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Nokia, Nokia Connecting People และ Nseries เปนเครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท 
Nokia Corporation ผลิตภัณฑอื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กลาวถึงในที่นีอ้าจเปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคา

ของผูเปนเจาของอื่นๆ ตามลําดับ

โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดงันั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวนหนึง่

สวนใดของผลิตภัณฑที่อธบิายไวในเอกสารฉบับนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด NOKIA หรือผูใหอนุญาต

รายใดของ NOKIA จะไมรับผดิชอบตอการสญูหายของขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบตัิการณ 

อันเปนผลสบืเนื่องหรือความเสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุด

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล “ตามสภาพที่เปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากัด

อยูที่การรับประกันความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑที่จําหนาย หรือความเหมาะสมในการใชงานตาม
วตัถุประสงค ตลอดจนความถูกตอง ความเชื่อถือไดหรือขอมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมาย

ระบไุวเทานั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผลิตภัณฑและโปรแกรมเฉพาะและบริการสําหรับผลติภัณฑเหลานี้ที่วางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค 
โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตวัเลือกภาษาที่มีใหเลือกใชไดจากตัวแทนจําหนาย Nokia

การทํางานและคุณสมบัตบิางอยางจะขึ้นอยูกับซิมการด และ/หรือเครือขาย MMS หรือความสามารถในการใชงาน
รวมกันไดของอุปกรณและรูปแบบเนื้อหาที่ไดรับการสนับสนุน บริการบางประเภทจะเรียกเก็บคาบริการเพิ่มเตมิ

โปรดดูขอมูลที่สําคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพทไดจากคูมือผูใช

ฉบับที่ 1 TH
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ใหม หรือใชงานศูนยฝากขอความที่มีอยู 

ีเมล ชื่อศูนยฝากขอความ ชื่อผูใช และรหัสผาน

ไมรูจัก ตัวชวยจะขอใหคุณกําหนด

อรของเมลขาเขาและขาออก โปรดติดตอ

ติม

ลังจากการปอนขอมูลที่จําเปนแลว ใหเลือก ใช 
ัก ตวัชวยตัง้คา

เครือขาย
บริการเครือขายของคุณ เชน การตั้งคา MMS  

จากการตั้งคาที่มีอยู แลวเลือก ตกลง

แอปพลิเคชั่นไวในโทรศัพท และสมัครเพื่อ

สนทนา (PTT) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

ื่อเลน PTT, ชื่อผูใช และรหัสผาน
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

ตวัชวยตัง้คา 
ตัวชวยตั้งคา ทําหนาที่กําหนดคาโทรศัพทของคุณใหกับการตั้งคาผูใหบริการ

เครือขาย, อีเมล, การสนทนาแบบ Push to Talk และการแบงดูวิดีโอโดยอิงกับ

ขอมูลผูใหบริการของคุณ

ความพรอมใชงานของรายการการตั้งคาอื่นๆ ใน ตัวชวยตั้งคา จะขึ้นอยูกับ

คุณสมบัติของโทรศัพท ซิมการด ผูใหบริการเครือขาย และความพรอมของขอมูล

ในฐานขอมูลตัวชวยการตั้งคาในหนวยความจําของโทรศัพท

ในการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตองติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อเรียกใชการ

เชื่อมตอขอมูลหรือบริการอื่น

เมื่อคุณใชแอปพลิเคชั่นนี้ในครั้งแรก คุณจะไดรับคําแนะนําตลอดการตั้งกําหนดคา 

หากตองการเริ่มตัวชวย เลือก เริ่มตน หากตองการยกเลิกการทํางานนี้ เลือก ออก

หากคุณไมไดใสซิมการดในเครื่อง เครื่องจะขอใหคุณเลือกประเทศของผูใหบริการ

เครือขาย และผูใหบริการเครือขายของคุณ หากประเทศหรือผูใหบริการเครือขาย

ที่รับการแนะนําจากตัวชวยไมถูกตอง ใหเลือกประเทศหรือผูใหบริการที่ถูกตอง

จากรายการ

ในการเขาถึงหนาจอหลักของ ตัวชวยตั้งคา หลังจากการตั้งกําหนดคา ใหเลือก ตกลง 

หากการตั้งกําหนดคาหยุดกลางคัน การตั้งคาจะไมถูกกําหนด หลังจากปดตัวชวย 

คุณสามารถเริ่มใชแอปพลิเคชั่นที่กําหนดคาไวแลวไดในเมนูตําแหนงที่ตั้งของ

แอปพลิเคชั่นนั้นๆ

การตั้งคาอีเมล
เมื่อคุณตองการเพิ่มศูนยฝากขอความ

ตัวชวยตั้งคา จะขอใหคุณปอนที่อยูอ

หากคุณปอนผูใหบริการอีเมลที่ระบบ

ประเภทศูนยฝากขอความ และเซิรฟเว

ผูใหบริการของคณุสําหรับขอมูลเพิ่มเ

ในการเริ่มใชศูนยฝากขอความใหม ห

หรือเลือก ไม และกลับไปที่หนาจอหล

การตั้งคาผูใหบริการ
เมื่อคุณตองการกําหนดการตั้งคาผูให

WAP ตัวชวยตั้งคา จะขอใหคุณเลือก

การตั้งคาการสนทนา
ใชตัวเลือกนี้ไดเฉพาะเมื่อคุณไดติดตั้ง

ขอรับบริการแลว

เมื่อคุณตองการกําหนดการตั้งคาการ

ตัวชวยตั้งคา จะขอใหคุณกําหนด: ช
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 า ตั้งคาแบงดูวิดีโอ
ใชตัวเลือกนี้ไดเฉพาะเมื่อคุณไดติดตั้งแอปพลิเคชั่นไวในโทรศัพท และสมัครเพื่อ

ขอรับบริการแลว

ในการสนทนาทางวิดีโอ คุณจําเปนตองมี USIM การดและอยูภายในบริเวณพื้นที่

ครอบคลุมของระบบเครือขาย UMTS

เมื่อคุณตองการกําหนดการตั้งคาการแบงดูวิดีโอ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

ตัวชวยตั้งคา จะขอใหคุณปอนที่อยูการแบงดูวิดีโอ ชื่อผูใช รหัสผาน ชื่อผูใช

พร็อกซี่การแบงดูวิดีโอ และรหัสผาน แลวเลือก ตกลง

หลังจากการตั้งคาการแบงดูวิดีโอ ตัวชวยตั้งคา จะถามวาคุณตองการเพิ่มที่อยู

การแบงดูวิดีโอใหกับรายชื่อใดหรือไม เลือก ใช หรือ ไม

ขอมูลเพิ่มเติม
หากคุณประสบปญหาในการใช ตัวชวยตั้งคา โปรดดูที่เว็บไซตการตั้งคาโทรศัพท 

Nokia ไดที่ www.nokia-asia.com/phonesettings

http://www.nokia-asia.com/phonesettings
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