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ําแหนงตางๆ การระบุตําแหนง (GPS) เชน 

ก เครื่องมือ > การตั้งคา > ทั่วไป > 

อ GPS
ณ GPS ภายนอก 

 ภายนอก โปรดดูการตั้งคาอุปกรณในคูมือผูใช

รสายระหวางตัวรับสัญญาณ GPS และอุปกรณ

ัวรับสัญญาณ GPS สําหรับการรับสัญญาณ

PS ของคุณใหเต็ม และเปดเครื่อง

หวางโทรศัพทของคุณและตัวรับสัญญาณ GPS 

ําแหนงที่มองเห็นไดชัดจากทองฟา 

อกเมื่อแอปพลิเคชั่นเปดขึ้น การเชื่อมตอ GPS 

ารเชื่อมตอครั้งแรก การเชื่อมตอในครั้งตอไป

 เปนเวลาหลายวัน หรือคุณอยูไกลจาก

าสัญญาณที่แรงอาจใชเวลาหลายนาที
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

การระบุตําแหนง 
Global Positioning System (GPS) คือระบบนําทางคลื่นวิทยุทั่วโลก ซึ่งประกอบดวย

ดาวเทียม 24 ดวงและสถานีภาคพื้นดินที่ตรวจสอบการทํางานของดาวเทียม

เครื่องรับสัญญาณ GPS จะรับสัญญาณวิทยุที่มีกําลังต่ําจากดาวเทียมดวงตางๆ 

และวัดเวลาที่ใชในการเดินทางของสัญญาณ จากเวลาที่ใชในการเดินทาง 

ตัวรับสัญญาณ GPS จะสามารถคํานวณตําแหนงที่ตั้งโดยมีความถูกตอง

แมนยําถึงระดับเมตร 

จุดพิกัดใน GPS จะแสดงในรูปแบบองศาและคาพิกัด โดยใชระบบพิกัด WGS-84 

สากล

Global Positioning System (GPS) ดําเนินการโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปน

ผูรับผิดชอบความถูกตองแมนยําและการบํารุงรักษาแตเพียงผูเดียว ความถูกตอง

แมนยําของขอมูลระบุตําแหนงสามารถไดรับผลกระทบจากการปรับดาวเทียม GPS 

ที่กระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบาย GPS 

ฝายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรมการวางแผนเพื่อการนํารองระบบ

วิทยุแหงรัฐบาลกลาง ความถูกตองแมนยํายังอาจไดรับผลกระทบจากลักษณะ

ทางเรขาคณิตที่ไมมีประสิทธิภาพของดาวเทียมดวย ความพรอมใชประโยชนและ

คุณภาพของสัญญาณ GPS จะไดรับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่งกีดขวาง

ตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ ควรใชเครื่องรับ GPS เฉพาะเมื่ออยูกลางแจง

เทานั้นเพื่อการรับสัญญาณ GPS 

ควรใช GPS เปนอุปกรณชวยการนําทางเทานั้น GPS ไมสามารถนํามาใชเพื่อ

วัดตําแหนงที่ตั้งอยางละเอียดแมนยําได และคุณไมควรวางใจวาขอมูลที่ตั้ง

จากเครื่องรับ GPS เพียงอยางเดียวจะถูกตองที่สุดเสมอไป

ในการเปดหรือปดใชงานวิธีการระบุต

Bluetooth GPS ใหกด  และเลือ

การจัดตําแหนง > วิธีจัดตําแหนง

การตั้งคาการเชื่อมต
คุณสามารถใช GPS ที่มีตัวรับสัญญา

ในการเปดใชงานตัวรับสัญญาณ GPS

เทคโนโลยี Bluetooth มีการเชื่อมตอไ

ของคุณ คุณจึงสามารถระบุตําแหนงต

ดาวเทียมที่ดีที่สุดไดอยางอิสระ

ในการตั้งคาการเชื่อมตอ GPS:

1 ชารจแบตเตอรี่ตัวรับสัญญาณ G

2 ตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth ระ

3 วางตัวรับสัญญาณ GPS ไวในต

4 เลือกตัวรับสัญญาณ GPS ภายน

จะเริ่มตนขึ้น

อาจใชเวลาหลายนาทีในการเริ่มตนก

จะเร็วขึ้น แตหากคุณไมไดใชงาน GPS

ตําแหนงสุดทายที่คุณใชงาน การคนห
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ดวิธีการระบุตําแหนงที่ใชกับโทรศัพทของคุณ

’ ในคูมือผูใช

ใหญยังใหขอมูลไมถูกตองและไมสมบูรณ ดังนั้น 

ูในเครื่องนี้แตเพียงอยางเดียว

อาจตองกําหนดจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต

ตําแหนงปจจุบันของคุณ ในการเปลี่ยน

 เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > เครือขาย > 

กับการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขาย

ูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาบริการการสงขอมูล

ารถดาวนโหลดแผนที่โดยใชการเชื่อมตอ 

อรเน็ตโดยใช Nokia Map Loader

ลงทะเบียนกับเครือขายที่ไมใชเครือขายของผูให

ือก > การตั้งคา > เครือขาย > 

างกันตามประเทศ

ไปยังตําแหนงที่จัดเก็บไวในเซสชันลาสุดของคุณ  

ันลาสุด แอปพลิเคชั่น แผนที่ จะซูมเขาไปยังเมือง
ุณอยูตามขอมูลที่อุปกรณไดรับจากเครือขาย

ี่ของตาํแหนงไปพรอมๆ กัน แผนที่จะถูกจัดเก็บ
กา
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ขอมูลเกี่ยวกับสัญญาณดาวเทียม
หากตัวรับสัญญาณ GPS ของคุณไมพบสัญญาณดาวเทียม ใหพิจารณาขอมูล

ตอไปนี้

• ตรวจสอบวาการเชื่อมตอ Bluetooth ระหวางอุปกรณตางๆ ทํางาน

• หากคุณอยูในอาคาร ใหออกมานอกอาคารเพื่อรับสัญญาณที่แรงขึ้น

• หากคุณอยูนอกอาคาร ใหยายไปยังที่โลงแจง

• หากสภาพอากาศไมดี ในกรณีเชนนี้ความแรงของสัญญาณอาจลดลง

• การเริ่มการเชื่อมตอ GPS อาจใชเวลาตั้งแตสองวินาทีไปจนถึงหลายนาที

คํารองขอขอมูลระบุตําแหนง
คุณอาจไดรับคําขอจากบริการเครือขายเพื่อรับขอมูลระบุตําแหนงของคุณ

ผูใหบริการอาจใหขอมูลเกี่ยวกับขาวสารในทองถิ่น เชน สภาวะอากาศ 

สภาพการจราจร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตําแหนงที่คุณอยู  

เมื่อคุณไดรับคํารองขอขอมูลระบุตําแหนง ขอความจะปรากฏขึ้นและแสดงบริการ

ที่สรางคําขอนั้น เลือก ยอมรับ เพื่ออนุญาตใหสงขอมูลระบุตําแหนงของคุณ หรือ 

ปฏิเสธ เพื่อปฏิเสธคําขอ

แผนที่ 
เมื่อใชงาน แผนที่ คุณจะเห็นตําแหนงปจจุบันของคุณในแผนที่ คุณสามารถเบราส
แผนที่ของเมืองและประเทศตางๆ คนหาที่อยูและสถานที่ที่สนใจตางๆ และวางแผน

เสนทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได ตลอดจนจัดเก็บสถานที่เปนจุดสังเกต และสง

ไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได

นอกจากนี้ คุณยังสามารถซื้อบริการพิเศษเพิ่มเติมได เชน คูมือนําเที่ยวของเมืองนั้น 

และบริการบอกเสนทางการเดินทางดวยเสียง

แผนที่ ใช GPS คุณสามารถกําหน

ในการตั้งคาอุปกรณ โปรดดูที่ ‘เว็บ

การทําแผนที่ระบบดิจิตอลโดยสวน

คุณไมควรอางองิระบบแผนที่ที่มีอย

เมื่อคุณใช แผนที่ เปนครั้งแรก คุณ

สําหรับดาวนโหลดขอมูลแผนที่ของ

จุดเชื่อมตอที่เปนคาเริ่มตนภายหลัง

จุดเชื่อมตอเริ่มตน

การดาวนโหลดแผนที่อาจเกี่ยวของ

ของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอม

ไดจากผูใหบริการของคุณ

เคล็ดลับ! และคุณยังสาม
LAN ไรสาย หรือผานอนิเท

ในการรับบันทึกเมื่ออปุกรณของคุณ

บริการหลักของคุณ ใหเลือก ตัวเล
คําเตอืนการโทรขามแดน > เปด

การเรียกดแูผนที่
พื้นที่ใหบริการของแผนที่อาจแตกต

เมื่อคุณเปด แผนที่ แผนที่จะซูมเขา
หากไมมีตําแหนงจัดเก็บไวในเซสช

ที่สําคัญของประเทศหรือภูมิภาคที่ค

เซลลูลาร และจะดาวนโหลดแผนท

ไวในอุปกรณโดยอตัโนมัติ



กา
รร
ะบ

 ุตำ
แห

น ง

3

ับสัญญาณจากดาวเทียมอยูหรือไม โปรดดูที่ 

จจุบันของคุณ เลือก ตัวเลือก > คนหา > 

สถานที่ที่สนใจใกลตําแหนงอื่น ใหเลื่อนไปมา

า > ตามประเภท

นตําแหนงที่ตองการ ใหกดปุมเลื่อน และเลือก  

ังเกต และเลือกประเภทที่คุณตองการใหรวมอยู 

ง เลือก บันทึก > เปนรูปภาพ ภาพสกรีนช็อต

ัวเลือก > คนหาสถานที่ > รายการโปรด 

านรวมกันได ในมุมมองจุดสังเกต

สงจุดสังเกตเปนขอความตัวอักษร 

า 

 การกําหนดเสนทาง และการตั้งคาทั่วไป

ื่อคุณเรียกดูแผนที่ วงกลมในไอคอนคือ

วเทียม และวงกลมสีเขียวแสดงวา

ียม เมื่อวงกลมทั้งหมดเปนสีเขียว แสดงวา 

งพอสําหรับคํานวณหาจุดพิกัดของตําแหนง
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

ในการสรางการเชื่อมตอ GPS และซูมเขาไปยังตําแหนงปจจุบันของคุณ ใหเลือก 

ตัวเลือก > คนหาสถานที่ > ตําแหนง GPS [0] หรือกด 

ในการเลื่อนไปมาบนแผนที่ ใหเลื่อนขึ้น ลง ซาย หรือขวา ในการดูขอมูลใน

รายละเอียดของตําแหนงบนแผนที่ ใหเลื่อนไปยังตําแหนงนั้น แลวกดปุมเลื่อน 

และเลือก แสดงรายละเอียด ในการใชตําแหนงเปนจุดเริ่มตนเพื่อคนหาบริเวณ

ที่อยูใกลเคียงหรือวางแผนเสนทาง เปนตน ใหกดปุมเลื่อน และเลือกตัวเลือกที่ตองการ 

ในการกลับมายังตําแหนงปจจุบันของคุณ ใหกด หรือเลือก ตัวเลือก > 

คนหาสถานที่ > ตําแหนง GPS [0]

เมื่อคุณเรียกดูแผนที่บนหนาจอ แลวเลื่อนไปยังประเทศอืน่ เปนตน จะมีการ

ดาวนโหลดแผนที่ใหมโดยอัตโนมัติ แผนที่ทั้งหมดที่ แผนที่ ดาวนโหลดจะไมมี
คาใชจาย แตการดาวนโหลดอาจเกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบ

เครือขายของผูใหบริการ   สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ตําแหนงปจจุบันของคุณจะแสดงบนแผนที่ เข็มทิศจะแสดงทิศทางของแผนที่ 

ซึ่งจะหันไปทางทิศเหนือตามคาเริ่มตน

ในการเลื่อนไปมาบนแผนที่ ใหเลื่อนขึ้น ลง ซาย หรือขวา ในการดูขอมูลใน

รายละเอียดของตําแหนงบนแผนที่ ใหเลื่อนไปยังตําแหนงนั้น แลวกดปุมเลื่อน 

และเลือก แสดงรายละเอียด ในการกลับไปยังตําแหนงปจจุบันของคุณ เลือก กลับ 

หรือ ตัวเลือก > ที่ตั้งปจจุบัน

หากตองการซูมเขาหรือออก ใหกดปุม  หรือ  ในการสลับมุมมองแบบ 2-D 

และ 3-D ใหกด 

ในการกําหนดประเภทสถานที่ที่สนใจที่แสดงบนแผนที่ ใหเลือก ตัวเลือก > 

ตัวเลือกแผนที่ > ประเภท และเลือกประเภทที่ตองการ

ในการดูขอมูลเกี่ยวกับดาวเทียมในขณะที่คุณใช แผนที่ เลือก ตัวเลือก > 

ตัวเลือกแผนที่ > ขอมูลดาวเทียม คุณจะสามารถเห็นสัญลักษณ GPS 

บนหนาจอในขณะเรียกดูแผนที่ 

โดยจะแสดงวาอุปกรณของคุณกําลังร

“ขอมูลดาวเทียม” ในหนา 3

ในการดูสถานที่ที่สนใจใกลตําแหนงป

คนหาบริเวณใกลเคียง ในการคนหา

บนแผนที่ และเลือก ตัวเลือก > คนห

ในการจัดเก็บตําแหนงเปนจุดสังเกต ใ

บันทึก > เปนจุดสังเกต ปอนชื่อจุดส

ในการเก็บภาพสกรีนช็อตของตําแหน

จะถูกจัดเก็บไวใน คลังภาพ

ในการดูจุดสังเกตที่จัดเก็บไว เลือก ต

ในการสงจุดสังเกตไปยังอุปกรณที่ใชง

ใหกดปุมเลื่อน และเลือก สง หากคุณ

ขอมูลจะถูกแปลงเปนขอความธรรมด

ในการปรับเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย

ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา

ขอมูลดาวเทียม
สัญญาณ GPS จะแสดงบนหนาจอเม

ดาวเทียมดวงตางๆ

วงกลมสีเหลืองแสดงวาอุปกรณพบดา

อุปกรณกําลังรับสัญญาณจากดาวเท

อุปกรณไดรับขอมูลจากดาวเทียมเพีย

ปจจุบันของคุณ 
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ลดแผนที่โดยอัตโนมัติผานอินเทอรเน็ต 

หบริการหลักของคุณ เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา 

 ปด

งการใชตําแหนงหนวยความจําที่เลือกสําหรับ

บอกเสนทางการเดินทางดวยเสียง เลือก ตัวเลือก 

ูงสุด (%) ตัวเลือกนี้จะใชงานได
วมกันไดเทานั้น ในกรณีที่หนวยความจําเต็ม  

สามารถลบขอมูลแผนที่ที่จัดเก็บไวจาก

สําหรับเครื่องพีซีที่คุณสามารถใชดาวนโหลด

งๆ จากอินเทอรเน็ตลงในอปุกรณของคุณ 

งสําหรับการนําทางแบบเลี้ยวตอเลี้ยว

อื่นคุณตองติดตั้งซอฟตแวรนี้ลงในเครื่องพีซี

วนโหลดซอฟตแวรสําหรับเครื่อง

ia.com/maps โดยทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

okia Map Loader ทั้งนี้ Nokia Map Loader 

อบเวอรชันขอมูลแผนที่ที่จะดาวนโหลด

ื่องพีซีลงในเครื่องพีซีของคุณแลว ในการ 

นี้ 

งพีซีโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB 

นโหมดการเชื่อมตอ USB

รื่องพีซีของคุณ Nokia Map Loader 

แผนที่ที่จะดาวนโหลด

ดาวนโหลดและติดตั้งไวในอุปกรณของคุณ
กา
รร
ะบ

 ุตำ
แห

น ง

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

ในการตรวจสอบวาอุปกรณของคุณพบดาวเทียมกี่ดวง และอุปกรณของคุณ

กําลังรับสัญญาณดาวเทียมจากดาวเทียมดวงตางๆ อยูหรือไม ใหเลือก

ตัวเลอืก > ตัวเลือกแผนที่ > ขอมูลดาวเทียม

หากอุปกรณของคุณพบดาวเทียม แถบสถานะของดาวเทียมแตละดวงจะปรากฏ

ในมุมมองขอมูลดาวเทียม ยิ่งแถบสถานะสูงเทาใด  ความแรงของสัญญาณ

ยอมมีมากขึ้นเทานั้น เมื่ออุปกรณของคุณไดรับขอมูลที่เพียงพอแลวจากสัญญาณ

ดาวเทียมในการคํานวณหาจุดพิกัดของตําแหนง แถบสถานะจะเปลี่ยนเปนสีดํา

ในตอนแรกอุปกรณของคุณตองไดรับสัญญาณจากดาวเทียมอยางนอยสี่ดวง

เพื่อคํานวณหาจุดพิกัดของตําแหนง เมื่อดําเนินการคํานวณเบื้องตนแลว  อุปกรณ

อาจดําเนินการคํานวณหาจุดพิกัดของตําแหนงตอไปโดยใชดาวเทียมสามดวง  

อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปแลวความถูกตองแมนยําจะมีมากขึ้นเมื่อพบจํานวน

ดาวเทียมเพิ่มขึ้น 

การดาวนโหลดแผนที่
เมื่อคุณเรียกดูแผนที่บนหนาจอ แลวเลื่อนไปยังประเทศอืน่ เปนตน จะมีการ

ดาวนโหลดแผนที่ใหมโดยอตัโนมัติ แผนที่ที่ดาวนโหลดจะไมมีคาใชจาย แตการ

ดาวนโหลดอาจเกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของ

ผูใหบริการ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

คุณสามารถดูจํานวนขอมูลที่ที่ถายโอนไดจากตัวนับขอมูล (kB) ซึ่งแสดงบนหนาจอ 

ตัวนับจะแสดงปริมาณการรับสงขอมูลในเครือขายเมื่อคุณเรียกดูแผนที่ สรางเสนทาง 

หรือคนหาตําแหนงทางออนไลน 

ในการตรวจสอบวาแผนที่ที่ดาวนโหลดมาไวในอปุกรณของคุณไดรับการอัพโหลดใน

เซิรฟเวอรแผนที่หรือไม เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > เครือขาย > ตัวเลอืก > 

ตรวจสอบแผนที่ลาสุด

ในการปองกันอุปกรณไมใหดาวนโห

เมื่อคุณไมไดอยูในเครือขายของผูใ

> เครือขาย > การใชเครือขาย >

ในการกําหนดจํานวนพื้นที่ที่คุณตอ

จัดเก็บไฟลขอมูลแผนที่หรือบริการ

> การตั้งคา > ใชการดความจําส
เมื่อมีการดหนวยความจําที่ใชงานร

ขอมูลแผนที่ที่เกาที่สุดจะถูกลบ ไม

การดหนวยความจําดวยตนเองได

Nokia Map Loader
Nokia Map Loader เปนซอฟตแวร

และติดตั้งแผนที่สําหรับประเทศตา

และสามารถใชดาวนโหลดไฟลเสีย

ในการใช Nokia Map Loader กอน

ที่ใชงานรวมกันได  คุณสามารถดา

พีซีไดจากอินเทอรเน็ตที่ www.nok

คุณตองใช Nokia Maps กอนใช N

ใชขอมูลประวัติแผนที่ในการตรวจส

เมื่อคุณติดตั้งซอฟตแวรสําหรับเคร

ดาวนโหลดแผนที่ ใหดําเนินการดัง

1 ตออุปกรณของคุณเขากับเครื่อ

เลือกพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญเป

2 เปด Nokia Map Loader ในเค

จะตรวจสอบเวอรชันของขอมูล

3 เลือกแผนที่ที่คุณตองการ และ

http://www.nokia.com/maps
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ก ตัวเลือก > แสดงเสนทาง เสนทางจะถูก

นดเสนทางที่เลือกไว 

ผนที่ เลือก ตัวเลือก > แสดงบนแผนที่

งไว เลือก ตัวเลือก > เริ่มการจําลอง

ps
างๆ เชน คูมือนําเที่ยวของเมืองตางๆ 

ื้อบริการการนําทางแบบเลี้ยวตอเลี้ยว 

ดวยเสียงที่จะใชไดใน แผนที่

นวยความจําของอุปกรณหรือบน

 (หากใสไว)

ารบอกเสนทางการเดินทางดวยเสียงที่จะใชใน  

ริม > เพิ่มการนําทาง

ว บริการจะมีอยูใน แผนที่ ใบอนุญาตที่คุณ
าะ และไมสามารถโอนยายจากอุปกรณ

ว ในการเริ่มการนําทางไปยังปลายทาง

นทางการเดินทางดวยเสียง เลือก ตัวเลือก > 

นเสนทาง” ในหนา 5 และคุณสามารถเริ่ม

แผนที่หรือในรายการผลลัพธ และ นําทางไปยัง

ื่องจะขอใหคุณเลือกภาษาสําหรับบริการ

ะดาวนโหลดไฟลบริการบอกเสนทาง

กไวทางออนไลน ในการเปลี่ยนภาษาภายหลัง
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

เลือกตําแหนง
ในการดูสถานที่ที่สนใจใกลตําแหนงปจจุบันของคุณหรือสถานที่อื่นในแผนที่ 

เลือก ตัวเลือก > คนหาสถานที่ > ใกลเคียง และประเภท

ในการคนหาสถานที่ที่สนใจตามชื่อ เลือก ตัวเลอืก > คนหาสถานที่ > 

คนโดยปอนคําสําคัญ หรือปอนตัวอกัษรแรกของชื่อลงไป และเลือก  คนหาสถานที่

ในการคนหาตําแหนงตามที่อยู เลือก ตัวเลือก > คนหาสถานที่ > ตามที่อยู 
คุณตองปอนชื่อเมืองและประเทศ ในการใชที่อยูที่คุณจัดเก็บไวในบัตรรายชื่อใน 

รายชื่อ เลือก ตัวเลือก > คนหาสถานที่ > ตามที่อยู > ตวัเลือก > 

เลือกจากรายชื่อผูติดตอ

ในการดูผลลัพธการคนหาในแผนที่ กดปุมเลื่อน และเลือก แสดงบนแผนที่ 
หากตองการกลับไปที่รายการผลลัพธ เลือก Back

ในการดูรายการตําแหนงกอนหนานี้ของคุณ เลือก ตัวเลือก > คนหาสถานที่ > 

เร็วๆ นี้

การวางแผนเสนทาง
ในการวางแผนเสนทางจากตําแหนงหนึ่งไปอกีตําแหนงหนึ่ง (เชน จากบานของคุณ

ไปยังสํานักงาน) ใหดําเนินการดังนี้

1 เลื่อนมาที่จุดบนแผนที่ กดปุมเลื่อน และเลือก เสนทางจาก
2 เลื่อนไปที่ เลือก และเลือก ตวัเลือก > เลือก และตัวเลือกที่ตองการ

ในการปรับการตั้งคาการกําหนดเสนทาง เชน โหมดการขนสง เลือก ตัวเลือก > 

การตั้งคา > เสนทาง
3 ในการเลือกปลายทาง เลื่อนไปที่ ถึง และเลือก ตัวเลือก > เลือก 

และตัวเลือกที่ตองการ

4 ในการดูรายละเอียดเสนทาง เลือ

คํานวณโดยใชการตั้งคาการกําห

ในการดูจุดที่แนะนําของเสนทางบนแ

ในการใชงานการจําลองเสนทางที่สรา

บรกิารพิเศษสําหรับ Ma
คุณสามารถซื้อและดาวนโหลดคูมือต

ในโทรศัพทของคุณ และคุณสามารถซ

พรอมบริการบอกเสนทางการเดินทาง

คูมือที่ดาวนโหลดจะถูกจัดเก็บไวในห

การดหนวยความจําที่ใชงานรวมกันได

การนําทาง
ในการซื้อบริการการนําทางพรอมบริก

แผนที่ ใหเลือก ตัวเลือก > บริการเส

หลังจากที่ซื้อชุดอัพเกรดการนําทางแล

ซื้อสําหรับการนําทางเปนอปุกรณเฉพ

ของคุณไปยังอุปกรณอื่นได

หลังจากที่สรางเสนทางใน แผนที่ แล
ที่ตองการดวย GPS ที่ใชบริการบอกเส

เริ่มการนําทาง โปรดดูที่ “การวางแผ

การนําทางโดยเลือกตําแหนงใดๆ บน

หากคุณใชการนําทางเปนครั้งแรก เคร

บอกเสนทางการเดินทางดวยเสียง แล

การเดินทางดวยเสียงของภาษาที่เลือ
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ก็บขอมูลตําแหนงของสถานที่เฉพาะไวใน

งตําแหนงที่จัดเก็บไวเปนประเภทตางๆ เชน ธุรกิจ 

ด คุณสามารถใชจุดสังเกตที่จัดเก็บไวใน

 ขอมูล GPS และ แผนที่

งศาและคาพิกัด โดยใชระบบพิกัด WGS-84 สากล

เลือก > สถานที่ใหม ในการสรางคําขอขอมูล
จจุบันของคุณ เลือก ตําแหนงปจจุบัน 

ง เลือก ปอนโดยผูใช

สังเกตที่จัดเก็บไว (เชน ที่อยูถนน) ใหเลื่อนไปยัง

ยังชองที่ตองการ และปอนขอมูล

แผนที่ เลือก ตัวเลือก > แสดงบนแผนที่ 
เลือก ตัวเลือก > สํารวจโดยใชแผนที่

ณุเปนประเภทที่กําหนดไวลวงหนา และสราง

ประเภทจุดสังเกตใหม ใหเลื่อนไปทางขวาใน 

ไขประเภท

เลื่อนไปยังจุดสังเกตใน สถานที่ และเลือก 

นไปที่แตละประเภทที่คุณตองการเพิ่มจุดสังเกต 

ุดไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได เลือก ตัวเลือก > 

มขอมูล ถาดเขา ใน ขอความ
กา
รร
ะบ
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ในมุมมองหลัก แผนที่ เลือก ตวัเลือก > การตั้งคา > ทั่วไป > แนะนําดวยเสียง 

ภาษา และดาวนโหลดไฟลบริการบอกเสนทางการเดินทางดวยเสียงสําหรับ

ภาษาที่เลือกไว  และคุณสามารถดาวนโหลดไฟลบริการบอกเสนทางการเดินทาง

ดวยเสียงโดยใช Nokia Map Loader ไดดวย โปรดดูที่ “การดาวนโหลดแผนที่” 

ในหนา 4

ในการยกเลิกเสนทางที่สรางไว และใชเสนทางอื่น เลือก ตัวเลือก > เสนทางอืน่

ในการดูเฉพาะเลี้ยวถัดไปและซอนแผนที่ เลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืกแผนที่ > 

โหมดลูกศร

ในการหยุดการนําทาง เลือก ตวัเลือก > หยุดการนําทาง

คูมือ
ในการซื้อและดาวนโหลดคูมือตางๆ เชน  คูมือนําเที่ยวของเมืองตางๆ ลงใน

อุปกรณของคุณ เลือก ตัวเลอืก > บริการเสริม > คูมือการเดินทาง

คูมือจะมีขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว รานอาหาร โรงแรม และสถานที่ที่สนใจอื่นๆ  

ตองดาวนโหลดและซื้อคูมือกอนใชงาน

ในการเรียกดูคูมือที่ดาวนโหลด บนแท็บ คูมอืการเดินทางของฉัน ใน 

คูมือการเดินทาง เลือกคูมือและประเภทยอย (หากมี) 

ในการดาวนโหลดคูมือใหมลงในโทรศัพทของคุณ ใน คูมอืการเดินทาง เลื่อนไปทาง

ขวาเพื่อไปยังแท็บ คูมือการเดินทางที่ใกลที่สดุ หรือ คูมือการเดินทางทั้งหมด 

เลือกคูมือที่ตองการ และกด ตกลง ในการซื้อคูมือ เลื่อนไปทางซายเพื่อไปยังแท็บ 

คูมอืการเดินทางของฉัน เลือกคูมือที่ดาวนโหลด และปอนรายละเอยีด

การชําระเงินของคุณ คุณสามารถชําระเงินผานบัตรเครดิตหรือใบเรียกเก็บเงิน

คาโทรศัพท (หากผูใหบริการเครือขายเซลลูลารของคุณสนับสนุน)

ในการยืนยันการซื้อ เลือก ตกลง สองครั้ง ในการรับคํายืนยันการซื้อผานอีเมล 

ใหปอนชื่อและที่อยูอีเมลของคุณ และเลือก ตกลง

สถานที่ 
เมื่อใช สถานที่ คุณจะสามารถจัดเ
โทรศัพทของคุณ คุณสามารถจัดเรีย

และเพิ่มขอมูลอื่น เชน ที่อยู เขาไปไ

แอปพลิเคชั่นที่ใชงานรวมกันได เชน

จุดพิกัด GPS จะแสดงในรูปแบบอ

ในการสรางจุดสังเกตใหม เลือก ตัว
ระบุตําแหนงสําหรับพิกัดตําแหนงป

ในการปอนขอมูลตําแหนงดวยตัวเอ

ในการแกไขหรือเพิ่มขอมูลลงในจุด

จุดสังเกต และกดปุมเลื่อน เลื่อนไป

ในการดูจุดที่แนะนําของเสนทางบน

ในการสรางเสนทางไปยังตําแหนง 

คุณสามารถจัดเรียงจุดสังเกตของค

ประเภทใหม ในการแกไขและสราง

สถานที่ และเลือก ตัวเลือก > แก

ในการเพิ่มจุดสังเกตในประเภท ให

ตัวเลือก > เพิ่มไปที่ประเภท เลื่อ

และเลือก 

ในการสงจุดสังเกตอยางนอยหนึ่งจ

สง คุณจะไดรับจุดสังเกตที่อยูในแฟ
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จจุบันของคุณ เลือก ตําแหนง 

ประมาณจะปรากฏบนหนาจอ

เปนจุดสังเกต เลือก ตัวเลอืก > 

รอมขอมูลอื่นๆ และสามารถนํามาใชใน

อปุกรณตางๆ ที่ใชรวมกันได 

ิ่ม เพื่อเปดใชงานการคํานวณระยะทาง

ใชงาน คาที่คํานวณไดยังปรากฏคาง

ยนอกอาคารเพื่อการรับสัญญาณ GPS 

ลาในการเดินทาง ตลอดจนความเร็วเฉลี่ยและ

ํานวณใหม เลือก รีสตารท เพื่อตั้งคา

 

แมนยําที่จํากัด และอาจมีขอผิดพลาด

งแมนยําอาจไดรับผลกระทบจาก

S

ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

ขอมูล GPS 
ขอมูล GPS ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหขอมูลบริการบอกเสนทางการเดินทาง

ดวยเสียงเพื่อไปยังปลายทางที่เลือกไว ขอมูลตําแหนงเกี่ยวกับตําแหนงปจจุบัน

ของคุณ ตลอดจนขอมูลการเดินทาง เชน ระยะทางโดยประมาณเพื่อไปยังปลายทาง 

และระยะเวลาการเดินทางโดยประมาณ 

ในการใช ขอมูล GPS เครื่องรับ GPS ภายนอกตองรับขอมูลตําแหนงจากดาวเทียม

อยางนอยสามดวงเพื่อคํานวณตําแหนงพิกัดของคุณ

ตวัแนะนําเสนทาง
ในการใชตัวแนะนําเสนทาง เลือก การนําทาง ควรเริ่มใชตัวแนะนําเสนทาง

ภายนอกอาคาร หากเริ่มใชงานภายในอาคาร ตัวรับสัญญาณ GPS อาจไมรับขอมูล

ที่จําเปนจากดาวเทียม 

โดยใชเข็มทิศที่ปรับหมุนไดบนหนาจอของเครื่อง ลูกบอลสีแดงแสดงทิศทางของ

ปลายทาง และระยะทางโดยประมาณ จะแสดงอยูภายในเข็มทิศ

ตัวแนะนําเสนทางไดรับการออกแบบใหแสดงเสนทางที่มีระยะสั้นที่สุดและตรงไปที่

ปลายทางนั้นมากที่สุด โดยวัดในแนวเสนตรง สิ่งกีดขวางในเสนทาง เชน อาคาร 

และลักษณะทางธรรมชาติ จะถูกละเวน จะไมคิดความแตกตางของความสูง

เมื่อคํานวณระยะทาง ตัวแนะนําเสนทางจะทํางานเมื่อคุณเคลื่อนยายตําแหนง

ในการตั้งคาจุดหมายปลายทางของการเดินทาง เลือก ตัวเลือก > ตั้งปลายทาง 

และจุดสังเกตเปนปลายทาง หรือปอนเสนรุงและเสนแวงของจุดหมายปลายทาง เลือก 

หยุดการนําทาง เพื่อลางการตั้งคาจุดหมายปลายทางสําหรับการเดินทาง

ของคุณ

การดึงขอมูลตําแหนง
ในการดูขอมูลตําแหนงของตําแหนงป

ความถูกตองแมนยําของตําแหนงโดย

ในการจัดเก็บตําแหนงปจจุบันของคุณ

บันทึกตําแหนง

จุดสังเกตคือตําแหนงที่ถูกจัดเก็บไวพ

แอปพลิเคชั่นอื่นและโอนยายระหวาง

ตัววดัระยะเดนิทาง
เลือก ระยะเดินทาง > ตวัเลือก > เร
ในการเดินทาง และ หยุด เพื่อปดการ

อยูบนหนาจอ ควรใชคุณลักษณะนี้ภา

ที่มีประสิทธิภาพดีกวา

เลือก รีเซ็ต เพื่อตั้งคาระยะทางและเว

ความเร็วสูงสุดเปนศูนย และเริ่มการค

โอโดมิเตอรและเวลาโดยรวมเปนศูนย

มาตรวัดระยะทางการเดินทางมีความ

จากการนับรอบเกิดขึ้นได ความถูกตอ

คุณภาพและบริการของสัญญาณ GP
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