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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 หรือความสามารถในการใช
งานรวมกันไดของอุปกรณและรูปแบบเนื้อหาที่ไดรับการสนับสนุน บริการบางประเภทจะเรียกเก็บคาบริการเพิ่มเติม

โปรดดูขอมูลที่สําคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพทไดจากคูมือผูใช

ฉบับที่ 1 TH
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ใหม หรือใชงานศูนยฝากขอความเดิมที่มี

นอีเมลแอดเดรส ชื่อศูนยฝากขอความ ชื่อผูใช 

ปอน ตัวชวยจะขอใหคุณกําหนดประเภท

ําหรับรับสงเมล โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ 

ความใหม หลังจากปอนขอมูลตางๆ 

 เพื่อกลับไปที่หนาจอหลักของ ตัวชวยตั้งคา

เครือขาย
วของกับผูใหบริการเครือขาย เชน MMS และ 

คาที่มีอยูแลว และเลือก ตกลง

lk
เมื่อคุณไดติดตั้งแอปพลิเคชั่นดังกลาวไวใน

ับบริการแลว

แบบ push to talk (PTT) (บริการเสริม

ขอใหคุณกําหนดคาตางๆ ตอไปนี้: ชื่อเลน PTT, 
ลิขสทิธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์

ตวัชวยตัง้คา 
ตัวชวยตั้งคา กําหนดคาโทรศัพทของคุณสําหรับผูใหบริการเครือขาย อเีมล

การสนทนาแบบ push-to-talk การแบงปนวิดีโอโดยอิงกับขอมูลของผูใหบริการ

ของคุณ

คาตางๆ ที่คุณสามารถตั้งไดใน ตัวชวยตั้งคา จะขึ้นอยูกับคุณสมบัติของโทรศัพท

ของคุณ ซิมการด เครือขาย ผูใหบริการเครือขาย และขอมูลที่มีในฐานขอมูลของ

ตัวชวยตั้งคาในหนวยความจําของโทรศัพท

เมื่อตองการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตองติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อเปดใช

บริการการเชื่อมตอเพื่อรับสงขอมูล หรือบริการอื่นๆ

เมื่อคุณใชแอปพลิเคชั่นนี้ครั้งแรก คุณจะไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการตั้งคาตางๆ 

ทั้งหมด หากตองการเริ่มใชงานตัวชวย เลือก เริ่มตน หากตองการยกเลิกการใชงาน 

เลือก ออก

หากคุณไมไดใสซิมการดไวในเครื่อง เครื่องจะขอใหคุณเลือกประเทศของผูใหบริการ

เครือขาย และเลือกผูใหบริการเครือขายของคุณ หากประเทศหรือผูใหบริการ

ที่ตัวชวยแนะนําไมถูกตอง ใหเลือกประเทศหรือผูใหบริการที่ถูกตองจากรายการ

ดวยตนเอง

หากตองการเขาสูหนาจอหลักของ ตวัชวยตั้งคา หลังจากตั้งคา ใหเลือก ตกลง 

หากการตั้งคายุติกลางคัน คาที่ตั้งไปนั้นจะยังไมไดรับการกําหนดใหกับเครื่อง 

หลังจากปดตัวชวย คุณสามารถใชงานแอปพลิเคชั่นที่กําหนดคาเรียบรอยแลวไดจาก

ตําแหนงที่ตั้งของแอปพลิเคชั่นนั้นๆ

การตั้งคาอีเมล
เมื่อคุณตองการเพิ่มศูนยฝากขอความ

อยูแลว ตัวชวยตั้งคา จะขอใหคุณปอ

และรหัสผาน

หากเครื่องไมรูจักผูใหบริการอีเมลที่คุณ

ของศูนยฝากขอความ และเซิรฟเวอรส

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม

หากตองการเริ่มตอใชงานศูนยฝากขอ

ที่จําเปนแลว ใหเลือก ใช หรือเลือก ไม

การตั้งคาผูใหบริการ
เมื่อคุณตองการกําหนดคาตางๆ ที่เกี่ย

WAP ตัวชวยตั้งคา จะขอใหคุณเลือก

การตั้งคา Push to ta
คุณจะสามารถเลือกตัวเลือกนี้ไดก็ตอ

โทรศัพทของคุณ และไดสมัครเพื่อขอร

เมื่อคุณตองการกําหนดคาการสนทนา

จากระบบเครือขาย) ตัวชวยตั้งคา จะ

ชื่อผูใช และรหัสผาน
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 า การตั้งคาการแบงดวูิดีโอ
คุณจะสามารถใชตัวเลือกนี้ไดก็ตอเมื่อคุณไดติดตั้งแอปพลิเคชั่นดังกลาวไวใน

โทรศัพทของคุณ และไดสมัครเพื่อขอรับบริการแลว

หากตองการสนทนาทางวิดีโอ คุณจะตองมี USIM การดและอยูภายในพื้นที่

ครอบคลุมของเครือขาย UMTS

เมื่อคุณตองการกําหนดคาการแบงดูวิดีโอ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

ตัวชวยตั้งคา จะขอใหคุณปอนที่อยูสําหรับแบงดูวิดีโอ ชื่อผูใช รหัสผาน และชื่อผูใช

และรหัสผานของพร็อกซีที่ใชสําหรับการแบงดูวิดีโอ จากนั้นเลือก ตกลง

หลังจากตั้งคาการแบงดูวิดีโอแลว ตัวชวยตั้งคา จะถามวาคุณตองการเพิ่มที่อยู

สําหรับแบงดูวิดีโอใหกับบุคคลใดในรายชื่อหรือไม ใหเลือก ใช หรือ ไม

ขอมูลเพิ่มเติม
หากคุณประสบปญหาขณะใชงาน ตัวชวยตั้งคา โปรดดูที่เว็บไซตที่เกี่ยวกับ

การตั้งคาโทรศัพท Nokia ไดที่ www.nokia-asia.com/phonesettings

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