะดวกในการขนถา่ยหรอืจัดเก็บสารเคม ีและบรเิวณทีอ่ากาศมี
การปนเป้ือนของสารเคมหีรอืเศษอนุภาคต่าง  ๆเชน่ เม็ดวัสดุ
ขนาดเล็ก ฝุ่ นหรอืผงโลหะ คณุควรตรวจสอบกบัผูผ้ลติยาน
พาหนะทีใ่ชก้า๊ซปิโตรเลยีมเหลว (เชน่ โพรเพนหรอืบวิเทน)
เพือ่ตรวจสอบวา่โทรศัพทเ์ครือ่งนี้สามารถใชใ้นบรเิวณใกล ้
เคยีงกบัยานพาหนะดังกลา่วไดอ้ยา่งปลอดภยัหรอืไม่

การโทรฉุกเฉนิ

ขอ้สําคญั: โทรศัพทเ์ครือ่งนีทํ้างานโดยใชส้ัญญาณวทิยุ
ระบบเครอืขา่ยแบบไรส้าย ระบบเครอืขา่ยภาคพืน้ดนิ รวมทัง้
ฟังกช์นัตา่งๆ ทีผู่ใ้ชต้ัง้โปรแกรมเอง หากโทรศัพทข์องคณุ
สนับสนุนสายสนทนาผา่นอนิเทอรเ์น็ต (สายอนิเทอรเ์น็ต) ให ้
เปิดใชง้านทัง้สายอนิเทอรเ์น็ตและโทรศัพทม์อืถอื เครือ่งอาจ
พยายามตอ่การโทรฉุกเฉนิผา่นทัง้เครอืขา่ยเซลลลูารแ์ละผา่น
ผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต หากเปิดใชง้านทัง้สองแบบ ไม่

สามารถรับรองการเชือ่มตอ่ไดใ้นบางสภาวะ คณุจงึไมค่วรวางใจ
วา่โทรศัพทไ์รส้ายจะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยาม
จําเป็น อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิทางการแพทย์

การโทรฉุกเฉนิ
1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดทํ้าการเปิดโทรศัพทแ์ลว้

2 ตรวจสอบวา่มสีัญญาณเพยีงพอหรอืไม ่นอกจากนี ้คณุ
อาจตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี้

• ใสซ่มิการด์

• ยกเลกิการจํากดัการโทรทีค่ณุเปิดใชก้บัโทรศัพท์
ของคณุ เชน่ การจํากดัการโทร การจํากดัเบอร์
หรอืเฉพาะกลุ่ม

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศัพทข์องคณุไมอ่ยูใ่นรูป
แบบออฟไลน์หรอืรปูแบบบนเครือ่งบนิ

3 หากตอ้งการทําใหห้นา้จอวา่ง ใหก้ดปุ่ มวางสายหลาย
ครัง้เท่าทีจํ่าเป็น

4 ป้อนหมายเลขฉุกเฉนิสําหรับทอ้งทีท่ีค่ณุอยู ่ซึง่
หมายเลขโทรฉุกเฉนิในแต่ละพืน้ทีจ่ะแตกตา่งกนัไป

5 เปิดฝาสไลด ์และกดปุ่ มโทร

ขณะทีโ่ทรฉุกเฉนิ ควรจําไวว้า่คณุตอ้งใหข้อ้มลูตา่ง  ๆทีถ่กูตอ้ง
ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ โทรศัพทม์อืถอืของคณุอาจเป็นเครือ่งมอืสือ่สาร
เพยีงประเภทเดยีวในสถานทีเ่กดิเหต ุเปิดฝาสไลดไ์วแ้ละอยา่
เพิง่วางสายจนกวา่จะไดรั้บแจง้ใหว้าง

รายละเอยีดการรบัรอง (SAR)
โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้รงตามคาํแนะนําของการสือ่สารทาง
คลืน่วทิยุ

เครือ่งโทรศัพทข์องคณุจะเป็นตัวรับและสง่สญัญาณวทิย ุซึง่ได ้
รับการออกแบบมาไมใ่หเ้กนิความถีส่ญัญาณคลืน่วทิยทุีแ่นะนํา
โดยขอ้กําหนดระหวา่งประเทศ ขอ้แนะนํานี้จัดทําขึน้โดย
ICNIRP ซึง่เป็นหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรอ์สิระ และรวมถงึ
ระดับความปลอดภยัทีอ่อกแบบมาเพือ่คุม้ครองผูใ้ชทุ้กคน โดย
ไมข่ึน้กบัอายหุรอืสขุภาพ
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ขอ้แนะนําของการเปิดรับคลืน่โทรศัพทเ์คลือ่นทีน่ีใ้ชห้น่วยวัด
ของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอ้กําหนด SAR ที่
กําหนดไวใ้นคําแนะนํา ICNIRP คอื 2.0 วัตต/์กโิลกรัม (W/kg)
ซึง่เป็นคา่เฉลีย่เกนิสบิกรัมของเนือ้เยือ่ผวิ การทดสอบ SAR จัด
ทําขึน้ในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่เครือ่งจะสง่คลืน่
ความถีท่ีร่ะดับพลังงานสงูสดุทีแ่นะนําใหใ้ชใ้นคลืน่ความถี่
ทัง้หมดทีทํ่าการทดสอบ ระดับ SAR ตามจรงิขณะใชโ้ทรศัพท์
อาจตํ่ากวา่คา่สงูสดุ เนือ่งจากเครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบมาให ้
ใชไ้ดเ้ฉพาะพลังงานทีส่ามารถเขา้ถงึเครอืขา่ยไดต้ามทีกํ่าหนด
ไว ้คา่ทีเ่ปลีย่นแปลงขึน้กบัปัจจัยตา่ง  ๆเชน่ ระยะหา่งระหวา่ง
คณุกบัสถานเีครอืขา่ยหลัก

คา่ SAR ทีส่งูทีส่ดุภายใตคํ้าแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใช ้
โทรศัพทท์ีห่คูอื 0.73 วัตต/์กก

การใชอ้ปุกรณ์เสรมิอาจมผีลทําใหค้า่ SAR แตกตา่งไป คา่ SAR
แตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดทีท่ดสอบและทีร่ายงาน
ของแตล่ะประเทศและระบบเครอืขา่ย คณุสามารถดขูอ้มลูเพิม่
เตมิเกีย่วกบัคา่ SAR ไดใ้นขอ้มลูผลติภณัฑท์ี ่www.nokia.com

คลืน่ SAR (Specific Absorption Rate)
เครือ่งวทิยคุมนาคมนีม้อีตัราการดดูกลนืพลังงานจําเพาะ
(Specific Absorption Rate - SAR) อนัเนือ่งมาจากเครือ่งวทิยุ
คมนาคมเทา่กบั 0.73 วัตต/์กก ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐาน
ความปลอดภยัตอ่สขุภาพมนุษยจ์ากการใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคม
ทีค่ณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตปิระกาศกําหนด

ขอ้มลูศนูยบ์รกิาร Nokia

ศนูยบ์รกิาร Nokia ทีอ่ยูโ่ดยละเอยีด หมายเลข โทรศพัท์

หมายเลขแฟกซ์

เวลาทําการ

ฟิวเจอรป์ารค์ รังสติ หอ้ง 32 ชัน้ใตด้นิ เลขที ่161 หมู ่2 ถนนพหลโยธนิ
ตําบลประชาธปัิตย ์อําเภอธัญบรุ ีปทมุธาน ี12130

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

เซน็ทรัลพลาซา่ ป่ินเกลา้ หอ้ง 421 เลขที ่7/145 ถนนบรมราชชนน ีแขวง
อรุณอมัรนิทร ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363

0-2884-5695

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

ซคีอนสแควร์ หอ้ง 1007 ชัน้ 1 ซคีอนสแควร ์เลขที ่904 หมู ่6 ถนน
ศรนีครนิทร ์เขตหนองบอน แขวงประเวศ กรงุเทพฯ
10250

0-2741-6363

0-2720-1661
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ศนูยบ์รกิาร Nokia ทีอ่ยูโ่ดยละเอยีด หมายเลข โทรศพัท์

หมายเลขแฟกซ์

เวลาทําการ

จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

เอสพลานาด หอ้ง 321-323 ชัน้ 3 เอสพลานาด เลขที ่99 แขวง
รัชดาภเิษก เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400

0-2741-6363

0-2660-9290

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

พระราม 3 หอ้ง 636/2, 637/1, 637/2 ชัน้ 6 เลขที ่79/290 ถนน
สาธปุระดษิฐ ์แขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ
10120

0-2741-6363

0-2673-7102

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

อา. 10.00 น. - 20.30 น.

MBK เลขที ่444 ชัน้ 2 โซนด ียนูติ 5-6 อาคารมาบญุครอง
เซ็นเตอร ์ถ.พญาไท แขวงวังใหม ่เขตปทมุวนั
กรุงเทพฯ 10330

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

เชยีงใหม่ 201/1 ถนนมหดิล หายยา อําเภอเมอืง เชยีงใหม่
50100

0-5320-3321-3

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

พัทยา 353/43 (ซอยสขุมุวทิ พัทยา9) หมู ่9 ถนนสขุมุวทิ
ตําบลหนองปรอื อําเภอบางละมงุ ชลบรุ ี20260

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
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ศนูยบ์รกิาร Nokia ทีอ่ยูโ่ดยละเอยีด หมายเลข โทรศพัท์

หมายเลขแฟกซ์

เวลาทําการ

ขอนแกน่ 356/1 อาคารซ.ีพ.ีแลนด ์หมู ่12 ถนนมติรภาพ ตําบล
เมอืงเกา่ อําเภอเมอืง ขอนแกน่ 40000

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หาดใหญ่ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ ่อําเภอหาดใหญ่
สงขลา 90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหต:ุ ขอ้มลูในทีน่ี้อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่
โนเกยี แครไ์ลน์: 02-255-2111
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คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

บรษัิท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน้ี่วา่ RM-627
ผลติภัณฑน์ีส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและบทบญัญัติ
Directive 1999/5/EC ทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ คณุสามารถอา่นสําเนา
ของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี่

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Ovi, Ovi by Nokia,
Visual Radio และโลโก ้Nokia Original Enhancements เป็น
เครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ
Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครือ่งหมายการคา้ดา้น
เสยีงของบรษัิท Nokia Corporation ผลติภัณฑอ์ืน่หรอืชือ่
บรษัิทอืน่ทีก่ล่าวถงึในทีน้ี่อาจเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืชือ่
ทางการคา้ของผูเ้ป็นเจา้ของอืน่  ๆตามลําดับ

หา้มทําซ้ํา สง่ตอ่ จําหน่าย หรอืจัดเก็บเนื้อหาสว่นหนึง่สว่นใด
หรอืทัง้หมดของเอกสารฉบบันีใ้นรปูแบบใด  ๆโดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia กอ่น Nokia ดําเนนิ
นโยบายในการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง Nokia จงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เปลีย่นแปลงและปรับปรงุสว่นหนึง่สว่นใดของผลติภณัฑท์ี่
อธบิายไวใ้นเอกสารฉบบันีโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

Java และเครือ่งหมายทีม่สีัญลักษณ์ Java ทัง้หมดเป็น
เครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ
บรษัิท Sun Microsystems, Inc.

ผลติภัณฑน์ีไ้ดรั้บอนุญาตภายใต ้MPEG4 Visual Patent
Portfolio License (i) เพือ่ใชง้านสว่นตัวและไมใ่ชเ่ชงิพาณชิย์
ในการเชือ่มตอ่กบัขอ้มลูทีเ่ขา้รหัสตามขอ้กําหนดของ MPEG-4
Visual Standard โดยลกูคา้เพือ่ใชใ้นกจิกรรมสว่นตัวและไมใ่ช่
ทางการคา้ และ (ii) เพือ่ใชเ้ชือ่มตอ่กบัวดิโีอ MPEG-4 ของผูใ้ห ้
บรกิารวดิโีอทีไ่ดรั้บอนุญาต ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้หรอืใชง้านอืน่ใด
นอกเหนอืจากนี ้ขอ้มลูเพิม่เตมิรวมถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการสง่
เสรมิการขาย การใชง้านภายในและการใชง้านเชงิพาณชิย์
สามารถดไูดจ้าก MPEG LA, LLC ทีเ่ว็บไซต์

ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้ังคับ ไมว่า่จะ
อยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด Nokia หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ
Nokia จะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได ้
หรอืความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ์ อนัเป็นผลสบืเนื่องหรอื
ความเสยีหายทางออ้มไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด

เนือ้หาในเอกสารนี้ใหข้อ้มลู "ตามสภาพทีเ่ป็น" โดยไมม่กีารรับ
ประกนัใดๆ ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย และมไิดจํ้ากดัเพยีง
การรับประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของ
ผลติภัณฑท์ีจํ่าหน่าย และความเหมาะสมในการใชง้านตาม
วัตถปุระสงค ์ตลอดจนความถกูตอ้ง ความเชือ่ถอืไดห้รอืขอ้มลู
ในเอกสารนี ้เวน้แตก่ฎหมายทีใ่ชบ้งัคับระบไุวเ้ทา่นัน้ Nokia
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืเพกิถอนเอกสารนีทุ้ก
เมือ่โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

หา้มมใิหทํ้าวศิวกรรมยอ้นกลับซอฟตแ์วรใ์นอปุกรณ์ ตาม
ขอบขา่ยทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ เทา่ทีคู่่มอืผูใ้ชเ้ลม่น้ี
จะครอบคลมุถงึขอ้จํากดัในเรือ่งการรับรอง การรับประกนั ความ
เสยีหาย และความรับผดิใด  ๆของ Nokia ในทางเดยีวกนั ขอ้
จํากดัเหลา่นีก้็มผีลกบัการรับรอง การรับประกนั ความเสยีหาย
และความรับผดิต่อผูใ้หส้ทิธขิอง Nokia ดว้ยเชน่กนั

แอปพลเิคชัน่ของบรษัิทอืน่ทีม่าพรอ้มกบัโทรศัพท ์อาจถกูสรา้ง
ขึน้และอาจเป็นของบคุคลหรอืนติบิคุคลทีไ่มใ่ชก่จิการในเครอื
หรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งกบั Nokia ทัง้นี ้Nokia ไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของ
ลขิสทิธิห์รอืสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาของโปรแกรมจากผู ้
ผลติรายอืน่เหลา่นี ้ดังนัน้ Nokia จงึไมม่สีว่นรับผดิชอบในการ
ใหก้ารสนับสนุนผูใ้ช ้ความสามารถในการใชง้านของแอปพลิ
เคชัน่เหลา่นี ้หรอืขอ้มลูทีแ่สดงในแอปพลเิคชัน่หรอืสือ่เหลา่นี้

116

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

http://www.mpegla.com

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


นอกจากนี ้Nokia ไมไ่ดใ้หก้ารรับประกนัใดๆ สําหรับแอปพลเิคชน่ั
ของบรษัิทเหลา่นี ้ดว้ยการใชแ้อปพลเิคชัน่ตา่ง  ๆคณุใหก้าร
รับรองวา่ แอปพลเิคชัน่เหลา่นัน้ไดร้ับการจัดเตรยีมใหใ้นแบบที่
เป็นโดยไมม่กีารรับประกันใดๆ อยา่งชดัแจง้หรอืเป็นนัยยะ ตาม
ขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีนํ่ามาใช ้คณุยังใหก้าร
รับรองตอ่ไปน้ีอกีวา่ ทัง้ NOKIA รวมทัง้บรษัิทพันธมติรจะไม่
ใหก้ารรับประกนัใด  ๆไมว่า่จะระบไุวอ้ยา่งชดัแจง้ หรอืโดยนัยใน
ทกุกรณี รวมถงึแต่ไมจํ่ากดัเฉพาะการรับประกนัของชือ่สนิคา้
โอกาสทางการคา้ หรอืความเหมาะสมของวัตถปุระสงคพ์เิศษ
หรอืรับประกนัวา่ซอฟตแ์วรน์ีจ้ะไมล่ว่งละเมดิการจดสทิธบิตัร
ลขิสทิธิ ์เครือ่งหมายการคา้ หรอืสทิธิอ์ ืน่ใดของบคุคลทีส่าม

ผลติภัณฑแ์ละโปรแกรมเฉพาะทีว่างจําหน่ายและบรกิารสําหรับ
ผลติภัณฑเ์หลา่นีอ้าจแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาค โปรดตรวจ
สอบรายละเอยีดและตัวเลอืกภาษาทีม่ใีหเ้ลอืกใชไ้ดจ้าก
ตัวแทนจําหน่าย Nokia เครือ่งรุน่นีป้ระกอบดว้ยสนิคา้
เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและ
ขอ้บงัคับดา้นการสง่ออกของสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ
หา้มกระทําการใด  ๆทีข่ดัแยง้ตอ่กฎหมาย

คําประกาศของ FCC

อปุกรณ์ของคณุอาจกอ่ใหเ้กดิสัญญาณรบกวนโทรทัศนห์รอื
วทิยไุด ้(ตัวอยา่งเชน่ เมือ่ใชโ้ทรศัพทใ์นบรเิวณใกลเ้คยีงกบั
เครือ่งรับสัญญาณ) FCC สามารถสัง่ใหค้ณุหยดุใชโ้ทรศัพทไ์ด ้
หากสัญญาณรบกวนดังกลา่วนียั้งมอียู ่หากคณุตอ้งการความ
ชว่ยเหลอื โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารในพืน้ทีข่องคณุ อปุกรณ์นี้
สอดคลอ้งกบัมาตราที ่15 ของขอ้กําหนด FCC การทํางานจะขึน้
อยูก่บัเงือ่นไขสองขอ้ดังตอ่ไปนี ้(1) อปุกรณ์นีจ้ะไมก่อ่ใหเ้กดิ
สญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายใด  ๆและ (2) อปุกรณ์นีต้อ้ง
ยอมรับสญัญาณรบกวนใด  ๆก็ตาม รวมถงึสญัญาณรบกวนทีอ่าจ
ทําใหอ้ปุกรณ์ทํางานไมต่รงกบัทีต่อ้งการ การเปลีย่นแปลงหรอื
การดัดแปลงใด  ๆทีไ่มไ่ดรั้บอนุมตัอิยา่งชดัแจง้จาก Nokia จะ
ทําใหส้ทิธใินการใชอ้ปุกรณ์นีข้องผูใ้ชเ้ป็นโมฆะ

เครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์นี ้มคีวามสอดคลอ้งตาม
มาตรฐานทางเทคนคิ เลขที ่กทช. มท. 004-2548 และ
กําหนดอืน่ของ กทช.

เครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์นี ้มคีวามสอดคลอ้งตาม
มาตรฐานทางเทคนคิ เลขที ่กทช. มท. 1015-2549 และ
กําหนดอืน่ของ กทช.

การทํางานและคณุสมบตับิางอยา่งจะขึน้อยูก่บัซมิการด์ และ/
หรอืเครอืขา่ย MMS หรอืความสามารถในการใชง้านรว่มกนัได ้
ของอปุกรณ์และรปูแบบเนื้อหาทีไ่ดรั้บการสนับสนุน บรกิารบาง
ประเภทจะเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่เตมิ

โทรศัพทข์องคณุอาจมบีุค๊มารค์และลงิคสํ์าหรับไซต์
อนิเทอรเ์น็ตจากบรษัิทภายนอกตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้แลว้ คณุ
สามารถเขา้สูไ่ซตข์องบรษัิทเหลา่นีไ้ดจ้ากโทรศัพทข์องคณุ
เว็บไซตข์องบรษัิทภายนอกไมใ่ชก่จิการในเครอืของ Nokia
และ Nokia ไมรั่บประกนัหรอืรับผดิชอบใด  ๆต่อเว็บไซตเ์หลา่นี้
หากคณุเลอืกเขา้ใชเ้ว็บไซตด์ังกลา่ว คณุควรใชค้วามระมดัระวัง
ในเรือ่งของความปลอดภยัหรอืเนื้อหาของเว็บไซต์

/ฉบบัที ่1.1 TH
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