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ความปลอดภยั

โปรดอา่นและปฏบิัตติามคําแนะนําตอ่ไปนี้ มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิ
กฎหมายได ้กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิในคูม่อืผูใ้ชฉ้บับสมบรูณ์

การเปิดใชอ้ยา่งปลอดภยั
หา้มเปิดโทรศัพทใ์นสถานทีห่า้มใชโ้ทรศัพทไ์รส้าย หรอืในกรณีทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
สัญญาณรบกวนหรอืกอ่ใหเ้กดิอนัตราย

คาํนงึถงึความปลอดภยัในการขบัขีย่านพาหนะเป็นอนัดบัแรก
ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใด เมือ่คณุขับขีย่าน
พาหนะอยู่ สิง่สําคัญอันดับแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะขับขีย่านพาหนะ คอื ความ
ปลอดภัยบนทอ้งถนน

สญัญาณรบกวน
อปุกรณ์ไรส้ายทัง้หมดจะไวตอ่สญัญาณรบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการ
ทํางานของเครือ่งได ้

ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีห่า้มใชโ้ทรศพัทไ์รส้าย
โปรดปฏบิัตติามขอ้หา้มตา่งๆ ปิดเครือ่งขณะอยูบ่นเครือ่งบนิ, เมือ่อยูใ่กลกั้บ
อปุกรณ์ทางการแพทย์, น้ํามนัเชือ้เพลงิ, สารเคม ีหรอืบรเิวณทีม่กีารระเบดิ

บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง
เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถประกอบหรอืซอ่มอปุกรณ์ตา่งๆ
ของเครือ่งได ้
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อปุกรณ์เสรมิและแบตเตอรี่
เลอืกใชแ้ตอ่ปุกรณ์เสรมิและแบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการรับรองเทา่นัน้ หา้มตอ่
โทรศัพทเ์ขา้กบัอปุกรณ์ทีไ่มส่ามารถใชง้านร่วมกนัได ้

กนันํา้
โทรศัพทข์องคณุไมก่นัน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้

ชิน้สว่นทีท่ําจากแกว้
ฝาดา้นหนา้ของเครือ่งทํามาจากแกว้ แกว้ชนดินีส้ามารถแตกกระจาย หากทํา
เครือ่งหลน่บนพืน้ผวิทีแ่ข็งหรอืไดรั้บการกระทบอยา่งแรง หากมกีารแตก อยา่
พยายามสมัผัสสว่นทีทํ่าจากแกว้ หรอืพยายามนําเศษแกว้ทีแ่ตกออกจากเครือ่ง
หยดุการใชเ้ครือ่งจนกวา่จะเปลีย่นชิน้สว่นทีเ่ป็นแกว้โดยชา่งผูเ้ชีย่วชาญ

เกีย่วกบัโทรศพัทข์องคณุ
โทรศัพทไ์รส้ายทีอ่ธบิายไวใ้นคูม่อืฉบับนีไ้ดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้น เครอืขา่ย UMTS 900,
1900, 2100 และเครอืข่าย GSM 850, 900, 1800, 1900 โปรดตดิตอ่ขอรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัระบบเครอืขา่ยจากผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทข์องคณุ

โทรศัพทข์องคณุรองรับการเชือ่มตอ่หลายวธิี และโทรศัพทข์องคณุเสีย่งตอ่ไวรัส และ
เนือ้หาทีม่อีนัตรายอืน่ๆ เชน่เดยีวกบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ ควรปฏบิัตดิว้ยความระมัดระวงัใน
การใชข้อ้ความ การขอเชือ่มตอ่ การเรยีกดู และการดาวนโ์หลด ตดิตัง้และเลอืกใชเ้ฉพาะ
บรกิารและซอฟตแ์วรจ์ากแหลง่ทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ึง่มมีาตรการดา้นความปลอดภัยและการ
ป้องกนัเพยีงพอ เชน่ แอปพลเิคชัน่ทีม่ ีSymbian Signed หรอืผา่นการทดสอบ Java
Verified™ เทา่นัน้ ควรใชก้ารพจิารณาอยา่งรอบคอบในการตดิตัง้ซอฟตแ์วรป้์องกันไวรัส
และซอฟตแ์วรด์า้นความปลอดภัยอืน่ๆ ลงในโทรศัพทข์องคณุและคอมพวิเตอรท์ีใ่ช ้

อ

โทรศัพทข์องคณุอาจมบีุค๊มารค์และลงิคสํ์าหรับไซตอ์นิเทอรเ์น็ตจากบรษัิทภายนอกตดิตัง้
ไวล้ว่งหนา้แลว้และอาจยอมใหเ้ขา้เว็บไซตข์องบรษัิทอืน่ได  ้เว็บไซตเ์หลา่นีไ้มไ่ดอ้ยูใ่น
เครอืของ Nokia และ Nokia ไมรั่บประกันหรอืรับผดิชอบใดๆ ตอ่เว็บไซตเ์หลา่นี้ หากคณุเขา้
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ใชเ้ว็บไซตด์ังกลา่ว ควรใชค้วามระมัดระวงัในเรือ่งของความปลอดภัยหรอืเนือ้หาของ
เว็บไซต์

คาํเตอืน:
คณุตอ้งเปิดเครือ่งกอ่นเริม่ใชง้านคณุสมบัตติา่งๆ ของเครือ่ง ยกเวน้นาฬกิาปลกุ หา้มเปิด
เครือ่ง เมือ่การใชง้านโทรศัพทไ์รส้ายอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนหรอือนัตราย

ขณะทีใ่ชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งนี้ คณุควรเคารพตอ่กฎหมายและจารตีประเพณีทอ้งถิน่ทัง้หมด
ความเป็นสว่นตัว สทิธสิว่นบคุคลของผูอ้ืน่ และลขิสทิธิ ์การคุม้ครองดา้นลขิสทิธิจ์ะชว่ย
ป้องกนัการคัดลอก การแกไ้ข หรอืการโอนภาพ เพลง และเนือ้หาบางสว่นได ้

คณุควรทําสําเนาสํารองหรอืจดบันทกึเป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับขอ้มลูสําคัญทัง้หมดที่
จัดเก็บไวใ้นเครือ่งดว้ยเสมอ

เมือ่ตอ้งการตอ่โทรศัพทกั์บอปุกรณ์ชนดิอืน่ๆ โปรดอา่นคูม่อืของอปุกรณ์นัน้ๆ เพือ่ศกึษา
ขอ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบัความปลอดภัย หา้มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กับอปุกรณ์ทีไ่มส่ามารถใช ้
งานรว่มกนัได ้

รปูภาพทีป่รากฏในคูม่อืฉบบันีอ้าจแตกตา่งจากภาพทีป่รากฏบนหนา้จอโทรศัพทข์องคณุ

โปรดดขูอ้มลูทีสํ่าคัญอืน่ๆ เกีย่วกบัโทรศัพทไ์ดจ้ากคูม่อืผูใ้ช ้

บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย
คณุตอ้งสมัครขอใชบ้รกิารกบัผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทไ์รส้ายกอ่นเริม่ใชง้านโทรศัพท์ บาง
คณุสมบัตไิมส่ามารถทํางานไดบ้นทกุเครอืขา่ย คณุสมบัตติา่งๆ อาจตอ้งการใหค้ณุทําขอ้
ตกลงเฉพาะกบัผูใ้หบ้รกิารกอ่นจงึจะสามารถใชง้านได  ้บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย
เกีย่วขอ้งกับการรับสง่ขอ้มลู โปรดตรวจสอบคา่ธรรมเนยีมในระบบเครอืขา่ยหลักของคณุ
และเมือ่ใชบ้รกิารขา้มเครอืขา่ยจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ ผูใ้หบ้รกิารสามารถใหคํ้าอธบิายถงึ
คา่บรกิารทีเ่รยีกเก็บ ในบางเครอืขา่ย อาจมขีอ้จํากดัทีส่ง่ผลกระทบตอ่การใชง้านคณุสมบัติ
บางอยา่งของโทรศัพทเ์ครือ่งนีท้ีต่อ้งไดรั้บการสนับสนุนจากระบบเครอืขา่ย  เชน่ การ
สนับสนุนสําหรับเทคโนโลยเีฉพาะ เชน่ โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ทีทํ่างาน
บนโปรโตคอล TCP/IP และตัวอกัษรในภาษาตา่งๆ

8 ความปลอดภยั



ผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทอ์าจขอใหร้ะบบยกเลกิหรอืปิดการใชง้านคณุสมบัตบิางอยา่งในเครือ่ง
ของคณุ ถา้เป็นเชน่นัน้ คณุสมบัตเิหลา่นีจ้ะไมป่รากฏในเมนูบนเครือ่ง โทรศัพทข์องคณุอาจ
มรีายการทีกํ่าหนดเอง เชน่ ชือ่เมนู ลําดับของเมนู และไอคอน
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การเร ิม่ตน้ใชง้าน

ปุ่ มและสว่นประกอบ

1 - หูฟัง

2 - หนา้จอแบบสมัผัส

3 - ปุ่ มเมนู

4 - ปุ่ มโทร

5 - เซนเซอรแ์สง

6 - กลอ้งรอง

7 - ปุ่ มสือ่

8 - เซนเซอรร์ะยะใกล ้

9 - ปุ่ มวางสาย

10 การเร ิม่ตน้ใชง้าน



10 - ปุ่ มเปิด/ปิด

11 - ชอ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์

12 - ชอ่งเสยีบ Nokia AV (3.5 มม.)

13 - ชอ่งเสยีบ Micro USB

14 - ปุ่ มระดับเสยีง/ยอ่/ขยาย

15 - เลนสก์ลอ้ง

16 - สวติชล็์อค

17 - ปุ่ มจับภาพ

18 - ไมโครโฟน

19 - แฟลชกลอ้ง

20 - ลําโพง

21 - ฝาชอ่งใสซ่มิการด์

ขณะทีใ่ชง้าน เชน่ สายวดิโีอทีใ่ช ้และการเชือ่มตอ่ขอ้มลูความเร็วสงู ตอ่เนือ่งเป็นเวลานาน
โทรศัพทอ์าจรอ้นขึน้ ในกรณีสว่นใหญ่ สภาพนีถ้อืเป็นเรือ่งปกต ิหากคณุสงัเกตเหน็วา่เครือ่ง
ทํางานผดิปกต ิใหนํ้าไปยังศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บการรับรองใกลบ้า้นคณุ

อยา่ปิดบรเิวณเหนอืหนา้จอสมัผัสดว้ยฟิลม์หรอืเทปป้องกนัรอยขดูขดี  เป็นตน้
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การใสซ่มิการด์และแบตเตอรี่
การใสซ่มิการด์

ขอ้สําคญั: เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้กบัซมิการด์ ควรถอดแบตเตอรีอ่อกกอ่น
ทีค่ณุจะใสห่รอืถอดซมิการด์

ขอ้สําคญั: อยา่ใชซ้มิการด์แบบ mini-UICC หรอืทีเ่รยีกอกีอยา่งวา่ซมิการด์แบบ
micro หรอืซมิการด์แบบ micro ทีม่อีะแดปเตอรแ์ปลง หรอืซมิการด์ทีม่คีัทเอาทแ์บบ mini-
UICC (ดภูาพ) ในอปุกรณ์นี้ ซมิการด์แบบ micro มขีนาดเล็กกวา่ซมิการด์ท่ัวไป อปุกรณ์นี้
ไมส่นับสนุนการใชซ้มิการด์แบบ micro และการใชซ้มิการด์ทีใ่ชง้านร่วมกนัไมไ่ดอ้าจทําให ้
เกดิความเสยีหายกบัการด์หรอืตัวเครือ่ง รวมทัง้ขอ้มลูทีจั่ดเก็บไวใ้นการด์อาจไดรั้บความ
เสยีหาย

1 ถอดฝาครอบดา้นหลัง
2 ถา้ใสแ่บตเตอรีไ่ว ้ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อก

ปิดโทรศัพทแ์ละปลดการเชือ่มตอ่โทรศัพทจ์ากอปุกรณ์ชารจ์ทกุครัง้กอ่นถอด
แบตเตอรี่

12 การเร ิม่ตน้ใชง้าน



3 เปิดฝาชอ่งใสซ่มิการด์

4 ใสซ่มิการด์ลงในชอ่ง ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่หนา้สมัผัสของการด์หงายขึน้ และมมุตัดหนัไป
ทางตัวเครือ่ง ใสซ่มิการด์เขา้ไป

5 ปิดฝาชอ่งใสซ่มิการด์ ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ปิดฝาสนทิดแีลว้

หากใสซ่มิการด์ไมเ่ขา้ที ่จะสามารถใชโ้ทรศัพทไ์ดแ้ตร่ปูแบบออฟไลนเ์ทา่นัน้
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การใสแ่บตเตอรี่

1 ใสแ่บตเตอรี่

2 ในการใสฝ่าครอบกลับเขา้ที ่ใหว้างสลักล็อคดา้นบนเขา้ไปในชอ่ง โดยใหก้ดฝาครอบ
ลงตรงกลางกอ่น เพือ่ใหส้ลักตรงกลางล็อคเขา้ที่ เมือ่สลักล็อคทีอ่ยูต่รงกลางเขา้ทีแ่ลว้
ใหก้ดฝาครอบลงทีด่า้นลา่งของโทรศัพท์

โปรดดทูี ่“การถอดซมิการด์” หนา้ 37

การชารจ์แบตเตอรี่
แบตเตอรีข่องคณุไดรั้บการชารจ์จากโรงงานมาบา้งแลว้ หากเครือ่งแสดงสญัลักษณ์
แบตเตอรีอ่อ่น ใหป้ฏบิัตดิังนี้

1 เสยีบอปุกรณ์ชารจ์ทีเ่ตา้รับทีผ่นัง
2 เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัโทรศัพท์

14 การเร ิม่ตน้ใชง้าน



3 เมือ่เครือ่งแสดงวา่มกีารชารจ์แบตเตอรีจ่นเต็มแลว้ ใหถ้อดเครือ่งชารจ์ออกจาก
โทรศัพท ์และออกจากเตา้รับทีผ่นัง

คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีต่ามระยะเวลาทีกํ่าหนด และคณุสามารถใชโ้ทรศัพท์
ระหวา่งการชารจ์ได ้หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดง
การชารจ์จะปรากฏขึน้บนหนา้จอหรอืกอ่นทีจ่ะสามารถโทรออกได ้

เคล็ดลบั: ถอดเครือ่งชารจ์ออกจากเตา้รับทีผ่นัง เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน เครือ่งชารจ์ทียั่งเสยีบอยู่
กบัเตา้รับจะใชพ้ลังงานไฟฟ้าตอ่ไป แมว้า่จะไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัโทรศัพทก็์ตาม
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การเปิดเครือ่ง

1 กดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไว ้
2 หากเครือ่งขอใหค้ณุป้อนรหสั PIN หรอืรหสัล็อค ใหค้ณุป้อน แลว้เลอืก ตกลง หาก

ตอ้งการลบตัวเลข เลอืก  รหัสล็อคทีกํ่าหนดใหจ้ากโรงงานคอื 12345
3 เลอืกตําแหน่งทีค่ณุอยู่ หากคณุเลอืกตําแหน่งผดิโดยไมต่ัง้ใจ ใหเ้ลอืก กลบั
4 ป้อนวนัทีแ่ละเวลา ขณะทีใ่ชร้ปูแบบเวลาเป็น 12 ชัว่โมง ในการสลับระหวา่ง a.m. กับ

p.m. ใหเ้ลอืกตัวเลขใดตัวเลขหนึง่

การล็อคหรอืปลดล็อคปุ่ มและหนา้จอสมัผสั
คณุสามารถล็อคเครือ่งเพือ่ป้องกนัไมใ่หก้ดปุ่ มโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ เชน่ เมือ่โทรศัพทข์องคณุอยู่
ในกระเป๋ากางเกงหรอืกระเป๋า

เลือ่นสวติชล็์อค

เมือ่มกีารล็อคปุ่ มและหนา้จอ หนา้จอจะปิดลงและปุ่ มจะไมทํ่างาน

อาจมกีารล็อคปุ่ มและหนา้จอโดยอตัโนมัตหิลังจากชว่งระยะเวลาหนึง่ทีไ่มม่กีารใชง้าน

16 การเร ิม่ตน้ใชง้าน



การเปลีย่นการต ัง้คา่การล็อคหนา้จอและปุ่ มอตัโนมตั ิ
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> ป้องกนัปุ่ มอตัโนมตั ิและ
ตัวเลอืกทีต่อ้งการ

หนา้จอหลกั
หนา้จอหลักเป็นจดุเริม่ตน้ทีค่ณุสามารถเก็บรวบรวมทางลัดรายชือ่หรอืแอปพลเิคชัน่ที่
สําคัญทัง้หมดของคณุไว ้

องคป์ระกอบหนา้จออนิเตอรแ์อคทฟี

หากตอ้งการเปิดแอปพลเิคชัน่นาฬกิา ใหเ้ลอืกนาฬกิา (1)

ในการเปิดปฏทินิหรอืเปลีย่นรปูแบบ ใหเ้ลอืกวนัทีห่รอืชือ่รปูแบบ (2)
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หากตอ้งการดหูรอืแกไ้ขการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ (  ) ด ูLAN ไรส้าย (WLAN) ทีม่อียูใ่นกรณี
ทีม่กีารเปิดใชง้านการสแกน WLAN หรอืหากตอ้งการดเูหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดดํ้าเนนิการ ให ้
เลอืกมมุบนดา้นขวา (3)

ในการโทรออก ใหเ้ลอืก โทรศพัท ์หรอื  (4)

หากตอ้งการเปิดรายการรายชือ่ ใหเ้ลอืก รายชือ่ หรอื  (5)

หากตอ้งการเปิดเมนูหลัก ใหก้ดปุ่ มเมนู (6)

การเร ิม่ตน้การใชแ้ถบรายชือ่
หากตอ้งการเริม่ใชแ้ถบรายชือ่ และตอ้งการเพิม่รายชือ่ไปยังหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก  > ตวั
เลอืก > ชือ่ใหม ่และทําตามคําแนะนํา

การเปลีย่นลกัษณะหนา้จอหลกั
ในการเปลีย่นลักษณะหนา้จอหลักหรอืทางลัด ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ สว่น
บคุคล > หนา้จอหลกั

การปดัเพือ่ปลดล็อค
หากตอ้งการปลดล็อคหนา้จอโทรศัพท์ ใหก้ดปุ่ มเมนู และปัดหนา้จอ นอกจากนี้ คณุยัง
สามารถปัดหนา้จอทีล็่อคอยูเ่พือ่รับโทรศัพท์ หยดุเสยีงเตอืนปฏทินิ หรอืหยดุหรอืเลือ่น
เสยีงปลกุของนาฬกิาไดอ้กีดว้ย ทําตามคําแนะนําทีป่รากฏ

ปุ่ มเพลง
เมือ่เลน่เพลงหรอืวทิยเุป็นพืน้หลังอยู่ ปุ่ มเพลง (เลน่/หยดุชัว่คราว ยอ้นกลับ ขา้มไปขา้ง
หนา้) จะแสดงขึน้ในหนา้จอหลัก

18 การเร ิม่ตน้ใชง้าน



ปุ่ มสือ่

ในการเขา้ใชแ้อปพลเิคชัน่ เชน่ เครือ่งเลน่เพลงหรอืเบราเซอร์ ใหเ้ลอืกปุ่ มสือ่ ( ) เพือ่เปิด
แถบสือ่ และเลอืกแอปพลเิคชัน่

เคล็ดลบั: ใชน้ิว้กดทีไ่อคอนคา้งไวเ้พือ่ดชูือ่แอปพลเิคชัน่ ในการเปิดแอปพลเิคชัน่ ให ้
ปลอ่ยนิว้ออก หรอืใหเ้ลือ่นนิว้ออกจากไอคอน

การเขา้สูเ่มนู
หากตอ้งการเขา้สูเ่มนู ใหก้ดปุ่ มเมนู

ในการเปิดแอปพลเิคชัน่หรอืโฟลเดอรใ์นเมนู ใหเ้ลอืกรายการนัน้

การดาํเนนิการบนหนา้จอแบบสมัผสั
การแตะและแตะสองคร ัง้

ในการเปิดแอปพลเิคชัน่หรอืสว่นประกอบอืน่ๆ บนหนา้จอแบบสมัผัส ปกตแิลว้คณุสามารถ
ใชน้ิว้แตะเปิดสิง่ทีต่อ้งการได ้อยา่งไรก็ตาม ในการเปิดรายการตอ่ไปนี้ คณุตอ้งแตะสองครัง้
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• แสดงรายการในแอปพลเิคชัน่ เชน่ โฟลเดอรฉ์บับรา่งในรายการโฟลเดอรใ์นเมนู
ขอ้ความ

เคล็ดลบั: เมือ่คณุเปิดมมุมองรายการ จะมกีารไฮไลตร์ายการแรกเอาไวแ้ลว้ ในการเปิด
รายการทีไ่ฮไลต ์ใหแ้ตะหนึง่ครัง้

• แอปพลเิคชัน่และโฟลเดอรใ์นเมนูเมือ่ใชป้ระเภทมมุมองรายการ
• ไฟลใ์นรายการไฟล ์เชน่ ภาพในมมุมองภาพและวดิโีอในคลังภาพ

หากคณุแตะทีไ่ฟลห์รอืรายการทีค่ลา้ยคลงึกนัหนึง่ครัง้ ไฟลจ์ะไมเ่ปิดขึน้ แตจ่ะมกีาร
ไฮไลตท์ีไ่ฟล ์ในการดตูัวเลอืกทีม่สํีาหรับรายการ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก หรอืเลอืกไอคอน
จากแถบเครือ่งมอื หากมี

เลอืก

ในเอกสารสําหรับผูใ้ชน้ี้ การเปิดแอปพลเิคชัน่หรอืรายการโดยการแตะหนึง่หรอืสองครัง้
เรยีกวา่ “การเลอืก” หากคณุตอ้งการเลอืกรายการหลายรายการอยา่งตอ่เนือ่ง  จะมกีารแยก
ขอ้ความทีแ่สดงใหเ้ลอืกดว้ยลกูศร

ตวัอยา่ง: ในการเลอืก ตวัเลอืก > วธิใีช ้ใหแ้ตะ ตวัเลอืก จากนัน้แตะ วธิใีช้

การลาก

ในการลาก ใหว้างนิว้บนหนา้จอ และเลือ่นนิว้ไปมาบนหนา้จอ

ตวัอยา่ง: ในการเลือ่นขึน้หรอืลงบนเว็บเพจ ใหล้ากเพจดังกลา่วดว้ยนิว้ของคณุ
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การปดั

ในการปัด ใหเ้ลือ่นนิว้ไปทางซา้ยหรอืขวาบนหนา้จออยา่งรวดเร็ว

ตวัอยา่ง: ขณะดภูาพ หากตอ้งการดภูาพถัดไปหรอืกอ่นหนา้ ใหปั้ดภาพไปทางซา้ยหรอื
ขวาตามลําดับ

เคล็ดลบั: เมือ่หนา้จอสมัผัสล็อคอยู่ หากตอ้งการรับสาย หรอืหยดุเสยีงปลกุหรอืการเตอืน
ปฏทินิ ใหปั้ดหนา้จอ ทําตามคําแนะนําทีป่รากฏ

การเลือ่น

หากตอ้งการเลือ่นขึน้หรอืลงในรายการทีม่แีถบเลือ่น ใหล้ากตัวเลือ่นของแถบเลือ่น

ในการเลือ่นรายการยาวๆ ใหต้วดัทีร่ายการ ยิง่คณุตวดัเร็วเทา่ไหร่ รายการก็ยิง่เลือ่นเร็ว
เทา่นัน้ หากคณุตวดัขึน้ รายการจะเลือ่นลงไปเรือ่ยๆ
ในการเลอืกรายการจากรายการแบบหมนุและหยดุการเคลือ่นที่ ใหแ้ตะทีร่ายการนัน้

เคล็ดลบั: ในการดคํูาอธบิายโดยยอ่ของไอคอน ใหว้างนิว้ของคณุบนไอคอน ทัง้นีอ้าจไมม่ี
คําอธบิายใหสํ้าหรับบางไอคอน

ไฟหนา้จอแบบสมัผสั

ไฟหนา้จอแบบสมัผัสจะดับลงเมือ่ไมม่กีารใชง้านในระยะเวลาหนึง่
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ในการเปิดไฟหนา้จอแบบสัมผัส ใหแ้ตะทีห่นา้จอ

หากหนา้จอแบบสัมผัสและปุ่ มล็อคอยู่ การแตะหนา้จอจะไมทํ่าใหไ้ฟหนา้จอเปิดขึน้ ในการ
ปลดล็อคหนา้จอและปุ่ ม ใหเ้ลือ่นสวติชล็์อค

การเปลีย่นเสยีงเรยีกเขา้
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ สว่นบคุคล > รปูแบบ

คณุสามารถใชรู้ปแบบเพือ่ตัง้คา่และกําหนดเสยีงเรยีกเขา้ แบบเสยีงเตอืนขอ้ความ และ
แบบเสยีงอืน่สําหรับเหตกุารณ์ สภาพแวดลอ้ม หรอืกลุม่ผูโ้ทร
ในการปรับแตง่รปูแบบ เลอืกรปูแบบ แลว้เลอืก ตวัเลอืก > ปรบัต ัง้คา่

การสนบัสนุน
เมือ่คณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกับวธิกีารใชผ้ลติภัณฑข์องคณุ หรอืคณุไมแ่น่ใจวา่
โทรศัพทข์องคณุควรจะทํางานอยา่งไร ใหอ้า่นคูม่อืผูใ้ชใ้นโทรศัพทข์องคณุ เลอืก เมนู >
วธิใีช้

หากการดําเนนิการขา้งตน้ไมส่ามารถชว่ยแกปั้ญหาได  ้ใหป้ฏบิัตติามขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึง่
ตอ่ไปนี้

• รบีตูโทรศัพทข์องคณุ ปิดโทรศัพทแ์ละถอดแบตเตอรีอ่อก หลังจากนัน้ประมาณหนึง่
นาท ีใหใ้สแ่บตเตอรีแ่ลว้เปิดโทรศัพท์

• อพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุ
• เรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ

หากปัญหาของคณุยังคงยังไมไ่ดรั้บการแกไ้ข ใหต้ดิตอ่ Nokia สําหรับตัวเลอืกการ
ซอ่มแซม ไปที ่www.nokia.co.th/repair กอ่นทีจ่ะสง่โทรศัพทข์องคณุสําหรับการ
ซอ่มแซม ใหสํ้ารองขอ้มลูของคณุทกุครัง้
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บรกิารของ Nokia
คณุสามารถใชบ้รกิารตา่งๆ ของ Nokia ในการคน้หาสถานทีแ่ละบรกิารใหม่ๆ  และใชต้ดิตอ่
กบัเพือ่นๆ ของคณุ ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถทําสิง่ตอ่ไปนี้

• ดาวนโ์หลดเกมส ์แอปพลเิคชัน่ วดิโีอ และเสยีงเรยีกเขา้ไปยังโทรศัพทข์องคณุ
• คน้หาเสน้ทางดว้ยการนําทางทางรถยนตแ์ละการเดนิเทา้ฟรี  วางแผนการเดนิทาง และ

ดสูถานทีบ่นแผนที่
• รับอเีมลของ Nokia ทีส่นับสนุนโดยบัญช ีYahoo! ฟรี
• ดาวนโ์หลดเพลง

บางรายการไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย แตบ่างรายการอาจมคีา่ใชจ้า่ย

และบรกิารทีม่อีาจแตกตา่งกนัไปตามประเทศหรอืภมูภิาค และรองรับเฉพาะบางภาษา
เทา่นัน้

คณุจําเป็นตอ้งมบีัญช ีNokia เพือ่ใชบ้รกิารของ Nokia เมือ่คณุเขา้ใชบ้รกิารจากโทรศัพท์
ของคณุ คณุจะไดรั้บแจง้ใหส้รา้งบัญชี

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปที ่www.nokia.com/support

เกีย่วกบั Ovi Store
 ในรา้นคา้ Ovi คณุสามารถดาวนโ์หลดเกมสโ์ทรศัพทม์อืถอื แอปพลเิคชัน่ วดิโีอ รปูภาพ

ลักษณะ และเสยีงเรยีกเขา้ลงบนโทรศัพทข์องคณุ ไอเท็มบางอยา่งไมค่ดิคา่บรกิาร แตบ่าง
อยา่งคณุจําเป็นตอ้งชาํระเงนิโดยใชบั้ตรเครดติหรอืผา่นทางใบเรยีกเก็บเงนิคา่โทรศัพท์
ของคณุ ความพรอ้มใหบ้รกิารของวธิกีารชําระเงนิจะขึน้อยูก่บัประเทศทีค่ณุอยูแ่ละผูใ้ห ้
บรกิารเครอืขา่ยของคณุ รา้นคา้ Ovi มเีนือ้หาทีใ่ชร่้วมกนัไดก้บัโทรศัพทม์อืถอืของคณุ รวม
ทัง้ทีส่อดคลอ้งกบัรสนยิมและทีต่ัง้ของคณุ

การคน้หาวธิใีช้

วธิใีชใ้นอปุกรณ์
อปุกรณ์ของคณุมคํีาแนะนําเพือ่ชว่ยในการใชง้านแอปพลเิคชัน่ในอปุกรณ์ของคณุ
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ในการเปิดขอ้ความวธิใีชจ้ากเมนูหลัก ใหเ้ลอืก เมน ู> วธิใีช ้และแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุ
ตอ้งการอา่นคําแนะนํา

เมือ่แอปพลเิคชัน่เปิดขึน้ หากตอ้งการเขา้ถงึขอ้ความวธิใีชสํ้าหรับมมุมองปัจจุบัน เลอืก ตวั
เลอืก > วธิใีช้

ขณะทีค่ณุกําลังอา่นคําแนะนํา หากตอ้งการเปลีย่นขนาดของขอ้ความวธิใีช  ้เลอืก ตวั
เลอืก > ลดขนาดแบบอกัษร หรอื เพิม่ขนาดแบบอกัษร

คณุอาจพบลงิคข์องหัวขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งตอนทา้ยของขอ้ความวธิใีช ้
หากคณุเลอืกคําทีข่ดีเสน้ใต ้คําแนะนําสัน้ๆ จะปรากฏขึน้

ขอ้ความวธิใีชใ้ชส้ญัลักษณ์ตอ่ไปนี้

เชือ่มตอ่ไปยังหวัขอ้วธิใีชท้ีเ่กีย่วขอ้ง
เชือ่มตอ่ไปยังแอปพลเิคชัน่ทีกํ่าลังเอย่ถงึ

ขณะอา่นคําแนะนํา หากตอ้งการสลับการใชง้านระหวา่งวธิใีชก้บัแอปพลเิคชัน่ทีเ่ปิดอยูแ่ต่
ไมแ่สดงผลบนหนา้จอ เลอืก ตวัเลอืก > แสดงแอปฯทีเ่ปิด และแอปพลเิคชัน่ทีต่อ้งการ

การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัทโ์ดยใชพ้ซีขีองคณุ
คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ Nokia Ovi Suite สําหรับคอมพวิเตอรเ์พือ่อพัเดตซอฟแวร์
โทรศัพทข์องคณุ คณุตอ้งมเีครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
ความเร็วสงู และสายเคเบลิขอ้มลู USB ใชง้านรว่มกนัไดเ้พือ่เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกับ
พซีี

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิและตอ้งการดาวนโ์หลดแอปพลเิคชัน่ Nokia Ovi Suite โปรดไป
ที ่www.nokia.com/software

การต ัง้คา่
โดยปกต ิโทรศัพทข์องคณุจะมกีารกําหนดการตัง้คา่ MMS, GPRS, การสตรมี และ
อนิเทอรเ์น็ตเคลือ่นทีไ่วใ้นโทรศัพทแ์ลว้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับขอ้มลูผูใ้หบ้รกิารระบบเครอืขา่ยของ
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คณุ ผูใ้หบ้รกิารอาจตดิตัง้การตัง้คา่ตา่งๆ ไวใ้นโทรศัพทข์องคณุเรยีบรอ้ยแลว้ หรอืคณุอาจ
ขอรับหรอืสง่คําขอการตัง้คา่จากผูใ้หบ้รกิารระบบเครอืขา่ยในรปูแบบขอ้ความพเิศษได ้

รหสัผา่น

รหสั PIN หรอื PIN2

(ตัวเลข 4-8 หลัก)

รหสัเหลา่นีป้้องกนัซมิการด์ของคณุจากการใชโ้ดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาตหรอืการใชท้ีจํ่าเป็นในการเขา้ถงึคณุสมบัตบิางอยา่ง

คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุใหถ้ามหารหสั PIN เมือ่คณุเปิด
เครือ่งได ้

หากรหสันีไ้มไ่ดใ้หม้าพรอ้มกบัซมิการด์ หรอืคณุลมืรหสัดังกลา่ว
โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

หากคณุป้อนรหสัผดิตดิตอ่กนัสามครัง้ คณุตอ้งยกเลกิการปิดกัน้
รหสัดว้ยรหสั PUK หรอื PUK2

รหสั PUK หรอื PUK2

(ตัวเลข 8 หลัก)

รหสัเหลา่นีใ้ชสํ้าหรับการยกเลกิการปิดกัน้รหสั PIN หรอื PIN2

หากรหสันีไ้มไ่ดใ้หม้าพรอ้มกบัซมิการด์ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
ของคณุ

หมายเลข IMEI

(ตัวเลข 15 หลัก)

หมายเลขนีใ้ชเ้พือ่ระบโุทรศัพทท์ีใ่ชไ้ดใ้นเครอืขา่ย หมายเลขดัง
กลา่วสามารถใชเ้พือ่ปิดกัน้เมือ่โทรศัพทถ์กูขโมยได  ้เป็นตน้

หากตอ้งการดหูมายเลข IMEI ใหโ้ทร *#06#

รหสัล็อค (รหสั
โทรศัพท)์

(อยา่งตํา่ 4 ตัวเลข
หรอืตัวอกัษร)

วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุใหถ้ามหารหสัล็อคทีค่ณุกําหนด

คณุควรรักษารหสัไวเ้ป็นความลับ และเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยแยก
จากตัวเครือ่ง

หากคณุลมืรหสัและล็อคเครือ่งไว ้คณุจะตอ้งนําเครือ่งไปทีศ่นูย์
บรกิาร ทัง้นีอ้าจมกีารคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ และขอ้มลูสว่นบคุคล
ทัง้หมดในเครือ่งของคณุอาจถกูลบออกไป
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สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูย ์Nokia Care หรอืตัวแทน
จําหน่ายโทรศัพทข์องคณุ

การยดือายกุารใชง้านแบตเตอรี่
คณุสมบัตติา่งๆ ในเครือ่งของคณุจะสิน้เปลอืงพลังงานแบตเตอรีม่ากขึน้ และลดอายกุารใช ้
งานแบตเตอรีล่ง ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ โปรดอยา่ลมืวา่:

• คณุสมบัตทิีใ่ชเ้ทคโนโลย ีBluetooth หรอืใหค้ณุสมบัตใิดๆ ทํางานอยูโ่ดยไมแ่สดงผล
บนหนา้จอในขณะใชค้ณุสมบัตอิืน่ จะสิน้เปลอืงพลังงานแบตเตอรีม่ากขึน้ ปิดการใช ้
งานเทคโนโลย ีBluetooth เมือ่ไมจํ่าเป็นตอ้งใช ้

• คณุสมบัตทิีใ่ช ้LAN ไรส้าย (WLAN) หรอืใหค้ณุสมบัตใิดๆ ทํางานอยูโ่ดยไมแ่สดงผล
บนหนา้จอในขณะใชค้ณุสมบัตอิืน่ จะสิน้เปลอืงพลังงานแบตเตอรีม่ากขึน้ WLAN ใน
โทรศัพท ์Nokia ของคณุจะปิดการใชง้านเมือ่คณุไมพ่ยายามเชือ่มตอ่ ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่
กบัจดุเชือ่มตอ่อืน่ หรอืไมไ่ดส้แกนหาระบบเครอืขา่ยทีม่อียู่ ในการลดการใชแ้บตเตอรี่
คณุสามารถกําหนดใหโ้ทรศัพทข์องคณุไมส่แกน หรอืสแกนนอ้ยลงเพือ่หาเครอืขา่ยที่
มอียูใ่นพืน้หลัง

• หากคณุตัง้คา่ การเชือ่มตอ่ GPRS เป็น เมือ่วา่ง ในการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ และไมม่ี
พืน้ทีค่รอบคลมุสําหรับขอ้มลูแบบแพคเก็ต (GPRS) โทรศัพทจ์ะพยายามสรา้งการ
เชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ตเป็นระยะๆ ในการยดือายกุารใชง้านโทรศัพทข์องคณุ ให ้
เลอืก การเชือ่มตอ่ GPRS > เมือ่ตอ้งการ

• แอปพลเิคชัน่แผนทีจ่ะดาวนโ์หลดขอ้มลูแผนทีใ่หมเ่มือ่คณุยา้ยไปยังบรเิวณใหมใ่น
แผนที ่ซึง่จะสิน้เปลอืงพลังงานแบตเตอรีม่ากขึน้ คณุสามารถป้องกนัการดาวนโ์หลด
แผนทีใ่หมโ่ดยอตัโนมัตไิด ้

• หากความแรงของสญัญาณเครอืขา่ยเซลลลูา่รแ์ตกตา่งกนัมากในพืน้ทีข่องคณุ
โทรศัพทจ์ะตอ้งสแกนหาระบบเครอืขา่ยทีม่อียูซ้ํ่า ซึง่จะทําใหส้ิน้เปลอืงพลังงาน
แบตเตอรีม่ากขึน้

หากตัง้คา่โหมดเครอืขา่ยเป็นโหมดคูใ่นการตัง้คา่ระบบเครอืขา่ย โทรศัพทจ์ะคน้หา
ระบบเครอืขา่ย UMTS คณุสามารถตัง้คา่โทรศัพทใ์หใ้ชเ้ฉพาะเครอืขา่ย GSM ได ้หาก
ตอ้งการใชเ้ฉพาะเครอืขา่ย GSM เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > เครอื
ขา่ย > โหมดระบบ > GSM
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• ไฟดา้นหลังบนหนา้จอทําใหส้ิน้เปลอืงพลังงานแบตเตอรีม่ากขึน้  ในการตัง้คา่การแสดง
ผล คณุสามารถเปลีย่นระยะเวลาทีไ่ฟพืน้หลังดับลงหลังครบกําหนด และปรับเซนเซอร์
แสงทีต่รวจจับสภาพแสงและปรับความสวา่งของจอแสดงผล เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่
และ โทรศพัท ์> จอภาพ > เวลาแสงสวา่ง หรอื ตวัตรวจจบัแสง

• หากปลอ่ยใหแ้อปพลเิคชัน่ทํางานอยูเ่ป็นพืน้หลัง จะสิน้เปลอืงพลังงานแบตเตอรีม่าก
ในการปิดแอปพลเิคชัน่ทีไ่มใ่ชง้าน ใหก้ดปุ่ มเมนูคา้งไว ้และเลอืก ตวัเลอืก > แสดง
แอปฯทีเ่ปิด และนําทางไปยังแอปพลเิคชัน่โดยใชปุ้่ มเมนู กดปุ่ มเมนูคา้งไว ้และเลอืก
ออก

การเพิม่หนว่ยความจําทีม่อียู่
คณุตอ้งการหน่วยความจําทีม่อียูภ่ายในเครือ่งเพิม่เตมิสําหรับแอปพลเิคชัน่และเนือ้หาใหม่
หรอืไม่

การดปูรมิาณพืน้ทีว่า่งทีใ่ชไ้ดสํ้าหรบัขอ้มลูแตล่ะประเภท
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ทีท่ํางาน > ตวัจดัไฟล์

คณุสมบัตใินโทรศัพทจํ์านวนมากจะใชห้น่วยความจําเพือ่เก็บขอ้มลู  โทรศัพทจ์ะแจง้คณุ
หากหน่วยความจําในทีต่ัง้หน่วยความจําเหลอืนอ้ย

การเพิม่หนว่ยความจําทีม่อียู่
ถา่ยโอนขอ้มลูไปยังหน่วยความจําขนาดใหญห่รอืคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านร่วมกนัได ้

ในการลบขอ้มลูทีไ่มต่อ้งการใช ้ใชต้ัวจัดการไฟลห์รอืเปิดแอปพลเิคชัน่สําหรับลบ คณุ
สามารถลบรายการตา่งๆ ตอ่ไปนี้

• ขอ้ความในโฟลเดอรใ์นการรับสง่ขอ้ความ และขอ้ความอเีมลทีด่งึมาในกลอ่งจดหมาย
• เว็บเพจทีจั่ดเก็บไว ้
• ขอ้มลูตดิตอ่
• บันทกึปฏทินิ
• แอปพลเิคชัน่ทีอ่ยูใ่นตัวจัดการแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุไมต่อ้งการใชอ้กีตอ่ไป
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• ไฟลก์ารตดิตัง้ (.sis หรอื .sisx) ของแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุตดิตัง้ โอนไฟลต์ดิตัง้ไปยัง
คอมพวิเตอรท์ีร่องรับ

• ภาพและวดิโีอคลปิในคลังภาพ สํารองไฟลใ์นคอมพวิเตอรท์ีร่องรับ

โทรศพัทข์องคณุ

ขนาด
• ปรมิาตร: 74 ซซีี
• น้ําหนัก: 122 กรัมพรอ้มแบตเตอรี่
• ความยาว: 111 มม.
• ความกวา้ง: 51 มม.
• ความหนา: 13.8 มม.

การต ัง้คา่อปุกรณ์
 คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่การตัง้คา่โทรศัพททํ์าสิง่ตา่งๆ  ตอ่ไปนี ้ตัวอยา่งเชน่

• กําหนดการตัง้คา่ภมูภิาค เชน่ภาษาของโทรศัพท์
• ถา่ยโอนขอ้มลูจากโทรศัพทเ์ครือ่งเดมิของคณุ
• ปรับตัง้คา่โทรศัพทข์องคณุ
• ตัง้คา่บัญชอีเีมลของคณุ
• เปิดใชง้านบรกิาร Ovi

เมือ่คณุเปิดโทรศัพทเ์ป็นครัง้แรก แอปพลเิคชัน่การตัง้คา่โทรศัพทจ์ะเปิดขึน้ หากตอ้งการ
เปิดแอปพลเิคชัน่ในภายหลัง ใหเ้ลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ต ัง้คา่เครือ่ง

การคดัลอกรายชือ่หรอืภาพจากโทรศพัทเ์ครือ่งเกา่
ตอ้งการคัดลอกขอ้มลูสําคัญจากโทรศัพท์ Nokia เครือ่งเกา่ทีใ่ชร่้วมกันได ้และเริม่ใช ้
โทรศัพทเ์ครือ่งใหมอ่ยา่งรวดเร็วหรอืไม่ ใชแ้อปพลเิคชัน่ สลับโทรศัพท ์เพือ่คัดลอก
ตัวอยา่งเชน่ รายชือ่ รายการปฏทินิ และรปูภาพไปยังโทรศัพทเ์ครือ่งใหมข่องคณุโดยไม่
เสยีคา่ใชจ้า่ย
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โทรศัพท ์Nokia เครือ่งเกา่ของคณุจําเป็นตอ้งสนับสนุน Bluetooth

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ต ัง้คา่เครือ่ง และ ถา่ยโอนขอ้มลู

หากโทรศัพท ์Nokia เครือ่งกอ่นหนา้นีข้องคณุไมม่แีอปพลเิคชัน่ สลับโทรศัพท ์โทรศัพท์
เครือ่งใหมข่องคณุจะสง่ใหใ้นรูปแบบขอ้ความโดยใช ้Bluetooth ในการตดิตัง้แอปพลเิคชัน่
ใหเ้ปิดขอ้ความในโทรศัพทเ์ครือ่งกอ่นหนา้นีข้องคณุ และทําตามคําแนะนํา

1 เลอืกอปุกรณ์ทีค่ณุตอ้งการเชือ่มตอ่ และจับคูอ่ปุกรณ์ ตอ้งมกีารเปิดใชง้าน Bluetooth
2 หากอปุกรณ์อกีเครือ่งตอ้งการใหร้ะบรุหสัผา่น ใหป้้อนรหสัผา่น คณุตอ้งป้อนรหสัผา่น

ซึง่คณุสามารถกําหนดไดด้ว้ยตัวเอง ในอปุกรณ์ทัง้สองเครือ่ง อปุกรณ์บางตัวมกีาร
กําหนดรหสัผา่นไวแ้ลว้ สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์
รหสัผา่นจะใชไ้ดสํ้าหรับการเชือ่มตอ่ปัจจบุันเทา่นัน้

3 เลอืกเนือ้หาและ ตกลง

สญัลกัษณ์บนจอภาพ
สญัลกัษณ์ท ัว่ไป
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มกีารล็อคหนา้จอสมัผัสและปุ่ ม

โทรศัพทจ์ะเตอืนอยา่งเงยีบๆ เมือ่มสีายเรยีกเขา้หรอืขอ้ความ

คณุไดต้ัง้นาฬกิาปลกุ

คณุกําลังใชรู้ปแบบทีต่ัง้เวลาไว ้

สญัลกัษณ์การโทร

มคีนพยายามโทรหาคณุ

คณุกําลังใชง้านโทรศัพทส์ายทีส่อง (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

คณุไดต้ัง้คา่โทรศัพทข์องคณุใหโ้อนสายทีเ่รยีกเขา้ไปยังอกีหมายเลข
หนึง่ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) หากคณุมสีายโทรศัพทส์องสาย
หมายเลขจะแสดงสายทีใ่ชง้าน

คณุมสีายขอ้มลูทีกํ่าลังใชง้าน (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

สญัลกัษณ์ขอ้ความ

คณุมขีอ้ความทียั่งไมไ่ดอ้า่น หากสญัลักษณ์กะพรบิ แสดงวา่หน่วยความ
จําสําหรับขอ้ความของซมิการด์อาจเต็ม

คณุไดรั้บอเีมลใหม่

มขีอ้ความรอสง่อยูใ่นโฟลเดอรถ์าดออก

สญัลกัษณ์เครอืขา่ย

โทรศัพทข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย GSM (บรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย)
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โทรศัพทข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย 3G (บรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย)

เปิดใชง้าน High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) / high-
speed uplink packet access (HSUPA) (บรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย) ในเครอืขา่ย 3G

คณุมกีารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต GPRS (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
 แสดงวา่มกีารพักการเชือ่มตอ่ไวช้ัว่คราว และ  แสดงวา่มกีารสรา้ง

การเชือ่มตอ่

คณุมกีารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต EGPRS (บรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย)  แสดงวา่มกีารพักการเชือ่มตอ่ไวช้ัว่คราว และ  แสดงวา่มกีาร
สรา้งการเชือ่มตอ่

คณุมกีารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต 3G (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) 
แสดงวา่มกีารพักการเชือ่มตอ่ไวช้ัว่คราว และ  แสดงวา่มกีารสรา้งการ
เชือ่มตอ่

คณุมกีารเชือ่มตอ่จดุเชือ่มตอ่แพคเก็ตดาวนล์งิคค์วามเร็วสงู (HSDPA)
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)  แสดงวา่การเชือ่มตอ่ถกูระงับและ 
แสดงวา่มกีารสรา้งการเชือ่มตอ่

การเชือ่มตอ่ WLAN ใชง้านได ้(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) 
แสดงวา่มกีารเขา้รหสัการเชือ่มตอ่ และ  แสดงวา่ไมม่กีารเขา้รหสัการ
เชือ่มตอ่

สญัลกัษณ์การเชือ่มตอ่

Bluetooth ทํางานอยู่  แสดงวา่โทรศัพทข์องคณุกําลังสง่ขอ้มลู หาก
สญัลักษณ์กะพรบิ แสดงวา่โทรศัพทข์องคณุกําลังพยายามเชือ่มตอ่กับ
อปุกรณ์อืน่

คณุไดเ้ชือ่มตอ่สาย USB เขา้กับโทรศัพทข์องคณุ
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GPS ทํางานอยู่

โทรศัพทกํ์าลังซงิโครไนซ์

คณุไดเ้ชือ่มตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้ขา้กบัโทรศัพท์

คณุไดเ้ชือ่มตอ่สายตอ่ออกทวีทีีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้ขา้กบัโทรศัพท์

คณุไดเ้ชือ่มตอ่โทรศัพทแ์บบขอ้ความทีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้ขา้กบัโทรศัพท์

การควบคมุระดบัเสยีงและลําโพง

ปรบัระดบัเสยีงการสนทนาหรอืคลปิเสยีง
ใชปุ้่ มปรับระดับเสยีง

ลําโพงในตัวชว่ยใหค้ณุพดูและฟังเสยีงในระยะทีไ่มห่า่งจากเครือ่งมากนัก  โดยไมจํ่าเป็น
ตอ้งถอืโทรศัพทไ์วใ้กล ้ๆ  หู

การใชลํ้าโพงระหวา่งการสนทนา
เลอืก ใชง้านลําโพง

การปิดลําโพง
เลอืก ใชง้านหฟูงัในตวั
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คาํเตอืน:
การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจเป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ  ควรฟัง
เพลงในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง

ปุ่ มลดั

หากตอ้งการสลับระหวา่งแอปพลเิคชัน่ทีเ่ปิดอยู่ ใหก้ดปุ่ มเมนูคา้งไว ้
หากปลอ่ยใหแ้อปพลเิคชัน่ทํางานอยูเ่ป็นพืน้หลัง จะสิน้เปลอืงพลังงานแบตเตอรีม่าก และ
ลดอายใุชง้านของแบตเตอรี่

หากตอ้งการเริม่การเชือ่มตอ่กบัเว็บ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ในแป้นกดโทรศัพท์
ใหแ้ตะที ่0 คา้งไว ้

หากตอ้งการเขา้ใชง้านแอปพลเิคชัน่ทีม่อียูใ่นแถบสือ่ เชน่ เครือ่งเลน่เพลงและเว็บเบรา
เซอร ์ในหนา้จอใดก็ตาม กดปุ่ มสือ่

หากตอ้งการเปลีย่นรูปแบบ ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิดและเลอืกรปูแบบ

หากตอ้งการโทรตดิตอ่ระบบฝากขอ้ความเสยีง (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ในแป้นกด
โทรศัพท ์ใหแ้ตะที ่1 คา้งไว ้

หากตอ้งการเปิดรายการเบอรท์ีโ่ทรออกลา่สดุ ใหก้ดปุ่ มโทรเมือ่อยูใ่นหนา้จอหลัก

หากตอ้งการใชคํ้าสัง่เสยีง ในหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มโทรคา้งไว ้

ตาํแหนง่เสาอากาศ
โทรศัพทข์องคณุมเีสาอากาศอยูทั่ง้ภายในและภายนอก หลกีเลีย่งการจับบรเิวณเสาอากาศ
โดยไมจํ่าเป็นขณะทีเ่สาอากาศกําลังสง่หรอืรับสญัญาณ การสมัผัสกบัเสาอากาศขณะกําลัง
สง่หรอืรับสญัญาณอาจสง่ผลตอ่คณุภาพของการสือ่สาร และทําใหม้กีารใชพ้ลังงานสงูขึน้
ขณะทํางาน และอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรีส่ัน้ลง
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เสาอากาศของโทรศัพท์
เคลือ่นที่

เสาอากาศ Bluetooth และ
WLAN

เสาอากาศ GPS

แถบรายชือ่

หากตอ้งการเริม่การใชแ้ถบรายชือ่และเพิม่รายชือ่ของคณุไปยังหนา้จอหลัก  ใหเ้ลอืก  >
ตวัเลอืก > ชือ่ใหม ่และดําเนนิการตามคําแนะนํา

หากตอ้งการตดิตอ่สือ่สารกบัรายชือ่ของคณุ ใหเ้ลอืกรายชือ่ทีต่อ้งการ และจากตัวเลอืกตอ่
ไปนี้

  — โทรออก
  — สง่ขอ้ความ

  — เพิม่ลงิคข์า่วใหม่
  — รเีฟรชลงิคข์า่ว

หากตอ้งการดกูจิกรรมการโทรลา่สดุและกจิกรรมการสือ่สารอืน่ๆ  ทีผ่า่นมาพรอ้มรายชือ่ ให ้
เลอืกรายชือ่ หากตอ้งการโทรตดิตอ่รายชือ่ ใหเ้ลอืกกจิกรรมการโทร หากตอ้งการดรูาย
ละเอยีดของกจิกรรมอืน่ๆ ใหเ้ลอืกกจิกรรมการสือ่สาร
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หากตอ้งการปิดมมุมอง ใหเ้ลอืก 

รปูแบบออฟไลน์
รปูแบบออฟไลนจ์ะชว่ยใหค้ณุใชโ้ทรศัพทไ์ดโ้ดยไมต่อ้งเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยเซลลลูารไ์ร ้
สาย เมือ่รปูแบบออฟไลนทํ์างาน คณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์องคณุไดโ้ดยไมต่อ้งใสซ่มิการด์

การเปิดใชง้านรปูแบบออฟไลน์
กดปุ่ มเปิด/ปิดเบาๆ และเลอืก ออฟไลน์

เมือ่คณุเปิดใชง้านรปูแบบออฟไลน์ การเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยเซลลลูารจ์ะปิดลง โดยมกีาร
ป้องกนัไมใ่หม้กีารรับหรอืสง่สญัญาณคลืน่ความถีว่ทิยทัุง้หมดกบัเครอืขา่ยเซลลลูาร์ หาก
คณุพยายามสง่ขอ้ความโดยใชเ้ครอืขา่ยเซลลลูาร์ ขอ้ความเหลา่นัน้จะไปอยูใ่นโฟลเดอร์
ถาดออกเพือ่รอสง่ภายหลัง

ขอ้สําคญั: ในรปูแบบออฟไลน์ คณุไมส่ามารถโทรออกหรอืรับสาย หรอืใชค้ณุสมบัติ
อืน่ๆ ทีต่อ้งอยูใ่นพืน้ทีใ่หบ้รกิารเครอืขา่ยเซลลลูาร์ แตค่ณุอาจสามารถโทรตดิตอ่เบอรโ์ทร
ฉุกเฉนิอยา่งเป็นทางการทีต่ัง้โปรแกรมไวใ้นเครือ่งของคณุไวล้ว่งหนา้แลว้ได  ้ในการโทร
ตดิตอ่ คณุตอ้งเปิดการใชฟั้งกช์ัน่โทรศัพทก์อ่นโดยเปลีย่นแปลงรปูแบบ หากล็อคโทรศัพท์
ไว ้ใหป้้อนรหสัปลดล็อค

เมือ่คณุเปิดใชง้านรปูแบบออฟไลน์ คณุยังคงสามารถใช ้LAN ไรส้าย (WLAN) ในการอา่น
อเีมลหรอืเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ นอกจากนี้ คณุสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth ได ้
ขณะอยูใ่นรปูแบบออฟไลน์ โปรดจําไวว้า่จะตอ้งดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดดา้น
ความปลอดภัยทีกํ่าหนดไวเ้มือ่ทําการเชือ่มตอ่หรอืใชเ้ครอืขา่ย  WLAN หรอื Bluetooth

การต ัง้คา่เซนเซอรแ์ละการหมนุหนา้จอ
เมือ่คณุเปิดใชง้านเซนเซอรใ์นโทรศัพทข์องคณุ คณุจะสามารถควบคมุบางฟังกช์นัไดโ้ดย
การหมนุ

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ต ัง้คา่เซนเซอร์

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
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เซนเซอร ์ — เปิดใชง้านเซนเซอร์
ควบคมุการหมนุ  — เลอืก การเงยีบเสยีงโทร และ การเลือ่นปลุก เพือ่ปิดเสยีงสายเรยีก
เขา้และเลือ่นการปลกุ โดยควํา่หนา้จอโทรศัพทล์ง เลอืกหมนุหนา้จออตัโนมตั ิเพือ่หมนุ
เนือ้หาในหนา้จอแสดงผลโดยอตัโนมัติ เมือ่คณุหมนุเครือ่งไปทางซา้ยหรอืพลกิเครือ่งให ้
กลับอยูใ่นแนวตัง้ แอปพลเิคชัน่และคณุสมบัตบิางอยา่งอาจไมส่นับสนุนการหมนุเนือ้หาใน
หนา้จอแสดงผล

ชุดหฟูงั
คณุสามารถเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงหรอืหฟัูงทีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้ขา้กบัโทรศัพทข์องคณุ คณุอาจตอ้ง
เลอืกโหมดสายเคเบลิ

คาํเตอืน:
เมือ่คณุใชช้ดุหฟัูง ความสามารถในการรับฟังเสยีงรอบดา้นของคณุอาจไดรั้บผลกระทบ
อยา่ใชช้ดุหฟัูงหากมโีอกาสทําใหเ้กดิอนัตรายตอ่ความปลอดภัยของคณุ
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อยา่เชือ่มตอ่ผลติภัณฑท์ีส่รา้งสญัญาณออก เนือ่งจากผลติภัณฑน์ีอ้าจทําใหเ้ครือ่งเสยีหาย
ได ้อยา่เชือ่มตอ่แหล่งสัญญาณทีม่กํีาลังไฟฟ้าเขา้กับชอ่งเสยีบ Nokia AV

หา้มเชือ่มตอ่อปุกรณ์ภายนอกหรอืชดุหฟัูงอืน่ๆ เขา้กบัชอ่งเสยีบ Nokia AV นอกเหนอืจากที่
ไดรั้บอนุมัตโิดย Nokia ใหใ้ชง้านกบัเครือ่งนีไ้ด ้โปรดใสใ่จเป็นพเิศษกบัระดับเสยีง

การถอดซมิการด์
1 ถอดฝาครอบดา้นหลังออกโดยยกขึน้จากทางดา้นลา่งของโทรศัพท์
2 ถอดแบตเตอรี่

3 เปิดฝาชอ่งใสซ่มิการด์ ในชอ่งใสด่า้นลา่งแบตเตอรี่ ใหด้ันขอบไปดา้นขา้งเพือ่เลือ่น
มการด์ออกจากชอ่งใส่ ดงึซมิการด์ออก

4 ใสแ่บตเตอรีแ่ละฝาครอบดา้นหลังกลับเขา้ที่
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การใสส่ายคลอ้งขอ้มอื

ล็อคระยะไกล
คณุสามารถล็อคโทรศัพทจ์ากระยะไกลไดโ้ดยการใชข้อ้ความตัวอกัษรทีกํ่าหนดไวล้ว่งหนา้

การเปิดใชง้านการล็อคจากระยะไกล
1 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> ความปลอดภยั >

โทรศพัทแ์ละซมิการด์ > ล็อคโทรศพัทจ์ากระยะไกล > เปิดใชง้านแลว้
2 ป้อนเนือ้หาขอ้ความตัวอกัษร (5-20 อกัขระ) ตรวจสอบเนือ้หา แลว้ป้อนรหสัล็อค

การล็อคโทรศพัทจ์ากระยะไกล
เขยีนขอ้ความตัวอกัษรทีกํ่าหนดไวล้ว่งหนา้ และสง่ไปยังโทรศัพทข์องคณุ ในการปลดล็อค
โทรศัพท ์คณุจําเป็นตอ้งใชร้หัสล็อค

การโทรออก

หนา้จอสมัผสัในระหวา่งการโทร
โทรศัพทข์องคณุมพีร็อกซมิติีเ้ซนเซอร์ เพือ่เป็นการยดือายกุารใชง้านของแบตเตอรีแ่ละ
ป้องกนัการกดปุ่ มโดยมไิดต้ัง้ใจ หนา้จอสมัผัสจะปิดใชง้านระหวา่งการโทรโดยอตัโนมัตเิมือ่
คณุถอืโทรศัพทไ์วใ้กลก้บัหขูองคณุ
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อยา่บังบรเิวณพร็อกซมิติีเ้ซนเซอร์ ตัวอยา่งเชน่ การปิดดว้ยฟิลม์หรอืเทปป้องกนัรอยขดูขดี

สายสนทนา 
1 ในหนา้จอหลัก เลอืก โทรศพัท ์เพือ่เปิดแป้นหมนุ และป้อนเบอรโ์ทรศัพท ์รวมทัง้รหสั

พืน้ที ่หากตอ้งการลบตัวเลข ใหเ้ลอืก 
สําหรับการโทรออกตา่งประเทศ ใหเ้ลอืก * สองครัง้ทีเ่ครือ่งหมาย + (ซึง่แทนรหัสการ
โทรออกตา่งประเทศ) และป้อนรหสัประเทศ รหัสพืน้ที ่(ไมต่อ้งใสเ่ลข 0 นําหนา้แลว้แต่
กรณี) และเบอรโ์ทรศัพท์

2 หากตอ้งการโทรออก ใหก้ดปุ่ มโทร
3 ในการวางสาย (หรอืยกเลกิการโทรออก) ใหก้ดปุ่ มวางสาย

การกดปุ่ มวางสายเป็นการวางสายสนทนาทกุครัง้  แมว้า่แอปพลเิคชัน่อืน่จะทํางานอยู่

หากตอ้งการโทรออกจากรายการรายชือ่ เลอืก เมน ู> รายชือ่

ไปยังชือ่ทีต่อ้งการ หรอืเลอืกชอ่งคน้หา ป้อนตัวอกัษรหรอือกัขระตัวแรกของชือ่ และไปที่
ชือ่นัน้

หากตอ้งการโทรตดิตอ่รายชือ่ กดปุ่ มโทรออก หากคณุจัดเก็บเบอรห์ลายๆ เบอรสํ์าหรับราย
ชือ่ใดรายชือ่หนึง่ ใหเ้ลอืกเบอรท์ีต่อ้งการจากรายการ และกดปุ่ มโทร

ระหวา่งใชส้าย

การปิดเสยีงหรอืเปิดเสยีงไมโครโฟน
เลอืก  หรอื 
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การพกัสายสนทนาทีใ่ชอ้ยู่
เลอืก  หรอื 

การเปิดใชง้านลําโพง
เลอืก  หากคณุเสยีบชดุหฟัูงทีใ่ชง้านรว่มกนัไดโ้ดยมกีารเชือ่มตอ่ Bluetooth ในการ
กําหนดใหเ้สยีงออกไปทีช่ดุหฟัูง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใชง้านแฮนดฟ์ร ีBT

การสลบักลบัมาทีต่วัเครือ่ง
เลอืก 

การวางสาย
เลอืก 

การสลบัระหวา่งสายทีใ่ชอ้ยูก่บัสายทีพ่กั
เลอืก ตวัเลอืก > สลบั

เคล็ดลบั: ในการพักสายทีใ่ชอ้ยู่ ใหก้ดปุ่ มโทรออก ในการเปิดใชส้ายทีพั่กไว ้กดปุ่ มโทรอกี
ครัง้

การสง่สตรงิสญัญาณเสยีง DTMF
1 เลอืก ตวัเลอืก > สง่ DTMF
2 ป้อนชดุสตรงิ DTMF หรอืคน้หาจากรายการรายชือ่
3 หากตอ้งการป้อนตัวอกัษรขณะรอสาย (w) หรอืตัวอกัษรเมือ่ตอ้งการหยดุสายชัว่คราว

(p) กดปุ่ ม * ซ้ําๆ
4 หากตอ้งการสง่แบบเสยีง เลอืก ตกลง คณุสามารถเพิม่เสยีงเรยีกเขา้แบบ DTMF ไปที่

หมายเลขโทรศัพทห์รอืชอ่ง DTMF ในขอ้มลูรายชือ่ได ้

การวางสายทีส่นทนาอยูแ่ละเปลีย่นเป็นสายเรยีกเขา้อกีสาย
เลอืก ตวัเลอืก > แทนที่
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การวางสายทกุสาย
เลอืก ตวัเลอืก > วางสายท ัง้หมด

ตัวเลอืกหลายตัวซึง่คณุสามารถใชไ้ดข้ณะสนทนา คอื บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย

ศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีง 

ในการโทรไปยังศนูยข์อ้ความเสยีง (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ใหเ้ลอืก โทรศพัท์
และเลอืกกด 1 คา้งไว ้

1 หากตอ้งการเปลีย่นเบอรโ์ทรศัพทข์องศนูยข์อ้ความเสยีงของคณุ ใหเ้ลอืก เมน ู> การ
ต ัง้คา่ และ การโทร > โทรศนูยฝ์าก ศนูยข์อ้ความ และเลอืก ตวัเลอืก > เปลีย่น
เบอร ์

2 ป้อนเบอร ์(ทีไ่ดรั้บจากผูใ้หบ้รกิารเสรมิระบบเครอืขา่ยของคณุ) และเลอืก ตกลง

การรบัหรอืปฏเิสธสาย

หากตอ้งการรับสายเมือ่มกีารล็อคหนา้จอสัมผัส ใหปั้ดบนหนา้จอ ทําตามคําแนะนําทีป่รากฏ

หากตอ้งการรับสายเมือ่หนา้จอสมัผัสไดรั้บการปลดล็อค ใหก้ดปุ่ มโทร

หากตอ้งการปิดเสยีงเรยีกเขา้เมือ่มกีารล็อคหนา้จอสมัผัส ใหปั้ดเพือ่ปลดล็อคหนา้จอ

หากตอ้งการปิดเสยีงเรยีกเขา้เมือ่หนา้จอสมัผัสไดรั้บการปลดล็อค ใหเ้ลอืก 

คณุสามารถสง่ขอ้ความตัวอกัษรแจง้ไปยังผูโ้ทรวา่คณุไมส่ามารถรับสายไดโ้ดยไมต่อ้ง
ปฏเิสธสาย หากตอ้งการเปิดใชง้านตัวเลอืกขอ้ความตัวอกัษรและเขยีนขอ้ความตอบกลับ
มาตรฐาน ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การโทร > โทร > ปฏเิสธสายดว้ยขอ้ความ
และ ขอ้ความปฏเิสธ หากตอ้งการสง่ขอ้ความตอบกลับ ใหเ้ลอืก สง่ขอ้ความ แกไ้ข
ขอ้ความ แลว้กดปุ่ มโทร
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หากคณุไมต่อ้งการรับสาย เมือ่มกีารปลดล็อคหนา้จอสมัผัส ใหก้ดปุ่ มวางสาย หากคณุเปิด
ใชง้านฟังกช์นั โอนสาย > สายสนทนา > ถา้ไมว่า่ง ในการตัง้คา่โทรศัพท ์การปฏเิสธ
สายเรยีกเขา้ยังเป็นการโอนสายอกีดว้ย

หากตอ้งการปฏเิสธสายเมือ่มกีารล็อคหนา้จอสมัผัส ใหปั้ดเพือ่ปลดล็อคหนา้จอ แลว้เลอืก
ตวัเลอืก > ปฏเิสธ

การประชุมสาย
เครือ่งของคณุรองรับการประชมุสายไดส้งูสดุหกคน รวมทัง้ตัวคณุ

การประชมุสายเป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย

1 โทรออกไปยังผูร้่วมสายรายแรก
2 ในการโทรไปยังผูร้่วมสายรายอืน่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > โทรออกใหม่ สายแรกจะถกูพัก

ไว ้
3 เมือ่มกีารรับสายใหม่ ในการเชญิผูเ้ขา้รว่มคนทีห่นึง่เขา้รว่มการประชมุ ใหเ้ลอืก 

การเพิม่ผูเ้ขา้รว่มคนใหมสู่ก่ารประชุมสาย
โทรหาผูเ้ขา้รว่มรายอืน่ และเพิม่สายใหมใ่นการประชมุสาย

การสนทนาสว่นตวักบัผูเ้ขา้รว่มการประชุมสาย
เลอืก 
ไปทีผู่เ้ขา้ร่วม และเลอืก  การประชมุสายจะถกูพักสายทีเ่ครือ่งของคณุ ผูเ้ขา้รว่มรายอืน่
จะทําการประชมุตอ่ได ้
ในการกลับไปทีก่ารประชมุสาย เลอืก 

การนําผูเ้ขา้รว่มออกจากการประชุมสาย
เลอืก ไปทีผู่เ้ขา้ร่วม และเลอืก 

การยตุกิารประชุมสาย
กดปุ่ มวางสาย
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การโทรดว่นเบอรโ์ทรศพัท์
ในการเปิดใชง้านการโทรดว่น เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การโทร > โทร > การโทร
ดว่น

1 ในการกําหนดเบอรโ์ทรศัพทใ์หก้บัปุ่ มตัวเลขปุ่ มใดปุ่ มหนึง่ ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่
และ การโทร > การโทรดว่น

2 ไปทีปุ่่ มทีค่ณุตอ้งการกําหนดเบอรโ์ทรศัพท์ และเลอืก ตวัเลอืก > กาํหนด
1 กําหนดไวสํ้าหรับศนูยข์อ้ความเสยีง

หากตอ้งการโทรในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก โทรศพัท ์และเลอืกปุ่ มทีกํ่าหนดไว ้และกดปุ่ ม
โทร

หากตอ้งการโทรในหนา้จอหลักขณะใชง้านการโทรดว่น  เลอืก โทรศพัท ์และเลอืกปุ่ มที่
กําหนดคา้งไว ้

สายเรยีกซอ้น 
การรอสาย (บรกิารเสรมิจากเครอืขา่ย) ชว่ยใหค้ณุสามารถรับสายไดข้ณะทีกํ่าลังใชส้ายอืน่
อยู่

การเปิดใชง้านการรอสาย
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การโทร > โทร > สายเรยีกซอ้น

การรบัสายทีพ่กัไว้
กดปุ่ มโทร สายแรกจะถกูพักไว ้

การสลบัระหวา่งสายทีใ่ชอ้ยูก่บัสายทีพ่กั
เลอืก ตวัเลอืก > สลบั

การเชือ่มสายทีพ่กัไวก้บัสายทีใ่ชอ้ยู่
เลอืก ตวัเลอืก > โอน คณุตัดการเชือ่มตอ่จากสายดว้ยตัวคณุเอง
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การวางสายทีใ่ชอ้ยู่
กดปุ่ มวางสาย

การวางสายท ัง้สองสาย
เลอืก ตวัเลอืก > วางสายท ัง้หมด

การโทรออกโดยใชเ้สยีง
โทรศัพทข์องคณุจะสรา้งรายการเสยีงสําหรับรายชือ่โดยอตัโนมัติ

การฟงัรายการเสยีงสําหรบัรายชือ่
1 เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > รายละเอยีดรายการเสยีง
2 ไปทีร่ายละเอยีดของรายชือ่ และเลอืก ตวัเลอืก > เลน่รายการเสยีง

การโทรออกโดยใชร้ายการเสยีง

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชร้ายการเสยีงอาจจะเกดิปัญหาขึน้ได  ้ถา้คณุอยูใ่นที่
ทีม่เีสยีงดังหรอือยูใ่นสถานการณ์ฉุกเฉนิ ดังนัน้จงึไมค่วรอาศัยการโทรออกโดยใชเ้สยีง
เพยีงอยา่งเดยีวไมว่า่ในสถานการณ์ใดก็ตาม

เมือ่คณุใชก้ารโทรออกดว้ยเสยีง ลําโพงจะเริม่ทํางาน ใหถ้อืโทรศัพทห์า่งจากตัวเล็กนอ้ย
เมือ่คณุพูดรายการเสยีง

1 หากตอ้งการเริม่การโทรดว้ยเสยีง ในหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มโทรคา้งไว ้หากมกีารเสยีบ
ชดุหฟัูงทีใ่ชง้านร่วมกนัไดซ้ึง่มปีุ่ มชดุหฟัูง ใหก้ดปุ่ มชดุหฟัูงคา้งไวเ้พือ่เริม่การโทรดว้ย
เสยีง

2 จะมเีสยีงดังขึน้สัน้ๆ และ พดูตอนนี ้จะปรากฏขึน้ เปลง่เสยีงพดูชือ่ทีจั่ดเก็บไวข้องราย
ชือ่นัน้ๆ อยา่งชดัเจน

3 โทรศัพทจ์ะเลน่รายการเสยีงสงัเคราะหสํ์าหรับรายชือ่ทีจ่ดจําไดใ้นภาษาของเครือ่งที่
เลอืกไว ้และแสดงชือ่และหมายเลขโทรศัพท ์ในการยกเลกิการโทรดว้ยเสยีง ใหเ้ลอืก
หยดุ

หากมกีารจัดเก็บหมายเลขหลายรายการสําหรับหนึง่ชือ่  คณุสามารถเปลง่เสยีงพดูชือ่และ
ประเภทของหมายเลข เชน่ หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืหรอืหมายเลขโทรศัพท์ ไดเ้ชน่กัน
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การโทรสายวดิโีอ
เมือ่คณุโทรสายวดิโีอ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) คณุและคูส่นทนาจะสามารถมอง
เห็นภาพวดิโีอสดของอกีฝ่ายได ้ภาพวดิโีอสดหรอืทีบ่ันทกึโดยกลอ้งในโทรศัพทข์องคณุ
จะปรากฏใหผู้รั้บสายวดิโีอเห็น

ในการโทรสายวดิโีอ คณุจําเป็นตอ้งมกีารด์ USIM และอยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่ครอืขา่ย UMTS
ครอบคลมุถงึ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุเพือ่สอบถามขอ้มลูเกีย่วกบับรกิาร
การคดิคา่บรกิาร และการสมัครใชบ้รกิารสนทนาทางวดิโีอ

การสนทนาทางวดิโีอสามารถทําไดร้ะหวา่ง 2 คูส่ายเทา่นัน้ โดยสามารถใชก้ารสนทนาทาง
วดิโีอไดก้บัโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีใ่ชง้านรว่มกนัไดห้รอืไคลเอนต์ ISDN แตไ่มส่ามารถทําการ
สนทนาผา่นวดิโีอขณะกําลังใชง้านการสนทนาผา่นเสยีง  วดิโีอ หรอืการสง่ขอ้มลูอืน่ๆ อยู่

ไอคอน

คณุไมไ่ดรั้บภาพวดิโีอ (เนือ่งจากผูรั้บไมไ่ดส้ง่ภาพวดิโีอ หรอืระบบเครอืขา่ยไมไ่ด ้
สง่วดิโีอนัน้)
คณุไดป้ฏเิสธการสง่วดิโีอจากโทรศัพทข์องคณุ ในการสง่ภาพนิง่ไปแทน ใหเ้ลอืก
เมนู > การต ัง้คา่ และ การโทร > โทร > รปูภาพในสายวดิโีอ

แมว้า่คณุจะปฏเิสธการสง่ภาพวดิโีอในระหวา่งการสนทนาทางวดิโีอ  แตค่ณุยังคง
ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเป็นสายสนทนาทางวดิโีอ โปรดตรวจสอบการคดิคา่บรกิารจากผู ้
ใหบ้รกิารของคณุ

1 ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก  หรอื โทรศพัท ์เพือ่เปิดแป้นกด และป้อนเบอรโ์ทรศัพท์
2 เลอืก ตวัเลอืก > โทร > สายวดิโีอ

กลอ้งรองทีอ่ยูด่า้นหนา้จะใชสํ้าหรับสายวดิโีอตามคา่เริม่ตน้  การเริม่โทรสายวดิโีออาจ
ใชเ้วลาสกัครู่ ในกรณีทีต่อ่สายไมไ่ด ้(เป็นตน้วา่ระบบเครอืขา่ยไมร่องรับฟังกช์นัการ
สนทนาทางวดิโีอหรอืเครือ่งปลายสายไมส่ามารถใชง้านรว่มกนัได )้ เครือ่งจะแสดง
ขอ้ความใหค้ณุเลอืกวา่ตอ้งการใชส้ายโทรออกตามปกตหิรอืสง่ขอ้ความแทน
หากตอ่สายสนทนาทางวดิโีอไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ คณุจะเห็นภาพวดิโีอสองกรอบ และ
ไดย้นิเสยีงออกจากลําโพง ผูรั้บสายอาจปฏเิสธการสง่ภาพวดิโีอ (แสดงดว้ย ) และ
คณุจะไดย้นิเพยีงแตเ่สยีงของผูโ้ทรและอาจเห็นภาพนิง่หรอืหนา้จอสเีทา
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3 หากตอ้งการวางสายวดิโีอ ใหก้ดปุ่ มวางสาย

ระหวา่งการโทรสายวดิโีอ

การดวูดิโีอสดหรอืฟงัเสยีงผูโ้ทรเทา่น ัน้
เลอืก  หรอื 

การปิดหรอืเปิดไมโครโฟน
เลอืก  หรอื 

การเปิดลําโพง
เลอืก  หากคณุตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชร้ว่มกนัไดโ้ดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth คณุสามารถ
เปลีย่นใหเ้สยีงออกทีช่ดุหฟัูงโดยเลอืก ตวัเลอืก > ใชง้านแฮนดฟ์ร ีBT

การสลบัไปทีเ่ครือ่ง
เลอืก 

การใชก้ลอ้งหลกัเพือ่สง่วดิโีอ
เลอืก ตวัเลอืก > ใชก้ลอ้งรอง

การสลบักลบัไปใชก้ลอ้งรองเพือ่สง่วดิโีอ
เลอืก ตวัเลอืก > ใชก้ลอ้งหลกั

การถา่ยภาพวดิโีอทีค่ณุจะสง่
เลอืก ตวัเลอืก > สง่ภาพทีจ่บัไว ้การสง่วดิโีอจะหยดุชัว่คราวและจะแสดงภาพใหผู้รั้บ
ไมม่กีารบันทกึภาพ

การยอ่/ขยายรปูภาพของคณุ
เลอืก ตวัเลอืก > ยอ่/ขยาย
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การต ัง้คา่คณุภาพวดิโีอ
เลอืก ตวัเลอืก > ปรบั > กาํหนดลกัษณะวดิโีอ > คณุภาพปกต,ิ ขอ้มลูทีช่ดัขึน้ หรอื
วดิโีอราบรืน่ข ึน้

การรบัหรอืปฏเิสธสายวดิโีอ
เมือ่มสีายวดิโีอเขา้มา  จะปรากฏขึน้

การรบัสายวดิโีอ
กดปุ่ มโทร

หากตอ้งการสง่วดิโีอแบบสด ใหเ้ลอืก ใช่

หากคณุไมเ่ริม่ทําการสง่วดิโีอ คณุจะไดย้นิเพยีงเสยีงของผูโ้ทรเทา่นัน้ หนา้จอสเีทาจะ
แทนทีว่ดิโีอของคณุ

การสง่วดิโีอแบบสดระหวา่งการใชส้ายวดิโีอ
เลอืก ตวัเลอืก > เปิดใชง้าน > การสง่วดิโีอ

การเปลีย่นหนา้จอสเีทาโดยใชภ้าพทีถ่า่ยจากกลอ้ง
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การโทร > โทร > รปูภาพในสายวดิโีอ

การปฏเิสธสายวดิโีอ
กดปุ่ มวางสาย

มมุมองรว่ม
ใชฟั้งกช์นัมมุมองรว่ม (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) เพือ่สง่ภาพวดิโีอสดหรอืวดิโีอคลปิ
จากโทรศัพทม์อืถอืของคณุไปยังโทรศัพทม์อืถอืเครือ่งอืน่ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดใ้นระหวา่งการ
สนทนา

ลําโพงจะทํางานเมือ่คณุเปิดใชฟั้งกช์นัมมุมองรว่ม หากคณุไมต่อ้งการใชลํ้าโพงสําหรับสาย
สนทนาในขณะรว่มมองวดิโีอ คณุยังสามารถใชช้ดุหฟัูงทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
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คาํเตอืน:
การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจเป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ  ควรฟัง
เพลงในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง

ขอ้กาํหนดมมุมองรว่ม
การรว่มมองวดิโีอตอ้งการการเชือ่มตอ่ 3G คณุจะสามารถใชก้ารรว่มมองวดิโีอไดก็้ตอ่เมือ่มี
เครอืขา่ย 3G พรอ้มใหบ้รกิาร หากตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับบรกิารนี้ ความ
พรอ้มใชข้องเครอืขา่ย 3G และคา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิาร โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
ของคณุ

ในการใชก้ารรว่มมองวดิโีอ ควรตรวจสอบสิง่ตอ่ไปนี้:

• โทรศัพทข์องคณุมกีารตัง้คา่สําหรับการเชือ่มตอ่ระหวา่งบคุคลแลว้
• คณุมกีารเชือ่มตอ่ 3G ทีใ่ชง้านไดแ้ละอยูใ่นพืน้ทีซ่ ึง่ครอบคลมุเครอืขา่ย 3G หากคุณ

ยา้ยไปนอกพืน้ทีเ่ครอืขา่ย 3G ระหวา่งเซสชนัการร่วมมองวดิโีอ การรว่มมองจะสิน้สดุ
ลงขณะทีส่ายสนทนาของคณุยังดําเนนิตอ่ไป

• ทัง้ผูส้ง่และผูรั้บไดล้งทะเบยีนกบัเครอืขา่ย 3G แลว้ หากคณุเชญิผูรั้บเขา้รว่มเซสชนั
การรว่มมอง แตโ่ทรศัพทข์องผูรั้บนัน้ไมอ่ยูใ่นพืน้ทีซ่ ึง่ครอบคลมุเครอืขา่ย 3G หรอืไมม่ี
คณุสมบัตกิารรว่มมองวดิโีอตดิตัง้อยู่ หรอืไมไ่ดต้ัง้คา่การเชือ่มตอ่ระหวา่งบคุคล ผูรั้บ
ดังกลา่วจะไมไ่ดรั้บคําเชญิ คณุจะไดรั้บขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาดวา่ผูรั้บไมส่ามารถ
ยอมรับคําเชญิได ้

การต ัง้คา่มมุมองรว่ม
หากตอ้งการตัง้คา่การรว่มมองวดิโีอ คณุจําเป็นตอ้งตัง้คา่การเชือ่มตอ่ระหวา่งบคุคลและ 3G

การเชือ่มตอ่ระหวา่งบคุคลเรยีกในอกีชือ่หนึง่วา่การเชือ่มตอ่  Session Initiation Protocol
(SIP) การตัง้คา่รปูแบบ SIP ตอ้งไดรั้บการกําหนดคา่ในโทรศัพทข์องคณุกอ่นจงึจะสามารถ
ใชม้มุมองรว่มได ้โปรดสอบถามการตัง้คา่รูปแบบ SIP จากผูใ้หบ้รกิาร และจัดเก็บลงใน
โทรศัพทข์องคณุ ผูใ้หบ้รกิารของคณุอาจสง่การตัง้คา่ดังกลา่วใหค้ณุ หรอือาจใหร้ายการ
พารามเิตอรท์ีจํ่าเป็นแกค่ณุ
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การเพิม่ทีอ่ยู ่SIP ลงในรายชือ่
1 เลอืก เมน ู> รายชือ่
2 เลอืกรายชือ่ หรอืสรา้งรายชือ่ใหม่
3 เลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ข
4 เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่รายละเอยีด > รว่มมองวดิโีอ
5 ป้อนทีอ่ยู ่SIP ในรปูแบบ username@domainname (คณุสามารถใชท้ีอ่ยู่ IP แทนชือ่

โดเมนได)้
หากคณุไมท่ราบ SIP แอดเดรสของรายชือ่นัน้ๆ คณุสามารถใชห้มายเลขโทรศัพทข์อง
ผูรั้บ รวมดว้ยรหสัประเทศเพือ่รว่มดวูดิโีอได  ้(หากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยสนับสนุน)

การต ัง้คา่การเชือ่มตอ่ 3G ของคณุ
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเพือ่กําหนดขอ้ตกลงในการใชเ้ครอืขา่ย 3G สําหรับคณุ

ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ตัง้คา่การเชือ่มตอ่จดุเชือ่มตอ่ 3G ของโทรศัพทถ์กูตอ้งแลว้ สําหรับขอ้มลู
เพิม่เตมิเกีย่วกับการตัง้คา่ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การรว่มมองวดิโีอสดหรอืวดิโีอคลปิ
ในระหวา่งใชส้ายสนทนา ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > รว่มมองวดิโีอ

1 ในการรว่มมองวดิโีอสดในระหวา่งทีโ่ทร เลอืก วดิโีอสด
ในการรว่มมองวดิโีอคลปิ เลอืก วดิโีอคลปิ รายการวดิโีอคลปิทีจั่ดเก็บไวใ้นหน่วยความ
จําโทรศัพทห์รอืหน่วยความจําขนาดใหญจ่ะเปิดขึน้ เลอืกคลปิทีค่ณุตอ้งการรว่มมอง
คณุอาจจําเป็นตอ้งแปลงวดิโีอคลปิใหเ้ป็นรปูแบบทีเ่หมาะสมสําหรับการร่วมมอง  หาก
โทรศัพทข์องคณุแจง้ใหค้ณุทราบวา่ตอ้งแปลงวดิโีอคลปิ ใหเ้ลอืก ตกลง โทรศัพท์
ของคณุตอ้งมตีัวตัดตอ่วดิโีอเพือ่ใหก้ารแปลงไฟลทํ์างานได ้

2 หากผูรั้บมทีีอ่ยู่ SIP หลายรายการหรอืเบอรโ์ทรศัพทห์ลายเบอร์ รวมทัง้รหสัประเทศที่
จัดเก็บไวใ้นรายชือ่ ใหเ้ลอืกทีอ่ยูห่รอืเบอรโ์ทรศัพทท์ีต่อ้งการ หากไมม่ทีีอ่ยู่ SIP หรอื
เบอรโ์ทรศัพทข์องผูรั้บ ใหพ้มิพท์ีอ่ยู่ SIP หรอืเบอรโ์ทรศัพทข์องผูรั้บพรอ้มรหสั
ประเทศ และเลอืก ตกลง เพือ่สง่คําเชญิ โทรศัพทข์องคณุจะสง่คําเชญิไปยังทีอ่ยู่ SIP
การรว่มมองจะเริม่ขึน้เองโดยอตัโนมัตเิมือ่ผูรั้บตอบรับคําเชญิ
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ตวัเลอืกในระหวา่งการรว่มมองวดิโีอ

 เพือ่ปิดหรอืเปิดไมโครโฟน
 เพือ่ปิดและเปิดลําโพง

 เพือ่หยดุวดิโีอทีร่ว่มมองชัว่คราวหรอืเลน่ตอ่
เพือ่เปลีย่นเป็นโหมดเต็มหนา้จอ (ใชสํ้าหรับผูรั้บเทา่นัน้)

3 ในการหยดุเซสชนัการรว่มมอง เลอืก หยดุ หากตอ้งการวางสายสนทนา ใหก้ดปุ่ มวาง
สาย เมือ่คณุวางสาย มมุมองรว่มจะสิน้สดุลงดว้ย

หากตอ้งการจัดเก็บวดิโีอสดทีค่ณุรว่มมอง ใหเ้ลอืก ใช ่เมือ่มขีอ้ความถาม โทรศัพทจ์ะแจง้
ใหค้ณุทราบเกีย่วกบัตําแหน่งของวดิโีอทีจั่ดเก็บ

หากคณุเขา้ใชง้านแอปพลเิคชัน่อืน่ขณะทีร่่วมมองวดิโีอคลปิ การรว่มมองจะหยดุชัว่คราว
หากตอ้งการกลับไปทีม่มุมองรว่มมองวดิโีอและร่วมมองตอ่ไป ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > ใชม้มุมองรว่มตอ่

การยอมรบัคาํเชญิรว่มมองวดิโีอ
เมือ่มบีคุคลสง่คําเชญิรว่มมองวดิโีอถงึคณุ ขอ้ความเชญิจะแสดงชือ่หรอืทีอ่ยู่ SIP ของผูส้ง่

หากมบีคุคลสง่คําเชญิร่วมมองถงึคณุ และคณุไมไ่ดอ้ยูภ่ายในพืน้ทีค่รอบคลมุเครอืขา่ย 3G
คณุจะไมท่ราบวา่คณุไดรั้บคําเชญิ

การยอมรบัคาํเชญิ
เลอืก ใช ่เปิดใชเ้ซสชนัการรว่มมองแลว้

การปฏเิสธคาํเชญิ
เลอืก ไม ่ผูส้ง่จะไดรั้บขอ้ความแจง้วา่คณุปฏเิสธคําเชญินัน้ นอกจากนี้ คณุยังสามารถกดปุ่ ม
วางสายเพือ่ปฏเิสธคําเชญิและจบสายสนทนาได ้

การหยดุเซสชนัการรว่มมอง
เลอืก หยดุ หรอืวางสายสนทนา เมือ่คณุวางสาย มมุมองร่วมจะสิน้สดุลงดว้ย
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บนัทกึ
แอปพลเิคชัน่บันทกึจะจัดเก็บขอ้มลูประวตักิารสือ่สารของโทรศัพท์ เครือ่งจะบันทกึขอ้มลู
สายทีไ่มไ่ดรั้บและสายทีไ่ดรั้บ ก็ตอ่เมือ่ระบบเครอืขา่ยรองรับฟังกช์นัเหลา่นี้ และเครือ่งเปิด
อยูแ่ละอยูใ่นพืน้ทีบ่รกิาร

เบอรโ์ทรลา่สดุ
คณุสามารถดขูอ้มลูเกีย่วกับรายการโทรลา่สดุของคณุได ้

เลอืก เมนู > บนัทกึฯ และ เบอรโ์ทรลา่สดุ

ดสูายทีไ่มไ่ดร้บั สายทีร่บั และสายทีโ่ทรออก
เลอืก เบอรท์ีไ่มไ่ดร้บั, เบอรท์ีร่บัสาย หรอื เบอรท์ีโ่ทรออก

เคล็ดลบั: ในการเปิดรายการหมายเลขทีโ่ทรออก ในหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มโทร

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
จดัเก็บไปยงัรายชือ่  — บันทกึเบอรโ์ทรศัพทจ์ากรายการเบอรโ์ทรลา่สดุไปยังรายชือ่ของ
คณุ
ลบรายการ  — ลบรายการโทรลา่สดุทีเ่ลอืกไว ้
ลบ  — ลบเหตกุารณ์ในรายการทีเ่ลอืก
การต ัง้คา่  — เลอืก เวลาเก็บบนัทกึการใช ้และระยะเวลาทีข่อ้มลูการตดิต่อจะไดรั้บการ
จัดเก็บไวใ้นบันทกึการใช ้หากคณุเลอืก ไมเ่ก็บบนัทกึการใช ้จะไมม่กีารจัดเก็บขอ้มลูไว ้
ในบันทกึการใช ้

ขอ้มลูแบบแพคเก็ต
เลอืก เมนู > บนัทกึฯ

คณุอาจตอ้งชาํระคา่บรกิารการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตตามจํานวนขอ้มลูทีส่ง่และรับ

การตรวจสอบปรมิาณขอ้มลูทีส่ง่หรอืไดร้บัระหวา่งการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต
เลอืก ตวันบัแพคเก็ต > ขอ้มลูทีส่ง่ท ัง้หมด หรอื ขอ้มลูทีร่บัท ัง้หมด
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การลา้งท ัง้ขอ้มลูทีส่ง่และไดร้บั
เลอืก ตวันบัแพคเก็ต > ตวัเลอืก > ลา้งตวันบั คณุตอ้งใชร้หสัล็อคเพือ่ลา้งขอ้มลู

เวลาการโทร
คณุสามารถดรูะยะเวลาโดยประมาณของการโทรลา่สดุ การโทรออกและรับ และการโทร
ทัง้หมดของคณุได ้

เลอืก เมนู > บนัทกึฯ และ เวลาการโทร

การดรูายการตดิตอ่สือ่สารทกุรายการ
ในบันทกึการใชท่ั้วไป คณุสามารถดขูอ้มลูเกีย่วกบัเหตกุารณ์การสือ่สาร เชน่ สายสนทนา
ขอ้ความตัวอกัษร หรอืขอ้มลูและการเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN) ทีเ่ครือ่งลงทะเบยีนไว ้

เลอืก เมนู > บนัทกึฯ

การเปิดบนัทกึท ัว่ไป
เปิดแท็บบันทกึการใชท่ั้วไป 
รายการยอ่ยตา่งๆ เชน่ ขอ้ความตัวอักษรทีแ่บง่สง่ออกไปมากกวา่หนึง่ครัง้ และการเชือ่มตอ่
ขอ้มลูแบบแพคเก็ตจะถกูเก็บรวบรวมไวเ้ป็นรายการตดิตอ่สือ่สารเพยีงรายการเดยีว  การ
เชือ่มตอ่กับศนูยฝ์ากขอ้ความ ศนูยฝ์ากขอ้ความมัลตมิเีดยี หรอืเว็บเพจจะแสดงไวเ้ป็นการ
เชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต

การดรูายละเอยีดการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต
ไปทีเ่หตกุารณ์การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตขาเขา้หรอืขาออกทีแ่สดงอยูใ่น GPRS และ
เลอืก ตวัเลอืก > ดู

การคดัลอกเบอรโ์ทรศพัทจ์ากบนัทกึการใช้
เลอืก ตวัเลอืก > ใชเ้บอร ์> คดัลอก ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถวางเบอรโ์ทรศัพทบ์น
ขอ้ความตัวอกัษร

การกรองบนัทกึการใช้
เลอืก ตวัเลอืก > ตวักรอง และเลอืกตัวกรอง
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การกําหนดระยะเวลาสําหรบับนัทกึการใช้
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > เวลาเก็บบนัทกึการใช ้หากคณุเลอืก ไมเ่ก็บบนัทกึการ
ใช ้เนือ้หาของบันทกึการใช  ้ขอ้มลูการโทรลา่สดุ และรายงานการสง่ขอ้ความทัง้หมดจะถกู
ลบออกอยา่งถาวร

การเขยีนขอ้ความ

แตะทีช่อ่งป้อนขอ้ความใดๆ เพือ่ป้อนตัวอกัษร ตัวเลข และอกัขระพเิศษ

โทรศัพทข์องคณุสามารถเตมิคําใหส้มบรูณ์ไดต้ามพจนานุกรมทีม่อียูใ่นตัวสําหรับภาษาที่
ใชป้้อนขอ้ความทีเ่ลอืก นอกจากนีโ้ทรศัพทยั์งเรยีนรูคํ้าศัพทใ์หม่ๆ  จากการป้อนขอ้มลูของ
คณุอกีดว้ย

โหมดป้อนขอ้มลูอตัโนมตั ิ
เมือ่โทรศัพทข์องคณุเปิดใชง้านเซนเซอรแ์ละการหมนุหนา้จอ โหมดป้อนขอ้มลูจะสลับไป
เป็นแป้นพมิพแ์บบเต็มจอในโหมดแนวนอนและเป็นปุ่ มกดตัวอักษรและตัวเลขในโหมดแนว
ตัง้โดยอตัโนมัติ

ในการเปิดใชง้านเซนเซอรแ์ละการหมนุหนา้จอ ใหทํ้าดังนี้

1 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ต ัง้คา่เซนเซอร ์> เซนเซอร ์> เปิด
2 เลอืก ควบคมุการหมนุ > หมนุหนา้จออตัโนมตั ิ

แป้นพมิพเ์สมอืนจรงิ
คณุสามารถใชแ้ป้นพมิพเ์สมอืนจรงิในโหมดแนวนอนได ้

ในการเปิดใชง้านแป้นพมิพเ์สมอืนจรงิ ใหเ้ลอืก  > QWERTY เต็มหนา้จอ ฟังกช์นันีจ้ะ
ใชไ้มไ่ด ้หากมกีารใชส้วติชโ์หมดป้อนขอ้มลูอตัโนมัตอิยู่ (มกีารเปิดใชง้านเซนเซอร์)

การเขยีนขอ้ความ 53



1 ปิด - ปิดแป้นพมิพเ์สมอืนจรงิ
2 เมนูการป้อน – เปิดตัวเลอืกการป้อนแบบสมัผัสเพือ่ใชง้านคําสัง่ เชน่ ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
3 แป้นพมิพเ์สมอืนจรงิ
4 Shift และ Caps Lock – หากตอ้งการป้อนอกัขระตัวพมิพใ์หญข่ณะเขยีนตัวพมิพเ์ล็ก

หรอืป้อนอกัขระตัวพมิพเ์ล็กขณะเขยีนตัวพมิพใ์หญ่ ใหเ้ลอืกปุ่ มนีก้อ่นป้อนอกัขระ หาก
ตอ้งการเปิดใชง้าน Caps Lock ใหก้ดปุ่ มนีส้องครัง้ เสน้ทีอ่ยูใ่ตปุ้่ มแสดงวา่เปิดใชง้าน
Caps Lock แลว้

5 ตัวอกัษร
6 ตัวเลขและอกัขระพเิศษ
7 อกัขระทีม่เีครือ่งหมายพเิศษ
8 Space bar
9 ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปไวข้า้งหลังอกัขระทีป้่อน
10 Backspace
11 Enter – ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปไวใ้นแถวหรอืชอ่งป้อนขอ้ความถัดไป ฟังกช์นัเพิม่เตมิขึน้อยู่

กบับรบิททีใ่ชง้านอยู่
12 โหมดป้อนขอ้มลู - เลอืกวธิป้ีอนขอ้มลู เมือ่คณุแตะทีร่ายการ มมุมองวธิป้ีอนขอ้มลู

ปัจจบุันจะปิดลง และวธิกีารทีเ่ลอืกไวจ้ะเปิดขึน้มา โหมดป้อนขอ้มลูทีใ่ชไ้ดอ้าจแตก
ตา่งกนั โดยขึน้อยูก่บัวา่มกีารเปิดใชง้านโหมดป้อนขอ้มลูอตัโนมัตหิรอืไม่

การป้อนขอ้ความดว้ยปุ่ มกดเสมอืนจรงิ
ปุ่ มกดเสมอืนจรงิ
ปุ่ มกดเสมอืนจรงิ (ปุ่ มกดตวัอกัษรและตวัเลข) ชว่ยใหค้ณุสามารถป้อนอกัขระไดเ้หมอืน
กบัทีค่ณุเคยป้อนบนปุ่ มกดแบบเดมิทีม่ตีัวเลขบนปุ่ ม

เคา้โครงของปุ่ มกดเสมอืนจรงิอาจแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัภาษาทีใ่ชเ้ขยีนทีเ่ลอืกไว ้
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1 ปิด - ปิดปุ่ มกดเสมอืนจรงิ (ปุ่ มกดตวัอกัษรและตวัเลข)
2 เมนูการป้อน - เปิดเมนูป้อนแบบสมัผัสซึง่รวมถงึคําสัง่ เชน่ ใชง้านตวัชว่ยสะกดคํา

และ ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน หากตอ้งการเพิม่อโีมตคิอน เลอืก ใสอ่โีมตคิอน
3 สญัลักษณ์การป้อนขอ้ความ - เปิดหนา้ตา่งป็อปอพั ซึง่คณุสามารถเปิดหรอืปิดการใช ้

งานโหมดชว่ยสะกดคําอตัโนมัต ิเปลีย่นระหวา่งอักขระตัวพมิพใ์หญก่บัตัวพมิพเ์ล็ก
และสลับระหวา่งโหมดตัวอกัษรและตัวเลข

4 โหมดป้อนขอ้มลู - เปิดหนา้ตา่งป็อปอพั ซึง่คณุสามารถเลอืกโหมดป้อนขอ้มลูไดใ้น
หนา้ตา่งนี้ เมือ่คณุแตะทีร่ายการ หนา้จอวธิกีารป้อนขอ้มลูปัจจุบันจะปิดลง และวธิกีาร
ป้อนขอ้มลูทีเ่ลอืกไวจ้ะเปิดขึน้ โหมดป้อนขอ้มลูทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนัไปขึน้อยู่
กบัวา่มกีารเปิดใชง้านโหมดป้อนขอ้มลูอตัโนมัติ (การตัง้คา่เซนเซอร)์ หรอืไม่

5 ปุ่ มลกูศร - เลือ่นซา้ยหรอืขวา
6 Backspace
7 ตัวเลข
8 ดอกจัน - เปิดตารางอกัขระพเิศษ
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9 Shift - เปลีย่นระหวา่งตัวพมิพใ์หญ่กบัตัวพมิพเ์ล็ก เปิดหรอืปิดใชง้านโหมดชว่ยสะกด
คําอตัโนมัต ิและสลับระหวา่งโหมดตัวอกัษรและตัวเลข

ระบบป้อนตวัอกัษรแบบปกติ

แตะปุ่ มตัวเลข (1-9) ซํ้าๆ จนกวา่ตัวอกัษรทีต่อ้งการจะปรากฏ โดยปุ่ มตัวเลขแตล่ะปุ่ มจะมี
ตัวอกัษรอยูม่ากกวา่ทีป่รากฏบนปุ่ มนัน้ๆ

หากตัวอกัษรตัวถัดไปอยูใ่นปุ่ มเดยีวกบัปุ่ มทีค่ณุใชอ้ยู่ ใหร้อจนกระท่ังเคอรเ์ซอรป์รากฏขึน้
(หรอืเลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปขา้งหนา้เพือ่สิน้สดุระยะเวลารอป้อนทีกํ่าหนดไว )้ หลังจากนัน้ให ้
ป้อนตัวอกัษร

ในการเวน้วรรค ใหแ้ตะ 0 ในการเลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยังบรรทัดถัดไป ใหแ้ตะ 0 สามครัง้

ระบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตั ิ
ดว้ยระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัต ิหากตอ้งการป้อนคํา ใหเ้ลอืกปุ่ มตัวเลขหนึง่ปุ่ มสําหรับตัว
อกัษรแตล่ะตัวทีอ่ยูใ่นคํา ระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัตจิะอา้งองิตามพจนานุกรมในเครือ่งซึง่
คณุสามารถเพิม่คําใหมล่งไปได ้ระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัตอิาจไมม่ใีหบ้รกิารในบางภาษา

1 หากตอ้งการเปิดใชง้านระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัตขิองตัวแกไ้ขทัง้หมดบนโทรศัพท์
ใหเ้ลอืก  > ใชง้านตวัชว่ยสะกดคาํ

2 การเขยีนคํา ตัวอยา่งเชน่ หากตอ้งการพมิพ์ "Nokia" เมือ่คณุเลอืกพจนานุกรมภาษา
องักฤษ ใหเ้ลอืก 6 สําหรับ N, 6 สําหรับ o, 5 สําหรับ k, 4 สําหรับ i และ 2 สําหรับ a
การแนะนําคําจะเปลีย่นหลังจากการกดปุ่ มแตล่ะครัง้

3 หากคํานัน้ไมถ่กูตอ้ง กด * ซ้ําๆ เพือ่ใหแ้สดงคําทีต่รงกบัคําทีค่ณุเขยีน หากคํานัน้ไม่
อยูใ่นพจนานุกรม ใหเ้ลอืก สะกด แลว้ป้อนคําโดยใชก้ารป้อนขอ้ความแบบเดมิ จากนัน้
จงึเลอืก ตกลง
หากมอีกัขระ ? แสดงตอ่จากคํานัน้ๆ แสดงวา่คําทีค่ณุตอ้งการเขยีนไมม่อียูใ่น
พจนานุกรม หากตอ้งการเพิม่คําลงในพจนานุกรม ใหเ้ลอืก * แลว้ป้อนคําโดยใชก้าร
ป้อนขอ้ความแบบเดมิ จากนัน้จงึเลอืก ตกลง

4 ในการใสเ่ครือ่งหมายวรรคตอน ใหเ้ลอืก *
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5 ในการใสเ่วน้วรรค ใหเ้ลอืก 0

ระบบชว่ยสะกดคาํภาษาไทย
ในการเขยีนขอ้ความภาษาไทย เชน่ ขอ้ความตัวอักษร ใหเ้ลอืกเมนูขอ้ความ และเลอืกเพือ่
สรา้งขอ้ความตัวอกัษรใหม่ เลอืกหนา้ตา่งขอ้ความ และ  > ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน และภาษา
ไทย ไอคอน  จะปรากฏขึน้

ตัวอยา่งเชน่ หากตอ้งการเขยีนขอ้ความ "คดิถงึ U ;-)" ใหทํ้าตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้

1 แตะ 1 สีค่รัง้เพือ่เลอืก ค
2 แตะ * และเลอืกสระสําหรับ คิ
3 แตะ 5 หนึง่ครัง้เพือ่เลอืก ด
4 แตะ 5 สามครัง้เพือ่เลอืก ถ
5 แตะ * และเลอืกสระสําหรับ ถึ
6 แตะ 2 สองครัง้เพือ่เลอืก ง
7 เลอืก  > ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน และภาษาองักฤษเพือ่เปลีย่นเป็นตัวพมิพใ์หญภ่าษา

องักฤษ และแตะ 0 เพือ่เวน้วรรค
8 แตะ 8 สองครัง้เพือ่เลอืก U
9 แตะ 0 เพือ่เวน้วรรค
10 แตะ * เลอืก ;
11 แตะ * เลอืก –
12 แตะ * เลอืก )

หมายเหตุ:

ตามลักษณะการใชภ้าษาไทยแลว้ เสยีงสระหรอืเสยีงพยัญชนะจะใสไ่ดต้อ่เมือ่มตีัวอกัษร
ไทยนําอยูแ่ลว้เทา่นัน้

เฉพาะโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีม่เีมนูภาษาไทยเทา่นัน้ จงึจะรับขอ้ความภาษาไทยได ้
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การต ัง้คา่การป้อนแบบสมัผสั
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ป้อนแบบสมัผสั

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน  — เปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน และภาษาของพจนานุกรมในระบบชว่ยสะกด
คําอตัโนมัติ
การคน้หาทีป่รบัได ้ — กรองเนือ้หาของรายการในแอปพลเิคชัน่ตามอกัขระทีเ่ขยีนในชอ่ง
คน้หา

รายชือ่

คณุสามารถจัดเก็บและอพัเดตขอ้มลูรายชือ่ เชน่ หมายเลขโทรศัพท ์ทีอ่ยูบ่า้น หรอืทีอ่ยู่
อเีมลของรายชือ่ได ้คณุสามารถเพิม่เสยีงเรยีกเขา้สว่นตัวหรอืภาพยอ่ใหก้บับคุคลในรายชือ่
ได ้คณุยังสามารถสรา้งกลุม่รายชือ่ ซึง่สามารถทําใหค้ณุสง่ขอ้ความตัวอกัษรหรอืสง่อเีมล
ใหผู้รั้บไดห้ลายคนพรอ้มกนั

ในการเปิดรายการรายชือ่ ในหนา้จอหลัก ตามลักษณะหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก รายชือ่ หรอื

การจดัเก็บและการแกไ้ขชือ่และหมายเลขโทรศพัท์
เลอืก เมนู > รายชือ่

เพิม่รายชือ่ใหมใ่นรายการรายชือ่
1 เลอืก 
2 เลอืกชอ่งทีจ่ะป้อนขอ้มลู ในการปิดการป้อนขอ้ความ เลอืก  ป้อนขอ้มลูในชอ่งที่

เหมาะสม และเลอืก เรยีบรอ้ย

แกไ้ขรายชือ่
เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > แกไ้ข
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แถบเครือ่งมอืรายชือ่
เลอืก เมนู > รายชือ่

การโทรตดิตอ่รายชือ่
ไปทีร่ายชือ่ และเลอืก 

การสง่ขอ้ความไปยงัรายชือ่
ไปทีร่ายชือ่ และเลอืก 

การสรา้งรายชือ่ใหม่
เลอืก 

การจดัการชือ่และหมายเลขโทรศพัท์
เลอืก เมนู > รายชือ่

การลบรายชือ่
ไปทีร่ายชือ่ และเลอืก ตวัเลอืก > ลบ

การลบหลายรายชือ่
1 ในการทําเครือ่งหมายรายชือ่ทีต่อ้งการลบ ใหไ้ปทีร่ายชือ่นัน้ และเลอืก ตวัเลอืก >

เลอืก/ไมเ่ลอืก
2 ในการลบรายชือ่ทีทํ่าเครือ่งหมายไว  ้ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ลบ

การคดัลอกรายชือ่
ไปยังรายชือ่ และเลอืก ตวัเลอืก > คดัลอก และตําแหน่งทีต่อ้งการ

สง่รายชือ่ไปยงัอปุกรณ์เครือ่งอืน่
เลอืกรายชือ่คา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั เลอืก สง่นามบตัร
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การเพิม่รายชือ่ลงในรายการโปรดของคณุ
เลอืกรายชือ่คา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั เลอืก เพิม่ในรายการโปรด

ฟงัรายการเสยีงทีไ่ดร้บัการกาํหนดใหก้บัรายชือ่
เลอืกรายชือ่และ ตวัเลอืก > รายละเอยีดรายการเสยีง > ตวัเลอืก > เลน่รายการเสยีง

กอ่นจะตอ่สายโดยใชร้ายการเสยีง โปรดสงัเกตวา่:

• รายการเสยีงไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัภาษา แตจ่ะขึน้อยูก่บัเสยีงของผูพ้ดู
• คณุตอ้งพดูชือ่ใหต้รงกบัทีค่ณุบันทกึไว ้
• รายการเสยีงจะไวตอ่เสยีงรอบขา้ง ควรบันทกึเสยีงและโทรออกโดยใชร้ายการเสยีงใน

ทีเ่งยีบ
• ชือ่ทีส่ัน้มากจะบันทกึไมไ่ด ้ใหใ้ชช้ือ่ทีย่าวพอประมาณ และอยา่ใชช้ ือ่ซํ้ากนักบั

ื่นๆ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชร้ายการเสยีงอาจจะเกดิปัญหาขึน้ได  ้ถา้คณุอยูใ่นที่
ทีม่เีสยีงดังหรอือยูใ่นสถานการณ์ฉุกเฉนิ ดังนัน้จงึไมค่วรอาศัยการโทรออกโดยใชเ้สยีง
เพยีงอยา่งเดยีวไมว่า่ในสถานการณ์ใดก็ตาม

การกําหนดหมายเลขและทีอ่ยูเ่ป็นคา่เร ิม่ตน้
ถา้รายชือ่นัน้มหีมายเลขโทรศัพทห์รอืทีอ่ยูห่ลายรายการ  หมายเลขหรอืทีอ่ยูท่ีต่ัง้ไวเ้ป็นคา่
เริม่ตน้จะชว่ยใหค้ณุโทรออกหรอืสง่ขอ้ความไปยังรายชือ่นัน้ไดง้า่ยขึน้  หมายเลขเริม่ตน้นี้
จะใชใ้นการโทรออกโดยใชเ้สยีงเชน่กนั

1 เลอืก เมน ู> รายชือ่
2 เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > ทีต่ ัง้ไว้
3 เลอืกคา่เริม่ตน้ทีค่ณุตอ้งการเพิม่หมายเลขโทรศัพทห์รอืทีอ่ยู่ และเลอืก กาํหนด
4 เลอืกหมายเลขโทรศัพทห์รอืทีอ่ยูท่ีค่ณุตอ้งการกําหนดใหเ้ป็นคา่เริม่ตน้
5 ในการออกจากมมุมองเริม่ตน้และจัดเก็บการเปลีย่นแปลง ใหแ้ตะตรงขา้งนอกมมุมอง

นัน้
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เสยีงเรยีกเขา้ รปูภาพ และขอ้ความการโทรสําหรบัรายชือ่
คณุสามารถกําหนดเสยีงเรยีกเขา้ใหร้ายชือ่หรอืกลุม่รายชือ่  และภาพ และขอ้ความการโทร
สําหรับรายชือ่ เมือ่รายชือ่ดังกลา่วโทรเขา้ โทรศัพทจ์ะเลน่เสยีงเรยีกเขา้ทีเ่ลอืกไว  ้และ
แสดงขอ้ความการโทรหรอืภาพ (หากมกีารสง่หมายเลขโทรศัพทข์องผูโ้ทรเขา้มาพรอ้มกบั
การโทรเขา้และโทรศัพทข์องคณุจดจําหมายเลขนัน้ได )้

เลอืก เมนู > รายชือ่

การเพิม่ชอ่งใหก้บัมมุมองรายละเอยีดรายชือ่
เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > แกไ้ข > ตวัเลอืก > เพิม่รายละเอยีด

การกําหนดเสยีงเรยีกเขา้ใหก้บัรายชือ่หรอืกลุม่รายชือ่
เลอืกรายชือ่หรอืกลุม่รายชือ่ และ ตวัเลอืก > เสยีงเรยีกเขา้ และเลอืกเสยีงเรยีกเขา้

การลบเสยีงเรยีกเขา้ออกจากรายชือ่
เลอืก แบบเสยีงทีต่ ัง้ไว ้จากรายการเสยีงเรยีกเขา้

การเพิม่รปูภาพใหก้บัรายชือ่
เลอืกรายชือ่ทีจั่ดเก็บไวใ้นหน่วยความจําโทรศัพท์ และ ตวัเลอืก > เพิม่รปูภาพ และเลอืก
รปูภาพจาก คลงัภาพ

การกําหนดขอ้ความการโทรสําหรบัรายชือ่
เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > เพิม่ขอ้ความการโทร ป้อนขอ้ความการโทร และเลอืก 

การด ูเปลีย่นแปลง หรอืลบภาพออกจากรายชือ่
เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > รปูภาพ และตัวเลอืกทีต่อ้งการ

การคดัลอกรายชือ่
เลอืก เมนู > รายชือ่

หากคณุเปิดรายการรายชือ่เป็นครัง้แรก เครือ่งจะถามคณุวา่ตอ้งการคัดลอกชือ่และเบอรจ์าก
ซมิการด์ไปยังเครือ่งของคณุหรอืไม่
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การเร ิม่คดัลอก
เลอืก ตกลง

การยกเลกิการคดัลอก
เลอืก ยกเลกิ
เครือ่งจะถามวา่คณุตอ้งการดรูายชือ่ในซมิการด์ในรายชือ่หรอืไม่ ในการดรูายชือ่ เลอืก
ตกลง รายชือ่จะเปิดขึน้มา และชือ่ทีจั่ดเก็บอยูใ่นซมิการด์จะแสดงดว้ย 

บรกิารซมิ
หากตอ้งการทราบเกีย่วกบัความพรอ้มใชง้านและขอ้มลูเกีย่วกบัการใชบ้รกิารซมิ  โปรด
ตดิตอ่ผูจํ้าหน่ายซมิการด์ หรอืตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยหรอืผูจํ้าหน่ายอืน่ๆ

รายชือ่ในซมิ
จํานวนรายชือ่ทีส่ามารถจัดเก็บในซมิการด์ไดม้จํีากดั

แสดงรายชือ่ทีจ่ดัเก็บอยูใ่นซมิการด์ในรายการรายชือ่
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > รายชือ่ทีจ่ะแสดง > ความจําซมิ

หมายเลขทีค่ณุบันทกึไวใ้นรายการรายชือ่อาจไมถ่กูบันทกึอตัโนมัตไิปยังซมิการด์ของคณุ

การคดัลอกรายชือ่ไปยงัซมิการด์
ไปทีร่ายชือ่ และเลอืก ตวัเลอืก > คดัลอก > ความจําซมิ

เลอืกหนว่ยความจําเร ิม่ตน้ทีจ่ะใชจ้ดัเก็บรายชือ่ใหม่
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ความจําจดัเก็บทีต่ ัง้ไว ้> ความจําเครือ่ง หรอื ความจํา
ซมิ

รายชือ่ทีจั่ดเก็บในหน่วยความจําโทรศัพทส์ามารถมหีมายเลขโทรศัพทแ์ละภาพไดม้ากกวา่
หนึง่รายการ
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การจํากดัเบอร์
ดว้ยบรกิารจํากดัเบอร์ คณุสามารถจํากดัการโทรออกจากเครือ่งของคณุไปยังหมายเลข
โทรศัพทเ์ฉพาะได ้ซมิการด์บางชนดิอาจไมส่นับสนุนบรกิารจํากดัเบอร์ สําหรับขอ้มลูเพิม่
เตมิ กรณุาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

เลอืก เมนู > รายชือ่ และ ตวัเลอืก > หมายเลขซมิ > รายชือ่จํากดัเบอร์

เมือ่คณุใชง้านคณุสมบัตกิารรักษาความปลอดภัยทีใ่ชค้วบคมุการโทร (จํากดัการโทร,
เฉพาะกลุม่ และจํากัดเบอร)์ อาจโทรออกไดเ้ฉพาะเบอรโ์ทรฉุกเฉนิอยา่งเป็นทางการทีต่ัง้
ไวใ้นเครือ่งของคณุ การจํากดัการโทรและการโอนสายไมส่ามารถใชง้านพรอ้มกันได ้

คณุจําเป็นตอ้งใชร้หสั PIN2 เพือ่เปิดใชห้รอืยกเลกิใชง้านการจํากดัเบอร์ รวมทัง้แกไ้ขราย
ชือ่จํากดัเบอรด์ว้ย กรณุาตดิตอ่ขอรหสั PIN2 จากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
ใชง้านจํากดัเบอร ์หรอื ยกเลกิจํากดัเบอร ์— เปิดหรอืปิดใชง้านการจํากดัเบอร์
รายชือ่ใหมใ่นซมิ  — ป้อนชือ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีจ่ะอนุญาต
เพิม่จากรายชือ่  — คัดลอกรายชือ่จากรายการรายชือ่ไปไวท้ีร่ายการจํากัดเบอร์

ในการสง่ขอ้ความตัวอักษรไปทีร่ายชือ่ในซมิในขณะทีเ่ปิดใชบ้รกิารจํากดัเบอร์ คณุจะตอ้ง
เพิม่หมายเลขศนูยฝ์ากขอ้ความตัวอกัษรลงในรายการจํากดัเบอรด์ว้ย

ขอ้ความ

หนา้จอหลกัเมนูการรบัสง่ขอ้ความ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การสรา้งขอ้ความใหม่
เลอืก ขอ้ความใหม่
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เคล็ดลบั: หากไมต่อ้งการเขยีนขอ้ความทีค่ณุสง่บอ่ยๆ ซ้ําอกี ใหใ้ชข้อ้ความทีจั่ดเก็บไวใ้น
โฟลเดอรต์ัวอยา่งขอ้ความทีอ่ยูใ่นโฟลเดอรข์องฉัน นอกจากนี้ คณุสามารถสรา้งและจัดเก็บ
ตัวอยา่งของคณุเองได ้

เมนูการรับสง่ขอ้ความ ประกอบดว้ยแฟ้มขอ้มลูตอ่ไปนี้
 ถาดเขา้  — ขอ้ความทีไ่ดรั้บ ยกเวน้อเีมลและขอ้ความจากระบบ
 โฟลเดอรข์องฉนั  — การจัดการขอ้ความของคณุไปยังแฟ้มขอ้มลู

 ศนูยข์อ้ความ  — เชือ่มตอ่กบัศนูยรั์บสง่ขอ้ความระยะไกลของคณุเพือ่รับขอ้ความ
อเีมลใหม ่หรอืดขูอ้ความอเีมลทีรั่บกอ่นหนา้นีแ้บบออฟไลนก็์ได ้

 ฉบบัรา่ง  — ขอ้ความฉบับรา่งทียั่งไมไ่ดส้ง่
 สง่แลว้  — ขอ้ความลา่สดุทีส่ง่แลว้ ซึง่ไมร่วมถงึขอ้ความทีส่ง่โดยใชก้ารเชือ่มตอ่

Bluetooth คณุสามารถกําหนดจํานวนขอ้ความทีส่ามารถจัดเก็บในโฟลเดอรน์ีไ้ด ้
 ถาดออก  — ขอ้ความทีร่อสง่จะถกูจัดเก็บชัว่คราวไวใ้นถาดออก เชน่ เมือ่โทรศัพทข์อง

คณุอยูน่อกเครอืขา่ยใหบ้รกิาร เป็นตน้
 รายงานการสง่  — ขอใหร้ะบบเครอืขา่ยสง่รายงานผลการสง่ขอ้ความตัวอกัษร รวมทัง้

ขอ้ความมัลตมิเีดยีทีค่ณุสง่ใหค้ณุทราบ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การเขยีนและสง่ขอ้ความ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ

ขอ้สําคญั: ควรปฏบิัตอิยา่งระมัดระวงัเมือ่เปิดอา่นขอ้ความ ขอ้ความอาจมซีอฟตแ์วร์
ทีเ่ป็นอนัตรายหรอืสิง่อืน่ทีอ่าจทําความเสยีหายตอ่โทรศัพทห์รอืพซีขีองคณุ

กอ่นทีค่ณุจะสามารถสรา้งขอ้ความมัลตมิเีดยีหรอืเขยีนเมลได  ้คณุตอ้งกําหนดการตัง้คา่การ
เชือ่มตอ่ทีถ่กูตอ้ง

ขนาดของขอ้ความ MMS อาจจํากดัตามเครอืขา่ยแบบไรส้าย หากไฟลภ์าพทีแ่ทรกมขีนาด
เกนิขดีจํากดันี้ เครือ่งอาจกําหนดใหภ้าพมขีนาดเล็กลงเพือ่ใหส้ามารถสง่ทาง  MMS ได ้
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เฉพาะเครือ่งทีม่คีณุสมบัตทิีใ่ชง้านร่วมกันไดเ้ทา่นัน้ทีจ่ะรับและแสดงขอ้ความมัลตมิเีดยีได ้
ลักษณะขอ้ความทีแ่สดงอาจแตกตา่งกนัขึน้กบัโทรศัพทท์ีรั่บขอ้ความ

ตรวจสอบการจํากัดขนาดของเมลจากผูใ้หบ้รกิาร หากคณุพยายามทีจ่ะสง่ขอ้ความอเีมลทีม่ี
ขนาดเกนิคา่จํากดัของเซริฟ์เวอรอ์เีมล ขอ้ความจะถกูเก็บไวใ้นโฟลเดอรถ์าดออก และ
โทรศัพทจ์ะพยายามสง่ขอ้ความดังกลา่วอกีเป็นระยะๆ ในการสง่อเีมลจะตอ้งใชก้ารเชือ่มตอ่
ขอ้มลู และการทีโ่ทรศัพทพ์ยายามสง่อเีมลอกีอยา่งต่อเนือ่งอาจมกีารคดิคา่บรกิารจากผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ คณุสามารถลบขอ้ความดังกลา่วในโฟลเดอรถ์าดออกได  ้หรอืยา้ยขอ้ความ
นัน้ไปยังโฟลเดอรฉ์บับรา่ง

การรับสง่ขอ้ความจําเป็นตอ้งใชบ้รกิารเครอืขา่ย

การสง่ขอ้ความตวัอกัษรหรอืขอ้ความมลัตมิเีดยี
เลอืก ขอ้ความใหม่

การสง่ขอ้ความเสยีงหรอืขอ้ความอเีมล
เลอืก ตวัเลอืก > สรา้งขอ้ความ และตัวเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง

การเลอืกผูร้บัหรอืกลุม่จากรายการรายชือ่
เลอืก  จากแถบเครือ่งมอื

การป้อนหมายเลขโทรศพัทห์รอืทีอ่ยูอ่เีมลดว้ยตนเอง
แตะทีช่อ่ง ถงึ

การป้อนหวัขอ้อเีมลหรอืขอ้ความมลัตมิเีดยี
ป้อนลงในชอ่ง หวัขอ้ หากมองไมเ่ห็นชอ่ง หวัขอ้ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ชอ่งเพิม่เตมิ เพือ่
เปลีย่นชอ่งทีส่ามารถมองเห็นได ้

การเขยีนขอ้ความ
แตะทีช่อ่งขอ้ความ

การเพิม่ออปเจ็กตล์งในขอ้ความหรอือเีมล
เลอืก  และชนดิของเนือ้หาทีเ่กีย่วขอ้ง
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ชนดิของขอ้ความอาจเปลีย่นเป็นขอ้ความมลัตมิเีดยีตามเนือ้หาทีแ่ทรก

การสง่ขอ้ความหรอือเีมล
เลอืก  หรอืกดปุ่ มโทรออก

โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนการสง่ขอ้ความแบบตัวอกัษรทีม่คีวามยาวมากกวา่ความยาวที่
กําหนดของขอ้ความเดยีว สําหรับขอ้ความทีม่คีวามยาวมาก เครือ่งจะแบง่สง่ขอ้ความออก
เป็นสองขอ้ความขึน้ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่ใชจ้า่ยตามนัน้ สําหรับตัวอกัษรทีม่เีครือ่งหมาย
เสยีงหนัก เครือ่งหมายอืน่ๆ หรอืตัวอกัษรจากภาษาทีเ่ลอืกบางภาษาจะใชพ้ืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่
อาจจํากดัจํานวนตัวอกัษรทีส่ามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ยลง

ถาดรบัขอ้ความเขา้
การรบัขอ้ความ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ถาดเขา้

ขอ้ความตัวอกัษรทียั่งไมไ่ดอ้า่น
ขอ้ความมัลตมิเีดยีทียั่งไมไ่ดอ้า่น
ขอ้ความเสยีงทียั่งไมไ่ดอ้า่น
ขอ้มลูทีไ่ดรั้บผา่นการเชือ่มตอ่ Bluetooth

เมือ่คณุไดรั้บขอ้ความ  และ 1 ขอ้ความใหม ่จะแสดงขึน้ในหนา้จอหลัก

เปิดขอ้ความจากหนา้จอหลกั
เลอืก แสดง

เปิดขอ้ความในโฟลเดอรถ์าดเขา้
เลอืกขอ้ความ

ตอบกลบัขอ้ความทีไ่ดร้บั
เลอืก ตวัเลอืก > ตอบกลบั
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ขอ้ความมลัตมิเีดยี
เลอืก เมนู > ขอ้ความ

ขอ้สําคญั: ควรปฏบิัตอิยา่งระมัดระวงัเมือ่เปิดอา่นขอ้ความ ขอ้ความอาจมซีอฟตแ์วร์
ทีเ่ป็นอนัตรายหรอืสิง่อืน่ทีอ่าจทําความเสยีหายตอ่โทรศัพทห์รอืพซีขีองคณุ

การดงึขอ้ความมลัตมิเีดยี
เลอืก ตวัเลอืก > ดงึ การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตจะเปิดเพือ่ดงึขอ้ความมายังโทรศัพทข์อง
คณุ คณุอาจไดรั้บการแจง้เตอืนวา่มขีอ้ความมัลตมิเีดยีทีร่ออยูใ่นศูนยก์ารรับสง่ขอ้ความ
มัลตมิเีดยี

เมือ่คณุเปิดขอ้ความมัลตมิเีดยี ( ) คณุจะเห็นภาพและขอ้ความ  แสดงวา่มคีลปิเสยีง
รวมอยู ่  แสดงวา่มวีดิโีอคลปิรวมอยู่

การเลน่เสยีงหรอืวดิโีอคลปิ
เลอืกสญัลักษณ์

การดอูอปเจ็กตส์ือ่ทีร่วมอยูใ่นขอ้ความมลัตมิเีดยี
เลอืก ตวัเลอืก > ออปเจ็กต์

หากขอ้ความของคณุมกีารนําเสนอแบบมัลตมิเีดยี  จะแสดงขึน้

การเลน่การนําเสนอ
เลอืกสญัลักษณ์

ขอ้มลู, การต ัง้คา่ และขอ้ความบรกิารเว็บ
โทรศัพทข์องคณุสามารถรับขอ้ความทีป่ระกอบดว้ยขอ้มลูตา่งๆ ไดห้ลายรปูแบบ เชน่
นามบัตร เสยีงเรยีกเขา้ โลโกร้ะบบ รายการปฏทินิ และการแจง้เตอืนอเีมล นอกจากนี้ คณุ
อาจไดรั้บคา่ตดิตัง้ในรปูแบบของขอ้ความสําหรับกําหนดคา่จากผูใ้หบ้รกิาร
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การจดัเก็บขอ้มลูในขอ้ความ
เลอืก ตวัเลอืก และตัวเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง

ขอ้ความบรกิารทางเว็บไดแ้กก่ารแจง้เตอืนตา่งๆ (เชน่ พาดหวัขา่ว) และอาจมขีอ้ความตัว
อกัษรหรอืลงิค ์สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัความพรอ้มใชง้านและการสมคัรขอใชบ้รกิาร
โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การต ัง้คา่อเีมล
ในการตัง้คา่อเีมล เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ศนูยข์อ้ความ

คณุสามารถตัง้คา่บัญชอีเีมลไดห้ลายบัญช ีตัวอยา่งเชน่ บัญชอีเีมลสว่นบคุคลและบัญชี
อเีมลของบรษัิท

ในการตัง้คา่อเีมลจากหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืกปลั๊กอนิทีส่มัพันธก์นั หรอืในการตัง้คา่บัญชอีเีมล
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ตวัชว่ย

Nokia Messaging
บรกิาร Nokia Messaging จะถา่ยโอนอเีมลจากทีอ่ยูอ่เีมลปัจจบัุนของคณุไปยังโทรศัพท์
ของคณุ คณุสามารถอา่น ตอบกลับ และจัดการอเีมลของคณุไดข้ณะเดนิทาง บรกิาร Nokia
Messaging ยังสามารถทํางานรว่มกบัผูใ้หบ้รกิารอเีมลอนิเทอรเ์น็ตจํานวนมากทีใ่หบ้รกิาร
อเีมลสว่นบคุคลได ้

บรกิาร Nokia Messaging อาจมกีารเรยีกเก็บคา่บรกิาร โปรดตดิตอ่ขอขอ้มลูเกีย่วกบัคา่
บรกิารทีอ่าจเรยีกเก็บ จากผูใ้หบ้รกิารของคณุหรอืจากบรกิาร Nokia Messaging

บรกิาร Nokia Messaging ตอ้งไดรั้บการสนับสนุนจากเครอืขา่ยของคณุและอาจไมม่ใีนทกุ
ภมูภิาค

ปัจจบุัน Nokia Messaging มใีหบ้รกิารในแบบทดลองใช ้

การตดิต ัง้แอปพลเิคช ัน่ Nokia Messaging
1 เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ตวัชว่ย
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2 เมือ่เปิดตัวชว่ยการตัง้คา่เป็นครัง้แรก เครือ่งจะขอใหค้ณุกําหนดการตัง้ค่าอเีมลหลัง
จากตัง้คา่ผูใ้หบ้รกิาร หากคณุเคยใชต้ัวชว่ยการตัง้คา่มากอ่น ใหเ้ลอืก การต ัง้คา่อเีมล

3 ในการตัง้คา่อเีมล ใหอ้า่นขอ้มลูบนหนา้จอและเลอืก เร ิม่ตน้
4 ยอมรับการตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ Nokia Messaging
5 ป้อนรายละเอยีดบัญชอีเีมลของคณุ

แอปพลเิคชัน่ Nokia Messaging จะไดรั้บการตดิตัง้ใน เมนู > แอปพลฯิ

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่www.email.nokia.com

ศนูยฝ์ากขอ้ความ
การกําหนดการต ัง้คา่อเีมล
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ศนูยข์อ้ความ

ในการใชอ้เีมล คณุจะตอ้งกําหนดจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต (IAP) ทีถ่กูตอ้งในเครือ่งของคณุ
และกําหนดการตัง้คา่อเีมลของคณุอยา่งถกูตอ้ง

คณุตอ้งมบีัญชอีเีมลอืน่ ทําตามคําแนะนําทีผู่ใ้หบ้รกิารศนูยฝ์ากขอ้ความระยะไกลและผูใ้ห ้
บรกิารอนิเทอรเ์น็ต (ISP) ของคณุใหไ้ว ้

ถา้คณุเลอืก ขอ้ความ > ศนูยข์อ้ความ และยังไมไ่ดต้ัง้คา่บัญชอีเีมลของคณุ เครือ่งจะ
เตอืนใหค้ณุทําการตัง้คา่ ในการเริม่กําหนดการตัง้คา่อเีมลดว้ยตัวชว่ยศนูยข์อ้ความ  เลอืก
เร ิม่

เมือ่คณุสรา้งศนูยฝ์ากขอ้ความใหม่ ชือ่ทีค่ณุตัง้ใหแ้กศ่นูยฝ์ากขอ้ความนัน้จะแทนทีศ่นูย์
ฝากขอ้ความในหนา้จอหลักของขอ้ความ คณุสามารถมศีนูยฝ์ากขอ้ความไดส้งูสดุ 6 ศนูย์

การเปิดศนูยฝ์ากขอ้ความ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และศนูยฝ์ากขอ้ความ

เมือ่คณุเปิดศนูยฝ์ากขอ้ความ เครือ่งจะถามคณุวา่ตอ้งการเชือ่มตอ่กบัศนูยฝ์ากขอ้ความหรอื
ไม่
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การเชือ่มตอ่กบัศนูยฝ์ากขอ้ความของคณุและดงึขอ้มลูหวัเรือ่งหรอืขอ้ความของ
อเีมลใหม่
เลอืก ใช ่เมือ่คณุดขูอ้ความแบบออนไลน์ คณุจะเชือ่มตอ่กบัศนูยฝ์ากขอ้ความระยะไกล
อยา่งตอ่เนือ่งผา่นการเชือ่มตอ่ขอ้มลู

การดขูอ้ความอเีมลทีด่งึมากอ่นหนา้นีแ้บบออฟไลน์
เลอืก ไม่

สรา้งขอ้ความอเีมลใหม่
เลอืก ตวัเลอืก > สรา้งขอ้ความ > อเีมล

การปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลูกบัศนูยฝ์ากขอ้ความระยะไกล
เลอืก ตวัเลอืก > ตดัเชือ่มตอ่

การดงึขอ้ความอเีมล
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และศนูยฝ์ากขอ้ความ

หากคณุออฟไลนอ์ยู่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เชือ่มตอ่ เพือ่เปิดการเชือ่มตอ่กบัศนูยฝ์าก
ขอ้ความระยะไกล

ขอ้สําคญั: ควรปฏบิัตอิยา่งระมัดระวงัเมือ่เปิดอา่นขอ้ความ ขอ้ความอาจมซีอฟตแ์วร์
ทีเ่ป็นอนัตรายหรอืสิง่อืน่ทีอ่าจทําความเสยีหายตอ่โทรศัพทห์รอืพซีขีองคณุ

การดงึขอ้ความเมือ่คณุมกีารเชือ่มตอ่ทีเ่ปิดอยูก่บัศนูยฝ์ากขอ้ความระยะไกล
เลอืก ตวัเลอืก > ดงึอเีมล > ใหม ่เพือ่ดงึขอ้ความใหมทั่ง้หมด ทีเ่ลอืก เพือ่ดงึเฉพาะ
ขอ้ความทีเ่ลอืก หรอื ท ัง้หมด เพือ่ดงึขอ้ความทัง้หมดจากศนูยฝ์ากขอ้ความ
ในการหยดุดงึขอ้ความ เลอืก ยกเลกิ

การสิน้สดุการเชือ่มตอ่และดขูอ้ความอเีมลแบบออฟไลน์
เลอืก ตวัเลอืก > ตดัเชือ่มตอ่
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การเปิดขอ้ความอเีมลแบบออฟไลน์
หากตอ้งการเปิดขอ้ความอเีมล เลอืกทีข่อ้ความ หากยังไมไ่ดด้งึขอ้ความอเีมลและคณุออฟ
ไลนอ์ยู ่เครือ่งจะถามคณุวา่ตอ้งการดงึขอ้ความนีจ้ากศนูยฝ์ากขอ้ความหรอืไม่

การดสู ิง่ทีแ่นบมากบัอเีมล
เปิดขอ้ความ และเลอืกชอ่งสิง่ทีแ่นบมาทีร่ะบดุว้ย  ถา้สิง่ทีแ่นบมาไมถ่กูดงึเขา้ไปในเครือ่ง
เลอืก ตวัเลอืก > ดงึ

การดงึขอ้ความอเีมลโดยอตัโนมตั ิ
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่อเีมล > ดงึหวัขอ้โดยอตัโนมตั ิ

การตัง้คา่โทรศัพทใ์หด้งึอเีมลโดยอตัโนมัตอิาจทําใหเ้กดิการสง่ขอ้มลูจํานวนมากผา่น
ระบบเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิาร โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุสําหรับขอ้มลูเกีย่วกับคา่ใช ้
จา่ยในการสง่ขอ้มลู

การลบขอ้ความอเีมล
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และศนูยฝ์ากขอ้ความ

การลบเนือ้หาของอเีมลจากโทรศพัทเ์ทา่น ัน้
เลอืก ตวัเลอืก > ลบ > โทรศพัทเ์ทา่น ัน้ อเีมลจะไมถ่กูลบจากศนูยฝ์ากขอ้ความระยะไกล

เครือ่งจะแสดงขอ้มลูหวัเรือ่งในศนูยฝ์ากขอ้ความระยะไกล ถา้คณุลบเนือ้หาขอ้ความ หวั
เรือ่งของอเีมลจะยังคงอยูใ่นเครือ่งของคณุ ถา้คณุตอ้งการลบหวัเรือ่งออกดว้ย คณุจะตอ้ง
เชือ่มตอ่กับเซริฟ์เวอรข์ณะลบขอ้ความออกจากเครือ่งของคณุและศนูยฝ์ากขอ้ความระยะ
ไกล ถา้ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอร์ ขอ้มลูหัวเรือ่งจะถกูลบเมือ่คณุทําการเชือ่มตอ่จาก
เครือ่งของคณุกบัศนูยฝ์ากขอ้ความระยะไกลอกีครัง้เพือ่อพัเดตสถานะ

การลบอเีมลออกจากเครือ่งและศนูยฝ์ากขอ้ความระยะไกล
เลอืก ตวัเลอืก > ลบ > โทรศพัทแ์ละเซริฟ์เวอร์
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การยกเลกิการลบอเีมลทีทํ่าเครือ่งหมายไวใ้หล้บออกจากเครือ่งและเซริฟ์เวอร ์
เลอืก ตวัเลอืก > เรยีกคนื

การยกเลกิการเชือ่มตอ่กบัศนูยฝ์ากขอ้ความ

เมือ่คณุออนไลน์ ในการยตุกิารเชือ่มตอ่ขอ้มลูกบัศนูยฝ์ากขอ้ความระยะไกล ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > ตดัเชือ่มตอ่

Mail for Exchange
Mail for Exchange ชว่ยใหค้ณุสามารถรับอเีมลเกีย่วกบังานของคณุในโทรศัพทข์องคณุได ้
คณุสามารถอา่นและตอบกลับอเีมลของคณุ ดแูละแกไ้ขสิง่ทีแ่นบทีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้ดู
ขอ้มลูปฏทินิ รับและตอบกลับคําขอประชมุ กําหนดการประชมุ รวมทัง้ดู เพิม่ และแกไ้ข
ขอ้มลูรายชือ่ได ้

ActiveSync
การใช ้Mail for Exchange จะถกูจํากดัไวเ้ฉพาะการซงิโครไนซข์อ้มลู PIM แบบ Over-the-
Air ระหวา่งโทรศัพท ์Nokia กบัเซริฟ์เวอร ์Microsoft Exchange ทีไ่ดรั้บอนุญาต

คณุสามารถตัง้คา่ Mail for Exchange ไดก็้ตอ่เมือ่บรษัิทของคณุม ีMicrosoft Exchange
Server เทา่นัน้ นอกจากนี้ ผูด้แูลระบบไอทขีองบรษัิทตอ้งม ีMail for Exchange ทีเ่ปิดใช ้
งานสําหรับบัญชขีองคณุ

กอ่นทีจ่ะเริม่ตัง้คา่ Mail for Exchange โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุมขีอ้มลูตอ่ไปนี้

• ID อเีมลของบรษัิท
• ชือ่ผูใ้ชเ้ครอืขา่ยของทีทํ่างานของคณุ
• รหสัผา่นเครอืขา่ยของทีทํ่างานของคณุ
• ชือ่โดเมนเครอืขา่ยของคณุ (ตดิตอ่แผนก IT ของบรษัิท)
• ชือ่เซริฟ์เวอร ์Mail for Exchange ของคณุ (ตดิตอ่แผนก IT ของบรษัิท)
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คณุอาจตอ้งป้อนขอ้มลูอืน่ๆ นอกเหนอืจากรายการดังกลา่ว ทัง้นีข้ ึน้กบัการตัง้กําหนดคา่
เซริฟ์เวอร ์Mail for Exchange ของบรษัิทคณุ หากคณุไมท่ราบขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง โปรดตดิตอ่
แผนก IT ของบรษัิท

เมือ่ใช ้Mail for Exchange อาจจําเป็นตอ้งใชร้หสัล็อค รหสัล็อคทีร่ะบบตัง้ไวใ้นเครือ่งของ
คณุคอื 12345 แตผู่ด้แูลระบบไอทขีองบรษัิทอาจกําหนดรหสัอืน่ไวใ้หค้ณุ

คณุสามารถเขา้ถงึและปรับเปลีย่นรปูแบบและการตัง้คา่ของ Mail for Exchange ในการตัง้
คา่ขอ้ความ

การดขูอ้ความบนซมิการด์
คณุสามารถดขูอ้ความทีจั่ดเก็บไวใ้นซมิการด์

เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > ขอ้ความซมิ

กอ่นทีค่ณุจะสามารถดขูอ้ความในซมิได ้คณุตอ้งคัดลอกขอ้ความดังกลา่วไปยังแฟ้มขอ้มลู
ในโทรศัพทข์องคณุกอ่น

1 ทําเครือ่งหมายขอ้ความ เลอืก ตวัเลอืก > เลอืก/ไมเ่ลอืก > เลอืก หรอื เลอืก
ท ัง้หมด

2 เปิดรายการโฟลเดอร ์เลอืก ตวัเลอืก > คดัลอก
3 เลอืกโฟลเดอรท์ีจ่ะคัดลอก
4 หากตอ้งการดขูอ้ความ ใหเ้ปิดโฟลเดอร์

ขอ้ความจากระบบ
บรกิารแสดงขอ้ความจากระบบ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ชว่ยใหค้ณุรับขอ้ความใน
หัวขอ้ตา่งๆ เชน่ รายงานสภาพอากาศหรอืสภาพการจราจร ไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารของคณุ โปรด
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเกีย่วกบัหวัขอ้ทีม่ใีหบ้รกิารและหมายเลขหัวขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง บรกิารนีอ้าจ
ไมม่ใีนทกุภมูภิาคคณุไมส่ามารถรับขอ้ความจากระบบไดห้ากคณุใชเ้ครอืขา่ย 3G การเชือ่ม
ตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตอาจทําใหไ้มส่ามารถรับขอ้ความจากระบบได ้

เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > ขอ้ความจากระบบ
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คาํส ัง่บรกิาร
คําส่ังบรกิาร (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ทําใหค้ณุสามารถป้อนและสง่คําขอบรกิาร
(หรอืเรยีกวา่คําสัง่ USSD) เชน่ คําสัง่การใชสํ้าหรับบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย ไปยังผู ้
ใหบ้รกิารของคณุได ้บรกิารนีอ้าจไมม่ใีนบางภมูภิาค

เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > คาํส ัง่บรกิาร

การต ัง้คา่ขอ้ความ
การตัง้คา่ตา่งๆ อาจไดรั้บการกําหนดคา่ไวใ้นโทรศัพทข์องคณุแลว้ หรอืคณุอาจไดรั้บการ
ตัง้คา่ในรปูแบบขอ้ความ ในการป้อนการตัง้คา่ดว้ยตนเอง ใหป้้อนขอ้มลูในชอ่งทีช่อ่งที่
กํากบัดว้ย ตอ้งระบ ุหรอืเครือ่งหมายดอกจัน

ผูใ้หบ้รกิารอาจตัง้คา่จดุเชือ่มตอ่หรอืศนูยข์อ้ความบางรายการหรอืทัง้หมดใหก้บัโทรศัพท์
ของคณุไวล้ว่งหนา้แลว้ และคณุอาจไมส่ามารถเปลีย่นแปลง สรา้ง แกไ้ขหรอืลบคา่เหลา่นัน้
ได ้

การต ัง้คา่ขอ้ความแบบตวัอกัษร
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ขอ้ความตวัอกัษร

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ศนูยข์อ้ความ  —  ดรูายการศนูยรั์บสง่ขอ้ความทีม่อียูทั่ง้หมดทีถ่กูกําหนดไวแ้ลว้
ศนูยข์อ้ความทีใ่ช ้ —  เลอืกศนูยรั์บสง่ขอ้ความทีใ่ชสํ้าหรับสง่ขอ้ความแบบตัวอกัษร
การเขา้รหสัอกัขระ  —  ในการใชก้ารแปลงตัวอกัษรเป็นระบบเขา้รหสัอืน่เมือ่เป็นไปได ้
เลอืก การสนบัสนุนทีล่ดลง
รบัรายงาน  — ขอใหเ้ครอืขา่ยสง่รายงานการสง่ขอ้ความตัวอกัษรทีค่ณุสง่ใหค้ณุทราบ
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
อายขุอ้ความ  — เลอืกระยะเวลาทีศ่นูยรั์บฝากขอ้ความจะสง่ขอ้ความใหอ้กีครัง้หากสง่ครัง้
แรกไมสํ่าเร็จ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) หากไมส่ามารถสง่ขอ้ความไปยังผูรั้บภายใน
ระยะเวลานีไ้ด ้ขอ้ความจะถกูลบออกจากศนูยข์อ้ความ
สง่ขอ้ความเป็น  — หากตอ้งการทราบวา่ศนูยข์อ้ความของคณุสามารถแปลงขอ้ความตัว
อกัษรเป็นรปูแบบอืน่ๆ เหลา่นีไ้ดห้รอืไม่ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ
การเชือ่มตอ่ทีเ่ลอืก  —  เลอืกการเชือ่มตอ่ทีจ่ะใช ้
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ตอบผา่นศนูยเ์ดมิ  — ตอบกลับขอ้ความโดยใชห้มายเลขของศนูยข์อ้ความเดยีวกนั
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

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

เลอืกจากรายการดังตอ่ไปนี้:
ขนาดรปูภาพ  — กําหนดขนาดของภาพในขอ้ความมัลตมิเีดยี
โหมดการสรา้ง MMS  — หากคณุเลอืก แนะนํา อปุกรณ์จะแจง้ใหท้ราบถา้คณุพยายามจะ
สง่ขอ้ความทีผู่รั้บอาจไมม่กีารสนับสนุน หากคณุเลอืก จํากดั เครือ่งจะป้องกนัไมใ่หค้ณุสง่
ขอ้ความทีอ่าจไมไ่ดรั้บการสนับสนุน หากตอ้งการรวมเนือ้หาไวใ้นขอ้ความโดยไมม่กีารแจง้
เตอืน ใหเ้ลอืก วา่ง
จดุเชือ่มตอ่ทีใ่ช ้ — เลอืกจดุเชือ่มตอ่ทีจ่ะใชเ้ป็นการเชือ่มตอ่ทีต่อ้งการ
การดงึมลัตมิเีดยี  — เลอืกวธิกีารรับขอ้ความทีต่อ้งการ ถา้มใีหเ้ลอืก หากตอ้งการรับ
ขอ้ความโดยอตัโนมัตใินเครอืขา่ยโฮมของคณุ ใหเ้ลอืก อตัโนมตัเิครอืขา่ยบา้น เมือ่อยู่
นอกเครอืขา่ยโฮมของคณุ คณุจะไดรั้บการแจง้เตอืนวา่มขีอ้ความทีจ่ะดงึไดใ้นศนูยข์อ้ความ
มัลตมิเีดยี หากคณุเลอืก อตัโนมตัทิกุคร ัง้ โทรศัพทข์องคณุจะดําเนนิการเชือ่มตอ่ขอ้มลู
แพคเก็ตทีใ่ชง้านอยูโ่ดยอัตโนมตัเิพือ่ดงึขอ้ความทัง้ในและนอกเครอืขา่ยโฮมของคณุ
เลอืก ดว้ยตนเอง เพือ่ดงึขอ้ความมัลตมิเีดยีจากศนูยข์อ้ความดว้ยตนเอง หรอื ปิด เพือ่
ป้องกนัการรับขอ้ความมัลตมิเีดยีตา่งๆ การดงึขอ้มลูโดยอตัโนมัตอิาจใชไ้ดแ้คบ่างภมูภิาค
อนญุาตขอ้ความนรินาม  — ปฏเิสธขอ้ความจากผูส้ง่ทีไ่มร่ะบนุาม
รบัโฆษณา  — รับโฆษณาทีเ่ป็นขอ้ความมลัตมิเีดยี (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
รบัรายงาน  — แสดงสถานะของขอ้ความทีส่ง่ในบันทกึการใช  ้(บรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย)
ปฏเิสธการสง่รายงาน  — ป้องกนัไมใ่หโ้ทรศัพทข์องคณุสง่รายงานการสง่สําหรับ
ขอ้ความทีไ่ดรั้บ
อายขุอ้ความ  — เลอืกระยะเวลาทีศ่นูยข์อ้ความจะสง่ขอ้ความของคณุใหมห่ากพยายามสง่
ครัง้แรกไมสํ่าเร็จ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) หากไมส่ามารถสง่ขอ้ความไปยังผูรั้บ
ภายในระยะเวลานีไ้ด ้ขอ้ความจะถกูลบออกจากศนูยข์อ้ความ

โทรศัพทจํ์าเป็นตอ้งใชก้ารสนับสนุนจากเครอืขา่ยในการระบวุา่ผูรั้บไดรั้บหรอือา่นขอ้ความ
ทีส่ง่แลว้ ขอ้มลูนีอ้าจไมถ่กูตอ้งเสมอไป ขึน้อยูกั่บเครอืขา่ยและสภาวะแวดลอ้มอืน่ๆ
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การต ัง้คา่อเีมล
การจดัการศนูยฝ์ากขอ้ความ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > อเีมล

การเลอืกศนูยฝ์ากขอ้ความทีค่ณุตอ้งการใชเ้พือ่สง่และรบัอเีมล
เลอืก ศนูยฝ์ากขอ้ความทีใ่ช ้และศนูยข์อ้ความ

การลบศนูยฝ์ากขอ้ความและขอ้ความออกจากเครือ่งของคณุ
เลอืก ศนูยฝ์ากขอ้ความ ไปทีศ่นูยฝ์ากขอ้ความทีต่อ้งการ และเลอืก ตวัเลอืก > ลบ

การสรา้งศนูยฝ์ากขอ้ความใหม่
เลอืก ศนูยฝ์ากขอ้ความ > ตวัเลอืก > ศนูยฝ์ากขอ้ความใหม่ ชือ่ทีค่ณุตัง้ใหกั้บศนูย์
ฝากขอ้ความใหมจ่ะไปแทนทีศ่นูยฝ์ากขอ้ความในมมุมองหลักขอ้ความ คณุสามารถมศีนูย์
ฝากขอ้ความไดถ้งึ 6 ศนูย์

การเปลีย่นการต ัง้คา่การเชือ่มตอ่ การต ัง้คา่ผูใ้ช ้การต ัง้คา่การดงึขอ้มลู และการต ัง้
คา่การดงึขอ้มลูอตัโนมตั ิ
เลอืก ศนูยฝ์ากขอ้ความ และศนูยข์อ้ความ

การปรบัต ัง้คา่โทรศพัทข์องคณุ

คณุสามารถปรับแตง่โทรศัพทข์องคณุไดโ้ดยการเปลีย่นหนา้จอหลัก แบบเสยีง หรอื
ลักษณะหนา้จอได ้

การเปลีย่นรปูลกัษณ์ของโทรศพัท์
 คณุสามารถใชลั้กษณะเพือ่เปลีย่นรปูลักษณ์ของหนา้จอ เชน่ ภาพพืน้หลังและเคา้โครง

ของเมนูหลัก

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ สว่นบคุคล > ลกัษณะ

การดตูวัอยา่งลกัษณะ
เลอืก ท ัว่ไป ไปทีลั่กษณะ และรอ 2-3 วนิาที
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การเปิดใชง้านลกัษณะ
เลอืก ตวัเลอืก > ต ัง้

การเปลีย่นเคา้โครงของเมนูหลกั
เลอืก เมนู

การเปลีย่นรปูลกัษณ์ของหนา้จอหลกั
เลอืก ลกัษณะ น. จอหลกั

การต ัง้ภาพหรอืสไลดโ์ชวเ์ป็นภาพพืน้หลงัในหนา้จอหลกั
เลอืก ภาพพืน้หลงั > รปูภาพ หรอื สไลดโ์ชว์

การเปลีย่นภาพทีแ่สดงในหนา้จอหลกัเมือ่รบัสาย
เลอืก ภาพการโทร

รปูแบบ
 คณุสามารถใชร้ปูแบบในการตัง้คา่และกําหนดเสยีงเรยีกเขา้ เสยีงเตอืนขอ้ความ และ

แบบเสยีงอืน่ๆ สําหรับเหตกุารณ์ สภาพแวดลอ้ม หรอืกลุม่ผูโ้ทรตา่งๆ ได ้ชือ่ของรูปแบบที่
เลอืกจะปรากฏในหนา้จอหลัก หากมกีารใชง้านรปูแบบท่ัวไป หนา้จอจะแสดงเฉพาะวนัที่
เทา่นัน้

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ สว่นบคุคล > รปูแบบ

โฟลเดอรเ์พลง

เครือ่งเลน่เพลง
เครือ่งเลน่เพลงรองรับรปูแบบไฟลต์า่งๆ เชน่ AAC, AAC+, eAAC+, MP3 และ WMA เครือ่ง
เลน่เพลงไมร่องรับคณุสมบัตทัิง้หมดของรปูแบบไฟลห์รอืความหลากหลายของรปูแบบ
ไฟลท์กุประเภท

และคณุสามารถใชเ้ครือ่งเลน่เพลงฟังพอดแคสต์ พอดแคสตค์อื วธิกีารนําเสนอเสยีงและ
เนือ้หาของวดิโีอผา่นอนิเทอรเ์น็ตโดยใชเ้ทคโนโลยี RSS หรอื Atom เพือ่เลน่บนอปุกรณ์
เคลือ่นทีแ่ละบนคอมพวิเตอร์
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การเลน่เพลงหรอืพอดแคสต์
หากตอ้งการเปิดเครือ่งเลน่เพลง เลอืก  > 

คณุอาจตอ้งรเีฟรชคลังเพลงและพอดแคสตห์ลังจากอพัเดตการเลอืกเพลงหรอืพอดแคสต์
ในโทรศัพทข์องคณุ ในการเพิม่รายการทัง้หมดลงในคลัง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > รเีฟรชคลงั

ในการเลน่เพลงหรอืพอดแคสต์:

1 เลอืกประเภทเพือ่สํารวจเพลงหรอืพอดแคสตท์ีค่ณุตอ้งการฟัง
2 หากตอ้งการเลน่เพลงหรอืพอดแคสต์ ใหเ้ลอืกจากรายการ

หากตอ้งการหยดุเลน่ชัว่คราว ใหแ้ตะที ่  และหากตอ้งการเลน่ตอ่ ใหแ้ตะที ่

หากตอ้งการกรอไปขา้งหนา้อยา่งรวดเร็วหรอืกรอกลับ  ใหแ้ตะคา้งไวท้ี ่  หรอื 
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หากตอ้งการไปทีร่ายการถดัไป ใหแ้ตะที ่  หากตอ้งการกลับไปยังจดุเริม่ตน้ของรายการ
ใหแ้ตะที ่  ในการขา้มไปยังรายการกอ่นหนา้ ใหแ้ตะที ่  อกีครัง้ภายใน 2 วนิาทหีลัง
จากเพลงหรอืพอดแคสตไ์ดเ้ริม่ตน้ขึน้

หากตอ้งการเปิดหรอืปิดการเลน่แบบสุม่ ( ) ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เลน่แบบสุม่

หากตอ้งการเลน่ซ้ํารายการปัจจบัุน ( ) รายการทัง้หมด ( ) หรอืปิดการเลน่ซ้ํา ใหเ้ลอืก
ตวัเลอืก > เลน่ซํา้

หากคณุเลน่พอดแคสต ์โหมดการสบัเปลีย่นและเลน่ซ้ําจะปิดโดยอตัโนมัติ

หากตอ้งการปรับระดับเสยีง ใหก้ดปุ่ มปรับระดับเสยีง

ในการแกไ้ขแบบเสยีงในการเลน่เพลง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > อคีวอไลเซอร์

ในการแกไ้ขความสมดลุและสเตอรโิออมิเมจ หรอืปรับปรงุเสยีงเบส ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
การต ัง้คา่

หากตอ้งการกลับสูห่นา้จอหลัก และใหเ้ครือ่งเลน่ทํางานอยูเ่ป็นพืน้หลัง ใหก้ดปุ่ มจบการ
ทํางาน

หากตอ้งการปิดเครือ่งเลน่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ออก

รายการเพลง
เลอืก  >  และ รายการเลน่

หากตอ้งการดรูายละเอยีดของรายการเพลง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ขอ้มลูรายการเลน่

สรา้งรายการเลน่
1 เลอืก ตวัเลอืก > รายการเลน่ใหม่
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2 ป้อนชือ่รายการเพลง และเลอืก ตกลง
3 หากตอ้งการเพิม่เพลงทันที ใหเ้ลอืก ใช ่หรอืหากตอ้งการเพิม่เพลงในภายหลัง ให ้

เลอืก ไม่
4 หากคณุเลอืก ใช ่ใหเ้ลอืกศลิปินเพือ่คน้หาเพลงทีค่ณุตอ้งการเพิม่ในรายการเพลง

เลอืก เพิม่ เพือ่เพิม่รายการ
หากตอ้งการแสดงรายการเพลงใตช้ือ่ศลิปิน ใหเ้ลอืก ขยาย หากตอ้งการซอ่นรายการ
เพลง ใหเ้ลอืก ยอ่

5 เมือ่เลอืกเสร็จแลว้ ใหเ้ลอืก เรยีบรอ้ย
รายการเพลงจะจัดเก็บไวท้ีห่น่วยความจําขนาดใหญใ่นโทรศัพท์

ในการเพิม่เพลงอืน่ในภายหลัง ขณะดรูายการเพลง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เพิม่เพลง

ในการเพิม่เพลง อลับัม้ ศลิปิน ประเภท และผูเ้รยีบเรยีงไปไวท้ีร่ายการเพลงจากหนา้จอ
ตา่งๆ ของเมนูเพลง ใหเ้ลอืกเพลงทีต่อ้งการ แลว้เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่ไปทีร่ายการ
เลน่ > รายการทีจ่ดัเก็บไวแ้ลว้ หรอื รายการเลน่ใหม่

หากตอ้งการลบเพลงออกจากรายการเพลง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ลบ
การลบนีไ้มไ่ดเ้ป็นการลบเพลงออกจากเครือ่ง แตเ่ป็นเพยีงการลบออกจากรายการเพลง
เทา่นัน้

ในการจัดลําดับเพลงใหมใ่นรายการเพลง ใหเ้ลอืกเพลงทีค่ณุตอ้งการยา้ย แลว้เลอืก ตวั
เลอืก > จดัรายการเลน่ใหม่

ในการเลอืกนําเพลงไปวางไวต้รงตําแหน่งใหม่ ใหเ้ลอืกเพลงในตําแหน่งทีต่อ้งการ แลว้
เลอืก วาง

หากตอ้งการจบการจัดลําดับเพลงใหม่ ใหเ้ลอืก เรยีบรอ้ย

พอดแคสต์
เลอืก  >  และ พอดแคสต์
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ภาคของพอดแคสตป์ระกอบดว้ยสามสถานะคอื ไมเ่ลน่ เลน่บางสว่น และเลน่ทัง้หมด หาก
อยูใ่นสถานะแบบเลน่บางสว่น ภาคจะเริม่เลน่จากตําแหน่งสดุทา้ยทีม่กีารเลน่ ในการเลน่
ครัง้ถัดไป หากอยูใ่นสถานะไมเ่ลน่ หรอืเลน่ทัง้หมด จะเลน่ภาคจากจดุเริม่ตน้

การถา่ยโอนเพลงจากคอมพวิเตอร์
คณุสามารถใชว้ธิตีอ่ไปนีใ้นการถา่ยโอนเพลง

• หากตอ้งการดโูทรศัพทข์องคณุบนคอมพวิเตอรใ์นฐานะอปุกรณ์หน่วยความจําขนาด
ใหญท่ีค่ณุสามารถถา่ยโอนไฟลข์อ้มลูใดๆ ใหเ้ชือ่มตอ่ดว้ยสายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ช ้
งานรว่มกนัไดห้รอืการเชือ่มตอ่ Bluetooth หากคณุกําลังใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB ให ้
เลอืก อปุกรณ์จดัเก็บขอ้มลู เป็นโหมดการเชือ่มตอ่

• หากตอ้งการซงิโครไนซเ์พลงดว้ย Windows Media Player ใหเ้ชือ่มตอ่สายเคเบลิ
ขอ้มลู USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้และเลอืก ถา่ยโอนสือ่ เป็นโหมดการเชือ่มตอ่

หากตอ้งการเปลีย่นโหมดการเชือ่มตอ่ USB เริม่ตน้ ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การ
เชือ่มตอ่ > USB > โหมดการเชือ่มตอ่ USB

เพลง Ovi
คณุสามารถคน้หา เรยีกด ูซือ้ และดาวนโ์หลดเพลงสูโ่ทรศัพทข์องคณุไดด้ว้ยเพลง Ovi
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

เลอืก เมนู > เพลง > เพลง Ovi

ในการดาวนโ์หลดเพลง คณุตอ้งลงทะเบยีนใชบ้รกิารนีก้อ่น

การดาวนโ์หลดเพลงอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิ รวมทัง้มกีารรับสง่ขอ้มลูจํานวนมาก (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย) โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุเพือ่ขอขอ้มลูเกีย่วกบัการ
เรยีกเก็บคา่บรกิารรับสง่ขอ้มลู

ในการเขา้ใชเ้พลง Ovi คณุจะตอ้งมจีุดเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตทีถ่กูตอ้งในโทรศัพท์ เครือ่ง
อาจขอใหค้ณุเลอืกจดุเชือ่มตอ่ทีจ่ะใชเ้มือ่เชือ่มตอ่กบัเพลง Ovi
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การเลอืกจดุเชือ่มตอ่
เลอืก จดุเชือ่มตอ่ทีต่ ัง้ไว้

ความพรอ้มใชง้านและลักษณะทีป่รากฏของการตัง้คา่เพลง Ovi อาจแตกตา่งกนัไป
นอกจากนียั้งอาจมกีารกําหนดการตัง้คา่ไวล้ว่งหนา้  และคณุไมส่ามารถแกไ้ขการตัง้คา่นีไ้ด ้
ขณะทีเ่รยีกดเูพลง Ovi คณุสามารถแกไ้ขการตัง้คา่ตา่งๆ ได ้

การแกไ้ขการต ัง้คา่เพลง Ovi
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่

เพลง Ovi อาจไมม่ใีนบางประเทศหรอืบางภมูภิาค

Nokia Podcasting
คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ Nokia Podcasting (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) คน้หา
ตรวจหา สมัครขอรับบรกิาร และดาวนโ์หลดพอดแคสตโ์ดยวธิี OTA (Over the Air) ตลอด
จนเลน่ จัดการและใชพ้อดแคสตเ์สยีงและวดิโีอรว่มกนัดว้ยโทรศัพทข์องคณุ

การต ัง้คา่พอดแคสต์
เลอืก เมนู > เพลง > พอดแคสต์

ในการเริม่ใชพ้อดแคสต ์ใหกํ้าหนดการตัง้คา่การเชือ่มตอ่และการดาวนโ์หลดของคณุ

การต ัง้คา่การเชือ่มตอ่
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
จดุเชือ่มตอ่ทีต่ ัง้ไว ้ — เลอืกจุดเชือ่มตอ่ทีจ่ะใชเ้ชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต
URL บรกิารคน้หา  — กําหนดทีอ่ยูเ่ว็บของบรกิารคน้หาพอดแคสตท์ีจ่ะใชใ้นการคน้หา
พอดแคสต์

การต ัง้คา่ดาวนโ์หลด
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ดาวนโ์หลด และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
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จดัเก็บไปที ่ — กําหนดตําแหน่งทีจ่ะจัดเก็บพอดแคสต์ เพือ่การใชพ้ืน้ทีใ่นการจัดเก็บได ้
อยา่งเหมาะสมทีส่ดุ ขอแนะนําใหค้ณุใชห้น่วยความจําขนาดใหญ่
ชว่งการอพัเดต  — กําหนดความถีใ่นการอพัเดตพอดแคสต์
เวลาอพัเดตถดัไป  — กําหนดเวลาสําหรับการอพัเดตอตัโนมัตคิรัง้ตอ่ไป

การอพัเดตโดยอตัโนมตัจิะปรากฏขึน้ตอ่เมือ่คณุไดเ้ลอืกจดุเชือ่มตอ่โดยเฉพาะไวเ้ป็นคา่
เริม่ตน้และแอปพลเิคชัน่พอดแคสตเ์ปิดอยูเ่ทา่นัน้
ขดีจํากดัดาวนโ์หลด (%)  — กําหนดเปอรเ์ซ็นตห์น่วยความจําทีต่อ้งการสํารองไว ้
สําหรับการดาวนโ์หลดพอดแคสต์
หากเกนิขดีจํากดั  — กําหนดวธิจัีดการเมือ่การดาวนโ์หลดเกนิขนาดทีจํ่ากดั

การตัง้คา่แอปพลเิคชัน่เพือ่ดงึพอดแคสตโ์ดยอตัโนมัตอิาจเกีย่วขอ้งกบัการสง่ขอ้มลูจํานวน
มากผา่นระบบเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิาร โปรดสอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบัคา่บรกิารการสง่
ขอ้มลูจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การเรยีกคนืการต ัง้คา่เร ิม่ตน้
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ตวัเลอืก > เรยีกคนืคา่ทีต่ ัง้ไว้

การดาวนโ์หลดพอดแคสต์
เมือ่คณุสมคัรขอรับบรกิารพอดแคสตแ์ลว้ คณุจะสามารถดาวนโ์หลด เลน่ และจัดการภาค
ตา่งๆ ของพอดแคสตไ์ด ้

เลอืก เมนู > เพลง > พอดแคสต์

การดรูายการพอดแคสตท์ีส่มคัรขอรบับรกิาร
เลอืก พอดแคสต์

การดชูือ่ของแตล่ะภาค
เลอืกหวัเรือ่งพอดแคสต์
ภาค คอืไฟลส์ือ่โดยเฉพาะของพอดแคสต์
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การเร ิม่ตน้ดาวนโ์หลด
เลอืกชือ่ของภาค
คณุสามารถดาวนโ์หลดไดห้ลายภาคในเวลาเดยีวกนั

การเร ิม่เลน่พอดแคสตก์อ่นดาวนโ์หลดเสร็จสมบรูณ์
ไปทีพ่อดแคสต ์และเลอืก ตวัเลอืก > เลน่ตวัอยา่ง

พอดแคสตท์ีด่าวนโ์หลดเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้จะถกูจัดเก็บไวใ้นโฟลเดอร์ พอดแคสต ์แตอ่าจ
ไมป่รากฏขึน้ทันที

วทิยุ
การฟงัวทิยุ
เลอืก เมนู > เพลง > วทิยุ

การทํางานของวทิยุ FM ขึน้กบัสายเสาอากาศทีไ่มใ่ชเ่สาอากาศของโทรศัพทม์อืถอื  ดังนัน้
คณุตอ้งตอ่ชดุหฟัูงหรอือปุกรณ์เสรมิทีใ่ชง้านร่วมกนัไดเ้ขา้กบัเครือ่งโทรศัพทเ์พือ่การใช ้
งานวทิยุ FM ไดอ้ยา่งเหมาะสม

เมือ่คณุเปิดแอปพลเิคชัน่เป็นครัง้แรก คณุจะสามารถเลอืกปรับหาคลืน่สถานวีทิยใุนพืน้ทีไ่ด ้
โดยอัตโนมัติ

หากตอ้งการฟังสถานกีอ่นหนา้หรอืถัดไป เลอืก  หรอื 

หากตอ้งการปิดเสยีงวทิยุ เลอืก 

เลอืก ตวัเลอืก และเลอืกจากรายการตอ่ไปนี้
สถาน ี — ดสูถานวีทิยทุีจั่ดเก็บไว ้
หมนุสถาน ี — คน้หาสถานวีทิยุ
จดัเก็บ  — บันทกึสถานวีทิยทุีจั่ดเก็บไว ้
ใชง้านลําโพง หรอื ยกเลกิใชง้านลําโพง — เปิดหรอืปิดเสยีงลําโพง

84 โฟลเดอรเ์พลง



ความถีท่างเลอืก  — เลอืกวา่คุณตอ้งการใหว้ทิยคุน้หาคลืน่ความถี่ RDS สําหรับสถานทีี่
ชดัเจนกวา่โดยอตัโนมัตหิรอืไม่ หากระดับความถีเ่ริม่ลดลง
เลน่เป็นพืน้หลงั  — กลับสูห่นา้จอหลัก โดยใหเ้ครือ่งเลน่ทํางานอยูเ่ป็นพืน้หลัง

การจดัการสถานวีทิยุ
เลอืก เมนู > เพลง > วทิยุ

หากตอ้งการฟังสถานทีีจั่ดเก็บไว  ้เลอืก ตวัเลอืก > สถาน ีและเลอืกสถานจีากรายการ

หากตอ้งการลบหรอืเปลีย่นชือ่สถานี ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > สถาน ี> ตวัเลอืก > ลบ หรอื
เปลีย่นชือ่

ในการตัง้คา่ความถีท่ีต่อ้งการดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > หมนุสถาน ี> ตวัเลอืก >
หาคลืน่ดว้ยตนเอง

คลงัภาพ

หากตอ้งการจัดเก็บและจัดเรยีงภาพ วดิโีอคลปิ คลปิเสยีง และลงิคก์ารสตรมีตา่งๆ ใหเ้ลอืก
 > 

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเขา้ถงึภาพและการดวูดิโีอคลปิอยา่งรวดเร็ว ใหแ้ตะทีปุ่่ มสือ่ ( )
เพือ่เปิดแถบสือ่ และเลอืก 

การดแูละจดัเรยีงไฟล์
เลอืก  > 

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

 ภาพและวดิโีอ  — ดภูาพในตัวดภูาพ และดวูดิโีอคลปิในศนูยว์ดิโีอ
 เพลง  — เปิดเครือ่งเลน่เพลง

 คลปิเสยีง  — ฟังคลปิเสยีง
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 สือ่อืน่  — ดกูารนําเสนอ

การเปิดไฟล์
เลอืกไฟลจ์ากรายการ วดิโิอคลปิและไฟลท์ีม่นีามสกลุไฟลเ์ป็น .ram จะเปิดและเลน่ในศนูย์
วดิโีอ สว่นเพลงและคลปิเสยีงจะเลน่ในเครือ่งเลน่เพลง

ดภูาพและวดิโีอ
เลอืก  >  และ ภาพและวดิโีอ

ตามคา่เริม่ตน้ ภาพ วดิโีอคลปิ และโฟลเดอรจ์ะถกูจัดเรยีงตามวนัทีแ่ละเวลา

หากตอ้งการเปิดไฟล ์ใหเ้ลอืกไฟลจ์ากรายการ หากตอ้งการขยายภาพ ใหใ้ชปุ้่ มระดับเสยีง

หากตอ้งการพมิพภ์าพจากเครือ่งพมิพท์ีใ่ชร้ว่มกนัได  ้ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > พมิพ์

หากตอ้งการแกไ้ขวดิโีอคลปิหรอืภาพ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ข

เลอืก ตวัเลอืก > ใชไ้ฟล ์และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ต ัง้เป็นภาพพืน้หลงั  — ใชภ้าพเป็นภาพพืน้หลังในหนา้จอหลัก
ต ัง้เป็นภาพการโทร  — ตัง้คา่ภาพเป็นภาพสําหรับการโทรท่ัวไป
กาํหนดใหร้ายชือ่  — ตัง้คา่ภาพเป็นภาพการโทรสําหรับรายชือ่

แถบเครือ่งมอืชว่ยคณุเลอืกฟังกช์นัทีใ่ชง้านบอ่ยซึง่มภีาพ วดิโีอคลปิ และโฟลเดอร์

จากแถบเครือ่งมอื ใหเ้ลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
 สง่  — สง่ภาพหรอืวดิโีอคลปิ

 แกไ้ข  — แกไ้ขภาพหรอืวดิโีอคลปิ
 ลบ  — ลบภาพหรอืวดิโีอคลปิ

การจดัเรยีงภาพและวดิโีอคลปิ
เลอืก  > 
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การสรา้งโฟลเดอรใ์หม่
เลอืก ภาพและวดิโีอ > ตวัเลอืก > ตวัเลอืกแฟ้มขอ้มลู > โฟลเดอรใ์หม่

การยา้ยไฟล์
เลอืกไฟล ์และ ตวัเลอืก > ตวัเลอืกแฟ้มขอ้มลู > ยา้ยไปโฟลเดอร์

โหมดออกทวีี
คณุสามารถดภูาพและวดิโีอคลปิทัง้หมดบนทวีทีีใ่ชร้ว่มกนัได ้

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่

ในการดภูาพหรอืวดิโีอคลปิของคณุบนทวีทีีใ่ชร้่วมกนัได  ้ใชส้ายสญัญาณวดิโีอออกของ
Nokia

กอ่นจะดภูาพและวดิโีอคลปิบนทวี ีคณุอาจตอ้งกําหนดระบบทวีี (PAL หรอื NTSC) และ
สัดสว่นภาพ (จอกวา้งหรอืปกต)ิ

การกําหนดระบบและสดัสว่นภาพของทวีี
เลอืก โทรศพัท ์> อปุกรณ์เสรมิ > ออกทวีี

ในโหมดออกทวี ีคณุจะไมส่ามารถใชโ้ทรทัศนเ์ป็นชอ่งมองภาพของกลอ้งถา่ยรปูได ้

การดภูาพและเลน่วดิโีอคลปิบนทวีี
1 ตอ่สายสญัญาณวดิโีอออกของ Nokia เขา้กบัชอ่งวดิโีออนิพตุของโทรทัศนท์ีใ่ชง้าน

รว่มกนัได ้
2 เสยีบปลายอกีดา้นหนึง่ของสายสญัญาณเขา้กบัชอ่งเสยีบ AV ของ Nokia ของ

โทรศัพทข์องคณุ
3 คณุอาจตอ้งเลอืกโหมดสายเคเบลิ USB
4 เลอืก  >  และรูปภาพหรอืวดิโีอคลปิ
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ภาพจะปรากฏบนตัวดภูาพ สว่นวดิโีอคลปิจะเลน่ในโปรแกรม RealPlayer

เสยีงทัง้หมด รวมทัง้สายทีกํ่าลังใชอ้ยู่ เสยีงวดิโีอคลปิสเตอรโิอ เสยีงปุ่ มกด และเสยีงเรยีก
เขา้ จะถกูเลน่ผา่นทวี ีคณุสามารถใชไ้มโครโฟนของโทรศัพทไ์ดต้ามปกติ

ภาพทีเ่ปิดอยูจ่ะปรากฏในโหมดเต็มจอบนทวีี เมือ่คณุเปิดภาพในหนา้จอการแสดงภาพแบบ
ยอ่ในขณะทีกํ่าลังแสดงอยูบ่นทวีี การขยายภาพจะไมส่ามารถใชง้านได ้

เมือ่คณุเลอืกวดิโีอคลปิ วดิโิอคลปิจะแสดงอยูบ่นหนา้จอโทรศัพทแ์ละหนา้จอทวีี

คณุสามารถดภูาพในรูปแบบสไลดโ์ชวบ์นทวีไีด  ้รายการทัง้หมดในอลับัม้จะปรากฏบนทวีใีน
โหมดเต็มจอ

คณุภาพของภาพบนหนา้จอโทรทัศนอ์าจเปลีย่นไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความละเอยีดของ
อปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่

สัญญาณวทิยไุรส้าย เชน่ สายเรยีกเขา้ อาจทําใหเ้กดิสญัญาณรบกวนภาพโทรทัศนไ์ด ้

กลอ้ง

โทรศัพทข์องคณุมกีลอ้งสองตัว กลอ้งความละเอยีดสงูอยูท่ีด่า้นหลังเครือ่ง และกลอ้งความ
ละเอยีดตํา่ทีด่า้นหนา้เครือ่ง คณุสามารถใชก้ลอ้งทัง้สองตัวสําหรับถา่ยภาพนิง่และบันทกึ
วดิโีอ
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โทรศัพทข์องคณุรองรับความละเอยีดในการถา่ยภาพ 2592x1944 พกิเซล ความละเอยีด
ภาพในคูม่อืนีอ้าจแตกตา่งจากทีป่รากฏจรงิ

การเปิดใชง้านกลอ้ง

ในการเปิดใชง้านกลอ้งถา่ยรปู ใหก้ดปุ่ มจับภาพ

ในการเปิดใชง้านกลอ้งรอง ใหเ้ปิดใชง้านกลอ้งหลัก แลว้เลอืก ตวัเลอืก > ใชก้ลอ้งรอง

การถา่ยภาพ
ตวัควบคมุและสญัลกัษณ์ของภาพนิง่
ชอ่งมองภาพนิง่จะแสดงตัวเลอืกตอ่ไปนี้

1 สญัลักษณ์โหมด
2 ตัวเลือ่นการซมู หากตอ้งการเปิดหรอืปิดใชง้านตัวเลือ่นการซมู ใหแ้ตะหนา้จอ
3 ไอคอนจับภาพ
4 โหมดแฟลช
5 การตัง้คา่การจับภาพ
6 สญัลักษณ์แสดงระดับประจแุบตเตอรี่
7 สญัลักษณ์ความละเอยีดของภาพ
8 ตัวนับภาพ (จํานวนภาพโดยประมาณทีค่ณุสามารถถา่ยไดโ้ดยใชก้ารตัง้คา่คณุภาพ

ของภาพปัจจบุนัและหน่วยความจําทีม่อียู่)
9 หน่วยความจําทีใ่ชอ้ยู่ ขึน้อยูกั่บการตัง้คา่โทรศัพทข์องคณุ โดยมตีัวเลอืกดังตอ่ไปนี้

หน่วยความจําโทรศัพท์ ( ) หรอืหน่วยความจําสํารอง ( )
10 สญัลักษณ์แสดงสญัญาณ GPS
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การต ัง้คา่การจบัภาพและบนัทกึ
ในการเปิดการตัง้คา่การจับภาพและบันทกึ กอ่นจับภาพหรอืบันทกึวดิโีอคลปิ เลอืก เมนู >
แอปพลฯิ > กลอ้ง และ 

หนา้จอการตัง้คา่การจับภาพและการบันทกึจะมทีางลัดเขา้สูร่ายการตา่งๆ  และการตัง้คา่
กอ่นการจับภาพหรอืบันทกึวดิโีอคลปิ

การตัง้คา่การจับภาพและบันทกึจะกลับสูก่ารตัง้คา่เริม่ตน้ หลังจากทีค่ณุปิดกลอ้ง

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

เลอืกฉาก

 หรอื  เปลีย่นไปมาระหวา่งโหมดวดิโีอและภาพ

 หรอื  แสดงหรอืซอ่นตารางของชอ่งมองภาพ (ภาพเทา่นัน้)

 เปิดใชง้านตัวจับเวลา (ภาพเทา่นัน้)

  เปิดใชง้านโหมดตอ่เนือ่ง (ภาพเทา่นัน้)

 เปิด คลังภาพ

การตัง้คา่รปูภาพ:

 เลอืกเอฟเฟ็กตส์ี

 ปรับความสมดลุสขีาว เลอืกสภาพแสงปัจจบุัน ชว่ยใหป้รับสภีาพอยา่งถกูตอ้งสมจรงิมาก
ขึน้

 ปรับการชดเชยแสง (ภาพเทา่นัน้) หากคณุถา่ยวตัถทุีม่ดืโดยมพีืน้หลังสวา่งมาก เชน่
ทา่มกลางหมิะ ปรับสภาพแสดงเป็น +1 หรอื +2 เพือ่ชดเชยสําหรับความสวา่งพืน้หลัง
สําหรับวตัถทุีส่วา่งและทีพ่ืน้หลังมดื ใหต้ัง้เป็น -1 หรอื -2
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 ปรับความไวแสง (ภาพเทา่นัน้) เพิม่ความไวของแสงในบรเิวณทีม่แีสงนอ้ยเพือ่หลกี
เลีย่งภาพทีม่ดืเกนิไป  และภาพทีเ่บลอ การเพิม่ความไวแสงอาจเพิม่ความเบลอของภาพ
ดว้ย

 ปรับความคมชดั (ภาพเทา่นัน้) ปรับความตา่งระหวา่งสว่นของภาพทีส่วา่งทีส่ดุและมดื
ทีส่ดุ

 ปรับความชดั (ภาพเทา่นัน้)

หนา้จออาจเปลีย่นใหต้รงกบัการตัง้คา่ทีค่ณุกําหนด

การตัง้คา่การจับภาพเป็นโหมดการถา่ยภาพเฉพาะ การสลับระหวา่งโหมดไมเ่ป็นการรเีซ็ต
การตัง้คา่ทีร่ะบุ

หากคณุเลอืกภาพใหม่ การตัง้คา่การจับภาพจะถกูแทนทีโ่ดยภาพทีเ่ลอืก คณุสามารถ
เปลีย่นการตัง้คา่การจับภาพ หลังการเลอืกภาพหากจําเป็น

การบันทกึภาพทีถ่า่ยไวอ้าจใชเ้วลานาน หากคณุเปลีย่นการตัง้คา่การซมู สภาพแสง หรอืสี

การถา่ยภาพ
เมือ่ถา่ยภาพ โปรดทราบวา่

• ควรใชม้อืทัง้สองขา้งถอืกลอ้งใหน้ิง่
• คณุภาพของภาพทีซ่มูดจิติอลจะดอ้ยกวา่ภาพทีไ่มไ่ดซ้มู
• กลอ้งจะเขา้สูโ่หมดประหยัดแบตเตอรีเ่มือ่ไมม่กีารใชง้านประมาณหนึง่นาที
• อยูใ่นระยะหา่งทีป่ลอดภัยเมือ่ใชแ้ฟลช อยา่ใชแ้ฟลชกบับคุคลหรอืสตัวเ์มือ่อยูใ่นระยะ

ใกล ้อยา่ปิดบังแฟลชขณะถา่ยภาพ

1 ในการสลับจากโหมดวดิโีอไปทีโ่หมดภาพ หากจําเป็น เลอืก  > 
2 กดปุ่ มถา่ยภาพ หา้มยา้ยเครือ่งกอ่นบันทกึภาพ และแสดงภาพนัน้

การถา่ยภาพดว้ยกลอ้งรอง
1 เลอืก ตวัเลอืก > ใชก้ลอ้งรอง
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2 ในการจับภาพ ใหเ้ลอืก  หา้มยา้ยเครือ่งกอ่นบันทกึภาพ และแสดงภาพนัน้

การยอ่หรอืขยายขณะถา่ยภาพ
ใชต้ัวเลือ่นยอ่/ขยาย

การเปิดกลอ้งทิง้ไวใ้นพืน้หลงัและใชแ้อปพลเิคช ัน่อืน่
กดปุ่ มเมนู หากตอ้งการกลับไปใชก้ลอ้งถา่ยรปู ใหก้ดปุ่ มถา่ยภาพคา้งไว ้

หลงัการถา่ยภาพ
หลังจากคณุถา่ยภาพ ใหเ้ลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้ (สามารถใชไ้ดก็้ตอ่เมือ่คณุไดเ้ลอืก ตวั
เลอืก > การต ัง้คา่ > แสดงภาพทีจ่บั > ใช)่:

  — สง่ภาพเป็นขอ้ความมัลตมิเีดยีหรอือเีมล หรอืผา่นการเชือ่มตอ่ Bluetooth

ในการสง่ภาพใหบ้คุคลทีค่ณุกําลังคยุดว้ย เลอืก  ระหวา่งการโทร
  — ลบภาพ

ในการใชภ้าพเป็นภาพพืน้หลังทีแ่สดงในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใชภ้าพ > ต ัง้
เป็นภาพพืน้หลงั

ในการตัง้ภาพเป็นภาพการโทรเริม่ตน้ทีใ่ชสํ้าหรับการโทรทัง้หมด  เลอืก ตวัเลอืก > ใช้
ภาพ > ต ัง้เป็นภาพการโทร

ในการกําหนดภาพใหก้บัรายชือ่ ตวัเลอืก > ใชภ้าพ > กาํหนดใหร้ายชือ่

หากตอ้งการกลับไปทีช่อ่งมองภาพเพือ่ถา่ยรูปใหม่ ใหก้ดปุ่ มจับภาพ

แฟลชและไฟวดิโีอ
กลอ้งของโทรศัพทม์แีฟลช LED คูสํ่าหรับสภาพแสงนอ้ย
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หากตอ้งการเลอืกโหมดแฟลชทีต่อ้งการ ใหเ้ลอืกสญัลักษณ์แสดงโหมดแฟลชปัจจบุัน ซึง่
เป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ตอ่ไปนี้ อตัโนมตั,ิ ลดจดุตาแดง, เปิด และ ปิด

โปรดหลกีเลีย่งการสมัผัสหลอด LED ของแฟลช หลอด LED อาจจะเกดิความรอ้นหลังจาก
ใชง้านเป็นระยะเวลานาน

อยูใ่นระยะหา่งทีป่ลอดภัยเมือ่ใชแ้ฟลช อยา่ใชแ้ฟลชกบับคุคลหรอืสตัวเ์มือ่อยูใ่นระยะใกล ้
อยา่ปิดบังแฟลชขณะถา่ยภาพ

การเพิม่ระดบัแสงเมือ่บนัทกึวดิโีอในบรเิวณทีม่แีสงนอ้ย
เลอืก 

ฉาก
ฉากจะชว่ยใหค้ณุคน้พบการตัง้คา่สแีละแสงทีถ่กูตอ้งสําหรับสภาวะการถา่ยภาพในขณะนัน้
การตัง้คา่สําหรับแตล่ะฉากจะถกูตัง้ตามลักษณะหรอืสภาพแวดลอ้มเฉพาะ

ฉากเริม่ตน้ในโหมดภาพและวดิโีอคอื อตัโนมตั ิ(แสดงดว้ย )

ในการเปลีย่นฉาก เลอืก  และเลอืกฉาก

ในการทําใหฉ้ากของคณุเหมาะกบัสภาพแวดลอ้มใดสภาพแวดลอ้มหนึง่  เลอืก ผูใ้ช้
กาํหนด > เปลีย่น ในฉากทีผู่ใ้ชกํ้าหนดเอง คณุสามารถปรับการตัง้คา่สภาพแสงและสี
ตา่งๆ ได ้ในการคัดลอกการตัง้คา่ของฉากอืน่ เลอืก ตามโหมดฉาก และเลอืกฉากที่
ตอ้งการ ในการจัดเก็บการเปลีย่นแปลง และกลับสูร่ายการฉาก ใหเ้ลอืก กลบั ในการเปิดใช ้
ฉากของคณุ ใหเ้ลอืก ผูใ้ชก้าํหนด > เลอืก

ขอ้มลูทีต่ ัง้
คณุสามารถเพิม่ขอ้มลูทีต่ัง้ซึง่ถา่ยภาพไวล้งในรายละเอยีดไฟลข์องสิง่ทีถ่า่ยภาพโดย
อตัโนมัติ

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > กลอ้ง
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การเพิม่ขอ้มลูทีต่ ัง้ในสิง่ทีถ่า่ยไวท้ ัง้หมด
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > แสดงขอ้มลู GPS > เปิดมขีอ้มลูทีต่ัง้ใหสํ้าหรับภาพทีถ่า่ย
ไวด้ว้ยกลอ้งหลักเทา่นัน้

อาจใชเ้วลาหลายนาทใีนการรับพกิดัทีต่ัง้ของคณุ ความพรอ้มใชง้านและคณุภาพของ
สัญญาณ GPS อาจไดรั้บผลกระทบจากทีต่ัง้ของคณุ อาคาร สิง่กดีขวางตามธรรมชาต ิและ
สภาพอากาศ หากคุณแบง่ปันไฟลท์ีม่ขีอ้มลูทีต่ัง้ จะมกีารแบง่ปันขอ้มลูทีต่ัง้ดว้ยเชน่กนั
และทีต่ัง้ของคณุอาจปรากฏตอ่บคุคลอืน่ทีด่ไูฟล ์โทรศัพทจํ์าเป็นตอ้งใชบ้รกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ยเพือ่รับขอ้มลูทีต่ัง้

สัญลักษณ์ขอ้มลูทีต่ัง้มดีังนี้
  — ไมม่ขีอ้มลูทีต่ัง้ GPS จะทํางานอยูท่ีพ่ืน้หลังสกัครู่ หากมกีารเชือ่มตอ่ของดาวเทยีม

และตัวบง่ชีเ้ปลีย่นเป็น  ในขณะนัน้ ภาพทีถ่า่ยไวทั้ง้หมดและวดิโีอคลปิทีบ่ันทกึไวร้ะหวา่ง
นัน้จะไดรั้บการกําหนดแท็กตามขอ้มลูตําแหน่งของ GPS

  — ขอ้มลูทีต่ัง้พรอ้มใชง้าน ระบบจะเพิม่ขอ้มลูทีต่ัง้ลงในรายละเอยีดไฟล์

ตวัจบัเวลา
ใชต้ัวจับเวลาเพือ่ทําใหก้ารถา่ยภาพชา้ลง เพือ่ใหส้ามารถใหม้ตีัวคณุเองอยูใ่นรูปภาพได ้

การต ัง้ระยะหนว่งตวัจบัเวลา
เลอืก  >  และระยะหน่วงทีต่อ้งการกอ่นทีจ่ะถา่ยภาพ

การเปิดใชง้านตวัจบัเวลา
เลอืก ใชง้าน ไอคอนนาฬกิาจับเวลาบนหนา้จอจะกะพรบิ และเวลาทีเ่หลอืจะปรากฏขึน้เมือ่
ตัวจับเวลากําลังทํางาน กลอ้งจะถา่ยภาพหลังจากถงึระยะหน่วงทีเ่ลอืกไว ้

การปิดใชง้านตวัจบัเวลา
เลอืก  >  > 

เคล็ดลบั: หากตอ้งการใหม้อืนิง่ขณะถา่ยภาพ ลองใชก้ารหน่วง 2 วนิาที
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ถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > กลอ้ง

โหมดตอ่เนือ่งมอียูใ่นกลอ้งหลักเทา่นัน้

หากตอ้งการเริม่การถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบรวดเร็ว ใหเ้ลอืก เมนู > แอปพลฯิ > กลอ้ง และ
 > ตอ่เนือ่ง หากตอ้งการปิดหนา้ตา่งการตัง้คา่ ใหแ้ตะหนา้จอเหนอืหนา้ตา่งนัน้ กดปุ่ ม

จับภาพคา้งไว ้โทรศัพทจ์ะถา่ยภาพไปจนกวา่คณุจะปลอ่ยมอืจากปุ่ มหรอืจนกวา่หน่วยความ
จําจะเต็ม หากคุณกดปุ่ มจับภาพเป็นชว่งสัน้ๆ โทรศัพทจ์ะถา่ยภาพ 18 ภาพแบบตอ่เนือ่ง

ภาพทีถ่า่ยไวจ้ะไดรั้บการแสดงในแบบตาราง หากตอ้งการดภูาพ ใหเ้ลอืกภาพ หากตอ้งการ
กลับไปยังชอ่งมองภาพของโหมดตอ่เนือ่ง ใหก้ดปุ่ มจับภาพ

นอกจากนี้ คณุยังสามารถใชโ้หมดตอ่เนือ่งพรอ้มกบัตัวตัง้เวลาไดเ้ชน่กนั

หากตอ้งการปิดการใชโ้หมดตอ่เนือ่ง ใหเ้ลอืก  > ภาพเดีย่ว

การบนัทกึวดิโีอ
การบนัทกึวดิโีอคลปิ
1 หากจําเป็น ในการสลับจากโหมดรูปภาพไปใชโ้หมดวดิโีอ ใหเ้ลอืก  > 
2 ในการเริม่ตน้บันทกึ ใหก้ดปุ่ มถา่ยภาพ หรอืเลอืก  ไอคอนการบันทกึสแีดงจะปรากฏ
3 ในการหยดุบันทกึชัว่คราว ใหเ้ลอืก หยดุพกั ในการทําตอ่ ใหเ้ลอืก ทําตอ่ หากคณุ

หยดุการบันทกึชัว่คราวและไมไ่ดก้ดปุ่ มใดๆ ภายในหนึง่นาที การบันทกึจะหยดุลง
ในการยอ่หรอืขยาย ใหใ้ชปุ้่ มยอ่/ขยาย

4 เมือ่จะหยดุบันทกึ ใหก้ดปุ่ มจับภาพ คลปิวดิโีอจะถกูจัดเก็บโดยอตัโนมัตใิน คลังภาพ

ปุ่ มควบคมุและสญัลกัษณ์บนัทกึวดิโีอบนหนา้จอ
ชอ่งเล็งภาพวดิโีอแสดงสิง่ตอ่ไปนี้
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1 สญัลักษณ์โหมดจับภาพ
2 ปิดเสยีง
3 ไอคอนจับภาพ เลอืกเพือ่บันทกึคลปิวดิโีอ
4 สญัลักษณ์ไฟวดิโีอ
5 การตัง้คา่การบันทกึ เลอืกเพือ่เปลีย่นแปลงการตัง้คา่
6 สญัลักษณ์ระดับประจแุบตเตอรี่
7 สญัลักษณ์คณุภาพวดิโีอ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่นี้ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >

การต ัง้คา่ > คณุภาพวดิโีอ
8 ประเภทไฟลค์ลปิวดิโีอ
9 เวลาบันทกึทีใ่ชไ้ด ้นอกจากนีข้ณะทีค่ณุบันทกึ สญัลักษณ์ความยาววดิโีอปัจจบัุนยัง

แสดงเวลาทีผ่า่นไปและเวลาทีเ่หลอือยู่
10 ตําแหน่งทีจั่ดเก็บคลปิวดิโีอไว ้
11 สญัลักษณ์สญัญาณ GPS

หลงัจากบนัทกึวดิโีอคลปิ
หลังจากคณุบันทกึวดิโีอคลปิ ใหเ้ลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้ (สามารถใชไ้ดก็้ตอ่เมือ่คณุได ้
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > แสดงวดิโีอทีถ่า่ยไว ้> ใช)่:

  — เลน่วดิโีอคลปิทีค่ณุเพิง่บันทกึ
  — ลบวดิโีอคลปิ

หากตอ้งการสง่วดิโีอคลปิใหก้บับคุคลทีค่ณุกําลังสนทนาดว้ย ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > สง่ไป
ยงัผูโ้ทร ระหวา่งสนทนา

หากตอ้งการกลับไปทีช่อ่งมองภาพเพือ่บันทกึวดิโีอคลปิใหม่ ใหก้ดปุ่ มจับภาพ
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การจดัตําแหนง่ (GPS)

เกีย่วกบั GPS
Global Positioning System (GPS) ดําเนนิการโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมรกิา ซึง่เป็นผูรั้บผดิ
ชอบความถกูตอ้งแมน่ยําและการบํารงุรักษาแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ความถกูตอ้งแมน่ยําของขอ้มลู
ระบตํุาแหน่งสามารถไดรั้บผลกระทบจากการปรับดาวเทยีม GPS ทีก่ระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ
และสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามนโยบาย GPS ฝ่ายพลเรอืนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ
และกรมการวางแผนเพือ่การนําร่องระบบวทิยแุหง่รัฐบาลกลาง  ความถกูตอ้งแมน่ยํายังอาจ
ไดรั้บผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณติทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพของดาวเทยีมดว้ย ความ
พรอ้มใชป้ระโยชนแ์ละคณุภาพของสญัญาณ GPS จะไดรั้บผลกระทบจากทีต่ัง้ของคณุ
อาคาร สิง่กดีขวางตามธรรมชาต ิและสภาพอากาศ บรเิวณในอาคารหรอืชัน้ใตด้นิอาจไมม่ี
สัญญาณ GPS และสญัญาณอาจออ่นลงเมือ่ผา่นวสัดตุา่งๆ เชน่ คอนกรตีหรอืโลหะ

GPS ไมส่ามารถนํามาใชเ้พือ่วดัตําแหน่งทีต่ัง้อยา่งละเอยีดแมน่ยําได  ้และคณุไมค่วรใช ้
ขอ้มลูทีต่ัง้จากเครือ่งรับ GPS และเครอืขา่ยวทิยเุซลลลูารเ์พยีงอยา่งเดยีวเพือ่หาตําแหน่ง
และนําทาง

มเิตอรวั์ดการเดนิทางอาจมขีอ้จํากดัดา้นความถกูตอ้งและขอ้ผดิพลาดในการปัดเศษ  ความ
ถกูตอ้งแมน่ยําอาจไดรั้บผลกระทบจากคณุภาพและบรกิารของสญัญาณ GPS

ขอ้มลูจดุพกิดัตา่งๆ ใน GPS จะแสดงโดยใชร้ะบบพกิดั WGS-84 สากล คณุสมบัตขิอ้มลูจดุ
พกิดัทีม่ใีหอ้าจแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาค

GPS แบบชว่ยเหลอื (A-GPS)
โทรศัพทข์องคณุรองรับฟังกช์นั GPS แบบชว่ยเหลอื (A-GPS)

A-GPS เป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย

Assisted GPS (A-GPS) ใชเ้พือ่ดงึขอ้มลูชว่ยเหลอืผา่นทางการเชือ่มตอ่ชดุขอ้มลู ซึง่ชว่ยใน
การคํานวณพกิดัของตําแหน่งทีต่ัง้ในปัจจบุันของคณุ เมือ่เครือ่งของคณุกําลังรับสญัญาณ
จากดาวเทยีม
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เมือ่คณุเปิดใชง้าน A-GPS โทรศัพทข์องคณุจะไดรั้บขอ้มลูดาวเทยีมทีม่ปีระโยชนจ์าก
เซริฟ์เวอรข์อ้มลูสนับสนุนผา่นเครอืขา่ยเซลลลูาร์ เมือ่ไดรั้บความชว่ยเหลอืจากขอ้มลู
สนับสนุน โทรศัพทข์องคณุจะสามารถรับตําแหน่ง GPS ไดเ้ร็วขึน้

โทรศัพทข์องคณุไดต้ัง้คา่ใชบ้รกิารเสรมิ Nokia A-GPS ไวล้ว่งหนา้แลว้ แตห่ากไมม่ผีูใ้ห ้
บรกิาร การตัง้คา่พเิศษบางอยา่งใน A-GPS ก็สามารถใชไ้ด ้ขอ้มลูสนับสนุนจะดงึมาจาก
เซริฟ์เวอรบ์รกิาร Nokia A-GPS เมือ่จําเป็นเทา่นัน้

คณุจะตอ้งกําหนดจุดเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตในโทรศัพทก์อ่นเพือ่ดงึขอ้มลูสนับสนุนจาก
บรกิาร Nokia A-GPS ผา่นการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต ในการกําหนดจุดเชือ่มต่อสําหรับ A-
GPS ใหเ้ลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ทีต่ ัง้ และ การจดัตําแหนง่ > เซริฟ์เวอรตํ์าแหนง่ >
จดุเชือ่มตอ่จดุเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN) ไมส่ามารถใชไ้ดก้บับรกิารนี้ เฉพาะจดุเชือ่ม
ตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตเทา่นัน้ทีนํ่ามาใชไ้ด  ้เครือ่งจะขอจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเมือ่คณุใช  ้GPS
เป็นครัง้แรก

เคล็ดลบัในการสรา้งการเชือ่มตอ่ GPS

การตรวจสอบสถานะของสญัญาณดาวเทยีม
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ทีต่ ัง้ และ ขอ้มลู GPS > ตวัเลอืก > สถานะดาวเทยีม

หากโทรศัพทค์น้พบดาวเทยีม แถบสําหรับดาวเทยีมแตล่ะดวงจะปรากฏขึน้ในมมุมองขอ้มลู
ดาวเทยีม ยิง่แถบยาวมากแสดงวา่สญัญาณดาวเทยีมยิง่แรงมาก เมือ่โทรศัพทข์องคณุได ้
รับขอ้มลูเพยีงพอจากสญัญาณดาวเทยีมสําหรับใชคํ้านวณทีต่ัง้ของคณุ  สขีองแถบจะ
เปลีย่นไป
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เบือ้งตน้ อปุกรณ์ของคณุตอ้งไดรั้บสญัญาณจากดาวเทยีมอยา่งนอ้ยสีด่วงเพือ่คํานวณทีต่ัง้
ของคณุ เมือ่มกีารคํานวณในเบือ้งตน้แลว้ ดาวเทยีมสามดวงอาจเพยีงพอทีจ่ะดําเนนิการ
คํานวณตําแหน่งทีต่ัง้ของคณุตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม การคํานวณจะมคีวามแมน่ยํามากยิง่ขึน้
เมือ่พบดาวเทยีมเพิม่ขึน้

ถา้ไมพ่บสญัญาณดาวเทยีม โปรดพจิารณาดังตอ่ไปนี้

• หากคณุอยูใ่นอาคาร ใหอ้อกไปขา้งนอกเพือ่ใหรั้บสญัญาณไดด้ขีึน้
• หากคณุอยูน่อกอาคาร ใหย้า้ยไปยังพืน้ทีว่า่งทีเ่ปิดโลง่กวา่เดมิ
• หากสภาพอากาศยํา่แย่ ความแรงของสญัญาณจะไดรั้บผลกระทบไปดว้ย
• ยานพาหนะบางคันใชห้นา้ตา่งทีเ่ป็นกระจกสี (Athermic) ซึง่อาจปิดกัน้สญัญาณ

ดาวเทยีมไว ้
• ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่มอืของคณุไมไ่ดบ้ังเสาอากาศ

การเชือ่มตอ่ GPS อาจใชเ้วลาไมก่ีว่นิาทจีนถงึหลายนาที การเชือ่มตอ่ GPS ในรถยนตอ์าจ
ใชเ้วลานานขึน้

ตัวรับ GPS จะใชพ้ลังงานจากแบตเตอรีใ่นเครือ่ง การใช ้GPS อาจทําใหแ้บตเตอรีห่มดเร็ว
ขึน้

คาํขอตาํแหนง่
คณุอาจไดรั้บคําขอตําแหน่งจากบรกิารเครอืขา่ยเพือ่ขอรับขอ้มลูตําแหน่งของคณุ ผูใ้ห ้
บรกิารอาจใหบ้รกิารขอ้มลูตา่งๆ เกีย่วกบัขา่วสารในทอ้งถิน่ เชน่ สภาพอากาศหรอืสภาพ
การจราจร ตามตําแหน่งของโทรศัพทข์องคณุ
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เมือ่คณุไดรั้บคําขอตําแหน่ง บรกิารทีส่ง่คําขอนีจ้ะปรากฏขึน้ เลอืก ยอมรบั เพือ่อนุญาตให ้
สง่ขอ้มลูตําแหน่ง หรอื ปฏเิสธ เพือ่ปฏเิสธคําขอ

สถานที่

ดว้ยแอปพลเิคชัน่สถานที่ คณุจะสามารถจัดเก็บขอ้มลูตําแหน่งของสถานทีล่งใน
โทรศัพทไ์ด ้คณุสามารถจัดเรยีงตําแหน่งทีจั่ดเก็บไวเ้ป็นประเภทตา่งๆ เชน่ ธรุกจิ และเพิม่
รายละเอยีดใหก้บัตําแหน่งเหลา่นัน้ได  ้คณุสามารถใชส้ถานทีท่ีจั่ดเก็บไวกั้บแอปพลเิคชัน่ที่
ใชง้านรว่มกนัได ้

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ทีต่ ัง้ และ สถานที่

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ตาํแหนง่ใหม่  — สรา้งสถานทีใ่หม่ ในการขอขอ้มลูตําแหน่งสําหรับตําแหน่งปัจจุบันของ
คณุ ใหเ้ลอืก ตาํแหนง่ปจัจบุนัหากตอ้งการป้อนขอ้มลูตําแหน่งดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืก ป้อน
ดว้ยตนเอง
แกไ้ข  — แกไ้ขสถานทีท่ีจั่ดเก็บไว ้(เชน่ เพิม่ทีอ่ยู)่
เพิม่ไปทีป่ระเภท  — เพิม่สถานทีไ่ปยังประเภท เลอืกประเภททีค่ณุตอ้งการเพิม่สถานที่
สง่  — สง่สถานทีห่นึง่หรอืหลายแหง่ไปยังอปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้

การสรา้งประเภทสถานทีใ่หม่
บนแท็บประเภท เลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ขประเภท

ขอ้มลู GPS
ขอ้มลู GPS ไดรั้บการออกแบบขึน้เพือ่แสดงขอ้มลูแนะนําเสน้ทางไปยังปลายทางทีไ่ดเ้ลอืก
ไว ้แลขอ้มลูการเดนิทาง เชน่ ระยะทางโดยประมาณเมือ่ไปถงึปลายทางและระยะเวลาใน
การเดนิทางโดยประมาณ คณุยังสามารถดขูอ้มลูตําแหน่งของทีต่ัง้ปัจจบัุนของคณุ

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ทีต่ ัง้ และ ขอ้มลู GPS
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การต ัง้คา่การจดัตําแหนง่
การตัง้คา่การจัดตําแหน่งจะกําหนดวธิกีาร เซริฟ์เวอร ์และการตัง้คา่สญัลักษณ์ทีใ่ชใ้นการ
ระบตํุาแหน่ง

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ทีต่ ัง้ และ การจดัตําแหนง่

การกําหนดวธิรีะบตุาํแหนง่

ใชต้วัรบัสญัญาณ GPS ทีม่ากบัโทรศพัทเ์ทา่น ัน้
เลอืก GPS แบบผสม

การใช ้GPS แบบชว่ยเหลอื (A-GPS) เพือ่รบัขอ้มลูชว่ยระบตํุาแหนง่จากเซริฟ์เวอร์
ระบตุาํแหนง่
เลอืก GPS แบบชว่ยเหลอื

การใชข้อ้มลูจากเครอืขา่ยมอืถอื (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
เลอืก ผา่นเครอืขา่ย

การกําหนดเซริฟ์เวอรร์ะบตุาํแหนง่

การกําหนดจดุเชือ่มตอ่และเซริฟ์เวอรร์ะบตุาํแหนง่สําหรบัการชว่ยระบตุาํแหนง่โดย
ใชเ้ครอืขา่ย
เลอืก เซริฟ์เวอรต์าํแหนง่
ใชสํ้าหรับการชว่ยระบตํุาแหน่งโดยใช  ้GPS หรอืเครอืขา่ย เซริฟ์เวอรสํ์าหรับระบตํุาแหน่ง
อาจถกูกําหนดไวแ้ลว้ลว่งหนา้ในโทรศัพทข์องคณุโดยผูใ้หบ้รกิาร  และคณุอาจไมส่ามารถ
แกไ้ขการตัง้คา่ดังกลา่วได ้

การกําหนดการต ัง้คา่สญัลกัษณ์

การเลอืกระบบมาตรวดัทีใ่ชใ้นการวดัความเร็วและระยะทาง
เลอืก ระบบมาตรวดั > เมตรกิ หรอื อมิพเิรยีล
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การกําหนดรปูแบบพกิดัทีจ่ะแสดงบนโทรศพัทข์องคณุ
เลอืก รปูแบบพกิดั และตัวเลอืกทีต่อ้งการ

แผนที่

ภาพรวมของแผนที่

 เลอืก เมน ู> แผนที่

ยนิดตีอ้นรับเขา้สูแ่ผนที่

แผนทีจ่ะแสดงสถานทีใ่นละแวก ชว่ยใหค้ณุวางแผนเสน้ทาง และแนะนําสถานทีท่ีค่ณุ
ตอ้งการไป

• คน้หาเมอืง ถนน และบรกิารตา่งๆ
• คน้หาเวน้ทางดว้ยเสน้ทางแบบเลีย้วตอ่เลีย้ว
• ซงิโครไนซท์ีต่ัง้และเสน้ทางโปรดระหวา่งโทรศัพทม์อืถอื และบรกิารอนิเทอรเ์น็ต

แผนที ่Ovi
• ดขูอ้มลูพยากรณ์อากาศและขอ้มลูในทอ้งถิน่อืน่ๆ ถา้มี

หมายเหตุ: การดาวนโ์หลดเนือ้หา เชน่ แผนที,่ ภาพจากดาวเทยีม, ไฟลเ์สยีง, คูม่อื
หรอืขอ้มลูจราจรอาจทําใหม้กีารสง่ขอ้มลูจํานวนมาก (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

บรกิารบางอยา่งอาจไมส่ามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศ และอาจมเีฉพาะในภาษาทีเ่ลอืกไว ้
เทา่นัน้ บรกิารอาจขึน้อยูก่บัเครอืขา่ย สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอื
ขา่ยของคณุ

การทําแผนทีเ่กอืบทัง้หมดนัน้จะไมถ่กูตอ้งแมน่ยําและไมเ่สร็จสมบรูณ์ในบางอาณาเขต
โปรดอยา่เชือ่ถอืตอ่แผนทีท่ีค่ณุดาวนโ์หลดมาเพือ่ใชใ้นโทรศัพทน์ีเ้พยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้

เนือ้หา เชน่ ภาพจากดาวเทยีม คูม่อื ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพอากาศและจราจร รวมทัง้บรกิารที่
เกีย่วขอ้งสรา้งขึน้โดยบรษัิทอืน่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบั Nokia เนือ้หาบางอยา่งอาจไมถ่กูตอ้ง
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แมน่ยําและไมส่มบรูณ์ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร คณุจงึไมค่วรอา้งองิ
เนือ้หาทีก่ลา่วมาขา้งตน้และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งเพยีงอยา่งเดยีว

การดทูีต่ ัง้และแผนทีข่องคณุ
ดทูีต่ัง้ปัจจบุันของคณุบนแผนที ่และเรยีกดแูผนทีใ่นเมอืงและประเทศตา่งๆ

เลอืก เมนู > แผนที ่และ ตาํแหนง่ฉนั

 จะกําหนดทีต่ัง้ปัจจบุันของคณุ หากมอียู่ เมือ่โทรศัพทกํ์าลังคน้หาตําแหน่งของคณุ 
จะกะพรบิ หากไมพ่บตําแหน่งของคณุ  จะแสดงทีต่ัง้ทีท่ราบลา่สดุของคณุ

หากมเีฉพาะการกําหนดตําแหน่งตามรหสัโทรศัพทม์อืถอืของคณุ  จะมวีงกลมสแีดงรอบๆ
ไอคอนการกําหนดตําแหน่งแสดงพืน้ทีท่ั่วไปทีค่ณุอาจอยู่  ในพืน้ทีซ่ ึง่มปีระชากรอยูห่นา
แน่น ความถกูตอ้งของการประเมนิอาจเพิม่ขึน้ และวงกลมสแีดงจะมขีนาดเล็กกวา่ในพืน้ทีท่ี่
มปีระชากรเบาบาง

การเลือ่นไปมาบนแผนที่
ลากแผนทีด่ว้ยนิว้ของคณุ ตามคา่เริม่ตน้ แผนทีจ่ะหนัทศิทางไปทางทศิเหนอื

การดทูีต่ ัง้ปจัจบุนัของคณุหรอืทีต่ ัง้ลา่สดุทีท่ราบของคณุ
เลอืก 

การยอ่หรอืขยาย
เลอืก + หรอื -

หากคณุเรยีกดบูรเิวณทีไ่มค่รอบคลมุในแผนทีท่ีเ่ก็บอยูบ่นโทรศัพทข์องคณุ และคณุเชือ่ม
ตอ่ขอ้มลูอยู ่ระบบจะดาวนโ์หลดแผนทีใ่หมเ่องโดยอตัโนมัติ

บรเิวณทีค่รอบคลมุของแผนทีจ่ะแตกตา่งกนัไปตามประเทศและภมูภิาค
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มมุมองแผนที่

1 สถานทีท่ีเ่ลอืก
2 พืน้ทีบ่ง่ชี้
3 สถานทีท่ีน่่าสนใจ (เชน่ สถานรีถไฟหรอืพพิธิภัณฑ)์
4 พืน้ทีข่อ้มลู

การเปลีย่นแปลงลกัษณะของแผนที่
ดแูผนทีใ่นโหมดตา่งๆ เพือ่ระบตํุาแหน่งทีค่ณุอยูไ่ดอ้ยา่งงา่ยดาย

เลอืก เมนู > แผนที ่และ ตาํแหนง่ฉนั

เลอืก  และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
มมุมองแผนที ่ — ในมมุมองแผนทีม่าตรฐาน จะสามารถอา่นรายละเอยีดตา่งๆ เชน่ ชือ่ทีต่ัง้
หรอืหมายเลขทางหลวงไดง้า่ย
มมุมองดาวเทยีม  — สําหรับมมุมองแบบละเอยีด จะใชภ้าพถา่ยดาวเทยีม
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มมุมองภมูปิระเทศ  — ดขูอ้มลูรูปแบบของเสน้ทางไดทั้นที เชน่ เมือ่คณุเดนิทางไปในที่
ทรุกนัดาร
มมุมอง 3 มติ ิ — เพือ่การดทูีส่มจรงิยิง่ขึน้ ใหเ้ปลีย่นมมุมองของแผนที่
จดุสงัเกต  — แสดงสิง่ปลกูสรา้งและสถานทีท่อ่งเทีย่วทีสํ่าคัญบนแผนที่
โหมดกลางคนื  — ลดสขีองแผนทีใ่หอ้อ่นลง เมือ่เดนิทางในเวลากลางคนื จะทําให ้
สามารถอา่นแผนทีไ่ดง้า่ยขึน้ในโหมดนี้

การดาวนโ์หลดและอพัเดตแผนที่
หากไมต่อ้งการเสยีคา่บรกิารถา่ยโอนขอ้มลู ใหด้าวนโ์หลดไฟลแ์ผนทีล่า่สดุ และเสยีง
แนะนําไปยังคอมพวิเตอรข์องคณุ จากนัน้ถา่ยโอน และจัดเก็บไปยังโทรศัพทข์องคณุ

ใชแ้อปพลเิคชัน่ Nokia Ovi Suite ในการดาวนโ์หลดไฟลแ์ผนทีแ่ละเสยีงแนะนําลา่สดุไป
ยังคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้ในการดาวนโ์หลดและตดิตัง้ Nokia Ovi Suite บน
คอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนั ใหไ้ปที ่www.ovi.com

เคล็ดลบั: จัดเก็บแผนทีใ่หมล่งในโทรศัพทข์องคณุกอ่นการเดนิทาง เพือ่ใหค้ณุสามารถดู
แผนทีโ่ดยไมต่อ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเมือ่เดนิทางไปตา่งประเทศ

เพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศัพทข์องคณุไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต  ในเมนูหลัก ให ้
เลอืก  > อนิเทอรเ์น็ต > การเชือ่มตอ่ > ออฟไลน์

เกีย่วกบัวธิกีารจดัตําแหนง่
แผนทีจ่ะแสดงทีต่ัง้ของคณุบนแผนทีโ่ดยใช ้GPS, A-GPS, WLAN หรอืการจัดตําแหน่งตาม
รหสัโทรศัพทม์อืถอืของคณุ

The Global Positioning System (GPS) เป็นระบบการนําทางดว้ยดว้ยดาวเทยีมซึง่ใชใ้น
การคํานวณทีต่ัง้ของคณุ Assisted GPS (A-GPS) เป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยทีส่ง่
ขอ้มลู GPS ใหแ้กค่ณุ ซึง่ปรับปรงุความเร็วและความถกูตอ้งแมน่ยําของการจัดตําแหน่ง

การจัดตําแหน่งดว้ยเครอืขา่ยในพืน้ทีแ่บบไรส้าย (WLAN) ชว่ยปรับปรุงความถกูตอ้งแมน่ยํา
ของการจัดตําแหน่งเมือ่ไมม่สีญัญาณ GPS โดยเฉพาะเมือ่คณุอยูใ่นอาคารหรอือยูร่ะหวา่ง
ตกึสงู
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ดว้ยการจัดตําแหน่งตามรหสัโทรศัพทม์อืถอื ตําแหน่งจะถกูกําหนดผา่นเสาอากาศที่
โทรศัพทเ์คลือ่นทีข่องคณุเชือ่มตอ่อยูใ่นขณะนัน้

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัวธิกีารจัดตําแหน่งทีม่ี ความแมน่ยําของการจัดตําแหน่งอาจแตกตา่งกนัตัง้แต่
ไมก่ีเ่มตรจนถงึหลายกโิลเมตร

เมือ่คณุใชแ้ผนทีค่รัง้แรก คณุจะไดรั้บแจง้ใหกํ้าหนดจุดเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตทีจ่ะใชเ้พือ่
ดาวนโ์หลดขอ้มลูแผนที ่เชน่ A-GPS หรอืเชือ่มตอ่กบั WLAN

Global Positioning System (GPS) ดําเนนิการโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมรกิา ซึง่เป็นผูรั้บผดิ
ชอบความถกูตอ้งแมน่ยําและการบํารงุรักษาแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ความถกูตอ้งแมน่ยําของขอ้มลู
ระบตํุาแหน่งสามารถไดรั้บผลกระทบจากการปรับดาวเทยีม GPS ทีก่ระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ
และสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามนโยบาย GPS ฝ่ายพลเรอืนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ
และกรมการวางแผนเพือ่การนําร่องระบบวทิยแุหง่รัฐบาลกลาง  ความถกูตอ้งแมน่ยํายังอาจ
ไดรั้บผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณติทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพของดาวเทยีมดว้ย ความ
พรอ้มใชป้ระโยชนแ์ละคณุภาพของสญัญาณ GPS จะไดรั้บผลกระทบจากทีต่ัง้ของคณุ
อาคาร สิง่กดีขวางตามธรรมชาต ิและสภาพอากาศ บรเิวณในอาคารหรอืชัน้ใตด้นิอาจไมม่ี
สัญญาณ GPS และสญัญาณอาจออ่นลงเมือ่ผา่นวสัดตุา่งๆ เชน่ คอนกรตีหรอืโลหะ

GPS ไมส่ามารถนํามาใชเ้พือ่วดัตําแหน่งทีต่ัง้อยา่งละเอยีดแมน่ยําได  ้และคณุไมค่วรใช ้
ขอ้มลูทีต่ัง้จากเครือ่งรับ GPS และเครอืขา่ยวทิยเุซลลลูารเ์พยีงอยา่งเดยีวเพือ่หาตําแหน่ง
และนําทาง

มเิตอรวั์ดการเดนิทางอาจมขีอ้จํากดัดา้นความถกูตอ้งและขอ้ผดิพลาดในการปัดเศษ  ความ
ถกูตอ้งแมน่ยําอาจไดรั้บผลกระทบจากคณุภาพและบรกิารของสญัญาณ GPS

หมายเหตุ: การใช ้WLAN อาจถกูจํากดัในบางประเทศ ตัวอยา่งเชน่ ในประเทศ
ฝร่ังเศส คณุไดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้WLAN เฉพาะในอาคารเทา่นัน้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรด
ตดิตอ่เจา้หนา้ทีใ่นทอ้งถิน่ของคณุ

การคน้หาทีต่ ัง้
แผนทีช่ว่ยคณุคน้หาสถานทีแ่ละบรษัิททีเ่ฉพาะเจาะจงได ้

เลอืก เมนู > แผนที ่และ คน้หา
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1 เลอืกชอ่งคน้หา และป้อนคําคน้หา เชน่ ทีอ่ยูห่รอืรหสัไปรษณีย์
2 เลอืก  หากตอ้งการลบขอ้มลูในชอ่งคน้หา ใหเ้ลอืก
3 เลอืกรายการทีต่อ้งการจากรายการทีม่ขีอ้มลูตรงกนัทีป่รากฏ

ทีต่ัง้จะปรากฏบนแผนที ่ในการดทูีต่ัง้อืน่ๆ จากรายการผลลัพธก์ารคน้หาบนแผนที่ ให ้
เลอืกหนึง่ในลกูศรทีอ่ยูน่อกพืน้ทีข่อ้มลู ( )

การกลบัไปยงัรายการทีม่ขีอ้มลูตรงกนัทีป่รากฏ
เลอืก รายการ

การคน้หาสถานทีใ่กลเ้คยีงประเภทตา่งๆ
เลอืก เรยีกดปูระเภท และประเภท เชน่ รา้นคา้, ทีพั่ก หรอืการขนสง่

หากไมม่ผีลการคน้หาทีต่รงกนั ดใูหแ้น่ใจวา่คําทีใ่ชค้น้หาของคณุสะกดถกูตอ้ง ปัญหาเกีย่ว
กบัการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตของคณุอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลลัพธใ์นการคน้หาออนไลน์

หากไมต่อ้งการเสยีคา่บรกิารถา่ยโอนขอ้มลู คณุยังสามารถคน้หาไดโ้ดยไมต่อ้งเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ต หากคณุมแีผนทีข่องพืน้ทีท่ีค่น้หาจัดเก็บไวใ้นเครือ่งของคณุ

การดรูายละเอยีดทีต่ ัง้
ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัทีต่ัง้หรอืสถานทีท่ีเ่ฉพาะเจาะจง เชน่ โรงแรม หรอื รา้นอาหาร 

ี

เลอืก เมนู > แผนที ่และ ตาํแหนง่ฉนั

การดรูายละเอยีดของสถานที่
เลอืกสถานที,่ พืน้ทีข่อ้มลูของสถานที ่( ) และ แสดงรายละเอยีด

การจดัอนัดบัสถานที่
เลอืกสถานที,่ พืน้ทีข่อ้มลูของสถานที ่( ), แสดงรายละเอยีด และการจัดอนัดับดาว
ตัวอยา่งเชน่ ในการจัดอันดับสถานทีใ่หเ้ป็น 3 ดาว จาก 5 ดาว ใหเ้ลอืกดาวทีส่าม ในการจัด
อนัดับสถานที ่คณุจําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
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เมือ่คณุพบวา่มสีถานทีซ่ ึง่ไมม่อียูแ่ลว้ หรอืมขีอ้มลูทีไ่มเ่หมาะสม หรอืมรีายละเอยีดไมถ่กู
ตอ้ง เชน่ขอ้มลูตดิตอ่หรอืทีต่ัง้ผดิ แนะนําใหค้ณุรายงานไปยัง Nokia

การรายงานขอ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้ง
เลอืกสถานที ่และพืน้ทีข่อ้มลูของสถานที ่( ) และเลอืก แสดงรายละเอยีด > รายงาน
สถานทีน่ ี ้และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม ในการรายงานสถานที่ คณุจําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ต

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

การจดัเก็บสถานทีแ่ละเสน้ทาง
จัดเก็บตําแหน่งทีอ่ยู่ สถานทีท่ีน่่าสนใจ และเสน้ทางเพือ่ใหนํ้ามาใชใ้นภายหลังไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว

เลอืก เมนู > แผนที่

การจดัเก็บสถานที่
1 เลอืก ตาํแหนง่ฉนั
2 แตะทีท่ีต่ัง้ ในการคน้หาทีอ่ยูห่รอืสถานที่ ใหเ้ลอืก คน้หา
3 แตะทีพ่ืน้ทีข่อ้มลูของทีต่ัง้ ( )
4 เลอืก เก็บสถานที่

การจดัเก็บเสน้ทาง
1 เลอืก ตาํแหนง่ฉนั
2 แตะทีท่ีต่ัง้ ในการคน้หาทีอ่ยูห่รอืสถานที่ ใหเ้ลอืก คน้หา
3 แตะทีพ่ืน้ทีข่อ้มลูของทีต่ัง้ ( )
4 ในการเพิม่จุดเสน้ทางอืน่ ใหเ้ลอืก เพิม่ในเสน้ทาง
5 เลอืก เพิม่จดุเสน้ทางใหม ่และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม
6 เลอืก แสดงเสน้ทาง > ตวัเลอืก > จดัเก็บเสน้ทาง
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การดสูถานทีแ่ละเสน้ทางทีจ่ดัเก็บไว้
เลอืก ทีโ่ปรด > สถานที ่หรอื เสน้ทาง

การดแูละจดัวางสถานทีห่รอืเสน้ทาง
คณุสามารถเขา้ถงึสถานทีแ่ละเสน้ทางทีค่ณุจัดเก็บไวไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว

จัดกลุม่สถานทีแ่ละเสน้ทางไวใ้นชดุสะสม ตัวอยา่งเชน่ เมือ่คณุวางแผนการเดนิทาง

เลอืก เมนู > แผนที ่และ ทีโ่ปรด

การดสูถานทีท่ ีจ่ดัเก็บไวบ้นแผนที่
1 เลอืก สถานที ่และไปทีส่ถานที่
2 เลอืก แสดงบนแผนที่

ในการกลับไปยังสถานทีท่ีจั่ดเก็บไว ้ใหเ้ลอืก รายการ

การสรา้งชุดสะสม
เลอืก สรา้งชุดสะสมใหม ่และป้อนชือ่ชดุสะสม

การเพิม่สถานทีท่ ีจ่ดัเก็บไวล้งในชุดสะสม
1 เลอืก สถานที ่และไปทีส่ถานที่
2 เลอืก จดัเรยีงชุดสะสม
3 เลอืก ชุดสะสมใหม ่หรอืชดุสะสมทีม่อียู่

หากคณุตอ้งการลบเสน้ทาง ใหไ้ปทีก่ารบรกิารทางอนิเทอรเ์น็ตของแผนที่ Ovi ที่
www.ovi.com

การสง่สถานทีไ่ปใหเ้พือ่นของคณุ
เมือ่คณุตอ้งการแบง่ดขูอ้มลูสถานทีก่บัเพือ่นของคณุ ใหส้ง่รายละเอยีดเหลา่นีไ้ปยัง
โทรศัพทข์องพวกเขาโดยตรง

เลอืก เมนู > แผนที ่และ ตาํแหนง่ฉนั
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การสง่สถานทีไ่ปยงัอปุกรณ์ทีร่องรบัของเพือ่น
เลอืกทีต่ัง้บนแผนที ่แตะพืน้ทีข่อ้มลูของทีต่ัง้ ( ) และเลอืก สง่

การซงิโครไนซร์ายการโปรดของคณุ
วางแผนการเดนิทางในเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุทีเ่ว็บไซตแ์ผนที่ Ovi ซงิโครไนซส์ถานที่
และเสน้ทางทีจั่ดเก็บไวด้ว้ยโทรศัพทม์อืถอืของคณุ และดแูผนขณะเดนิทาง

ในการซงิโครไนซส์ถานทีห่รอืเสน้ทางระหวา่งโทรศัพทม์อืถอืและบรกิารทางอนิเตอรเ์น็ต
ของแผนที ่Ovi คณุจําเป็นตอ้งลงชือ่เขา้ใชบ้ัญช ีNokia ของคณุ

การซงิโครไนซส์ถานทีแ่ละเสน้ทางทีจ่ดัเก็บไว้
เลอืก ทีโ่ปรด > ซงิโครไนซก์บั Ovi หากคณุไมม่บีัญช ีNokia คณุจะไดรั้บแจง้ใหส้รา้ง
บัญชขีึน้มาหนึง่บัญชี

คณุสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศัพทซ์งิโครไนซร์ายการโปรดของคณุโดยอตัโนมตัเิมือ่เปิดหรอืปิด
แอปพลเิคชัน่แผนที่

การซงิโครไนซร์ายการโปรดโดยอตัโนมตั ิ
เลอืก  > การซงิโครไนซ ์> การซงิโครไนซ ์> เมือ่เปิดและปิดเครือ่ง

การซงิโครไนซจํ์าเป็นตอ้งเปิดใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเตอรเ์น็ต และอาจเกีย่วขอ้งกบัการรับสง่
ขอ้มลูจํานวนมากผา่นเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิารของคณุ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุเพือ่
ขอขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการสง่ขอ้มลู

หากตอ้งการใชบ้รกิารทางอนิเทอรเ์น็ตของแผนที่ Ovi ใหไ้ปที ่www.ovi.com

การใชเ้สยีงแนะนํา
เสยีงแนะนํา หากมอียูสํ่าหรับภาษาของคณุ จะชว่ยคณุคน้หาเสน้ทางไปยังจดุหมายปลาย
ทาง ใหค้ณุสนุกกบัการเดนิทาง

เลอืก เมนู > แผนที ่และ ขบั หรอื เดนิ
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เมือ่คณุใชก้ารนําทางทางรถยนตห์รอืการเดนิเทา้เป็นครัง้แรก  เครือ่งจะขอใหค้ณุเลอืก
ภาษาของเสยีงแนะนํา และดาวนโ์หลดไฟลเ์สยีงแนะนําทีเ่หมาะสม

หากคณุเลอืกภาษาทีม่ชี ือ่ถนน และระบบจะพดูชือ่ถนนดว้ย เสยีงแนะนําอาจไมม่ใีหบ้รกิาร
สําหรับภาษาของคณุ

การเปลีย่นภาษาเสยีงแนะนําของโทรศพัท์
ในหนา้จอหลัก เลอืก  และ การนําทาง > การนําทางการขบัรถ หรอื การนําทางการ
เดนิ และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การปิดใชง้านเสยีงแนะนํา
ในหนา้จอหลัก เลอืก  และ การนําทาง > การนําทางการขบัรถ หรอื การนําทางการ
เดนิ และ ไมม่ี

การเลน่เสยีงแนะนําซํา้สําหรบัการนําทางทางรถยนต์
ในหนา้จอการนําทาง เลอืก ตวัเลอืก > ทําซํา้

การปรบัระดบัเสยีงของเสยีงแนะนําสําหรบัการนําทางทางรถยนต์
ในหนา้จอการนําทาง เลอืก ตวัเลอืก > ระดบัเสยีง

ขบัรถสูจ่ดุหมายปลายทางของคณุ
เมือ่คณุตอ้งการเสน้ทางแบบเลีย้วตอ่เลีย้วในขณะขับรถ แผนทีจ่ะชว่ยใหค้ณุไปถงึยังจดุ
หมายปลายทางของคณุ

เลอืก เมนู > แผนที ่และ ขบั

การขบัรถสูจ่ดุหมายปลายทางของคณุ
เลอืก ระบปุลายทาง และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การขบัรถกลบับา้น
เลอืก ขบักลบับา้น
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เมือ่คณุเลอืก ขบักลบับา้น หรอื เดนิกลบับา้น เป็นครัง้แรก คณุจะไดรั้บแจง้ใหกํ้าหนดทีต่ัง้
ของบา้นของคณุ ในการเปลีย่นทีต่ัง้ของบา้นในภายหลัง ใหทํ้าดังนี้

1 ในมมุมองหลัก เลอืก 
2 เลอืก การนําทาง > ตาํแหนง่บา้น > ระบใุหม่
3 เลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

เคล็ดลบั: ในการขับโดยไมกํ่าหนดปลายทาง ใหเ้ลอืก แผนที ่ขณะทีค่ณุเคลือ่นทีตํ่าแหน่ง
ของคณุจะปรากฏทีก่ ึง่กลางของแผนที่

การเปลีย่นมมุมองระหวา่งนําทาง
ปัดหนา้จอ และเลอืก มมุมอง 2 มติ,ิ มมุมอง 3 มติ,ิ มมุมองลกูศร หรอื ภาพรวมเสน้ทาง

ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใด เมือ่คณุขับขีย่านพาหนะอยู่ สิง่
สําคัญอนัดับแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะขับขีย่านพาหนะ คอื ความปลอดภัยบนทอ้งถนน

หนา้จอการนําทาง

1 เสน้ทาง
2 ทีต่ัง้และทศิทางของคณุ
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3 เข็มทศิ
4 แถบขอ้มลู (ความเร็ว ระยะทาง เวลา)

การรบัขอ้มลูการจราจรและความปลอดภยั
ยกระดับประสบการณ์ในการขับขีข่องคณุดว้ยขอ้มลูแบบเรยีลไทมเ์กีย่วกบัสภาพการจราจร
บรกิารทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืเกีย่วกับชอ่งทางเดนิรถและเตอืนขดีจํากดัความเร็ว  หากมบีรกิาร
ในประเทศหรอืภมูภิาคของคณุ

เลอืก เมนู > แผนที ่และ ขบั

การดสูภาพการจราจรบนแผนที่
ในระหวา่งการนําทางการขับรถ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ขอ้มลูจราจร สภาพการจราจรจะ
ปรากฏเป็นรปูสามเหลีย่มและเสน้ตรง

การอพัเดตขอ้มลูจราจร
เลอืก ตวัเลอืก > ขอ้มลูจราจร > อพัเดตขอ้มลูจราจร

เมือ่วางแผนเสน้ทาง คณุสามารถตัง้ใหอ้ปุกรณ์หลกีเลีย่งสภาพการจราจรตา่งๆ เชน่ การ
จราจรตดิขัดหรอืการซอ่มถนน

การหลกีเลีย่งสภาพการจราจร
ในมมุมองหลัก เลอืก  > การนําทาง > เปลีย่นเสน้ทางเนือ่งจากสภาพจราจร

คาํเตอืน:
ตําแหน่งของกลอ้งจับความเร็ว/ความปลอดภัยสามารถแสดงบนเสน้ทางของคณุขณะ
นําทางได ้หากเปิดใชง้านคณุสมบัตนิี้ เขตปกครองศาลบางแหง่หา้มใชห้รอืควบคมุการใช ้
ขอ้มลูตําแหน่งของกลอ้งจับความเร็ว/ความปลอดภัย Nokia ไมรั่บผดิชอบตอ่ความถกูตอ้ง
แมน่ยําหรอืผลลัพธท์ีต่ามมาจากการใชข้อ้มลูตําแหน่งของกลอ้งจับความเร็ว/ความ
ปลอดภัย
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การเดนิสูจ่ดุหมายปลายทางของคณุ
เมือ่คณุตอ้งการเสน้ทางการเดนิเทา้ไปตามถนน แผนทีจ่ะนําทางคณุไปยังจตรัุส ผา่นสวน
สาธารณะ เขตทางเดนิเทา้ และแมแ้ตศ่นูยก์ารคา้

เลอืก เมนู > แผนที ่และ เดนิ

การเดนิสูจ่ดุหมายปลายทาง
เลอืก ระบปุลายทาง และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การเดนิกลบับา้น
เลอืก เดนิกลบับา้น

เมือ่คณุเลอืก ขบักลบับา้น หรอื เดนิกลบับา้น เป็นครัง้แรก คณุจะไดรั้บแจง้ใหกํ้าหนดทีต่ัง้
ของบา้นของคณุ ในการเปลีย่นทีต่ัง้ของบา้นในภายหลัง ใหทํ้าดังนี้

1 ในมมุมองหลัก เลอืก 
2 เลอืก การนําทาง > ตาํแหนง่บา้น > ระบใุหม่
3 เลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

เคล็ดลบั: ในการเดนิโดยไมกํ่าหนดปลายทาง ใหเ้ลอืก แผนที ่ขณะทีค่ณุเคลือ่นที่
ตําแหน่งของคณุจะปรากฏทีก่ ึง่กลางของแผนที่

การวางแผนเสน้ทาง
วางแผนการเดนิทาง และสรา้งเสน้ทางของคณุ และแสดงบนแผนทีก่อ่นเริม่ออกเดนิทาง

เลอืก เมนู > แผนที ่และ ตาํแหนง่ฉนั

การสรา้งเสน้ทาง
1 แตะทีตํ่าแหน่งจดุเริม่ตน้ของคณุ ในการคน้หาทีอ่ยูห่รอืสถานที่ ใหเ้ลอืก คน้หา
2 แตะทีพ่ืน้ทีข่อ้มลูของทีต่ัง้ ( )
3 เลอืก เพิม่ในเสน้ทาง
4 ในการเพิม่จุดเสน้ทางอืน่ ใหเ้ลอืก เพิม่จดุเสน้ทางใหม ่และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม
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การเปลีย่นลําดบัของจดุเสน้ทาง
1 เลอืกจดุเสน้ทาง
2 เลอืก ยา้ย
3 แตะสถานทีท่ีค่ณุตอ้งการยา้ยจุดเสน้ทางไป

การแกไ้ขทีต่ ัง้ของจดุเสน้ทาง
แตะจุดเสน้ทาง และเลอืก แกไ้ข และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การดเูสน้ทางบนแผนที่
เลอืก แสดงเสน้ทาง

การนําทางไปยงัปลายทาง
เลอืก แสดงเสน้ทาง > ตวัเลอืก > เร ิม่ขบั หรอื เร ิม่เดนิ

การเปลีย่นการต ัง้คา่สําหรบัเสน้ทาง
การตัง้คา่เสน้ทางจะมผีลตอ่การนําทางและวธิแีสดงเสน้ทางบนแผนที่

1 ในมมุมองนักวางแผนการเดนิทาง ใหเ้ปิดแท็บ ตัง้คา่ หากตอ้งการไปทีม่มุมองนัก
วางแผนการเดนิทางจากมมุมองการนําทาง  ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > จดุเสน้ทาง หรอื
รายการจดุเสน้ทาง

2 ตัง้คา่โหมดการขนสง่ไปที่ ขบัรถ หรอื เดนิ หากคณุเลอืก เดนิ คณุสามารถใชถ้นนทาง
เดยีวจะเป็นถนนสายปกต ิและเสน้ทางเดนิเทา้และเสน้ทางผา่น ตัวอยา่งเชน่ สวน
สาธารณะ และศนูยก์ารคา้ได ้

3 เลอืกตัวเลอืกทีต่อ้งการ

การเลอืกโหมดการเดนิ
เปิดแท็บ ตัง้คา่ และเลอืก เดนิ > เสน้ทางทีต่อ้งการ > ถนน หรอื เสน้ตรง เสน้ตรง มี
ประโยชนใ์นพืน้ทีท่รุกนัดารซึง่จะชว่ยกําหนดทศิทางการเดนิ
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การใชเ้สน้ทางขบัรถทีส่ ัน้และเร็วทีส่ดุ
เปิดแท็บ ตัง้ค่า และเลอืก ขบัรถ > การเลอืกเสน้ทาง > เสน้ทางทีเ่ร็วกวา่ หรอื เสน้ทาง
ทีใ่กลก้วา่

การใชเ้สน้ทางการขบัทีด่ที ีส่ดุ
เปิดแท็บ ตัง้ค่า และเลอืก ขบัรถ > การเลอืกเสน้ทาง > เหมาะสม เสน้ทางการขับรถทีด่ี
ทีส่ดุจะรวมขอ้ดขีองทัง้เสน้ทางทีส่ัน้และเร็วทีส่ดุ

ตัวอยา่งเชน่ คณุยังสามารถเลอืกเพือ่ใชห้รอืหลกีเลีย่งการใชม้อเตอรเ์วย์ ทางดว่น หรอื
ทา่เรอืขา้มฟาก

การเชือ่มตอ่

โทรศัพทข์องคณุมตีัวเลอืกมากมายสําหรับการเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต  หรอือปุกรณ์เครือ่ง
อืน่หรอืคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร่้วมกนัได ้

การเชือ่มตอ่ขอ้มลูและจดุเชือ่มตอ่
โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
เชน่ GPRS ในเครอืขา่ย GSM หากคณุใชโ้ทรศัพทใ์นเครอืขา่ย GSM และ 3G คณุจะสามารถ
เชือ่มตอ่ขอ้มลูหลายจดุไดใ้นเวลาเดยีวกนั และจดุเชือ่มตอ่สามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลู
รว่มกนัได ้ในเครอืขา่ย 3G การเชือ่มตอ่ขอ้มลูจะยังคงเปิดใชง้านอยูร่ะหวา่งทีค่ณุใชส้าย
สนทนา

คณุยังสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลู WLAN การเชือ่มตอ่ LAN แบบไรส้าย สามารถทําไดท้ี
ละครัง้ แตส่ามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ไดห้ลายตัวในจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพยีงจดุเดยีว

ในการเชือ่มตอ่ขอ้มลู คณุจะตอ้งใชจ้ดุเชือ่มตอ่ คณุสามารถกําหนดชนดิตา่งๆ ของจดุเชือ่ม
ตอ่ไดด้ังนี้

• จดุเชือ่มตอ่ MMS ใชส้ง่และรับขอ้ความมัลตมิเีดยี
• จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต (IAP) เพือ่สง่และรับอเีมลและเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต
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กรณุาตรวจสอบกบัผูใ้หบ้รกิารของคณุวา่ตอ้งใชจุ้ดเชือ่มตอ่ประเภทใดสําหรับการเขา้ใช ้
บรกิารทีค่ณุตอ้งการ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเพือ่ดขูอ้มลูเกีย่วกบัการใชง้านและการเป็น
สมาชกิบรกิารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต

การต ัง้คา่เครอืขา่ย
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > เครอืขา่ย

โทรศัพทข์องคณุสามารถสลับไปมาระหวา่งเครอืขา่ย GSM และ UMTS ไดโ้ดยอตัโนมัติ
เครอืขา่ย GSM จะแสดงดว้ย  เครอืขา่ย UMTS จะแสดงดว้ย 

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

โหมดระบบ  — เลอืกเครอืขา่ยทีต่อ้งการใช ้หากคุณเลอืก โหมดคู ่โทรศัพทจ์ะใชร้ะบบ
เครอืขา่ย GSM หรอื UMTS โดยอตัโนมัต ิทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัพารามเิตอรข์องเครอืขา่ยและขอ้
ตกลงในการใหบ้รกิารขา้มเครอืขา่ยระหวา่งผูใ้หบ้รกิารระบบไรส้าย โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
เครอืขา่ยของคณุเพือ่ขอทราบขอ้มลูเพิม่เตมิและคา่ใชจ้า่ยบรกิารขา้มเครอืขา่ย ตัวเลอืกนี้
จะปรากฏขึน้เมือ่ผูใ้หบ้รกิารระบบไรส้ายสนับสนุนเทา่นัน้

ขอ้ตกลงในการใหบ้รกิารขา้มเครอืขา่ยเป็นขอ้ตกลงระหวา่งผูใ้หบ้รกิารตัง้แตส่องรายขึน้ไป
สําหรับการอนุญาตใหผู้ใ้ชข้องผูใ้หบ้รกิารรายหนึง่ใชบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารอกีรายหนึง่ได ้
การเลอืกระบบ  — เลอืก อตัโนมตั ิเพือ่ตัง้คา่อปุกรณ์ใหค้น้หาและเลอืกเครอืขา่ยทีใ่ชง้าน
ได ้หรอื ดว้ยตนเอง เพือ่เลอืกเครอืขา่ยจากรายการดว้ยตัวเอง หากการเชือ่มตอ่กบัระบบ
เครอืขา่ยทีเ่ลอืกไวเ้องสิน้สดุลง โทรศัพทจ์ะสง่เสยีงเตอืนขอ้ผดิพลาดนี้ และขอใหค้ณุ
เลอืกระบบอกีครัง้ ระบบทีเ่ลอืกจะตอ้งมขีอ้ตกลงเกีย่วกบัการโทรขา้มระบบกบัระบบเครอื
ขา่ยหลักของคณุ
แสดงขอ้มลูระบบ  — กําหนดใหเ้ครือ่งแสดงขอ้มลู เมือ่ใชใ้นระบบเครอืขา่ยโทรศัพทท์ีใ่ช ้
เทคโนโลยแีบบ Micro Cellular Network (MCN) และเพือ่ใชง้านการรับขอ้มลูโทรศัพท์

LAN ไรส้าย 
โทรศัพทข์องคณุสามารถตรวจหาและเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยในพืน้ทีแ่บบไรส้าย  (WLAN)
การใช ้WLAN ทําใหค้ณุสามารถเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกบัอนิเทอรเ์น็ตหรอือปุกรณ์ทีม่ี
การสนับสนุน WLAN ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้
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เกีย่วกบั WLAN
โทรศัพทเ์ครือ่งนีส้ามารถตรวจจับและเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยในพืน้ทีแ่บบไรส้าย  (WLAN)
เมือ่ใชง้าน WLAN คณุจะสามารถเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคุณเขา้กบัอนิเทอรเ์น็ตและอปุกรณ์
อืน่ๆ ทีม่ ีWLAN ทีส่ามารถใชร้่วมกนัได ้

ในการใชก้ารเชือ่มตอ่ WLAN คณุตอ้งมสี ิง่ตอ่ไปนี้:

• WLAN ตอ้งใชไ้ดใ้นทีต่ัง้ของคณุ
• โทรศัพทข์องคณุตอ้งเชือ่มตอ่กบั WLAN WLAN บางอยา่งจะไดรั้บการป้องกนั และคณุ

ตอ้งมคียีก์ารเขา้ใชจ้ากผูใ้หบ้รกิารเพือ่เชือ่มตอ่
• สรา้งจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตสําหรับ WLAN ใชจ้ดุเชือ่มตอ่สําหรับแอปพลเิคชัน่ทีต่อ้ง

เชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต

การเชือ่มตอ่ WLAN เริม่ตน้ขึน้เมือ่คณุสรา้งการเชือ่มตอ่โดยใชจ้ดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
WLAN การเชือ่มตอ่ WLAN ทีใ่ชง้านสิน้สดุ เมือ่คณุสิน้สดุการเชือ่มตอ่ขอ้มลู

คณุสามารถใช ้WLAN ระหวา่งการโทรหรอืเมือ่เปิดใชข้อ้มลูแพคเก็ต คณุสามารถเชือ่มตอ่
ไดก้บัจดุเชือ่มตอ่ WLAN เดยีวเทา่นัน้ในแตล่ะครัง้ แตแ่อปพลเิคชัน่หลายรายการสามารถ
ใชจ้ดุเชือ่มตอ่เดยีวกนัได ้

คณุสมบัตติา่งๆ ทีใ่ช ้WLAN หรอืใหค้ณุสมบัตใิดๆ ทํางานอยูโ่ดยไมแ่สดงผลบนหนา้จอใน
ขณะใชค้ณุสมบัตอิืน่ จะทําใหส้ิน้เปลอืงพลังงานแบตเตอรีม่ากขึน้และลดอายกุารใชง้าน
ของแบตเตอรี่

โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนคณุสมบัตทิีใ่ช ้WLAN ตอ่ไปนี:้

• IEEE 802.11b/g มาตรฐาน
• ทํางานทีค่วามถี่ 2.4 GHz
• วธิกีารตรวจสอบความถกูตอ้ง WEP, WPA/WPA2 และ 802.1x ฟังกช์นัเหลา่นีจ้ะใชไ้ด ้

เมือ่เครอืขา่ยสนับสนุนเทา่นัน้

ขอ้สําคญั: ควรเปิดใชง้านการเขา้รหสัวธิใีดวธิหีนึง่ทีส่ามารถใชไ้ดเ้สมอ  เพือ่เพิม่
ความปลอดภัยเมือ่เชือ่มตอ่กบั LAN แบบไรส้าย การใชร้ะบบการเขา้รหสัจะชว่ยลดความ
เสีย่งจากการเขา้ใชข้อ้มลูของคณุโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตได ้
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เมือ่โทรศัพทอ์ยูใ่นรปูแบบออฟไลน์ คณุยังสามารถใช ้WLAN ได ้หากใชไ้ด ้ทัง้นี ้ตอ้ง
สอดคลอ้งกับขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัยทีใ่ชไ้ด  ้เมือ่เริม่ตน้ และใชก้ารเชือ่มตอ่ WLAN

เคล็ดลบั: ในการตรวจสอบทีอ่ยู่ Media Access Control (MAC) เฉพาะซึง่ใชร้ะบเุครือ่งของ
คณุ ใหเ้ปิดแป้นกด และป้อน *#62209526#

หมายเหตุ: การใช ้WLAN อาจถกูจํากดัในบางประเทศ ตัวอยา่งเชน่ ในประเทศ
ฝร่ังเศส คณุไดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้WLAN เฉพาะในอาคารเทา่นัน้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรด
ตดิตอ่เจา้หนา้ทีใ่นทอ้งถิน่ของคณุ

ตวัชว่ยสรา้ง WLAN
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > LAN ไรส้าย

ตัวชว่ยสรา้ง WLAN ชว่ยใหค้ณุเชือ่มตอ่กบั LAN ไรส้ายและจัดการกบัการเชือ่มตอ่ LAN 
ไรส้ายของคณุ

หากการคน้หาพบ WLAN ในการสรา้งจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต (IAP) สําหรับการเชือ่มตอ่
และเริม่เว็บเบราเซอรโ์ดยใช ้IAP นี ้ใหเ้ลอืกการเชือ่มตอ่และ เร ิม่ตน้การเรยีกดเูว็บ

หากคณุเลอืกเครอืขา่ย WLAN ทีม่กีารรับรอง เครือ่งจะใหค้ณุป้อนรหสัผา่นทีเ่กีย่วขอ้ง หาก
ตอ้งการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยทีถ่กูซอ่นไว  ้คณุตอ้งพมิพช์ือ่เครอืขา่ย (Service Set
Identifier, SSID) ทีถ่กูตอ้งกอ่น

หากคณุมเีว็บเบราเซอรท์ีกํ่าลังทํางานโดยใชก้ารเชือ่มตอ่  WLAN ทีใ่ชง้านอยูใ่นปัจจบุัน ใน
การกลับไปยังเว็บเบราเซอร์ เลอืก เรยีกดเูว็บตอ่ไป

ในการสิน้สดุการเชือ่มตอ่ทีใ่ชง้านอยู่ เลอืกการเชือ่มตอ่และ ตดัการเชือ่มตอ่ WLAN

จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต WLAN
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > LAN ไรส้าย > ตวัเลอืก

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:

ตวักรองเครอืขา่ย WLAN  — กรอง LAN ไรส้าย (WLAN) ออกจากรายการเครอืขา่ยทีพ่บ
เครอืขา่ยทีเ่ลอืกจะไมป่รากฏขึน้ในครัง้ตอ่ไปทีแ่อปพลเิคชัน่คน้หา WLAN
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รายละเอยีด  — ดรูายละเอยีดของเครอืขา่ยทีแ่สดงในรายการ หากเลอืกการเชือ่มตอ่ทีใ่ช ้
งานอยู่ รายละเอยีดการเชือ่มตอ่จะแสดงขึน้

โหมดการทํางาน
โหมดการทํางานใน WLAN แบง่ออกเป็นสองโหมด ดังนี:้ โหมดโครงสรา้งพืน้ฐานและ
โหมดเฉพาะกจิ

การทํางานในโหมดโครงสรา้งพืน้ฐานจะอนุญาตใหม้กีารสือ่สารสองชนดิ: อปุกรณ์ไรส้าย
เชือ่มตอ่เขา้หากนัโดยผา่นอปุกรณ์ทีเ่ป็นจดุเชือ่มตอ่ WLAN หรอือปุกรณ์ไรส้ายเชือ่มตอ่
เขา้กับเครอืขา่ย LAN แบบมสีายโดยผา่นอปุกรณ์ทีเ่ป็นจดุเชือ่มตอ่ WLAN

ในโหมดการทํางานแบบเฉพาะกจิ โทรศัพทจ์ะสามารถสง่และรับขอ้มลูกบัโทรศัพทอ์กี
เครือ่งหนึง่ไดโ้ดยตรง

การต ัง้คา่ LAN ไรส้าย
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > LAN ไรส้าย > ตวัเลอืก > การต ัง้คา่

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:

แสดงความพรอ้ม WLAN  — เลอืกวา่จะแสดง  เมือ่ LAN ไรส้าย (WLAN) พรอ้มใชง้าน
หรอืไม่

เคล็ดลบั: ในการเขา้ใชแ้อปพลเิคชัน่ตัวชว่ย WLAN และดตูัวเลอืกทีใ่ชไ้ด ้ใหเ้ลอืกไอคอน
WLAN และในหนา้ตา่งป๊อปอพั เลอืกขอ้ความทีไ่ฮไลตถ์ัดจากไอคอน WLAN

สแกนสําหรบัเครอืขา่ย  — หากคณุตัง้คา่ แสดงความพรอ้ม WLAN เป็น ใช ่คณุ
สามารถเลอืกความถีใ่นการใหอ้ปุกรณ์คน้หา WLAN ทีใ่ชง้านไดแ้ละอพัเดตสญัลักษณ์นี้
ทดสอบเชือ่มตอ่เน็ต  — เลอืกวา่คณุตอ้งการใหอ้ปุกรณ์ทดสอบความสามารถในการเชือ่ม
ตอ่อนิเทอรเ์น็ตของ WLAN ทีเ่ลอืกโดยอตัโนมัต ิขออนุญาตทกุครัง้ หรอืไมต่อ้งมกีาร
ทดสอบการเชือ่มตอ่ หากคณุเลอืก ใชง้านโดยอตัโนมตั ิหรอือนุญาตใหม้กีารทดสอบเมือ่
อปุกรณ์ขอ และการทดสอบการเชือ่มตอ่ดําเนนิการไดสํ้าเร็จเรยีบรอ้ย จดุเชือ่มตอ่จะไดรั้บ
การจัดเก็บทีป่ลายทางอนิเทอรเ์น็ต
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หากตอ้งการดกูารตัง้คา่ขัน้สงู เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ข ัน้สงู ไมข่อแนะนําใหค้ณุ
เปลีย่นการตัง้คา่ขัน้สงูสําหรับ WLAN

จดุเชือ่มตอ่
การสรา้งจดุเชือ่มตอ่ใหม่
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ปลายทาง

คณุอาจไดรั้บคา่ทีต่อ้งตัง้สําหรับจดุเชือ่มตอ่ในรปูแบบของขอ้ความจากผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้ห ้
บรกิารอาจตัง้คา่จดุเชือ่มตอ่บางจดุหรอืทัง้หมดใหก้บัโทรศัพทข์องคณุไวล้ว่งหนา้แลว้  และ
คณุอาจไมส่ามารถเปลีย่นแปลง สรา้ง แกไ้ขหรอืลบคา่เหลา่นัน้ได ้

1 เลอืก จดุเชือ่มตอ่
2 โทรศัพทจ์ะขอใหต้รวจสอบการเชือ่มตอ่ทีใ่ชไ้ด ้หลังการคน้หา การเชือ่มตอ่ทีม่อียูแ่ลว้

จะปรากฏขึน้ และจุดเชือ่มตอ่ใหมจ่ะใชร้่วมกนักบัการเชือ่มตอ่ดังกลา่วได  ้หากคณุขา้ม
ขัน้ตอนนี ้เครือ่งจะขอใหค้ณุเลอืกวธิกีารเชือ่มตอ่และระบกุารตัง้คา่ทีจํ่าเป็น

หากตอ้งการดจูดุเชือ่มตอ่ทีจั่ดเก็บอยูใ่นโทรศัพทข์องคณุ ใหเ้ลอืกกลุม่จุดเชือ่มตอ่ กลุม่จดุ
เชือ่มตอ่ตา่งๆ มดีังนี้

จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
จดุเชือ่มตอ่ขอ้ความมัลตมิเีดยี
จดุเชือ่มตอ่ WAP
จดุเชือ่มตอ่ทีไ่มไ่ดจํ้าแนกประเภท

ประเภทของกลุม่จดุเชือ่มตอ่ตา่งๆ จะแสดงดังนี้

จดุเชือ่มตอ่ทีไ่ดรั้บการป้องกนั
จดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต
จดุเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN)
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การจดัการกลุม่จดุเชือ่มตอ่
ในการหลกีเลีย่งการเลอืกจดุเชือ่มตอ่เดยีวทกุครัง้ทีเ่ครือ่งเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย  คณุ
สามารถสรา้งกลุม่ทีม่จีดุเชือ่มตอ่หลายจุดเพือ่เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย และกําหนดลําดับการ
ใชง้านจดุเชือ่มตอ่เหลา่นัน้ ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถเพิม่จุดเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN)
และจุดเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตลงในกลุม่จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต แลว้ใชก้ลุม่ดังกล่าวใน
การเรยีกดเูว็บได ้หากคณุกําหนดใหค้วามสําคัญของ WLAN เป็นลําดับแรก โทรศัพทจ์ะ
เชือ่มตอ่กับอนิเทอรเ์น็ตผา่น WLAN ถา้มใีหเ้ลอืกใช ้และจะเชือ่มตอ่ผา่นขอ้มลูแพคเก็ต
แทนถา้ไมม่ใีหเ้ลอืกใช ้

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ปลายทาง

การสรา้งกลุม่จดุเชือ่มตอ่ใหม่
เลอืก ตวัเลอืก > จดัการ > ปลายทางใหม่

การเพิม่จดุเชือ่มตอ่ลงในกลุม่จดุเชือ่มตอ่
เลอืกกลุม่ และ ตวัเลอืก > จดุเชือ่มตอ่ใหม่

การคดัลอกจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตทีม่อียูจ่ากกลุม่อืน่
เลอืกกลุม่ และไปยังจุดเชือ่มตอ่เพือ่ทําการคัดลอก จากนัน้เลอืก ตวัเลอืก > จดัวาง > คดั
ลอกไปปลายทางอืน่

การเปลีย่นลําดบัความสําคญัของจดุเชือ่มตอ่ภายในกลุม่
เลอืก ตวัเลอืก > จดัวาง > เปลีย่นความสําคญั

การต ัง้คา่จดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ปลายทาง > จดุเชือ่มตอ่ และทําตามคํา
แนะนํา

การแกไ้ขจดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต
เลอืกกลุม่จดุเชือ่มตอ่และจดุเชือ่มตอ่ทีม่เีครือ่งหมาย  ปฏบิัตติามคําแนะนําจากผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ
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เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
ชือ่จดุเชือ่มตอ่  — คณุสามารถขอรับชือ่จดุเชือ่มตอ่ไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารของคณุ
ชือ่ผูใ้ช ้ — คณุอาจตอ้งมชีือ่ผูใ้ชเ้พือ่ทําการเชือ่มตอ่ขอ้มลู และปกตแิลว้ผูใ้หบ้รกิารของ
คณุจะเป็นผูใ้หช้ือ่ผูใ้ชน้ี้
แจง้ใหใ้สร่หสัผา่น  — หากคณุตอ้งป้อนรหสัผา่นใหมท่กุครัง้ทีล็่อคเขา้เซริฟ์เวอร์ หรอื
หากคณุไมต่อ้งการบันทกึรหัสผา่นของคณุในโทรศัพท์ ใหเ้ลอืก ใช่
รหสัผา่น  — รหสัผา่นอาจจําเป็นตอ้งใชใ้นการเชือ่มตอ่ขอ้มลู ซึง่โดยปกตจิะไดรั้บจากผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ
การตรวจสอบความถกูตอ้ง  — หากตอ้งการสง่รหสัผา่นทีม่กีารเขา้รหสัของคณุเสมอ ให ้
เลอืก รบัรอง หากตอ้งการสง่รหสัผา่นทีม่กีารเขา้รหสัของคณุเมือ่ทําได  ้ใหเ้ลอืก ปกติ
โฮมเพจ  — ป้อนทีอ่ยูเ่ว็บหรอืทีอ่ยูข่องศนูยข์อ้ความมัลตมิเีดยี ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจุดเชือ่มตอ่ที่
คณุตัง้คา่อยู่
ใชจ้ดุเชือ่มตอ่  — ตัง้ใหเ้ครือ่งเชือ่มตอ่กบัปลายทางโดยใชจ้ดุเชือ่มตอ่นีห้ลังการยนืยัน
หรอืโดยอตัโนมัติ

การแกไ้ขการต ัง้คา่จดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ตข ัน้สงู
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ช ัน้สงู

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
ประเภทระบบเครอืขา่ย  — เลอืกประเภทโปรโตคอลอนิเทอรเ์น็ตเพือ่ถา่ยโอนขอ้มลูไปยัง
เครือ่งและจากเครือ่ง การตัง้คา่อืน่ๆ ขึน้อยูก่บัประเภทของเครอืขา่ยทีเ่ลอืก
ทีอ่ยู ่IP ของโทรศพัท ์(สําหรับ IPv4 เทา่นัน้) — ป้อนทีอ่ยู ่IP ของโทรศัพทข์องคณุ
ทีอ่ยู ่DNS  — ป้อนทีอ่ยู่ IP ของเซริฟ์เวอร ์DNS หลักและรอง หากผูใ้หบ้รกิารของคณุ
กําหนดไว ้โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตของคณุเพือ่ขอรับทีอ่ยูเ่หลา่นี้
ทีอ่ยูเ่ซริฟ์เวอรพ์ร็อกซี ่ — ป้อนทีอ่ยูข่องเซริฟ์เวอรพ์ร็อกซี ่
หมายเลขพอรต์พร็อกซี ่ — ป้อนหมายเลขพอรต์ของเซริฟ์เวอรพ์ร็อกซี่

การต ัง้คา่จดุเชือ่มตอ่ WLAN
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ปลายทาง > จดุเชือ่มตอ่ และทําตามคํา
แนะนํา
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การแกไ้ขจดุเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN)
เลอืกกลุม่จดุเชือ่มตอ่และจดุเชือ่มตอ่ทีม่เีครือ่งหมาย  ปฏบิัตติามคําแนะนําจากผูใ้ห ้
บรกิาร WLAN ของคณุ

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ชือ่เครอืขา่ย WLAN  — เลอืก ป้อนดว้ยตนเอง หรอื คน้หาเครอืขา่ย หากคุณเลอืกเครอื
ขา่ยทีม่ ีโหมดเครอืขา่ย WLAN และโหมดความปลอดภัย WLAN จะไดรั้บการกําหนดโดย
การตัง้คา่ของอปุกรณ์จุดเชือ่มตอ่
สถานะเครอืขา่ย  — กําหนดวา่จะแสดงชือ่เครอืขา่ยหรอืไม่
โหมดเครอืขา่ย WLAN  — เลอืก เฉพาะกจิ เพือ่สรา้งเครอืขา่ยเฉพาะกจิ และใหอ้ปุกรณ์
สง่และรับขอ้มลูโดยตรง โดยไมจํ่าเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณ์จดุเชือ่มตอ่ WLAN ในเครอืขา่ย
เฉพาะกจิ อปุกรณ์ทกุเครือ่งตอ้งใชช้ือ่เครอืขา่ย WLAN เหมอืนกนั
ความปลอดภยั WLAN  — เลอืกการเขา้รหสัทีใ่ช:้ WEP, 802.1x หรอื WPA/WPA2
(802.1x และ WPA/WPA2 ไมม่ใีหสํ้าหรับเครอืขา่ยเฉพาะกจิ) หากคณุเลอืก เครอืขา่ย
แบบเปิด จะไมม่กีารใชก้ารเขา้รหสั ฟังกช์นั WEP, 802.1x และ WPA ใชไ้ดต้อ่เมือ่เครอืขา่ย
รองรับ
โฮมเพจ  — ป้อนทีอ่ยูเ่ว็บของเพจเริม่ตน้
ใชจ้ดุเชือ่มตอ่  — ตัง้ใหเ้ครือ่งสรา้งการเชือ่มตอ่โดยใชจ้ดุเชือ่มตอ่นีโ้ดยอตัโนมตัหิรอื
หลังการยนืยัน

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

การต ัง้คา่ความปลอดภยัสําหรบั WEP
กําหนดการตัง้คา่ความปลอดภัย WEP หากคณุเลอืก WEP (Wired Equivalent Privacy)
เป็นโหมดความปลอดภัย WLAN

1 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ปลายทาง
2 เลอืกกลุม่จดุเชือ่มตอ่ทีม่จีดุเชือ่มตอ่ WLAN ทีต่อ้งการ แลว้เลอืกจดุเชือ่มตอ่

คณุยังสามารถกําหนดการตัง้คา่ WEP ขณะสรา้งจดุเชือ่มตอ่ WLAN ใหมไ่ด ้
3 เลอืก ความปลอดภยั WLAN > WEP
4 เลอืก ต ัง้คา่ความปลอดภยั WLAN และกําหนดคา่ดังนี้
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คยี ์WEP ทีใ่ช ้ — เลอืกคยี ์WEP (Wired Equivalent Privacy) คณุสามารถสรา้งคยี์
WEP ไดถ้งึสีช่ดุ คณุตอ้งป้อนการตัง้คา่เดยีวกนันีบ้นอปุกรณ์จดุเชือ่มตอ่ WLAN
ประเภทการตรวจสอบ  — เลอืก เปิด หรอื แบง่ใช ้สําหรับประเภทการตรวจสอบ
ระหวา่งโทรศัพทข์องคณุกบัอปุกรณ์จดุเชือ่มตอ่ WLAN
การต ัง้คา่คยี ์WEP  — ป้อน การเขา้รหสั WEP (ความยาวของคยี)์, รปูแบบคยี ์
WEP (ASCII หรอื ฐานสบิหก) และ รหสัคยี ์WEP (ขอ้มลูคยี ์WEP ในรปูแบบที่
เลอืก)

การต ัง้คา่ความปลอดภยัสําหรบั 802.1x และ WPA/WPA2
กําหนดการตัง้คา่ความปลอดภัย 802.1x หรอื WPA/WPA2 หากคณุเลอืกทัง้สองอยา่งเป็น
โหมดความปลอดภัย WLAN

1 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ปลายทาง
2 เปิดกลุม่จดุเชือ่มตอ่ทีม่จีดุเชือ่มตอ่ WLAN ทีต่อ้งการ แลว้เลอืกจดุเชือ่มตอ่

คณุยังสามารถกําหนดการตัง้คา่ 802.1x หรอื WPA/WPA2 ขณะสรา้งจดุเชือ่มตอ่
WLAN ใหมไ่ด ้

3 เลอืก ความปลอดภยั WLAN > WPA/WPA2 หรอื 802.1x
4 เลอืก ต ัง้คา่ความปลอดภยั WLAN > WPA/WPA2 > EAP เพือ่ใชป้ล๊ักอนิ

extensible authentication protocol (EAP) หรอื คยีแ์บง่ใช ้เพือ่ใชร้หสัผา่น คณุตอ้ง
ป้อนรหสัผา่นเดยีวกนันีบ้นอปุกรณ์จุดเชือ่มตอ่ WLAN
หากคณุเลอืก EAP ใหกํ้าหนดคา่ การตัง้คา่ปล๊ักอนิ EAP ตามคําแนะนําจากผูใ้หบ้รกิาร
ของคณุ
การเชือ่มตอ่ใน โหมด WPA2 เทา่นัน้ สามารถใชไ้ดก้บัอปุกรณ์ทีเ่ปิดใชง้าน WPA2
เทา่นัน้

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

การต ัง้คา่ WLAN ข ัน้สงู
1 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ปลายทาง
2 เปิดกลุม่จดุเชือ่มตอ่ทีม่จีดุเชือ่มตอ่ WLAN ทีต่อ้งการ แลว้เลอืกจดุเชือ่มตอ่ WLAN

คณุยังสามารถกําหนดการตัง้คา่ WLAN ขัน้สงูขณะสรา้งจดุเชือ่มตอ่ WLAN ใหมไ่ด ้
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3 เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ข ัน้สงู และกําหนดคา่ดังนี้

การต ัง้คา่ IPv4  — ป้อนทีอ่ยู่ IP ของโทรศัพท,์ ทีอ่ยู ่IP ซบัเน็ต, เกตเวยท์ีต่ัง้ไว ้และที่
อยู ่IP ของเซริฟ์เวอร ์DNS หลักและรอง โปรดตดิตอ่ขอทีอ่ยูด่ังกลา่วไดจ้ากผูใ้หบ้รกิาร
อนิเทอรเ์น็ต
การต ัง้คา่ IPv6  — กําหนดประเภทของทีอ่ยู่ DNS
สถานเีฉพาะกจิ (สําหรับ เฉพาะกจิ)  — หากตอ้งการป้อนหมายเลขชอ่งทาง (1-11) ดว้ย
ตนเอง ใหเ้ลอืก ผูใ้ชก้ําหนด
ทีอ่ยูเ่ซริฟ์เวอรพ์ร็อกซี ่ — ป้อนทีอ่ยูข่องเซริฟ์เวอรพ์ร็อกซี่
หมายเลขพอรต์พร็อกซี ่ — ป้อนหมายเลขพอรต์ของพร็อกซี่

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

การดกูารเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีใ่ชอ้ยู่
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ตวัจดัการเชือ่มตอ่

ในหนา้จอเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีใ่ชอ้ยู่ คณุสามารถดกูารเชือ่มตอ่ขอ้มลูของคณุได ้

สายขอ้มลู
การเชือ่มตอ่ GPRS
การเชือ่มตอ่ WLAN

การปิดการเชือ่มตอ่
เลอืก ตวัเลอืก > ตดัเชือ่มตอ่

การปิดการเชือ่มตอ่ทีเ่ปิดไวท้ ัง้หมด
เลอืก ตวัเลอืก > ตดัการเชือ่มตอ่ท ัง้หมด

การดรูายละเอยีดของการเชือ่มตอ่
เลอืก ตวัเลอืก > รายละเอยีด
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การซงิโครไนซ์
ดว้ยแอปพลเิคชัน่ซงิค ์คณุจะสามารถซงิโครไนซบ์ันทกึ ขอ้ความ รายชือ่ และขอ้มลูอืน่ๆ
ดว้ยเซริฟ์เวอรร์ะยะไกล

เลอืก เมนู > การเชือ่มตอ่ > ถา่ยโอนขอ้มลู

คณุสามารถขอรับการตัง้คา่การซงิโครไนซใ์นรปูแบบขอ้ความการกําหนดคา่จากผูใ้หบ้รกิาร
ของคณุไดด้ว้ย

รปูแบบการซงิโครไนซข์องคณุจะมกีารตัง้คา่ทีจํ่าเป็นสําหรับการซงิโครไนซ์ เมือ่คณุเปิด
แอปพลเิคชัน่ รปูแบบการซงิโครไนซท์ีร่ะบบตัง้ไวห้รอืทีใ่ชแ้ลว้กอ่นหนา้นีจ้ะปรากฏขึน้

การรวมหรอืไมร่วมชนดิของเนือ้หา
เลอืกชนดิของเนือ้หา

การซงิโครไนซข์อ้มลู
เลอืก ตวัเลอืก > ซงิโครไนส์

การสรา้งรปูแบบการซงิโครไนซใ์หม่
เลอืก ตวัเลอืก > รปูแบบการซงิคใ์หม่

การจดัการรปูแบบการซงิโครไนซ์
เลอืก ตวัเลอืก และตัวเลอืกทีต่อ้งการ

การเชือ่มตอ่ Bluetooth
เกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ Bluetooth
ดว้ยการเชือ่มตอ่ Bluetooth คณุสามารถทําการเชือ่มตอ่แบบไรส้ายกบัอปุกรณ์ทีใ่ชง้านร่วม
กนัไดอ้ืน่ๆ เชน่ อปุกรณ์เคลือ่นที ่คอมพวิเตอร ์ชดุหฟัูง และชดุโทรศัพทใ์นรถยนต์

คณุสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่นีเ้พือ่สง่ขอ้มลูจากเครือ่งของคณุ โอนยา้ยไฟลจ์ากเครือ่งพซีทีี่
ใชร้ว่มกนัได ้และพมิพไ์ฟลด์ว้ยเครือ่งพมิพท์ีใ่ชร่้วมกันได ้

 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth
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เนือ่งจากอปุกรณ์ทีม่เีทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth สือ่สารโดยใชค้ลืน่วทิยุ จงึไมจํ่าเป็นตอ้ง
อยูใ่นระยะทีม่องเห็นโดยตรง อยา่งไรก็ตาม ควรมรีะยะหา่งจากกนัภายใน 10 เมตร (33 ฟตุ)
แมว้า่การเชือ่มตอ่อาจถกูรบกวนจากสิง่กดีขวาง เชน่ ผนัง หรอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ

โทรศัพทน์ีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ทีส่นับสนุนรปูแบบ
ดังตอ่ไปนี:้ การเขา้ใชง้านท่ัวไป, การเขา้ใชง้านเครอืขา่ย, การควบคมุ, แฮนดฟ์ร,ี ชดุหฟัูง,
Push ออปเจ็กต,์ การโอนไฟล,์ การตดิตอ่เน็ตเวริก์แบบ Dial-Up, การเขา้ใชง้านซมิ และ
พอรต์อนุกรม คณุควรใชเ้ฉพาะอปุกรณ์เสรมิของรุ่นนีท้ีไ่ดรั้บการรับรองจาก Nokia เทา่นัน้
เพือ่สรา้งความมั่นใจในการใชง้านระหวา่งอปุกรณ์ทีร่องรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรด
ตรวจสอบกบับรษัิทผูผ้ลติอปุกรณ์อืน่ๆ เพือ่ดวูา่อปุกรณ์นัน้ๆ ใชง้านรว่มกับโทรศัพทร์ุน่นีไ้ด ้
หรอืไม่

เมือ่อปุกรณ์ถกูล็อค การเชือ่มตอ่กับอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้จงึจะใชไ้ด ้

คณุสมบัตทิีใ่ชเ้ทคโนโลย ีBluetooth จะเพิม่การใชพ้ลังงานแบตเตอรีแ่ละลดอายกุารใช ้
งานของแบตเตอรี่

การต ัง้คา่ Bluetooth
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:

Bluetooth  — เปิดใชง้านการเชือ่มตอ่ Bluetooth
การมองเห็นของโทรศพัท ์ — ในการอนุญาตใหอ้ปุกรณ์ Bluetooth อืน่มองเห็นเครือ่ง
ของคณุ เลอืก เห็นไดท้ ัง้หมด หากตอ้งการตัง้คา่เวลาทีจ่ะเปลีย่นความสามารถในการมอง
เห็นจากแสดงเป็นซอ่นหลังผา่นชว่งเวลาทีร่ะบุ เลอืก ต ัง้ชว่งเวลาการมองเห็น ในการ
ซอ่นเครือ่งของคณุไมใ่หเ้ครือ่งอืน่มองเห็น เลอืก ซอ่น
ชือ่ของโทรศพัท ์ — แกไ้ขชือ่อปุกรณ์ของคณุ ชือ่นีจ้ะเป็นชือ่ทีแ่สดงใหอ้ปุกรณ์
Bluetooth อืน่เห็น
โหมด SIM ระยะไกล  — อนุญาตใหอ้ปุกรณ์อืน่ เชน่ อปุกรณ์เสรมิชดุโทรศัพทใ์นรถยนต์
ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้สามารถใชซ้มิการด์ในเครือ่งของคณุเชือ่มตอ่กบัระบบเครอืขา่ย

เคล็ดลบัการรกัษาความปลอดภยั
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth
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ขณะทีค่ณุไมไ่ดใ้ชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth หากตอ้งการควบคมุใหผู้อ้ ืน่พบเครือ่งของคณุ
และเชือ่มตอ่กบัเครือ่งของคณุได ้ใหเ้ลอืก Bluetooth > ปิด หรอื การมองเห็นของ
โทรศพัท ์> ซ่อน การปิดใชง้านฟังกช์นั Bluetooth จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ฟังกช์นัอืน่ๆ ใน
เครือ่งของคณุ

อยา่จับคูห่รอืยอมรับคําขอการเชือ่มตอ่จากอปุกรณ์ทีค่ณุไมรู่จั้ก เพือ่ป้องกันโทรศัพทข์อง
คณุจากเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย การใชง้านโทรศัพทใ์นโหมดซอ่นเป็นวธิทีีป่ลอดภัยในการ
หลกีเลีย่งซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตราย

การสง่ขอ้มลูโดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth
คณุสามารถเชือ่มตอ่ Bluetooth หลายรายการพรอ้มกันได ้ตัวอยา่งเชน่ หากคณุเชือ่มตอ่
เขา้กับชดุหฟัูงทีใ่ชร้ว่มกนัได ้คณุยังคงสามารถถา่ยโอนไฟลต์า่งๆ ไปยังอปุกรณ์อืน่ทีใ่ชร้ว่ม
กนัได ้

1 เปิดแอปพลเิคชัน่ทีเ่ก็บรายการทีค่ณุตอ้งการสง่
2 ไปทีร่ายการ และเลอืก ตวัเลอืก > สง่ > ทาง Bluetooth

อปุกรณ์ทีใ่ชเ้ทคโนโลย ีBluetooth ทีอ่ยูภ่ายในระยะสญัญาณจะแสดงขึน้ ไอคอน
อปุกรณ์มดีังตอ่ไปนี้

คอมพวิเตอร์
โทรศัพท์
อปุกรณ์เสยีงหรอืวดิโีอ
อปุกรณ์อืน่ๆ

ในการหยดุการคน้หากลางคัน ใหเ้ลอืก ยกเลกิ
3 เลอืกอปุกรณ์ทีค่ณุตอ้งการเชือ่มตอ่
4 หากอปุกรณ์อืน่ตอ้งการจับคูก่อ่นสง่ขอ้มลู คณุจะไดย้นิเสยีง และขอใหป้้อนรหัส คณุ

ตอ้งป้อนรหสัเดยีวกนัในทัง้สองอปุกรณ์
เมือ่สรา้งการเชือ่มตอ่ กาํลงัสง่ขอ้มลู จะแสดงขึน้

เคล็ดลบั: ขณะคน้หาอปุกรณ์ อปุกรณ์บางอยา่งอาจแสดงเพยีงทีอ่ยูเ่ฉพาะ (ทีอ่ยูข่อง
อปุกรณ์) ในการคน้หาทีอ่ยูข่องเครือ่งคณุ ในแป้นกดโทรศัพท ์*#2820#
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การจบัคูอ่ปุกรณ์
คณุสามารถจับคูอ่ปุกรณ์ของคณุกบัอปุกรณ์ทีใ่ชร้่วมกนัได  ้เพือ่ใหทํ้าการเชือ่มตอ่
Bluetooth ระหวา่งอปุกรณ์ตา่งๆ ไดเ้ร็วขึน้ในครัง้ตอ่ไป กอ่นการจับคู่ ใหส้รา้งรหสัผา่นของ
คณุเอง (ตัวเลข 1 ถงึ 16 หลัก) และตกลงกบัเจา้ของอปุกรณ์อืน่ใหใ้ชร้หสัเดยีวกนั อปุกรณ์
ทีไ่มม่อีนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชจ้ะมรีหสัผา่นทีโ่รงงานตัง้มาไว  ้รหสัผา่นนีจ้ะใชเ้พยีงครัง้เดยีว

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

1 เปิดแท็บ อปุกรณ์ทีจั่บคู่
2 เลอืก ตวัเลอืก > อปุกรณ์ทีจ่บัคูใ่หม ่อปุกรณ์ตา่งๆ ทีอ่ยูภ่ายในระยะครอบคลมุจะ

ปรากฏขึน้
3 เลอืกอปุกรณ์
4 ป้อนรหสัผา่นบนอปุกรณ์ทัง้สองเครือ่ง

 ระบอุปุกรณ์ทีจั่บคูใ่นหนา้จอคน้หาอปุกรณ์

การเชือ่มตอ่อปุกรณ์เสรมิหลงัจากการจบัคู่
เลอืก ตวัเลอืก > เชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ออดโิอ อปุกรณ์เสรมิดา้นเสยีงบางเครือ่งจะเชือ่ม
ตอ่กบัโทรศัพทข์องคณุโดยอัตโนมัตหิลังการจับคู่

การต ัง้คา่อปุกรณ์ใหอ้ยูใ่นสถานะไดร้บัอนญุาต
เลอืก ต ัง้เป็นผา่นการอนุญาต การเชือ่มตอ่ระหวา่งโทรศัพทข์องคณุกับอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บ
อนุญาตสามารถเกดิขึน้ไดโ้ดยทีค่ณุไมท่ราบ ใชส้ถานะนีก้บัอปุกรณ์ของคณุเองเทา่นัน้ เชน่
ชดุหฟัูงหรอืเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัได  ้หรอือปุกรณ์ของบคุคลทีค่ณุไวใ้จ  ระบวุา่
เป็นอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บอนุญาตใินหนา้จออปุกรณ์ทีจั่บคู่

การยกเลกิการจบัคูก่บัอปุกรณ์
เลอืก ตวัเลอืก > ลบ

การยกเลกิการจบัคูท่ ัง้หมด
เลอืก ตวัเลอืก > ลบท ัง้หมด
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การรบัขอ้มลูโดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth
เมือ่คณุไดรั้บขอ้มลูโดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth สญัญาณเสยีงจะดังขึน้ และเครือ่งจะ
ถามวา่คณุตอ้งการรับขอ้ความนัน้หรอืไม่ หากคณุยอมรับ  จะปรากฏขึน้ และคณุจะได ้
รับขอ้ความทีเ่ป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูนัน้ในโฟลเดอรถ์าดเขา้ในแอปพลเิคชัน่
ความ ขอ้ความทีไ่ดรั้บโดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth จะแสดงดว้ย 

การปิดก ัน้อปุกรณ์
คณุสามารถขัดขวางไมใ่หอ้ปุกรณ์สรา้งการเชือ่มตอ่ Bluetooth มายังอปุกรณ์ของคณุ

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

การปิดก ัน้อปุกรณ์
บนแท็บ อปุกรณ์ทีจั่บคู่ ไปทีอ่ปุกรณ์ทีค่ณุตอ้งการปิดกัน้ และเลอืก ตวัเลอืก > ปิดก ัน้

การยกเลกิการปิดก ัน้อปุกรณ์
บนแท็บ อปุกรณ์ทีถ่กูปิดกัน้ ไปทีอ่ปุกรณ์ และเลอืก ตวัเลอืก > ลบ

การเลกิปิดก ัน้อปุกรณ์ทีถ่กูปิดก ัน้ท ัง้หมด
เลอืก ตวัเลอืก > ลบท ัง้หมด

หากคณุปฏเิสธคําขอการจับคูจ่ากอปุกรณ์อืน่ อปุกรณ์จะถามวา่คณุตอ้งการปิดกัน้คําขอการ
เชือ่มตอ่ทัง้หมดในอนาคตจากอปุกรณ์นีห้รอืไม่ หากคณุตอบรับคําถาม อปุกรณ์นัน้จะถกู
เพิม่ลงในรายการอปุกรณ์ทีถ่กูปิดกัน้

โหมดซมิระยะไกล
โหมดซมิระยะไกลชว่ยใหค้ณุสามารถใชอ้ปุกรณ์เสรมิชดุโทรศัพทใ์นรถยนตท์ีใ่ชร้่วมกนัได ้
กอ่นทีจ่ะเปิดใชง้านโหมดซมิระยะไกล ตอ้งมกีารจับคูอ่ปุกรณ์ทัง้สองเครือ่ง และเริม่ตน้การ
จับคูจ่ากอปุกรณ์อกีเครือ่งหนึง่ ขณะจับคู ่ใหใ้ชร้หสัผา่น 16 หลัก และตัง้คา่อปุกรณ์อกี
เครือ่งหนึง่ใหอ้ยูใ่นสถานะไดรั้บอนุญาต

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

การเชือ่มตอ่ 131

ขอ้



การเปิดใชง้านโหมดซมิระยะไกล
1 เปิดใชง้านการเชือ่มตอ่ Bluetooth เลอืก Bluetooth
2 เปิดใชง้านโหมดซมิระยะไกลในเครือ่งของคณุ เลอืก โหมด SIM ระยะไกล
3 เปิดใชง้านโหมดซมิระยะไกลในอปุกรณ์อกีเครือ่งหนึง่

เมือ่เปิดใชง้านโหมดซมิระยะไกลแลว้ โหมด SIM ระยะไกล จะปรากฏขึน้ในหนา้จอหลัก
เครือ่งจะปิดการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยไรส้าย และคณุจะไมส่ามารถใชบ้รกิารซมิการด์ หรอืใช ้
คณุสมบัตอิืน่ๆ ทีต่อ้งอยูใ่นพืน้ทีค่รอบคลุมของเครอืขา่ยเซลลลู่ารไ์ด ้

เมือ่โทรศัพทข์องคณุอยูใ่นโหมดซมิระยะไกล คณุจะทําไดแ้คเ่พยีงโทรออกหรอืรับสายโดย
ใชอ้ปุกรณ์เสรมิทีเ่ชือ่มตอ่เทา่นัน้ เครือ่งของคณุสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉนิซึง่
กําหนดไวใ้นเครือ่งไดเ้ทา่นัน้

การเลกิใชง้านโหมดซมิระยะไกล
กดปุ่ มเปิด/ปิด และเลอืก ออกจากโหมดซมิทางไกล

การถา่ยโอนขอ้มลูโดยใชส้ายเคเบลิ USB

 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > USB
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การเลอืกโหมด USB ทกุคร ัง้ทีม่กีารเชือ่มตอ่สายเคเบลิขอ้มลูทีใ่ชร้ว่มกนัได้
เลอืก ถามเมือ่เชือ่มตอ่ > ใช่

ถา้ตัวเลอืก ถามเมือ่เชือ่มตอ่ ไมทํ่างาน หรอืคณุตอ้งการทีจ่ะเปลีย่นโหมด USB ขณะกําลัง
เชือ่มตอ่ เลอืก โหมดการเชือ่มตอ่ USB และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
Ovi Suite  — ใชแ้อปพลเิคชัน่ตา่งๆ ของ Nokia PC เชน่ Nokia Ovi Suite หรอื Nokia
Software Updater
อปุกรณ์จดัเก็บขอ้มลู  — โอนยา้ยขอ้มลูระหวา่งโทรศัพทข์องคณุและเครือ่งพซีทีีใ่ชง้าน
รว่มกนัได ้
ถา่ยโอนภาพ  — พมิพภ์าพโดยใชเ้ครือ่งพมิพท์ีใ่ชร้ว่มกันได ้
ถา่ยโอนสือ่  — ซงิโครไนซเ์พลงดว้ย Nokia Music หรอื Windows Media Player

การเชือ่มตอ่เครือ่งพซีี
คณุสามารถใชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งนีก้บัแอปพลเิคชัน่การสือ่สารดา้นขอ้มลูและการเชือ่มตอ่กบั
เครือ่งพซีทีีใ่ชร้ว่มกนัได ้ชดุโปรแกรม Nokia Ovi Suite ชว่ยใหค้ณุสามารถโอนยา้ยไฟล์
และภาพระหวา่งโทรศัพทข์องคณุกบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัได  ้เป็นตน้
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หากตอ้งการใช ้Ovi Suite ดว้ยโหมดการเชือ่มตอ่ USB ใหเ้ลอืก Ovi Suite

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Ovi Suite โปรดดขูอบเขตการสนับสนุนที่
www.ovi.com

การต ัง้คา่การจดัการ
การต ัง้เวลาออนไลนสํ์าหรบัการเชือ่มตอ่ขอ้มลูการโทร
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > การต ัง้คา่การจดัการ > สายขอ้มลู

การตัง้คา่ขอ้มลูการโทรจะสง่ผลตอ่จุดเชือ่มตอ่ทัง้หมดทีใ่ชข้อ้มลูการโทร GSM

การต ัง้คา่ขอ้มลูแพคเก็ต
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > การต ัง้คา่การจดัการ > ขอ้มลูแพคเก็ต

การตัง้คา่ขอ้มลูแบบแพคเกต็จะมผีลกับจดุเชือ่มตอ่ทัง้หมดทีใ่ชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบ
แพคเก็ต

การเปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตเมือ่ใดก็ตามทีเ่ครอืขา่ยพรอ้มใหบ้รกิาร
เลอืก การเชือ่มตอ่ GPRS > เมือ่วา่ง
หากการเชือ่มตอ่เปิดอยูต่ลอด จะทํางานบางอยา่งไดเ้ร็วขึน้ เชน่ การสง่อเีมล หากไมม่เีครอื
ขา่ยครอบคลมุ โทรศัพทจ์ะพยายามเปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตเป็นระยะ

การเปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตเมือ่จําเป็นเทา่น ัน้
เลอืก การเชือ่มตอ่ GPRS > เมือ่ตอ้งการ
การทํางานบางอยา่งจําเป็นตอ้งเปิดการเชือ่มตอ่กอ่น  เชน่ ทกุครัง้ทีค่ณุสง่อเีมล

การใชง้าน HSDPA (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ในเครอืขา่ย UMTS
เลอืก เขา้ใชแ้พคเก็ตความเร็วสูง

คณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์องคณุเป็นโมเด็มสําหรับเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่เขา้ถงึ
อนิเทอรเ์น็ตผา่นการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตได ้
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การระบจุดุเชือ่มตอ่ทีต่อ้งการใชเ้มือ่คณุใชโ้ทรศพัทข์องคณุเป็นโมเด็ม
เลอืก จดุเชือ่มตอ่

การต ัง้คา่ SIP
การตัง้คา่ Session Initiation Protocol (SIP) มคีวามจําเป็นสําหรับบรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ยบางอยา่งทีใ่ช ้SIP คณุอาจไดรั้บขอ้มลูการตัง้คา่ในรูปแบบของขอ้ความพเิศษจาก
ผูใ้หบ้รกิาร คณุสามารถดู ลบ หรอืสรา้งรปูแบบการตัง้คา่เหลา่นีไ้ดใ้นการตัง้คา่ SIP

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > การต ัง้คา่การจดัการ > การต ัง้คา่ SIP

การควบคมุชือ่จดุเชือ่มตอ่
เมือ่ใชบ้รกิารควบคมุชือ่จดุเชือ่มตอ่ คณุจะสามารถจํากดัการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต และ
อนุญาตใหโ้ทรศัพทใ์ชจ้ดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตเฉพาะเทา่นัน้

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > การต ัง้คา่การจดัการ > การควบคมุ APN

การตัง้คา่นีจ้ะใชไ้ดเ้มือ่ซมิการด์ของคณุสนับสนุนบรกิารควบคมุชือ่จดุเชือ่มตอ่เทา่นัน้

การเปิดใชง้านบรกิารหรอืต ัง้จดุเชือ่มตอ่ทีอ่นญุาต
เลอืก ตวัเลอืก และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม
หากตอ้งการแกไ้ขการตัง้คา่ คณุจําเป็นตอ้งป้อนรหสั PIN2 ของคณุ ซึง่เป็นรหสัทีผู่ใ้ห ้
บรกิารของคณุใหไ้ว ้

ศนูยว์ดิโีอ Nokia 

ดว้ยศนูยว์ดิโีอ Nokia (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) คณุสามารถดาวนโ์หลดและสตรมี
วดิโีอคลปิแบบ OTA จากบรกิารวดิโีออนิเทอรเ์น็ตทีใ่ชร้ว่มกนัไดโ้ดยใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลู
แพคเก็ตหรอื WLAN นอกจากนี้ คณุสามารถถา่ยโอนวดิโีอคลปิจากเครือ่งพซีทีีใ่ชง้านรว่ม
กนัไดไ้ปทีโ่ทรศัพทข์องคณุ และดวูดิโีอคลปิดังกลา่วในศนูยว์ดิโีอ
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การใชจ้ดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตในการดาวนโ์หลดวดิโีออาจเกีย่วขอ้งกบัการสง่ขอ้มลู
จํานวนมากผา่นระบบเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิาร โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุเพือ่ขอขอ้มลู
เกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการสง่ขอ้มลู

โทรศัพทข์องคณุอาจมบีรกิารทีกํ่าหนดไวแ้ลว้ลว่งหนา้

ผูใ้หบ้รกิารอาจใหบ้รกิารเนือ้หาฟรหีรอืคดิคา่ธรรมเนยีม โปรดตรวจสอบราคาในบรกิารหรอื
จากผูใ้หบ้รกิาร

การดแูละดาวนโ์หลดวดิโีอคลปิ
การเชือ่มตอ่กบับรกิารวดิโีอ
1 เลอืก  > 
2 ในการเชือ่มตอ่กบับรกิารเพือ่ตดิตัง้บรกิารวดิโีอ ใหเ้ลอืก เพิม่บรกิารใหม ่แลว้เลอืก

บรกิารวดิโีอทีต่อ้งการจากแคตตาล็อกบรกิาร

การดวูดิโีอคลปิ

ในการเรยีกดเูนือ้หาบรกิารวดิโีอทีต่ดิตัง้ไว  ้ใหเ้ลอืก ลงิคข์า่ววดิโีอ

เนือ้หาของบรกิารวดิโีอบางรายการไดรั้บการแบง่ออกเป็นประเภทตา่งๆ  ในการเรยีกดวูดิโีอ
คลปิ ใหเ้ลอืกประเภท

ในการคน้หาวดิโีอคลปิทีอ่ยูใ่นบรกิาร ใหเ้ลอืก คน้หาวดิโีอ ตัวเลอืกการคน้หาอาจไมม่อียู่
ในบางบรกิาร

วดิโีอคลปิบางไฟลส์ามารถเรยีกดขูอ้มลูแบบ OTA ได ้แตบ่างไฟลต์อ้งดาวนโ์หลดลงใน
โทรศัพทก์อ่น ในการดาวนโ์หลดวดิโีอคลปิ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ดาวนโ์หลด หากคณุออก
จากแอปพลเิคชัน่ การดาวนโ์หลดจะยังดําเนนิตอ่ไปโดยไมแ่สดงบนหนา้จอ วดิโีอคลปิที่
ดาวนโ์หลดจะถกูจัดเก็บไวใ้นวดิโีอของฉัน

ในการสตรมีวดิโีอคลปิหรอืดคูลปิทีด่าวนโ์หลด ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เลน่
ในขณะเลน่วดิโีอคลปิ หากตอ้งการใชปุ้่ มควบคมุสําหรับการควบคมุตัวเครือ่งเลน่ ใหแ้ตะที่
หนา้จอ
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ในการปรับความดัง ใหใ้ชปุ้่ มระดับเสยีง

คาํเตอืน:
การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจเป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ  ควรฟัง
เพลงในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
ดาวนโ์หลดตอ่  — เริม่การดาวนโ์หลดทีล่ม้เหลวหรอืพักไวต้อ่
ยกเลกิการดาวนโ์หลด  — ยกเลกิการดาวนโ์หลด
ดตูวัอยา่ง  — การการดตูัวอยา่งคลปิวดิโีอ ตัวเลอืกนีจ้ะใชง้านไดเ้มือ่มกีารสนับสนุนจากผู ้
ใหบ้รกิารเทา่นัน้
รายละเอยีดวดิโีอ  — ดขูอ้มลูเกีย่วกบัวดิโีอคลปิ
รเีฟรชรายการ  — รเีฟรชรายการวดิโีอคลปิ
เปิดลงิคใ์นเบราเซอร ์ — เปิดลงิคใ์นเว็บเบราเซอร์

กาํหนดเวลาดาวนโ์หลด

การตัง้คา่แอปพลเิคชัน่เพือ่ดาวนโ์หลดวดิโีอคลปิโดยอตัโนมัตอิาจเกีย่วขอ้งกบัการสง่
ขอ้มลูจํานวนมากผา่นเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิาร โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุเพือ่ขอ
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการสง่ขอ้มลู
ในการกําหนดตารางเวลาการดาวนโ์หลดอตัโนมัตสํิาหรับวดิโีอคลปิทีอ่ยูใ่นบรกิาร  ใหเ้ลอืก
ตวัเลอืก > กาํหนดเวลาดาวนโ์หลด
ศนูยว์ดิโีอจะดาวนโ์หลดวดิโีอคลปิใหมท่กุวนัตามเวลาทีค่ณุกําหนดไวโ้ดยอตัโนมัติ

ในการยกเลกิตารางเวลาดาวนโ์หลด ใหเ้ลอืก ดาวนโ์หลดดว้ยตนเอง เป็นวธิกีาร
ดาวนโ์หลด

ลงิคข์า่ววดิโีอ
เลอืก  > 
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เนือ้หาของบรกิารวดิโีอทีต่ดิตัง้จะไดรั้บการเผยแพรโ่ดยใชล้งิคข์า่ว RSS ในการดแูละ
จัดการลงิคข์า่วของคณุ เลอืก ลงิคข์า่ววดิโีอ

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
การสมคัรลงิคข์า่ว  — ตรวจสอบการสมัครลงิคข์า่วปัจจบุนัของคณุ
รายละเอยีดลงิคข์า่ว  — ดขูอ้มลูเกีย่วกบัวดิโีอ
เพิม่ลงิคข์า่ว  — สมัครลงิคข์า่วใหม่ เลอืก ผา่นสารบบวดิโีอ เพือ่เลอืกลงิคข์า่วจากบรกิาร
ในสารบบวดิโีอ
รเีฟรชลงิคข์า่ว  — รเีฟรชเนือ้หาของลงิคข์า่วทัง้หมด
จดัการบญัชผีูใ้ช ้ — จัดการตัวเลอืกบัญชผีูใ้ชสํ้าหรับลงิคข์า่วเฉพาะ ถา้มี

หากตอ้งการดวูดิโีอทีม่อียูใ่นลงิคข์า่ว ใหเ้ลอืกลงิคข์า่วจากรายการ

วดิโีอของฉนั
วดิโีอของฉันเป็นพืน้ทีจั่ดเก็บสําหรับวดิโีอทัง้หมด คณุสามารถจัดทํารายการวดิโีอที่
ดาวนโ์หลดไว ้และคลปิวดิโีอทีบ่ันทกึไวด้ว้ยกลอ้งของโทรศัพทใ์นมมุมองตา่งๆ แยกจาก
กนัได ้

ในการเปิดโฟลเดอรแ์ละดคูลปิวดิโีอ ใหเ้ลอืกโฟลเดอร ์ระหวา่งทีกํ่าลังเลน่คลปิวดิโีอ หาก
ตอ้งการใชปุ้่ มควบคมุเพือ่ควบคมุเครือ่งเลน่ ใหแ้ตะทีห่นา้จอ

ในการปรับระดับเสยีง ใหก้ดปุ่ มระดับเสยีง

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ดาวนโ์หลดตอ่  — เริม่การดาวนโ์หลดทีล่ม้เหลวหรอืพักไวต้อ่
ยกเลกิการดาวนโ์หลด  — ยกเลกิการดาวนโ์หลด
รายละเอยีดวดิโีอ  — ดขูอ้มลูเกีย่วกบัคลปิวดิโีอ
คน้หา  — คน้หาวดิโีอคลปิ ป้อนขอ้ความสําหรับคน้หาทีต่รงกบัชือ่ของไฟล์
สถานะหนว่ยความจํา  — ดขูนาดของหน่วยความจําทีใ่ชไ้ปแลว้และหน่วยความจําทีเ่หลอื
อยู่
เรยีงตาม  — จัดเรยีงคลปิวดิโีอ เลอืกประเภททีต่อ้งการ
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ยา้ยและคดัลอก  — ยา้ยหรอืคัดลอกคลปิวดิโีอ เลอืก คดัลอก หรอื ยา้ย และตําแหน่งที่
ตอ้งการ

การโอนวดิโีอจากเครือ่งคอมพวิเตอร์
ถา่ยโอนคลปิวดิโีอของคณุไปยังศนูยว์ดิโีอจากโทรศัพทโ์ดยใชส้ายเคเบลิขอ้มลู  USB ทีใ่ช ้
รว่มกนัได ้ศนูยว์ดิโีอจะแสดงเฉพาะคลปิวดิโีอทีอ่ยูใ่นรูปแบบไฟลท์ีโ่ทรศัพทข์องคณุ
รองรับเทา่นัน้

1 หากตอ้งการดโูทรศัพทข์องคณุบนคอมพวิเตอรใ์นฐานะอปุกรณ์หน่วยความจําขนาด
ใหญท่ีค่ณุสามารถถา่ยโอนไฟลข์อ้มลูได  ้ใหเ้ชือ่มตอ่ดว้ยสายเคเบลิขอ้มลู USB

2 เลอืก อปุกรณ์จดัเก็บขอ้มลู เป็นโหมดการเชือ่มตอ่
3 เลอืกคลปิวดิโีอทีค่ณุตอ้งการจะคัดลอกจากเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุ
4 ถา่ยโอนคลปิวดิโีอไปยัง E:\My Videos ในหน่วยความจําขนาดใหญข่องอปุกรณ์คณุ

คลปิวดิโีอทีถ่า่ยโอนแลว้จะปรากฏอยูใ่นโฟลเดอรว์ดิโีอของฉันในศนูยว์ดิโีอ  ไฟลว์ดิโีอ
ทีอ่ยูใ่นโฟลเดอรอ์ืน่ๆ ของโทรศัพทจ์ะไมแ่สดงขึน้

การต ัง้คา่ศนูยว์ดิโีอ
ในหนา้จอหลักของศนูยว์ดิโีอ เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ และเลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
การเลอืกบรกิารวดิโีอ  — เลอืกบรกิารวดิโีอทีค่ณุตอ้งการใหแ้สดงในศนูยว์ดิโีอ คณุยัง
สามารถเพิม่ ลบ แกไ้ข และดรูายละเอยีดของบรกิารวดิโีอได ้คณุไมส่ามารถแกไ้ขบรกิาร
วดิโีอทีต่ดิตัง้ไวก้อ่นหนา้แลว้ได ้
การต ัง้คา่การเชือ่มตอ่  — หากตอ้งการกําหนดปลายทางเครอืขา่ยทีใ่ชสํ้าหรับการเชือ่ม
ตอ่กบัเครอืขา่ย เลอืก การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย หากตอ้งการเลอืกการเชือ่มตอ่ดว้ยตัวเอง
ทกุครัง้ทีศ่นูยว์ดิโีอเปิดการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย เลอืก ถามทกุคร ัง้

ในการตัง้คา่ใหก้ารเชือ่มตอ่ GPRS เปิดหรอืปิด ใหเ้ลอืก ยนืยนัใหใ้ช ้GPRS

ในการตัง้คา่ใหบ้รกิารขา้มเครอืขา่ยเปิดหรอืปิด ใหเ้ลอืก ยนืยนัขา้มแดน
การควบคมุโดยผูป้กครอง  — ตัง้คา่การจํากัดอายใุหก้บัวดิโีอ รหัสผา่นทีใ่ชค้อืรหัสเดยีว
กบัรหสัล็อคของอปุกรณ์ รหัสล็อคทีกํ่าหนดใหจ้ากโรงงานคอื 12345 ในบรกิารวดิโีอ
ออนดมีานด ์จะมกีารซอ่นวดิโีอทีม่ขีดีจํากดัอายเุทา่กนัหรอืสงูกวา่ทีค่ณุตัง้ไว ้
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หนว่ยความจําทีต่อ้งการ  — เลอืกวา่จะจัดเก็บวดิโีอทีด่าวนโ์หลดไวใ้นหน่วยความจํา
โทรศัพทห์รอืในหน่วยความจําขนาดใหญ่
ภาพยอ่  — เลอืกวา่จะดาวนโ์หลดหรอืดภูาพขนาดยอ่ในลงิคข์า่วทางวดิโีอ

อนิเทอรเ์น็ต

เกีย่วกบัเว็บเบราเซอร์

 เลอืก  > 

ตดิตามขา่วสารและเยีย่มชมเว็บไซตโ์ปรดของคณุ คณุสามารถใชเ้ว็บเบราเซอรข์อง
โทรศัพทข์องคณุเพือ่ดเูว็บเพจบนอนิเทอรเ์น็ต

คณุตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตในการเรยีกดเูว็บ

การเรยีกดเูว็บ
เลอืก  > 

เคล็ดลบั: หากคณุไมม่แีผนขอ้มลูอตัราคงทีจ่ากผูใ้หบ้รกิารของคณุ หากตอ้งการประหยัด
คา่ใชโ้ทรศัพท ์คณุสามารถใช ้WLAN เพือ่เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตได ้

การไปทีเ่ว็บไซต์
เลอืกแถบทีอ่ยูเ่ว็บ ป้อนทีอ่ยูเ่ว็บ และเลอืก 

เคล็ดลบั: ในการคน้หาอนิเทอรเ์น็ต ใหเ้ลอืกแถบทีอ่ยูเ่ว็บ ป้อนคําคน้หา และเลอืกลงิคด์า้น
ลา่งแถบทีอ่ยูเ่ว็บ

การยอ่หรอืขยาย
แตะสองครัง้ทีห่นา้จอ

แคช คอื หน่วยความจําสําหรับจัดเก็บขอ้มลูไวช้ัว่คราว หากคณุพยายามเขา้ดหูรอืเขา้ดู
ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับทีต่อ้งใชร้หัสผา่น ใหล้บแคชของเครือ่งหลังการใชแ้ตล่ะครัง้ ขอ้มลู
หรอืบรกิารทีค่ณุเขา้ใชง้านจะถกูจัดเก็บไวใ้นหน่วยความจําแคช
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การลา้งแคช
เลอืก  >  > สว่นตวั > ลบขอ้มลูสว่นตวั > แคช

การเพิม่บุค๊มารค์
หากคณุมกัเยีย่มชมเว็บไซตเ์ดมิๆ ใหเ้พิม่เว็บไซตด์ังกลา่วไปยังบุค๊มารค์ของคณุ เพือ่ทีค่ณุ
จะสามารถเขา้ใชเ้ว็บไซตไ์ดอ้ยา่งงา่ยดาย

เลอืก  > 

ในขณะทีเ่รยีกดู ใหเ้ลอืก  > 

การไปทีเ่ว็บไซตท์ีบุ่ค๊มารค์ไวข้ณะเรยีกดู
เลอืก  และบุค๊มารค์

การสมคัรลงิคข์า่วทางเว็บ
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งเยีย่มชมเว็บไซตโ์ปรดบอ่ยๆ เพือ่ตดิตามวา่เว็บไซตนั์น้มอีะไรใหม่ คณุ
สามารถสมัครลงิคข์า่วและรับลงิคไ์ปยังเนือ้หาลา่สดุไดโ้ดยอตัโนมัติ

เลอืก  > 

โดยปกตลิงิคข์า่วบนหนา้เว็บจะแสดงดว้ย  ลงิคข์า่วใชใ้นการแบง่ปัน เชน่ หวัขอ้ขา่ว
ลา่สดุหรอืรายการบล็อกลา่สดุ

ไปทีบ่ล็อกหรอืเว็บเพจทีม่ลีงิคข์า่วทางเว็บ และเลอืก  >  และลงิคข์า่วทีต่อ้งการ

การอพัเดตลงิคข์า่ว
ในมมุมองลงิคข์า่วทางเว็บ ใหเ้ลอืกลงิคข์า่วคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก รเีฟรช

การต ัง้คา่ใหอ้พัเดตลงิคข์า่วโดยอตัโนมตั ิ
ในมมุมองลงิคข์า่ว เลอืกลงิคข์า่วคา้งไว ้และเลอืก แกไ้ข > อพัเดตอตัโนมตั ิ จากเมนู
ป็อปอพั
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ตวัอกัษรทีอ่า่นไมอ่อกขณะเรยีกดเูว็บ
หากเครือ่งแสดงอกัขระทีไ่มส่ามารถอา่นออก ใหเ้ลอืก  >  และ  >  > เพจ >
การเขา้รหสัทีต่ ัง้ไว ้และการเขา้รหสัทีถ่กูตอ้งสําหรับชดุอกัขระของภาษานัน้ๆ

การคน้หากจิกรรมใกล้ๆ
กําลังมองหาสิง่น่าสนใจทําใกล ้ๆ  ทีต่ัง้ปัจจุบันของคณุใชห่รอืไม่ ดว้ย ทีน่ีแ่ละตอนนี้ คณุ
สามารถรับขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพอากาศ กจิกรรม เวลาฉายภาพยนตร์ หรอืรา้นอาหารใกล ้ๆ
เป็นตน้

เลอืก  > 

1 เลอืก  > ทีน่ ีแ่ละตอนนี้
2 เรยีกดบูรกิารทีม่ ีและเลอืกบรกิาร หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ

การบรกิารบางอยา่งอาจไมส่ามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศ และอาจมเีฉพาะในภาษาทีเ่ลอืกไว ้
เทา่นัน้ การบรกิารอาจขึน้อยูกั่บเครอืขา่ย สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอื
ขา่ยของคณุ

แอปพลเิคช ัน่อืน่ๆ

นาฬกิา 
ต ัง้คา่เวลาและวนัที่
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > นาฬกิา

เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
เวลา  — ตัง้คา่เวลา
วนัที ่ — ตัง้คา่วนัที่
อพัเดตเวลาอตัโนมตั ิ — ตัง้คา่เครอืขา่ยใหอ้พัเดตขอ้มลูเวลา วนัที ่และเขตเวลาสําหรับ
โทรศัพทข์องคณุโดยอตัโนมัต ิ(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

นาฬกิาปลกุ
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > นาฬกิา
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การต ัง้ปลกุคร ัง้ใหม่
1 เลอืก ปลกุใหม่
2 ตัง้เวลาปลกุ
3 เลอืก เตอืนซํา้ เพือ่ตัง้วา่จะใหม้กีารปลกุซ้ําหรอืไมแ่ละเมือ่ใด
4 เลอืก เรยีบรอ้ย

การดกูารต ัง้ปลกุของคณุ
เลอืก การปลกุ  กําหนดเวลาปลกุ  กําหนดเวลาปลกุซํ้า

การลบการปลกุ
เลอืก การปลกุ, ไปยังการปลกุ และเลอืก ตวัเลอืก > ลบการปลกุ

การหยดุการปลุก
เลอืก หยดุ หากโทรศัพทปิ์ดอยูเ่มือ่ถงึเวลาปลกุ โทรศัพทจ์ะเปิดขึน้เองและเริม่สง่เสยีง
ปลกุ

การต ัง้เตอืนการเลือ่นปลกุ
เลอืก เลือ่นปลกุ

กาํหนดเวลาเลือ่นปลกุ
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > เวลาเลือ่นปลกุ

การเปลีย่นเสยีงปลกุ
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > เสยีงนาฬกิาปลกุ

เวลาโลก
เวลาโลกทําใหค้ณุสามารถดเูวลาปัจจบุันในทีตั่ง้ตา่งๆ ได ้

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > นาฬกิา
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การดเูวลา
เลอืก เวลาโลก

การเพิม่ทีต่ ัง้ลงในรายการ
เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่สถานที่

การต ัง้ทีต่ ัง้ปจัจบุนัของคณุ
ไปทีท่ีตั่ง้ และเลอืก ตวัเลอืก > ต ัง้เป็นสถานทีป่จัจบุนั เวลาในโทรศัพทข์องคณุจะ
เปลีย่นตามทีต่ัง้ทีเ่ลอืก ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่เวลาถกูตอ้งและสอดคลอ้งกบัเขตเวลา

ปฏทินิ
ในการเปิดปฏทินิ เลอืก เมน ู> ปฏทินิ

หนา้จอปฏทินิ
เลอืก เมนู > ปฏทินิ

การสลบัระหวา่งหนา้จอปฏทินิ
เลอืก ตวัเลอืก > เปลีย่นมมุมอง > วนั, สปัดาห ์หรอื สิง่ทีต่อ้งทํา

เปลีย่นแปลงวนัแรกของสปัดาห ์หรอืแกไ้ขการต ัง้คา่เสยีงเตอืนปฏทินิ
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ วนัเริม่ตน้ของสปัดาหเ์ป็นหนา้จอทีจ่ะปรากฏขึน้เมือ่คณุเปิด
ปฏทินิ

การไปยงัวนัทีร่ะบุ
เลอืก ตวัเลอืก > ไปยงัวนัที่

แถบเครือ่งมอืปฏทินิ
เลอืก เมนู > ปฏทินิ

จากแถบเครือ่งมอืปฏทินิ ใหเ้ลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
 แสดงถดัไป  — เลอืกมมุมองเดอืน
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 แสดงถดัไป  — เลอืกมมุมองสปัดาห์
 แสดงถดัไป  — เลอืกมมุมองวัน
 แสดงถดัไป  — เลอืกมมุมองสิง่ทีต่อ้งทํา
 การประชุมใหม ่ — เพิม่การเตอืนการประชมุใหม่
 บนัทกึสิง่ทีต่อ้งทําใหม่  — เพิม่บันทกึสิง่ทีต่อ้งทําใหม่

ตวัจดัการไฟล์
เกีย่วกบัตวัจดัการไฟล์
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ทีท่ํางาน > ตวัจดัไฟล์

ดว้ยตัวจัดการไฟล ์คณุสามารถเรยีกดู จัดการ และเปิดไฟลใ์นเครือ่ง หรอืในไดรฟ์ภายนอก
ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้

การคน้หาและจดัเรยีงไฟล์
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ทีท่ํางาน > ตวัจดัไฟล์

การคน้หาไฟล์
เลอืก ตวัเลอืก > คน้หา ป้อนขอ้ความสําหรับคน้หาทีต่รงกบัชือ่ของไฟล์

การยา้ยและคดัลอกไฟลแ์ละโฟลเดอร์
เลอืก ตวัเลอืก > จดัวาง และตัวเลอืกทีต่อ้งการ

การจดัเรยีงไฟล์
เลอืก ตวัเลอืก > เรยีงลําดบัตาม และประเภททีต่อ้งการ

การฟอรแ์มตหนว่ยความจําขนาดใหญ่
1 เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ทีท่ํางาน > ตวัจดัไฟล์
2 เลอืกหน่วยความจําขนาดใหญ่
3 เลอืก ตวัเลอืก > ฟอรแ์มตความจําขนาดใหญ่ หา้มฟอรแ์มตหน่วยความจําขนาด

ใหญด่ว้ยซอฟตแ์วรข์อง PC เพราะอาจจะทําใหป้ระสทิธภิาพการทํางานลดลง
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เมือ่มกีารฟอรแ์มตหน่วยความจําขนาดใหญใ่หม่ ขอ้มลูทัง้หมดในหน่วยความจําจะถกูลบ
อยา่งถาวร ควรสํารองขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการเก็บไวก้อ่นทําการฟอรแ์มตหน่วยความขนาดใหญ่
คณุสามารถใชโ้ปรแกรม Nokia Ovi Suite ในการสํารองขอ้มลูไปยังเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ช ้
รว่มกนัได ้เทคโนโลยกีารจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) อาจป้องกันการเรยีกคนืขอ้มลู
สํารองบางอยา่ง สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั DRM ทีใ่ชสํ้าหรับเนือ้หา โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ

การฟอรแ์มตไมส่ามารถรับประกนัไดว้า่ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับทกุอยา่งทีอ่ยูใ่นหน่วยความจํา
ขนาดใหญข่องเครือ่งจะหายไปอยา่งถาวร การฟอรแ์มตแบบมาตรฐานเป็นเพยีงแคก่าร
กําหนดใหพ้ืน้ทีท่ีถ่กูฟอรแ์มตเป็นพืน้ทีว่า่งทีส่ามารถใชง้านได  ้และลบทีอ่ยูใ่นการคน้หา
ไฟลเ์หลา่นัน้อกีครัง้ การกูข้อ้มลูทีถ่กูฟอรแ์มตหรอืแมแ้ตข่อ้มลูทีถ่กูเขยีนทับอาจยังทําได ้
โดยใชเ้ครือ่งมอืและซอฟตแ์วรก์ูข้อ้มลูแบบพเิศษ

Quickoffice
เกีย่วกบั Quickoffice

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ทีท่ํางาน > Quickoffice

Quickoffice ประกอบดว้ยรายการตอ่ไปนี้

• Quickword สําหรับดเูอกสาร Microsoft Word
• Quicksheet สําหรับดแูผน่งาน Microsoft Excel
• Quickpoint สําหรับดงูานนําเสนอ Microsoft PowerPoint

แตไ่มไ่ดส้นับสนุนรปูแบบหรอืคณุสมบัตขิองไฟลทั์ง้หมด

หากตอ้งการซือ้รุ่นตัวแกไ้ขของ Quickoffice ใหเ้ลอืก อพัเดตและอพัเกรด

การอา่นเอกสาร Microsoft Word, Excel และ PowerPoint
คณุสามารถใช ้Quickoffice ในการดเูอกสาร Microsoft Office เชน่ เอกสาร Word, แผน่
งาน Excel หรอืงานนําเสนอ PowerPoint ได ้

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ทีท่ํางาน > Quickoffice

146 แอปพลเิคช ัน่อืน่ๆ



การเปิดไฟล์
เลอืกหน่วยความจําทีจั่ดเก็บไฟลไ์ว  ้เรยีกดโูฟลเดอรท์ีถ่กูตอ้ง และเลอืกไฟล์

การจดัเรยีงไฟล์
เลอืก ตวัเลอืก > เรยีงลําดบัตาม

การสง่ไฟลไ์ปยงัอปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกนัได้
เลอืก  และวธิกีารสง่

รปูแบบหรอืคณุสมบัตบิางอยา่งอาจไมไ่ดรั้บการสนับสนุน

ตวัจดัการแอปพลเิคช ัน่
เกีย่วกบัตวัจดัการแอปพลเิคช ัน่

 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ จดัการแอปฯ

ดว้ยตัวจัดการแอปพลเิคชัน่ คณุสามารถดชูดุซอฟตแ์วรท์ีต่ดิตัง้ลงในเครือ่งได ้คณุสามารถ
ดรูายละเอยีดของแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้แลว้ ลบแอปพลเิคชัน่ และระบกุารตัง้คา่การตดิตัง้
ได ้

คณุสามารถตดิตัง้แอปพลเิคชัน่และซอฟตแ์วรป์ระเภทตา่งๆ ไดด้ังตอ่ไปนี้

• แอปพลเิคชัน่ JME ทีใ่ชเ้ทคโนโลย ีJava™ สําหรับไฟลน์ามสกลุ .jad หรอื .jar
• แอปพลเิคชัน่และซอฟตแ์วรอ์ืน่ทีเ่หมาะสมกบัระบบปฏบิัตกิาร Symbian ทีม่ี

นามสกลุ .sis หรอื .sisx
• อปุกรณ์ขนาดเล็กทีม่นีามสกลุ .wgz

ตดิตัง้เฉพาะซอฟตแ์วรท์ีใ่ชง้านรว่มกนักบัโทรศัพทข์องคณุได ้

การตดิต ัง้แอปพลเิคช ัน่
คณุสามารถโอนยา้ยชดุการตดิตัง้จากเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้่วมกนัได  ้รวมทัง้ดาวนโ์หลด
ชดุการตดิตัง้จากเว็บ หรอืรับชดุการตดิตัง้ในรปูแบบของขอ้ความมัลตมิเีดยี เชน่ สิง่ทีแ่นบ
มากบัอเีมล หรอืใชว้ธิเีชือ่มตอ่อืน่ๆ เชน่ การเชือ่มตอ่ Bluetooth
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คณุสามารถใชต้ัวชว่ยตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ของ Nokia ใน Nokia Ovi Suite เพือ่ตดิตัง้แอป
พลเิคชัน่ใหก้บัโทรศัพทข์องคณุ

ไอคอนตา่งๆ ในตัวจัดการแอปพลเิคชัน่มคีวามหมายดังนี้

SIS หรอืแอปพลเิคชัน่ SISX

แอปพลเิคชัน่ Java

อปุกรณ์ขนาดเล็ก

แอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ในหน่วยความจําสํารอง

ขอ้สําคญั: ตดิตัง้และใชเ้ฉพาะแอปพลเิคชัน่และซอฟตแ์วรอ์ืน่ๆ จากแหลง่ทีว่างใจ
ไดเ้ทา่นัน้ เชน่ แอปพลเิคชัน่ทีม่สีญัลักษณ์จาก Symbian หรอืผา่นการทดสอบรับรองจาก
Java Verified™

กอ่นจะตดิตัง้ โปรดสงัเกตวา่:

• ในการดปูระเภท หมายเลขรุน่ ผูจั้ดจําหน่าย หรอืผูผ้ลติของแอปพลเิคชัน่ ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > ดรูายละเอยีด

ในการดรูายละเอยีดใบรับรองความปลอดภัยของแอปพลเิคชัน่ ใหเ้ลอืก ราย
ละเอยีด: > ใบรบัรอง: > ดรูายละเอยีด ควบคมุการใชใ้บรับรองดจิติอลในตัวจัดการ
ใบรับรอง

• หากคณุตดิตัง้ไฟลท์ีม่กีารอพัเดตหรอืซอ่มแซมแอปพลเิคชัน่ทีม่อียูแ่ลว้ คณุจะสามารถ
เรยีกคนืแอปพลเิคชัน่เดมิไดก็้ตอ่เมือ่คณุมไีฟลต์ดิตัง้ตัวเดมิหรอืไฟลสํ์ารองตัวเต็มของ
ชดุซอฟตแ์วรท์ีไ่ดล้บทิง้ไป ในการเรยีกคนืแอปพลเิคชัน่เดมิ ใหล้บแอปพลเิคชัน่
ปัจจบุันออก และตดิตัง้แอปพลเิคชัน่อกีครัง้จากไฟลต์ดิตัง้ตัวเดมิหรอืไฟลสํ์ารอง

ในการตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ Java จําเป็นตอ้งมไีฟล ์JAR หากไมม่ไีฟลน์ี้ เครือ่งจะขอให ้
คณุดาวนโ์หลด หากไมไ่ดร้ะบจุดุเชือ่มตอ่ไวใ้หก้ับแอปพลเิคชัน่ เครือ่งจะขอใหค้ณุ
เลอืกกอ่น

ในการตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ ใหทํ้าดังนี้
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1 ในการหาไฟลต์ดิตัง้ ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ จดัการแอปฯ หรอือกีทางหนึง่
คน้หาไฟลต์ดิตัง้โดยใชต้ัวจัดการไฟล ์หรอืเลอืก ขอ้ความ > ถาดเขา้ และเปิด
ขอ้ความทีม่ไีฟลต์ดิตัง้

2 ในตัวจัดการแอปพลเิคชัน่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ตดิต ัง้ ในแอปพลเิคชัน่อืน่ๆ ใหเ้ลอืก
ไฟลต์ดิตัง้เพือ่เริม่ดําเนนิการตดิตัง้
ระหวา่งตดิตัง้ โทรศัพทจ์ะแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัความคบืหนา้ของการตดิตัง้ ถา้คณุตดิ
ตัง้แอปพลเิคชัน่โดยไมม่ลีายเซ็นหรอืใบรับรองดจิติอล โทรศัพทจ์ะแสดงคําเตอืน
ดําเนนิการตดิตัง้ตอ่ไป ถา้คณุแน่ใจในทีม่าและเนือ้หาของแอปพลเิคชัน่

ในการเริม่ใชง้านแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ ใหค้น้หาแอปพลเิคชัน่นัน้ในเมนู แลว้เลอืกแอปพลิ
เคชัน่ ถา้แอปพลเิคชัน่ไมม่โีฟลเดอรท์ีกํ่าหนดไว ้มันจะทําการตดิตัง้ในโฟลเดอร์ แอปฯ ที่
ตดิตัง้แลว้ ในเมนูหลัก

เพือ่ดวูา่ชดุซอฟตแ์วรต์ัวไหนถกูตดิตัง้หรอืถกูลบไปเมือ่ไหร่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ดบูนัทกึ

ขอ้สําคญั: โทรศัพทข์องคณุรองรับแอปพลเิคชัน่แอนตีไ้วรัสเพยีงหนึง่รายการ
เทา่นัน้ การมแีอปพลเิคชัน่ทีม่คีณุสมบัตแิอนตีไ้วรัสมากกวา่หนึง่รายการ  อาจสง่ผลตอ่
ประสทิธภิาพและการทํางานของเครือ่ง หรอือาจทําใหเ้ครือ่งหยดุทํางานได ้

หลังจากทีค่ณุตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ลงในหน่วยความจําสํารองแลว้ ไฟลต์ดิตัง้ (.sis, .sisx) จะ
ยังอยูใ่นหน่วยความจําโทรศัพท์ ไฟลด์ังกลา่วอาจใชห้น่วยความจําขนาดใหญ่ และทําให ้
คณุไมส่ามารถจัดเก็บไฟลอ์ืน่ๆ ได ้เพือ่ใหเ้หลอืหน่วยความจําเพยีงพอ ใหใ้ช ้Nokia Ovi
Suite สํารองไฟลต์ดิตัง้ไปยังเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัได  ้จากนัน้ใหใ้ชต้ัวจัดการไฟล์
ลบไฟลต์ดิตัง้จากหน่วยความจําโทรศัพท์ หากไฟล ์.sis เป็นสิง่ทีแ่นบมากบัขอ้ความ ใหล้บ
ขอ้ความดังกลา่วออกจากถาดเขา้

การลบแอปพลเิคช ัน่
คณุสามารถลบแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ไว ้เพือ่เพิม่หน่วยความจําทีม่อียู่ เป็นตน้

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่

1 เลอืก จดัการแอปฯ
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2 เลอืก แอปฯ ทีต่ดิต ัง้แลว้ > ตวัเลอืก > ถอนตดิต ัง้
3 เลอืก ใช่

หากคณุลบแอปพลเิคชัน่ คณุจะสามารถตดิตัง้แอปพลเิคชัน่นัน้ใหมไ่ด ้ก็ตอ่เมือ่คณุมชีดุ
ซอฟตแ์วรเ์ดมิหรอืไฟลสํ์ารองตัวเต็มของชดุซอฟตแ์วรท์ีล่บออกไป หากคณุลบชดุ
ซอฟตแ์วรอ์อก คณุอาจไมส่ามารถเปิดเอกสารทีส่รา้งดว้ยซอฟตแ์วรนั์น้ไดอ้กีตอ่ไป

หากชดุซอฟตแ์วรอ์ืน่ตอ้งพึง่พาชดุซอฟตแ์วรท์ีค่ณุลบออก ชดุซอฟตแ์วรอ์กีชดุนัน้อาจหยดุ
ทํางาน โปรดดรูายละเอยีดในเอกสารประกอบของชดุซอฟตแ์วรท์ีต่ดิตัง้

การต ัง้คา่ตวัจดัการแอปพลเิคช ัน่
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ จดัการแอปฯ

เลอืก การต ัง้คา่การตดิต ัง้ และเลอืกจากรายการตอ่ไปนี้
การตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์ — อนุญาตหรอืปฏเิสธการตดิตัง้ซอฟตแ์วร์ Symbian ทีไ่มม่ลีาย
เซ็นดจิติอลทีไ่ดรั้บการรับรอง
ตรวจใบรบัรองออนไลน ์ — ตรวจสอบใบรับรองออนไลนก์อ่นการตดิตัง้แอปพลเิคชัน่
ทีอ่ยูเ่ว็บทีต่ ัง้ไว ้ — ตัง้คา่ทีอ่ยูเ่ว็บเริม่ตน้ทีใ่ชใ้นการตรวจสอบใบรับรองออนไลน์

การอพัเดตซอฟตแ์วรดว้ยโทรศพัทข์องคณุ
คณุสามารถตรวจสอบไดว้า่มกีารอพัเดตสําหรับโทรศัพทข์องคณุหรอืไม่ และดาวนโ์หลด
มายังโทรศัพทข์องคณุ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ > โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> อพัเดต SW และ ตวัเลอืก >
ตรวจสอบการอพัเดต

RealPlayer 
คณุสามารถใช ้RealPlayer เพือ่เลน่วดิโีอคลปิหรอืสตรมีไฟลส์ือ่แบบ OTA ไดโ้ดยไมต่อ้ง
จัดเก็บไฟลไ์วใ้นโทรศัพทก์อ่น

อยา่งไรก็ตาม RealPlayer อาจไมส่ามารถรองรับไฟลไ์ดท้กุรปูแบบ หรอืทกุรปูแบบยอ่ยของ
ไฟลนั์น้ๆ
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เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > RealPlayer

แถบเครือ่งมอื RealPlayer
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > RealPlayer

เมือ่อยูใ่นหนา้จอวดิโีอคลปิ ลงิคก์ารสตรมี และรายการทีเ่พิง่เลน่ อาจมไีอคอนแถบเครือ่ง
ตอ่ไปนีป้รากฏขึน้

 สง่  — สง่วดิโีอคลปิหรอืลงิคก์ารสตรมี
 เลน่  —  เลน่วดิโีอคลปิหรอืสตรมีวดิโีอ
 ลบ  — ลบวดิโีอคลปิหรอืลงิคก์ารสตรมี
 ลบ  — ลบไฟลอ์อกจากรายการทีเ่พิง่เลน่

การเลน่วดิโีอคลปิ
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > RealPlayer

การเลน่วดิโีอคลปิ
เลอืก วดิโีอคลปิ และเลอืกวดิโีอคลปิ

การแสดงรายการไฟลท์ีเ่ลน่ลา่สดุ
ในมมุมองหลัก เลอืก รายการทีเ่พิง่เลน่

ไปทีว่ดิโีอคลปิ และเลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ใชค้ลปิวดิโีอ  — กําหนดวดิโีอคลปิใหก้บัรายชือ่หรอืตัง้เป็นเสยีงเรยีกเขา้
เลอืก/ไมเ่ลอืก  — เลอืกหรอืยกเลกิการเลอืกรายการ เพือ่สง่หรอืลบหลายรายการพรอ้ม
กนั
ดรูายละเอยีด  —  ดรูายละเอยีด เชน่ รปูแบบ ความละเอยีด และระยะเวลา
การต ัง้คา่  — แกไ้ขการตัง้คา่สําหรับการเลน่และการสตรมีวดิโีอ

สตรมีเนือ้หาผา่น over the air
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > RealPlayer
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การสตรมีเนือ้หาโดยวธิี OTA เป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย เลอืก ลงิคก์ารสตรมี และ
เลอืกลงิค ์คณุยังสามารถรับลงิคก์ารสตรมีในรปูแบบขอ้ความตัวอกัษรหรอืขอ้ความ
มัลตมิเีดยี หรอืเปิดลงิคบ์นเว็บเพจได ้

กอ่นเริม่การสตรมีเนือ้หา เครือ่งของคณุเชือ่มตอ่กบัไซตแ์ละเริม่โหลดเนือ้หา เนือ้หาไมไ่ด ้
รับการบันทกึลงในโทรศัพท์

ใน RealPlayer คณุสามารถเปิดไดเ้ฉพาะลงิค ์RTSP อยา่งไรก็ตาม RealPlayer สามารถเลน่
ไฟล ์RAM ไดห้ากคณุเปิดลงิค ์HTTP ไปยังไฟลนั์น้ในเบราเซอร์

เครือ่งบนัทกึ 

 คณุสามารถใชเ้ครือ่งบันทกึในการบันทกึเสยีงและการสนทนาทางโทรศัพทไ์ด ้
นอกจากนี้ คณุยังสามารถสง่คลปิเสยีงใหก้บัเพือ่นของคณุได ้

เลอืก เมนู > เพลง > เครือ่งบนัทกึ

การบนัทกึคลปิเสยีง
เลอืก 

การหยดุการบนัทกึคลปิเสยีง
เลอืก 

การฟงัคลปิเสยีง
เลอืก 

การสง่คลปิเสยีงเป็นขอ้ความ
เลอืก ตวัเลอืก > สง่

การบนัทกึการสนทนาทางโทรศพัท์
เปิดเครือ่งบันทกึในระหวา่งใชส้ายสนทนา และเลอืก  ทัง้สองฝ่ายจะไดย้นิเสยีงเตอืนใน
ชว่งเวลาทีแ่น่นอนขณะบันทกึเสยีง
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การเลอืกคณุภาพการบนัทกึหรอืตําแหนง่ทีต่อ้งการจดัเก็บคลปิเสยีง
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่

เครือ่งบันทกึจะใชง้านไมไ่ด ้ขณะใชส้ายขอ้มลูหรอืเชือ่มตอ่ GPRS อยู่

การเขยีนบนัทกึ
1 เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ทีท่ํางาน > บนัทกึ
2 เลอืก ตวัเลอืก > บนัทกึใหม่
3 ป้อนขอ้ความลงในชอ่งบันทกึ
4 เลอืก 

การคาํนวณ
1 เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ทีท่ํางาน > คดิเลข
2 ป้อนตัวเลขตัวแรกของการคํานวณ

3 เลอืกวธิคํีานวณ เชน่ บวกหรอืลบ
4 ป้อนตัวเลขชดุทีส่องของการคํานวณ
5 เลอืก =

เครือ่งคดิเลขนีม้ขีอ้จํากดัในเรือ่งความถกูตอ้งและใชสํ้าหรับการคํานวณแบบงา่ยๆ  เทา่นัน้

ตวัแปลงคา่
ดว้ยตัวแปลงคา่นี้ คณุสามารถแปลงหน่วยวดัจากหน่วยหนึง่เป็นอกีหน่วยหนึง่ได ้

ตัวแปลงคา่มขีอ้จํากดัดา้นความแมน่ยําและอาจเกดิขอ้ผดิพลาดในการปัดเศษได ้

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ทีท่ํางาน > ตวัแปลงคา่
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การต ัง้คา่

ผูใ้หบ้รกิารของคณุอาจทําการตัง้คา่บางอยา่งลว่งหนา้ใหก้บัโทรศัพทแ์ลว้  และคณุอาจไม่
สามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่เหลา่นีไ้ด ้

การต ัง้คา่โทรศพัท์
การต ัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> วนัทีแ่ละเวลา

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
เวลา  — ป้อนเวลาปัจจบุัน
เขตเวลา  — เลอืกตําแหน่งทีค่ณุอยู่
วนัที ่ — ป้อนวนัทีปั่จจบุัน
รปูแบบวนัที ่ — เลอืกรปูแบบวนัที่
ตวัแบง่วนั  — เลอืกสญัลักษณ์ทีค่ั่นระหวา่งวนั เดอืน และปี
รปูแบบเวลา  — เลอืกรปูแบบเวลา
ตวัแบง่เวลา  — เลอืกสญัลักษณ์ทีค่ั่นระหวา่งชัว่โมงและนาที
ชนดินาฬกิา  — เลอืกประเภทนาฬกิา
เสยีงนาฬกิาปลกุ  — เลอืกแบบเสยีงสําหรับนาฬกิาปลกุ
เวลาเลือ่นปลกุ  — ปรับเวลาเลือ่นปลกุ
วนัทํางาน  — เลอืกวนัทํางานของคณุ จากนัน้คณุสามารถจะตัง้เวลาใหป้ลกุเฉพาะในตอน
เชา้ของวนัทํางานได  ้เป็นตน้
อพัเดตเวลาอตัโนมตั ิ — ตัง้คา่โทรศัพทใ์หอ้พัเดตเวลา วนัที ่และเขตเวลาโดยอตัโนมัติ
อาจไมม่บีรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยนีใ้นบางเครอืขา่ย

การเปลีย่นภาษา
คณุสามารถเปลีย่นภาษาทีใ่ชใ้นเครือ่ง และภาษาทีค่ณุใชเ้ขยีนขอ้ความและอเีมลได ้และ
คณุยังสามารถเปิดใชง้านระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัตไิด ้

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ภาษา
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การเปลีย่นภาษาของโทรศพัท์
เลอืก ภาษาทีใ่ชใ้นเครือ่ง

การเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
เลอืก ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน

การเปิดใชง้านระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมตั ิ
เลอืก ตวัชว่ยสะกดคาํ

การต ัง้คา่จอแสดงผล
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จอภาพ

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
ตวัตรวจจบัแสง  — ปรับความไวของเซนเซอรแ์สงในอปุกรณ์ของคณุ เซนเซอรแ์สงจะเปิด
ไฟเมือ่คณุอยูใ่นทีท่ีม่แีสงสลัว และปิดไฟเมือ่อยูใ่นทีท่ีส่วา่ง
ขนาดแบบอกัษร  — เลอืกขนาดขอ้ความและไอคอนบนหนา้จอ
โลโกห้รอืขอ้ความตอ้นรบั  — เลอืกวา่คณุตอ้งการใหแ้สดงบันทกึหรอืภาพเมือ่คณุเปิด
เครือ่งหรอืไม่
เวลาแสงสวา่ง  — ตัง้ระยะเวลาทีใ่หไ้ฟเปิดอยูเ่มือ่คณุหยดุใชเ้ครือ่ง

เสยีงส ัง่งาน

การเปิดใชง้านคําส ัง่เสยีง
กดปุ่ มโทรออกคา้งไวใ้นหนา้จอหลัก แลว้พดูคําสัง่ คําสัง่เสยีงเป็นชือ่ของแอปพลเิคชัน่หรอื
รปูแบบทีแ่สดงอยูใ่นรายการ

ในการดรูายการคําสัง่เสยีง ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> คาํส ัง่เสยีง

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
เปลีย่นคําส ัง่  — แกไ้ขคําสัง่เสยีง
เลน่  — ฟังรายการเสยีงสงัเคราะห์
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ลบเสยีงส ัง่งานออก  — ลบคําสั่งเสยีงทีค่ณุเพิม่ดว้ยตนเอง
การต ัง้คา่  — ปรับการตัง้คา่
บทแนะนําเสยีงส ัง่งาน  — เปิดบทแนะนําเกีย่วกบัคําสัง่เสยีง

การต ัง้คา่อปุกรณ์เสรมิ
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> อปุกรณ์เสรมิ

ชอ่งเสยีบอปุกรณ์เสรมิบางชอ่งจะแสดงประเภทของอปุกรณ์เสรมิทีต่อ่เขา้กบัเครือ่ง

เลอืกอปุกรณ์เสรมิและจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
รปูแบบทีต่ ัง้ไว ้ — ตัง้คา่รูปแบบทีค่ณุตอ้งการเปิดใชท้กุครัง้ทีค่ณุตอ่อปุกรณ์เสรมิทีใ่ชร้ว่ม
กนัไดบ้างอยา่งกบัโทรศัพทข์องคณุ
ตอบรบัอตัโนมตั ิ — ตัง้คา่โทรศัพทใ์หรั้บสายโดยอตัโนมัตหิลังจาก 5 วนิาท ีหากมกีารตัง้
คา่ชนดิเสยีงเรยีกเขา้เป็น บีพ๊หนึง่คร ัง้ หรอื เงยีบ คณุจะไมส่ามารถใชง้านการรับสาย
อตัโนมัตไิด ้
แสงไฟ  — ตัง้คา่ใหแ้สงไฟยังคงเปิดอยูห่ลังจากชว่งหมดเวลา

การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ดข้ึน้อยูก่บัประเภทของอปุกรณ์เสรมิ

ในการเปลีย่นการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ออก TV ใหเ้ลอืก ออกทวี ีและจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
รปูแบบทีต่ ัง้ไว ้ — ตัง้คา่รูปแบบทีค่ณุตอ้งการเปิดใชท้กุครัง้ทีค่ณุตอ่สาย Nokia Video
Connectivity Cable กบัโทรศัพทข์องคณุ
ขนาดหนา้จอทวี ี — เลอืกสดัสว่นภาพของทวีี
ระบบทวี ี — เลอืกระบบสญัญาณวดิโีออะนาล็อกทีใ่ชร้ว่มกบัโทรทัศนข์องคณุได ้
ตวักรองภาพกะพรบิ  — ในการปรับคณุภาพรปูภาพบนหนา้จอโทรทัศน์ ใหเ้ลอืก เปิด ตัว
กรองภาพกะพรบิอาจลดการกะพรบิของภาพในหนา้จอโทรทัศนไ์ดเ้พยีงบางรุน่เทา่นัน้

การต ัง้คา่แอปพลเิคช ัน่
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ต ัง้คา่แอปพลเิคช ัน่

ในการตัง้คา่แอปพลเิคชัน่ คณุสามารถแกไ้ขการตัง้คา่แอปพลเิคชัน่บางอยา่งในโทรศัพท์
ของคณุได ้
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ในการแกไ้ขการตัง้คา่ คณุยังสามารถเลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ ในแตล่ะแอปพลเิคชัน่ได ้

การอพัเดตโทรศพัท์
เมือ่ใชก้ารอพัเดตโทรศัพท ์คณุสามารถเชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอรแ์ละรับการตัง้กําหนดคา่ของ
โทรศัพทข์องคณุ, สรา้งรปูแบบเซริฟ์เวอรใ์หม่, ดเูวอรช์นัซอฟตแ์วรท์ีม่อียูแ่ละขอ้มลู
โทรศัพท ์หรอืดแูละจัดการรูปแบบเซริฟ์เวอรท์ีม่อียู่

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> อพัเดตอปุกรณ์

หากระบบเครอืขา่ยของคณุสนับสนุนการอพัเดตซอฟตแ์วรใ์นแบบ OTA คณุยังสามารถ
ขอรับการอพัเดตดังกลา่วผา่นทางเครือ่งโทรศัพท์

คณุอาจรับรปูแบบเซริฟ์เวอรแ์ละการตัง้กําหนดคา่อืน่ๆ จากผูใ้หบ้รกิารหรอืแผนกจัดการ
ขอ้มลูบรษัิท การตัง้กําหนดคา่อาจรวมถงึการตัง้คา่การเชือ่มตอ่และคา่อืน่ๆ  ทีใ่ชโ้ดยแอป
พลเิคชัน่ทีแ่ตกตา่งกนัในอปุกรณ์ของคณุ

การรบัการต ัง้กาํหนดคา่
1 เลอืก ตวัเลอืก > รปูแบบเซริฟ์เวอร ์
2 ไปทีร่ปูแบบ และเลอืก ตวัเลอืก > เร ิม่การกาํหนดคา่

การสรา้งรปูแบบเซริฟ์เวอร์
เลอืก ตวัเลอืก > รปูแบบเซริฟ์เวอร ์> ตวัเลอืก > รปูแบบเซริฟ์เวอรใ์หม่

การลบรปูแบบเซริฟ์เวอร ์
เลอืก ตวัเลอืก > ลบ

การต ัง้คา่ความปลอดภยั
โทรศพัทแ์ละซมิ
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> ความปลอดภยั >
โทรศพัทแ์ละซมิการด์

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
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คาํขอรหสั PIN  — เมือ่เปิดใชง้าน โทรศัพทจ์ะขอรหสัทกุครัง้ทีเ่ปิดเครือ่ง ซมิการด์บาง
ประเภทอาจไมอ่นุญาตใหม้กีารปิดใชง้านการขอรหสั PIN
รหสั PIN และ รหสั PIN2 — เปลีย่นรหสั PIN และ PIN2 โดยรหสัเหลา่นีจ้ะตอ้งเป็นตัวเลข
เทา่นัน้ กรณุาหลกีเลีย่งการใชร้หสัผา่นทีเ่หมอืนกบัหมายเลขฉุกเฉนิเพือ่ป้องกนัการโทรไป
ยังหมายเลขฉุกเฉนิโดยไมต่ัง้ใจ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ ในกรณีทีค่ณุลมืรหสั PIN
หรอื PIN2 โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร Nokia Care หรอืผูใ้หบ้รกิารของคณุ ในกรณีทีค่ณุลมืรหสั
ล็อค
รหสัล็อค  — คณุจําเป็นตอ้งใชร้หสัล็อคเพือ่ปลดล็อคโทรศัพท์ คณุควรเปลีย่นรหัสล็อค
เพือ่ป้องกนัการใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต รหสัทีต่ัง้ไวค้อื 12345 โดยรหสัใหมม่ี
ความยาวได ้4-255 ตัวอักษร คณุสามารถใชอั้กขระทีเ่ป็นตัวอกัษรและตวัเลข และอกัขระทัง้
ทีเ่ป็นตัวพมิพใ์หญแ่ละพมิพเ์ล็กได ้เครือ่งจะแจง้เตอืนคณุ หากรหัสล็อคมรีูปแบบไมเ่หมาะ
สม ควรเก็บรหสัใหมไ่วเ้ป็นความลับและแยกจากตัวเครือ่ง
เวลาล็อคเครือ่งอตัโนมตั ิ — คณุสามารถตัง้เวลาใหเ้ครือ่งล็อคโดยอตัโนมตัเิมือ่ถงึเวลาที่
กําหนด เพือ่ป้องกนัการใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต เครือ่งทีล็่อคไวจ้ะไมส่ามารถใช ้
งานไดจ้นกวา่จะมกีารป้อนรหสัล็อคทีถ่กูตอ้ง หากตอ้งการปิดระบบล็อคอตัโนมัต ิเลอืก
ไมม่ี
ล็อคหากเปลีย่นซมิการด์  — ตัง้เครือ่งใหข้อรหสัล็อคเมือ่ใสซ่มิการด์ทีไ่มรู่จั้กลงในเครือ่ง
ของคณุ เครือ่งจะยังคงรายการซมิการด์ทีเ่คยใชเ้ป็นซมิการด์ของเจา้ของเครือ่ง
ล็อคโทรศพัทจ์ากระยะไกล  — เปิดหรอืปิดใชง้านการล็อคระยะไกล
กลุม่ผูใ้ชเ้ฉพาะ  — ระบกุลุม่ผูใ้ชซ้ ึง่คณุสามารถโทรหาและสามารถโทรหาคณุได  ้(บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
ยนืยนับรกิารซมิ  — ตัง้ใหโ้ทรศัพทแ์สดงขอ้ความยนืยันขณะทีค่ณุใชบ้รกิารจากซมิการด์
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การจดัการใบรบัรอง
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> ความปลอดภยั > การ
จดัการใบรบัรอง

คณุควรใชใ้บรับรองแบบดจิติอลหากตอ้งการเชือ่มตอ่กบัธนาคารแบบออนไลนห์รอืไซต์
อืน่ๆ หรอืเซริฟ์เวอรร์ะยะไกล เพือ่ดําเนนิการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการถา่ยโอนขอ้มลูทีเ่ป็น
ความลับ และหากตอ้งการลดความเสีย่งจากไวรัสหรอืซอฟตแ์วรท์ีใ่หโ้ทษอืน่ๆ  และเพือ่ให ้
แน่ใจในสทิธิก์ารใชซ้อฟตแ์วร์ เมือ่ดาวนโ์หลดและตดิตัง้ซอฟตแ์วร์
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เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
ใบรบัรองการอนญุาต  — ดแูละแกไ้ขใบรับรองสทิธิ์
ใบรบัรองไซตน์า่เชือ่ถอื  — ดแูละแกไ้ขใบรับรองไซตท์ีน่่าเชือ่ถอื
ใบรบัรองสว่นตวั  — ดแูละแกไ้ขใบรับรองสว่นตัว
ใบรบัรองโทรศพัท ์ — ดแูละแกไ้ขใบรับรองเครือ่ง

ใบรับรองดจิติอลไมรั่บประกนัความปลอดภัย ใบรับรองเหลา่นีใ้ชเ้พือ่ตรวจสอบถงึทีม่าของ
ซอฟตแ์วร์

ขอ้สําคญั: แมว้า่การใชใ้บรับรองจะชว่ยลดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชือ่มตอ่
ระยะไกลและการตดิตัง้ซอฟตแ์วรล์งคอ่นขา้งมาก แตค่ณุก็ควรใชใ้บรับรองอยา่งถกูวธิเีพือ่
ใหไ้ดป้ระโยชนจ์ากการรักษาความปลอดภัยทีม่ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ดว้ย การมใีบรับรอง
เพยีงอยา่งเดยีวมไิดเ้ป็นการปกป้องเครือ่งแตอ่ยา่งใด หากตอ้งการใหเ้ครือ่งมคีวาม
ปลอดภัยมากขึน้ ตัวจัดการใบรับรองจําเป็นตอ้งมใีบรับรองของแทท้ีถ่กูตอ้งหรอืน่าเชือ่ถอื
ดว้ย ใบรับรองมอีายกุารใชง้านจํากดั หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรอื "ใบรับรองทีไ่มถ่กู
ตอ้ง" ปรากฏขึน้ แมว้า่ใบรับรองนัน้จะถกูตอ้งอยูแ่ลว้ ใหต้รวจสอบวา่วนัและเวลาปัจจบุันใน
เครือ่งของคณุถกูตอ้ง

ดรูายละเอยีดของใบรบัรอง — ตรวจสอบวา่เป็นใบรบัรองของแท้
คณุสามารถมั่นใจไดว้า่เซริฟ์เวอรนั์น้ถกูตอ้ง ก็ตอ่เมือ่มกีารตรวจสอบลายเซ็น และระยะเวลา
ทีใ่บรับรองเซริฟ์เวอรนั์น้มผีลบังคับใชแ้ลว้เทา่นัน้

คณุจะไดรั้บขอ้ความแจง้ หากเซริฟ์เวอรนั์น้ไมใ่ชเ่ซริฟ์เวอรจ์รงิ หรอืในกรณีทีค่ณุไมม่ใีบรับ
รองความปลอดภัยทีถ่กูตอ้งในเครือ่งของคณุ

หากตอ้งการตรวจสอบรายละเอยีดของใบรับรอง เลอืก ตวัเลอืก > รายละเอยีดใบรบัรอง
เครือ่งจะตรวจสอบระยะเวลาทีม่ผีลบังคับใชข้องใบรับรอง และขอ้ความตอ่ไปนีข้อ้ความใด
ขอ้ความหนึง่อาจปรากฏขึน้:

ใบรบัรองไมผ่า่นความเชือ่ถอื  — คณุไมไ่ดตั้ง้คา่ใหแ้อปพลเิคชัน่ใดใชใ้บรับรองนี้
ใบรบัรองหมดอายุ  — ระยะเวลาทีใ่ชใ้บรับรองไดส้ ิน้สดุลงแลว้
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ใบรบัรองยงัไมถ่กูตอ้ง  — ระยะเวลาทีใ่ชใ้บรับรองยังไมเ่ริม่ตน้
ใบรบัรองเสยีหาย  — ไมส่ามารถใชใ้บรับรองได ้โปรดตดิตอ่ผูท้ีอ่อกใบรับรองนัน้

การเปลีย่นการต ัง้คา่ความนา่เชือ่ถอื
กอ่นทีจ่ะเปลีย่นแปลงคา่ของใบรับรอง คณุตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุสามารถเชือ่ถอื
ขอ้มลูของเจา้ของใบรับรองนีไ้ด ้และตรวจสอบวา่ใบรับรองดังกลา่วเป็นของเจา้ของทีอ่ยูใ่น
รายชือ่

ในการเปลีย่นการตัง้คา่สําหรับใบรับรองสทิธิ์ เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ความเชือ่ถอื
รายการแอปพลเิคชัน่ทีส่ามารถใชใ้บรับรองทีเ่ลอืกไวจ้ะปรากฏขึน้ทีห่นา้จอ  ทัง้นีต้อ้งขึน้อยู่
กบัใบรับรองนัน้ดว้ย ตัวอยา่งเชน่:

การตดิต ัง้ Symbian: ใช ่— ใบรับรองนีส้ามารถรับรองทีม่าของแอปพลเิคชัน่ระบบ
การ Symbian ใหมไ่ด ้

อนิเทอรเ์น็ต: ใช ่— ใบรับรองนีส้ามารถรับรองรับรองเซริฟ์เวอรไ์ด ้
การตดิต ัง้แอปพลเิคช ัน่: ใช ่— ใบรับรองนีส้ามารถรับรองทีม่าของแอปพลเิคชัน่ Java
ใหมไ่ด ้

ในการเปลีย่นคา่ เลอืก ตวัเลอืก > เปลีย่นการต ัง้คา่รบัรอง

ชุดความปลอดภยั
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> ความปลอดภยั > ชุด
ความปลอดภยั

ในการดหูรอืแกไ้ขโมดลูความปลอดภัย (หากม)ี ใหเ้ลอืกโมดลูจากรายการ

หากตอ้งการดขูอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัโมดลูความปลอดภัย เลอืก ตวัเลอืก > ราย
ละเอยีดความปลอดภยั
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การเรยีกคนืการต ัง้คา่ด ัง้เดมิ
หากตอ้งการรเีซ็ตการตัง้คา่บางอยา่งกลับไปเป็นคา่ดัง้เดมิ คณุตอ้งหยดุการสนทนาและการ
เชือ่มตอ่ทีใ่ชง้านอยูทั่ง้หมด

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> การต ัง้คา่ด ัง้เดมิ หาก
ตอ้งการเรยีกคนืการตัง้คา่ คณุจําเป็นตอ้งป้อนรหสัล็อค

หลังการรเีซ็ต อปุกรณ์อาจใชเ้วลานานขึน้ในการเปิดเครือ่ง เอกสารและไฟลจ์ะไมไ่ดรั้บผล

เนือ้หาทีม่กีารป้องกนั
เนือ้หาทีไ่ดรั้บการป้องกนัดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) ตัวอยา่งเชน่ ไฟลส์ือ่บาง
ไฟล ์เชน่ รปูภาพ เพลง หรอืวดิโีอคลปิ มาพรอ้มกบัสทิธิก์ารใชท้ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่กําหนดสทิธิ์
ของคณุในการใชเ้นือ้หานัน้

คณุสามารถดรูายละเอยีดและสถานะของสทิธิก์ารใชง้าน และเปิดใชง้านใหมห่รอืยกเลกิ
สทิธิก์ารใชง้าน

การจดัการใบอนุญาตสทิธิแ์บบดจิติอล
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ > โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> ความปลอดภยั > เนือ้หาที่
มกีารป้องกนั

การจดัการลขิสทิธิข์องขอ้มลูแบบดจิติอล

เจา้ของเนือ้หาอาจใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการสทิธิด์จิติอล (DRM) แบบตา่งๆ เพือ่ปกป้อง
ทรัพยส์นิทางปัญญาของเจา้ของ รวมถงึ ลขิสทิธิ ์โทรศัพทน์ีใ้ชซ้อฟตแ์วร์ DRM หลาย
ประเภทเพือ่เขา้สูเ่นือ้หาทีม่ี DRM ป้องกนัไว ้ดว้ยโทรศัพทร์ุ่นนี้ คณุสามารถเขา้สูเ่นือ้หาที่
ป้องกนัดว้ย WMDRM 10, OMA DRM 1.0 และ OMA DRM 2.0 หากซอฟตแ์วร ์DRM เฉพาะ
ไมส่ามารถป้องกันเนือ้หาได  ้เจา้ของเนือ้หาอาจขอใหย้กเลกิความสามารถของซอฟตแ์วร์
DRM ในการเขา้สูเ่นือ้หาใหมท่ี่ DRM นัน้ป้องกนัไว ้การยกเลกิอาจป้องกนัการนําเนือ้หาทีม่ี
DRM ป้องกนัไวบ้างเนือ้หาทีอ่ยูใ่นโทรศัพทข์องคณุมาใชอ้กีครัง้  การยกเลกิซอฟตแ์วร์
DRM ไมม่ผีลตอ่การใชเ้นือ้หาทีม่กีารป้องกนัดว้ย DRM ประเภทอืน่หรอืการใชเ้นือ้หาทีไ่มม่ี
DRM ป้องกนัไว ้
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เนือ้หาทีป้่องกันดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) จะมาพรอ้มกบัรหสัการใชท้ี่
เกีย่วขอ้งซึง่ทําหนา้ทีร่ะบถุงึสทิธขิองคณุในการใชเ้นือ้หา

หากโทรศัพทข์องคณุมขีอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย OMA DRM เมือ่จะสํารองขอ้มลูทัง้รหสัการใช ้
และขอ้มลูนัน้ ใหใ้ชฟั้งกช์ัน่การสํารองขอ้มลูจากโปรแกรม Nokia Ovi Suite

หากโทรศัพทม์เีนือ้หาทีป้่องกนัดว้ย WMDRM ทัง้รหสัการใชแ้ละเนือ้หาจะหายไปหากคณุ
จัดรูปแบบหน่วยความจําของโทรศัพท์ คณุอาจสญูเสยีรหสัการใชแ้ละเนือ้หาหากไฟลใ์น
โทรศัพทข์องคณุเสยี การสญูหายของรหสัการใชห้รอืเนือ้หาอาจจํากดัความสามารถในการ
ใชเ้นือ้หาเดยีวกันบนโทรศัพทข์องคณุอกีครัง้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของ
คณุ

รหสัการใชบ้างอยา่งอาจจะเชือ่มตอ่กบัซมิการด์ใดซมิการด์หนึง่ และเนือ้หาทีไ่ดรั้บการ
ป้องกนัไวจ้ะเขา้ถงึไดเ้ฉพาะเมือ่ใสซ่มิการด์ดังกลา่วไวใ้นเครือ่งแลว้เทา่นัน้

ไฟการแจง้เตอืน
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ไฟแจง้เตอืน

ในการเปิดหรอืปิดไฟกะพรบิพรอ้มทํางาน ใหเ้ลอืก ไฟสแตนดบ์าย
เมือ่มกีารเปิดไฟกะพรบิพรอ้มทํางาน ไฟปุ่ มเมนูจะตดิขึน้เป็นระยะๆ

ในการเปิดหรอืปิดไฟแจง้เตอืน ใหเ้ลอืก ไฟแจง้เตอืน
เมือ่เปิดใชง้านไฟแจง้เตอืน ไฟปุ่ มเมนูจะสวา่งขึน้เป็นระยะๆ เพือ่แจง้เตอืนเหตกุารณ์ตา่งๆ
ทีพ่ลาดไป เชน่ สายทีไ่มไ่ดรั้บ หรอืขอ้ความทีไ่มไ่ดอ้า่น

การต ัง้คา่การโทร
การต ัง้คา่การโทร
การตัง้คา่การโทรทําใหค้ณุสามารถกําหนดการตัง้คา่เฉพาะในเครือ่งของคณุได ้

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การโทร > โทร

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
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สง่ ID ผูโ้ทรเขา้ของฉนั  — เลอืก ใช ่เพือ่แสดงหมายเลขโทรศัพทข์องคณุใหผู้รั้บสาย
ทราบ ในการใชก้ารตัง้คา่ทีไ่ดต้กลงไวก้บัผูใ้หบ้รกิารของคณุ ใหเ้ลอืก ต ัง้จากเครอืขา่ย
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
สายเรยีกซอ้น  — ตัง้ใหโ้ทรศพัทแ์จง้ใหค้ณุทราบเมือ่มสีายโทรเขา้มาในขณะทีค่ณุ
สนทนาอยู่ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) หรอืตรวจสอบวา่คณุสมบัตดัิงกลา่วเปิดใชอ้ยู่
หรอืไม่
ปฏเิสธสายดว้ยขอ้ความ  — สง่ขอ้ความตัวอกัษรเมือ่คณุปฏเิสธสาย ในการแจง้ใหผู้โ้ทร
ทราบวา่ทําไมคณุจงึไมส่ามารถรับสายได ้
ขอ้ความปฏเิสธ  — เขยีนขอ้ความตัวอกัษรแบบมาตรฐานทีจ่ะสง่ไปถงึผูโ้ทรเมือ่คณุ
ปฏเิสธสาย
วดิโีอตวัเองในสายทีร่บั  — อนุญาตหรอืไมอ่นุญาตใหม้กีารสง่วดิโีอในขณะทีโ่ทรสาย
วดิโีอจากโทรศัพทข์องคณุ
รปูภาพในสายวดิโีอ  — หากไมม่กีารสง่วดิโีอในระหวา่งทีม่กีารสนทนาทางวดิโีอ  ใหเ้ลอืก
ภาพทีจ่ะใหป้รากฏแทน
โทรซํา้อตัโนมตั ิ — ตัง้ใหโ้ทรศัพทล์องโทรซ้ําสงูสดุ 10 ครัง้หากโทรตดิตอ่ไมสํ่าเร็จ หาก
ตอ้งการหยดุโทรซ้ํา ใหก้ดปุ่ มวางสาย
แสดงเวลาการโทร  — แสดงระยะเวลาสนทนาขณะใชส้าย
สรปุหลงัการโทร  — แสดงระยะเวลาสนทนาหลังจากวางสายแลว้
การโทรดว่น  — เปิดใชง้านการโทรดว่น
รบัไดท้กุปุ่ ม  — เปิดใชง้านการรับสายดว้ยปุ่ มใดก็ได ้
สายทีใ่ช ้ — การตัง้คา่นี้ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) จะแสดงเฉพาะเมือ่ซมิการด์รอง
รับระบบสองหมายเลขสําหรับผูส้มัครใชบ้รกิาร หรอืสองสายโทรศัพท์ เลอืกสายโทรศัพทท์ี่
คณุตอ้งการใชเ้พือ่โทรออกหรอืสง่ขอ้ความตัวอกัษร คณุสามารถรับสายทีโ่ทรเขา้มาไดจ้าก
ทัง้สองสายโทรศัพทไ์มว่า่คณุจะเลอืกสายใดไวก็้ตาม หากคณุเลอืก สาย 2 และไมไ่ดส้มัคร
ใชบ้รกิารของเครอืขา่ยนี้ คณุจะไมส่ามารถโทรออกได ้เมือ่เลอืกสายที ่2  จะปรากฏใน
หนา้จอหลัก
การเปลีย่นสาย  — ป้องกนัไมใ่หม้กีารเลอืกสาย (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) หาก
มการด์ของคณุรองรับ หากตอ้งการเปลีย่นคา่นี้ คณุตอ้งป้อนรหสั PIN2

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั
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การโอนสาย 
คณุสามารถโอนสายเรยีกเขา้ไปทีศ่นูยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคณุหรอืไปทีเ่บอรโ์ทรศัพทอ์ืน่
หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การโทร > โอนสาย

การโอนทกุสายสนทนาเขา้ไปทีศ่นูยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคณุหรอืไปทีเ่บอร ์
โทรศพัทอ์ืน่
1 เลอืก สายสนทนา > สายสนทนาท ัง้หมด
2 ในการเปิดใชก้ารโอนสาย ใหเ้ลอืก ใชง้าน
3 หากตอ้งการโอนสายไปยังศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคณุ  ใหเ้ลอืก ไปยงัศนูย ์

ขอ้ความเสยีง
4 หากตอ้งการโอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพทอ์ืน่ ใหเ้ลอืก ไปทีเ่บอรอ์ ืน่ และป้อน

หมายเลข หรอืเลอืก คน้หา เพือ่ดงึหมายเลขทีจั่ดเก็บไวใ้นรายชือ่

ตัวเลอืกการโอนสายสามารถทําไดพ้รอ้มกันหลายแบบ  ในหนา้จอหลัก  แสดงวา่โอน
สายทัง้หมดแลว้

การจํากดัการโทร
คณุสามารถจํากัดการโทรทีค่ณุโทรออกหรอืรับสายดว้ยโทรศัพทไ์ด  ้ดว้ยบรกิารจํากดัการ
โทร (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถจํากัดการโทรออกตา่ง
ประเทศทัง้หมด หรอืสายเรยีกเขา้เมือ่คณุอยูต่า่งประเทศได  ้ในการแกไ้ขการตัง้คา่ คณุจะ
ตอ้งมรีหสัผา่นการจํากัดการโทรจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การโทร > จํากดัการโทร

เมือ่คณุใชง้านคณุสมบัตกิารรักษาความปลอดภัยทีใ่ชค้วบคมุการโทร (จํากดัการโทร,
เฉพาะกลุม่ และจํากัดเบอร)์ อาจโทรออกไดเ้ฉพาะเบอรโ์ทรฉุกเฉนิอยา่งเป็นทางการทีต่ัง้
ไวใ้นเครือ่งของคณุ การจํากดัการโทรและการโอนสายไมส่ามารถใชง้านพรอ้มกันได ้
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การจํากดัสายสนทนา หรอืตรวจสอบสถานะการจํากดั
เลอืกตัวเลอืกการจํากดัทีต่อ้งการและ ใชง้าน หรอื ตรวจสอบสถานะ การจํากัดการโทรจะ
สง่ผลตอ่สายทัง้หมด รวมถงึสายขอ้มลูดว้ย

การปกป้องสิง่แวดลอ้ม

ประหยดัพลงังาน
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีบ่อ่ยๆ หากคณุปฏบิัตดิังตอ่ไปนี้

• ปิดแอปพลเิคชัน่และและการเชือ่มตอ่ขอ้มลู เชน่ การเชือ่มตอ่ WLAN หรอื Bluetooth
เมือ่ไมใ่ชง้าน

• ปิดการใชง้านเสยีงทีไ่มจํ่าเป็น เชน่ เสยีงหนา้จอสมัผัสและเสยีงปุ่ มกด

การหมนุเวยีนมาใชใ้หม่

เมือ่โทรศัพทเ์ครือ่งนีห้มดอายกุารใชง้าน วสัดทุกุชิน้สามารถนํากลับมาใชเ้ป็นวตัถดุบิและ
พลังงานได ้เพือ่รับประกนัการกําจัดและการนํากลับมาใชท้ีถ่กูตอ้ง Nokia รว่มมอืกบั
พันธมติรผา่นโปรแกรมทีเ่รยีกวา่ We:recycle สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารรไีซเคลิ
ผลติภัณฑ ์Nokia เกา่ของคณุและสถานทีเ่ก็บรวบรวม โปรดไปที ่www.nokia.com/
werecycle หรอืตดิตอ่ศนูยบ์รกิารของ Nokia

นําบรรจภุัณฑแ์ละคูม่อืผูใ้ชข้องคณุกลับมาหมนุเวยีนใชใ้หมต่ามระเบยีบการหมนุเวยีนมาใช ้
ใหมข่องทอ้งถิน่ของคณุ

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุลักษณะทางสภาพแวดลอ้มของโทรศัพท์ โปรดไปที่
www.nokia.com/ecoprofile
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อปุกรณ์เสรมิ
หากตอ้งการทราบแหล่งจําหน่ายอปุกรณ์เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหน่ายของคณุ หากตอ้งการถอดสาย
ไฟออกจากอปุกรณ์เสรมิ ใหจ้ับทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

อปุกรณ์เสรมิของแทจ้าก Nokia
หากตอ้งการทราบแหล่งจําหน่ายอปุกรณ์เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหน่ายของคณุ

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

ขอ้กําหนดทีค่วรปฏบิตัสิําหรบัการใชอ้ปุกรณ์เสรมิ
• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็ก

• หากตอ้งการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ์เสรมิ ใหจ้ับทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

• ตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์เสรมิทีไ่ดต้ดิตัง้ในพาหนะไดรั้บการตดิตัง้อยา่งแน่นหนาและทํางานอยา่งถกูตอ้ง

• เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบตัผิา่นการรับรองเท่านัน้ทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิในรถทีต่ดิตัง้ยากได ้

แบตเตอรี่
ประเภท: BL-5J

ระยะเวลาการสนทนา:

สงูสดุ 6 ชัว่โมง (WCDMA) / 11.5 ชัว่โมง (GSM)

สแตนดบ์าย:

สงูสดุ 450 ชัว่โมง (WCDMA) / 420 ชัว่โมง (GSM)
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ขอ้สําคญั: เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบ์ายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมือ่อยูภ่ายใต ้
ขอ้กําหนดทีเ่หมาะสมของเครอืขา่ยเท่านัน้ เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบ์ายขึน้อยูก่บัซมิการด์ คณุสมบตัทิีใ่ช ้อายแุละขอ้กําหนด
ของแบตเตอรี ่อณุหภมูใินการเก็บแบตเตอรี ่ขอ้กําหนดของเครอืขา่ย และปัจจัยอืน่ๆ อกีมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์
บายอาจสัน้กวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้อยา่งมาก เสยีงเรยีกเขา้ การจัดการสายดว้ยระบบแฮนดฟ์ร ีการใชใ้นโหมดดจิติอล และคณุสมบตัอิืน่ๆ
จะใชพ้ลังงานจากแบตเตอรี ่และระยะเวลาทีใ่ชอ้ปุกรณ์ในการโทรจะสง่ผลตอ่เวลาสแตนดบ์าย ในทํานองเดยีวกนั ระยะเวลาทีเ่ปิด
เครือ่งรวมทัง้ทีอ่ยูใ่นโหมดสแตนดบ์ายกม็ผีลต่อระยะเวลาในการสนทนาดว้ยเชน่กนั

แบตเตอรี่
ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอุปกรณ์ชารจ์
โทรศัพทข์องคุณใชพ้ลังงานจากแบตเตอรีช่นดิทีส่ามารถชารจ์ประจใุหมไ่ด ้แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการออกแบบใหใ้ชก้บัโทรศัพทรุ่์นน้ีคอื
BL-5J Nokia อาจผลติแบตเตอรีรุ่น่อืน่ทีใ่ชง้านไดก้บัโทรศัพทร์ุน่นี้

โทรศัพทเ์ครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบใหใ้ชง้านเมือ่ไดรั้บพลังงานจากอปุกรณ์ชารจ์ต่อไปนี้ AC-8 หมายเลขรุน่อปุกรณ์ชารจ์ของ
Nokia ทีแ่ทจ้รงิอาจแตกตา่งกนัไปตามประเภทของปลั๊ก ซึง่จะระบโุดย E, X, AR, U, A, C, K, หรอื B

แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจแุบตเตอรีไ่ดห้ลายรอ้ยครัง้ แตแ่บตเตอรีก็่จะค่อยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมือ่สงัเกตเห็น
วา่เวลาการสนทนาและสแตนดบ์ายของแบตเตอรีส่ัน้ลงอยา่งเห็นไดช้ดั ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีก่อ้นใหม ่ใชแ้บตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการรับรอง
จาก Nokia เทา่นัน้ และชารจ์แบตเตอรีโ่ดยใชอ้ปุกรณ์ชารจ์สําหรับโทรศัพทร์ุน่นีท้ีไ่ดรั้บการรับรองจาก Nokia เทา่นัน้

หากใชแ้บตเตอรีเ่ป็นครัง้แรก หรอืหากไมไ่ดใ้ชแ้บตเตอรีเ่ป็นเวลานาน คุณอาจตอ้งเชือ่มต่ออปุกรณ์ชารจ์ แลว้ถอดอปุกรณ์ชารจ์แลว้
เชือ่มตอ่อกีครัง้เพือ่เริม่ชารจ์แบตเตอรี ่หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏขึน้บน
หนา้จอหรอืกอ่นทีจ่ะสามารถโทรออกได ้

การถอดออกอยา่งปลอดภยั ปิดโทรศัพท ์และปลดการเชือ่มต่อโทรศัพทจ์ากอปุกรณ์ชารจ์ทกุครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี่

การชารจ์ทีเ่หมาะสม ใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบและตัวเครือ่งเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน ไมค่วรเสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้คา้ง
ไวก้บัอปุกรณ์ชารจ์ เน่ืองจากการชารจ์เป็นเวลานานเกนิไปจะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หากคณุทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์
เต็มไว ้แบตเตอรีจ่ะคายประจอุอกเองเมือ่เวลาผา่นไป

หลกีเลีย่งอณุหภมูทิีร่อ้นหรอืหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรีไ่วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภมูิ
ทีร่อ้นหรอืหนาวจัดทําใหป้ระสทิธภิาพและอายกุารใชง้านของแบตเตอรีล่ดลง แบตเตอรีท่ีร่อ้นหรอืเย็นเกนิไปอาจทําใหโ้ทรศัพทไ์ม่
สามารถใชง้านไดช้ัว่คราว ประสทิธภิาพการทํางานของแบตเตอรีจ่ะมจํีากดัเมือ่อยูท่ีอ่ณุหภมูตํิ่ากวา่จดุเยอืกแข็ง

หา้มลัดวงจร การลัดวงจรของแบตเตอรีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มวีัตถปุระเภทโลหะ เชน่ เหรยีญ คลปิ หรอืปากกามาสมัผัสโดยตรงกบัขัว้
บวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี ่(มลีักษณะเหมอืนแถบโลหะดา้นหลังของแบตเตอรี)่ เหตกุารณ์เชน่น้ีอาจเกดิขึน้ได ้เชน่ ในกรณี
ทีคุ่ณพกแบตเตอรีสํ่ารองไวใ้นกระเป๋าเสือ้หรอืในกระเป๋าเล็ก  ๆการลัดวงจรเชน่น้ีอาจทําใหแ้บตเตอรีห่รอืวัตถุสําหรับเชือ่มตอ่เกดิ
ความเสยีหายได ้

การทิง้ หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้การกําจัดแบตเตอรีต่อ้งเป็นไปตามกฎหมายของทอ้งถิน่
กรณุานํากลับมาใชใ้หม ่ถา้เป็นไปได ้และไมค่วรทิง้รวมกบัขยะภายในบา้น
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การร่ัว หา้มถอดช ิน้สว่น, ตัด, เปิด, บบีอดั, ดัดงอ, เจาะ หรอืแยกสว่นเซลลห์รอืแบตเตอรี ่ในกรณีทีส่ารในแบตเตอรีร่ั่วออกมา ควรดแูล
ป้องกนัไมใ่หข้องเหลวนัน้สมัผัสกบัผวิหนังหรอืดวงตา หากสมัผัสโดนผวิหนังหรอืดวงตา ใหล้า้งบรเิวณนัน้ดว้ยน้ําสะอาดทันท ีหรอืรบี
ไปพบแพทย์

ความเสยีหาย หา้มดัดแปลง, ประกอบใหม,่ พยายามใสว่ัตถแุปลกปลอมลงในแบตเตอรี ่หรอืนําไปแชใ่นน้ําหรอืของเหลวชนดิอืน่ๆ
หากแบตเตอรีเ่สยีหาย อาจทําใหเ้กดิการระเบดิได ้

การใชอ้ยา่งถกูตอ้ง ใชแ้บตเตอรีต่ามวตัถปุระสงคเ์ทา่นัน้ การใชแ้บตเตอรีอ่ยา่งไมถ่กูตอ้งอาจทําใหเ้กดิการลกุไหม ้การระเบดิ หรอื
อันตรายอืน่ๆ หากโทรศัพทห์รอืแบตเตอรีต่กหลน่โดยเฉพาะบนพืน้ผวิทีแ่ข็ง และคณุเชือ่วา่แบตเตอรีไ่ดช้ํารดุเสยีหาย ใหนํ้าไปทีศ่นูย์
บรกิารเพือ่ตรวจสอบกอ่นนําไปใชต้อ่ อยา่ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์หรอืแบตเตอรีท่ีช่ํารุดเสยีหาย โปรดเก็บแบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็กเล็ก

การดแูลอุปกรณ์ของคณุ
คณุควรดูแลอปุกรณ์ แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมดัระวัง คําแนะนําตอ่ไปนีจ้ะชว่ยใหคุ้ณปฏบิตัติามเงือ่นไข
การรับประกนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ช ืน้ จะทําใหเ้กดิองค์
ประกอบของแร ่ซึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกรอ่นได ้หากตัวเครือ่งเปียกชืน้ ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกและปลอ่ยใหเ้ครือ่ง
แหง้สนทิดกีอ่น

• อยา่ใชห้รอืเก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก เนือ่งจากอาจทําใหอ้ปุกรณ์สว่นทีส่ามารถขยบัไดแ้ละสว่นประกอบทีเ่ป็น
อเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่เก็บอปุกรณ์ไวใ้นอณุหภมูทิีส่งู เนือ่งจากอณุหภมูสิงูอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านของอปุกรณ์สัน้ลง แบตเตอรีอ่าจเสือ่มสภาพ
และทําใหพ้ลาสตกิงอหรอืละลายได ้

• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด เนือ่งจากเมือ่อณุหภมูเิพิม่ขึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้จะกอ่ตัวข ึน้ภายในเครือ่ง ซึง่
อาจทําใหอ้ปุกรณ์และแผงวงจรอเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่งอปุกรณ์นอกเหนอืจากทีแ่นะนําไวใ้นคูม่อืผูใ้ช ้

• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจทําใหอ้ปุกรณ์เสยีหายและยงัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศัพท ์การใชง้านโดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหแ้ผงวงจรภายในและกลไกเกดิความเสยีหายได ้

• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของอปุกรณ์เท่านัน้

• อยา่ทาสโีทรศัพท ์เน่ืองจากสอีาจเขา้ไปอดุตันในชิน้สว่นทีเ่ลือ่นไดข้องโทรศัพท ์และอาจสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางาน
ของโทรศัพท์

• ปิดอปุกรณ์และถอดแบตเตอรีอ่อกเป็นครัง้คราว เพือ่ประสทิธภิาพในการทํางานสงูสดุ

• เก็บอปุกรณ์ไวใ้หห้า่งจากแมเ่หล็กหรอืสนามแมเ่หล็ก

• ในการเก็บรักษาขอ้มลูสําคัญของคุณใหป้ลอดภยั ใหจ้ัดเก็บขอ้มลูนัน้ไวแ้ยกไวส้องทีเ่ป็นอยา่งนอ้ย เชน่ ในอปุกรณ ์การด์
หน่วยความจํา หรอืคอมพวิเตอร ์หรอืจดบนัทกึขอ้มลูสําคัญลงในกระดาษ

ในระหวา่งการทํางานนานเกนิกว่าปกต ิโทรศัพทอ์าจจะรอ้น โดยสว่นใหญแ่ลว้ ลักษณะเชน่นีเ้ป็นเรือ่งปกต ิหากคณุสงสยัวา่โทรศัพท์
ทํางานไมถ่กูตอ้ง ใหนํ้าไปยงัศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บการรับรองใกลบ้า้นคุณ
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การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุัณฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยงัจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการ
กําจัดขยะทีไ่มม่กีารควบคมุ และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดใุชแ้ลว้ตา่ง  ๆโปรดตรวจสอบวธิกีารรไีซเคลิผลติภัณฑ ์Nokia ของคณุ
ไดท้ี ่www.nokia.com/recycling 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความปลอดภยั

หมายเหต:ุ พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่งนี้ไมม่สีารนกิเกลิอยูใ่นแผน่โลหะ พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่งนี้ประกอบดว้ยโลหะ

เด็กเล็ก
เครือ่งของคณุ รวมทัง้อปุกรณ์เสรมิ ไมใ่ชข่องเลน่ อปุกรณ์เหลา่นัน้อาจมชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเกบ็ใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

สภาพแวดลอ้มการทํางาน
โทรศัพทเ์ครือ่งนีเ้ป็นไปตามคําแนะนําในการปลอ่ยคลืน่ RF เมือ่ใชใ้นตําแหน่งปกตทิีห่หูรอืเมือ่อยูห่า่งจากรา่งกายอยา่งนอ้ย 1.5
เซนตเิมตร (5/8 นิว้) ซองสําหรับพกพา อปุกรณ์เหน็บเข็มขัด หรอืทีว่างโทรศัพทเ์พือ่การพกพา ไมค่วรมโีลหะเป็นสว่นประกอบ และ
ควรใหเ้ครือ่งอยูห่า่งจากร่างกายตามระยะหา่งทีกํ่าหนดขา้งตน้

โทรศัพทเ์ครือ่งนีต้อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่กับระบบเครอืขา่ยทีม่คีณุภาพเพือ่สง่ไฟลข์อ้มลูหรอืขอ้ความ อาจมคีวามลา่ชา้ในการสง่ไฟล์
ขอ้มลูหรอืขอ้ความ จนกวา่จะเชือ่มตอ่ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ ปฏบิตัติามคําแนะนําเกีย่วกบัระยะหา่งระหวา่งเครือ่ง จนกวา่การสง่จะเสร็จ
สมบรูณ์

ช ิน้สว่นของโทรศัพทเ์ป็นสือ่แมเ่หล็ก วัตถทุีทํ่าจากโลหะอาจดงึดดูเขา้หาโทรศัพท ์อยา่วางบัตรเครดติหรอืสือ่เก็บแมเ่หล็กอืน่ไวใ้กล ้
โทรศัพท ์เพราะขอ้มลูทีเ่ก็บไวภ้ายในอาจถกูลบได ้

อปุกรณ์ทางการแพทย์
การทํางานของอปุกรณ์สําหรับรับหรอืสง่สัญญาณวทิยรุวมทัง้โทรศัพทม์อืถอือาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนตอ่การทํางานของ
อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีไ่มม่กีารป้องกันสญัญาณเพยีงพอได ้โปรดปรกึษาแพทยห์รอืบรษัิทผูผ้ลติเครือ่งมอืทางการแพทยนั์น้  ๆหาก
ไมแ่น่ใจวา่อปุกรณ์นัน้ไดรั้บการป้องกนัพลังงานคลืน่ความถี ่RF จากภายนอกอยา่งเพยีงพอหรอืไม ่ปิดโทรศัพทใ์นกรณีทีม่ป้ีาย
ประกาศใหค้ณุดําเนนิการดังกลา่ว เนือ่งจากโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลอาจใชอ้ปุกรณ์ทีม่คีวามไวตอ่พลังงานคลืน่ความถี ่RF
จากภายนอก

อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย
ผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยแ์นะนําวา่ ควรใหโ้ทรศัพทม์อืถอือยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลูกถา่ยไวใ้นรา่งกาย เชน่ เครือ่ง
ควบคมุการเตน้ของหัวใจหรอืเครือ่งกระตุน้การทํางานของหัวใจ อยา่งนอ้ย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เพือ่หลกีเลีย่งสญัญาณรบกวนที่
อาจเกดิกบัเครือ่งดังกลา่ว สําหรับผูใ้ชอ้ปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกลา่ว ควรปฏบิตัดิังนี้

• เก็บโทรศัพทใ์หอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยม์ากกวา่ 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ

• ไมค่วรเก็บโทรศัพทไ์วใ้นกระเป๋าเสือ้

• ใชโ้ทรศัพทก์บัหขูา้งทีต่รงขา้มกบัอปุกรณ์ทางการแพทย์

• ปิดโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หากสงสยัวา่กําลังเกดิสัญญาณรบกวน
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• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับอปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกล่าว

หากคณุมขีอ้สงสัยเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายรว่มกบัอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลูกถา่ยไวใ้นรา่งกาย โปรดปรกึษากบัแพทยท์ีใ่ห ้
คําปรกึษาดา้นสขุภาพของคณุ

เครือ่งชว่ยฟัง
อปุกรณ์ไรส้ายแบบดจิติัลบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิสัญญาณรบกวนกบัเครือ่งชว่ยฟังได ้

ยานพาหนะ
สญัญาณ RF อาจมผีลตอ่ระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นยานพาหนะทีต่ดิตัง้ไมถ่กูตอ้งหรอืมกีารป้องกันไมเ่พยีงพอ เชน่ ระบบฉีดน้ํามนัที่
ควบคมุดว้ยอเิล็กทรอนกิส,์ ระบบเบรก ABS, ระบบควบคมุความเร็วแบบอเิล็กทรอนกิส ์และระบบถงุลมนริภยั โปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่
เตมิกบับรษัิทผูผ้ลติยานพาหนะหรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ

ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญเท่านัน้เป็นผูใ้หบ้รกิารหรอืตดิตัง้อปุกรณ์ในยานพาหนะ การตดิตัง้หรอืการซอ่มแซมทีไ่มถ่กูตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิ
อันตรายและทําใหก้ารรับประกนัของคณุเป็นโมฆะดว้ย ควรตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์ทกุช ิน้ของโทรศัพทม์อืถอืในยาน
พาหนะไดรั้บการตดิตัง้และทํางานอยา่งถูกตอ้ง อยา่เก็บหรอืพกของเหลวทีต่ดิไฟได ้แกส๊ หรอืวัตถรุะเบดิไวร้วมกบัโทรศัพท ์ชิน้ส่วน
ของโทรศัพท ์หรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ โปรดสังเกตวา่ถงุลมนริภยัจะพองตัวออกดว้ยแรงอดัทีแ่รงมาก อยา่วางโทรศัพทห์รอือปุกรณ์
เสรมิไวใ้นบรเิวณทีถ่งุลมนริภยัอาจพองตัวออก

ควรปิดโทรศัพทก์อ่นทีจ่ะขึน้เครือ่งบนิ การใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายในเครือ่งบนิอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายต่อการทํางานของเครือ่งบนิ และยงั
ผดิกฎหมายอกีดว้ย

บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิ
ปิดโทรศัพทใ์นบรเิวณใด  ๆก็ตามทีอ่าจเกดิการระเบดิได ้ปฏบิตัติามคําแนะนําทุกประการทีม่กีารประกาศใหท้ราบ ประกายไฟใน
บรเิวณดังกลา่วอาจทําใหเ้กดิการระเบดิหรอืลกุไหมอ้นัเป็นเหตใุหบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้ ปิดโทรศัพทท์ีส่ถานทีบ่รกิารเชือ้เพลงิ เชน่
บรเิวณใกลก้บัป๊ัมกา๊ซทีส่ถานบีรกิาร สงัเกตขอ้หา้มในคลังเกบ็เชือ้เพลงิ ทีเ่ก็บและบรเิวณทีม่กีารจา่ยเชือ้เพลงิ โรงงานเคมหีรอืสถาน
ทีเ่กดิการลกุลามของการระเบดิได ้บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิไดม้กัมเีครือ่งหมายแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน แตไ่มเ่สมอไป บรเิวณดัง
กลา่วรวมถงึบรเิวณทีค่ณุอาจไดรั้บแจง้ใหด้ับเครือ่งยนต ์ใตด้าดฟ้าบนเรอื ระบบอํานวยความสะดวกในการขนถา่ยหรอืจัดเก็บสารเคมี
และบรเิวณทีอ่ากาศมกีารปนเป้ือนของสารเคมหีรอืเศษอนุภาคต่าง  ๆเชน่ เม็ดวัสดขุนาดเล็ก ฝุ่ นหรอืผงโลหะ คณุควรตรวจสอบกบัผู ้
ผลติยานพาหนะทีใ่ชก้า๊ซปิโตรเลยีมเหลว (เชน่ โพรเพนหรอืบวิเทน) เพือ่ตรวจสอบวา่โทรศัพทเ์ครือ่งนี้สามารถใชใ้นบรเิวณใกล ้
เคยีงกบัยานพาหนะดังกลา่วไดอ้ยา่งปลอดภยัหรอืไม่

การโทรฉุกเฉนิ

ขอ้สําคญั: โทรศัพทน์ีทํ้างานโดยใชส้ญัญาณวทิย ุเครอืขา่ยไรส้าย เครอืข่ายภาคพืน้ดนิ และฟังกช์นัทีผู่ใ้ชต้ัง้โปรแกรม
หากโทรศัพทข์องคณุสนับสนุนสายสนทนาทางอนิเทอรเ์น็ต (สายอนิเทอรเ์น็ต) เปิดใชง้านทัง้สายอนิเทอรเ์น็ตและโทรศัพทเ์ซลลู
ลาร ์โทรศัพทจ์ะพยายามโทรฉุกเฉนิทัง้ทางเครอืขา่ยเซลลลูารแ์ละผา่นผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ตหากมกีารเปิดใชง้านทัง้สอง
ประเภท ไมส่ามารถรับรองการเชือ่มต่อไดใ้นบางสภาวะ ดังนัน้คุณจงึไมค่วรพึง่พาเพยีงอปุกรณ์ไรส้ายเทา่นัน้ในการตดิตอ่สือ่สารทีม่ ี
ความสําคัญ เชน่ การโทรเนื่องจากเหตฉุุกเฉนิดา้นการแพทย์

หากตอ้งการโทรฉุกเฉนิ:
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1 หากยงัไมไ่ดเ้ปิดเครือ่ง ใหเ้ปิดเครือ่ง ตรวจสอบว่าสญัญาณแรงเพยีงพอหรอืไม ่คณุอาจตอ้งดําเนนิการตอ่ไปนีใ้หเ้สร็จสิน้ โดย
ขึน้อยูก่บัโทรศัพทข์องคณุ

• ใสซ่มิการด์หากโทรศัพทข์องคณุใชซ้มิการด์

• ยกเลกิการจํากดัการโทรทีค่ณุเปิดใชง้านไวใ้นโทรศัพท์

• เปลีย่นรปูแบบของคณุจากโหมดรูปแบบออฟไลนเ์ป็นรปูแบบทีใ่ชง้านอยู่

• หากมกีารล็อคหนา้จอและปุ่ ม ใหเ้ลือ่นสวติชล็์อคทีอ่ยูด่า้นขา้งของโทรศัพทเ์พือ่ปลดล็อค

2 กดปุ่ มวางสายเทา่ทีจํ่าเป็นเพือ่ลา้งหนา้จอและทําใหเ้ครือ่งพรอ้มสําหรับสายตา่งๆ

3 หากตอ้งการเปิดแป้นหมนุ ใหเ้ลอืก โทรศพัท ์หรอื 

4 ป้อนหมายเลขฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางการสําหรับทีต่ัง้ปัจจบุนัของคณุ หมายเลขฉุกเฉนิจะแตกตา่งกนัไปตามทีต่ัง้

5 กดปุ่ มโทรออก

เมือ่โทรฉุกเฉนิ ใหแ้จง้ขอ้มลูทีจํ่าเป็นทัง้หมดอยา่งถกูตอ้งทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้อปุกรณ์ไรส้ายของคณุอาจเป็นเครือ่งมอืสือ่สาร
เพยีงประเภทเดยีวในสถานทีเ่กดิเหต ุอยา่วางสายจนกวา่จะไดรั้บอนุญาตใหว้างสายได ้

รายละเอยีดการรบัรอง (SAR)
โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้รงตามคาํแนะนําของการสือ่สารทางคลืน่วทิยุ

เครือ่งโทรศัพทข์องคณุจะเป็นตัวรับและสง่สญัญาณวทิย ุซึง่ไดรั้บการออกแบบมาไมใ่หเ้กนิความถีส่ัญญาณคลืน่วทิยทุีแ่นะนําโดย
ขอ้กําหนดระหวา่งประเทศ ขอ้แนะนํานี้จัดทําขึน้โดย ICNIRP ซึง่เป็นหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรอ์สิระ และรวมถงึระดับความปลอดภยั
ทีอ่อกแบบมาเพือ่คุม้ครองผูใ้ชท้กุคน โดยไมข่ ึน้กบัอายหุรอืสขุภาพ

ขอ้แนะนําของการเปิดรับคลืน่โทรศัพทเ์คลือ่นทีน่ีใ้ชห้น่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอ้กําหนด SAR ทีกํ่าหนดไวใ้น
คําแนะนํา ICNIRP คอื 2.0 วัตต/์กโิลกรัม (W/kg) ซึง่เป็นคา่เฉลีย่เกนิสบิกรัมของเนือ้เยือ่ผวิ การทดสอบ SAR จัดทําขึน้ในสภาพการ
ทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่เครือ่งจะสง่คลืน่ความถีท่ีร่ะดับพลังงานสงูสุดทีแ่นะนําใหใ้ชใ้นคลืน่ความถีท่ัง้หมดทีทํ่าการทดสอบ ระดับ
SAR ตามจรงิขณะใชโ้ทรศัพทอ์าจตํ่ากวา่คา่สงูสดุ เน่ืองจากเครือ่งน้ีไดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะพลังงานทีส่ามารถเขา้ถงึ
เครอืขา่ยไดต้ามทีกํ่าหนดไว ้คา่ทีเ่ปลีย่นแปลงขึน้กบัปัจจัยตา่ง  ๆเชน่ ระยะหา่งระหวา่งคณุกบัสถานเีครอืขา่ยหลัก

คา่ SAR ทีส่งูทีส่ดุภายใตคํ้าแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโ้ทรศัพทท์ีห่คูอื 1.11 วัตต/์กก

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

คลืน่ SAR (Specific Absorption Rate)
เครือ่งวทิยคุมนาคมนีม้อีตัราการดดูกลนืพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนือ่งมาจากเครือ่งวทิยคุมนาคม
เทา่กบั 1.11 วัตต/์กก ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภยัตอ่สขุภาพมนุษยจ์ากการใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมทีค่ณะกรรมการ
กจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตปิระกาศกําหนด
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ขอ้มลูศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

เซน็ทรัลพลาซา่ ป่ินเกลา้ ยนูติ 421, 7/149 ถ.บรมราชชนนี อรณุอมัรนิทร์
บางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 10700

02-254-1080

02-884-5695

จันทร ์- ศกุร ์เวลา 11.00 น. - 20.30 น

เสาร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น

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

02-872-4749

02-872-4748

จันทร ์- ศกุร ์เวลา 11.00 น. - 20.30 น

เสาร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น

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

02-254-1080

02-660-9290

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น

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

02-254-1080

02-958-5851

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.30 น. - 20.30 น

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

02-254-1080

02-626-0436

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

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

02-254-1080

02-720-1661

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.30 น. - 20.30 น

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

035-706303

035-706303

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

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

044-614-090

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

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

053-282980

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

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

053-753105

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

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

074-365046

จันทร ์- เสาร ์เวลา 08.30 น. - 17.30 น

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

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

032-515-120

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

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

043-325780

043-325781

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

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

054-218755

054-218755

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

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

056-371993

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

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

034-280455

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

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

044-262848

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

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

038-716976-7

038-716978
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

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

076-209306

076-209306

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

พษิณุโลก 298/3 ถ.บรมไตรโลกนาถ ในเมอืง เมอืง พษิณุโลก
65000

055-251998

055-284346

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

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

043-518-882

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

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

055-621222

จันทร ์- เสาร ์เวลา 08.30 น. - 17.30 น

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

077-288668

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

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

045-311566

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั 175

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 



ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

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

042-341844

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

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

038-613110

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

หมายเหต:ุ ขอ้มลูดา้นบนอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่หมายเลข
ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia: 02-2552111

ลขิสทิธิแ์ละประกาศอืน่ๆ

คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

บรษัิท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน้ี่วา่ RM-559 ผลติภัณฑน์ีส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและบทบญัญัตขิอง
ระเบยีบ 1999/5/EC ทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ คณุสามารถอา่นสําเนาของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/

© 2011 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, โลโก ้Nokia Original Accessories และโลโก ้Nokia Original Enhancements เป็น
เครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครือ่งหมายการคา้ดา้นเสยีงของ
บรษัิท Nokia Corporation ผลติภัณฑอ์ืน่หรอืชือ่บรษัิทอืน่ทีก่ลา่วถงึในทีน่ีอ้าจเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืชือ่ทางการคา้ของผูเ้ป็น
เจา้ของอืน่ๆ ตามลําดับ
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หา้มทําซ้ํา สง่ตอ่ จําหน่าย หรอืจัดเก็บเนื้อหาสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของเอกสารฉบบันีใ้นรปูแบบใด  ๆโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อกัษรจาก Nokia Nokia ดําเนนินโยบายในการพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง Nokia จงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงและปรับปรงุ
สว่นหนึง่สว่นใดของผลติภณัฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบับนีโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

Java และเครือ่งหมายทีม่สีัญลักษณ์ Java ทัง้หมดเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษัิท Sun
Microsystems, Inc.

ผลติภัณฑน์ีไ้ดรั้บอนุญาตภายใต ้MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สําหรับการใชง้านสว่นตัวและไมใ่ชเ่ชงิพาณชิย ์ใน
การเชือ่มตอ่กบัขอ้มลูทีเ่ขา้รหัสใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลกูคา้เพือ่ใชใ้นกจิกรรมสว่นตัวและ
ไมใ่ชเ่ชงิพาณชิย ์และ (ii) สําหรับใชเ้ชือ่มต่อกบัวดิโีอ MPEG-4 ของผูใ้หบ้รกิารวดิโีอทีไ่ดรั้บอนุญาต ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้หรอืใชง้านอืน่
ใดนอกเหนอืจากนี ้ขอ้มลูเพิม่เตมิรวมถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิการขาย การใชง้านภายในและการใชง้านเชงิพาณชิย ์สามารถดู
ไดจ้าก MPEG LA, LLC โปรดดูที ่http://www.mpegla.com

ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้ังคับ ไมว่า่จะอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด Nokia หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ Nokia จะ
ไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได ้หรอืความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ์ อนัเป็นผลสบืเนื่องหรอืความเสยีหายทาง
ออ้มไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด

เนือ้หาในเอกสารนี้ใหข้อ้มลู "ตามสภาพทีเ่ป็น" โดยไมม่กีารรับประกนัใดๆ ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย และมไิดจํ้ากดัเพยีงการรับ
ประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของผลติภัณฑท์ีจํ่าหน่าย และความเหมาะสมในการใชง้านตามวัตถปุระสงค ์ตลอดจน
ความถกูตอ้ง ความเชือ่ถอืไดห้รอืขอ้มลูในเอกสารนี ้เวน้แต่กฎหมายทีใ่ชบ้งัคับระบไุวเ้ทา่นัน้ Nokia สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง
แกไ้ขหรอืเพกิถอนเอกสารนีท้กุเมือ่โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

หา้มมใิหทํ้าวศิวกรรมยอ้นกลับซอฟตแ์วรใ์นอปุกรณ์ ตามขอบขา่ยทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ เท่าทีคู่่มอืผูใ้ชเ้ลม่น้ีจะ
ครอบคลุมถงึขอ้จํากดัในเรือ่งการรับรอง การรับประกนั ความเสยีหาย และความรับผดิใด  ๆของ Nokia ในทางเดยีวกนั ขอ้จํากดัเหลา่
นีก้็มผีลกบัการรับรอง การรับประกนั ความเสยีหาย และความรับผดิต่อผูใ้หส้ทิธขิอง Nokia ดว้ยเชน่กนั

แอปพลเิคชัน่ของบรษัิทอืน่ทีม่าพรอ้มกบัโทรศัพท ์อาจถกูสรา้งขึน้และอาจเป็นของบคุคลหรอืนติบิคุคลทีไ่มใ่ชก่จิการในเครอืหรอืมี
สว่นเกีย่วขอ้งกับ Nokia ทัง้น้ี Nokia ไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของลขิสทิธิห์รอืสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาของโปรแกรมจากผูผ้ลติรายอืน่เหล่านี้
ดังนัน้ Nokia จงึไมม่สีว่นรับผดิชอบในการใหก้ารสนับสนุนผูใ้ช ้ความสามารถในการใชง้านของแอปพลเิคชัน่เหลา่นี ้หรอืขอ้มลูที่
แสดงในแอปพลเิคชัน่หรอืสือ่เหลา่นี ้นอกจากนี ้Nokia ไมไ่ดใ้หก้ารรับประกนัใดๆ สําหรับแอปพลเิคชัน่ของบรษัิทเหลา่นี ้ดว้ยการใช ้
แอปพลเิคชัน่ตา่ง  ๆคุณใหก้ารรับรองวา่ แอปพลเิคชัน่เหลา่นัน้ไดรั้บการจัดเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็นโดยไมม่กีารรับประกนัใด  ๆอยา่งชดั
แจง้หรอืเป็นนัยยะ ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีนํ่ามาใช ้คณุยงัใหก้ารรับรองตอ่ไปนีอ้กีวา่ ทัง้ NOKIA รวมทัง้บรษัิท
พันธมติรจะไมใ่หก้ารรับประกันใด  ๆไมว่า่จะระบไุวอ้ยา่งชดัแจง้ หรอืโดยนัยในทกุกรณ ีรวมถงึแต่ไมจํ่ากดัเฉพาะการรับประกนัของชือ่
สนิคา้ โอกาสทางการคา้ หรอืความเหมาะสมของวัตถปุระสงคพ์เิศษ หรอืรับประกนัวา่ซอฟตแ์วรน์ีจ้ะไมล่ว่งละเมดิการจดสทิธบิตัร
ลขิสทิธิ ์เครือ่งหมายการคา้ หรอืสทิธิอ์ ืน่ใดของบคุคลทีส่าม
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ผลติภัณฑแ์ละโปรแกรมเฉพาะทีว่างจําหน่ายและบรกิารสําหรับผลติภณัฑเ์หลา่นี้อาจแตกต่างกันไปตามภมูภิาค โปรดตรวจสอบราย
ละเอยีดและตัวเลอืกภาษาทีม่ใีหเ้ลอืกใชไ้ดจ้ากตัวแทนจําหน่าย Nokia เครือ่งรุน่นีป้ระกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่
อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและขอ้บังคับดา้นการสง่ออกของสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่  ๆหา้มกระทําการใดๆ ทีขั่ดแยง้ตอ่
กฎหมาย

คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA
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