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ความปลอดภยั

โปรดอา่นและปฏบิัตติามคําแนะนําตอ่ไปนี้ มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิ
กฎหมายได ้กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิในคูม่อืผูใ้ชฉ้บับสมบรูณ์

ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีห่า้มใชโ้ทรศพัทไ์รส้าย
ปิดโทรศัพทเ์มือ่ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชโ้ทรศัพทม์อืถอืหรอืเมือ่โทรศัพทอ์าจกอ่ให ้
เกดิสญัญาณรบกวนหรอือนัตราย ตัวอยา่งเชน่ บนเครือ่งบนิ, เมือ่อยูใ่กลก้บัอปุกรณ์
ทางการแพทย,์ น้ํามนัเชือ้เพลงิ, สารเคม ีหรอืบรเิวณทีม่กีารระเบดิ

คาํนงึถงึความปลอดภยัในการขบัขีย่านพาหนะเป็นอนัดบัแรก
ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใด เมือ่คณุขับขีย่านพาหนะอยู่
ส ิง่สําคัญอนัดับแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะขับขีย่านพาหนะ คอื ความปลอดภัยบน
ทอ้งถนน

สญัญาณรบกวน
อปุกรณ์ไรส้ายทัง้หมดจะไวตอ่สญัญาณรบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการ
ทํางานของเครือ่งได ้

บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง
เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถประกอบหรอืซอ่มอปุกรณ์ตา่งๆ  ของ
เครือ่งได ้

เก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้
โทรศัพทข์องคณุไมก่นัน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้

ชิน้สว่นทีท่ําจากแกว้
ฝาดา้นหนา้ของเครือ่งทํามาจากแกว้ แกว้ชนดินีส้ามารถแตกกระจาย หากทําเครือ่ง
หลน่บนพืน้ผวิทีแ่ข็งหรอืไดรั้บการกระทบอยา่งแรง หากมกีารแตก อยา่พยายาม
สมัผัสสว่นทีทํ่าจากแกว้ หรอืพยายามนําเศษแกว้ทีแ่ตกออกจากเครือ่ง หยดุการใช ้
เครือ่งจนกวา่จะเปลีย่นชิน้สว่นทีเ่ป็นแกว้โดยชา่งผูเ้ชีย่วชาญ

ปกป้องความสามารถในการไดย้นิของคณุ
ควรใชช้ดุหฟัูงในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง
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การเร ิม่ตน้ใชง้าน

ขนาด
• ปรมิาตร: 73 ซม.3

• น้ําหนัก: 150 กรัม
• ความยาว: 119.7 มม
• ความกวา้ง (สงูสดุ): 62.8 มม
• ความหนา (สงูสดุ): 11.9 มม

ปุ่ มและสว่นประกอบ
ดา้นบน

1 ชอ่งเสยีบ Micro USB
2 ชอ่งเสยีบ Nokia AV (3.5 มม.)
3 ปุ่ มเปิด/ปิด/ปุ่ มล็อค/ปลดล็อค 

ดา้นหนา้

1 หฟัูง
2 ปุ่ มเมนู

6 การเร ิม่ตน้ใชง้าน



ดา้นหลงั

1 แฟลชกลอ้ง
2 ไมโครโฟน
3 เลนสก์ลอ้ง

ดา้นขา้ง

1 ชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา
2 ชอ่งใสซ่มิการด์
3 ปุ่ มระดับเสยีง/ยอ่/ขยาย
4 ปุ่ มกลอ้ง 
5 ลําโพง
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ดา้นลา่ง

1 ไมโครโฟน

ตาํแหนง่เสาอากาศ
หลกีเลีย่งการจับบรเิวณเสาอากาศโดยไมจํ่าเป็นขณะทีเ่สาอากาศกําลังสง่หรอืรับสญัญาณ  การ
สมัผัสกบัเสาอากาศขณะกําลังสง่หรอืรับสญัญาณอาจสง่ผลตอ่คณุภาพของการสือ่สาร  และ
ทําใหม้กีารใชพ้ลังงานสงูขึน้ขณะทํางาน และอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรีส่ัน้ลง

ชุดหฟูงั
คณุสามารถเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงหรอืหฟัูงทีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้ขา้กบัโทรศัพทข์องคณุ
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การเปลีย่นระดบัเสยีงสนทนา เพลง หรอืวดิโีอ
ใชปุ้่ มปรับระดับเสยีง

คณุสามารถปรับระดับเสยีงขณะใชส้ายหรอืขณะทีแ่อปพลเิคชัน่กําลังทํางาน

ลําโพงในตัวเครือ่งชว่ยใหค้ณุสามารถพดูและฟังเสยีงในระยะทีไ่มห่า่งจากเครือ่งมากนัก  โดยไม่
จําเป็นตอ้งถอืโทรศัพทไ์วใ้กลหู้

การเปิดหรอืปิดใชง้านลําโพงขณะสนทนา
เลอืก  หรอื 

การล็อคหรอืปลดล็อคปุ่ มและหนา้จอ
เพือ่หลกีเลีย่งการโทรออกโดยไมไ่ดต้ัง้ใจเมือ่โทรศัพทข์องคณุอยูใ่นกระเป๋ากางเกงหรอื
กระเป๋า ใหล็้อคปุ่ มและหนา้จอโทรศัพท์

การล็อคปุ่ มและหนา้จอ
กดปุ่ มเปิด/ปิด 

การปลดล็อคปุ่ มและหนา้จอ
กดปุ่ มเปิด/ปิด  หรอืปุ่ มเมนู และเลอืก ปลดล็อค

การต ัง้การหนว่งเวลาล็อคปุ่ มและหนา้จออตัโนมตั ิ
1 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จอภาพ > หมดเวลาหนา้จอ/ล็อคปุ่ ม
2 กําหนดระยะเวลากอ่นทีปุ่่ มและหนา้จอโทรศัพทจ์ะล็อคโดยอตัโนมัติ

การใสห่รอืถอดซมิการด์
ขอ้สําคญั: อยา่ใชซ้มิการด์แบบ mini-UICC หรอืทีเ่รยีกอกีอยา่งวา่ซมิการด์แบบ micro หรอื

ซมิการด์แบบ micro ทีม่อีะแดปเตอรแ์ปลง หรอืซมิการด์ทีม่คัีทเอาทแ์บบ mini-UICC (ดภูาพ)
ในอปุกรณ์นี้ ซมิการด์แบบ micro มขีนาดเล็กกวา่ซมิการด์ท่ัวไป อปุกรณ์นีไ้มส่นับสนุนการใชซ้มิ
การ ์ดแบบ micro และการใชซ้มิการด์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไมไ่ดอ้าจทําใหเ้กดิความเสยีหายกบั
การด์หรอืตัวเครือ่ง รวมทัง้ขอ้มลูทีจั่ดเก็บไวใ้นการด์อาจไดรั้บความเสยีหาย
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ไมค่วรตดิสตกิเกอรล์งบนซมิการด์ของคณุ

การใสซ่มิการด์
1 กดเปิดฝาชอ่งใสซ่มิการด์
2 ดงึทีว่างซมิการด์ออก

3 ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่หนา้สมัผัสของการด์หงายขึน้ และใสซ่มิการด์เขา้ไปในทีว่าง
4 ใสท่ีว่างซมิการด์กลับเขา้ที่

การถอดซมิการด์
1 กดเปิดฝาชอ่งใสซ่มิการด์
2 ดงึทีว่างซมิการด์ออก
3 ถอดซมิการด์
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การใสห่รอืถอดการด์หนว่ยความจํา
โปรดใชก้ารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัไดโ้ดยที่ Nokia ใหก้ารรับรองสําหรับใชร่้วมกบั
โทรศัพทน์ีเ้ทา่นัน้ การด์ทีไ่มส่ามารถใชง้านรว่มกนัไดอ้าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่ารด์และ
โทรศัพท ์รวมถงึขอ้มลูทีไ่ดรั้บการจัดเก็บอยูใ่นการด์อกีดว้ย

ไมค่วรตดิสตกิเกอรล์งบนการด์หน่วยความจําของคณุ

การใสก่ารด์หนว่ยความจํา
1 กดเปิดฝาชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา
2 ดงึทีว่างการด์หน่วยความจําออก

3 ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่หนา้สมัผัสของการด์หงายขึน้ และใสก่ารด์หน่วยความจําเขา้ไปในทีว่าง
4 ใสท่ีว่างการด์หน่วยความจํากลับเขา้ที่
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การถอดการด์หนว่ยความจําออก
1 หากโทรศัพทข์องคณุเปิดอยู่ ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไว ้และเลอืก นําการด์หนว่ยความจํา

ออก
2 กดเปิดฝาชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา
3 ดงึทีว่างการด์หน่วยความจําออก
4 การถอดการด์หน่วยความจํา
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การชารจ์
เกีย่วกบัแบตเตอรี่
โทรศัพทข์องคณุมแีบตเตอรีภ่ายในแบบชารจ์ซ้ําไดแ้ละไมส่ามารถถอดออกไดซ้ึง่ไดรั้บการ
รับรองจาก CTIA 1725 ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์สําหรับโทรศัพทรุ่์นนีท้ีไ่ดรั้บการรับรองจาก Nokia
เทา่นัน้ และคณุยังสามารถใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้พือ่ชารจ์โทรศัพทข์องคณุ
อกีดว้ย

อยา่พยายามถอดแบตเตอรีอ่อกจากเครือ่ง นําเครือ่งไปยังจดุบรกิารทีไ่ดรั้บอนุญาตทีใ่กลท้ีส่ดุ
เมือ่ตอ้งการเปลีย่นแบตเตอรี่

คณุสามารถใชก้ารชารจ์ผา่นสาย USB เมือ่ไมม่เีตา้เสยีบทีฝ่าผนังใหใ้ชง้าน คณุสามารถถา่ยโอน
ขอ้มลูขณะทําการชารจ์โทรศัพทไ์ด ้ประสทิธภิาพของพลังงานการชารจ์ผา่นสาย USB จะแตก
ตา่งอยา่งเห็นไดช้ดั และอาจตอ้งใชเ้วลานานในการชารจ์เพือ่ใหโ้ทรศัพทเ์ริม่ตน้ทํางานได ้

เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัผลติภัณฑท์ีม่โีลโก  ้USB-IF หรอืมโีปรแกรมทีส่ามารถใชร้ว่ม
กบั USB-IF ไดอ้ยา่งสมบรูณ์เทา่นัน้

ศนูยจํ์าหน่ายทีไ่ดรั้บอนุญาตอาจมบีรกิารเปลีย่นแบตเตอร ้ ่นกนั

เมือ่พลังงานเหลอืนอ้ย โทรศัพทจ์ะเขา้สูโ่หมดประหยัดพลังงาน หากตอ้งการปิดใชง้านโหมด
ประหยัดพลังงาน ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไว ้และเลอืก เลกิใชง้านโหมดประหยดัฯ เมือ่อยูใ่น
โหมดประหยัดพลังงาน คณุจะไมส่ามารถแกไ้ขการตัง้คา่ของบางแอปพลเิคชัน่ได ้

การชารจ์แบตเตอรี่
แบตเตอรีข่องคณุไดรั้บการชารจ์มาแลว้เป็นบางสว่นจากโรงงาน  แตค่ณุอาจตอ้งชารจ์แบตเตอรี่
อกีครัง้กอ่นเปิดใชง้านโทรศัพทใ์นครัง้แรก

หากเครือ่งแสดงสญัลักษณ์แบตเตอรีอ่อ่น ใหป้ฏบิัตดิังนี้

1 เสยีบอปุกรณ์ชารจ์ทีเ่ตา้รับทีผ่นัง
2 เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัโทรศัพท์
3 เมือ่โทรศัพทแ์สดงวา่ชารจ์แบตเตอรีจ่นเต็มแลว้ ใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากโทรศัพท์

และออกจากเตา้รับทีผ่นัง

คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีต่ามระยะเวลาทีกํ่าหนด และคณุสามารถใชโ้ทรศัพทร์ะหวา่ง
การชารจ์ได ้
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หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏขึน้บน
หนา้จอหรอืกอ่นทีจ่ะสามารถโทรออกได ้

หากไมไ่ดใ้ชแ้บตเตอรีเ่ป็นเวลานาน คณุอาจจําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์แลว้ถอดอปุกรณ์
ชารจ์ออก จากนัน้จงึเชือ่มตอ่อกีครัง้เพือ่เริม่ชารจ์แบตเตอรี่

เคล็ดลบั: และคณุยังสามารถใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ USB ทีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้พือ่ชารจ์แบตเตอรีข่องคณุ

การชารจ์แบตเตอรีด่ว้ย USB
แบตเตอรีตํ่่า แตค่ณุไมม่อีปุกรณ์ชารจ์ใชห่รอืไม่ คณุสามารถใชส้ายเคเบลิ USB ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้
เชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้เชน่ คอมพวิเตอร์

ในการป้องกนัไมใ่หช้อ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์เสยี ใหค้อ่ยๆ เสยีบหรอืถอดสายเคเบลิอปุกรณ์ชารจ์

หากเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอร์ คณุสามารถซงิโครไนซโ์ทรศัพทข์องคณุขณะชารจ์ได ้

การชารจ์ดว้ย USB อาจใชเ้วลานานในการเริม่ชารจ์ และเครือ่งอาจไมช่ารจ์หากคณุเชือ่มตอ่ผา่น
ฮบั USB ทีไ่มม่กีระแสไฟ โทรศัพทอ์าจชารจ์เร็วกวา่หากเสยีบกบัเตา้รับทีผ่นัง
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การเปิดหรอืปิดโทรศพัท์

การเปิด
กดปุ่ มเปิด/ปิด  คา้งไวจ้นกระท่ังโทรศัพทส์ัน่

การปิด
กดคา้งไวท้ีปุ่่ มเปิด/ปิด  แลว้เลอืก ปิดเครือ่ง!

การใชโ้ทรศพัทข์องคณุเป็นคร ัง้แรก
โทรศัพทข์องคณุจะแนะนําคณุในการตดิตัง้เริม่ตน้เมือ่คณุใสซ่มิการด์และเปิดโทรศัพทข์องคณุ
เป็นครัง้แรก หากตอ้งการใชบ้รกิาร Ovi ของ Nokia ทัง้หมด ใหส้รา้งบัญช ีNokia คณุยังสามารถ
คัดลอกรายชือ่และเนือ้หาอืน่ๆ จากโทรศัพทเ์ครือ่งเกา่ของคณุ และสมัครเพือ่รับเคล็ดลับและคํา
แนะนําทีเ่ป็นประโยชน์

ในการสรา้งบัญช ีNokia คณุจําเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัคา่บรกิารการสง่ขอ้มลู โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ หากคณุไมส่ามารถเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ต คณุสามารถสรา้งบัญชภีายหลังได ้

เคล็ดลบั: หากตอ้งการสรา้งและจัดการบัญช  ีNokia ของคณุบนอนิเทอรเ์น็ต ใหไ้ปที่
www.ovi.com

หากคณุยังมบีัญช ีNokia อยูแ่ลว้ ใหล้งชือ่เขา้ใช ้

เคล็ดลบั: คณุลมืรหสัผา่นใชห่รอืไม่ คณุสามารถขอใหส้ง่รหสัผา่นไปหาคณุในรปูแบบของอเีมล
หรอืขอ้ความตัวอกัษรได ้

ใชแ้อปพลเิคชัน่ การสลับโทรศัพท ์เพือ่คัดลอกเนือ้หาของคณุ เชน่

• รายชือ่
• ขอ้ความ
• ภาพและวดิโีอ
• การตัง้คา่สว่นบคุคล

เมือ่สรา้งบัญชอีเีมลแลว้ คณุสามารถตัง้คา่ถาดเขา้ของคณุใหแ้สดงบนหนา้จอหลัก เพือ่ใหค้ณุ
สามารถเชค็อเีมลไดอ้ยา่งงา่ยดาย

การเร ิม่ตน้ใชง้าน 15

http://www.ovi.com


หากคณุตอ้งการโทรฉุกเฉนิในระหวา่งขัน้ตอนการตดิตัง้  ใหก้ดปุ่ มเมนู

การคดัลอกรายชือ่หรอืภาพจากโทรศพัทเ์ครือ่งเกา่
ตอ้งการคัดลอกขอ้มลูสําคัญจากโทรศัพท์ Nokia เครือ่งเกา่ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้และเริม่ใชโ้ทรศัพท์
เครือ่งใหมอ่ยา่งรวดเร็วหรอืไม่ ใชแ้อปพลเิคชัน่ การสลับโทรศัพท ์เพือ่คัดลอก ตัวอยา่งเชน่ ราย
ชือ่ รายการปฏทินิ และรปูภาพไปยังโทรศัพทเ์ครือ่งใหมข่องคณุโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > เครือ่งมอื > ต ัง้คา่เครือ่ง และ ถา่ยโอนขอ้มลู

หากโทรศัพท ์Nokia เครือ่งเกา่ของคณุไมม่แีอปพลเิคชัน่ การสลับโทรศัพท ์โทรศัพทเ์ครือ่ง
ใหมข่องคณุจะสง่แอปพลเิคชัน่มาในขอ้ความ เปิดขอ้ความในโทรศัพทเ์ครือ่งเกา่ และทําตามคํา
แนะนํา

1 เลอืกอปุกรณ์ทีค่ณุตอ้งการเชือ่มตอ่ และจับคูอ่ปุกรณ์ ตอ้งมกีารเปิดใชง้าน Bluetooth
2 หากอปุกรณ์อกีเครือ่งตอ้งการใหร้ะบรุหสัผา่น ใหป้้อนรหสัผา่น คณุตอ้งป้อนรหสัผา่นซึง่คณุ

สามารถกําหนดไดด้ว้ยตัวเอง ในอปุกรณ์ทัง้สองเครือ่ง อปุกรณ์บางตัวมกีารกําหนดรหสัผา่น
ไวแ้ลว้ สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์
รหสัผา่นจะใชไ้ดสํ้าหรับการเชือ่มตอ่ปัจจบุันเทา่นัน้

3 เลอืกเนือ้หาและ ตกลง

บญัช ีNokia และบรกิาร Ovi ของ Nokia
เมือ่คณุเปิดโทรศัพทค์รัง้แรก คณุจะไดรั้บแจง้ใหส้รา้งหรอืลงชือ่เขา้ใชบ้ัญช ีNokia เพือ่ใหค้ณุ
สามารถเขา้ถงึบรกิาร Ovi ของ Nokia ได ้

ดว้ยบรกิาร Ovi คณุสามารถ:

• ดสูถานะเพือ่นของคณุในบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมตา่งๆ
• ดาวนโ์หลดเกมส ์แอปพลเิคชัน่ วดิโีอ รปูภาพ ลักษณะ และเสยีงเรยีกเขา้จากรา้นคา้ Ovi
• ไปยังสถานทีท่ีค่ณุตอ้งการจะไปดว้ยการนําทางทางรถยนตแ์ละการเดนิเทา้ฟรี
• สํารองและจัดการรายชือ่ในบรกิารอนิเทอรเ์น็ต Ovi

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบับรกิาร Ovi ใหไ้ปที ่www.ovi.com

16 การเร ิม่ตน้ใชง้าน
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การต ัง้คา่โทรศพัท์
หากตอ้งการกําหนดการตัง้คา่พืน้ฐานสําหรับโทรศัพทข์องคณุ  ใหเ้ลอืก เมนู > แอปพลิ
เคช ัน่ > เครือ่งมอื > ต ัง้คา่เครือ่ง คณุสามารถใชว้ดิเจ็ตการตัง้คา่โทรศัพทเ์พือ่ทําสิง่ต่อไปนี้

• คัดลอกรายชือ่ ภาพ และเนือ้หาอืน่จากโทรศัพท์ Nokia เครือ่งเกา่ของคณุ
• ปรับแตง่โทรศัพทข์องคณุ โดยการเปลีย่นเสยีงเรยีกเขา้และลักษณะหนา้จอ
• ตัง้คา่อเีมล
• อพัเดตซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ์ของคณุ

การใชคู้ม่อืผูใ้ชใ้นโทรศพัท์

 เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > คูม่อืผูใ้ช้

การเปิดคูม่อืผูใ้ชจ้ากแอปพลเิคช ัน่
เลอืก ตวัเลอืก > คูม่อืผูใ้ช ้ซึง่จะมอียูเ่ฉพาะในบางแอปพลเิคชัน่เทา่นัน้

การคน้หาคูม่อืผูใ้ช้
เมือ่คูม่อืผูใ้ชเ้ปิดขึน้ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > คน้หา และป้อนตัวอกัษรหรอืคําในชอ่งคน้หา

การสลบัระหวา่งคูม่อืผูใ้ชแ้ละแอปพลเิคช ัน่
กดปุ่ มเมนูคา้งไว ้ปัดซา้ยหรอืขวา และเลอืกแอปพลเิคชัน่ทีต่อ้งการ

 ระบลุงิคเ์พือ่ไปยังหนา้เว็บ ลงิคไ์ปยังหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งอาจอยูส่ว่นทา้ยของคําแนะนํา

การตดิต ัง้ Nokia Ovi Suite บนคอมพวิเตอร์

ดว้ยแอปพลเิคชัน่สําหรับคอมพวิเตอร์ Nokia Ovi Suite คณุสามารถจัดการเนือ้หาบนโทรศัพท์
และซงิคเ์นือ้หากบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัได  ้และคณุยังสามารถอพัเดตโทรศัพทด์ว้ย
ซอฟตแ์วรล์า่สดุ และดาวนโ์หลดแผนทีไ่ด ้

ดาวนโ์หลด Nokia Ovi Suite เวอรช์นัลา่สดุจาก www.ovi.com/suite ลงในคอมพวิเตอรข์อง
คณุ

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั Nokia Ovi Suite ใหไ้ปที ่www.ovi.com/suite

หากตอ้งการตรวจสอบวา่ Nokia Ovi Suite รองรับระบบปฏบัิตกิารใดบา้ง ใหไ้ปที่
www.nokia.com/support

การใชง้านเบือ้งตน้

การดาํเนนิการบนหนา้จอแบบสมัผสั
ในการใชง้านกบัอนิเทอรเ์ฟซผูใ้ช  ้ใหแ้ตะหรอืแตะหนา้จอสมัผัสคา้งไว ้
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การเปิดแอปพลเิคช ัน่หรอืสว่นประกอบอืน่ๆ ของหนา้จอ
แตะแอปพลเิคชัน่หรอืสว่นประกอบ

การเขา้ใชง้านฟงักช์นัอยา่งรวดเร็ว
แตะทีร่ายการคา้งไว ้เมนูป็อบอพัทีม่ตีัวเลอืกทีใ่ชไ้ดจ้ะเปิดขึน้ ตัวอยา่งเชน่ ในการสง่ภาพหรอื
ลบนาฬกิาปลกุ ใหแ้ตะทีภ่าพหรอืนาฬกิาปลกุคา้งไว  ้และจากเมนูป๊อปอพั ใหเ้ลอืกตัวเลอืกที่
เหมาะสม

หากคณุแตะทีห่นา้จอหลักคา้งไว  ้โหมดแกไ้ขจะเปิดขึน้

18 การใชง้านเบือ้งตน้



การลากรายการ

แตะทีร่ายการคา้งไว ้และเลือ่นนิว้ไปมาบนหนา้จอ รายการจะตามไปกบันิว้ของคณุ
คณุสามารถลากรายการในหนา้จอหลักหรอืเมนูหลัก  เมือ่คณุเปิดใชโ้หมดแกไ้ขแลว้

การปดั

วางนิว้ของคณุบนหนา้จอ และคอ่ยๆ เลือ่นนิว้ของคณุไปยังทศิทางทีต่อ้งการ
ตัวอยา่งเชน่ เมือ่คณุคณุกําลังดรูปูภาพ หากตอ้งการดภูาพถัดไป ใหปั้ดไปทางซา้ย

การเลือ่นในรายการหรอืเมนู
วางนิว้ของคณุบนหนา้จอ เลือ่นนิว้ขึน้หรอืลงอยา่งรวดเร็วบนหนา้จอ แลว้ยกนิว้ขึน้ เนือ้หาบน
หนา้จอจะเลือ่นไปตามความเร็วและทศิทางของการปลอ่ย ในการเลอืกรายการจากรายการที่
เลือ่นไดเ้พือ่หยดุการเคลือ่นที่ แตะทีร่ายการนัน้
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การขยาย
วางนิว้สองนิว้ไวบ้นรายการ เชน่ รปูภาพหรอืเว็บเพจ แลว้แยกนิว้ออกจากกนั

การยอ่
วางนิว้สองนิว้บนรายการ และเลือ่นนิว้ใหช้ดิกนั

เคล็ดลบั: นอกจากนี้ คณุสามารถแตะทีร่ายการนัน้สองครัง้เพือ่ยอ่หรอืขยาย

สว่นประกอบบนหนา้จอหลกัแบบอนิเทอรแ์อคทฟี
สว่นประกอบบนหนา้จอหลักเป็นแบบอนิเตอรแ์อคทฟี ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถเปลีย่นวนัทีแ่ละ
เวลา ตัง้การปลกุ เขยีนรายการปฏทินิ หรอืแกไ้ขรปูแบบบนหนา้จอหลักไดโ้ดยตรง เป็นตน้

การต ัง้เวลาปลกุ
เลอืกนาฬกิา (1)

การเปิดใชห้รอืแกไ้ขรปูแบบ
เลอืกรปูแบบ (2)

การดหูรอืแกไ้ขกาํหนดการ
เลอืกวนัที ่(3)

การดเูบอรท์ีไ่มไ่ดร้บัสายหรอืขอ้ความทีย่งัไมไ่ดอ้า่น
เลอืกพืน้ทีก่ารแจง้เตอืน (4)
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การด ูWLAN ทีใ่ชไ้ดห้รอืจดัการการเชือ่มตอ่ Bluetooth
เลอืกพืน้ทีก่ารแจง้เตอืน (4)

การแกไ้ขการต ัง้คา่การเชือ่มตอ่
เลอืกพืน้ทีก่ารแจง้เตอืน (4) และ 

ในมมุมองอืน่ๆ คณุสามารถเลอืกพืน้ทีก่ารแจง้เตอืน (4) และทําดังนี้

• การแกไ้ขการตัง้คา่การเชือ่มตอ่
• เปิดนาฬกิา และตัง้การปลกุ
• ดสูถานะแบตเตอรี ่และเปิดใชง้านโหมดประหยัดพลังงาน
• ดกูารแจง้เตอืนของเบอรท์ีไ่มไ่ดรั้บสายหรอืขอ้ความทียั่งไมไ่ดอ้า่น
• เปิดตัวชว่ยตัง้คา่ WLAN และเชือ่มตอ่ WLAN
• จัดการการเชือ่มตอ่ Bluetooth

การสลบัระหวา่งแอปพลเิคช ัน่ทีเ่ปิดอยู่
คณุสามารถดวูา่แอปพลเิคชัน่หรอืงานใดทีกํ่าลังเปิดอยูใ่นพืน้หลัง  และสลับระหวา่งแอปพลิ
เคชัน่หรอืงานนัน้ๆ

กดปุ่ มเมนูคา้งไว ้ปัดซา้ยหรอืขวา และเลอืกแอปพลเิคชัน่ทีต่อ้งการ

แอปพลเิคชัน่ทีทํ่างานอยูใ่นพืน้หลังจะเป็นการเพิม่การใชพ้ลังงานแบตเตอรีแ่ละการใชห้น่วย
ความจํา หากตอ้งการปิดแอปพลเิคชัน่ทีไ่มใ่ชง้าน ใหเ้ลอืก 

เคล็ดลบั: ในการปิดแอปพลเิคชัน่ทีเ่ปิดอยูทั่ง้หมด ใหเ้ลอืกตัวสลับงานคา้งไว ้และจากเมนูป็อป
อพั เลอืก ปิดท ัง้หมด
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การเขยีนขอ้ความ
การป้อนขอ้ความดว้ยแป้นพมิพเ์สมอืนจรงิ
การใชแ้ป้นพมิพเ์สมอืนจรงิ
ในการเปิดใชง้านแป้นพมิพเ์สมอืนจรงิ ใหเ้ลอืกชอ่งสําหรับป้อนขอ้ความ คณุสามารถใชแ้ป้น
พมิพเ์สมอืนจรงิไดทั้ง้ในโหมดแนวนอนและแนวตัง้

1 แป้นพมิพเ์สมอืนจรงิ
2 ปุ่ มปิด - ปิดแป้นพมิพเ์สมอืนจรงิ
3 ปุ่ ม Shift และ Caps Lock – หากตอ้งการป้อนอกัขระตัวพมิพใ์หญข่ณะเขยีนตัวพมิพเ์ล็ก

หรอืป้อนอกัขระตัวพมิพเ์ล็กขณะเขยีนตัวพมิพใ์หญ่ ใหเ้ลอืกปุ่ มนีก้อ่นป้อนอกัขระ หาก
ตอ้งการเปิดใชง้านโหมด Caps Lock ใหก้ดปุ่ มนีส้องครัง้ เสน้ทีอ่ยูใ่ตปุ้่ มแสดงวา่เปิดใช ้
งาน Caps Lock แลว้

4 ชว่งอกัขระ - ใหเ้ลอืกปุ่ มชว่งอกัขระทีต่อ้งการ เชน่ ตัวเลข หรอือกัขระพเิศษ
5 ปุ่ มลกูศร - เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปทางซา้ยหรอืขวา
6 แถบ Space - เวน้วรรค
7 เมนูการป้อน – เปิดใชง้านระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมตั ิหรอืเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
8 ปุ่ ม Enter – ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปไวใ้นแถวหรอืชอ่งป้อนขอ้ความถัดไป ฟังกช์นัเพิม่เตมิขึน้อยู่

กบับรบิททีใ่ชง้านอยู่ ตัวอยา่งเชน่ ในชอ่งทีอ่ยูเ่ว็บของเว็บเบราเซอร์ ปุ่ มนีทํ้าหนา้ทีเ่ป็น
ไอคอนไป (Go)

9 ปุ่ ม Backspace - ลบตัวอกัษร

การสลบัระหวา่งแป้นพมิพเ์สมอืนจรงิและปุ่ มกดในโหมดแนวต ัง้
เลอืก  > ปุ่ มกดตวัอกัษรและตวัเลข หรอื แป้นพมิพ ์QWERTY

การเพิม่เครือ่งหมายเนน้เสยีงใหอ้กัขระ
เลอืกอกัขระคา้งไว ้

การเปิดใชง้านระบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตัดิว้ยแป้นพมิพเ์สมอืนจรงิ
ระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัตอิาจใชไ้มไ่ดใ้นบางภาษา

1 เลอืก  > ตวัเลอืกป้อนขอ้มลู > ใชง้านตวัชว่ยสะกดคาํ  จะปรากฏขึน้
2 เริม่เขยีนคํา โทรศัพทข์องคณุจะแนะนําคําทีเ่ป็นไปไดข้ณะทีค่ณุเขยีนขอ้ความ เมือ่คําทีถ่กู

ตอ้งปรากฏขึน้ ใหเ้ลอืกคํานัน้
3 หากคําดังกลา่วไมม่อียูใ่นพจนานุกรม โทรศัพทข์องคณุจะแนะนําคําอืน่จากพจนานุกรม ใน

การเพิม่คําใหมล่งในพจนานุกรม ใหเ้ลอืกคําทีค่ณุไดเ้ขยีน
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การปิดการใชง้านโหมดชว่ยสะกดคําอตัโนมตั ิ
เลอืก  > ตวัเลอืกป้อนขอ้มลู > เลกิใชง้านการทํานาย

การแกไ้ขการต ัง้คา่การป้อนขอ้ความ
เลอืก  > ตวัเลอืกป้อนขอ้มลู > การต ัง้คา่

การป้อนขอ้ความดว้ยปุ่ มกดเสมอืนจรงิ
การใชปุ้่ มกดเสมอืนจรงิ
หากคณุตอ้งการใชปุ้่ มกดตัวอกัษรและตัวเลขเมือ่พมิพใ์นโหมดแนวตัง้ คณุสามารถสลับจาก
แป้นพมิพเ์สมอืนจรงิเป็นปุ่ มกดเสมอืนจรงิได ้

1 เลอืกชอ่งป้อนขอ้ความ
2 เลอืก  > ปุ่ มกดตวัอกัษรและตวัเลข

1 ปุ่ มตัวเลข
2 * - ป้อนอกัขระพเิศษ หรอืเมือ่เปิดใชง้านโหมดชว่ยสะกดคําอตัโนมัตแิละมกีารขดีเสน้ใตท้ี่

คํานัน้ เครือ่งจะแสดงตัวเลอืกคําทีเ่ป็นไปได ้
3 ปุ่ ม Shift - เปลีย่นตัวพมิพใ์หญ่-เล็ก ในการเปิดหรอืปิดใชง้านโหมดชว่ยสะกดคําอัตโนมัติ

ใหเ้ลอืกปุ่ มนีส้องครัง้อยา่งรวดเร็ว ในการสลับระหวา่งโหมดตัวอกัษรและโหมดตัวเลข ให ้
เลอืกปุ่ มนีค้า้งไว ้

4 ปุ่ มปิด - ปิดปุ่ มกดเสมอืนจรงิ
5 ปุ่ มลกูศร - เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปทางซา้ยหรอืไปทางขวา
6 เมนูการป้อน - เปิดใชง้านระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมตั ิเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน หรอืสลับไป

ใชแ้ป้นพมิพเ์สมอืนจรงิ
7 ปุ่ ม Backspace - ลบอกัขระ
8 สญัลักษณ์การป้อนขอ้ความ (หากม)ี - แสดงใหท้ราบวา่เป็นตัวพมิพใ์หญห่รอืตัวพมิพเ์ล็ก

และมกีารเปิดใชง้านโหมดตัวอกัษรหรอืตัวเลข หรอืเปิดใชง้านโหมดชว่ยสะกดคําอตัโนมัติ
อยูห่รอืไม่
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การเปิดใชง้านการป้อนขอ้ความแบบเดมิดว้ยปุ่ มกดเสมอืนจรงิ
กด # เร็วๆ สองครัง้

การป้อนตวัอกัษร
1 กดปุ่ มตัวเลข (1-9) ซ้ําๆ จนกระท่ังตัวอักษรทีต่อ้งการปรากฎ โดยปุ่ มตัวเลขแตล่ะปุ่ มจะมตีัว

อกัษรอยูม่ากกวา่ทีป่รากฏบนปุ่ มนัน้ๆ
2 หากตัวอกัษรตัวถัดไปอยูใ่นปุ่ มเดยีวกบัปุ่ มทีค่ณุใชอ้ยู่ ใหร้อจนกระท่ังเคอรเ์ซอรป์รากฏขึน้

หรอืใชปุ้่ มลกูศรเพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปขา้งหนา้ และเลอืกปุ่ มอกีครัง้

การเวน้วรรค
เลอืก 0

การเลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยงับรรทดัถดัไป
กด 0 เร็วๆ สามครัง้

การเปิดใชง้านระบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตัดิว้ยปุ่ มกดเสมอืนจรงิ
ระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัตจิะใชพ้จนานุกรมในตัวเครือ่ง ซึง่คณุสามารถเพิม่คําใหมไ่ด ้ระบบ
ชว่ยสะกดคําอตัโนมัตอิาจใชไ้มไ่ดใ้นบางภาษา

1 เลอืก  > เปิดใชง้านตวัชว่ยสะกดคํา
2 หากตอ้งการเขยีนคําทีต่อ้งการ ใหใ้ชปุ้่ ม 2-9 เลอืกแตล่ะปุ่ มเพยีงหนึง่ครัง้สําหรับการป้อน

ตัวอกัษรหนึง่ตัว ตัวอยา่งเชน่ หากตอ้งการเขยีนคําวา่ Nokia เมือ่เลอืกพจนานุกรมภาษา
องักฤษแลว้ ใหเ้ลอืก 6 สําหรับ N, 6 สําหรับ o, 5 สําหรับ k, 4 สําหรับ I และ 2 สําหรับ a
คําทีแ่นะนําจะเปลีย่นไปทกุครัง้ทีเ่ลอืกปุ่ ม

3 หากคํานัน้ไมถ่กูตอ้ง ใหเ้ลอืก * ซ้ําๆ จนกวา่คําทีถ่กูตอ้งจะปรากฏขึน้ หากคําดังกลา่วไมม่ี
อยูใ่นพจนานุกรม ใหเ้ลอืก สะกด และป้อนคําโดยใชร้ะบบป้อนตัวอักษรแบบปกต ิและเลอืก
ตกลง
หาก ? ปรากฏขึน้หลังคํา แสดงวา่คําดังกลา่วไมม่อียูใ่นพจนานุกรม หากตอ้งการเพิม่คําลง
ในพจนานุกรม ใหเ้ลอืก * ป้อนคําโดยใชร้ะบบป้อนตัวอกัษรแบบปกต ิและเลอืก ตกลง

4 หากตอ้งการเวน้วรรค ใหเ้ลอืก 0 หากตอ้งการใสเ่ครือ่งหมายวรรคตอนท่ัวไป ใหเ้ลอืก 1
แลว้เลอืก * ซ้ําๆ จนกวา่เครือ่งหมายวรรคตอนทีถ่กูตอ้งจะปรากฏขึน้

5 เริม่เขยีนคําถัดไป

การเลกิใชง้านระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมตั ิ
เลอืก # สองครัง้อยา่งรวดเร็ว

ระบบชว่ยสะกดคาํภาษาไทย
เฉพาะโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีม่เีมนูภาษาไทยเทา่นัน้ จงึจะรับขอ้ความภาษาไทยได ้คณุจะสามารถ
ใสส่ระหรอืพยัญชนะไดห้ลังจากเขยีนตัวอกัษรนําภาษาตามแบบแผนภาษาไทยแลว้เทา่นัน้
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การเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีนเป็นภาษาไทย
แตะชอ่งป้อนขอ้ความ และเลอืก  > ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน และภาษาไทย  และ  จะ
ปรากฏขึน้

หากตอ้งการเขยีน "คดิถงึ U ;-)" ใหทํ้าดังนี้

1 ในการใส ่ค ใหเ้ลอืก 1 สีค่รัง้
2 เลอืก * และสระสําหรับ คิ
3 ในการใส ่ด ใหเ้ลอืก 5 หนึง่ครัง้
4 ในการใส ่ถ ใหเ้ลอืก 5 สามครัง้
5 เลอืก * และสระสําหรับ ถึ
6 ในการใส ่ง ใหเ้ลอืก 2 สองครัง้
7 หากตอ้งการเวน้วรรค ใหเ้ลอืก 0
8 หากตอ้งการเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีนเป็นภาษาองักฤษ ใหเ้ลอืก  > ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน และ

English
9 ในการใส ่U ใหเ้ลอืก 8 สองครัง้
10 หากตอ้งการเวน้วรรค ใหเ้ลอืก 0
11 เลอืก * แลว้เลอืก ;
12 เลอืก * แลว้เลอืก –
13 เลอืก * แลว้เลอืก )

การกาํหนดภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ป้อนแบบสมัผสั > ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน

การเปลีย่นภาษาขณะกาํลงัเขยีน
เลอืก  > ตวัเลอืกป้อนขอ้มลู > ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน หรอื  > ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน

ตัวเลอืกทีส่ามารถใชง้านไดอ้าจแตกตา่งกนั

สญัลกัษณ์บนจอภาพ
สญัลกัษณ์ท ัว่ไป

มกีารล็อคหนา้จอสมัผัสและปุ่ ม
โทรศัพทจ์ะแจง้เตอืนโดยไมส่ง่เสยีงเมือ่มสีายเรยีกเขา้หรอืขอ้ความเขา้
มกีารตัง้ปลกุ
มกีารเปิดใชง้านรปูแบบทีต่ัง้เวลา
คณุมเีหตกุารณ์ในปฏทินิทีพ่ลาดไป
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เครือ่งหมายการโทร

มบีคุคลพยายามโทรถงึคุณ
คณุกําลังใชง้านโทรศัพทส์ายทีส่องอยู่ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
สายทีโ่ทรเขา้มาจะถกูโอนไปทีเ่บอรอ์ืน่ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) หากคณุมี
สายโทรศัพทส์องสาย หมายเลขจะแสดงสายทีเ่ปิดใชง้านอยู่
โทรศัพทข์องคณุพรอ้มสําหรับการโทรสายอนิเตอรเ์น็ต

สญัลกัษณ์ขอ้ความ

คณุมขีอ้ความทียั่งไมไ่ดอ้า่น ถา้สญัลักษณ์กะพรบิ แสดงวา่โฟลเดอรถ์าดเขา้ของคณุ
อาจเต็ม
มขีอ้ความรอสง่อยูใ่นโฟลเดอรถ์าดออก

สญัลกัษณ์เครอืขา่ย

โทรศัพทข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย GSM (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
โทรศัพทข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย 3G (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
มกีารเปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลู GPRS (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)  แสดงวา่พักการ
เชือ่มตอ่ชัว่คราว และ  แสดงวา่กําลังเปิดหรอืปิดการเชือ่มตอ่อยู่
มกีารเปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลู EGPRS (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)  แสดงวา่พัก
การเชือ่มตอ่ชัว่คราว และ  แสดงวา่มกีารสรา้งการเชือ่มตอ่
มกีารเปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลู 3G (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)  แสดงวา่พักการ
เชือ่มตอ่ชัว่คราว และ  แสดงวา่มกีารสรา้งการเชือ่มตอ่
มกีารเปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลู HSPA (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)  แสดงวา่พักการ
เชือ่มตอ่ชัว่คราว และ  แสดงวา่มกีารสรา้งการเชือ่มตอ่
มกีารเชือ่มตอ่ WLAN  แสดงวา่การเชือ่มตอ่มกีารเขา้รหสั และ  แสดงวา่การ
เชือ่มตอ่นัน้ไมม่กีารเขา้รหัส

เครือ่งหมายแสดงการเชือ่มตอ่

Bluetooth มกีารเปิดใชง้าน  แสดงวา่โทรศัพทข์องคุณกําลังสง่ขอ้มลู หาก
สญัลักษณ์กะพรบิ แสดงวา่เครือ่งของคณุกําลังทําการเชือ่มตอ่ไปยังอปุกรณ์อกีเครือ่ง
เชือ่มตอ่สายเคเบลิ USB เขา้กบัโทรศัพทข์องคณุแลว้
GPS ทํางานอยู่
เครือ่งกําลังซงิโครไนซข์อ้มลู
เชือ่มตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชง้านร่วมกนัไดเ้ขา้กบัโทรศัพทข์องคณุแลว้
เชือ่มตอ่สายสญัญาณออกโทรทัศนท์ีใ่ชง้านร่วมกันไดเ้ขา้กบัโทรศัพทข์องคุณแลว้
เชือ่มตอ่เท็กซโ์ฟนทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ขา้กบัโทรศัพทข์องคณุแลว้
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การคน้หาในโทรศพัทข์องคณุและในอนิเทอรเ์น็ต

 ดว้ยแอปพลเิคชัน่ คน้หา คณุสามารถคน้หารายการใดๆ ในโทรศัพทข์องคณุได ้

1 เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > คน้หา
2 ป้อนคําคน้หาในชอ่งคน้หา หรอืเรยีกดปูระเภทเนือ้หา

เคล็ดลบั: คณุสามารถเพิม่วดิเจ็ตการคน้หาลงในหนา้จอหลัก ดว้ยวดิเจ็ดการคน้หา คณุยัง
สามารถคน้หาจากอนิเทอรเ์น็ต แตะหนา้จอหลักคา้งไว ้และเลอืก  และวดิเจ็ตการคน้หาจาก
รายการ

การใชโ้ทรศพัทข์องคณุในแบบออฟไลน์
ในสถานทีท่ีค่ณุไมต่อ้งการโทรออกหรอืรับสาย คณุยังสามารถเขา้ใชป้ฏทินิ รายการรายชือ่ และ
เกมสอ์อฟไลนไ์ด ้หากคณุเปิดใชง้านรปูแบบออฟไลน์ ปิดเครือ่งเมือ่ไมไ่ดรั้บอนุญาตใช ้
โทรศัพทม์อืถอื หรอืในกรณีทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนหรอืกอ่ใหเ้กดิอนัตราย

ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืกรปูแบบ และ ออฟไลน์

เมือ่เปิดใชง้านรปูแบบออฟไลน์ การเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยเซลลลูารจ์ะปิดลง จะมกีารป้องกนัไม่
ใหใ้ชส้ญัญาณความถึว่ทิยรุะหวา่งเครือ่งกบัเครอืขา่ยเซลลลูาร์ หากคณุพยายามสง่ขอ้ความ
ขอ้ความนัน้จะอยูใ่นโฟลเดอรถ์าดออก และจะถกูสง่เฉพาะเมือ่มกีารเปิดใชง้านรปูแบบอืน่

และคณุยังสามารถใชโ้ทรศัพทไ์ดโ้ดยไมต่อ้งใสซ่มิการด์ ปิดเครือ่ง แลว้ถอดซมิการด์ออก เมือ่
คณุเปิดเครือ่งอกีครัง้ รปูแบบออฟไลนจ์ะเปิดใชง้าน

ขอ้สําคญั: ในรปูแบบออฟไลน์ คณุไมส่ามารถโทรออกหรอืรับสาย หรอืใชค้ณุสมบัตอิืน่ๆ ที่
ตอ้งอยูใ่นพืน้ทีใ่หบ้รกิารเครอืขา่ยเซลลลูาร์ คณุอาจสามารถโทรตดิตอ่เบอรโ์ทรฉุกเฉนิอยา่ง
เป็นทางการทีต่ัง้โปรแกรมไวใ้นเครือ่งของคณุได  ้ในการโทรออก คณุตอ้งเปลีย่นเป็นรปูแบบอืน่
เสยีกอ่น

เมือ่เปิดใชง้านรปูแบบออฟไลน์ คณุยังคงสามารถเชือ่มตอ่ WLAN เพือ่อา่นอเีมลหรอืเรยีกดู
อนิเทอรเ์น็ตได ้เป็นตน้ นอกจากนี้ คณุสามารถใช ้Bluetooth ได ้

โปรดจําไวว้า่จะตอ้งดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัยทีกํ่าหนดไว ้

การยดือายแุบตเตอรี่
หากดเูหมอืนวา่คณุมักจะมองหาอปุกรณ์ชารจ์อยูเ่สมอ  เรามขีัน้ตอนทีค่ณุสามารถลดการใช ้
พลังงานโทรศัพทข์องคณุได ้

• ชารจ์แบตเตอรีใ่หเ้ต็มเสมอ
• เมือ่อยูใ่นโหมดประหยัดพลังงาน การตัง้คา่โทรศัพท ์เชน่ โหมดระบบ และภาพพักหนา้จอ

จะไดรั้บการปรับใชอ้ยา่งเหมาะสม
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การเปิดใชง้านโหมดประหยดัพลงังาน
กดคา้งไวท้ีปุ่่ มเปิด/ปิด  แลว้เลอืก เปิดใชโ้หมดประหยดัฯ หากตอ้งการปิดใชง้านโหมด
ประหยัดพลังงาน ใหก้ดคา้งไวท้ีปุ่่ มเปิด/ปิด  แลว้เลอืก เลกิใชง้านโหมดประหยดัฯ

ปิดแอปพลเิคช ัน่ทีไ่มใ่ชง้าน
กดปุ่ มเมนูคา้งไว ้ใชน้ิว้ปัดจนกวา่แอปพลเิคชัน่ทีต่อ้งการจะปรากฏ และเลอืก 

เสยีง ลกัษณะ และเอฟเฟ็กต์
• ปิดแบบเสยีงทีไ่มจํ่าเป็น เชน่ เสยีงปุ่ มกด
• ใชห้ฟัูงทีม่สีาย แทนการใชลํ้าโพง
• เปลีย่นระยะหมดเวลาทีห่นา้จอเครือ่งจะดับลง

การต ัง้ระยะหมดเวลา
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จอภาพ > เวลาแสงสวา่ง

การเปิดใชล้กัษณะและภาพพืน้หลงัทีม่คีวามสวา่งนอ้ย
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ ลกัษณะ > ท ัว่ไป หากตอ้งการเปลีย่นภาพพืน้หลัง บนหนา้จอ
หลัก ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เปลีย่นภาพพืน้หลงั

การปิดใชง้านเอฟเฟ็กตภ์าพเคลือ่นไหวในพืน้หลงั
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ ลกัษณะ > ท ัว่ไป > ตวัเลอืก > เอฟเฟ็กตล์กัษณะ > ปิด

การลดความสวา่งของหนา้จอ
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จอภาพ > ความสวา่ง

การเลกิใชง้านภาพพกัหนา้จอ นาฬกิาเรอืนใหญ่
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ ลกัษณะ > ภาพพกัหนา้จอ > ไมม่ี

การใชง้านเครอืขา่ย
• หากคณุกําลังฟังเพลงหรอืใชโ้ทรศัพท์ แตไ่มต่อ้งการโทรออกหรอืรับสาย ใหเ้ปิดใชง้านรปู

แบบออฟไลน์
• ตัง้คา่ใหโ้ทรศัพทข์องคณุตรวจสอบอเีมลใหมใ่หถ้ีน่อ้ยลง
• ใชก้ารเชือ่มตอ่ WLAN เพือ่เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตแทนการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต (GPRS

หรอื 3G)
• หากโทรศัพทข์องคณุไดรั้บการตัง้คา่ใหใ้ชทั้ง้เครอืขา่ย GSM และ 3G (โหมดคู)่ โทรศัพท์

จะใชพ้ลังงานมากขึน้ในการคน้หาเครอืขา่ย 3G

การต ัง้คา่โทรศพัทข์องคณุใหใ้ชเ้ฉพาะเครอืขา่ย GSM
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > เครอืขา่ย > โหมดระบบ > GSM
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การปิดการใชง้าน Bluetooth เมือ่ไมจํ่าเป็นตอ้งใช้
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth > Bluetooth > ปิด

การหยดุการสแกนหา WLAN ทีพ่รอ้มใชง้าน
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > WLAN > ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > แสดงความ
พรอ้ม WLAN > ไมต่อ้ง

สรา้งการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต (3G หรอื GPRS) เมือ่จําเป็นตอ้งใชเ้ทา่น ัน้
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > การต ัง้คา่การจดัการ > ขอ้มลูแพคเก็ต >
การเชือ่มตอ่ GPRS > เมือ่ตอ้งการ

การปรบัต ัง้คา่

รปูแบบ
เกีย่วกบัรปูแบบ

 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > รปูแบบ

กําลังรอรับสายแตไ่มต่อ้งการใหโ้ทรศัพทด์ังใชห่รอืไม่ โทรศัพทข์องคณุมกีลุม่การตัง้คา่ทีห่ลาก
หลายเรยีกวา่รูปแบบ ซึง่คณุสามารถปรับตัง้คา่สําหรับเหตกุารณ์และสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกตา่ง
กนั นอกจากนี้ คณุสามารถสรา้งรูปแบบของคณุเองได ้

คณุสามารถปรับตัง้คา่รปูแบบดว้ยวธิตีอ่ไปนี้

• เปลีย่นเสยีงเรยีกเขา้และเสยีงเตอืนขอ้ความ
• ปรับระดับเสยีงของเสยีงเรยีกเขา้และเสยีงปุ่ มกดได ้
• ปิดเสยีงปุ่ มกดและเสยีงแจง้เตอืน
• เปิดใชก้ารสัน่เตอืน
• ตัง้คา่โทรศัพทใ์หพ้ดูชือ่ของรายชือ่ทีโ่ทรเขา้

การปรบัต ัง้คา่แบบเสยีงของคณุ
คณุสามารถปรับตัง้คา่แบบเสยีงในอปุกรณ์ของคณุสําหรับแตล่ะรูปแบบได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > รปูแบบ

1 เลอืกรูปแบบทีต่อ้งการ
2 เลอืก ปรบัต ัง้คา่ แลว้เลอืกตัวเลอืกทีต่อ้งการ

เคล็ดลบั: ดาวนโ์หลดเสยีงเรยีกเขา้จากรา้นคา้ Ovi หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัรา้นคา้
Ovi ใหไ้ปที ่www.ovi.com
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การปิดเสยีงโทรศพัทข์องคณุ
หากมกีารเปิดใชร้ปูแบบเงยีบ เสยีงเรยีกเขา้และเสยีงเตอืนทัง้หมดจะถกูปิด เปิดใชรู้ปแบบนีเ้มือ่
คณุอยูใ่นโรงภาพยนตรห์รอืในหอ้งประชมุ

ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืกรปูแบบ และ เงยีบ

การเปลีย่นรปูแบบสําหรบัใชใ้นการประชุมหรอืนอกอาคาร
เมือ่เปิดใชง้านรปูแบบการประชมุ โทรศัพทข์องคณุจะสง่เสยีงดังหนึง่ครัง้แทนทีจ่ะเลน่เสยีง
เรยีกเขา้ เมือ่เปิดใชง้านรปูแบบนอกอาคาร เสยีงเรยีกเขา้จะดังกวา่เดมิ เพือ่ทีค่ณุจะไดไ้มพ่ลาด
การรับสายในสภาพแวดลอ้มทีม่เีสยีงดงั

ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืกรปูแบบ และ การประชุม หรอื นอกอาคาร

การสรา้งรปูแบบใหม่
คณุจะทําใหโ้ทรศัพทต์รงกบัความตอ้งการทีทํ่างาน ทีม่หาวทิยาลัย หรอืทีบ่า้นไดอ้ยา่งไร คณุ
สามารถสรา้งรปูแบบใหมสํ่าหรับสถานการณ์ตา่งๆ และตัง้ชือ่ทีเ่หมาะสมใหก้บัรูปแบบ

1 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > รปูแบบ และ ตวัเลอืก > สรา้งใหม่
2 กําหนดการตัง้คา่รปูแบบ และเลอืก ชือ่รปูแบบ
3 ป้อนชือ่สําหรับรูปแบบ

การต ัง้รปูแบบทีต่ ัง้เวลา
คณุสามารถเปิดใชง้านรปูแบบจนถงึเวลาทีต่ัง้ไว  ้หลังจากทีม่กีารเปิดใชง้านรปูแบบทีใ่ชง้าน
กอ่นหนา้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > รปูแบบ

1 เลอืกรปูแบบทีต่อ้งการและ ต ัง้เวลา
2 ตัง้เวลาทีค่ณุตอ้งการใหร้ปูแบบทีต่ัง้เวลาสิน้สดุ

การเปลีย่นลกัษณะ
 คณุสามารถใชลั้กษณะในการเปลีย่นสแีละลักษณะของหนา้จอของคณุ

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > ลกัษณะ

เลอืก ท ัว่ไป และลักษณะ

ลักษณะบางอยา่งมเีอฟเฟ็กตภ์าพเคลือ่นไหวในพืน้หลังดว้ย ในการประหยัดแบตเตอรี ่ใหเ้ลอืก
ท ัว่ไป > ตวัเลอืก > เอฟเฟ็กตล์กัษณะ > ปิด

เคล็ดลบั: ดาวนโ์หลดลักษณะจากรา้นคา้ Ovi ของ Nokia หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั
รา้นคา้ Ovi ใหไ้ปที ่www.ovi.com
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หนา้จอหลกั
เกีย่วกบัหนา้จอหลกั
ในหนา้จอหลัก คณุสามารถ:

• ดกูารแจง้เตอืนเบอรท์ีไ่มไ่ดรั้บสายและขอ้ความทีไ่ดรั้บ
• เปิดแอปพลเิคชัน่โปรดของคุณ
• ควบคมุแอปพลเิคชัน่ เชน่ เครือ่งเลน่เพลง
• เพิม่ทางลัดสําหรับคณุสมบัตอิืน่ เชน่ การเขยีนขอ้ความ
• ดรูายชือ่โปรดของคณุ และโทร แชต หรอืสง่ขอ้ความไปยังรายชือ่เหลา่นัน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

คณุสามารถมไีดม้ากกวา่หนึง่หนา้จอหลัก เชน่ หนา้จอแยกตา่งหากสําหรับการทํางานและ
สําหรับชวีติสว่นตัว

องคป์ระกอบในหนา้จอหลักเป็นแบบโตต้อบได  ้ตัวอยา่งเชน่ หากคณุเลอืกนาฬกิา แอปพลเิคชัน่
นาฬกิาจะเปิดขึน้

การสลบัระหวา่งหนา้จอหลกั
คณุสามารถมไีดม้ากกวา่หนึง่หนา้จอหลัก เชน่ สรา้งหนา้จอหลักแยกจากกนัสําหรับงานและชวีติ
สว่นตัว และปรับแตง่ใหม้เีนือ้หาแตกตา่งกนั

หากตอ้งการสลับไปยังอกีหนา้จอหลัก ใหปั้ดซา้ยหรอืขวา

 แสดงหนา้จอหลักทีค่ณุอยู่

การปรบัต ัง้คา่หนา้จอหลกั
ตอ้งการเห็นภาพทวิทัศนท์ีช่ ืน่ชอบหรอืภาพครอบครัวของคณุเป็นพืน้หลังของหนา้จอหลักใช่
หรอืไม ่คณุสามารถเปลีย่นภาพพืน้หลังนี้ และจัดเรยีงรายการในหนา้จอหลักใหม่ เพือ่ปรับรูป
แบบใหเ้ป็นไปตามทีช่อบได ้

เคล็ดลบั: หากคณุมมีากกวา่หนึง่หนา้จอหลัก คณุสามารถสลับไปมาระหวา่งหนา้จอดังกลา่วได ้
ในขณะแกไ้ข และปรับตัง้คา่หนา้จอหลักทัง้หมดของคณุพรอ้มกนัได ้
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การเปลีย่นภาพพืน้หลงั
1 แตะหนา้จอหลักคา้งไว ้
2 เลอืก ตวัเลอืก > เปลีย่นภาพพืน้หลงั > รปูภาพ
3 เลอืกรปูทีต่อ้งการ
4 เลอืก เรยีบรอ้ย

เคล็ดลบั: ดาวนโ์หลดภาพพืน้หลังเพิม่เตมิจากรา้นคา้ Ovi ของ Nokia หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่
เตมิเกีย่วกบัรา้นคา้ Ovi ใหไ้ปที ่www.ovi.com

การจดัเรยีงรายการในหนา้จอหลกัใหม่
1 แตะหนา้จอหลักคา้งไว ้
2 ลากและวางรายการไปยังตําแหน่งใหม่

3 เลอืก เรยีบรอ้ย

การเพิม่วดิเจ็ดลงในหนา้จอหลกั
หากคณุสนใจอยากทราบรายงานสภาพอากาศประจําวนัหรอืประเด็นรอ้นทีเ่ป็นขา่ว  คณุสามารถ
เพิม่แอปพลเิคชัน่ยอ่ย (วดิเจ็ต) ไวใ้นหนา้จอหลักของคณุและดขูอ้มลูทีค่ณุสนใจมากทีส่ดุไดใ้น
พรบิตา

1 แตะหนา้จอหลักคา้งไว ้
2 เลอืก  และวดิเจ็ตทีต่อ้งการจากรายการ
3 เลอืก เรยีบรอ้ย

วดิเจ็ตสามารถปรับปรงุแอปพลเิคชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งได  ้และยังเปลีย่นวธิกีารทํางานของแอปพลิ
เคชัน่ไดอ้กีดว้ย ยกตัวอยา่งเชน่ ถา้คณุเพิม่วดิเจ็ตการแจง้เตอืน วดิเจ็ตจะแจง้เตอืนเมือ่ไดรั้บ
ขอ้ความ

เคล็ดลบั: ในการดาวนโ์หลดวดิเจ็ตเพิม่เตมิ ใหเ้ลอืก รา้นคา้

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู
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วดิเจ็ตในหนา้จอหลักบางอนัอาจเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตโดยอตัโนมัติ ในการป้องกนัการเชือ่ม
ตอ่นี ้ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > วดิเจ็ตเป็นโหมดออฟไลน์

การลบวดิเจ็ตออกจากหนา้จอหลกั
1 แตะหนา้จอหลักคา้งไว ้
2 เลอืกวดิเจ็ต และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก นําออก
3 เลอืก เรยีบรอ้ย

การเพิม่ทางลดัในหนา้จอหลกั
คณุทราบหรอืไมว่า่คณุสามารถสรา้งทางลัดไปยังแอปพลเิคชัน่และคณุสมบัตทิีค่ณุใชบ้อ่ยทีส่ดุ
ได ้คณุสามารถเพิม่ทางลัดไปยังแอปพลเิคชัน่ เว็บบุค๊มารค์ หรอืการดําเนนิการตา่งๆ เชน่ การ
เขยีนขอ้ความ

1 แตะหนา้จอหลักคา้งไว ้
2 เลอืกวดิเจ็ตทางลัดและ การต ัง้คา่
3 เลอืกทางลัดทีค่ณุตอ้งการกําหนด และเลอืก บุค๊มารค์ หรอื แอปพลเิคช ัน่ และเลอืก

รายการทีต่อ้งการ
4 เลอืก กลบั > เรยีบรอ้ย

เคล็ดลบั: ในการนําทางลัดออก ใหแ้ทนทีด่ว้ยทางลัดอืน่

เคล็ดลบั: หากคณุเพิม่วดิเจ็ตทางลัดเปลา่ในขณะทีแ่กไ้ขหนา้จอหลัก คณุสามารถกําหนดทาง
ลัดจากหนา้จอหลักไดโ้ดยตรงในภายหลัง

การเพิม่รายชือ่ทีสํ่าคญัของคณุในหนา้จอหลกั
เพิม่รายชือ่ทีสํ่าคัญทีส่ดุของคณุในหนา้จอหลัก เพือ่ใหค้ณุสามารถโทรหรอืสง่ขอ้ความไปยัง
รายชือ่เหลา่นัน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

คณุตอ้งจัดเก็บรายชือ่ไวใ้นหน่วยความจําอปุกรณ์ของคณุ

1 ในวดิเจ็ตรายชือ่โปรด เลอืก 
2 ในการทําเครือ่งหมายเลอืกรายชือ่ทีจ่ะเพิม่ในหนา้จอหลัก  ใหเ้ลอืกรายชือ่ทีต่อ้งการ คณุ

สามารถเพิม่รายชือ่ในวดิเจ็ตไดส้งูสดุ 20 รายชือ่

การโทรหรอืสง่ขอ้ความไปยงัรายชือ่
เลอืกรายชือ่ในวดิเจ็ต

การลบรายชือ่ออกจากหนา้จอหลกั
ในวดิเจ็ต ใหเ้ลอืก  และรายชือ่ทีจ่ะลบออก รายชือ่จะถกูลบออกจากวดิเจ็ต แตยั่งคงมอียูใ่น
รายการรายชือ่ของคณุ
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การจดัวางแอปพลเิคช ัน่ของคณุ
ตอ้งการใหแ้อปพลเิคชัน่ทีค่ณุใชง้านมากทีส่ดุเปิดไดร้วดเร็วขึน้ใชห่รอืไม่ ในเมนูหลัก คณุ
สามารถจัดวางแอปพลเิคชัน่ตา่งๆ ของคณุ และซอ่นแอปพลเิคชัน่ทีไ่มค่อ่ยไดใ้ชใ้นโฟลเดอรไ์ด ้

กดปุ่ มเมนู แลว้เลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ข

การสรา้งโฟลเดอรใ์หม่
เลอืก ตวัเลอืก > โฟลเดอรใ์หม่

การยา้ยแอปพลเิคช ัน่ไปไวใ้นโฟลเดอร์
เลอืกแอปพลเิคชัน่คา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก ยา้ยไปโฟลเดอร ์และโฟลเดอรใ์หม่

เคล็ดลบั: และคณุสามารถลากแลว้วางแอปพลเิคชัน่และโฟลเดอรไ์ด ้

การดาวนโ์หลดเกมส ์แอปพลเิคช ัน่ หรอืรายการอืน่ๆ
คณุสามารถซือ้เกมส ์แอปพลเิคชัน่ วดิโีอ และเนือ้หาอืน่ๆ จากรา้นคา้ Ovi ได ้และยังมรีายการฟรี
อืน่ๆ ทีค่ณุสามารถดาวนโ์หลดไดอ้กีดว้ย

เลอืก เมน ู> รา้นคา้ และลงชือ่เขา้ใชใ้นบัญช ีNokia ของคณุ

1 เลอืกรายการ
2 หากรายการนัน้มรีาคา ใหเ้ลอืก ซือ้ หากรายการนัน้ฟรี ใหเ้ลอืก ดาวนโ์หลด
3 คณุสามารถชําระดว้ยบัตรเครดติหรอืเดบติ หรอืในใบเรยีกเก็บเงนิคา่โทรศัพทข์องคณุได ้

หากมใีหบ้รกิาร
ในการจัดเก็บขอ้มลูบัตรของคณุลงในบัญช ีNokia ของคณุ ใหเ้ลอืก จดัเก็บบตัรนีไ้ปที่
บญัช ีNokia ของฉนั
หากขอ้มลูบัตรของคณุไดรั้บการจัดเก็บอยูแ่ลว้ ในการใชว้ธิกีารชําระเงนิอืน่ ใหเ้ลอืก
เปลีย่นรายละเอยีดการเรยีกเก็บคา่บรกิาร

4 หากตอ้งการรับใบเสร็จจากการซือ้ของคณุ ใหเ้ลอืกหรอืป้อนทีอ่ยูอ่เีมล
5 เลอืก ยนืยนั
6 เมือ่ดาวนโ์หลดเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ คณุสามารถเปิดหรอืดรูายการ หรอืเรยีกดเูนือ้หาอืน่ๆ เพิม่

เตมิตอ่ได ้ประเภทของเนือ้หาจะกําหนดวา่รายการนัน้จะจัดเก็บลงในสว่นใดในโทรศัพท์
ของคณุ

เคล็ดลบั: ใชก้ารเชือ่มตอ่ WLAN เพือ่ดาวนโ์หลดไฟลท์ีม่ขีนาดใหญ่ เชน่ เกมส ์แอปพลเิคชัน่
หรอืวดิโีอ

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายการ โปรดตดิตอ่ผูเ้ผยแพรร่ายการนัน้ๆ

เคล็ดลบั: หากตอ้งการหลกีเลีย่งการป้อนขอ้มลูบัตรทีใ่ชใ้นการชาํระเงนิซ้ําแลว้ซ้ําเลา่เมือ่ซือ้
รายการจากรา้นคา้ Ovi ใหจั้ดเก็บขอ้มลูของคณุลงในบัญช ีNokia คณุสามารถเพิม่บัตรในการ
ชาํระเงนิไดม้ากกวา่หนึง่ใบ และเลอืกบัตรทีต่อ้งการใชใ้นการซือ้

34 การปรบัต ัง้คา่



โทรศพัท์

การโทรไปยงัเบอรโ์ทรศพัท์
1 ในการเปิดแป้นกดโทรศัพท์ เลอืก โทร ในหนา้จอหลัก และป้อนเบอรโ์ทรศัพท์

หากตอ้งการป้อนเครือ่งหมาย + ทีใ่ชใ้นการโทรตา่งประเทศ ใหเ้ลอืก * สองครัง้
2 ในการโทรออก ใหเ้ลอืก 
3 ในวางสาย ใหเ้ลอืก 

การคน้หารายชือ่
คณุสามารถคน้หารายชือ่ทีจั่ดเก็บไวใ้นรายการรายชือ่ได ้

บหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก โทร และเริม่ตน้ป้อนชือ่แรกหรอืชือ่ทีส่องของรายชือ่ คณุสามารถคน้หา
ดว้ยชือ่บรษัิทได ้ขณะป้อนอกัขระ ใหเ้ลอืกปุ่ มตัวเลขแตล่ะปุ่ มสําหรับสําหรับตัวอกัษรแตล่ะตัว
เพยีงครัง้เดยีว ตัวอยา่งเชน่ ในการคน้หาคําวา่ Nokia ใหป้้อน 6, 6, 5, 4 และ 2

การโทรออกไปยงัรายชือ่ทีพ่บ
เลอืกรายชือ่คา้งไว ้และเลอืก สายสนทนา ในบัตรรายชือ่

การสง่ขอ้ความไปยงัรายชือ่
เลอืกรายชือ่คา้งไว ้และเลอืก ขอ้ความ ในบัตรรายชือ่

การเลกิใชง้านการคน้หารายชือ่
เลอืก ตวัเลอืก > การคน้หารายชือ่ > ปิด
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การโทรตดิตอ่รายชือ่
เลอืก เมน ู> รายชือ่

1 ในการคน้หารายชือ่ ใหป้้อนตัวอกัษรหรอือกัขระตัวแรกของชือ่แรกหรอืชือ่ทีส่องในชอ่ง
คน้หา

2 เลอืกรายชือ่
3 ในบัตรรายชือ่ เลอืก สายสนทนา
4 หากรายชือ่มเีบอรโ์ทรศัพทม์ากกวา่หนึง่เบอร์ ใหเ้ลอืก สายสนทนา คา้งไว ้และเลอืกเบอร์

ทีต่อ้งการ

การประชุมสาย
โทรศัพทข์องคณุรองรับการประชมุสาย (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ไดส้งูสดุหกคน รวมทัง้
ตัวคณุ ไมส่นับสนุนการประชมุสายวดิโีอ

1 โทรออกไปยังผูร้่วมสายรายแรก
2 ในการโทรไปยังผูร้่วมสายรายอืน่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > โทรออกใหม่ สายแรกจะถกูพักไว ้
3 เมือ่มกีารรับสายใหม่ หากตอ้งการเชญิผูเ้ขา้รว่มคนทีห่นึง่เขา้รว่มการประชมุ ใหเ้ลอืก 

การเพิม่ผูเ้ขา้รว่มใหมเ่ขา้ในการประชุมสาย
โทรหาผูเ้ขา้รว่มรายอืน่ และเพิม่สายใหมใ่นการประชมุสาย

การสนทนาสว่นตวักบัผูร้ว่มประชุมสาย
เลอืก 
ไปทีผู่เ้ขา้รว่ม และเลอืก  การประชมุสายจะถกูพักสายทีโ่ทรศัพทข์องคณุ ผูเ้ขา้รว่มรายอืน่ยัง
สามารถทําการประชมุตอ่ได ้
หากตอ้งการกลับไปทีก่ารประชมุสาย ใหเ้ลอืก 

การยกเลกิผูเ้ขา้รว่มจากการประชุมสาย
เลอืก  ไปทีผู่เ้ขา้รว่ม และเลอืก 
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การหยดุการประชุมสาย
กดปุ่ มวางสาย

การโทรออกไปยงัหมายเลขทีค่ณุใชบ้อ่ย
คณุสามารถโทรถงึเพือ่นและครอบครัวไดอ้ยา่งรวดเร็ว หากคณุกําหนดเบอรท์ีค่ณุใชบ้อ่ยทีส่ดุ
ใหก้บัปุ่ มตัวเลขบนเครือ่งของคณุ

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การโทร > การโทรดว่น

การกาํหนดหมายเลขโทรศพัทใ์หก้บัปุ่ มตวัเลข
1 เลอืกปุ่ มตัวเลขทีค่ณุตอ้งการกําหนดเบอรโ์ทรศัพทใ์ห ้

1 ถกูกําหนดไวสํ้าหรับศนูยข์อ้ความเสยีง
2 เลอืกเบอรโ์ทรศัพทท์ีจ่ากรายการรายชือ่

การลบหรอืเปลีย่นเบอรโ์ทรศพัทท์ีก่าํหนดใหก้บัปุ่ มตวัเลขออก
เลอืกปุ่ มทีกํ่าหนดคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั เลอืก นําออก หรอื เปลีย่น

การโทรออก
ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก โทร เพือ่เปิดแป้นกดโทรศัพท ์และเลอืกปุ่ มตัวเลขทีกํ่าหนดไวค้า้งไว ้

การใชเ้สยีงของคณุโทรถงึรายชือ่
ดว้ยแอปพลเิคชัน่คําสัง่เสยีง คณุสามารถใชเ้สยีงของคณุในการโทรออกหรอืควบคมุโทรศัพท์
ของคณุได ้

คําสัง่เสยีงจะไมข่ึน้อยูก่บัเสยีงของผูพ้ดู โทรศัพทข์องคณุจะสรา้งคําสัง่เสยีงโดยอตัโนมัติ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชร้ายการเสยีงอาจจะเกดิปัญหาขึน้ได  ้ถา้คณุอยูใ่นทีท่ีม่เีสยีง
ดังหรอือยูใ่นสถานการณ์ฉุกเฉนิ ดังนัน้จงึไมค่วรอาศัยการโทรออกโดยใชเ้สยีงเพยีงอยา่งเดยีว
ไมว่า่ในสถานการณ์ใดก็ตาม

เมือ่คณุใชก้ารโทรออกโดยใชเ้สยีง จะมกีารใชลํ้าโพง ถอืโทรศัพทใ์หห้า่งออกไปเล็กนอ้ยเมือ่
คณุพดูคําสัง่เสยีง

1 ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก โทร คา้งไว ้หากมกีารเสยีบชดุหฟัูงทีใ่ชง้านร่วมกนัไดซ้ึง่มปีุ่ มชดุหู
ฟัง ใหก้ดปุ่ มชดุหฟัูงคา้งไว ้

2 จะมเีสยีงดังขึน้สัน้ๆ และ พดูตอนนี ้จะปรากฏขึน้ เปลง่เสยีงพดูชือ่ทีจั่ดเก็บไวข้องรายชือ่
นัน้ๆ อยา่งชดัเจน

3 โทรศัพทจ์ะเลน่คําส่ังเสยีงสงัเคราะหสํ์าหรับรายชือ่ทีจ่ดจําไดใ้นภาษาของเครือ่งทีเ่ลอืกไว ้
และแสดงชือ่และเบอรโ์ทรศัพท ์ในการยกเลกิการโทรดว้ยเสยีง ใหเ้ลอืก เลกิ

การฟงัคาํส ัง่เสยีงสําหรบัรายชือ่
1 เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > รายละเอยีดรายการเสยีง
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2 เลอืกรายละเอยีดรายชือ่

หากมกีารจัดเก็บหมายเลขหลายรายการสําหรับหนึง่ชือ่  คณุสามารถเปลง่เสยีงพดูชือ่และ
ประเภทของหมายเลข เชน่ หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืหรอืหมายเลขโทรศัพท์ ไดเ้ชน่กนั

การโทรออกผา่นอนิเทอรเ์น็ต
เกีย่วกบัสายอนิเทอรเ์น็ต
บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ตซึง่เป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยนีช้ว่ยใหค้ณุสามารถโทรออกและ
รับสายเรยีกเขา้ผา่นอนิเทอรเ์น็ตได  ้บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ตสามารถรองรับการโทรระหวา่ง
คอมพวิเตอร ์ระหวา่งโทรศัพทม์อืถอื และระหวา่งอปุกรณ์ VoIP กบัเครือ่งโทรศพัทธ์รรมดา

ผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ตบางรายใหบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ตฟรี โปรดตดิตอ่ขอขอ้มลูเกีย่วกบั
ความพรอ้มใหบ้รกิารและคา่บรกิารการเชือ่มตอ่จากผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ตของคณุ

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

การตดิต ัง้บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ต
คณุสามารถคน้หาบรกิารสายอนิเทอรเ์น็ตจากรา้นคา้  Ovi ดรูายละเอยีดที ่www.ovi.com

1 ดาวนโ์หลดวดิเจ็ตการตดิตัง้ใหแ้กบ่รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต
2 ในการเริม่ตดิตัง้ ใหเ้ลอืกวดิเจ็ตการตดิตัง้
3 ทําตามคําแนะนําทีป่รากฏขึน้

เมือ่ตดิตัง้บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ตแลว้ แท็บสําหรับบรกิารจะปรากฏขึน้ในรายการรายชือ่

การโทรออกสายอนิเทอรเ์น็ต
เมือ่คณุลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต คณุสามารถโทรจากรายการเพือ่นหรอืรายการราย
ชือ่ได ้

เลอืก เมน ู> รายชือ่

การโทรหารายชือ่ในรายการเพือ่น
1 เปิดแท็บบรกิารสายอนิเทอรเ์น็ต และลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต
2 เลอืกรายชือ่จากรายการเพือ่น และเลอืก สายอนิเทอรเ์น็ต

การโทรสายอนิเทอรเ์น็ตไปยงัเบอรโ์ทรศพัทห์รอืทีอ่ยู่ SIP
1 เลอืก โทร
2 เลอืก ตวัเลอืก > โทร > สายอนิเทอรเ์น็ต

การโทรถงึเบอรท์ีโ่ทรออกลา่สดุ
พยายามโทรถงึใครบางคน แตเ่ขาไมรั่บสายใชห่รอืไม่ คณุสามารถโทรหาเขาอกีครัง้ไดอ้ยา่ง
งา่ยดาย ในบันทกึการโทร คณุสามารถดขูอ้มลูเกีย่วกบัสายทีค่ณุโทรออกและรับ
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ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก โทร > 

หากตอ้งการโทรถงึเบอรท์ีโ่ทรออกลา่สดุ ใหเ้ลอืกเบอรจ์ากรายการ

การบนัทกึการสนทนาในโทรศพัท์
1 ในระหวา่งทีใ่ชส้ายสนทนา ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ไปทีห่นา้จอหลกั แลว้เลอืก เมนู > แอป

พลเิคช ัน่ > ทีท่ํางาน > ตวับนัทกึ
2 หากตอ้งการเริม่ตน้บันทกึ เลอืก 
3 หากตอ้งการหยดุบันทกึ เลอืก  คลปิเสยีงจะไดรั้บการจัดเก็บในโฟลเดอร์ ไฟลเ์สยีง ใน

แอปพลเิคชัน่ ตัวจัดการไฟล ์โดยอตัโนมัติ

คูส่นทนาทัง้สองฝ่ายจะไดย้นิเสยีงตามชว่งเวลาทีแ่น่นอนในระหวา่งการบันทกึ

การปิดเสยีง
ถา้โทรศัพทข์องคณุดังขึน้ในสถานการณ์ทีค่ณุไมต่อ้งการถกูรบกวน  คณุสามารถปิดเสยีงเรยีก
เขา้ของโทรศัพทไ์ด ้

การเปิดใชง้านคณุสมบตัเิงยีบเสยีง
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> การต ัง้คา่เซนเซอร ์> ปิดเสยีงการโทร > เปิด

เมือ่โทรศพัทข์องคณุดัง ใหค้วํา่หนา้จอโทรศัพทล์ง

การดเูบอรท์ีไ่มไ่ดร้บัสาย
คณุจะเห็นเบอรท์ีไ่มไ่ดรั้บสายไดบ้นหนา้จอหลัก หากตอ้งการดเูบอรโ์ทรศัพท์ ใหเ้ลอืก แสดง
ชือ่ผูโ้ทรจะปรากฏขึน้หากจัดเก็บอยูใ่นรายการรายชือ่แลว้

เครือ่งจะบันทกึขอ้มลูสายทีไ่มไ่ดรั้บและสายทีไ่ดรั้บก็ตอ่เมือ่เครอืขา่ยรองรับ และเครือ่งเปิดอยู่
และอยูใ่นพืน้ทีบ่รกิาร

การโทรกลบัไปยงัรายชือ่หรอืเบอรโ์ทร
เลอืกรายชือ่หรอืเบอรโ์ทร
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หากตอ้งการดรูายการเบอรท์ีไ่มไ่ดรั้บสายในภายหลัง บนหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก โทร เพือ่เปิด
แป้นกด เลอืก  และเปิดแท็บเบอรท์ีไ่มไ่ดรั้บสาย 

โทรไปยงัศนูยข์อ้ความเสยีงของคณุ 
คณุสามารถโอนสายเรยีกเขา้ไปทีศ่นูยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคณุได  ้(บรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย) ผูอ้ืน่สามารถฝากขอ้ความใหค้ณุ ตัวอยา่งเชน่ เมือ่คณุไมรั่บสาย

การเปลีย่นเบอรโ์ทรศพัทข์องศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคณุ
1 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การโทร > โทรศนูยฯ์
2 เลอืกศนูยฝ์ากขอ้ความคา้งไว  ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก เปลีย่นเบอร์
3 ป้อนเบอร ์(ไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ) และเลอืก ตกลง

การโอนสายไปทีศ่นูยฝ์ากขอ้ความเสยีงหรอืไปทีเ่บอรโ์ทรศพัทอ์ืน่
หากคณุไมส่ามารถรับสาย คณุสามารถโอนสายเรยีกเขา้ไปทีศ่นูยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคณุหรอื
ไปทีเ่บอรโ์ทรศัพทอ์ืน่ได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การโทร > โอนสาย > สายสนทนา

การโอนสายเป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผู ้
ใหบ้รกิาร

การโอนทกุสายสนทนาเขา้ไปทีศ่นูยฝ์ากขอ้ความเสยีง
เลอืก สายสนทนาท ัง้หมด > เปิดใชง้าน > ไปยงัศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีง

การโอนทกุสายสนทนาไปทีเ่บอรโ์ทรศพัทอ์ืน่
1 เลอืก สายสนทนาท ัง้หมด > เปิดใชง้าน > ไปทีเ่บอรอ์ ืน่
2 ป้อนเบอรโ์ทรศัพท ์หรอืเลอืก คน้หา เพือ่ใชเ้บอรโ์ทรศัพทท์ีจั่ดเก็บไวใ้นรายการรายชือ่

ของคณุ

ตัวเลอืกการโอนสายหลายแบบ เชน่ ถา้ไมว่า่ง และ ถา้ไมต่อบรบั สามารถใชง้านพรอ้มกนัได ้

ในหนา้จอหลัก  แสดงวา่เครือ่งจะโอนสายทกุสาย

การจํากดัการโทรและการโอนสายไมส่ามารถใชง้านพรอ้มกนัได ้

การป้องกนัการโทรออกหรอืรบัสาย
บางครัง้คณุอาจตอ้งการจํากดัการโทร ซึง่อาจเป็นการโทรออกหรอืรับสายดว้ยโทรศัพทข์องคณุ
คณุสามารถใชก้ารจํากดัการโทร (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) เชน่ จํากดัการโทรออกไปตา่ง
ประเทศหรอืการรับสายเมือ่คณุอยูต่า่งประเทศได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การโทร > จํากดัการโทร
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ในการเปลีย่นการตัง้คา่ คณุตอ้งมรีหสัผา่นจํากัดเบอรซ์ึง่ไดรั้บจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การป้องกนัการโทรออก
1 หากมกีารตดิตัง้บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ต ใหเ้ลอืก จํากดัสายสนทนา/วดิโีอ
2 หากตอ้งการป้องกนัการโทรออกหรอืโทรสายตา่งประเทศ  ใหเ้ลอืก สายโทรออก หรอื สาย

ตา่งประเทศ หากตอ้งการป้องกนัการโทรไปยังตา่งประเทศ แตอ่นุญาตการโทรไปยัง
ประเทศของคณุ ใหเ้ลอืก สายตา่งประเทศยกเวน้บา้นเกดิ

3 เลอืก เปิดใชง้าน การจํากดัการโทรมผีลตอ่ทกุสาย รวมทัง้สายขอ้มลู

การป้องกนัการรบัสาย
1 หากมกีารตดิตัง้บรกิารสายอนิเทอรเ์น็ต ใหเ้ลอืก จํากดัสายสนทนา/วดิโีอ
2 หากตอ้งการป้องกนัการรับสายใดๆ หรอืสายตา่งประเทศเมือ่คณุอยูต่า่งประเทศ ใหเ้ลอืก

สายเรยีกเขา้ หรอื สายเรยีกเขา้เมือ่ขา้มเครอืขา่ย
3 เลอืก เปิดใชง้าน

การป้องกนัสายอนิเทอรเ์น็ตทีไ่มร่ะบนุาม
เลอืก จํากดัการโทรสายอนิเทอรเ์น็ต > จํากดัโทรจากนรินาม > เปิด

การอนญุาตใหโ้ทรถงึเฉพาะบางเบอรเ์ทา่น ัน้
ดว้ยบรกิารจํากดัเบอร์ คณุสามารถจํากดัการโทร และอนุญาตใหโ้ทรไปยังเบอรโ์ทรศัพทเ์ฉพาะ
ได ้ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถอนุญาตใหล้กูของคณุโทรถงึเฉพาะสมาชกิครอบครัวหรอืเบอร์
สําคัญอืน่ๆ

เลอืก เมน ู> รายชือ่ และ ตวัเลอืก > หมายเลขซมิ > รายชือ่จํากดัเบอร์

ซมิการด์บางชนดิอาจไมส่นับสนุนบรกิารจํากดัเบอร์ คณุตอ้งมรีหสั PIN2 จากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การเปิดใชง้านการจํากดัเบอร์
เลอืก ตวัเลอืก > เปิดใชง้านจํากดัเบอร ์ป้อนรหสั PIN2

เลอืกบคุคลทีอ่นญุาตใหโ้ทรถงึได้
1 เลอืก ตวัเลอืก > รายชือ่ใหมใ่นซมิ
2 ป้อนรหสั PIN2
3 ป้อนชือ่และเบอรโ์ทรศัพทข์องผูท้ีอ่นุญาตใหโ้ทรถงึได  ้และเลอืก เรยีบรอ้ย หากตอ้งการ

เพิม่รายชือ่จากรายการรายชือ่ไปยังรายการจํากดัเบอร์ ใหเ้ลอืก เพิม่จากรายชือ่ และเลอืก
รายชือ่

ในการสง่ขอ้ความตัวอกัษรไปทีร่ายชือ่ในซมิในขณะทีเ่ปิดใชบ้รกิารจํากดัเบอร์ คณุจะตอ้งเพิม่
เบอรศ์นูยฝ์ากขอ้ความตัวอกัษรลงในรายการจํากดัเบอรด์ว้ย
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การแบง่ดวูดิโีอ
เกีย่วกบัการแบง่ดวูดิโีอ
ดว้ยการแบง่ดวูดิโีอ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) คณุสามารถแบง่ปันวดิโีอสดหรอืทีบ่ันทกึ
ไวจ้ากโทรศัพทข์องคณุกบัโทรศัพทอ์กีเครือ่งทีใ่ชร้ว่มกนัไดร้ะหวา่งการสนทนา

เมือ่คณุเปิดใชง้านการแบง่ดวูดิโีอ ลําโพงจะเปิดใชง้านโดยอตัโนมัต ิหากคณุไมต่อ้งการใช ้
ลําโพง คณุสามารถใชช้ดุหฟัูงทีใ่ชร้ว่มกนัได ้

ขอ้กาํหนดการแบง่ดวูดิโีอ
ในการแบง่ดวูดิโีอ ทัง้คณุและผูรั้บตอ้ง

• อยูใ่นเครอืขา่ย 3G หากคณุออกนอกเครอืขา่ย 3G สายสนทนาของคณุจะยังดําเนนิตอ่ไป
• เปิดใชง้านคณุสมบัตกิารแบง่ดวูดิโีออยู่
• ตัง้คา่การเชือ่มตอ่ระหวา่งบคุคลไว ้

หากตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารนี้ ความพรอ้มใชข้องเครอืขา่ย 3G และคา่
ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิาร โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การต ัง้คา่การแบง่ดวูดิโีอ
หากตอ้งการตัง้คา่การแบง่ดวูดิโีอ คณุจําเป็นตอ้งตัง้คา่การเชือ่มตอ่ระหวา่งบคุคลและ 3G

การเชือ่มตอ่ระหวา่งบคุคลเรยีกในอกีชือ่หนึง่วา่การเชือ่มตอ่  Session Initiation Protocol (SIP)
การตัง้คา่รปูแบบ SIP ตอ้งไดรั้บการกําหนดคา่ในโทรศัพทข์องคณุกอ่นจงึจะสามารถใชก้ารแบง่
ดวูดิโีอได ้โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเพือ่ขอการตัง้คา่รูปแบบ SIP และบันทกึไวใ้นโทรศัพทข์องคณุ
ผูใ้หบ้รกิารอาจสง่การตัง้คา่ใหค้ณุเป็นขอ้ความการกําหนดคา่  หรอืใหร้ายการพารามเิตอรท์ี่
จําเป็น

การต ัง้คา่การเชือ่มตอ่ระหวา่งบคุคล
1 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > การต ัง้คา่การจดัการ > การต ัง้คา่ SIP

และรปูแบบ SIP
2 ป้อนการตัง้คา่ของรูปแบบ SIP ทีต่อ้งการ

แกไ้ขการต ัง้คา่การแบง่ดวูดิโีอ
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > การแบง่ดวูดิโีอ

การใชก้ารเชือ่มตอ่ 3G
หากตอ้งการรายละเอยีดเกีย่วกบัเครอืขา่ย โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การเพิม่ทีอ่ยู ่SIP ลงในรายชือ่
1 เลอืก เมน ู> รายชือ่
2 เลอืกรายชือ่ หรอืสรา้งรายชือ่ใหม่
3 เลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ข
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4 เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่รายละเอยีด > รว่มมองวดิโีอ
5 ป้อนทีอ่ยู่ SIP ในรปูแบบ username@domainname (คณุสามารถใชท้ีอ่ยู่ IP แทนชือ่

โดเมน)
หากคณุไมท่ราบทีอ่ยู่ SIP สําหรับรายชือ่ คณุสามารถใชเ้บอรโ์ทรศัพทข์องผูรั้บ รวมถงึรหสั
ประเทศ เพือ่แบง่ดวูดิโีอ (หากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยสนับสนุน)

การแบง่ดวูดิโีอสดหรอืทีบ่นัทกึไว้
ในระหวา่งใชส้ายสนทนา ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > รว่มมองวดิโีอ

1 หากตอ้งการแบง่ดวูดิโีอสด ใหเ้ลอืก วดิโีอสด
หากตอ้งการแบง่ดวูดิโีอ ใหเ้ลอืก วดิโีอคลปิ

2 เลอืกทีอ่ยู่ SIP หรอืหมายเลขโทรศัพทท์ีต่อ้งการซึง่เก็บอยูใ่นบัตรรายชือ่ของผูรั้บ หากไมม่ี
ทีอ่ยู ่SIP หรอืหมายเลขโทรศัพท ์ใหป้้อนรายละเอยีดดว้ยตัวเอง และเลอืก ตกลง หากป้อน
เบอรโ์ทรศัพท ์คณุตอ้งป้อนรหสัประเทศดว้ย โทรศัพทข์องคณุจะสง่คําเชญิไปยังทีอ่ยู่ SIP

หากคณุเขา้ใชง้านแอปพลเิคชัน่อืน่ขณะทีแ่บง่ดวูดิโีอ การแบง่ดจูะหยดุชัว่คราว

การแบง่ดตูอ่
บนหนา้จอหลัก เลอืก ตวัเลอืก > แบง่ดวูดิโีอตอ่

การหยดุการแบง่ดวูดิโีอ
เลอืก หยดุหากตอ้งการวางสายสนทนา ใหเ้ลอืก  เมือ่คณุวางสาย มมุมองรว่มจะสิน้สดุลง
ดว้ย

การจดัเก็บวดิโีอสดทีค่ณุแบง่ดโูดยอตัโนมตั ิ
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > การแบง่ดวูดิโีอ > การจดัเก็บวดิโีอ > เปิด

การยอมรบัคําเชญิการแบง่ดวูดิโีอ
เลอืก ใช ่การแบง่ดวูดิโีอจะเริม่โดยอตัโนมัติ

รายชือ่

เกีย่วกบัรายชือ่

 เลอืก เมน ู> รายชือ่

คณุสามารถจัดเก็บและจัดระเบยีบหมายเลขโทรศัพทข์องเพือ่น ทีอ่ยู ่และขอ้มลูรายชือ่อืน่ๆ ได ้
หากคณุตอ้งการตดิตอ่กบัรายชือ่ทีสํ่าคัญทีส่ดุของคณุไดอ้ยา่งงา่ยๆ  คณุสามารถเพิม่รายชือ่ของ
พวกเขาไวบ้นหนา้จอหลัก

การจดัเก็บหมายเลขโทรศพัทแ์ละทีอ่ยูอ่เีมล
คณุสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพทข์องเพือ่น ทีอ่ยูอ่เีมล และขอ้มลูอืน่ๆ ในรายการรายชือ่ได ้
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เลอืก เมน ู> รายชือ่

การเพิม่รายชือ่ลงในรายการรายชือ่
1 เลอืก ตวัเลอืก > รายชือ่ใหม่
2 เลอืกชอ่ง และป้อนรายละเอยีด

การแกไ้ขขอ้มลูรายชือ่
1 เลอืกรายชือ่
2 เปิดแท็บบัตรรายชือ่ 
3 เลอืกรายละเอยีดรายชือ่

การเพิม่รายละเอยีดเกีย่วกบัรายชือ่
เลอืกรายชือ่ และเลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ข > ตวัเลอืก > เพิม่รายละเอยีด

การจดัเก็บเบอรจ์ากสายหรอืขอ้ความทีไ่ดร้บั
คณุเคยไดรั้บสายหรอืขอ้ความจากบคุคลทีค่ณุยังไมไ่ดจั้ดเก็บหมายเลขโทรศัพทไ์วใ้นรายการ
รายชือ่หรอืไม่ คณุสามารถจัดเก็บเบอรใ์นรายการรายชือ่ใหมห่รอืรายการรายชือ่ทีม่อียูแ่ลว้ได ้
อยา่งงา่ยดาย

การจดัเก็บเบอรจ์ากสายทีไ่ดร้บั
1 เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > บนัทกึฯ
2 เลอืก เบอรโ์ทรลา่สดุ > เบอรท์ีร่บัสาย
3 เลอืกเบอรโ์ทรศัพทค์า้งไว ้และจากเมนูป็อบอพั เลอืก จดัเก็บไปยงัรายชือ่
4 เลอืกวา่คณุตอ้งการจะสรา้งรายการรายชือ่ใหมห่รอือพัเดตรายชือ่ทีม่อียูแ่ลว้

การจดัเก็บเบอรจ์ากขอ้ความทีไ่ดร้บั
1 เลอืก เมน ู> ขอ้ความ
2 เลอืก ถาดเขา้ และเลอืกขอ้ความ
3 เลอืกเบอรโ์ทรศัพท ์และ จดัเก็บไปยงัรายชือ่
4 เลอืกวา่คณุตอ้งการจะสรา้งรายการรายชือ่ใหมห่รอือพัเดตรายชือ่ทีม่อียูแ่ลว้

การตดิตอ่บคุคลทีสํ่าคญัทีส่ดุอยา่งรวดเร็ว
คณุสามารถกําหนดรายชือ่ทีสํ่าคัญทีส่ดุของคณุเป็นรายการโปรดได  ้รายการโปรดของคณุจะอยู่
ทีด่า้นบนสดุของรายการรายชือ่เพือ่ใหค้ณุสามารถตดิตอ่รายชือ่นัน้ๆ  ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

เลอืก เมน ู> รายชือ่

การกาํหนดรายชือ่เป็นรายการโปรด
เลอืกรายชือ่คา้งไว ้และจากเมนูป็อบอพั เลอืก เพิม่ในรายการโปรด
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การลบรายชือ่ออกจากรายการโปรด
เลอืกรายชือ่คา้งไว ้และจากเมนูป็อบอพั เลอืก นําออกจากรายการโปรด รายชือ่จะไมถ่กูลบ
ออกจากรายการรายชือ่แตอ่ยา่งใด

การเพิม่รปูภาพสําหรบัรายชือ่
หากตอ้งการมองเห็นไดอ้ยา่งรวดเร็ววา่ใครโทรหาคณุ  ใหเ้พิม่รปูภาพสําหรับรายชือ่นัน้ๆ

เลอืก เมน ู> รายชือ่ และรายชือ่

1 เลอืกไอคอนทีอ่ยูต่ดิกบัชือ่ของรายชือ่นัน้และ เพิม่รปูภาพ
2 เลอืกรูปภาพจาก ภาพถา่ย

การเปลีย่นหรอืลบรปูภาพ
เลอืกรปูภาพคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั เลอืก เปลีย่นรปูภาพ หรอื นํารปูภาพออก

คณุจําเป็นตอ้งจัดเก็บรายชือ่ไวใ้นหน่วยความจําของโทรศัพท์ หากตอ้งการตรวจสอบวา่กําลังใช ้
หน่วยความจําใดอยู่ เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > รายชือ่ทีจ่ะแสดง

การต ัง้เสยีงเรยีกเขา้สําหรบัรายชือ่เฉพาะ
อยากรูว้า่บคุคลพเิศษคนนัน้กําลังโทรหาคณุอยูใ่ชห่รอืไม่ คณุสามารถตัง้เสยีงเรยีกเขา้โดย
เฉพาะสําหรับรายชือ่นัน้ได ้

เลอืก เมน ู> รายชือ่

การต ัง้เสยีงเรยีกเขา้สําหรบัรายชือ่
1 เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > แกไ้ข
2 เลอืกชอ่ง เสยีงเรยีกเขา้ และเสยีงเรยีกเขา้

การต ัง้เสยีงเรยีกเขา้สําหรบักลุม่รายชือ่
1 เปิดแท็บกลุม่รายชือ่
2 เลอืกชือ่กลุม่คา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก เสยีงเรยีกเขา้
3 เลอืกเสยีงเรยีกเขา้จากรายการ

เสยีงเรยีกเขา้นีจ้ะมผีลกบัสมาชกิในกลุม่ทันททีีม่กีารตัง้เสยีงเรยีกเขา้

การสง่ขอ้มลูรายชือ่โดยใชน้ามบตัรของฉนั
บัตรของฉัน คอืนามบัตรอเิล็กทรอนกิสข์องคณุ ดว้ย บัตรของฉัน คณุสามารถสง่ขอ้มลูรายชือ่
ของคณุไปใหผู้อ้ ืน่ได ้

เลอืก เมน ู> รายชือ่
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การสง่ขอ้มลูรายชือ่ของคณุเป็นนามบตัร
เลอืก บตัรของฉนั คา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก สง่เป็นนามบตัร

การแกไ้ขขอ้มลูรายชือ่ในนามบตัรของฉนั
เลอืก บตัรของฉนั และรายละเอยีดทีจ่ะแกไ้ข

การสรา้งกลุม่รายชือ่
เมือ่คณุสรา้งกลุม่รายชือ่ขึน้มาแลว้ คณุสามารถสง่ขอ้ความไปหาหลายๆ คนในเวลาเดยีวกนัได ้
ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถกําหนดสมาชกิครอบครัวใหอ้ยูใ่นกลุม่หนึง่ได ้

เลอืก เมน ู> รายชือ่

1 เปิดแท็บกลุม่รายชือ่
2 เลอืก ตวัเลอืก > กลุม่ใหม่
3 ป้อนชือ่กลุม่ และเลอืก ตกลง
4 เลอืกกลุม่ และ ตวัเลอืก > เพิม่สมาชกิ
5 หากตอ้งการเลอืกรายชือ่ทีค่ณุตอ้งการเพิม่ลงในกลุม่ ใหเ้ลอืกรายชือ่นัน้

การสง่ขอ้ความไปยงัสมาชกิในกลุม่
คณุตอ้งการสง่ขอ้ความไปถงึสมาชกิทกุคนในครอบครัวของคณุโดยเร็วใชห่รอืไม่ หากคณุได ้
กําหนดกลุม่ใหก้บัพวกเขาแลว้ คณุจะสามารถสง่ขอ้ความไปถงึพวกเขาทกุคนไดพ้รอ้มๆ กนั

เลอืก เมน ู> รายชือ่

1 เปิดแท็บกลุม่รายชือ่
2 เลอืกชือ่กลุม่คา้งไว ้และจากเมนูป็อปอัพ ใหเ้ลอืก สรา้งขอ้ความ

การคดัลอกรายชือ่จากซมิการด์ไปยงัโทรศพัทข์องคณุ
หากคณุมรีายชือ่จัดเก็บไวใ้นซมิการด์ คณุสามารถคัดลอกรายชือ่ไปยังโทรศัพทข์องคณุได  ้คณุ
สามารถเพิม่รายละเอยีดใหก้บัรายชือ่ทีจั่ดเก็บอยูใ่นโทรศัพทข์องคณุได  ้เชน่ หมายเลข
โทรศัพทท์างเลอืก ทีอ่ยู ่หรอืรูป

เลอืก เมน ู> รายชือ่

เลอืก ตวัเลอืก > หมายเลขซมิ > คดัลอกไปเครือ่งหมด

เคล็ดลบั: หากคณุมรีายชือ่ซ้ํากนัในรายการรายชือ่ เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > รายชือ่ทีจ่ะ
แสดง และลา้งกลอ่งกาเครือ่งหมาย ความจําซมิ

การสํารองรายชือ่ของคณุไปยงั Ovi by Nokia
หากคณุสํารองขอ้มลูรายชือ่ลงใน Ovi by Nokia คณุสามารถคัดลอกรายชือ่ของคณุไปยัง
โทรศัพทเ์ครือ่งใหมไ่ดอ้ยา่งงา่ยดาย หากโทรศัพทข์องคณุถกูขโมยหรอืไดรั้บความเสยีหาย
คณุยังสามารถเขา้ถงึรายการรายชือ่ของคณุไดแ้บบออนไลน์
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เลอืก เมน ู> รายชือ่ และ ตวัเลอืก > ซงิค ์Ovi

หากคณุอนุญาตใหทํ้าการซงิโครไนซโ์ดยอตัโนมัติ การเปลีย่นแปลงทัง้หมดทีค่ณุทําในรายการ
รายชือ่จะถกูสํารองไวใ้น Ovi by Nokia โดยอตัโนมตัิ

คณุจําเป็นตอ้งมบีัญช ีNokia ในการใช ้Ovi หากคณุยังไมม่บีัญช ีใหส้รา้งบัญชขีึน้ที่
www.ovi.com และระบบจะขอใหค้ณุสรา้งบัญช ีหากคณุเขา้ใชบ้รกิาร Ovi ใดๆ โดยใชโ้ทรศัพท์
ของคณุ

หากคณุใชซ้งิค ์Ovi เพือ่ซงิโครไนซร์ายชือ่ของคณุดว้ย Ovi โดยอัตโนมัต ิอยา่อนุญาตใหม้กีาร
ซงิโครไนซร์ายชือ่กบับรกิารอืน่ๆ เนือ่งจากอาจขัดแยง้กนัได ้ซงิค ์Ovi สําหรับรายชือ่จะไมม่ใีห ้
บรกิาร หากคณุไดเ้ปิดใชง้านการซงิโครไนซร์ายชือ่ใน Mail for Exchange

ขอ้ความ

เกีย่วกบัขอ้ความ

เลอืก เมนู > ขอ้ความ

คณุสามารถสง่และรับขอ้ความไดห้ลายประเภท

• ขอ้ความตัวอักษร
• ขอ้ความคลปิเสยีง
• ขอ้ความมัลตมิเีดยีทีป่ระกอบดว้ยรูปภาพและวดิโีอ
• ขอ้ความกลุม่

ขอ้ความ ตอ้งไดรั้บการสนับสนุนจากเครอืขา่ย

การสง่ขอ้ความ
ขอ้ความตัวอกัษรและมัลตมิเีดยีชว่ยใหค้ณุสามารถตดิตอ่เพือ่นและครอบครัวของคณุไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ในขอ้ความมลัตมิเีดยี คณุสามารถแนบภาพ วดิโีอ และคลปิเสยีงทีค่ณุตอ้งการแบง่ปัน
เขา้ไปได ้

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

1 เลอืก ขอ้ความใหม่
2 หากตอ้งการเลอืกผูรั้บจากรายการรายชือ่ ใหเ้ลอืกชือ่ ถงึ หากตอ้งการป้อนเบอรโ์ทรผูรั้บ

ดว้ยตนเอง ใหป้้อนหมายเลขลงในชอ่ง ถงึ
3 หากตอ้งการเพิม่สิง่ทีแ่นบ ใหเ้ลอืก 
4 เลอืก 

การสง่ขอ้ความพรอ้มสิง่ทีแ่นบอาจมคีา่ใชจ้า่ยสงูกวา่การสง่ขอ้ความตัวอกัษรท่ัวไป  สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ
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คณุสามารถสง่ขอ้ความแบบตัวอกัษรทีม่คีวามยาวมากกวา่ความยาวตัวอกัษรทีกํ่าหนดของ
ขอ้ความเดยีว สําหรับขอ้ความทีม่คีวามยาวมาก เครือ่งจะแบง่สง่ขอ้ความออกเป็นสองขอ้ความ
ขึน้ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่ใชจ้า่ยตามนัน้

สําหรับตัวอกัษรทีม่เีครือ่งหมายเสยีงหนัก เครือ่งหมายอืน่ๆ หรอืตัวอกัษรจากภาษาทีเ่ลอืกบาง
ภาษาจะใชพ้ืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่อาจจํากดัจํานวนตัวอกัษรทีส่ามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ยลง

หากรายการทีค่ณุแทรกในขอ้ความมัลตมิเีดยีมขีนาดทีใ่หญเ่กนิกวา่ทีเ่ครอืขา่ยกําหนด
โทรศัพทจ์ะลดขนาดใหโ้ดยอตัโนมัติ

เฉพาะโทรศัพทท์ีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ทา่นัน้ทีส่ามารถรับและแสดงขอ้ความมัลตมิเีดยีได  ้ขอ้ความ
อาจดแูตกตา่งกนัไปตามโทรศัพทใ์นแตล่ะเครือ่ง

การสง่ขอ้ความคลปิเสยีง
คณุสามารถอดัคลปิเสยีง เชน่ เพลงวนัเกดิ และสง่ไปใหเ้พือ่นคณุในรปูของขอ้ความคลปิเสยีง
ได ้

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

1 เลอืก ตวัเลอืก > สรา้งขอ้ความ > ขอ้ความคลปิเสยีง
2 หากตอ้งการบันทกึขอ้ความของคณุ ใหเ้ลอืก 
3 หากตอ้งการเลอืกผูรั้บจากรายการรายชือ่ ใหเ้ลอืกชือ่ ถงึ หากตอ้งการป้อนเบอรโ์ทรผูรั้บ

ดว้ยตนเอง ใหป้้อนหมายเลขลงในชอ่ง ถงึ
4 เลอืก 

การรบัขอ้ความ
เมือ่คณุไดรั้บขอ้ความ คณุสามารถเปิดไดโ้ดยตรงจากหนา้จอหลัก คณุสามารถดขูอ้ความใน
โฟลเดอร ์รปูแบบสนทนา หรอืในโฟลเดอร ์ถาดเขา้ ใน ขอ้ความ ไดใ้นภายหลัง

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

เมือ่คณุไดรั้บขอ้ความ การแจง้เตอืนจะปรากฏในหนา้จอหลัก จํานวนของเหตกุารณ์ทีไ่มไ่ด ้
ดําเนนิการทัง้หมด ซึง่รวมถงึเบอรท์ีไ่มไ่ดรั้บสายและขอ้ความทีไ่ดรั้บจะปรากฏขึน้

ในการเปิดดขูอ้ความ ใหเ้ลอืกวดิเจ็ตการแจง้เตอืน ตามคา่เริม่ตน้ ขอ้ความจะถกูเปิดในมมุมอง
รปูแบบสนทนา

การตอบขอ้ความทีไ่ดร้บัในมมุมอง รปูแบบสนทนา
เลอืกชอ่งสําหรับป้อนขอ้ความทีด่า้นลา่งของหนา้จอ  เขยีนขอ้ความ และเลอืก 
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การเปิดขอ้ความในโฟลเดอร ์ถาดเขา้
เลอืก ถาดเขา้ และขอ้ความ

การตอบขอ้ความทีไ่ดร้บัในมมุมอง ถาดเขา้
เปิดขอ้ความและเลอืก 

การสง่ตอ่ขอ้ความในมมุมอง ถาดเขา้
เปิดขอ้ความและเลอืก 

การจดัเก็บรายการมลัตมิเีดยีทีไ่ดร้บั
เลอืกรายการคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก จดัเก็บ คณุสามารถดรูายการดังกลา่วไดใ้น
แอปพลเิคชัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ตัวอยา่งเชน่ หากตอ้งการดภูาพทีจั่ดเก็บไว ้ใหเ้ปิด ภาพถา่ย

การดกูารสนทนา
คณุสามารถดขูอ้ความทีส่ง่ออกและไดรั้บจากรายชือ่นัน้ๆ ไดใ้นมมุมองเดยีว และสามารถดําเนนิ
การสนทนาตอ่ไดจ้ากมมุมองนัน้

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

เลอืก รปูแบบสนทนา และรายชือ่ ขอ้ความทีส่ง่ออกและไดรั้บทีม่าจากรายชือ่นัน้ทกุขอ้ความจะ
ปรากฏขึน้

การตอบกลบัขอ้ความในการสนทนา
1 เปิดการสนทนา
2 เลอืกชอ่งสําหรับป้อนขอ้ความทีด่า้นลา่งของหนา้จอ และเขยีนขอ้ความ
3 หากตอ้งการเพิม่สิง่ทีแ่นบหรอืผูรั้บ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เพิม่
4 หากตอ้งการสง่ขอ้ความ ใหเ้ลอืก 

เมือ่คณุสง่ขอ้ความใหม่ ขอ้ความนัน้จะถกูเพิม่เขา้ไปในการสนทนาในปัจจบุัน หากไมม่กีาร
สนทนาคา้งอยู่ การสนทนาใหมจ่ะเริม่ขึน้

เมือ่คณุเปิดขอ้ความทีไ่ดรั้บจากหนา้จอหลัก ขอ้ความจะเปิดในมมุมอง รปูแบบสนทนา โดย
อตัโนมัต ิหากคณุตอ้งการใหข้อ้ความเปิดในมมุมอง ถาดเขา้ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > มมุมอง
ขอ้ความ > ถาดเขา้

การฟงัขอ้ความตวัอกัษร
คณุสามารถตัง้คา่โทรศัพทข์องคณุใหอ้า่นออกเสยีงขอ้ความตัวอกัษรได ้

1 เลอืก เมนู > ขอ้ความ
2 เลอืก ถาดเขา้
3 เลอืกขอ้ความคา้งไว ้และจากเมนูป็อบอพั ใหเ้ลอืก ฟงั
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เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > โทรศพัท ์> เสยีงพดู

การเปลีย่นภาษา
เลอืก ภาษา และภาษา

การดาวนโ์หลดภาษาเพิม่เตมิ
เลอืก ตวัเลอืก > ดาวนโ์หลดภาษา

การเปลีย่นเสยีง
เลอืก  หากตอ้งการฟังตัวอยา่งเสยีง ใหเ้ลอืกเสยีงคา้งไว ้และเลอืก ฟงัเสยีง

การเปลีย่นภาษา
คณุสามารถเปลีย่นภาษาทีใ่ชใ้นเครือ่ง และภาษาทีค่ณุใชเ้ขยีนขอ้ความและอเีมลได ้และคณุยัง
สามารถเปิดใชง้านระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัตไิด ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ภาษา

การเปลีย่นภาษาของโทรศพัท์
เลอืก ภาษาทีใ่ชใ้นเครือ่ง

การเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
เลอืก ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน

การเปิดใชง้านระบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตั ิ
เลอืก ตวัชว่ยสะกดคาํ

อเีมล

อเีมล
เกีย่วกบัอเีมล

 เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > อเีมล

คณุสามารถเพิม่ศนูยฝ์ากขอ้ความไดห้ลายรายการ และเขา้ถงึศนูยฝ์ากขอ้ความเหลา่นัน้ได ้
โดยตรงจากหนา้จอหลักของคณุ ในมมุมองอเีมลหลัก คณุสามารถสลับจากศนูยฝ์ากขอ้ความ
หนึง่ไปยังอกีศนูยฝ์ากขอ้ความ
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1 เขยีนอเีมล
2 สลับระหวา่งศนูยฝ์ากขอ้ความของคณุ
3 จัดเรยีงเมลของคณุตามวนัที ่เป็นตน้
4 อเีมลในศนูยฝ์ากขอ้ความปัจจบัุน

อเีมล มอีงคป์ระกอบแบบอนิเตอรแ์อคทฟี เลอืกอเีมลทีต่อ้งการดเูมนูป็อปอพัคา้งไว  ้เป็นตน้

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

การรบับญัชอีเีมลฟรจีาก Ovi by Nokia
 ดว้ยอเีมล Ovi ของ Nokia คณุสามารถใชโ้ทรศัพทห์รอืคอมพวิเตอรข์องคณุเพือ่เขา้อเีมล

ได ้การป้องกนัอเีมลขยะจะชว่ยใหค้ณุจัดเก็บกลอ่งอเีมลไดอ้ยา่งเป็นระเบยีบ และการป้องกนั
ไวรัสจะชว่ยใหก้ารรับสง่ขอ้ความของคณุปลอดภัย

1 เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > อเีมล
2 เลอืก ศนูยฝ์ากขอ้ความใหม่ > เร ิม่ตน้ > เมล OVI และ ลงทะเบยีนทนัที

การใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่เขา้ใชบ้ญัชอีเีมลของคณุ
ไปที ่www.ovi.com และลงชือ่เขา้

การเพิม่ศนูยฝ์ากขอ้ความ
คณุสามารถเพิม่ศนูยฝ์ากขอ้ความไดห้ลายแหง่ใหก้บัโทรศัพทข์องคณุ
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เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > อเีมล

การเพิม่ศนูยฝ์ากขอ้ความ
เลอืก ศนูยฝ์ากขอ้ความใหม่และทําตามคําแนะนํา
หากตอ้งการบัญชอีเีมล Ovi ฟรจีาก Nokia เลอืก เมล OVI และ ลงทะเบยีนตอนนี้

การเพิม่วดิเจ็ตอเีมลลงในหนา้จอหลกั
1 ในหนา้จอหลัก แตะพืน้ทีว่า่งคา้งไว ้
2 เลอืก  และวดิเจ็ตทีต่อ้งการจากรายการ

การลบศนูยฝ์ากขอ้ความ
1 เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > อเีมล
2 เลอืก ตวัเลอืก > ลบศนูยฝ์ากขอ้ความ และศนูยฝ์ากขอ้ความ

การอา่นอเีมล
คณุสามารถใชโ้ทรศัพทม์อืถอืของคณุในการอา่นและตอบกลับอเีมลได ้

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > อเีมล

การอา่นอเีมล
เลอืกอเีมล

เคล็ดลบั: หากตอ้งการยอ่หรอืขยาย ใหว้างนิว้สองนิว้บนหนา้จอ และเลือ่นนิว้เขา้หากนัหรอืออก
จากกนั

การเปิดหรอืจดัเก็บสิง่ทีแ่นบ
เลอืกสิง่ทีแ่นบและตัวเลอืกทีเ่หมาะสม หากมสีิง่ทีแ่นบมากกวา่หนึง่รายการ คณุสามารถจัดเก็บ
รายการทัง้หมดไดภ้ายในคราวเดยีว

การตอบกลบัอี
เลอืก ตวัเลอืก > ตอบ

52 อเีมล

เมล



สง่ตอ่อเีมล
เลอืก ตวัเลอืก > สง่ตอ่

เคล็ดลบั: หากมทีีอ่ยูเ่ว็บในอเีมล และคณุตอ้งการเปิดทีอ่ยูเ่ว็บนัน้ในเบราเซอรโ์ทรศัพท์ ให ้
เลอืกทีอ่ยูนั่น้

เคล็ดลบั: ในการเปิดอเีมลถัดไปหรอือเีมลกอ่นหนา้ ใหใ้ชไ้อคอนลกูศร

การสง่อเีมล
คณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์องคณุเพือ่เขยีนและสง่อเีมล และแนบไฟลไ์ปกบัอเีมลได ้

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > อเีมล

1 เลอืก 
2 หากตอ้งการเพิม่ผูรั้บจากรายการรายชือ่ของคณุ ใหเ้ลอืกไอคอน To (ถงึ), Cc (สําเนาถงึ)

หรอื Bcc (สําเนาลับถงึ) หากตอ้งการป้อนทีอ่ยูอ่เีมลดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืกชอ่ง To (ถงึ), Cc
(สําเนาถงึ) หรอื Bcc (สําเนาลับถงึ)

3 หากตอ้งการเพิม่สิง่ทีแ่นบไปกบัอเีมล ใหเ้ลอืก 
4 หากตอ้งการสง่อเีมล ใหเ้ลอืก 

การตอบรบัคาํขอประชุม
คณุสามารถเปิดและยอมรับคําขอประชมุได ้เมือ่คณุยอมรับคําขอประชมุ ประชมุนัน้จะปรากฏใน
ปฏทินิของคณุ

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > อเีมล และเปิดคําขอประชมุ

เลอืก  (ยอมรับ),  (ปฏเิสธ) หรอื  (ยังไมไ่ดต้ัดสนิใจ)

การตรวจสอบวา่คณุวา่งหรอืไม่
เลอืก ตวัเลอืก > ดปูฏทินิ

ในการแกไ้ข สง่ หรอืสง่ตอ่คําขอประชมุทีย่อมรับแลว้ ใหเ้ปิดคําขอในปฏทินิของคณุ

ตัวเลอืกทีส่ามารถใชง้านไดอ้าจแตกตา่งกนั

การเปิดอเีมลจากหนา้จอหลกั
คณุสามารถมวีดิเจ็ตอเีมลหลายรายการบนหนา้จอหลัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัโทรศัพทข์องคณุ แตล่ะวดิ
เจ็ตอเีมลจะมศีนูยฝ์ากขอ้ความหนึง่ศนูย์ ในวดิเจ็ต คณุจะสามารถเห็นวา่คณุไดรั้บอเีมลใหม่ และ
จํานวนของอเีมลทีไ่มไ่ดอ้า่น

การเพิม่วดิเจ็ตอเีมลลงในหนา้จอหลกั
ในหนา้จอหลัก เลอืก ศนูยฝ์ากขอ้ความใหม่ และปฏบิัตติามคําแนะนํา

อเีมล 53



การเพิม่วดิเจ็ตอเีมลอืน่ลงในหนา้จอหลกั
แตะหนา้จอหลักคา้งไว ้และเลอืก  และวดิเจ็ตทีต่อ้งการจากรายการ

การเปิดอเีมล
ในวดิเจ็ตอเีมล ใหเ้ลอืกอเีมล

อนิเทอรเ์น็ต

เกีย่วกบัเว็บเบราเซอร์

 เลอืก เมนู > เว็บ

ตดิตามขา่วสารและเขา้ชมเว็บไซตโ์ปรดของคณุ คณุสามารถใชเ้ว็บเบราเซอรข์องโทรศัพทข์อง
คณุเพือ่ดเูว็บเพจบนอนิเทอรเ์น็ต

ในการเรยีกดเูว็บ คณุจําเป็นตอ้งมจีดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตทีไ่ดรั้บการกําหนดคา่ในอปุกรณ์ของ
คณุและเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต

การเรยีกดเูว็บ
เลอืก เมน ู> เว็บ

เคล็ดลบั: หากคณุไมม่แีผนขอ้มลูอตัราคงทีจ่ากผูใ้หบ้รกิารของคณุ หากตอ้งการประหยัดคา่ใช ้
โทรศัพท ์คณุสามารถใช ้WLAN เพือ่เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตได ้

การไปทีเ่ว็บไซต์
เลอืกแถบทีอ่ยูเ่ว็บ ป้อนทีอ่ยูเ่ว็บ และเลอืก 

เคล็ดลบั: ในการคน้หาอนิเทอรเ์น็ต ใหเ้ลอืกแถบทีอ่ยูเ่ว็บ ป้อนคําคน้หา และเลอืกลงิคด์า้นลา่ง
แถบทีอ่ยูเ่ว็บ

การยอ่หรอืขยาย
วางสองนิว้บนหนา้จอ และเลือ่นนิว้ทัง้สองเขา้หากนัหรอืแยกออกจากกัน

แคช คอื หน่วยความจําสําหรับจัดเก็บขอ้มลูไวช้ัว่คราว หากคณุมสีทิธิใ์นการเขา้ถงึ หรอืไดเ้ขา้
ถงึขอ้มลูทีเ่ป็นความลับหรอืบรกิารดา้นการรักษาความปลอดภัยทีต่อ้งใชร้หสัผา่น  ใหล้บแคช
หลังการใชแ้ตล่ะครัง้

การลา้งแคช
เลอืก  >  > สว่นตวั > ลา้งขอ้มลูสว่นตวั > แคช
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การเพิม่บุค๊มารค์
หากคณุมกัจะเยีย่มชมเว็บไซตเ์ดมิๆ อยูเ่สมอ ใหเ้พิม่เว็บไซตนั์น้ลงในมมุมองบุค๊มารค์ เพือ่ให ้
คณุสามารถเขา้ใชไ้ดง้า่ย

เลอืก เมน ู> เว็บ

ขณะเรยีกด ูใหเ้ลอืก  > 

การไปทีเ่ว็บไซตท์ีบุ่ค๊มารค์ไวข้ณะทอ่งเว็บ
เลอืก  >  และเลอืกบุค๊มารค์

การสมคัรลงิคข์า่วทางเว็บ
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งเยีย่มชมเว็บไซตโ์ปรดบอ่ยๆ เพือ่ตดิตามวา่เว็บไซตนั์น้มอีะไรใหม่ คณุสามารถ
สมัครลงิคข์า่วและรับลงิคไ์ปยังเนือ้หาลา่สดุไดโ้ดยอตัโนมัติ

เลอืก เมน ู> เว็บ

โดยปกตลิงิคข์า่วบนหนา้เว็บจะแสดงดว้ย  ลงิคข์า่วใชใ้นการแบง่ปัน เชน่ หวัขอ้ขา่วลา่สดุ
หรอืรายการบล็อกลา่สดุ

ไปทีบ่ล็อกหรอืเว็บเพจทีม่ลีงิคข์า่วทางเว็บ และเลอืก  >  และลงิคข์า่วทีต่อ้งการ

การอพัเดตลงิคข์า่ว
ในมมุมองลงิคข์า่วทางเว็บ ใหเ้ลอืกลงิคข์า่วคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอัพ ใหเ้ลอืก รเีฟรช

การต ัง้คา่ใหอ้พัเดตลงิคข์า่วโดยอตัโนมตั ิ
ในมมุมองลงิคข์า่ว เลอืกลงิคข์า่วคา้งไว ้และเลอืก แกไ้ข > อพัเดตอตัโนมตัจิากเมนูป็อปอัพ

ตวัอกัษรทีอ่า่นไมอ่อกขณะเรยีกดเูว็บ
หากเครือ่งแสดงอกัขระทีไ่มส่ามารถอา่นออก ใหเ้ลอืก เมนู > เว็บ และ  >  > เพจ > การ
เขา้รหสัทีต่ ัง้ไว ้และการเขา้รหสัทีถ่กูตอ้งสําหรับชดุอกัขระของภาษานัน้ๆ

เครอืขา่ยทางสงัคม

เกีย่วกบัแอปพลเิคช ัน่ทางสงัคม

 เลอืก เมนู > สงัคม และลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารเครอืขา่ยทางสังคมทีค่ณุใช ้

หากตอ้งการเพิม่ประสบการณ์ในการใชง้านเครอืขา่ยทางสงัคมของคณุ  ใหใ้ช ้สงัคมบน Ovi เมือ่
คณุลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารเครอืขา่ยทางสงัคมผา่นทาง สงัคม คณุสามารถทําสิง่ตอ่ไปนี้

• ดกูารอพัเดตสถานะของเพือ่นจากหลากหลายบรกิารในหนา้จอเดยีว
• ประกาศการอพัเดตสถานะของคณุไปยังบรกิารตา่งๆ หลายบรกิารพรอ้มกนั
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• แบง่ปันภาพทีค่ณุถา่ยดว้ยกลอ้งในทันที
• แบง่ดวูดิโีอกบัเพือ่น
• ลงิคร์ปูแบบของเพือ่นๆ ทีอ่อนไลนข์องคณุไปยังขอ้มลูรายชือ่ของพวกเขาในโทรศัพท์
• เพิม่กจิกรรมจากปฏทินิบรกิารลงในปฏทินิของโทรศัพท์

ใชไ้ดเ้ฉพาะคณุสมบัตทิีม่กีารสนับสนุนจากบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคม

การใชบ้รกิารเครอืขา่ยทางสงัคมจําเป็นตอ้งมกีารสนับสนุนจากเครอืขา่ย  ซึง่อาจเกีย่วขอ้งกบั
การรับสง่ขอ้มลูจํานวนมาก และมคีา่บรกิารการสง่ขอ้มลู หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่
บรกิารการสง่ขอ้มลู โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

บรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมเป็นบรกิารจากบรษัิทอืน่ ไมไ่ดใ้หบ้รกิารโดย Nokia ตรวจสอบการตัง้
คา่ความเป็นสว่นตัวของบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมทีค่ณุใช  ้เนือ่งจากคณุอาจแบง่ใชข้อ้มลูของ
คณุกบัคนกลุม่ใหญ่ ขอ้กําหนดการใชบ้รกิารเครอืขา่ยทางสงัคมอาจมผีลบังคับใชก้บัการแบง่ใช ้
ขอ้มลูในบรกิารนัน้ ทําความคุน้เคยกบัขอ้กําหนดการใชแ้ละแนวปฏบิัตดิา้นความเป็นสว่นตัวของ
บรกิารนัน้

การดกูารอพัเดตสถานะของเพือ่นๆ ของคณุในหนา้จอเดยีว
เมือ่คณุลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารเครอืขา่ยทางสงัคมผา่นแอปพลเิคชัน่ สงัคม คณุสามารถดกูารอพัเดต
สถานะของเพือ่นของคณุจากบรกิารเหลา่นัน้ทัง้หมดไดใ้นมมุมองเดยีว  คณุไมจํ่าเป็นตอ้งสลับ
ระหวา่งแอปพลเิคชัน่ตา่งๆ เพือ่ดวูา่ทกุคนกําลังทําอะไรอยูต่อ่ไปอกี

เลอืก เมน ู> สงัคม

1 เลอืกบรกิาร จากนัน้จงึลงชือ่เขา้ใช ้
2 เลอืก เพิม่เครอืขา่ยทางสงัคม
3 เลอืกบรกิารอืน่ๆ จากนัน้จงึลงชือ่เขา้ใช ้
4 เลอืก กจิกรรมท ัง้หมด

ลงิคข์า่วทัง้หมดจากบรกิารทีค่ณุเพิม่จะถกูรวมอยูใ่นมมุมองโดยอตัโนมัติ

การประกาศสถานะของคณุไปยงับรกิารเครอืขา่ยทางสงัคม
ดว้ยแอปพลเิคชัน่ทางสงัคม คณุสามารถประกาศการอพัเดตสถานะของคณุไปยังบรกิารเครอื
ขา่ยทางสงัคมตา่งๆ

เลอืก เมน ู> สงัคม

เขยีนการอพัเดตสถานะในชอ่ง

การลงิคเ์พือ่นทีอ่อนไลนข์องคณุกบัขอ้มลูรายชือ่ของพวกเขา
คณุสามารถลงิคร์ปูแบบของเพือ่นทีอ่อนไลนจ์ากบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมไปยังขอ้มลูรายชือ่
ของพวกเขาในโทรศัพทข์องคณุได ้หลังการลงิค ์คณุจะสามารถดขูอ้มลูรายชือ่ของเพือ่นคณุได ้
โดยตรงจากแอปพลเิคชัน่ทางสงัคม และดกูารอพัเดตสถานะลา่สดุของเพือ่นๆ ไดจ้ากรายการ
รายชือ่ของคณุ
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เลอืก เมน ู> สงัคม

1 เลอืกภาพรปูแบบของเพือ่นทีอ่อนไลน์
2 จากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก ลงิคข์อ้มลูสว่นตวักบัรายชือ่
3 ในรายการรายชือ่ ใหเ้ลอืกรายชือ่ทีค่ณุตอ้งการลงิคร์ปูแบบ

การดกูารอพัเดตสถานะของเพือ่นในหนา้จอหลกั
เมือ่คณุลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารเครอืขา่ยทางสงัคมผา่น Ovi by Nokia คณุจะเห็นการอพัเดตสถานะ
ของเพือ่นๆ ทีอ่อนไลนอ์ยูไ่ดโ้ดยตรงในหนา้จอหลัก

การเรยีกดกูารอพัเดตในหนา้จอหลกั
เมือ่คณุไดล้งชือ่เขา้ใชบ้รกิาร คณุจะเห็นการอพัเดตในวดิเจ็ตทางสังคม

การเปิดแอปพลเิคช ัน่ทางสงัคมจากหนา้จอหลกั
เลอืกวดิเจ็ตทางสงัคม หากคณุลงชือ่เขา้ใช ้หนา้จอการอพัเดตสถานะจะเปิดขึน้ หากคณุไมไ่ด ้
ลงชือ่เขา้ใช ้หนา้จอลงชือ่เขา้จะเปิดขึน้

การอพัโหลดรปูภาพหรอืวดิโีอไปยงับรกิาร
ใชแ้อปพลเิคชัน่ สงัคม เพือ่อพัโหลดรปูภาพหรอืวดิโีอของคณุไปยังบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคม

เลอืก เมน ู> สงัคม

1 เลอืก 
2 เลอืกวา่จะอัพโหลดรปูภาพหรอืวดิโีอ
3 หากตอ้งการทําเครือ่งหมายทีร่ายการทีจ่ะอัพโหลด  ใหเ้ลอืกรายการนัน้

ขนาดไฟลส์งูสดุสําหรับรูปภาพ คอื 4 MB และ 10 MB สําหรับวดิโีอ
4 หากตอ้งการอัพโหลดภาพเดยีว คณุสามารถเพิม่คําบรรยายภาพและแท็กพรอ้มความคดิ

เห็นในบางสว่นของภาพ
หากตอ้งการอัพโหลดวดิโีอ บรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมจะตอ้งสนับสนุนคณุสมบัตนิี้ และคณุ
จําเป็นตอ้งใชก้ารเชือ่มตอ่ WLAN

การถา่ยภาพและอพัโหลดภาพ
1 เลอืก 
2 เลอืกตัวเลอืกเพือ่อัพโหลดภาพจากกลอ้ง
3 ถา่ยภาพ
4 เพิม่คําบรรยายภาพหรอืแท็กพรอ้มความคดิเห็นในบางสว่นของภาพ

การตดิตอ่เพือ่นจากบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคม
หากไมต่อ้งการเพยีงแคส่ง่ความคดิเห็นเกีย่วกบัสถานะของเพือ่น  คณุสามารถโทรหรอืสง่
ขอ้ความไปยังเพือ่นของคณุ

เครอืขา่ยทางสงัคม 57



เลอืก เมน ู> สงัคม

1 เลอืกภาพรปูแบบของเพือ่น
2 จากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก ดขูอ้มลูรายชือ่
3 เลอืกวธิกีารตดิตอ่

คณุสมบัตนิีจ้ะสามารถใชง้านได ้หากคณุลงิคเ์พือ่นๆ ทีอ่อนไลนข์องคณุไปยังขอ้มลูรายชือ่ของ
พวกเขาในโทรศัพท์

วธิกีารตดิตอ่ทีม่ใีหเ้ลอืกใชอ้าจแตกตา่งกนั หากตอ้งการโทรหรอืสง่ขอ้ความตัวอกัษรถงึเพือ่น
คณุสมบัตนิีต้อ้งมบีรกิารรองรับ

การเพิม่กจิกรรมในปฏทินิของโทรศพัท์
เมือ่ตอบรับคําเชญิใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมในบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคม คณุสามารถเพิม่กจิกรรมใน
ปฏทินิของโทรศัพทเ์พือ่ดกูจิกรรมทีกํ่าลังจะมาถงึได  ้แมว้า่คณุจะไมไ่ดอ้อนไลนอ์ยูก็่ตาม

เลอืก เมน ู> สงัคม และเลอืกบรกิาร จากนัน้จงึลงชือ่เขา้ใช ้

1 เลอืกคําเชญิเขา้รว่มกจิกรรม
2 เพิม่กจิกรรมในปฏทินิของโทรศัพท์

คณุสมบัตนิีจ้ะสามารถใชไ้ดห้ากมบีรกิารสนับสนุน

กลอ้ง

เกีย่วกบักลอ้ง

 เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > กลอ้ง

ทําไมตอ้งถอืกลอ้งแยกตา่งหากเมือ่โทรศัพทข์องคณุมทีกุอยา่งทีค่ณุตอ้งการใชเ้พือ่เก็บภาพ
ความทรงจํา แอปพลเิคชัน่กลอ้งชว่ยใหค้ณุสามารถถา่ยภาพหรอืบันทกึวดิโีอไดอ้ยา่งงา่ยดาย
หลังจากนัน้ คณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์องคณุเพือ่ดหูรอืแกไ้ขภาพและวดิโีอ แบง่ปันภาพและ
วดิโีอบนอนิเทอรเ์น็ต หรอืสง่ภาพและวดิโีอไปยังอปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้

การถา่ยภาพ
กดปุ่ มกลอ้งคา้งไว ้
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การยอ่หรอืขยาย
ใชปุ้่ มปรับระดับเสยีง

ตัวตรวจจับใบหนา้จะตรวจจับใบหนา้ ตกีรอบสีเ่หลีย่มครอบใบหนา้ และปรับโฟกสั แมว้า่ใบหนา้
นัน้จะเคลือ่นทีอ่ยูก็่ตาม การตรวจจับใบหนา้จะเปิดใชง้านเป็นคา่เริม่ตน้

การเลกิใชง้านการตรวจจบัใบหนา้
เลอืก  > ตรวจจบัหนา้

การจดัเก็บขอ้มลูทีต่ ัง้ลงในภาพและวดิโีอ
หากคณุตอ้งการทราบวา่คณุอยูท่ีไ่หนตอนทีค่ณุถา่ยภาพหรอืวดิโีอนีข้ณะเดนิป่าหรอืเดนิทาง
คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุใหบ้ันทกึทีต่ัง้โดยอตัโนมัตไิด  ้และคณุจะสามารถดทูีต่ัง้ใน
แผนทีใ่นภายหลังได ้

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > กลอ้ง

การเปิดใชง้านคณุสมบตักิารบนัทกึทีต่ ัง้
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > บนัทกึขอ้มลูทีต่ ัง้ > ใช่

อาจใชเ้วลานานเพือ่รับพกิดัของสถานที่ การใหบ้รกิารและคณุภาพของสญัญาณ GPS อาจไดรั้บ
ผลกระทบจากสถานที ่อาคารกอ่สรา้ง สิง่กดีขวางทางธรรมชาต ิและสภาพอากาศ หากคณุใช ้
ไฟลร์ว่มกนัซึง่มขีอ้มลูสถานที่ และใชข้อ้มลูสถานทีร่ว่มกนั บคุคลอืน่อาจเห็นสถานทีข่องคณุ
คณุสมบัตนิีจํ้าเป็นตอ้งใชบ้รกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย

ตัวบง่ชีข้อ้มลูสถานที:่
  — ไมม่ขีอ้มลูสถานทีตั่ง้ อาจไมม่กีารจัดเก็บขอ้มลูทีต่ัง้ลงในภาพหรอืวดิโีอ
  — มขีอ้มลูสถานทีต่ัง้ มกีารจัดเก็บขอ้มลูทีตั่ง้ลงในภาพหรอืวดิโีอแลว้

คณุสามารถแนบขอ้มลูสถานทีก่บัภาพหรอืคลปิวดิโีอได  ้หากสามารถระบพุกัิดสถานทีผ่า่นเครอื
ขา่ยและ GPS หากคณุแบง่ดภูาพหรอืคลปิวดิโีอซึง่มขีอ้มลูสถานทีแ่นบอยูด่ว้ย บคุคลอืน่ทีดู่
ภาพหรอืคลปิวดิโีอนัน้จะสามารถมองเห็นขอ้มลูสถานทีท่ีแ่นบอยูไ่ด  ้คณุสามารถปิดใชง้าน
การแท็กทางภมูศาสตริ ใ์นการตัง้คา่ของกลอ้งได ้

การถา่ยภาพในทีม่ดื
หากตอ้งการถา่ยภาพแมใ้นระดับแสงตํ่า ใหเ้ปิดใชง้านโหมดกลางคนื

กดปุ่ มกลอ้งคา้งไว ้

การเปิดใชง้านโหมดกลางคนื
1 เลอืก  > โหมดถา่ย
2 หากตอ้งการใชแ้ฟลช ใหเ้ลอืก คนตอนกลางคนื หากคณุไมต่อ้งการใชแ้ฟลช ใหเ้ลอืก

กลางคนื
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เคล็ดลบัเกีย่วกบัภาพ
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > กลอ้ง

ขณะถา่ยภาพ โปรดสงัเกตวา่

• ใชทั้ง้สองมอืถอืกลอ้งใหน้ิง่
• เมือ่คณุขยายภาพ คณุภาพของภาพอาจลดลง
• กลอ้งจะเขา้สูโ่หมดประหยัดแบตเตอรี ่เมือ่ไมม่กีารใชง้านในระยะเวลาหนึง่ หากตอ้งการ

เปิดใชง้านกลอ้งอกีครัง้ กด  เบาๆ
• คณุสามารถกําหนดฉากทีผู่ใ้ชกํ้าหนดเองเพือ่ใชเ้ป็นฉากเริม่ตน้ทกุครัง้ทีค่ณุเปิดแอปพลิ

เคชัน่กลอ้ง เลอืก  > โหมดถา่ยภาพ > ผูใ้ชก้าํหนด > แก้ไข แกไ้ขการตัง้คา่ และ
เลอืก ต ัง้เป็นโหมดถา่ยภาพทีต่ ัง้ไว ้> ใช่

• อยูใ่นระยะหา่งทีป่ลอดภัยเมือ่ใชแ้ฟลช อยา่ใชแ้ฟลชกับบคุคลหรอืสัตวเ์มือ่อยูใ่นระยะใกล ้
อยา่ปิดบังแฟลชขณะถา่ยภาพ

การบนัทกึวดิโีอ
นอกจากการถา่ยภาพดว้ยโทรศัพทแ์ลว้ คณุยังสามารถบันทกึชว่งเวลาพเิศษของคณุเป็นวดิโีอ
ไดด้ว้ย

กดปุ่ มกลอ้งคา้งไว ้

1 ในการสลับจากโหมดรปูภาพเป็นโหมดวดิโีอ หากตอ้งการ ใหเ้ลอืก 
2 ในการเริม่บันทกึ ใหก้ดปุ่ มกลอ้ง ไอคอนบันทกึสแีดงจะปรากฏขึน้
3 ในการหยดุบันทกึชัว่คราว ใหเ้ลอืก หยดุพกั หากคณุหยดุบันทกึชัว่คราวและไมไ่ดก้ดปุ่ ม

ใดๆ ภายใน 5 นาท ีเครือ่งจะหยดุการบันทกึ
หากตอ้งการยอ่หรอืขยาย ใหใ้ชปุ้่ มปรับระดบัเสยีง

4 ในการหยดุบันทกึ ใหก้ดปุ่ มกลอ้ง วดิโีอจะไดรั้บการจัดเก็บโดยอตัโนมัตใิน ภาพถา่ย

เคล็ดลบั: คณุสามารถสง่วดิโีอของคณุในขอ้ความมัลตมิเีดยีได  ้หากตอ้งการจํากดัขนาดวดิโีอ
เพือ่สง่ กอ่นการบันทกึใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > คณุภาพวดิโีอ และลากตัวเลือ่นไปที่
พืน้ฐาน

การสง่ภาพหรอืวดิโีอ
คณุสามารถสง่ภาพและวดิโีอในขอ้ความมัลตมิเีดยีหรอืขอ้ความอเีมลได  ้หรอืใช ้Bluetooth

สง่ขอ้ความมลัตมิเีดยี
1 ถา่ยภาพหรอืบันทกึวดิโีอ
2 เลอืก ตวัเลอืก > สง่ > ทางขอ้ความ
3 หากตอ้งการเลอืกผูรั้บจากรายการรายชือ่ ใหเ้ลอืก  ในการป้อนชือ่ผูรั้บหรอืเบอรโ์ทรศัพท์

ดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืกชอ่ง ถงึ และป้อนชือ่หรอืเบอรโ์ทรศัพท์
4 เลอืก 
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การสง่ขอ้ความอเีมล
1 ถา่ยภาพหรอืบันทกึวดิโีอ
2 เลอืก ตวัเลอืก > สง่ > ทางอเีมล
3 หากตอ้งการเลอืกผูรั้บจากรายการรายชือ่ ใหเ้ลอืกหวัขอ้ ถงึ หากตอ้งการป้อนทีอ่ยูอ่เีมล

ดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืกชอ่ง ถงึ แลว้จงึป้อนทีอ่ยู่
4 เลอืก 

การสง่ขอ้มลูโดยใช ้Bluetooth
1 ถา่ยภาพหรอืบันทกึวดิโีอ
2 เลอืก ตวัเลอืก > สง่ > ทาง Bluetooth
3 เลอืกอปุกรณ์ทีจ่ะเชือ่มตอ่ หรอืคน้หาอปุกรณ์เพิม่เตมิ

หากอปุกรณ์อกีเครือ่งตอ้งใชร้หสัผา่น ใหป้้อนรหสัผา่น

รปูภาพและวดิโีอของคณุ

เกีย่วกบัวดิโีอของฉนัและรปูภาพของฉนั

เลอืก เมน ู> ภาพถา่ย หรอื วดิโีอ

แอปพลเิคชัน่วดิโีอของฉันและรปูภาพของฉันมไีวใ้หค้ณุดรูปูภาพและวดิโีอทัง้หมดบนโทรศัพท์
ของคณุได ้คณุยังสามารถดวูดิโีอ หรอืเรยีกดรูปูภาพ และพมิพภ์าพถา่ยทีด่ทีีส่ดุไดอ้ยา่งงา่ยดาย

หากตอ้งการจัดการไฟลส์ือ่ของคณุใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ใหเ้พิม่แท็กลงในไฟล ์หรอืจัดวาง
ไฟลใ์หเ้ป็นหมวดหมู่

การดรูปูภาพและวดิโีอ
เลอืก เมน ู> ภาพถา่ย หรอื วดิโีอ

การเรยีกดรูปูภาพและวดิโีอ
เลอืกโฟลเดอร ์และปัดขึน้หรอืลง

การดรูปูภาพในโหมดเต็มหนา้จอ
เลอืกรปูภาพ และหมนุเครือ่งใหอ้ยูใ่นโหมดแนวนอน
หากตอ้งการเรยีกดรูปูภาพในโหมดเต็มหนา้จอ ใหปั้ดไปทางซา้ยหรอืทางขวา
หากตอ้งการดแูถบเลือ่นการซมู ใหแ้ตะรปูภาพ หรอืวางนิว้สองนิว้บนหนา้จอ และหากตอ้งการ
ขยาย ใหเ้ลือ่นนิว้แยกจากกัน หากตอ้งการยอ่ ใหเ้ลือ่นนิว้ของคณุมาชดิกัน
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การดรูปูภาพเป็นสไลดโ์ชว์
เลอืกรปูภาพและ ตวัเลอืก > สไลดโ์ชว ์> เลน่ สไลดโ์ชวจ์ะเริม่จากภาพทีเ่ลอืก

การเลน่วดิโีอ
เลอืกโฟลเดอรแ์ละวดิโีอ

สามารถสง่รปูภาพและวดิโีอถงึคณุจากอปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้หากตอ้งการดภูาพหรอืวดิโีอ
ทีไ่ดรั้บใน ภาพถา่ย คณุตอ้งจัดเก็บกอ่น

การแกไ้ขรปูภาพทีค่ณุถา่ย
คณุสามารถใชต้ัวแกไ้ขภาพเพือ่เพิม่เอฟเฟ็กต์ ขอ้ความ คลปิอารต์ หรอืกรอบใหก้บัรปูภาพของ
คณุ

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ตวัแกไ้ขภาพ และเลอืกรปูภาพ

เคล็ดลบั: หากไมส่ามารถแกไ้ขไฟลท์ีค่ณุตอ้งการได  ้ใหย้า้ยไฟลไ์ปที ่ไฟลเ์สยีง, รปูภาพ,
วดิโีอคลปิ หรอืโฟลเดอร ์เพลง

1 หากตอ้งการใสเ่อฟเฟ็กต์ ใหเ้ลอืกตัวเลอืกทีต่อ้งการจากแถบเครือ่งมอืเพิม่เตมิ
2 หากตอ้งการจัดเก็บรปูภาพทีแ่กไ้ข ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > จดัเก็บ รปูภาพทีแ่กไ้ขจะไม่

แทนทีร่ปูภาพเดมิ

หากตอ้งการดรูปูภาพทีแ่กไ้ขของคณุในภายหลัง ใหเ้ลอืก เมน ู> ภาพถา่ย

ตวัแกไ้ขวดิโีอ
เกีย่วกบัตวัแกไ้ขวดิโีอ
เลอืก เมน ู> วดิโีอและทวี ี> แกไ้ขวดิโีอ

คณุสามารถรวมรปูภาพและวดิโีอผนวกกบัเสยีง เอฟเฟ็กต ์และขอ้ความ และเปลีย่นเป็น
ภาพยนตรส์ัน้หรอืสไลดโ์ชวไ์ดอ้ยา่งงา่ยดาย

จัดเก็บไฟลเ์สยีงทีค่ณุตอ้งการใชใ้นภาพยนตรไ์วใ้นโฟลเดอร์ ไฟลเ์สยีง บนเครือ่งของคณุ
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การสรา้งภาพยนตร์
คณุสามารถสรา้งภาพยนตรส์ัน้จากรปูภาพและวดิโีอของคณุเพือ่แบง่ปันภาพและวดิโีอกบัเพือ่น
และครอบครัวของคณุได ้

เลอืก เมน ู> วดิโีอและทวี ี> แกไ้ขวดิโีอ และ 

1 ในการเพิม่รูปภาพและวดิโีอลงในภาพยนตร์ ใหเ้ลอืก  ในการดไูฟลท์ีค่ณุเลอืก ใหปั้ดไป
ทางซา้ยหรอืขวา

2 ในการเพิม่เอฟเฟ็กตก์ารเปลีย่นระหวา่งวดิโีอและรูปภาพ ใหเ้ลอืก +
3 เลอืกเพิม่เสยีงทีจ่ะเลน่เป็นเสยีงประกอบ ใหเ้ลอืก 
4 ในการเพิม่ขอ้ความหรอืคําบรรยายลงในภาพยนตร์ ใหเ้ลอืก 
5 ในการแกไ้ขภาพยนตรข์องคณุ เลอืก  ในโหมดแกไ้ข คณุสามารถตัดความยาวของวดิโีอ

หรอืกําหนดระยะเวลาแสดงรูปภาพได ้
6 จัดเก็บภาพยนตรข์องคณุ

ในการดรูปูภาพยนตรข์องคณุในภายหลัง ใหเ้ลอืก เมนู > วดิโีอและทวีี

การสรา้งสไลดโ์ชว์
ตอ้งการแปลงภาพถา่ยในวนัหยดุของคณุใหเ้ป็นสไลดโ์ชวเ์ก๋ๆ  ใชห่รอืไม ่ดว้ยแมแ่บบสําหรับ
อารมณ์และเหตกุารณ์แบบตา่งๆ คณุสามารถสรา้งสไลดโ์ชวสํ์าหรับวนัครบรอบแตง่งาน งาน
เลีย้ง หรอืวนัหยดุได ้

เลอืก เมน ู> วดิโีอและทวี ี> แกไ้ขวดิโีอ

1 เลอืก 
2 เลอืกแมแ่บบทีจ่ะใชสํ้าหรับสไลดโ์ชว ์เมือ่คณุเลอืกแมแ่บบ การแสดงตัวอยา่งจะปรากฏขึน้
3 ในการเพิม่รูปภาพลงในสไลดโ์ชว์ ใหเ้ลอืก 
4 เลอืกเพิม่เสยีงทีจ่ะเลน่เป็นเสยีงประกอบ ใหเ้ลอืก 
5 ในการเพิม่ชือ่เรือ่ง ใหเ้ลอืก 
6 ดตัูวอยา่งและจัดเก็บสไลดโ์ชวข์องคณุ

ในการดสูไลดโ์ชวข์องคณุภายหลัง ใหเ้ลอืก เมนู > วดิโีอและทวีี

การพมิพร์ปูทีค่ณุถา่ย
คณุสามารถพมิพภ์าพจากเครือ่งพมิพซ์ึง่ใชง้านรว่มกนัไดโ้ดยตรง

1 ใชส้ายขอ้มลูเคเบลิ USB ทีใ่ชร้ว่มกนัไดใ้นการเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัเครือ่งพมิพ์
ในโหมด ถา่ยโอนสือ่

2 เลอืกภาพทีจ่ะพมิพ์
3 เลอืก ตวัเลอืก > พมิพ์
4 ในการใชก้ารเชือ่มตอ่ USB เพือ่พมิพ ์ใหเ้ลอืก พมิพ ์> ผา่นทาง USB
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5 ในการพมิพภ์าพ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > พมิพ์

เคล็ดลบั: นอกจากนี้ คณุสามารถใชเ้ครือ่งพมิพ์ Bluetooth ได ้เลอืก พมิพ ์> ผา่นทาง
Bluetooth เปลีย่นเครือ่งพมิพท์ีเ่ลอืกเป็น Bluetooth และปฏบิัตติามคําแนะนําบนหนา้จอ

เคล็ดลบั: เมือ่เชือ่มตอ่สายเคเบลิ USB แลว้ คณุสามารถเปลีย่นโหมด USB ได ้ทีม่มุขวาบนของ
หนา้จอเรยีกดู ใหเ้ลอืก  > USB

วดิโีอ

เกีย่วกบัวดิโีอ
คณุสามารถดวูดิโีอในโทรศัพทข์องคณุไดด้ว้ยแอปพลเิคชัน่ วดิโีอ

การใชจ้ดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตในการดาวนโ์หลดวดิโีออาจเกีย่วขอ้งกบัการสง่ขอ้มลูจํานวน
มากผา่นระบบเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิาร โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการสง่ขอ้มลู

การเลน่วดิโีอ
เลอืก เมน ู> วดิโีอและทวีี

เลอืกวดิโีอ

การใชก้ารควบคมุเครือ่งเลน่วดิโีอ
แตะหนา้จอ

การคดัลอกวดิโีอระหวา่งโทรศพัทข์องคณุและคอมพวิเตอร์
คณุเคยบันทกึวดิโีอดว้ยโทรศัพทแ์ละตอ้งการดใูนคอมพวิเตอรห์รอืไม่ หรอืคณุตอ้งการคัดลอก
วดิโีอจากโทรศัพทไ์ปยังคอมพวิเตอรห์รอืไม่ ใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชร้ว่มกนัไดใ้นการคัด
ลอกวดิโีอระหวา่งโทรศัพทก์บัคอมพวิเตอรข์องคณุ

1 ใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้พือ่ตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบัคอมพวิเตอรข์องคณุ
หากคัดลอกระหวา่งการด์หน่วยความจําในโทรศัพทแ์ละคอมพวิเตอร์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
ไดเ้สยีบการด์หน่วยความจําแลว้

2 เปิด Nokia Ovi Suite ในคอมพวิเตอร ์และทําตามคําแนะนําทีป่รากฏบนหนา้จอ

เพลงและเสยีง

เครือ่งเลน่เพลง
เกีย่วกบัเครือ่งเลน่เพลง

 เลอืก เมนู > เพลง > เครือ่งเลน่

ดว้ยแอปพลเิคชัน่ เครือ่งเลน่ คณุสามารถฟังเพลงและพอดแคสตใ์นระหวา่งเดนิทางได ้
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เคล็ดลบั: หาเพลงเพิม่เตมิไดจ้ากเพลง Ovi เลอืก เมนู > เพลง > เพลง Ovi หากตอ้งการเรยีน
รูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั Ovi ใหไ้ปที ่www.ovi.com

การเลน่เพลง
เลอืก เมน ู> เพลง > เครือ่งเลน่

1 เลอืก ตวัเลอืก แลว้เลอืกมมุมองทีต่อ้งการ คณุสามารถเรยีกดไูดต้ามเพลง อลับัม้ หรอื
ประเภท
ในการเรยีกดภูาพหนา้ปกอลับัม้ในมมุมองอลับัม้ ใหปั้ดไปทางซา้ยหรอืทางขวา

2 เลอืกเพลงหรอือัลบัม้

เคล็ดลบั: หากตอ้งการฟังเพลงในลําดับแบบสุม่ ใหเ้ลอืก 

การหยดุเลน่ช ัว่คราวและการเลน่ตอ่
หากตอ้งการหยดุเลน่ชัว่คราว ใหเ้ลอืก  และหากตอ้งเลน่ตอ่ ใหเ้ลอืก 

การกรอวดิโีอไปขา้งหนา้หรอืกรอกลบั
เลอืก  หรอื  คา้งไว ้
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เคล็ดลบั: ขณะฟังเพลง คณุสามารถกลับสูห่นา้จอหลักและปลอ่ยใหเ้ครือ่งเลน่เพลงอยูเ่ป็นพืน้
หลัง

การสรา้งรายการเลน่ใหม่
ตอ้งการฟังเพลงทีแ่ตกตา่งไปตามอารมณ์หรอืไม่ รายการเลน่ชว่ยใหค้ณุสามารถสรา้งตัวเลอืก
เพลงทีจ่ะเลน่ตามลําดับได ้

เลอืก เมน ู> เพลง > เครือ่งเลน่

1 เลอืก ตวัเลอืก > รายการเลน่
2 เลอืก ตวัเลอืก > รายการเลน่ใหม่
3 ป้อนชือ่สําหรับรายการ และเลอืก ตกลง
4 เลอืกเพลงเพือ่เพิม่เขา้ไปในรายการเลน่ตามลําดับทีค่ณุตอ้งการเลน่เพลงเหลา่นัน้

เพือ่แสดงรายการไฟลท์ีใ่ชร้ว่มกนัไดจ้ากการด์หน่วยความจํา  หากใสไ่ว ้

การเพิม่เพลงในรายการเลน่
เลอืกเพลงคา้งไว ้และเลอืก เพิม่ไปทีร่ายการเลน่ จากเมนูป็อปอพั

การลบเพลงออกจากรายการเลน่
ในมมุมองรายการเลน่ เลอืกเพลงคา้งไว ้และเลอืก นําออก จากเมนูป๊อปอัพ
จะไมล่บเพลงออกจากเครือ่ง และจะลบออกจากรายการเทา่นัน้

การเลน่รายการเลน่
เลอืก ตวัเลอืก > รายการเลน่ และเลอืกรายการเลน่

เคล็ดลบั: เครือ่งเลน่ จะสรา้งรายการเลน่จากเพลงทีเ่ลน่บอ่ยทีส่ดุ เพลงทีเ่ลน่ลา่สดุ และเพลง
ทีเ่พิม่เขา้ไปลา่สดุโดยอตัโนมัติ

การคดัลอกเพลงจากคอมพวิเตอร์
คณุมเีพลงในคอมพวิเตอรท์ีค่ณุตอ้งการฟังในโทรศัพทห์รอืไม่ Nokia Ovi Suite เป็นวธิทีีเ่ร็ว
ทีส่ดุในการถา่ยโอนเพลงบนโทรศัพทข์องคณุ และคณุสามารถใชโ้ปรแกรมนีเ้พือ่จัดการและซงิ
โครไนซช์ดุสะสมเพลง
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1 ใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้พือ่ตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้่วมกนัได ้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกันไดใ้สไ่วใ้นเครือ่งแลว้

2 ในโทรศัพทข์องคณุ เลอืกบรเิวณการแจง้เตอืนทีม่มุขวาบน และเลอืก  > ถา่ยโอนสือ่
3 เปิด Nokia Ovi Suite ในคอมพวิเตอร ์และทําตามคําแนะนําทีป่รากฏบนหนา้จอ โปรดดู

ขอ้มลูเพิม่เตมิทีคู่ม่อืชดุโปรแกรม Nokia Ovi Suite

ดาวนโ์หลด Nokia Ovi Suite เวอรช์นัลา่สดุจาก www.ovi.com

ไฟลเ์พลงบางประเภทอาจไดรั้บการป้องกนัดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) และไม่
สามารถเลน่บนอปุกรณ์ไดม้ากกวา่หนึง่ช ิน้

เกีย่วกบัเพลง Ovi
 เลอืก เมน ู> เพลง > เพลง Ovi หรอืไปที ่www.ovi.com

เพลง Ovi ใหค้ณุเขา้ถงึเพลงตา่งๆ ซึง่คุณสามารถลองฟังและดาวนโ์หลดได  ้เรยีกดเูพลง Ovi
และคน้พบเพลงใหมแ่ละเพลงเกา่ทีโ่ปรดปรานได ้

บรกิารและตัวเลอืกแตกตา่งกนัไป ขึน้อยูกั่บประเทศของคณุ

หากตอ้งการดาวนโ์หลดเพลง คณุจําเป็นตอ้งสรา้งบัญช ีNokia

คณุสามารถสรา้งบัญช ีNokia เขา้รว่มเพลง Ovi และลงชือ่เขา้ใชบั้ญชขีองคณุโดยใชห้นึง่ในวธิี
ตอ่ไปนี้

• โทรศัพทม์อืถอืของคุณ
• เว็บเบราเซอรท์ีส่ามารถใชง้านร่วมกนัได ้
• Nokia Ovi Player
• Nokia Ovi Suite

หากคณุมบีัญช ีNokia อยูแ่ลว้ คณุสามารถใชบ้ัญชดีังกลา่วสําหรับเพลง Ovi ได ้
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หากคณุมเีครดติหรอืการดาวนโ์หลด หรอืคณุไดล้งทะเบยีนการดาวนโ์หลดแบบไมจํ่ากดัดว้ย
บัญช ีNokia ของคณุ อยา่ปิดบัญชนัีน้ หากคณุปิดบัญชดีังกลา่ว ทกุอยา่งจะหายไปดว้ย

เนือ้หาทีม่กีารป้องกนั
เนือ้หาทีไ่ดรั้บการป้องกนัดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล เชน่ รปูภาพ วดิโีอ หรอืเพลง มา
พรอ้มกบัใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่กําหนดสทิธิข์องคณุในการใชเ้นือ้หานัน้

คณุสามารถดรูายละเอยีดและสถานะของสทิธิก์ารใชง้าน และเปิดใชง้านใหมห่รอืยกเลกิสทิธิ์
การใชง้าน

การจดัการใบอนญุาตสทิธิแ์บบดจิติอล
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > โทรศพัท ์> การจดัการโทรศพัท ์> ต ัง้คา่ความปลอดภยั >
เนือ้หาทีม่กีารป้องกนั

การบนัทกึเสยีง
คณุสามารถใชเ้ครือ่งบันทกึในอปุกรณ์ของคณุเพือ่บันทกึเสยีงธรรมชาติ เชน่ เสยีงนกรอ้ง หรอื
บันทกึเสยีงพดูได ้คณุสามารถสง่คลปิเสยีงทีบ่ันทกึไวใ้หก้บัเพือ่นของคณุ

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ทีท่ํางาน > ตวับนัทกึ

การบนัทกึคลปิเสยีง
เลอืก 

การหยดุบนัทกึ
เลอืก  คลปิเสยีงไดรั้บการจัดเก็บไวใ้นโฟลเดอร์ ไฟลเ์สยีง ในแอปพลเิคชัน่ ตัวจัดการไฟล์
โดยอตัโนมตัิ

การสง่คลปิเสยีงทีบ่นัทกึไวเ้ป็นขอ้ความเสยีง
เลอืก ตวัเลอืก > สง่

วทิย ุFM
เกีย่วกบัวทิยุ FM

 เลอืก เมนู > เพลง > วทิยุ

คณุสามารถฟังสถานวีทิยุ FM โดยใชโ้ทรศัพทข์องคณุ เพยีงแคเ่สยีบชดุหฟัูง และเลอืกสถานี!
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การคน้หาและจดัเก็บสถานวีทิยุ
คน้หาสถานวีทิยโุปรดและจัดเก็บไว ้เพือ่จะไดฟั้งในภายหลังไดโ้ดยงา่ย

เลอืก เมน ู> เพลง > วทิยุ

จากแถบเครือ่งมอื ใหเ้ลอืก  > 

หากตอ้งการคน้หาสถานวีทิยุ คณุสามารถใชก้ารสแกนอตัโนมัติ หรอืสามารถตัง้คา่คลืน่ความถี่
ดว้ยตนเองได ้เมือ่คณุเปิดวทิยุ FM เป็นครัง้แรก แอปพลเิคชัน่จะคน้หาสถานวีทิยทุีส่ามารถรับ
ฟังไดใ้นตําแหน่งของคณุโดยอตัโนมัติ

การสแกนหาสถานทีีม่อียูท่ ัง้หมด
1 จากแถบเครือ่งมอื ใหเ้ลอืก 
2 หากตอ้งการจัดเก็บสถานทีีค่น้พบทัง้หมด ใหเ้ลอืก  จากแถบเครือ่งมอื หากตอ้งการจัด

เก็บเพยีงหนึง่สถานทีีพ่บ ใหเ้ลอืกชือ่สถานคีา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก จดัเก็บ

การต ัง้คา่คลืน่ความถีด่ว้ยตนเอง
1 จากแถบเครือ่งมอื ใหเ้ลอืก หาคลืน่ดว้ยตนเอง
2 ใชไ้อคอนลกูศรขึน้และลงเพือ่ป้อนคลืน่ความถี่

การฟงัวทิยุ
คณุสามารถฟังสถานวีทิยเุอฟเอ็มชอ่งโปรดไดใ้นระหวา่งเดนิทาง

เลอืก เมน ู> เพลง > วทิยุ

การฟงัสถานวีทิยทุ ีจ่ดัเก็บไว้
จากแถบเครือ่งมอื เลอืก  >  และเลอืกสถานจีากรายการ

การไปทีส่ถานทีีจ่ดัเก็บไวถ้ดัไปหรอืกอ่นหนา้
ปัดไปทางขวาหรอืซา้ย หรอืเลอืก  หรอื 
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การสแกนหาสถานอีืน่ทีม่อียู่
ปัดขึน้หรอืลง หรอืเลอืก  หรอื  คา้งไว ้

การฟงัวทิยโุดยใชลํ้าโพง
เลอืก ตวัเลอืก > เปิดใชง้านลําโพง คณุยังตอ้งตอ่ชดุหฟัูง

คณุสามารถโทรออกหรอืรับสายเรยีกเขา้ไดข้ณะฟังวทิยุ โดยในขณะทีม่สีายสนทนาอยู่ เครือ่ง
จะปิดวทิยโุดยอตัโนมัติ

เคล็ดลบั: หากตอ้งการคน้หาและซือ้เพลงจากเพลง Ovi ใหเ้ลอืก  >  จากแถบเครือ่งมอื

คณุภาพการกระจายเสยีงของวทิยจุะขึน้อยูก่บัพืน้ทีค่รอบคลมุของสถานวีทิยใุนพืน้ทีนั่น้ๆ

การจดัเรยีงรายการสถานทีีจ่ดัเก็บไว้
คณุสามารถจัดเรยีงรายการสถานทีีจั่ดเก็บไว  ้เพือ่ใหส้ถานทีีค่ณุชอบอยูด่า้นบนสดุ

เลอืก เมน ู> เพลง > วทิยุ

สถานทีีค่ณุจัดเก็บไวจ้ะแสดงในมมุมอง รายการสถานี

การยา้ยสถานทีีอ่ยูใ่นรายการ
1 จากแถบเครือ่งมอื ใหเ้ลอืก  > 
2 เลอืกชือ่สถานคีา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก ยา้ย
3 เลอืกตําแหน่งใหมใ่นรายการ

แผนที่

การนําทางไปยงัปลายทาง

 เลอืก เมนู > แผนที่

แผนที ่แสดงสถานทีใ่กลเ้คยีง ชว่ยคณุวางแผนเสน้ทาง และนําทางคณุไปยังทีท่ีค่ณุตอ้งการไป
โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย คณุสามารถ

• คน้หาเมอืง ถนน และบรกิาร
• ไปยังจุดหมายของคณุดว้ยการนําทางแบบเลีย้วตอ่เลีย้ว
• ซงิโครไนซส์ถานทีแ่ละเสน้ทางโปรดของคณุระหวา่งโทรศพัทข์องคณุและบรกิารทาง

อนิเตอรเ์น็ตของแผนที ่Ovi
• ตรวจสอบการพยากรณ์อากาศและขอ้มลูในทอ้งถิน่อืน่ๆ หากมี
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เคล็ดลบั: และคณุยังสามารถวางแผนเสน้ทางบนคอมพวิเตอรข์องคณุไดด้ว้ยบรกิารทางเว็บ
ของแผนที ่Ovi และคัดลอกเสน้ทางนัน้ลงในโทรศัพทข์องคณุ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปที่
www.ovi.com

การบรกิารบางอยา่งอาจไมส่ามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศ และอาจมเีฉพาะในภาษาทีเ่ลอืกไว ้
เทา่นัน้ การบรกิารอาจขึน้อยูก่บัเครอืขา่ย สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย
ของคณุ

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

การทําแผนทีเ่กอืบทัง้หมดนัน้จะไมถ่กูตอ้งแมน่ยําและไมเ่สร็จสมบรูณ์ในบางอาณาเขต  โปรด
อยา่เชือ่ถอืตอ่แผนทีท่ีค่ณุดาวนโ์หลดมาเพือ่ใชใ้นโทรศัพทน์ีเ้พยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้

เนือ้หาบางอยา่งถกูสรา้งโดยบรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ช่ Nokia เนือ้หาอาจไมถ่กูตอ้ง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความ
พรอ้มในการใหบ้รกิาร

ตาํแหนง่ของฉนั
การดทูีต่ ัง้และแผนทีข่องคณุ
ดทูีต่ัง้ปัจจบุันของคณุบนแผนที ่และเรยีกดแูผนทีใ่นเมอืงและประเทศตา่งๆ

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ แผนที่

 แสดงตําแหน่งปัจจุบันของคณุ หากม ีขณะทีกํ่าลังคน้หาตําแหน่งของคณุ  จะกะพรบิ หาก
ไมส่ามารถหาตําแหน่งของคณุได  ้  แสดงตําแหน่งทีท่ราบลา่สดุของคณุ

หากไมม่กีารกําหนดตําแหน่งทีแ่มน่ยํา จะมวีงกลมสแีดงรอบๆ ไอคอนการกําหนดตําแหน่งแสดง
พืน้ทีท่ั่วไปทีค่ณุอาจอยู่ ในพืน้ทีซ่ ึง่มปีระชากรอยูห่นาแน่น ความถกูตอ้งของการประเมนิอาจ
เพิม่ขึน้ และวงกลมสแีดงจะมขีนาดเล็กกวา่ในพืน้ทีท่ีม่ปีระชากรเบาบาง

การเรยีกดแูผนที่
ลากแผนทีด่ว้ยนิว้ของคณุ ตามคา่เริม่ตน้ แผนทีจ่ะหนัทศิทางไปทางทศิเหนอื

การดทูีต่ ัง้ปจัจบุนัของคณุหรอืทีต่ ัง้ลา่สดุทีท่ราบของคณุ
เลอืก 

หากคณุกําลังคน้หา หรอืเรยีกดทูีต่ัง้ และดรูายละเอยีดเกีย่วกบัทีต่ัง้โดยใชบ้รกิาร เชน่ สภาพ
อากาศ ขอ้มลูสําหรับทีต่ัง้ทีค่ณุกําลังดอูยูจ่ะปรากฏขึน้ หากตอ้งการกลับไปดทูีต่ัง้ปัจจบุันของ
คณุ หรอืดขูอ้มลูสําหรับทีต่ัง้ปัจจบุันของคณุ เลอืก 

การยอ่หรอืขยาย
เลอืก + หรอื -
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เคล็ดลบั: ในการขยาย คณุยังสามารถวางนิว้สองนิว้ไวบ้นแผนที่ และเลือ่นนิว้ออกจากกันเพือ่
ขยาย หรอืเลือ่นนิว้เขา้หากนัเพือ่ยอ่ โทรศัพทบ์างรุ่นรองรับคณุสมบัตนิี้

หากคณุเรยีกดบูรเิวณทีแ่ผนทีท่ีจั่ดเก็บอยูใ่นโทรศัพทม์อืถอืของคณุไมค่รอบคลมุ  และคณุเชือ่ม
ตอ่กบัขอ้มลูทีใ่ชง้านอยู่ ระบบจะดาวนโ์หลดแผนทีใ่หมโ่ดยอตัโนมตัิ

การป้องกนัไมใ่หม้กีารดาวนโ์หลดแผนทีถ่นนโดยอตัโนมตั ิ
ในเมนูหลัก เลอืก  > อนิเทอรเ์น็ต > การเชือ่มตอ่ > ออฟไลน์

เครือ่งจะดาวนโ์หลดแผนทีใ่หมด่ว้ย หากคณุอพัเกรดเป็นแอปพลเิคชัน่แผนทีเ่วอรช์นัลา่สดุ  เมือ่
คณุใชแ้ผนทีเ่ป็นครัง้แรกหลังจากอพัเกรด ใหเ้ลอืก ใชง้านแผนที ่Ovi ออนไลน ์คณุตอ้งใช ้
งานการเชือ่มตอ่ขอ้มลูอยู่

บรเิวณทีค่รอบคลมุของแผนทีจ่ะแตกตา่งกนัไปตามประเทศและภมูภิาค

มมุมองแผนที่

1 สถานทีท่ีเ่ลอืก
2 พืน้ทีบ่ง่ชี้
3 สถานทีท่ีน่่าสนใจ (เชน่ สถานรีถไฟหรอืพพิธิภัณฑ์)
4 พืน้ทีข่อ้มลู
5 เข็มทศิ

การเปลีย่นแปลงลกัษณะของแผนที่
ดแูผนทีใ่นโหมดตา่งๆ เพือ่ระบตํุาแหน่งทีค่ณุอยูไ่ดอ้ยา่งงา่ยดาย

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ แผนที่

เลอืก  และจากรายการตอ่ไปนี้
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มมุมองแผนที ่ — ในมมุมองแผนทีม่าตรฐาน จะสามารถอา่นรายละเอยีดตา่งๆ เชน่ ชือ่ทีต่ัง้
หรอืหมายเลขทางหลวงไดง้า่ย
มมุมองดาวเทยีม  — สําหรับมมุมองแบบละเอยีด จะใชภ้าพถา่ยดาวเทยีม
มมุมองภมูปิระเทศ  — ดขูอ้มลูรูปแบบของเสน้ทางไดทั้นที เชน่ เมือ่คณุเดนิทางไปในที่
ทรุกนัดาร
มมุมอง 3 มติ ิ — เพือ่การดทูีส่มจรงิยิง่ขึน้ ใหเ้ปลีย่นมมุมองของแผนที่
จดุสงัเกต  — แสดงสิง่ปลกูสรา้งและสถานทีท่อ่งเทีย่วทีสํ่าคัญบนแผนที่
โหมดกลางคนื  — ลดสขีองแผนทีใ่หอ้อ่นลง เมือ่เดนิทางในเวลากลางคนื จะทําใหส้ามารถ
อา่นแผนทีไ่ดง้า่ยขึน้ในโหมดนี้
เสน้ทางเดนิรถสาธารณะ  — ดบูรกิารขนสง่สาธารณะทีเ่ลอืก เชน่ เสน้ทางรถไฟฟ้าและทาง

ตัวเลอืกและคณุสมบัตทิีม่ใีหบ้รกิารของโทรศัพทอ์าจแตกตา่งไปตามภมูภิาค ตัวเลอืกทีไ่มม่ใีห ้
บรกิารจะเป็นสจีาง

การดาวนโ์หลดและอพัเดตแผนที่
จัดเก็บแผนทีใ่หมล่งในโทรศัพทข์องคณุกอ่นการเดนิทาง เพือ่ใหค้ณุสามารถดแูผนทีโ่ดยไม่
ตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตขณะเดนิทาง

หากตอ้งการดาวนโ์หลดและอพัเดตแผนทีบ่นโทรศัพทม์อืถอืของคณุ  คณุตอ้งเชือ่มตอ่กับ
WLAN ทีใ่ชง้านได ้

การดาวนโ์หลดแผนที่
1 เลอืก อพัเดต > เพิม่แผนทีใ่หม่
2 เลอืกทวปีและประเทศ และเลอืก ดาวนโ์หลด

หากตอ้งการใหด้าวนโ์หลดเสร็จสมบรูณ์ในภายหลัง ใหเ้ลอืก หยดุช ัว่คราว หรอื ออกจาก
ดาวนโ์หลด

เคล็ดลบั: นอกจากนี้ คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ Nokia Ovi Suite สําหรับคอมพวิเตอรใ์นการ
ดาวนโ์หลดไฟลแ์ผนทีถ่นนและเสยีงแนะนําลา่สดุ และคัดลอกไฟลเ์หลา่นีไ้ปยังโทรศัพทม์อืถอื
ของคณุได ้ในการดาวนโ์หลดและตดิตัง้ Nokia Ovi Suite ใหไ้ปที ่www.ovi.com

เมือ่คณุตดิตัง้แอปพลเิคชัน่แผนทีเ่วอรช์นัทีใ่หมก่วา่บนโทรศัพทม์อืถอืของคณุ  แผนทีป่ระเทศ
หรอืภมูภิาคจะถกูลบ กอ่นใช ้Nokia Ovi Suite ดาวนโ์หลดแผนทีป่ระเทศหรอืภมูภิาคใหม่ ให ้
เปิดและปิดแอปพลเิคชัน่แผนที ่และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุตดิตัง้ Nokia Ovi Suite เวอรช์นั
ลา่สดุในคอมพวิเตอรข์องคณุแลว้

การอพัเดตแผนที่
เลอืก อพัเดต > ตรวจหาการอพัเดต
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เกีย่วกบัวธิหีาตาํแหนง่
แผนทีจ่ะแสดงทีต่ัง้ของคณุบนแผนทีโ่ดยใช ้GPS, A-GPS, WLAN หรอืการจัดตําแหน่งตามเครอื
ขา่ย (ขอ้มลูสถานฐีาน)

Global Positioning System (GPS) เป็นระบบการนําทางดว้ยดว้ยดาวเทยีมซึง่ใชใ้นการคํานวณ
ทีต่ัง้ของคณุ Assisted GPS (A-GPS) เป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยทีส่ง่ขอ้มลู GPS ใหแ้ก่
คณุ ซึง่ปรับปรงุความเร็วและความถกูตอ้งแมน่ยําของการจัดตําแหน่ง

การจัดตําแหน่งดว้ย WLAN ชว่ยปรับปรุงความถกูตอ้งแมน่ยําของการจัดตําแหน่งเมือ่ไมม่ี
สญัญาณ GPS โดยเฉพาะเมือ่คณุอยูใ่นอาคารหรอือยูร่ะหวา่งตกึสงู

ดว้ยการจัดตําแหน่งตามเครอืขา่ย (ขอ้มลูสถานฐีาน) ตําแหน่งจะถกูกําหนดผา่นระบบเสาอากาศ
ทีโ่ทรศัพทเ์คลือ่นทีข่องคณุเชือ่มตอ่อยูใ่นขณะนัน้

หากไมต่อ้งการเสยีคา่บรกิารเครอืขา่ย คณุสามารถปิดใชง้าน A-GPS, WLAN และการจัด
ตําแหน่งตามเครอืขา่ย (ขอ้มลูสถานฐีาน) ในการตัง้คา่การระบตํุาแหน่งในโทรศัพทข์องคณุได ้
แตก่ารคํานวณทีต่ัง้ของคณุอาจใชเ้วลานานกวา่เดมิ  สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่การ
ระบตํุาแหน่ง โปรดดทูีคู่ม่อืผูใ้ชโ้ทรศัพทข์องคณุ

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

GPS ไมส่ามารถนํามาใชเ้พือ่วดัตําแหน่งทีต่ัง้อยา่งละเอยีดแมน่ยําได  ้และคณุไมค่วรทีจ่ะเชือ่
ขอ้มลูสถานทีจ่าก GPS หรอืเครอืขา่ยเซลลลูารเ์พยีงอยา่งเดยีว

มาตรวดัระยะทางอาจไมแ่มน่ยํา ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัการใหบ้รกิารและคณุภาพของการเชือ่มตอ่
GPS

หมายเหตุ: การใช ้WLAN อาจถกูจํากดัในบางประเทศ ตัวอยา่งเชน่ ในประเทศฝร่ังเศส คณุ
จะไดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้WLAN ภายในอาคารเทา่นัน้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ที่
ในทอ้งทีข่องคณุ

ขึน้อยูก่บัวธิกีารหาตําแหน่งทีพ่รอ้มใชง้าน ความแมน่ยําของการหาตําแหน่งอาจคลาดเคลือ่นไป
ประมาณสองสามเมตรจนถงึหลายกโิลเมตร

การคน้หา
การคน้หาทีต่ ัง้
แผนทีช่ว่ยคณุคน้หาสถานทีแ่ละบรษัิททีเ่ฉพาะเจาะจงได ้

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ แผนที ่> การคน้หา

1 ป้อนคําคน้หา เชน่ ทีอ่ยูห่รอืชือ่สถานที่
2 เลอืกรายการทีต่อ้งการจากรายการทีม่ขีอ้มลูตรงกนัทีป่รากฏ

ทีต่ัง้จะปรากฏบนแผนที่

74 แผนที่



การกลบัไปยงัรายการทีม่ขีอ้มลูตรงกนัทีป่รากฏ
เลอืก คน้หา

เคล็ดลบั: ในมมุมองการคน้หา คณุยังสามารถเลอืกคําจากรายการของคําคน้หากอ่นหนา้นีไ้ด ้

การคน้หาสถานทีใ่กลเ้คยีงประเภทตา่งๆ
เลอืก ประเภท และประเภท เชน่ รา้นคา้, ทีพั่ก หรอืการขนสง่

หากไมม่ผีลการคน้หาทีต่รงกนั ดใูหแ้น่ใจวา่คําทีใ่ชค้น้หาของคณุสะกดถกูตอ้ง ปัญหาเกีย่วกบั
การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตของคณุอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลลัพธใ์นการคน้หาออนไลน์

หากคณุมแีผนทีข่องพืน้ทีท่ีค่น้หาจัดเก็บไวใ้นโทรศัพทข์องคณุ เพือ่หลกีเลีย่งคา่บรกิารถา่ย
โอนขอ้มลู คณุยังสามารถคน้หาไดโ้ดยไมต่อ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต แตผ่ลการคน้หาอาจมจํีากดั

การดรูายละเอยีดทีต่ ัง้
ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัทีต่ัง้หรอืสถานทีท่ีเ่ฉพาะเจาะจง เชน่ โรงแรม หรอื รา้นอาหาร หากมี

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ แผนที ่> การคน้หา

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนัตามภมูภิาค ในการดรูายละเอยีดสถานทีท่ีม่ทัีง้หมด คณุ
จําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

การดรูายละเอยีดของสถานที่
คน้หาสถานที ่เลอืกสถานทีแ่ละพืน้ทีข่อ้มลูของสถานที่

การจดัอนัดบัสถานที่
คน้หาสถานที ่เลอืกสถานที,่ พืน้ทีข่อ้มลูของสถานที ่จดัอนัดบั และการจัดอนัดับดาว ตัวอยา่ง
เชน่ ในการจัดอันดับสถานทีใ่หเ้ป็น 3 ดาว จาก 5 ดาว ใหเ้ลอืกดาวทีส่าม

เมือ่คณุพบวา่มสีถานทีซ่ ึง่ไมม่อียูแ่ลว้ หรอืมขีอ้มลูทีไ่มเ่หมาะสม หรอืมรีายละเอยีดไมถ่กูตอ้ง
เชน่ขอ้มลูตดิตอ่หรอืทีต่ัง้ผดิ แนะนําใหค้ณุรายงานไปยัง Nokia

การรายงานขอ้มลูสถานทีท่ ีไ่มถ่กูตอ้ง
เลอืกสถานที ่และพืน้ทีข่อ้มลูของสถานที ่รายงาน และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

รายการโปรด
การจดัเก็บหรอืดสูถานทีห่รอืเสน้ทาง
จัดเก็บตําแหน่งทีอ่ยู่ สถานทีท่ีน่่าสนใจ และเสน้ทางเพือ่ใหนํ้ามาใชใ้นภายหลังไดอ้ยา่งรวดเร็ว

เลอืก เมน ู> แผนที่
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การจดัเก็บสถานที่
1 เลอืก แผนที่
2 แตะทีท่ีต่ัง้ ในการคน้หาทีอ่ยูห่รอืสถานที่ ใหเ้ลอืก การคน้หา
3 แตะทีพ่ืน้ทีข่อ้มลูของทีต่ัง้
4 เลอืก บนัทกึ

การจดัเก็บเสน้ทาง
1 เลอืก แผนที่
2 แตะทีท่ีต่ัง้ ในการคน้หาทีอ่ยูห่รอืสถานที่ ใหเ้ลอืก การคน้หา
3 แตะทีพ่ืน้ทีข่อ้มลูของทีต่ัง้
4 ในการเพิม่จุดเสน้ทางอืน่ ใหเ้ลอืก นําทาง > เพิม่ในเสน้ทาง
5 เลอืก เพิม่จดุเสน้ทางใหม ่และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม
6 เลอืก แสดงทาง > ตวัเลอืก > จดัเก็บเสน้ทาง

การดสูถานทีท่ ีจ่ดัเก็บไว้
ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก ทีโ่ปรด > สถานที ่และสถานที ่และ แสดงบนแผนที่

การดเูสน้ทางทีจ่ดัเก็บไว้
ในหนา้จอหลัก เลอืก ทีโ่ปรด > เสน้ทาง และเสน้ทาง

การดแูละจดัวางสถานทีห่รอืเสน้ทาง
ใชร้ายการโปรดของคณุเพือ่เขา้ถงึสถานทีแ่ละเสน้ทางทีค่ณุจัดเก็บไวไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว

จัดกลุม่สถานทีแ่ละเสน้ทางไวใ้นชดุสะสม ตัวอยา่งเชน่ เมือ่คณุวางแผนการเดนิทาง

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ทีโ่ปรด

การดสูถานทีท่ ีจ่ดัเก็บไวบ้นแผนที่
1 เลอืก สถานที่
2 ไปทีส่ถานที่
3 เลอืก แสดงบนแผนที่

ในการกลับไปยังสถานทีท่ีจั่ดเก็บไว  ้ใหเ้ลอืก รายการ

การสรา้งชุดสะสม
เลอืก สรา้งชุดสะสมใหม่ และป้อนชือ่ชดุสะสม

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

การต ัง้ชือ่ใหมห่รอืลบสถานทีท่ ีจ่ดัเก็บไวใ้นชุดสะสม
1 เลอืก สถานที่
2 เลอืกสถานทีค่า้งไว ้และเลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสมจากเมนูป็อปอพั

การต ัง้ชือ่ใหมห่รอืลบเสน้ทางในชุดสะสม
1 เลอืก เสน้ทาง
2 เลอืกสถานทีค่า้งไว ้และเลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสมจากเมนูป็อปอพั

การสง่สถานทีไ่ปใหเ้พือ่น
เมือ่คณุตอ้งการแสดงสถานทีบ่นแผนทีใ่หเ้พือ่นของคณุเห็น คณุสามารถสง่สถานทีไ่ปใหพ้วก
เขาได ้

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ แผนที่

ในการดสูถานทีบ่นแผนที่ เพือ่นของคณุไมจํ่าเป็นตอ้งมโีทรศัพท์ Nokia แตต่อ้งมอีนิเทอรเ์น็ตที่
ใชง้านได ้

1 เลอืกสถานทีแ่ละพืน้ทีข่อ้มลูของสถานที่
2 เลอืก แบง่ปนั > แบง่ปนัทาง SMS หรอื แบง่ปนัทางอเีมล

อเีมลหรอืขอ้ความตัวอกัษรทีม่ลีงิกไ์ปยังตําแหน่งบนแผนทีจ่ะถกูสง่ไปใหเ้พือ่นของคณุ  ทัง้นี้
ตอ้งมกีารเชือ่มตอ่เครอืขา่ยจงึสามารถเปิดลงิกไ์ด ้

การซงิโครไนซร์ายการโปรดของคณุ
วางแผนการเดนิทางในเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุทีเ่ว็บไซตแ์ผนที่ Ovi ซงิโครไนซส์ถานทีแ่ละ
เสน้ทางทีจั่ดเก็บไวก้บัโทรศัพทม์อืถอืของคณุ และดแูผนขณะเดนิทาง

ในการซงิโครไนซส์ถานทีห่รอืเสน้ทางระหวา่งโทรศัพทม์อืถอืและบรกิารทางอนิเตอรเ์น็ตของ
แผนที ่Ovi คณุจําเป็นตอ้งลงชือ่เขา้ใชบ้ัญช ีNokia ของคุณ

การซงิโครไนซส์ถานทีแ่ละเสน้ทางทีจ่ดัเก็บไว้
เลอืก ทีโ่ปรด > ซงิโครไนซก์บั Ovi หากคณุไมม่บีัญช ีNokia คณุจะไดรั้บแจง้ใหส้รา้งบัญชี
ขึน้มาหนึง่บัญชี

คณุสามารถตัง้ใหโ้ทรศัพทม์อืถอืซงิโครไนซร์ายการโปรดของคณุโดยอตัโนมัตเิมือ่คณุเปิดหรอื
ปิดแอปพลเิคชัน่แผนทีไ่ด ้

การซงิโครไนซร์ายการโปรดโดยอตัโนมตั ิ
เลอืก  > การซงิโครไนซ ์> เมือ่เปิดและปิดเครือ่ง
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การซงิโครไนซจํ์าเป็นตอ้งเปิดใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเตอรเ์น็ต และอาจเกีย่วขอ้งกับการรับสง่ขอ้มลู
จํานวนมากผา่นเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิารของคณุ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุเพือ่ขอขอ้มลู
เพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการสง่ขอ้มลู

หากตอ้งการใชบ้รกิารทางอนิเทอรเ์น็ตของแผนที่ Ovi ใหไ้ปที ่www.ovi.com

การขบัรถและการเดนิ
การใชเ้สยีงแนะนํา
เสยีงแนะนํา หากมอียูส่ําหรับภาษาของคณุ จะชว่ยคณุคน้หาเสน้ทางไปยังจดุหมายปลายทาง
ใหค้ณุสนุกกบัการเดนิทาง

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ขบั หรอื เดนิ

เมือ่คณุใชก้ารนําทางทางรถยนตห์รอืการเดนิเทา้เป็นครัง้แรก  เครือ่งจะขอใหค้ณุเลอืกภาษาของ
เสยีงแนะนํา และดาวนโ์หลดไฟลเ์สยีงแนะนําทีเ่หมาะสม

หากคณุเลอืกภาษาทีม่ชี ือ่ถนน ระบบจะพดูชือ่ถนนดว้ย

การเปลีย่นภาษาเสยีงแนะนําของโทรศพัท์
ในหนา้จอหลัก เลอืก  > การนําทาง > การนําทางการขบัรถ หรอื การนําทางการเดนิ
และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การปิดใชง้านเสยีงแนะนํา
ในหนา้จอหลัก เลอืก  > การนําทาง > การนําทางการขบัรถ หรอื การนําทางการเดนิ
แลว้เลอืกไมม่ี

การเลน่เสยีงแนะนําซํา้สําหรบัการนําทางทางรถยนต์
ในหนา้จอการนําทาง เลอืก ตวัเลอืก > ทําซํา้

การปรบัระดบัเสยีงของเสยีงแนะนําสําหรบัการนําทางทางรถยนต์
ในหนา้จอการนําทาง เลอืก ตวัเลอืก > ระดบัเสยีง

ขบัรถสูจ่ดุหมายปลายทางของคณุ
เมือ่คณุตอ้งการเสน้ทางแบบเลีย้วตอ่เลีย้วในขณะขับรถ แผนทีจ่ะชว่ยใหค้ณุไปถงึยังจุดหมาย
ปลายทางของคณุ

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ขบั

การขบัรถสูจ่ดุหมายปลายทางของคณุ
เลอืก ระบปุลายทาง และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การขบัรถกลบับา้น
เลอืก ขบักลบับา้น
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คณุสามารถเริม่ตน้การขับรถโดยไมกํ่าหนดปลายทาง แผนทีจ่ะตดิตามทีต่ัง้ของคณุ และขอ้มลู
การจราจรจะปรากฏขึน้โดยอตัโนมัต ิหากม ีหากตอ้งการกําหนดปลายทางในภายหลัง เลอืก
ปลายทาง

ตามคา่เริม่ตน้ แผนทีจ่ะหมนุไปยังทศิทางการขับรถของคณุ

เปลีย่นทศิทางแผนทีไ่ปทางทศิเหนอื
เลอืก  หากตอ้งหมนุแผนทีก่ลับสูท่ศิทางการขับรถของคณุ เลอืก 

เมือ่คณุเลอืก ขบักลบับา้น หรอื เดนิกลบับา้น เป็นครัง้แรก คณุจะไดรั้บแจง้ใหกํ้าหนดทีต่ัง้บา้น
ของคณุ

การเปลีย่นตาํแหนง่บา้นของคณุ
1 ในหนา้จอหลัก เลอืก 
2 เลอืก การนําทาง > ตาํแหนง่บา้น > ระบใุหม่
3 เลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การเปลีย่นมมุมองระหวา่งนําทาง
ปัดไปทางซา้ยเพือ่เลอืก มมุมอง 2 มติ,ิ มมุมอง 3 มติ,ิ มมุมองลกูศร หรอื ภาพรวมเสน้ทาง

ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใด เมือ่คณุขับขีย่านพาหนะอยู่ สิง่สําคัญ
อนัดับแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะขับขีย่านพาหนะ คอื ความปลอดภัยบนทอ้งถนน

หนา้จอการนําทาง

1 เสน้ทาง
2 ทีต่ัง้และทศิทางของคณุ
3 แถบขอ้มลู (ความเร็ว ระยะทาง เวลา)
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การรบัขอ้มลูการจราจรและความปลอดภยั
ยกระดับประสบการณ์ในการขับขีข่องคณุดว้ยขอ้มลูแบบเรยีลไทมเ์กีย่วกบัสภาพการจราจร
บรกิารทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืเกีย่วกบัชอ่งทางเดนิรถและเตอืนขดีจํากดัความเร็ว  หากมบีรกิารใน
ประเทศหรอืภมูภิาคของคณุ

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ขบั

การดสูภาพการจราจรบนแผนที่
ในระหวา่งการนําทางการขับรถ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ขอ้มลูจราจร สภาพการจราจรจะปรากฏ
เป็นรปูสามเหลีย่มและเสน้ตรง

การอพัเดตขอ้มลูจราจร
เลอืก ตวัเลอืก > ขอ้มลูจราจร > อพัเดตขอ้มลูจราจร

เมือ่วางแผนเสน้ทาง คณุสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศัพทห์ลกีเลีย่งสภาพการจราจรตา่งๆ  เชน่ รถตดิ
หรอืซอ่มถนนได ้

การหลกีเลีย่งสภาพการจราจร
ในหนา้จอหลัก เลอืก  > การนําทาง > เปลีย่นเสน้ทางเนือ่งจากสภาพจราจร

ตําแหน่งของกลอ้งจับความเร็วอาจแสดงในเสน้ทางของคณุระหวา่งการนําทาง  หากเปิดใชง้าน
คณุสมบัตนิี ้เขตปกครองศาลบางแหง่หา้มใชห้รอืควบคมุการใชข้อ้มลูตําแหน่งของกลอ้งจับ
ความเร็ว Nokia ไมรั่บผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งแมน่ยําหรอืผลลัพธท์ีต่ามมาจากการใชข้อ้มลู
ตําแหน่งของกลอ้งจับความเร็ว

การเดนิสูจ่ดุหมายปลายทางของคณุ
เมือ่คณุตอ้งการเสน้ทางการเดนิเทา้ไปตามถนน แผนทีจ่ะนําทางคณุไปยังจตรัุส ผา่นสวน
สาธารณะ เขตทางเดนิเทา้ และแมแ้ตศ่นูยก์ารคา้

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ เดนิ

การเดนิสูจ่ดุหมายปลายทาง
เลอืก ระบปุลายทาง และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การเดนิกลบับา้น
เลอืก เดนิกลบับา้น

คณุสามารถเริม่ตน้การเดนิโดยไมกํ่าหนดปลายทาง

ตามคา่เริม่ตน้ แผนทีจ่ะหนัไปทางทศิเหนอื
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หมนุแผนทีไ่ปยงัทศิทางการเดนิของคณุ
เลอืก  หากตอ้งหมนุแผนทีก่ลับสูท่ศิเหนอื เลอืก 

เมือ่คณุเลอืก ขบักลบับา้น หรอื เดนิกลบับา้น เป็นครัง้แรก คณุจะไดรั้บแจง้ใหกํ้าหนดทีต่ัง้บา้น
ของคณุ

การเปลีย่นตาํแหนง่บา้นของคณุ
1 ในหนา้จอหลัก เลอืก 
2 เลอืก การนําทาง > ตาํแหนง่บา้น > ระบใุหม่
3 เลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การวางแผนเสน้ทาง
วางแผนการเดนิทาง และสรา้งเสน้ทางของคณุ และแสดงบนแผนทีก่อ่นเริม่ออกเดนิทาง

เลอืก เมน ู> แผนที ่และ แผนที่

การสรา้งเสน้ทาง
1 แตะทีตํ่าแหน่งจดุเริม่ตน้ของคณุ ในการคน้หาทีอ่ยูห่รอืสถานที่ ใหเ้ลอืก การคน้หา
2 แตะทีพ่ืน้ทีข่อ้มลูของทีต่ัง้
3 เลอืก นําทาง > เพิม่ในเสน้ทาง
4 ในการเพิม่จุดเสน้ทางอืน่ ใหเ้ลอืก เพิม่จดุเสน้ทางใหม่ และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

เคล็ดลบั: หากคณุตอ้งการวางแผนเสน้ทางจากคอมพวิเตอร์ และคัดลอกไปไวใ้นโทรศัพทข์อง
คณุ ใหไ้ปทีบ่รกิารเว็บแผนที ่Ovi ที ่www.ovi.com

การเปลีย่นลําดบัของจดุเสน้ทาง
1 เลอืกจุดเสน้ทาง
2 เลอืก ยา้ย
3 แตะสถานทีท่ีค่ณุตอ้งการยา้ยจุดเสน้ทางไป

การแกไ้ขทีต่ ัง้ของจดุเสน้ทาง
แตะจดุเสน้ทาง และเลอืก แกไ้ข และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การดเูสน้ทางบนแผนที่
เลอืก แสดงทาง

การนําทางไปยงัปลายทาง
เลอืก แสดงทาง > ตวัเลอืก > เร ิม่ขบั หรอื เร ิม่เดนิ

การตัง้คา่เสน้ทางจะมผีลตอ่การนําทางและวธิแีสดงเสน้ทางบนแผนที่
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การเปลีย่นการต ัง้คา่สําหรบัเสน้ทาง
1 ในมมุมองนักวางแผนการเดนิทาง ใหเ้ปิดแท็บ ตัง้คา่ หากตอ้งการไปทีม่มุมองนักวางแผน

การเดนิทางจากมมุมองการนําทาง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > จดุเสน้ทาง หรอื รายการจดุ
ตา่งๆ ตามเสน้ทาง

2 ตัง้คา่โหมดการขนสง่ไปที่ ขบัรถ หรอื เดนิ หากคณุเลอืก เดนิ คณุสามารถใชถ้นนทาง
เดยีวจะเป็นถนนสายปกต ิและเสน้ทางเดนิเทา้และเสน้ทางผา่น ตัวอยา่งเชน่ สวนสาธารณะ
และศนูยก์ารคา้ได ้

3 เลอืกตัวเลอืกทีต่อ้งการ

การเลอืกโหมดการเดนิ
เปิดแท็บ ตัง้คา่ ตัง้โหมดการขนสง่เป็น เดนิ และเลอืก เสน้ทางทีต่อ้งการ > ถนน หรอื เสน้
ตรงเสน้ตรง มปีระโยชนใ์นพืน้ทีท่รุกนัดารเนือ่งจากจะชว่ยกําหนดทศิทางการเดนิ

การใชเ้สน้ทางขบัรถทีส่ ัน้และเร็วทีส่ดุ
เปิดแท็บ ตัง้คา่ ตัง้โหมดการขนสง่เป็น ขบัรถ และเลอืก การเลอืกเสน้ทาง > เสน้ทางทีเ่ร็ว
กวา่ หรอื เสน้ทางทีใ่กลก้วา่

การใชเ้สน้ทางการขบัทีด่ที ีส่ดุ
เปิดแท็บ ตัง้คา่ ตัง้โหมดการขนสง่เป็น ขบัรถ และเลอืก การเลอืกเสน้ทาง > เหมาะสม เสน้
ทางการขับรถทีด่ทีีส่ดุจะรวมขอ้ดขีองทัง้เสน้ทางทีส่ัน้และเร็วทีส่ดุ

ตัวอยา่งเชน่ คณุยังสามารถเลอืกเพือ่ใชห้รอืหลกีเลีย่งการใชม้อเตอรเ์วย์ ทางดว่น หรอืทา่เรอื
ขา้มฟาก

การแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัแผนที่
มสีว่นรว่มในการปรับปรงุแอปพลเิคชัน่แผนทีแ่ละสง่ความคดิเห็นของคณุ

เลอืก เมน ู> แผนที่

1 เลอืก  > ผลตอบรบั
2 เลอืกวา่เป็นไปไดม้ากนอ้ยเพยีงใดทีค่ณุจะแนะนําแผนทีใ่หก้บับคุคลอืน่  นอกจากนี้ คณุยัง

สามารถใหเ้หตผุลของคณุ
การแสดงความคดิเห็นไมต่อ้งระบชุือ่

3 เลอืก สง่

หากตอ้งการแสดงความคดิเห็น คณุจําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

หลังจากทีค่ณุสง่ความคดิเห็นเกีย่วกบัแผนทีเ่วอรช์นัปัจจบุันของคณุ  ตัวเลอืกจะไมส่ามารถใช ้
งานไดอ้กีตอ่ไป

การรายงานขอ้มลูแผนทีท่ ีไ่มถ่กูตอ้ง
หากคณุพบวา่ขอ้มลูบนแผนทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น โปรดรายงานให ้Nokia ทราบ
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เลอืก เมน ู> แผนที ่และ เพิม่เตมิ > Map Reporter

บรกิารนีอ้าจไมม่ใีนบางประเทศหรอืภมูภิาค การรายงานขอ้มลุทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นตอ้ง
ใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

คณุสามารถรายงานปัญหาตา่งๆ เชน่

• ไมม่ชีือ่ถนนหรอืชือ่ถนนไมถ่กูตอ้ง
• ถนนถกูปิดหรอืไมเ่หมาะสําหรับการเดนิเทา้
• ขอ้มลูขอ้หา้มหรอืการจํากดัความเร็วไมถ่กูตอ้ง

คณุสามารถเพิม่ขอ้มลูเพิม่เตมิเมือ่รายงานได ้

การจดัการเวลา

นาฬกิา
เกีย่วกบันาฬกิา

 เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > นาฬกิา

ตัง้และจัดการการปลกุ และตรวจสอบเวลาทอ้งถิน่ของประเทศและเมอืงตา่งๆ ได ้

การต ัง้คา่เวลาและวนัที่
ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืกนาฬกิาและ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > เวลา หรอื วนัที่

เคล็ดลบั: หากตอ้งการดเูวลาและวนัทีเ่มือ่หนา้จอสมัผัสและปุ่ มถกูล็อคอยู่ ใหก้ดปุ่ มเมนูคา้งไว ้

การต ัง้เวลาปลกุ
คณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์องคณุเป็นนาฬกิาปลกุได ้

ในหนา้จอหลัก เลอืกนาฬกิา

1 เลอืก ปลุกใหม่
2 ตัง้เวลาปลกุ และป้อนรายละเอยีด
3 หากตอ้งการตัง้ใหน้าฬกิาปลกุ เชน่ ปลกุเวลาเดยีวกนัทกุวนั ใหเ้ลอืก เตอืนซํา้

การลบการปลกุ
เลอืกการปลกุคา้งไว ้และจากเมนูป็อบอพั เลอืก ลบการปลกุ

การเลือ่นเวลาปลกุ
เมือ่นาฬกิาปลกุดัง คณุสามารถเลือ่นเวลาปลกุออกไปได  ้การเลือ่นเวลาจะหยดุการปลกุตาม
ระยะเวลาทีกํ่าหนดไว ้

เมือ่นาฬกิาปลกุดัง ใหเ้ลอืก เลือ่นปลกุ
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การต ัง้ระยะเวลาเลือ่นปลกุ
1 บนหนา้จอหลัก เลอืกนาฬกิา
2 เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > เวลาเลือ่นปลกุ และตัง้ระยะเวลา

เคล็ดลบั: นอกจากนี้ คณุยังสามารถเลือ่นปลกุไดโ้ดยการหนัหนา้จอโทรศัพทล์งดว้ย

การเปิดใชง้านการควบคมุการหมนุเพือ่เลือ่นปลกุ
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> การต ัง้คา่เซนเซอร ์> ปิดเสยีงเตอืน > เปิด

การอพัเดตเวลาและวนัทีโ่ดยอตัโนมตั ิ
คณุสามารถตัง้คา่โทรศัพทใ์หอ้พัเดตเวลา วนัที ่และเขตเวลาโดยอตัโนมัตไิด ้

ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืกนาฬกิาและ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > อพัเดตเวลาอตัโนมตั ิ> เปิด

การอพัเดตอตัโนมัตเิป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย

การเปลีย่นเขตเวลาเมือ่เดนิทาง
คณุสามารถตัง้นาฬกิาของโทรศัพทใ์หเ้ป็นเวลาทอ้งถิน่ขณะเดนิทางไปตา่งประเทศได ้

ในหนา้จอหลัก เลอืกนาฬกิา และเปิดแท็บเวลาโลก

การเพิม่สถานที่
เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่ทีต่ ัง้ และเลอืกสถานที่

การต ัง้ทีต่ ัง้ปจัจบุนัของคณุ
เลอืกทีต่ัง้คา้งไว ้และเลอืก ต ัง้เป็นทีต่ ัง้ปจัจบุนั จากเมนูป็อบอพั
เวลาในโทรศัพทข์องคณุจะเปลีย่นตามทีต่ัง้ทีเ่ลอืก ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เวลาถกูตอ้ง
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การตรวจสอบเวลาของเมอืงตา่งๆ
หากตอ้งการดเูวลาในพืน้ทีต่า่งๆ ใหเ้พิม่พืน้ทีนั่น้ๆ เขา้ไปในแท็บเวลาท่ัวโลก นอกจากนี้ คณุยัง
สามารถเพิม่ภาพสถานทีนั่น้ๆ ได ้ตัวอยา่งเชน่ ภาพเพือ่นของคณุทีอ่าศัยอยูใ่นเมอืงนัน้ หรอืภาพ
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีค่ณุชืน่ชอบ

ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืกนาฬกิาและเปิดแท็บเวลาโลก

การเพิม่ทีต่ ัง้
เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่ทีต่ ัง้ และเลอืกทีต่ัง้ คณุสามารถเพิม่ทีต่ัง้ไดส้งูสดุ 15 แหง่

การเพิม่รปูภาพสําหรบัทีต่ ัง้
เลอืกทีต่ัง้คา้งไว ้และจากเมนูป็อบอพั ใหเ้ลอืก เปลีย่นรปูภาพ และรปูภาพ

ปฏทินิ
เกีย่วกบัปฏทินิ

 เลอืก เมน ู> ปฏทินิ

ปฏทินิในโทรศัพทข์องคณุชว่ยใหค้ณุสามารถจัดกําหนดการของคณุใหเ้ป็นระเบยีบได ้

การเพิม่รายการปฏทินิ
จัดเก็บการนัดหมายทีสํ่าคัญของคณุไวใ้นปฏทินิเป็นรายการปฏทินิ

บนหนา้จอหลัก เลอืกวนัที่

1 เลอืก (แตะเพือ่สรา้งรายการ) หรอืหากมรีายการอยูแ่ลว้ ใหแ้ตะบรเิวณดา้นลา่งรายการ
ประเภทของรายการปฏทินิเริม่ตน้คอืการประชมุ

2 ป้อนขอ้มลูลงในชอ่ง
3 หากตอ้งการใหม้รีายการปฏทินิซ้ํา ณ ชว่งเวลาทีแ่น่นอน ใหเ้ลอืก  และชว่งเวลา เลอืก

เตอืนซํา้จนถงึ และป้อนวนัทีส่ ิน้สดุ
4 เลอืก เรยีบรอ้ย

เคล็ดลบั: คณุยังสามารถเพิม่รายการปฏทินิในมมุมองวนัได  ้เลอืกเวลาเริม่ตน้คา้งไว ้แลว้ลาก
ลกูศรเพือ่กําหนดชว่งเวลา
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การดกูาํหนดการรายสปัดาห์
คณุสามารถเรยีกดรูายการปฏทินิในมมุมองแบบตา่งๆ ได ้ใชม้มุมองสปัดาหใ์นการตรวจสอบ
รายการทัง้หมดสําหรับอาทติยนั์น้ๆ อยา่งงา่ย

บนหนา้จอหลัก เลอืกวนัที่

เลอืกหมายเลขสปัดาหท์ีต่อ้งการ

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเพิม่หรอืลดขนาดของบรเิวณทีส่ามารถดไูด  ้ใหว้างนิว้สองนิว้บนหนา้จอ
และเลือ่นนิว้ออกจากกนัหรอืเขา้หากนั

การเรยีกดปูฏทินิของคณุในมมุมองแบบตา่งๆ
คณุตอ้งการดรูายการปฏทินิทัง้หมดสําหรับวนัทีเ่ลอืกใชห่รอืไม่ คณุสามารถเรยีกดรูายการ
ปฏทินิในมมุมองแบบตา่งๆ ได ้

บนหนา้จอหลัก เลอืกวนัที่

เลอืก ตวัเลอืก > เปลีย่นมมุมอง และเลอืกมมุมองทีต่อ้งการ

เคล็ดลบั: ในการไปยังวัน สปัดาห ์หรอืเดอืนกอ่นหนา้หรอืถัดไป ในมมุมองทีเ่ลอืก ใหปั้ดไปทาง
ซา้ยหรอืขวา

การเพิม่งานลงในรายการสิง่ทีต่อ้งทํา
คณุมงีานสําคัญทีต่อ้งจัดการทีทํ่างาน คนืหนังสอืของหอ้งสมดุ หรอืกจิกรรมทีค่ณุตอ้งการเขา้
รว่มใชห่รอืไม่ คณุสามารถเพิม่งาน (บันทกึสิง่ทีต่อ้งทํา) ในปฏทินิของคณุได ้หากคณุมกํีาหนด
เวลาทีจํ่าเพาะเจาะจง ใหต้ัง้การเตอืน

บนหนา้จอหลัก เลอืกวนัที่

1 เลอืก (แตะเพือ่สรา้งรายการ) หรอืหากมรีายการอยูแ่ลว้ ใหแ้ตะบรเิวณดา้นลา่งรายการ
2 เลอืกชอ่งป้อนประเภท  และเลอืก บนัทกึสิง่ทีต่อ้งทํา เป็นชนดิรายการ
3 ป้อนขอ้มลูลงในชอ่ง
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4 หากตอ้งการเพิม่การเตอืนสําหรับงาน ใหเ้ลอืก 
5 เลอืก เรยีบรอ้ย

การสง่คําขอการประชุม
คณุสามารถสรา้งคําขอประชมุ และสง่ไปยังผูเ้ขา้ร่วมได ้

บนหนา้จอหลัก เลอืกวนัที่

คณุตอ้งตัง้คา่ศนูยฝ์ากขอ้ความ กอ่นทีจ่ะสามารถสรา้งและสง่คําขอการประชมุใหมไ่ด ้

1 ในมมุมองปฏทินิ ใหเ้ลอืกรายการปฏทินิคา้งไว ้และจากเมนูป๊อปอพั ใหเ้ลอืก สง่ > ทาง
อเีมล

2 เพิม่ผูเ้ขา้รว่มการประชมุเป็นผูรั้บอเีมลคําขอ
3 ในการสง่คําขอ เลอืก 

การจําวนัเกดิ
คณุสามารถเพิม่การเตอืนวนัเกดิและวนัพเิศษตา่งๆ ได ้การเตอืนจะเตอืนซ้ําทกุปี

บนหนา้จอหลัก เลอืกวนัที่

1 ไปทีวั่นทีท่ีต่อ้งการ และเลอืก (แตะเพือ่สรา้งรายการ) หรอืหากมรีายการอยูแ่ลว้ ใหแ้ตะ
พืน้ทีด่า้นลา่งรายการ

2 เลอืกชอ่งป้อนประเภท  และเลอืก วนัครบรอบ เป็นชนดิรายการ
3 ป้อนขอ้มลูในชอ่งตา่งๆ และเลอืก เรยีบรอ้ย

การใชป้ฏทินิแยกสําหรบังานและเวลาวา่ง
คณุสามารถมปีฏทินิมากกวา่หนึง่รายการ สรา้งปฏทินิสําหรับงานและอกีปฏทินิสําหรับเวลาวา่ง

บนหนา้จอหลัก เลอืกวนัที่

การสรา้งปฏทินิใหม่
1 เลอืก ตวัเลอืก > จดัการปฏทินิ
2 เลอืก ตวัเลอืก > สรา้งปฏทินิใหม่
3 ป้อนชือ่ และตัง้รหสัสสํีาหรับปฏทินิ
4 กําหนดสถานะการมองเห็นสําหรับปฏทินิ เมือ่ปฏทินิอยูใ่นโหมดซอ่น รายการปฏทินิและการ

เตอืนจะไมแ่สดงในมมุมองปฏทินิแบบตา่งๆ หรอืบนหนา้จอหลัก
5 เลอืก เรยีบรอ้ย

การแกไ้ขการต ัง้คา่สําหรบัปฏทินิ
1 ในมมุมอง จัดการปฏทินิ เลอืกปฏทินิทีต่อ้งการ
2 เปลีย่นชือ่ ส ีและลักษณะทีม่องเห็น
3 เลอืก เรยีบรอ้ย
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การเพิม่รายการลงในปฏทินิเฉพาะ
1 เมือ่เพิม่รายการปฏทินิ ใหเ้ลอืก  และเลอืกปฏทินิ
2 เลอืก เรยีบรอ้ย

รหสัสจีะบอกวา่รายการเป็นของปฏทินิใด

การเพิม่ทีต่ ัง้ลงในรายการปฏทินิ
คณุมนัีดทีส่ถานทีท่ีค่ณุไมเ่คยไปหรอืไม่ คณุสามารถเพิม่ขอ้มลูทีต่ัง้ลงในรายการปฏทินิของคณุ
ได ้

บนหนา้จอหลัก เลอืกวนัที่

1 เลอืก (แตะเพือ่สรา้งรายการ) หรอืหากมรีายการอยูแ่ลว้ ใหแ้ตะบรเิวณดา้นลา่งรายการ
2 เลอืก เพิม่ทีต่ ัง้ และเลอืกทีต่ัง้ในแอปพลเิคชัน่แผนที่ คณุสามารถป้อนทีต่ัง้ลงในชอ่ง

ขอ้ความดว้ยตนเองได ้
3 เลอืก เรยีบรอ้ย

Office

Quickoffice
เกีย่วกบั Quickoffice

เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > ทีท่ํางาน > Quickoffice

Quickoffice ประกอบดว้ยรายการตอ่ไปนี้

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

แตไ่มไ่ดส้นับสนุนรปูแบบหรอืคณุสมบัตขิองไฟลทั์ง้หมด

หากตอ้งการซือ้รุน่ตัวแกไ้ขของ Quickoffice ใหเ้ลอืก อพัเดตและอพัเกรด

การอา่นเอกสาร Microsoft Word, Excel และ PowerPoint
คณุสามารถดเูอกสาร Microsoft Office เชน่ เอกสาร Word, แผน่งาน Excel หรอืการนําเสนอ
PowerPoint

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ทีท่ํางาน > Quickoffice

การเปิดไฟล์
เลอืก เรยีกดไูฟล ์และหน่วยความจําทีจั่ดเก็บไฟล์ เรยีกดโูฟลเดอรท์ีถ่กูตอ้งและเลอืกไฟล์
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การจดัเรยีงไฟล์
เลอืก ตวัเลอืก > เรยีงลําดบัตาม

แตไ่มไ่ดส้นับสนุนรปูแบบหรอืคณุสมบัตทัิง้หมด

การอา่นเอกสาร PDF

 คณุสามารถอา่นเอกสาร PDF ไดด้ว้ย Adobe Reader

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ทีท่ํางาน > Adobe Reader

การเปิดไฟล์
เลอืกหน่วยความจําทีจั่ดเก็บไฟลนั์น้ไว  ้เรยีกดโูฟลเดอรท์ีถ่กูตอ้ง และเลอืกไฟล์

การคาํนวณ

 เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ทีท่ํางาน > คดิเลข

1 ป้อนตัวเลขตัวแรกของการคํานวณ
2 เลอืกวธิคํีานวณ เชน่ บวกหรอืลบ
3 ป้อนตัวเลขชดุทีส่องของการคํานวณ
4 เลอืก =

การบนัทกึหรอืการดงึขอ้มลูผลลพัธก์ารคาํนวณ
เลอืก ตวัเลอืก > หนว่ยความจํา > จดัเก็บ หรอื เรยีกคนื

การเขยีนบนัทกึ
เกีย่วกบับนัทกึ

 เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ทีท่ํางาน > บนัทกึ

คณุสามารถเขยีนบันทกึ เชน่ บันทกึการประชมุ และจัดเก็บไฟลข์อ้ความตัวอกัษรท่ัวไป (ไฟล์
TXT) ทีไ่ดรั้บลงในแอปพลเิคชัน่ บันทกึ

การทํารายการซือ้ของ
รายการซือ้ของในกระดาษนัน้สญูหายไดง้า่ย แทนทีจ่ะเขยีนรายการซือ้ของลงในกระดาษ คณุ
สามารถทํารายการซือ้ของของคณุดว้ย บันทกึ วธินีี ้คณุจะสามารถเก็บรายการไวก้บัคณุได ้
ตลอด! นอกจากนี้ คณุยังสามารถสง่รายการไดด้ว้ย เชน่ สง่ไปใหส้มาชกิในครอบครัว

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ทีท่ํางาน > บนัทกึ

1 เลอืก ตวัเลอืก > บนัทกึใหม่
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2 ป้อนขอ้ความลงในชอ่งบันทกึ

การสง่รายการ
เปิดบันทกึ และเลอืก ตวัเลอืก > สง่ และเลอืกวธิกีารสง่

การแปลขอ้ความจากภาษาหนึง่เป็นอกีภาษาหนึง่

คณุสามารถแปลขอ้ความจากภาษาหนึง่เป็นอกีภาษาหนึง่ได  ้คณุสมบัตนิีอ้าจไมไ่ด ้
สนับสนุนทกุภาษา

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ทีท่ํางาน > พจนานกุรม

1 ป้อนขอ้ความลงในชอ่งคน้หา การแนะนําสําหรับคําทีค่ณุตอ้งการแปลจะปรากฏขึน้
2 เลอืกคําจากรายการ

การเปลีย่นภาษาตน้ทางหรอืภาษาเป้าหมาย
เลอืก ตวัเลอืก > ภาษา > ตน้ทาง หรอื เป้าหมาย

การดาวนโ์หลดภาษาอืน่จากอนิเทอรเ์น็ต
เลอืก ตวัเลอืก > ภาษา > ดาวนโ์หลดภาษา

คณุสามารถตดิตัง้ภาษาไดเ้พิม่อกีสองภาษา นอกเหนอืจากภาษาองักฤษทีต่ดิตัง้มากอ่นแลว้

การเปิดหรอืสรา้งไฟล ์zip 
คณุสามารถเปิดและแยกไฟลจ์ากไฟล์ zip ได ้คณุยังสามารถสรา้งไฟล์ zip ใหม ่เพือ่จัดเก็บและ
บบีอดัไฟลไ์ดอ้กีดว้ย

 เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > ทีท่ํางาน > Zip

คณุสามารถจัดเก็บไฟล ์zip ไดทั้ง้ในหน่วยความจําเครือ่งหรอืในการด์หน่วยความจํา

การเขา้ใชอ้นิทราเน็ตบรษิทัของคณุ

 คณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์องคณุเพือ่เชือ่มต่อกบัอนิทราเน็ตของบรษัิทคณุได ้

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ทีท่ํางาน > อนิทราเน็ต

1 เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ โปรดตดิตอ่ผูด้แูลระบบของคณุเพือ่ขอรับการตัง้คา่ที่
เกีย่วขอ้ง คณุยังตอ้งกําหนดจดุเชือ่มตอ่ VPN อกีดว้ย

2 เชือ่มตอ่กบัอนิทราเน็ต
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เคล็ดลบั: หากคณุมปีลายทางอนิทราเน็ตหลายแหง่ทีกํ่าหนดไวใ้นการตัง้คา่การเชือ่มตอ่  เชน่
เอ็กซท์ราเน็ตทีเ่ป็นพันธมติร เลอืก การเชือ่มตอ่ดว้ยตวัเอง เพือ่กําหนดอนิทราเน็ตทีจ่ะเรยีกดู

การเชือ่มตอ่

การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
การกาํหนดวธิกีารเชือ่มตอ่โทรศพัทข์องคณุกบัอนิเทอรเ์น็ต
โทรศัพทข์องคณุจะตรวจหาและเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยทีรู่จั้กทีส่ามารถใชไ้ดเ้มือ่ตอ้งการทําการ
เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย การเลอืกขึน้อยูก่บัการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ นอกจากจะมกีารใชง้านการตัง้คา่
เฉพาะของแอปพลเิคชัน่

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > การต ัง้คา่

การสลบัไปยงัการเชือ่มตอ่ WLAN ทีรู่จ้กัโดยอตัโนมตัเิมือ่สามารถใชง้านได้
เลอืก สลบัเป็น WLAN > WLAN ทีรู่จ้กัเทา่น ัน้
นอกจากนี้ คณุยังสามารถเชือ่มตอ่กบั WLAN ดว้ยตนเองไดโ้ดยใชแ้อปพลเิคชัน่ตัวชว่ย WLAN

การใชก้ารเชือ่มตอ่ WLAN เทา่น ัน้
สําหรับการเชือ่มตอ่ WLAN เมือ่คณุอยูใ่นเครอืขา่ยโฮมของคณุ ใหเ้ลอืก ใชข้อ้มลูในประเทศ
บา้นเกดิ > WLAN เทา่น ัน้ สําหรับการเชือ่มตอ่ WLAN เมือ่คณุอยูภ่ายนอกเครอืขา่ยโฮมของ
คณุ ใหเ้ลอืก ใชข้อ้มลูเมือ่อยูต่า่งประเทศ > WLAN เทา่น ัน้

การใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตโดยอตัโนมตัเิมือ่อยูใ่นเครอืขา่ยโฮมของคณุ
เลอืก ใชข้อ้มลูในประเทศบา้นเกดิ > อตัโนมตั ิ
หากตอ้งการตัง้ใหโ้ทรศัพทข์อการยนืยันกอ่นทําการเชือ่มตอ่  ใหเ้ลอืก ใชข้อ้มลูในประเทศ
บา้นเกดิ > ถามทกุคร ัง้

การรอ้งขอการยนืยนักอ่นใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตเมือ่อยูภ่ายนอกเครอืขา่ยโฮม
ของคณุ
เลอืก ใชข้อ้มลูเมือ่อยูต่า่งประเทศ > ถามทกุคร ัง้
หากตอ้งการตัง้ใหโ้ทรศัพทเ์ชือ่มตอ่โดยอตัโนมัติ ใหเ้ลอืก ใชข้อ้มลูเมือ่อยูต่า่งประเทศ >
อตัโนมตั ิการเปิดการเชือ่มตอ่เมือ่เดนิทางไปตา่งประเทศอาจทําใหค้า่ใชจ้า่ยในการถา่ยโอน
ขอ้มลูสงูขึน้ตามไปดว้ย

การเปลีย่นลําดบัความสําคญัของจดุเชือ่มตอ่สําหรบัการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
1 เลอืก ปลายทาง > อนิเทอรเ์น็ต
2 เลอืกจุดเชือ่มตอ่คา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก เปลีย่นความสําคญั
3 แตะตําแหน่งในรายการเพือ่ยา้ยจุดเชือ่มตอ่ไป

ตวัอยา่ง: หากจดุเชือ่มตอ่ WLAN อยูใ่นลําดับทีเ่หนอืกวา่จดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตในรายการ
โทรศัพทจ์ะพยายามเชือ่มตอ่กบัจดุเชือ่มตอ่ WLAN เป็นอนัดับแรกเสมอ และจะเชือ่มตอ่ไปยัง
จดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเกต็หากไมม่ ีWLAN ทีส่ามารถใชง้านไดเ้ทา่นัน้
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การสรา้งจดุเชือ่มตอ่ใหม่
เลอืก ตวัเลอืก > จดุเชือ่มตอ่ใหม่

LAN ไรส้าย
เกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ WLAN

 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > WLAN

แอปพลเิคชัน่ตัวชว่ย WLAN ชว่ยใหค้ณุเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยในพืน้ทีแ่บบไรส้าย (WLAN) และ
จัดการการเชือ่มตอ่ WLAN ของคณุ

ขอ้สําคญั: โปรดใชก้ารเขา้รหสัลับเพือ่เพิม่การรักษาความปลอดภัยของการเชือ่มตอ่ WLAN
การใชก้ารเขา้รหสัจะลดความเสีย่งทีผู่อ้ ืน่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูของคณุได ้

หมายเหตุ: การใช ้WLAN อาจถกูจํากดัในบางประเทศ ตัวอยา่งเชน่ ในประเทศฝร่ังเศส คณุ
จะไดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้WLAN ภายในอาคารเทา่นัน้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ที่
ในทอ้งทีข่องคณุ

การเชือ่มตอ่กบั WLAN ทีบ่า้น
เพือ่ชว่ยประหยัดคา่ใชจ้า่ย ใหเ้ชือ่มตอ่กบั WLAN ของบา้นเมือ่อยูท่ีบ่า้น และตอ้งการเชือ่มตอ่
เรยีกดเูว็บบนโทรศัพทข์องคณุ

1 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > WLAN
2 เลอืกและกด WLAN ของบา้นคา้งไว ้และเลอืก เร ิม่ตน้การเรยีกดเูว็บ จากเมนูป็อปอพั

หาก WLAN ภายในบา้นของคณุมกีารป้องกนัไว  ้ใหป้้อนรหสัผา่น หาก WLAN ภายในบา้น
ของคณุถกูซอ่นอยู่ ใหเ้ลอืก อืน่ๆ (เครอืขา่ยทีซ่อ่น) และป้อนชือ่เครอืขา่ย (Service Set
Identifier, SSID)

การปิดการเชือ่มตอ่ WLAN
เลอืกการเชือ่มตอ่คา้งไว ้และเลอืก ตดัการเชือ่มตอ่ WLAN จากเมนูป็อปอพั
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การเชือ่มตอ่ WLAN ขณะเดนิทาง
การเชือ่มตอ่ WLAN เป็นวธิทีีส่ะดวกในการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเมือ่ไมไ่ดอ้ยูท่ีบ่า้น  เชือ่มตอ่
WLAN ในทีส่าธารณะ เชน่ หอ้งสมดุหรอือนิเทอรเ์น็ตคาเฟ่

1 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > WLAN
2 เลอืก WLAN ทีต่อ้งการคา้งไว ้และเลอืก เร ิม่ตน้การเรยีกดเูว็บ จากเมนูป็อปอพั

Bluetooth
เกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ Bluetooth

 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

ดว้ยการเชือ่มตอ่ Bluetooth คณุสามารถทําการเชือ่มตอ่แบบไรส้ายกบัอปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนั
ไดอ้ืน่ๆ เชน่ อปุกรณ์เคลือ่นที ่คอมพวิเตอร ์ชดุหฟัูง และชดุโทรศัพทใ์นรถยนต์

คณุสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่นีเ้พือ่สง่ขอ้มลูจากเครือ่งของคณุ โอนยา้ยไฟลจ์ากเครือ่งพซีทีีใ่ช ้
รว่มกนัได ้และพมิพไ์ฟลด์ว้ยเครือ่งพมิพท์ีใ่ชร้ว่มกนัได ้

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

เมือ่อปุกรณ์ถกูล็อค การเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้จงึจะใชไ้ด ้

การเชือ่มตอ่กบัหฟูงัแบบไรส้าย
หฟัูงแบบไรส้ายชว่ยใหค้ณุสามารถรับสายไดแ้มว้า่โทรศัพทจ์ะไมไ่ดอ้ยูใ่นมอืก็ตาม  และยังชว่ย
ใหม้อืคณุวา่ง เชน่ สามารถทํางานกับคอมพวิเตอรต์อ่ไดร้ะหวา่งสนทนา มชีดุหฟัูงไรส้ายใหใ้ช ้
แยกตา่งหาก

1 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth > เปิด
2 เปิดหฟัูง
3 หากตอ้งการจับคูโ่ทรศัพทข์องคณุกบัหฟัูง ใหเ้ปิดแท็บ อปุกรณ์ทีจ่บัคู่
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4 เลอืกหฟัูง
หากหฟัูงไมป่รากฏขึน้ในรายการ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > อปุกรณ์ทีจ่บัคูใ่หม ่เพือ่คน้หาหฟัูง

5 คณุอาจตอ้งป้อนรหสัผา่น สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืผูใ้ชข้องหฟัูง

การสง่ภาพหรอืเนือ้หาอืน่ๆ ไปยงัอปุกรณ์อืน่โดยใช ้Bluetooth
คณุสามารถใช ้Bluetooth เพือ่สง่ภาพ วดิโีอ นามบัตร รายการปฏทินิ และเนือ้หาอืน่ไปยัง
อปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดข้องเพือ่นคณุ และไปยังคอมพวิเตอรข์องคณุ

คณุสามารถใชง้านการเชือ่มตอ่ Bluetooth ไดห้ลายรายการพรอ้มกนั ตัวอยา่งเชน่ หากคณุเชือ่ม
ตอ่กบัชดุหฟัูงทีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้คณุยังคงสามารถสง่ไฟลต์า่งๆ ไปยังอปุกรณ์อืน่ทีส่ามารถใช ้
งานรว่มกนัไดใ้นเวลาเดยีวกนั

1 เลอืกรายการคา้งไว ้เชน่ ภาพ จากเมนูป็อบอพั เลอืก สง่ > ทาง Bluetooth
2 เลอืกอปุกรณ์ทีจ่ะเชือ่มตอ่ดว้ย หากอปุกรณ์ทีต่อ้งการไมป่รากฏ เลอืก อปุกรณ์เพิม่เตมิ

เพือ่คน้หาอปุกรณ์นัน้ อปุกรณ์ Bluetooth ทีอ่ยูภ่ายในระยะจะปรากฏขึน้ขณะคน้หา
3 หากอปุกรณ์อกีเครือ่งตอ้งใชร้หสัผา่น ใหป้้อนรหสัผา่น คณุตอ้งป้อนรหสัผา่นทีค่ณุสามารถ

กําหนดเองไดใ้นทัง้สองอปุกรณ์ อปุกรณ์บางตัวมกีารกําหนดรหสัผา่นไวแ้ลว้ โปรดอา่นราย
ละเอยีดในคูม่อืผูใ้ชเ้กีย่วกบัการใชง้านอปุกรณ์
รหสัผา่นจะมผีลสําหรับการเชือ่มตอ่ปัจจุบันเทา่นัน้

4 หากคณุเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์อยูบ่อ่ยครัง้ ใหย้อมรับคําถามเพือ่การอนุญาต อนญุาตให้
อปุกรณ์เชือ่มตอ่อตัโนมตั?ิ ขณะทําการจับคูอ่ปุกรณ์ เพือ่กําหนดอปุกรณ์ใหเ้ป็นอปุกรณ์
ทีไ่ดรั้บอนุญาต เมือ่อปุกรณ์ไดรั้บอนุญาตแลว้ คณุจะไมจํ่าเป็นตอ้งป้อนรหสัผา่นทกุครัง้

การเชือ่มตอ่กบัชุดตดิรถยนตโ์ดยใชโ้หมดซมิระยะไกล
ดว้ยโหมดซมิระยะไกล ชดุตดิรถยนตท์ีใ่ชร่้วมกันไดจ้ะสามารถใชซ้มิการด์จากโทรศัพทข์องคณุ
ได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

โทรศัพทแ์ละอปุกรณ์เสรมิของคณุตอ้งไดรั้บการจับคูก่อ่นจงึจะสามารถเปิดใชโ้หมดซมิระยะ
ไกลได ้เริม่ตน้การจับคูจ่ากอปุกรณ์เสรมิชดุตดิรถยนต์

1 หากตอ้งการเปิดใชง้าน Bluetooth ใหเ้ลอืก Bluetooth > เปิด
2 ในการเปิดใชง้านโหมดซมิระยะไกลในโทรศัพทข์องคณุ ใหเ้ลอืก โหมด SIM ระยะไกล >

เปิด
3 เปิดใชง้าน Bluetooth ในอปุกรณ์เสรมิชดุตดิรถยนต์

เมือ่เปิดใชง้านโหมดซมิระยะไกลแลว้ โหมด SIM ระยะไกล จะปรากฏบนหนา้จอหลัก การ
เชือ่มตอ่ไปยังเครอืขา่ยไรส้ายถกูปิดลง และคณุไมส่ามารถใชบ้รกิารซมิการด์หรอืคณุสมบัตทิี่
ตอ้งอยูใ่นพืน้ทีใ่หบ้รกิารเครอืขา่ยเซลลลูาร์

ในการโทรออกหรอืรับสายเมือ่อยูใ่นโหมดซมิระยะไกล คณุจะตอ้งมอีปุกรณ์เสรมิทีส่ามารถใช ้
งานรว่มกนัไดเ้ชือ่มตอ่เขา้กบัโทรศัพทข์องคณุ เชน่ ชดุอปุกรณ์ในรถ เป็นตน้
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เมือ่อยูใ่นโหมดนี้ โทรศัพทข์องคณุจะอนุญาตใหโ้ทรฉุกเฉนิเทา่นัน้

การปิดใชง้านโหมดซมิระยะไกล
กดคา้งไวท้ีปุ่่ มเปิด/ปิด  แลว้เลอืก ออกจากโหมดซมิทางไกล

การปิดก ัน้อปุกรณ์
คณุสามารถป้องกนัไมใ่หอ้ปุกรณ์อืน่สรา้งการเชือ่มตอ่ Bluetooth กบัอปุกรณ์ของคณุ

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

เปิดแท็บ อปุกรณ์ทีจั่บคู่ เลอืกอปุกรณ์ทีค่ณุตอ้งการปิดกัน้คา้งไว  ้และจากเมนูป็อบอัพ เลอืก ปิด
ก ัน้

การนําอปุกรณ์ออกจากรายการอปุกรณ์ทีถ่กูปิดก ัน้
เปิดแท็บ อปุกรณ์ทีถ่กูปิดกัน้ เลอืกอปุกรณ์ทีค่ณุตอ้งการนําออกจากรายการคา้งไว  ้และจากเมนู
ป็อบอพั เลอืก ลบ

หากคณุปฏเิสธคําขอการจับคูจ่ากอปุกรณ์อืน่ อปุกรณ์จะถามวา่คณุตอ้งการเพิม่อปุกรณ์เขา้ใน
รายการของอปุกรณ์ทีถ่กูปิดกัน้หรอืไม่

การป้องกนัโทรศพัท์
เมือ่คณุเปิดใชง้าน Bluetooth ในโทรศัพทข์องคณุ คณุสามารถกําหนดบคุคลทีจ่ะสามารถคน้หา
และเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

การป้องกนัไมใ่หอ้ปุกรณ์อืน่คน้พบโทรศพัทข์องคณุ
เลอืก การมองเห็นของโทรศพัท ์> ซอ่น
อปุกรณ์อืน่จะไมส่ามารถตรวจพบ เมือ่โทรศัพทอ์ยูใ่นโหมดซอ่น แตอ่ปุกรณ์ทีจั่บคูจ่ะยังคง
สามารถเชือ่มตอ่กบัโทรศัพทข์องคณุได ้

การปิดใชง้าน Bluetooth
เลอืก Bluetooth > ปิด

อยา่จับคูห่รอืรับคําขอการเชือ่มตอ่จากอปุกรณ์ทีไ่มรู่จั้ก เพือ่ป้องกนัโทรศัพทข์องคณุจากเนือ้หา
ทีเ่ป็นอนัตราย

สายเคเบลิขอ้มลู USB
การคดัลอกภาพหรอืเนือ้หาอืน่ระหวา่งโทรศพัทแ์ละคอมพวิเตอรข์องคณุ
คณุสามารถใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB เพือ่คัดลอกรปูภาพ และเนือ้หาอืน่ๆ ระหวา่งโทรศัพทข์อง
คณุและคอมพวิเตอรไ์ด ้
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1 หากตอ้งการตรวจสอบวา่ ถา่ยโอนสือ่ ไดรั้บการตัง้คา่เป็นโหมด USB แลว้ ใหเ้ลอืก เมนู >
การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > USB > ถา่ยโอนสือ่

2 ใชส้ายขอ้มลูเคเบลิ USB ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้  ในการเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบั
คอมพวิเตอร์
โทรศัพทข์องคณุจะปรากฏขึน้บนคอมพวิเตอรข์องคณุเป็นอปุกรณ์พกพา ถา้โหมด ถา่ยโอน
สือ่ ไมทํ่างานบนเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุ ใหใ้ชโ้หมด อปุกรณ์เก็บขอ้มลู แทน

3 ใชต้ัวจัดการไฟลข์องคอมพวิเตอรเ์พือ่คดัลอกเนือ้หา

การเปลีย่นโหมด USB
เพือ่ผลลัพธท์ีด่ทีีส่ดุขณะคัดลอกเนือ้หาหรอืการซงิโครไนซโ์ทรศัพทข์องคณุกบัคอมพวิเตอร์
ใหเ้ปิดใชง้านโหมด USB ทีเ่หมาะสมเมือ่ใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB เพือ่เชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ตา่งๆ

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > USB และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

 Nokia Ovi Suite  — เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัไดท้ีต่ดิตัง้
Nokia Ovi Suite ในโหมดนี้ คณุสามารถซงิโครไนซโ์ทรศัพทข์องคณุดว้ย Ovi Suite และใชค้ณุ
สมบัตอิืน่ๆ ของ Ovi Suite

โหมดนีจ้ะเปิดใชง้านโดยอตัโนมัต ิเมือ่คณุเปิดแอปพลเิคชัน่ Ovi Suite
 อปุกรณ์เก็บขอ้มลู  — เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัไดท้ีไ่มไ่ด ้

ตดิตัง้ Ovi Suite โทรศัพทข์องคณุจะไดรั้บการระบเุป็นหน่วยความจําแฟลช USB คณุยังสามารถ
เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกบัอปุกรณ์อืน่ เชน่ สเตอรโิอภายในบา้นหรอืในรถยนต์ ซึง่คณุสามารถ
เชือ่มตอ่กบัไดรฟ์ USB

เมือ่เชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรด์ว้ยโหมดนี้ คณุอาจไมส่ามารถใชแ้อปพลเิคชัน่โทรศัพทบ์างอยา่ง
ได ้

อปุกรณ์อืน่ไมส่ามารถเขา้ถงึการด์หน่วยความจําในโทรศัพทข์องคณุ
 ถา่ยโอนสือ่  — เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัไดท้ีไ่มไ่ดต้ดิตัง้

Ovi Suite เพลงทีไ่ดรั้บการป้องกนัดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) ตอ้งมกีารถา่ยโอน
ในโหมดนี้ ระบบความบันเทงิภายในบา้นบางอยา่งและเครือ่งพมิพส์ามารถใชใ้นโหมดนีไ้ดเ้ชน่
กนั

 ตอ่พซีกีบัเน็ต  — เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัได  ้และใช ้
โทรศัพทเ์ป็นโมเด็มแบบไรส้าย คอมพวิเตอรจ์ะเชือ่มตอ่กับอนิเทอรเ์น็ตโดยอัตโนมัติ

เคล็ดลบั: เมือ่เชือ่มตอ่สายเคเบลิ USB แลว้ คณุสามารถเปลีย่นโหมด USB ไดใ้นมมุมองอืน่ๆ ที่
มมุขวาบน ใหเ้ลอืก 

การเชือ่มตอ่อปุกรณ์เก็บขอ้มลูขนาดใหญ่ USB
คณุสามารถใชอ้ะแดปเตอร ์USB On-The-Go (OTG) เพือ่เชือ่มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กับเมมโมรีส่ติ๊ก
USB หรอืฮารด์ไดรฟ์ทีส่ามารถใชร้ว่มกนัได ้
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การเชือ่มตอ่เมมโมรีส่ต ิก๊
1 เชือ่มตอ่ปลายสาย Micro USB ของอะแดปเตอร ์USB OTG (จําหน่ายแยกตา่งหาก) เขา้กบั

พอรต์ USB ทีโ่ทรศัพทข์องคณุ
2 เชือ่มตอ่เมมโมรีส่ติ๊กเขา้กบัอะแดปเตอร์ USB OTG

แอปพลเิคชัน่ตัวจัดการไฟลจ์ะเปิดขึน้ และเมมโมรีส่ติ๊กจะแสดงเป็นอปุกรณ์เก็บขอ้มลู

การคดัลอกหรอืยา้ยไฟล์
ใน ตัวจัดไฟล ์ใหเ้ลอืกไฟลท์ีค่ณุตอ้งการคัดลอกหรอืยา้ยคา้งไว  ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก
ตัวเลอืกทีต่อ้งการ และโฟลเดอรเ์ป้าหมาย

หากคณุเชือ่มตอ่ฮารด์ไดรฟ์ทีต่อ้งใชกํ้าลังไฟมากกวา่ 200 mA ใหใ้ชแ้หลง่จ่ายไฟภายนอก
สําหรับฮารด์ไดรฟ์

การเชือ่มตอ่ VPN
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > การต ัง้คา่ > VPN

คณุตอ้งมกีารเชือ่มตอ่เครอืขา่ย Virtual Private Network (VPN) เพือ่เรยีกดอูนิทราเน็ตของ
บรษัิทหรอืเขา้ถงึเมลทีทํ่างานของคณุจากระยะไกล เป็นตน้

นโยบาย VPN ระบวุธิกีารเขา้รหสัขอ้มลูและวธิตีรวจสอบความถกูตอ้งโทรศัพทข์องคณุกบับรษัิท
ในการกําหนดคา่ไคลเอ็นต์ VPN ใบรับรอง และนโยบายตา่งๆ โปรดตดิตอ่ผูด้แูลระบบไอทใีน
บรษัิทของคณุ หลังจากตดิตัง้นโยบายแลว้ วธิกีารเชือ่มตอ่ VPN จะถกูเพิม่โดยอตัโนมัตใินปลาย
ทางอนิทราเน็ต

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ คน้หา VPN เคลือ่นทีไ่ดท้ี ่www.nokia.com

การปิดการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย
หากมแีอปพลเิคชัน่หลายตัวกําลังใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตอยู่  คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่
ตัวจัดการการเชือ่มตอ่ เพือ่ปิดการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยบางตัวหรอืทัง้หมดได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ตวัจดัการการเชือ่มตอ่

เลอืกการเชือ่มตอ่คา้งไว ้และเลอืก ตดัเชือ่มตอ่ จากเมนูป็อปอพั
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ในมมุมองการเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีใ่ชง้านอยู่ คณุสามารถดกูารเชือ่มตอ่เครอืขา่ยปัจจบุันของคณุได ้
 แสดงการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต และ  แสดงการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยในพืน้ทีแ่บบไรส้าย

(WLAN)

การดรูายละเอยีดเกีย่วกบัการเชือ่มตอ่
เลอืกการเชือ่มตอ่คา้งไว ้และเลอืก รายละเอยีด จากเมนูป็อปอพั
รายละเอยีดตา่งๆ เชน่ ปรมิาณขอ้มลูทีส่ง่ และระยะเวลาการเชือ่มตอ่ จะปรากฏขึน้

เคล็ดลบั: ในมมุมองอืน่ หากตอ้งการเปิดแอปพลเิคชัน่ ตัวจัดการการเชือ่มตอ่ ใหเ้ลอืกพืน้ทีก่าร
แจง้เตอืนทีม่มุบนดา้นขวา และ  > ตวัจดัการการเชือ่มตอ่

การจดัเก็บไฟลข์องคณุไวใ้นไดรฟ์ระยะไกล
หากคณุตอ้งการสํารองขอ้มลูหรอืประหยัดพืน้ทีใ่นอปุกรณ์ของคณุ คณุสามารถใชไ้ดรฟ์ระยะ
ไกลในการจัดเก็บและจัดการไฟลข์องคณุได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ไดรฟ์ระยะไกล

คณุสามารถขอรับการตัง้คา่ไดรฟ์ระยะไกลในรปูแบบขอ้ความการกําหนดคา่จากผูใ้หบ้รกิารของ
คณุได ้เปิดขอ้ความและจัดเก็บการตัง้คา่

อาจมกีารเรยีกเก็บคา่บรกิาร โปรดตดิตอ่ขอขอ้มลูเกีย่วกบัความพรอ้มใหบ้รกิารและคา่บรกิารที่
อาจเรยีกเก็บจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การเชือ่มตอ่กบัไดรฟ์ระยะไกล
เลอืกไดรฟ์ระยะไกลคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั เลอืก เชือ่มตอ่

การเพิม่ไดรฟ์ระยะไกลใหม่
1 เลอืก ตวัเลอืก > ไดรฟ์ใหม่
2 ป้อนชือ่ของไดรฟ์ระยะไกล
3 ป้อนทีอ่ยูเ่ว็บของไดรฟ์ระยะไกล รวมทัง้หมายเลขพอรต์
4 หากตอ้งการเลอืกจดุเชือ่มตอ่เพือ่ใชใ้นการเชือ่มตอ่กบัไดรฟ์ระยะไกล  ใหเ้ลอืก จดุเชือ่ม

ตอ่ > ผูใ้ชก้าํหนด หากคณุเลอืก ถามเมือ่ตอ้งการ เครือ่งจะสอบถามปลายทางหรอืจุด
เชือ่มตอ่จากคณุ ทกุครัง้ทีแ่อปพลเิคชัน่เชือ่มต่อกบัเครอืขา่ย

5 ป้อนชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของคณุ หากบรกิารไดรฟ์ระยะไกลกําหนดไว ้

การแกไ้ขการต ัง้คา่ไดรฟ์ระยะไกลทีม่อียู่
เลอืก ไดรฟ์ระยะไกล และไดรฟ์ทีต่อ้งการ

ใชแ้อปพลเิคชัน่ ตวัจดัการไฟล ์เพือ่เขา้ถงึไดรฟ์ระยะไกลและจัดการกบัไฟลท์ีเ่ก็บไวใ้นนัน้
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การจดัการโทรศพัท์

การอพัเดตแอปพลเิคช ัน่และซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ์ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ
เกีย่วกบัการอพัเดตซอฟตแ์วรแ์ละแอปพลเิคช ัน่ของโทรศพัท  ์
ดว้ยการอพัเดตซอฟตแ์วรแ์ละอพัเดตแอปพลเิคชัน่ของโทรศัพท์ คณุจะสามารถรับคณุสมบัติ
ใหม่ๆ  และฟังกช์นัทีทํ่างานไดด้ขีึน้สําหรับโทรศัพทข์องคณุ การอัพเดตซอฟตแ์วรยั์งชว่ย
ปรับปรุงประสทิธภิาพใหก้บัโทรศัพทข์องคณุอกีดว้ย

เราขอแนะนําใหค้ณุสํารองขอ้มลูสว่นตัวของคณุไวก้อ่นทีจ่ะอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุ

คําเตอืน:
หากคณุตดิตัง้โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วร์ คณุจะไมส่ามารถใชโ้ทรศัพท ์จนกวา่จะตดิตัง้เสร็จ
และรสีตารท์โทรศัพทอ์กีครัง้

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีสํ่าหรับโทรศัพทข์องคณุมพีลังงานเพยีงพอ  หรอืเชือ่มตอ่อยูก่บั
เครือ่งชารจ์กอ่นเริม่อพัเดต

หลังจากการอพัเดต คณุจะพบวา่คําแนะนําในคูม่อืนีอ้าจไมใ่ชคํ่าแนะนําทีม่กีารอพัเดตลา่สดุอกี
ตอ่ไป

การอพัเดตซอฟตแ์วรแ์ละแอปพลเิคช ัน่โทรศพัทโ์ดยใชโ้ทรศพัท์

 คณุสามารถตรวจสอบวา่มบีรกิารอพัเดตสําหรับซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทห์รอืแอปพลเิคชัน่ตา่ง
หากหรอืไม่ แลว้ดาวนโ์หลดและตดิตัง้การอพัเดตดังกลา่วมายังอปุกรณ์ของคณุ (บรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขา่ย) และคณุยังสามารถตัง้คา่โทรศัพทใ์หต้รวจสอบการอัพเดตโดยอตัโนมัติ
และแจง้คณุเมือ่มกีารอพัเดตทีสํ่าคัญหรอืทีแ่นะนําใหบ้รกิาร

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > เครือ่งมอื > อพัเดต SW
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หากมกีารอพัเดต ใหเ้ลอืกอพัเดตทีต่อ้งการดาวนโ์หลดและตดิตัง้ และเลอืก

การต ัง้คา่ใหโ้ทรศพัทต์รวจสอบการอพัเดตโดยอตัโนมตั ิ
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ตรวจสอบอพัเดตอตัโนมตั ิ

การอพัเดตซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ์โดยใชค้อมพวิเตอรข์องคณุ
คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่สําหรับคอมพวิเตอร์ Nokia Ovi Suite เพือ่อพัเดตซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ์
ของคณุได ้คณุจําเป็นตอ้งมเีครือ่งคอมพวิเตอร์ การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู และสาย
เคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชง้านรว่มกนั เพือ่เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัคอมพวิเตอร์

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิและดาวนโ์หลดแอปพลเิคชัน่ Nokia Ovi Suite โปรดไปที่
www.ovi.com/suite

การจดัการไฟล์
เกีย่วกบัตวัจดัการไฟล์

 เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > ทีท่ํางาน > ตวัจดัไฟล์

ดว้ยตัวจัดการไฟล ์คณุสามารถเรยีกดู จัดการ และเปิดไฟลใ์นอปุกรณ์ได ้คณุยังสามารถดแูละ
จัดการไฟลบ์นการด์หน่วยความจําทีใ่สอ่ยูซ่ ึง่ใชร้ว่มกนัได ้

การดไูฟลท์ีจ่ดัเก็บไวใ้นอปุกรณ์ของคณุ
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ทีท่ํางาน > ตวัจดัไฟล ์และหน่วยความจําทีต่อ้งการ

โฟลเดอรใ์นรากของหน่วยความจําจะปรากฏขึน้

การจดัเรยีงไฟล์
คณุสามารถสรา้งโฟลเดอรใ์หมเ่พือ่ชว่ยจัดวางไฟลต์า่งๆ ของคณุ ซึง่จะชว่ยใหค้ณุสามารถ
สํารองขอ้มลูหรอือพัโหลดเนือ้หาไดง้า่ยขึน้ โดยคณุสามารถคัดลอก ยา้ย หรอืลบไฟลแ์ละ
โฟลเดอรย์อ่ยทีอ่ยูใ่นโฟลเดอรนั์น้ได ้

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ทีท่ํางาน > ตวัจดัไฟล์

การสรา้งโฟลเดอรใ์หม่
ในโฟลเดอรท์ีค่ณุตอ้งการสรา้งโฟลเดอรย์อ่ย ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > โฟลเดอรใ์หม่

การคดัลอกหรอืยา้ยไฟลไ์ปยงัโฟลเดอร์
เลอืกไฟลค์า้งไว ้และจากเมนูป็อปอัพ เลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การลบไฟลอ์อกจากโฟลเดอร์
เลอืกไฟลค์า้งไว ้และจากเมนูป็อปอัพ เลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสม
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เคล็ดลบั: ในการคัดลอก ยา้ย หรอืลบไฟลห์ลายไฟลพ์รอ้มกนั ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เลอืก
หลายรายการ

การสํารองไฟล์
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ทีท่ํางาน > ตวัจดัไฟล ์และ สํารองและเรยีกคนื

เราขอแนะนําใหค้ณุสํารองหน่วยความจําโทรศัพทเ์ป็นประจําลงในคอมพวิเตอรห์รอืการด์หน่วย
ความจําทีส่ามารถใชง้านรว่มกนัได ้

เคล็ดลบั: หากคณุมเีนือ้หาทีไ่ดรั้บการปกป้องดว้ย DRM ใหใ้ช ้Nokia Ovi Suite ในการสํารอง
สทิธิก์ารใชแ้ละเนือ้หาลงในคอมพวิเตอรข์องคณุ

รหสัผา่นจะป้องกนัการด์หนว่ยความจําของคณุ
ตอ้งการป้องกนัการใชก้ารด์หน่วยความจําของคณุโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตใชห่รอืไม่  คณุสามารถตัง้
คา่รหสัผา่นเพือ่ป้องกนัขอ้มลูได ้

1 เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > ทีท่ํางาน > ตวัจดัไฟล์
2 เลอืกการด์หน่วยความจําคา้งไว ้
3 จาเมนูป็อปอัพ เลอืก ต ัง้รหสัผา่น และป้อนรหัสผา่น

คณุควรเก็บรหสัผา่นไวเ้ป็นความลับและเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยโดยแยกจากการด์หน่วยความ
จํา

การฟอรแ์มตการด์หนว่ยความจํา
ตอ้งการลบเนือ้หาทัง้หมดออกจากการด์หน่วยความจําใชห่รอืไม่  เมือ่คณุฟอรแ์มตหน่วยความจํา
ขอ้มลูทัง้หมดในหน่วยความจําจะถกูลบออก

1 เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > ทีท่ํางาน > ตวัจดัไฟล์
2 เลอืกการด์หน่วยความจําคา้งไว  ้และจากเมนูป็อปอัพ เลอืก ฟอรแ์มต

การเพิม่หนว่ยความจําทีม่อียูเ่พือ่รองรบัเนือ้หามากขึน้
คณุตอ้งการเพิม่หน่วยความจําทีม่อียูภ่ายในเครือ่งเพือ่ใหส้ามารถตดิตัง้แอปพลเิคชัน่และเพิม่
เนือ้หาไดม้ากขึน้ใชห่รอืไม่

ถา่ยโอนขอ้มลูไปยังการด์หน่วยความจําทีใ่ชร้่วมกนัได  ้(หากม)ี หรอืคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่ม
กนัได ้

คณุสามารถลบขอ้มลูตอ่ไปนีไ้ดห้ากไมจํ่าเป็นตอ้งใชอ้กีตอ่ไป

• ขอ้ความ มัลตมิเีดยี และขอ้ความอเีมล
• รายการรายชือ่และรายละเอยีด
• แอปพลเิคชัน่
• ไฟลก์ารตดิตัง้ (.sis หรอื .sisx) สําหรับแอปพลเิคชัน่ทีไ่ดต้ดิตัง้เรยีบรอ้ยแลว้ สํารองไฟลใ์น

คอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกันได ้
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• ภาพและวดิโีอในภาพถา่ย สํารองไฟลใ์นคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

เคล็ดลบั: หากมกีารตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ทดลองใชห้รอืสาธติทีห่มดอายแุลว้ ใหล้บออก

การจดัการแอปพลเิคช ัน่
เกีย่วกบัตวัจดัการแอปพลเิคช ัน่

 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ ตวัจดัการแอปพลเิคช ัน่

คณุสามารถดรูายละเอยีดของแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ไว  ้ลบแอปพลเิคชัน่ และกําหนดการตัง้คา่
การตดิตัง้ไดด้ว้ยตัวจัดการแอปพลเิคชัน่

คณุสามารถตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ประเภทตา่งๆ ไดด้ังตอ่ไปนี้

• แอปพลเิคชัน่ Java™ ME ซึง่มนีามสกลุไฟล ์.jad หรอื .jar
• แอปพลเิคชัน่ทีใ่ชง้านรว่มกบัระบบปฏบิัตกิาร Symbian ได ้ซึง่มนีามสกลุไฟล ์.sis

หรอื .sisx
• วดิเจ็ตทีม่นีามสกลุไฟล ์.wgz

ตดิตัง้เฉพาะแอปพลเิคชัน่ทีใ่ชร้ว่มกบัโทรศัพทข์องคณุได ้

การลบแอปพลเิคช ัน่ออกจากโทรศพัทข์องคณุ
คณุสามารถลบแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ไวซ้ ึง่คณุไมต่อ้งการเก็บไวห้รอืไมใ่ชแ้ลว้ออกได  ้เพือ่เพิม่
หน่วยความจําทีใ่ชไ้ด ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ ตวัจดัการแอปพลเิคช ัน่

1 เลอืก แอปพลเิคช ัน่ทีต่ดิต ัง้
2 เลอืกแอปพลเิคชัน่ทีจ่ะลบออกคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก ถอนตดิต ัง้

หากคณุลบแอปพลเิคชัน่ คณุจะสามารถตดิตัง้แอปพลเิคชัน่นัน้ใหมไ่ดก็้ตอ่เมือ่คณุมไีฟลก์ารตดิ
ตัง้ตัวเดมิหรอืมไีฟลสํ์ารองตัวเต็มของแอปพลเิคชัน่ทีล่บออกไป คณุอาจไมส่ามารถเปิดไฟลท์ี่
สรา้งไวด้ว้ยแอปพลเิคชัน่ทีล่บออกไปได ้

หากแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ตอ้งใชแ้อปพลเิคชัน่ทีล่บออกไป แอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้อาจหยดุ
ทํางาน สําหรับรายละเอยีด โปรดดเูอกสารสําหรับผูใ้ชข้องแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้

ไฟลก์ารตดิตัง้อาจใชห้น่วยความจําเป็นจํานวนมาก  และทําใหค้ณุจัดเก็บไฟลอ์ืน่ไมไ่ด ้ใช ้Nokia
Ovi Suite สํารองขอ้มลูไฟลก์ารตดิตัง้ลงในเครือ่งพซีทีีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้แลว้ใชต้ัวจัดการไฟล์
ลบไฟลก์ารตดิตัง้ออกจากหน่วยความจําโทรศัพท์

การซงิโครไนซเ์นือ้หา
เกีย่วกบั Sync

 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ถา่ยโอนขอ้มลู > ซงิค์

102 การจดัการโทรศพัท์



ดว้ยแอปพลเิคชัน่ ซงิค ์คณุจะสามารถซงิโครไนซร์ายชือ่ บันทกึ และเนือ้หาอืน่ๆ ระหวา่ง
โทรศัพทข์องคณุและเซริฟ์เวอรร์ะยะไกลได ้หลังจากการซงิโครไนซ ์คณุจะมขีอ้มลูทีสํ่าคัญ
ของคณุสํารองไวบ้นเซริฟ์เวอร์

การซงิโครไนซเ์นือ้หาระหวา่งโทรศพัทข์องคณุและเซริฟ์เวอรร์ะยะไกล
คณุตอ้งการใหทํ้าการสํารองขอ้มลูของปฏทินิ บันทกึ และเนือ้หาอืน่ๆไว ้และมขีอ้มลูดังกลา่ว
พรอ้ม ไมว่า่ในขณะทีค่ณุน่ังอยูข่า้งๆ คอมพวิเตอรข์องคณุหรอืในระหวา่งการเดนิทางทีม่ี
โทรศัพทม์อืถอืตดิตัวไปดว้ยใชห่รอืไม่ ดว้ยแอปพลเิคชัน่ซงิค ์คณุจะสามารถซงิโครไนซเ์นือ้หา
ทีสํ่าคัญระหวา่งโทรศัพทข์องคณุและเซริฟ์เวอรร์ะยะไกลได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ถา่ยโอนขอ้มลู > ซงิค์

คณุสามารถขอรับการตัง้คา่การซงิโครไนซใ์นรปูแบบขอ้ความกําหนดคา่จากผูใ้หบ้รกิารของคณุ
ได ้การตัง้คา่การซงิโครไนซข์องคณุไดรั้บการจัดเก็บไวใ้นรปูแบบการซงิโครไนซ์ เมือ่คณุเปิด
แอปพลเิคชัน่ รปูแบบการซงิโครไนซท์ีร่ะบบตัง้ไวห้รอืทีใ่ชแ้ลว้กอ่นหนา้นีจ้ะปรากฏขึน้

การรวมหรอืไมร่วมชนดิของเนือ้หา
เลอืกชนดิของเนือ้หา

การซงิโครไนซข์อ้มลู
เลอืก ตวัเลอืก > ซงิโครไนซ์

เกีย่วกบัการซงิค ์Ovi

เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > เครือ่งมอื > ซงิค ์Ovi

ดว้ยซงิค ์Ovi คณุสามารถซงิโครไนซร์ายชือ่ รายการปฏทินิ และบันทกึระหวา่งโทรศัพทข์องคณุ
กบั Ovi by Nokia ได ้ดว้ยวธินีี้ คณุจะมขีอ้มลูสํารองสําหรับเนือ้หาทีสํ่าคัญของคณุอยูเ่สมอ คณุ
จําเป็นตอ้งมบีัญช ีNokia เพือ่ใชซ้งิค ์Ovi หากคณุยังไมม่บีัญช ีNokia ใหส้รา้งบัญชทีี่
www.ovi.com
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หากคณุใชซ้งิค ์Ovi ในการซงิโครไนซร์ายชือ่กับ Ovi โดยอตัโนมตั ิอยา่อนุญาตใหม้กีารซงิโคร
ไนซก์บับรกิารอืน่ๆ เชน่ Mail for Exchange เนือ่งจากอาจทําใหเ้กดิขอ้ขัดแยง้ได ้

การสํารองขอ้มลูเนือ้หาไปยงั Ovi
คณุตอ้งการสํารองขอ้มลูรายการปฏทินิ บันทกึ และเนือ้หาอืน่ในโทรศัพทข์องคณุไปยัง Ovi หรอื
ไม ่ดว้ยแอปพลเิคชัน่ ซงิค ์Ovi คณุสามารถซงิโครไนซเ์นือ้หาระหวา่งโทรศัพทข์องคณุและ Ovi
ดว้ยตนเองหรอืโดยอตัโนมัตไิด ้

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > เครือ่งมอื > ซงิค ์Ovi

เมือ่คณุเปิดแอปพลเิคชัน่เป็นครัง้แรก ตัวชว่ยการซงิโครไนซจ์ะชว่ยคณุกําหนดการตัง้คา่และ
เลอืกเนือ้หาทีค่ณุตอ้งการซงิโครไนซ์

การระบเุนือ้หาทีจ่ะซงิโครไนซ์
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่การซงิค ์> รายการทีจ่ะซงิโครไนซ์

การซงิโครไนซด์ว้ยตนเอง
เลอืก ซงิโครไนซ์

การซงิโครไนซโ์ดยอตัโนมตั ิ
1 หากตอ้งการเปิดใชง้านการซงิโครไนซโ์ดยอตัโนมัติ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่การ

ซงิค ์> ซงิคอ์ตัโนมตั ิ
2 หากตอ้งการกําหนดความถีข่องการซงิโครไนซ์ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่การซงิค ์>

ชว่งเวลาการซงิคท์ีก่าํหนดไว้

การคดัลอกรายชือ่หรอืภาพระหวา่งโทรศพัท์
ดว้ยแอปพลเิคชัน่ การสลับโทรศัพท ์คณุสามารถใช ้Bluetooth เพือ่ซงิโครไนซแ์ละคัดลอก
เนือ้หาระหวา่งโทรศัพท์ Nokia สองเครือ่งทีใ่ชร้่วมกนัไดโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > ถา่ยโอนขอ้มลู > การสลบัโทรศพัท์

1 เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

  — ซงิโครไนซเ์นือ้หาระหวา่งอปุกรณ์สองเครือ่ง
  — คัดลอกเนือ้หาจากอปุกรณ์อืน่
  — คัดลอกเนือ้หาไปยังอปุกรณ์อืน่

2 เลอืกอปุกรณ์ทีค่ณุตอ้งการเชือ่มตอ่ และจับคูอ่ปุกรณ์ ตอ้งมกีารเปิดใชง้าน Bluetooth
3 หากอปุกรณ์อกีเครือ่งตอ้งการใหร้ะบรุหสัผา่น ใหป้้อนรหสัผา่น คณุตอ้งป้อนรหสัผา่นซึง่คณุ

สามารถกําหนดไดด้ว้ยตัวเอง ในอปุกรณ์ทัง้สองเครือ่ง อปุกรณ์บางตัวมกีารกําหนดรหสัผา่น
ไวแ้ลว้ สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์
รหสัผา่นจะใชไ้ดสํ้าหรับการเชือ่มตอ่ปัจจบุันเทา่นัน้

4 เลอืกเนือ้หาและ ตกลง
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เคล็ดลบั: หากคณุจัดเก็บรายละเอยีด การแลกเปลีย่นเนือ้หาเดมิกับอปุกรณ์เดมิในภายหลังจะ
ทําไดง้า่ยขึน้

การป้องกนัโทรศพัท์
การต ัง้คา่ใหโ้ทรศพัทล็์อคโดยอตัโนมตั ิ
ตอ้งการปกป้องโทรศัพทข์องคณุจากการใชโ้ดยไมไ่ดรั้บอนุญาตหรอืไม่ กําหนดรหสัล็อค และ
ตัง้คา่โทรศัพทข์องคณุใหล็้อคเครือ่งเองโดยอตัโนมตัเิมือ่คณุไมไ่ดใ้ชเ้ครือ่ง

1 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> การจดัการโทรศพัท ์> ต ัง้คา่ความ
ปลอดภยั > โทรศพัทแ์ละซมิการด์

2 เลอืก รหสัล็อค และป้อนรหสัล็อค ตอ้งป้อนตัวอกัษรอยา่งนอ้ย 4 ตัว โดยสามารถใชต้ัวเลข
สญัลักษณ์ และตัวพมิพใ์หญแ่ละตัวพมิพเ์ล็กได ้
คณุควรเก็บรหสัล็อคไวเ้ป็นความลับและเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยโดยแยกจากตัวเครือ่ง  หาก
คณุลมืรหสัล็อคและเครือ่งถกูล็อคไว ้คณุจะตอ้งนําเครือ่งไปทีศ่นูยบ์รกิาร ทัง้นีอ้าจมกีาร
เรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่เตมิ และขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดในโทรศัพทข์องคณุอาจถกูลบ
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ศนูย ์Nokia Care หรอืตัวแทนจําหน่ายเครือ่งของคณุ

3 เลอืก เวลาล็อคโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิและกําหนดระยะเวลาซึง่เครือ่งจะล็อคโดยอตัโนมัติ
เมือ่ถงึเวลานี้

การล็อคโทรศพัทด์ว้ยตนเอง
1 กดคา้งไวท้ีปุ่่ มเปิด/ปิด  แลว้เลอืก ล็อคโทรศพัท์
2 ป้อนรหสัล็อค

การปลดล็อคโทรศพัท์
1 กดปุ่ มเปิด/ปิด  หรอืปุ่ มเมนูคา้งไว ้และเลอืก ปลดล็อค
2 ป้อนรหสัล็อค

เคล็ดลบั: หากตอ้งการสลับระหวา่งปุ่ มตัวเลขและตัวอกัษร ใหก้ด # คา้งไว ้

การเขา้รหสัขอ้มลูของคณุ
ตอ้งการปกป้องขอ้มลูของคณุจากการใชโ้ดยไมไ่ดรั้บอนุญาตหรอืไม่ คณุสามารถเขา้รหัสขอ้มลู
ของคณุในโทรศัพทไ์ดโ้ดยใชปุ้่ มการเขา้รหสั คณุยังสามารถเขา้รหสัการด์หน่วยความจํา และ
ปกป้องปุ่ มการเขา้รหสัของคณุไดด้ว้ยรหสัผา่น

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ > โทรศพัท ์> การจดัการโทรศพัท ์> ต ัง้คา่ความปลอดภยั > การ
เขา้รหสั

กระบวนการนีอ้าจใชเ้วลาหลายนาทใีนการเขา้รหสัหรอืถอดรหสัขอ้มลูของคณุ  ในระหวา่ง
กระบวนการเขา้รหสั หา้มทําสิง่ตอ่ไปนี้

• ใชโ้ทรศัพท ์เวน้เสยีแตว่า่คณุจําเป็นตอ้ง
• ปิดโทรศัพท์
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ถา้คณุยังไมไ่ดต้ัง้คา่โทรศัพทข์องคณุใหล็้อคเครือ่งโดยอตัโนมตัเิมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน เครือ่งจะถาม
ใหค้ณุดําเนนิการดังกลา่วเมือ่คณุเขา้รหสัขอ้มลูของคณุเป็นครัง้แรก

การเขา้รหสัหนว่ยความจําของโทรศพัท์
เลอืก ปิดการเขา้รหสั

การเขา้รหสัการด์หนว่ยความจํา
1 เลอืก ปิดการเขา้รหสั > เขา้รหสัและจดัเก็บคยี ์
2 ป้อนรหสัผา่นเพือ่คุม้ครองปุ่ มการเขา้รหสัของคณุ รหสัผา่นตอ้งมอีกัขระอยา่งนอ้ย 4 ตัว

สามารถใชต้ัวอกัษรพมิพใ์หญแ่ละเล็ก ตัวเลข และเครือ่งหมาย
3 ตัง้ชือ่ปุ่ มการเขา้รหสัเพือ่ใหค้ณุพบปุ่ มทีถ่กูตอ้งเมือ่จําเป็นตอ้งใชง้าน

เคล็ดลบั: คณุยังสามารถใชปุ้่ มทีม่อียูห่รอืเขา้รหัสการด์หน่วยความจําของคณุโดยไมใ่ชปุ้่ ม

การถอดรหสัหนว่ยความจําของโทรศพัท์
เลอืก เปิดการเขา้รหสั

การถอดรหสัการด์หนว่ยความจํา
เลอืก เปิดการเขา้รหสั > ถอดรหสั

เคล็ดลบั: ในการถอดรหสัการด์หน่วยความจําของคณุและปิดใชง้านการเขา้รหสั  ใหเ้ลอืก เปิด
การเขา้รหสั > ถอดรหสัและปิดการเขา้รหสั

การล็อคโทรศพัทจ์ากระยะไกล
ลมืโทรศัพทไ์วท้ีทํ่างาน และตอ้งการล็อคเพือ่ป้องกนัไมใ่หผู้อ้ ืน่ใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาตใชห่รอืไม่ คณุสามารถล็อคโทรศัพทจ์ากระยะไกลไดโ้ดยการใชข้อ้ความตัวอกัษรที่
กําหนดไวล้ว่งหนา้ คณุยังสามารถล็อคการด์หน่วยความจําจากระยะไกลไดอ้กีดว้ย

การเปิดใชง้านการล็อคจากระยะไกล
1 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> การจดัการโทรศพัท ์> ต ัง้คา่ความ

ปลอดภยั > โทรศพัทแ์ละซมิการด์ > ล็อคโทรศพัทจ์ากระยะไกล > เปิดใชง้านแลว้
2 ป้อนเนือ้หาทีเ่ป็นขอ้ความ คณุสามารถใชอ้กัขระทีเ่ป็นตัวอกัษรและตัวเลข และอกัขระทัง้ที่

เป็นตัวพมิพใ์หญแ่ละพมิพเ์ล็กได ้5-20 ตัว
3 ป้อนขอ้ความเดมิอกีครัง้เพือ่ยนืยัน
4 ป้อนรหสัล็อค

การสง่ขอ้ความล็อค
หากตอ้งการล็อคจากระยะไกล ใหเ้ขยีนขอ้ความทีกํ่าหนดไวล้ว่งหนา้ และสง่ไปยังเครือ่งของ
คณุเป็นขอ้ความตัวอกัษร

ในการปลดล็อคโทรศัพท ์คณุจําเป็นตอ้งใชร้หสัล็อค
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การคน้หาความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ

การสนบัสนนุ
เมือ่คณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการใชง้านผลติภัณฑข์องคณุ หรอืคณุไมแ่น่ใจเกีย่วกบั
การใชง้านโทรศัพทข์องคณุ ใหไ้ปที ่www.nokia.com/support หรอืหากใชโ้ทรศัพทม์อืถอื ให ้
ไปที ่www.nokia.mobi/support และคณุยังสามารถอา่นคูม่อืผูใ้ชท้ีอ่ยูใ่นโทรศัพทไ์ด  ้โดย
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > คูม่อืผูใ้ช้

หากการดําเนนิการขา้งตน้ไมส่ามารถชว่ยแกปั้ญหาได  ้ใหป้ฏบิัตติามขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึง่ตอ่
ไปนี้

• รบีตูโทรศัพทข์องคณุ กดปุ่ มเปิด/ปิด  และปุ่ มเมนูคา้งไวป้ระมาณ 8 วนิาท ีเครือ่งจะสัน่
สามครัง้และปิดลง หากตอ้งการเปิดเครือ่งอกีครัง้ ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไว ้  จนกวา่
เครือ่งจะสัน่

• เรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ
• อพัเดตซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ์ของคณุ

หากยังไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาของคณุได  ้โปรดตดิตอ่ Nokia เพือ่ทําการซอ่มแซม ไปที่
www.nokia.co.th/repair กอ่นจะสง่โทรศัพทไ์ปซอ่มแซม ควรสํารองขอ้มลูในโทรศัพทข์อง
คณุกอ่นทกุครัง้

รหสัผา่น

รหสั PIN หรอื PIN2

(ตัวเลข 4-8 หลัก)

รหสัเหลา่นีป้้องกันซมิการด์ของคณุจากการใชโ้ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต
หรอืจําเป็นในการเขา้ถงึคณุสมบัตบิางอยา่ง

คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุใหถ้ามหารหัส PIN เมือ่คณุเปิดเครือ่ง
ได ้

หากรหสันีไ้มไ่ดใ้หม้าพรอ้มกบัซมิการด์ หรอืคณุลมืรหสัดังกลา่ว
โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

หากคณุป้อนรหัสผดิตดิตอ่กนัสามครัง้ คณุตอ้งยกเลกิการปิดกัน้รหสั
ดว้ยรหสั PUK หรอื PUK2

รหสั PUK หรอื PUK2

(ตัวเลข 8 หลัก)

รหสัเหลา่นีใ้ชสํ้าหรับการยกเลกิการปิดกัน้รหัส PIN หรอื PIN2

หากรหสันีไ้มไ่ดใ้หม้าพรอ้มกบัซมิการด์ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของ
คณุ

หมายเลข IMEI

(ตัวเลข 15 หลัก)

หมายเลขนีใ้ชเ้พือ่ระบโุทรศัพทท์ีใ่ชไ้ดใ้นเครอืขา่ย หมายเลขดังกลา่ว
สามารถใชเ้พือ่ปิดกัน้เมือ่โทรศัพทถ์กูขโมยได  ้เป็นตน้

หากตอ้งการดหูมายเลข IMEI ใหโ้ทร *#06#
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รหัสล็อค (รหัส
โทรศัพท)์

(อยา่งตํ่า 4 ตัวเลขหรอื
ตัวอกัษร)

วธินีีจ้ะชว่ยป้องกันการใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุใหถ้ามหารหัสล็อคทีค่ณุกําหนด

คณุควรรักษารหสัไวเ้ป็นความลับ และเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยแยกจากตัว
เครือ่ง

หากคณุลมืรหสัและล็อคเครือ่งไว ้คณุจะตอ้งนําเครือ่งไปทีศ่นูยบ์รกิาร
ทัง้นีอ้าจมกีารคดิคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ และขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดใน
เครือ่งของคณุอาจถกูลบออกไป

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia Care หรอื
ตัวแทนจําหน่ายโทรศัพทข์องคณุ

การแกไ้ขปญัหา

หากโทรศพัทข์องคณุไมต่อบสนอง
รบีตูโทรศัพทข์องคณุ กดปุ่ มเปิด/ปิด  และปุ่ มเมนูคา้งไวป้ระมาณ 8 วนิาท ีเครือ่งจะสัน่สาม
ครัง้และปิดลง หากตอ้งการเปิดเครือ่งอกีครัง้ ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไว ้  จนกวา่เครือ่งจะสัน่

เนือ้หาตา่งๆ เชน่ รายชือ่หรอืขอ้ความ จะไมถ่กูลบ

การเรยีกคนืการต ัง้คา่ด ัง้เดมิ
หากโทรศัพทข์องคณุไมส่ามารถใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม คณุสามารถรเีซ็ตการตัง้คา่บางอยา่ง
ใหก้ลับไปเป็นคา่เดมิได ้

1 หยดุการสนทนาและการเชือ่มตอ่ทีใ่ชง้านอยูทั่ง้หมด
2 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> การจดัการโทรศพัท ์> การต ัง้คา่ด ัง้เดมิ >

เรยีกคนื
3 ป้อนรหสัล็อค

การเรยีกคนืนีจ้ะไมม่ผีลตอ่เอกสารหรอืไฟลท์ีเ่ก็บไวใ้นโทรศัพทข์องคณุ

หลังจากเรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิแลว้ เครือ่งจะปิดและเปิดใหมอ่กีครัง้ โดยอาจใชเ้วลานานกวา่
ปกติ

หากหนว่ยความจําของโทรศพัทเ์ต็ม
หากโทรศัพทข์องคณุมขีอ้ความตอ่ไปนีป้รากฏ คณุตอ้งปิดแอปพลเิคชัน่ หรอืยา้ยหรอืลบ
รายการ

• หนว่ยความจําไมพ่อทีจ่ะดาํเนนิการ ลบบางขอ้มลูออกกอ่น
• หนว่ยความจําตํา่ ลบบางขอ้มลูออกจากหนว่ยความจําโทรศพัท์

1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดแอปพลเิคชัน่ทัง้หมดแลว้ เลอืก ตวัเลอืก > แสดงแอปพลเคชนิ ั่
ท ีเ่ปิด เลอืกไอคอน X ทีม่มุขวาบนของหนา้เพือ่ปิดแอปพลเิคชัน่นัน้ๆ

108 การแกไ้ขปญัหา



2 ยา้ยขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการเก็บไปยังการด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านร่วมกนัได  ้(หากม)ี หรอื
คอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกันได  ้หากเป็นไปได ้ใหต้ดิตัง้แอปพลเิคชัน่ลงในการด์หน่วย
ความจําแทนหน่วยความจําโทรศัพท์

3 ลบทลีะรายการ โดยเริม่จากรายการทีเ่ล็กทีส่ดุกอ่น

หากสญัลกัษณ์ขอ้ความกะพรบิ
หากสญัลักษณ์ขอ้ความ  กะพรบิอยูบ่นหนา้จอหลัก หมายความวา่ขอ้ความทีจั่ดเก็บอยูใ่น
โทรศัพทม์จํีานวนถงึทีกํ่าหนดแลว้ ลบหรอืยา้ยบางขอ้ความออก

ซมิการด์สามารถจัดเก็บจํานวนขอ้ความไดน้อ้ยกวา่หน่วยความจําในโทรศัพทม์าก  คณุสามารถ
ใชโ้ปรแกรม Nokia Ovi Suite ในการจัดเก็บขอ้ความไปยังเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัได ้

หากรายชือ่ปรากฏขึน้สองคร ัง้ในรายการรายชือ่
หากรายชือ่ปรากฏขึน้สองครัง้ในรายการรายชือ่ คณุสามารถรวมสองรายชือ่ใหเ้ป็นหนึง่เดยีวได ้
เลอืก ตวัเลอืก > รวมรายชือ่

ตวัอกัษรทีอ่า่นไมอ่อกขณะเรยีกดเูว็บ
หากเครือ่งแสดงอกัขระทีไ่มส่ามารถอา่นออก ใหเ้ลอืก เมนู > เว็บ และ  >  > เพจ > การ
เขา้รหสัทีต่ ัง้ไว ้และการเขา้รหสัทีถ่กูตอ้งสําหรับชดุอกัขระของภาษานัน้ๆ

การเตรยีมโทรศพัทสํ์าหรบัการรไีซเคลิ
หากคณุซือ้โทรศัพทใ์หม่ หรอืตอ้งการทิง้โทรศัพท์ Nokia แนะนําใหค้ณุรไีซเคลิโทรศัพทข์อง
คณุ กอ่นอืน่ ใหล้บขอ้มลูสว่นตัวและเนือ้หาทัง้หมดออกจากโทรศัพทข์องคณุ

การลบเนือ้หาท ัง้หมดและเรยีกคนืการต ัง้คา่ใหเ้ป็นคา่เร ิม่ตน้
1 สํารองขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการเก็บไปยังการด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านร่วมกนัได  ้(หากม)ี หรอื

คอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกันได ้
2 ปิดการเชือ่มตอ่และการสนทนาทีใ่ชง้านอยูทั่ง้หมด
3 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> การจดัการโทรศพัท ์> การต ัง้คา่ด ัง้เดมิ >

ลบขอ้มลูและเรยีกคนื
4 โทรศัพทข์องคณุจะปิดและเปิดอกีครัง้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูสว่นตัวของคณุเชน่ ราย

ชือ่, รปูภาพ, เพลง, วดิโีอ, บันทกึ, ขอ้ความ, อเีมล, งานนําเสนอ, เกมส ์และแอปพลเิคชัน่
ต่ีดติ ัง้ไดถ้กูลบออกแลว้

เนือ้หาและขอ้มลูทีเ่ก็บอยูใ่นหน่วยความจําหรอืซมิการด์จะไมถ่กูลบออกไป

อปุกรณ์เสรมิของแทจ้าก Nokia

หากตอ้งการทราบแหลง่จําหน่ายอปุกรณ์เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรอง  สามารถสอบถามจากตัวแทน
จําหน่ายของคณุ

อปุกรณ์เสรมิของแทจ้าก Nokia 109

อื่นท



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

ขอ้กาํหนดทีค่วรปฏบิตัสํิาหรบัการใชอ้ปุกรณ์เสรมิ
• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็ก
• หากตอ้งการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ์เสรมิ ใหจั้บทีป่ล๊ักไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ
• ตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์เสรมิทีไ่ดต้ดิตัง้ในพาหนะไดรั้บการตดิตัง้อยา่งแน่น

หนาและทํางานอยา่งถกูตอ้ง
• เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบัตผิา่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิในรถทีต่ดิตัง้ยากได ้

แบตเตอรี่
ประเภท: BL-5K

ระยะเวลาการสนทนา:

สงูสดุ 4.5 ชัว่โมง (WCDMA) / 6.5 ชัว่โมง (GSM)

สแตนดบ์าย:

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

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

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

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

การใชบ้รกิารเครอืขา่ยและการดาวนโ์หลดเนือ้หามายงัโทรศัพทข์องคณุจําเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยและอาจสง่ผลใหเ้กดิคา่ใช ้
จา่ยในการรับสง่ขอ้มลู คณุสมบตัขิองผลติภณัฑบ์างอยา่งตอ้งการการสนับสนุนจากเครอืขา่ย และคณุอาจตอ้งสมคัรสมาชกิเสยีกอ่น

110 ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั
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การดแูลอปุกรณ์ของคณุ
คณุควรดูแลอปุกรณ์ แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมดัระวัง คําแนะนําต่อไปนีจ้ะชว่ยใหคุ้ณปฏบิตัติามเงือ่นไขการรับ
ประกนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• เก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของ
แร่ ซึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกรอ่นได ้หากอปุกรณ์ของคุณเปียกชืน้ ปลอ่ยใหเ้ครือ่งแหง้สนทิ

• อยา่ใชห้รอืเก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก เน่ืองจากอาจทําใหอ้ปุกรณ์สว่นทีส่ามารถขยับไดแ้ละสว่นประกอบทีเ่ป็น
อเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่เก็บอปุกรณ์ไวใ้นอณุหภมูทิีส่งู เน่ืองจากอณุหภมูสิงูอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านของอปุกรณ์สัน้ลง แบตเตอรีอ่าจเสือ่มสภาพ และ
ทําใหพ้ลาสตกิงอหรอืละลายได ้

• อยา่เก็บอปุกรณ์ไวใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด เนือ่งจากเมือ่อณุหภมูเิพิม่ขึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้จะกอ่ตัวขึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจ
ทําใหอ้ปุกรณ์และแผงวงจรอเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่งอปุกรณ์นอกเหนือจากทีแ่นะนําไวใ้นคูม่อืผูใ้ช ้

• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดร้ับการรับรองอาจทําใหอ้ปุกรณ์เสยีหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่อปุกรณ์ การใชง้านโดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหแ้ผงวงจรภายในและกลไกเกดิความเสยีหายได ้

• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของอปุกรณ์เทา่นัน้

• อยา่ทาสอีปุกรณ ์เพราะสอีาจทําใหอ้ปุกรณ์ทีส่ามารถขยบัไดต้ดิขดั และไมส่ามารถทํางานไดต้ามปกติ

• เก็บอปุกรณ์ไวใ้หห้า่งจากแมเ่หล็กหรอืสนามแมเ่หล็ก

• ในการเก็บรักษาขอ้มลูสําคัญของคุณใหป้ลอดภยั ใหจ้ัดเก็บขอ้มลูนัน้ไวแ้ยกไวส้องทีเ่ป็นอยา่งนอ้ย เชน่ ในอปุกรณ์ การด์หน่วยความ
จํา หรอืคอมพวิเตอร ์หรอืจดบนัทกึขอ้มลูสําคัญลงในกระดาษ

ในระหวา่งการทํางานนานเกนิกวา่ปกต ิอปุกรณ์อาจจะรอ้น โดยสว่นใหญแ่ลว้ เหตกุารณ์น้ีถอืเป็นเรือ่งปกต ิหากคุณสงสยัวา่อปุกรณ์ทํางาน
ไมถ่กูตอ้ง ใหนํ้าไปยงัศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บการรับรองใกลบ้า้นคุณ

การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยงัจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะที่
ไมม่กีารควบคุม และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดุใชแ้ลว้ตา่ง  ๆโปรดตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มของผลติภณัฑแ์ละวธิกีาร
รไีซเคลิผลติภณัฑ ์Nokia ของคณุไดท้ี ่www.nokia.com/werecycle หรอืทางโทรศัพทม์อืถอื ที ่nokia.mobi/werecycle

แบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
โทรศัพทร์ุน่นีม้แีบตเตอรีใ่นตัวทีช่ารจ์ใหมไ่ด ้ถอดเปลีย่นไมไ่ด ้อยา่พยายามถอดแบตเตอรีอ่อกจากเครือ่ง เพราะคณุอาจทําใหเ้ครือ่งเสยี
หายได ้นําเครือ่งไปยงัจดุบรกิารทีไ่ดรั้บอนุญาตทีใ่กลท้ีส่ดุเมือ่ตอ้งการเปลีย่นแบตเตอรี่

โทรศัพทเ์ครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบใหใ้ชง้านเมือ่ไดรั้บพลังงานจากอปุกรณ์ชารจ์ตอ่ไปนี้ AC-10 หมายเลขรุ่นของอปุกรณ์ชารจ์ทีถู่กตอ้ง
นัน้อาจแตกตา่งกนัไปตามประเภทของปลั๊กเสยีบ ความแตกตา่งของปลั๊กเสยีบจะระบไุวด้ว้ยคา่ใดค่าหนึง่ต่อไปนี ้E, X, AR, U, A, C, K,
หรอื B

แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจแุบตเตอรีไ่ดห้ลายรอ้ยครัง้ แตแ่บตเตอรีก่จ็ะค่อยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมือ่สงัเกตเห็นว่าเวลา
การสนทนาและเวลารอสายของแบตเตอรีส่ัน้ลงกวา่ปกต ิใหนํ้าเครือ่งไปยงัศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บการรับรองใกลบ้า้นคุณเพือ่เปลีย่นแบตเตอรี่

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

ความปลอดภยัของแบตเตอรี่

หมายเหต:ุ แบตเตอรีใ่นโทรศัพทข์องคุณไมส่ามารถถอดออกได ้ดังนัน้ โปรดอา่นคําชีแ้จงเกีย่วกบัแบตเตอรีท่ีใ่ชก้บัโทรศัพทข์องคุณ

เมือ่คณุถอดอปุกรณ์ชารจ์หรอือปุกรณ์เสรมิออกจากเตา้เสยีบ ใหจ้ับทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั 111

http://www.nokia.com/werecycle
http://nokia.mobi/werecycle


เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านอปุกรณ์ชารจ์ของคณุ ใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบและโทรศัพท ์ไมค่วรเสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้คา้งไวก้บั
อปุกรณ์ชารจ์ เน่ืองจากการชารจ์เป็นเวลานานเกนิไปจะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หากคณุทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มไว ้
แบตเตอรีจ่ะคายประจอุอกเองเมือ่เวลาผา่นไป

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

การลัดวงจรของแบตเตอรีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มวีตัถปุระเภทโลหะมาสมัผัสกบัแถบโลหะบนแบตเตอรี ่การลัดวงจรเชน่นีอ้าจทําใหแ้บตเตอรี่
หรอืวัตถสํุาหรับเชือ่มตอ่เกดิความเสยีหายได ้

หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้การกําจัดแบตเตอรีต่อ้งเป็นไปตามกฎหมายของทอ้งถิน่ นํากลับมาใช ้
ใหม ่ถา้เป็นไปได ้และไมค่วรทิง้รวมกบัขยะภายในบา้น

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

หา้มดัดแปลง, ประกอบใหม,่ พยายามใสว่ัตถแุปลกปลอมลงในแบตเตอรี ่หรอืนําไปแชใ่นน้ําหรอืของเหลวชนดิอืน่  ๆหากแบตเตอรีเ่สยีหาย
อาจทําใหเ้กดิการระเบดิได ้

ใชแ้บตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ตามวตัถปุระสงคท์ีเ่หมาะสมเท่านัน้ การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการใชง้านแบตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ทีไ่ม่
ไดรั้บการรับรองอาจเสีย่งตอ่การลกุไหม ้การระเบดิ หรอือนัตรายอืน่ๆ และอาจสง่ผลตอ่การรับรองหรอืการรับประกนั หากคณุเชือ่วา่แบตเตอรี่
หรอือปุกรณ์ชารจ์ชํารดุเสยีหาย ใหนํ้าไปทีศ่นูยบ์รกิารเพือ่ตรวจสอบกอ่นนําไปใชต้อ่ อยา่ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์หรอืแบตเตอรีท่ีช่ํารดุเสยีหาย ใช ้
อปุกรณ์ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้

ขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ความปลอดภยั
การโทรฉุกเฉนิ
1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดโทรศัพทแ์ลว้

2 ตรวจสอบวา่สญัญาณมคีวามแรงทีเ่พยีงพอ นอกจากนี ้คณุอาจตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี้

• ใสซ่มิการด์

• ยกเลกิการจํากดัการโทรทีค่ณุเปิดใชก้บัโทรศัพทข์องคณุ เชน่ การจํากดัการโทร การจํากดัเบอร ์หรอืเฉพาะกลุม่

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศัพทข์องคณุไมอ่ยูใ่นรปูแบบออฟไลนห์รอืรูปแบบบนเครือ่งบนิ

• หากหนา้จอและปุ่ มของคุณล็อคอยู ่ใหป้ลดล็อค

3 กดปุ่ มเมนูซ้ําๆ จนกวา่หนา้จอหลักจะปรากฏ

4 เลอืกการโทร

5 ป้อนหมายเลขฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางการสําหรับตําแหน่งทีต่ัง้ปัจจบุนัของคณุ ซึง่หมายเลขโทรฉุกเฉนิในแตล่ะพืน้ทีจ่ะแตกตา่งกนัไป

6 เลอืก 

7 คณุตอ้งใหข้อ้มลูตา่ง  ๆทีถ่กูตอ้งใหไ้ดม้ากทีส่ดุ อยา่วางสายจนกวา่จะไดรั้บอนุญาตใหว้างสายได ้

ขอ้สําคญั: เปิดใชง้านทัง้สายโทรศัพทม์อืถอืและอนิเทอรเ์น็ต หากโทรศัพทข์องคณุสนับสนุนสายอนิเทอรเ์น็ต เครือ่งอาจพยายามตอ่
การโทรฉุกเฉนิผา่นทัง้เครอืขา่ยเซลลลูารแ์ละผา่นผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต ไมส่ามารถรับรองการเชือ่มต่อไดใ้นบางสภาวะ ไมค่วรวางใจ
วา่โทรศัพทไ์รส้ายจะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยามจําเป็น อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิทางการแพทย์

เด็กเล็ก
เครือ่งของคณุ รวมทัง้อปุกรณ์เสรมิ ไมใ่ชข่องเลน่ อปุกรณ์เหลา่นัน้อาจมชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเกบ็ใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

อปุกรณ์ทางการแพทย์
การทํางานของอปุกรณ์สําหรับรับหรอืสง่สัญญาณวทิยรุวมทัง้โทรศัพทม์อืถอือาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนตอ่การทํางานของอปุกรณ์
ทางการแพทยท์ีไ่มม่กีารป้องกนัสญัญาณเพยีงพอได ้โปรดปรกึษาแพทยห์รอืบรษัิทผูผ้ลติเครือ่งมอืทางการแพทยนั์น้  ๆหากไมแ่น่ใจวา่
อปุกรณ์นัน้ไดรั้บการป้องกนัพลังงานคลืน่ความถี ่RF จากภายนอกอยา่งเพยีงพอหรอืไม ่ปิดโทรศัพทใ์นกรณีทีม่ป้ีายประกาศใหคุ้ณดําเนนิ
การดังกลา่ว ตัวอยา่งเชน่ ในโรงพยาบาล
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อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย
ผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยแ์นะนําวา่ ควรใหโ้ทรศัพทม์อืถอือยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลูกถา่ยไวใ้นรา่งกาย เชน่ เครือ่งควบคุม
การเตน้ของหัวใจหรอืเครือ่งกระตุน้การทํางานของหัวใจ อยา่งนอ้ย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เพือ่หลกีเลีย่งสญัญาณรบกวนทีอ่าจเกดิกบั
เครือ่งดังกลา่ว สําหรับผูใ้ชอ้ปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกลา่ว ควรปฏบิตัดิังนี้

• เก็บโทรศัพทใ์หอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยม์ากกวา่ 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ

• อยา่ใสอ่ปุกรณ์ไรส้ายไวใ้นกระเป๋าเสือ้

• ใชโ้ทรศัพทก์บัหขูา้งทีต่รงขา้มกบัอปุกรณ์ทางการแพทย์

• ปิดโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หากสงสยัวา่กําลังเกดิสัญญาณรบกวน

• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับอปุกรณ์ทางการแพทยดั์งกล่าว

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายร่วมกบัอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย โปรดปรกึษากับแพทยท์ีใ่หคํ้า
ปรกึษาดา้นสขุภาพของคณุ

การฟงั

คาํเตอืน:
ขณะทีคุ่ณใชช้ดุหฟัูง อาจมผีลตอ่ความสามารถในการไดย้นิเสยีงภายนอก หา้มใชช้ดุหฟัูงในสถานทีท่ีอ่าจมผีลตอ่ความปลอดภยัของคณุ

อปุกรณ์ไรส้ายบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนกบัเครือ่งชว่ยฟังบางชนดิได ้

นกิเกลิ

หมายเหต:ุ พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่งนี้ไมม่สีารนกิเกลิอยูใ่นแผน่โลหะ พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่งนี้ประกอบดว้ยโลหะสแตนเลส

ปกป้องโทรศพัทข์องคณุจากเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย
โทรศัพทข์องคณุอาจเสีย่งตอ่ไวรัสและเนือ้หาทีม่อีนัตรายอืน่  ๆควรใชค้วามระมดัระวังตามรายละเอยีดตอ่ไปน้ี

• โปรดระมดัระวังในการเปิดขอ้ความ ขอ้ความเหลา่นัน้อาจมโีปรแกรมทีป่ระสงคร์า้ยหรอือาจทําใหโ้ทรศัพทห์รอืคอมพวิเตอรข์องคณุ
เสยีหายได ้

• โปรดระมดัระวังเมือ่ทําการรับคําขอการเชือ่มตอ่ การเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ต หรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หา หา้มยอมรับการเชือ่มตอ่
Bluetooth จากแหล่งทีค่ณุไมเ่ชือ่ถอื

• ใหต้ดิตัง้และใชเ้ฉพาะบรกิารและซอฟตแ์วรจ์ากแหลง่ทีค่ณุไวว้างใจ และมกีารป้องกนัความปลอดภยัอยา่งเพยีงพอ

• ตดิตัง้ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัสและซอฟตแ์วรด์า้นความปลอดภยัอืน่  ๆลงในโทรศัพทข์องคณุและคอมพวิเตอรท์ีใ่ชเ้ชือ่มตอ่ ใหใ้ชแ้อป
พลเิคชัน่ป้องกันไวรัสเพยีงครัง้ละหนึง่แอปพลเิคชัน่เทา่นัน้ การใชง้านมากกวา่หนึง่แอปพลเิคชัน่อาจสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพ
และการทํางานของโทรศัพทแ์ละ/หรอืคอมพวิเตอร์

• หากคณุเขา้ถงึบุค๊มารค์และลงิคส์ําหรับไซตอ์นิเทอรเ์น็ตจากบรษัิทภายนอกตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้ โปรดระมดัระวังเป็นพเิศษ Nokia จะไม่
รับประกนัหรอืรับผดิชอบใด  ๆตอ่เว็บไซตเ์หลา่นี้

สภาพแวดลอ้มการทํางาน
โทรศัพทเ์ครือ่งนีเ้ป็นไปตามคําแนะนําในการปลอ่ยคลืน่ RF เมือ่ใชใ้นตําแหน่งปกตทิีห่หูรอืเมือ่อยูห่า่งจากร่างกายอยา่งนอ้ย 1.5
เซนตเิมตร (5/8 นิว้) ซองสําหรับพกพา อปุกรณ์เหน็บเข็มขดั หรอืทีว่างโทรศัพทเ์พือ่การพกพา ไมค่วรมโีลหะเป็นสว่นประกอบ และควรให ้
เครือ่งอยูห่า่งจากร่างกายตามระยะหา่งทีกํ่าหนดขา้งตน้

โทรศัพทเ์ครือ่งนีต้อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่กบัระบบเครอืขา่ยทีม่คีณุภาพเพือ่สง่ไฟลข์อ้มลูหรอืขอ้ความ อาจมคีวามลา่ชา้ในการสง่ไฟลข์อ้มลูหรอื
ขอ้ความ จนกวา่จะเชือ่มตอ่ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ ปฏบิตัติามคําแนะนําเกีย่วกบัระยะหา่งระหวา่งเครือ่ง จนกวา่การสง่จะเสร็จสมบรูณ์

ยานพาหนะ
สญัญาณวทิยอุาจมผีลตอ่ระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นยานพาหนะทีต่ดิตัง้ไมถ่กูตอ้งหรอืมกีารป้องกนัไมเ่พยีงพอ เชน่ ระบบฉีดน้ํามนัทีค่วบคมุ
ดว้ยอเิล็กทรอนกิส,์ ระบบเบรก ABS, ระบบควบคมุความเร็วแบบอเิล็กทรอนกิส ์และระบบถงุลมนริภยั โปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบับรษัิท
ผูผ้ลติยานพาหนะหรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ
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ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญเทา่นัน้เป็นผูต้ดิตัง้อปุกรณ์ในยานพาหนะ การตดิตัง้หรอืการซอ่มแซมทีไ่มถ่กูตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายและทําให ้
การรับประกนัของคณุเป็นโมฆะดว้ย ควรตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอวา่อปุกรณ์ทกุชิน้ของโทรศัพทม์อืถอืในยานพาหนะไดรั้บการตดิตัง้และ
ทํางานอยา่งถกูตอ้ง อยา่เก็บหรอืพกของเหลวทีต่ดิไฟได ้แกส๊ หรอืวัตถรุะเบดิไวร้วมกบัโทรศัพท ์ชิน้สว่นของโทรศัพท ์หรอือปุกรณ์เสรมิ
ตา่งๆ โปรดสังเกตวา่ถงุลมนริภยัจะพองตัวออกดว้ยแรงอดัทีแ่รงมาก อยา่วางโทรศัพทห์รอือปุกรณ์เสรมิไวใ้นบรเิวณทีถุ่งลมนริภยัอาจพอง
ตัวออก

ควรปิดโทรศัพทก์อ่นทีจ่ะขึน้เครือ่งบนิ การใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายในเครือ่งบนิอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายต่อการทํางานของเครือ่งบนิ และยงัผดิ
กฎหมายอกีดว้ย

บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิ
ปิดโทรศัพทใ์นบรเิวณใด  ๆก็ตามทีอ่าจเกดิการระเบดิได ้ปฏบิตัติามคําแนะนําทกุประการทีม่กีารประกาศใหท้ราบ ประกายไฟในบรเิวณดัง
กลา่วอาจทําใหเ้กดิการระเบดิหรอืลกุไหมอ้นัเป็นเหตใุหบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้ ปิดโทรศัพทท์ีส่ถานทีบ่รกิารเชือ้เพลงิ เชน่ บรเิวณใกลก้บั
ป๊ัมกา๊ซทีส่ถานบีรกิาร สงัเกตขอ้หา้มในคลังเกบ็เชือ้เพลงิ ทีเ่ก็บและบรเิวณทีม่กีารจา่ยเชือ้เพลงิ โรงงานเคมหีรอืสถานทีเ่กดิการลุกลามของ
การระเบดิได ้บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิไดม้กัมเีครือ่งหมายแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน แตไ่มเ่สมอไป บรเิวณดังกลา่วรวมถงึบรเิวณทีค่ณุ
อาจไดรั้บแจง้ใหด้ับเครือ่งยนต ์ใตด้าดฟ้าบนเรอื ระบบอํานวยความสะดวกในการขนถา่ยหรอืจัดเก็บสารเคม ีและบรเิวณทีอ่ากาศมกีารปน
เป้ือนของสารเคมหีรอืเศษอนุภาคตา่ง  ๆเชน่ เม็ดวัสดขุนาดเล็ก ฝุ่ นหรอืผงโลหะ คณุควรตรวจสอบกบัผูผ้ลติยานพาหนะทีใ่ชก้า๊ซปิโตรเลยีม
เหลว (เชน่ โพรเพนหรอืบวิเทน) เพือ่ตรวจสอบวา่โทรศัพทเ์ครือ่งนี้สามารถใชใ้นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัยานพาหนะดังกลา่วไดอ้ยา่งปลอดภยั
หรอืไม่

รายละเอยีดการรบัรอง (SAR)
โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้รงตามคาํแนะนําของการสือ่สารทางคลืน่วทิยุ

เครือ่งโทรศัพทข์องคณุจะเป็นตัวรับและสง่สัญญาณวทิย ุซึง่ไดรั้บการออกแบบมาไมใ่หเ้กนิความถีส่ัญญาณคลืน่วทิยทุีแ่นะนําโดยขอ้
กําหนดระหวา่งประเทศ ขอ้แนะนํานี้จัดทําขึน้โดย ICNIRP ซึง่เป็นหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรอ์สิระ และรวมถงึระดับความปลอดภัยที่
ออกแบบมาเพือ่คุม้ครองผูใ้ชท้กุคน โดยไมข่ึน้กับอายหุรอืสขุภาพ

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

คา่ SAR ทีส่งูทีส่ดุภายใตคํ้าแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโ้ทรศัพทท์ีห่คูอื 0.94 วัตต/์กก

การใชอ้ปุกรณ์เสรมิอาจมผีลทําใหค้า่ SAR แตกตา่งไป คา่ SAR แตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดทีท่ดสอบและทีร่ายงานของแต่ละ
ประเทศและระบบเครอืขา่ย คณุสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่ SAR ไดใ้นขอ้มลูผลติภณัฑท์ี ่www.nokia.com

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

ขอ้มลูศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

ฟิวเจอรป์ารค์ รังสติ ยนูติ 32 ชัน้ใตด้นิ 161 หมู ่2 ถ.พหลโยธนิ ประชาธปัิตย์
ธัญบรุ ีปทุมธานี 12130

0-2741-6363

0-2958-5851
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

เซน็ทรัลพลาซา่ ป่ินเกลา้ ยนูติ 421, 7/145 ถ.บรมราชชนนี อรณุอมัรนิทร์
บางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 10700

0-2741-6363

0-2884-5695

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 

ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 

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

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 

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

0-2741-6363

0-2660-9290

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 

พระรามสาม ยนูติ 636/2,637/1,637/2 ชัน้ 6 เลขที ่79/290
ถ.สาธปุระดษิฐ ์ชอ่งนนทร ียานนาวา กรุงเทพฯ 10120

0-2741-6363

0-2673-7102

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 

อา. 10.00 น. - 20.30 

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

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 

เชยีงใหม่ 201/1 ถ.มหดิล หายยา เมอืง เชยีงใหม ่50100 0-5320-3321-3

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 

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

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 

ขอนแกน่ 356/1 ซ.ีพ.ี แลนด ์ทาวเวอร ์หมู ่12 ถ.มติรภาพ เมอืงเกา่
เมอืง ขอนแกน่ 40000

0-4332-5779-80

0-4332-5781
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

หาดใหญ่ 656 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่สงขลา
90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 

หมายเหต:ุ ขอ้มลูดา้นบนอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่หมายเลขศูนยบ์รกิาร
ลกูคา้ Nokia: 02-640-1000

ลขิสทิธิแ์ละประกาศอืน่ๆ

คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

บรษัิท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ีว้า่ RM-707 ผลติภัณฑน์ีส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและบทบญัญัต ิDirective
1999/5/EC ทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ คณุสามารถอา่นสําเนาของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/

© 2011 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ X7 เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Nokia Corporation Nokia tune
เป็นเครือ่งหมายการคา้ดา้นเสยีงของบรษัิท Nokia Corporation ผลติภัณฑอ์ืน่หรอืชือ่บรษัิทอืน่ทีก่ล่าวถงึในทีน่ีอ้าจเป็นเครือ่งหมายการคา้
หรอืชือ่ทางการคา้ของผูเ้ป็นเจา้ของอืน่  ๆตามลําดับ

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

Java และเครือ่งหมายทีม่สีญัลักษณ์ Java ทัง้หมดเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษัิท Sun
Microsystems, Inc.

ผลติภัณฑน์ีไ้ดรั้บอนุญาตภายใต ้MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) เพือ่ใชง้านสว่นตัวและไมใ่ชเ่ชงิพาณชิยใ์นการเชือ่มตอ่กบั
ขอ้มลูทีเ่ขา้รหัสตามขอ้กําหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลกูคา้เพือ่ใชใ้นกจิกรรมสว่นตัวและไมใ่ชท่างการคา้ และ (ii) เพือ่ใช ้
เชือ่มตอ่กบัวดิโีอ MPEG-4 ของผูใ้หบ้รกิารวดิโีอทีไ่ดรั้บอนุญาต ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้หรอืใชง้านอืน่ใดนอกเหนือจากน้ี ขอ้มลูเพิม่เตมิรวมถงึ
ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิการขาย การใชง้านภายในและการใชง้านเชงิพาณชิย ์สามารถดูไดจ้าก MPEG LA, LLC ทีเ่ว็บไซต ์http://
www.mpegla.com
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ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ ไมว่า่จะอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด Nokia หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ Nokia จะไมรั่บ
ผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได ้หรอืความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ์ อนัเป็นผลสบืเนื่องหรอืความเสยีหายทางออ้มไมว่า่จะ
ดว้ยสาเหตใุด

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

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

ผลติภัณฑ ์คณุสมบตั ิแอปพลเิคชัน่ และบรกิารบางอยา่งอาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ตัวแทนจําหน่าย
Nokia หรอืผูใ้หบ้รกิารของคณุ เครือ่งรุน่นีป้ระกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้น
การสง่ออกของสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่  ๆหา้มกระทําการใดๆ ทีขั่ดแยง้ตอ่กฎหมาย

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

คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อปุกรณ์ของคณุอาจกอ่ใหเ้กดิสัญญาณรบกวนโทรทัศนห์รอืวทิยไุด ้(ตัวอยา่งเชน่ เมือ่ใชโ้ทรศัพทใ์นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัเครือ่งรับสญัญาณ)
FCC หรอื Industry Canada อาจรอ้งขอใหค้ณุหยดุใชโ้ทรศัพท ์หากสญัญาณรบกวนดังกลา่วน้ียงัมอียู ่หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอื
โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารในพืน้ทีข่องคณุ อปุกรณ์นีส้อดคลอ้งกบัมาตราที ่15 ของขอ้กําหนด FCC การทํางานจะขึน้อยูก่บัเงือ่นไขสองขอ้ดัง
ตอ่ไปนี ้(1) อปุกรณ์นีจ้ะไมก่อ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายใด  ๆและ (2) อปุกรณ์นีต้อ้งยอมรับสญัญาณรบกวนใด  ๆก็ตาม รวมถงึ
สญัญาณรบกวนทีอ่าจทําใหอ้ปุกรณ์ทํางานไมต่รงกบัทีต่อ้งการ การเปลีย่นแปลงหรอืการดัดแปลงใด  ๆทีไ่มไ่ดรั้บอนุมตัอิยา่งชดัแจง้จาก
Nokia จะทําใหส้ทิธใินการใชอ้ปุกรณ์นีข้องผูใ้ชเ้ป็นโมฆะ

ผลติภัณฑน์ีไ้ดรั้บการอนุมตัโิดย Anatel ตามระเบยีบปฏบิตัทิีร่ะบไุวโ้ดยโซลชูนั เลขที ่242/2000 และเป็นไปตามคําแนะนําทางเทคนคิทีใ่ช ้
รวมถงึขดีจํากดั SAR (Specific Absorption Rate) สําหรับการรับสนามคลืน่ไฟฟ้า แมเ่หล็กและความถีว่ทิยแุมเ่หล็กไฟฟ้าตามโซลชูนั เลข
ที ่303/2002 และเลขที ่533/2009

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

การทํางานและคณุสมบตับิางอยา่งจะขึน้อยูก่บัซมิการด์ และ/หรอืเครอืขา่ย MMS หรอืความสามารถในการใชง้านรว่มกนัไดข้องอปุกรณ์และ
รปูแบบเนือ้หาทีไ่ดรั้บการสนับสนุน บรกิารบางประเภทจะเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่เตมิ

/ฉบบัที ่1.1 TH
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