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ความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปน้ี มิฉะน้ันอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิด
กฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย หรือในกรณีท่ีอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย
คํานึงถึงความปลอดภยัในการขับขี่ยานพาหนะเปนอันดับแรก
ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอ่ืนใด เมื่อคุณขบัขีย่าน
พาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คณุควรคํานึงในขณะขับขีย่านพาหนะ คือ ความ
ปลอดภยับนทองถนน
สญัญาณรบกวน
อุปกรณไรสายท้ังหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึง่จะสงผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื่องได
ปดโทรศัพทเม่ืออยูในบริเวณที่หามใชโทรศพัทไรสาย
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเคร่ืองขณะอยูบนเครื่องบิน, เมื่ออยูใกลกับ
อุปกรณทางการแพทย, นํ้ามันเช้ือเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณท่ีมีการระเบิด
บริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะสามารถประกอบหรือซอมอุปกรณตางๆ
ของเครื่องได
อุปกรณเสริมและแบตเตอร่ี
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรองเทาน้ัน หามตอ
โทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได
กันนํ้า
โทรศัพทของคุณไมกันนํ้า ควรเก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง
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เกี่ยวกับโทรศพัทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับน้ีไดรับการรับรองใหใชใน เครือขาย GSM/EDGE
850/900/1800/1900 MHz โปรดติดตอขอรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบเครือขายจากผูให
บริการโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทของคุณรองรับการเชื่อมตอหลายวิธ ีและโทรศัพทของคุณเสี่ยงตอไวรัส และ
เน้ือหาที่มีอันตรายอื่นๆ เชนเดียวกับเคร่ืองคอมพิวเตอร ควรปฏบิัติดวยความระมัดระวังใน
การใชขอความ การขอเช่ือมตอ การเรียกด ูและการดาวนโหลด ติดตัง้และเลือกใชเฉพาะ
บริการและซอฟตแวรจากแหลงท่ีเช่ือถือไดซึ่งมีมาตรการดานความปลอดภัยและการ
ปองกันเพียงพอ เชน แอปพลิเคช่ันท่ีม ีSymbian Signed หรือผานการทดสอบ Java
Verified™ เทาน้ัน ควรใชการพิจารณาอยางรอบคอบในการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัส
และซอฟตแวรดานความปลอดภัยอ่ืนๆ ลงในโทรศัพทของคุณและคอมพิวเตอรท่ีใชเช่ือม
ตอ
โทรศัพทของคณุอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรบัไซตอินเทอรเน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้ง
ไวลวงหนาแลวและอาจยอมใหเขาเว็บไซตของบริษัทอ่ืนได เว็บไซตเหลาน้ีไมไดอยูใน
เครือของ Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลาน้ี หากคุณเขา
ใชเว็บไซตดังกลาว ควรใชความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภยัหรือเน้ือหาของ
เว็บไซต

คําเตือน:  คณุตองเปดเคร่ืองกอนเร่ิมใชงานคุณสมบตัิตางๆ ของเครื่อง ยกเวน
นาฬิกาปลุก หามเปดเคร่ือง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
หรืออันตราย
ขณะท่ีใชโทรศัพทเคร่ืองน้ี คุณควรเคารพตอกฎหมายและจารีตประเพณีทองถิ่นท้ังหมด
ความเปนสวนตวั สิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน และลิขสิทธ์ิ การคุมครองดานลขิสิทธิ์จะชวย
ปองกันการคัดลอก การแกไข หรือการโอนภาพ เพลง และเน้ือหาบางสวนได
คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับขอมูลสําคญัท้ังหมดท่ี
จัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ
เม่ือตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ โปรดอานคูมือของอุปกรณน้ันๆ เพ่ือศึกษา
ขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับความปลอดภัย หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใช
งานรวมกันได
รูปภาพท่ีปรากฏในคูมือฉบับน้ีอาจแตกตางจากภาพที่ปรากฏบนหนาจอโทรศัพทของคณุ
โปรดดูขอมูลท่ีสําคัญอ่ืนๆ เก่ียวกับโทรศัพทไดจากคูมือผูใช

ความปลอดภยั
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บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเร่ิมใชงานโทรศัพท บาง
คณุสมบัติไมสามารถทํางานไดบนทุกเครือขาย คุณสมบัติตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอ
ตกลงเฉพาะกับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใชงานได บริการเสริมจากระบบเครือขาย
เก่ียวของกับการรับสงขอมูล โปรดตรวจสอบคาธรรมเนียมในระบบเครือขายหลักของคุณ
และเมื่อใชบริการขามเครือขายจากผูใหบริการของคณุ ผูใหบริการสามารถใหคาํอธิบายถึง
คาบริการท่ีเรียกเก็บ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดท่ีสงผลกระทบตอการใชงานคุณสมบัติ
บางอยางของโทรศัพทเคร่ืองน้ีท่ีตองไดรับการสนับสนุนจากระบบเครือขาย เชน การ
สนับสนุนสําหรับเทคโนโลยีเฉพาะ เชน โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ท่ีทํางานบน
โปรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรในภาษาตางๆ
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรอืปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครื่อง
ของคณุ ถาเปนเชนน้ัน คุณสมบัติเหลาน้ีจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจ
มีรายการที่กําหนดเอง เชน ช่ือเมนู ลําดับของเมนู และไอคอน

ความปลอดภยั
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1. การคนหาความชวยเหลือ
วิธีใชในอุปกรณ
อุปกรณของคุณมีคําแนะนําเพ่ือชวยในการใชงานแอปพลิเคช่ันในอุปกรณของคุณ

ในการเปดขอความวิธีใชจากเมนูหลัก ใหเลือก เมนู > วิธีใช และแอปพลิเคช่ันท่ีคุณ
ตองการอานคําแนะนํา

เม่ือแอปพลิเคช่ันเปดขึน้ หากตองการเขาถึงขอความวิธีใชสําหรับมุมมองปจจุบนั เลือก ตัว
เลอืก > วิธีใช

ขณะท่ีคุณกําลังอานคําแนะนํา หากตองการเปลี่ยนขนาดของขอความวิธีใช เลือก ตัว
เลอืก > ลดขนาดแบบอักษร หรือ เพิ่มขนาดแบบอักษร

คณุอาจพบลิงคของหัวขอท่ีเก่ียวของตอนทายของขอความวิธีใช หากคุณเลือกคําท่ีขีดเสน
ใต คําแนะนําสั้นๆ จะปรากฏขึ้น ขอความวิธีใชใชสัญลักษณตอไปน้ี  เช่ือมตอไปยังหัวขอ
วิธีใชท่ีเก่ียวของ  เช่ือมตอไปยังแอปพลิเคช่ันท่ีกําลังเอยถึง

ขณะอานคําแนะนํา หากตองการสลับการใชงานระหวางวิธีใชกับแอปพลิเคช่ันท่ีเปดอยูแต
ไมแสดงผลบนหนาจอ เลือก ตัวเลือก > แสดงแอปฯที่เปด และแอปพลิเคช่ันท่ีตองการ

การสนับสนุน
เม่ือคุณตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชงานผลิตภณัฑของคุณ หรือคุณไมแนใจเก่ียว
กับการใชงานโทรศัพทของคุณ โปรดดูหนาการสนับสนุนท่ี www.nokia.com/support
หรือเว็บไซต Nokia ภายในประเทศของคุณ www.nokia.mobi/support (จากโทรศัพทมือ
ถือ) แอปพลิเคช่ันวิธีใชในโทรศัพท หรือคูมือผูใช
หากการดําเนินการขางตนไมสามารถชวยแกปญหาได ใหปฏิบัติตามขัน้ตอนใดขัน้ตอนหน่ึง
ตอไปน้ี
● เร่ิมโทรศัพทใหม: ปดเคร่ือง แลวถอดแบตเตอรี ่เมื่อเวลาผานไปสักครู ใหใสแบตเตอรี่
กลับคืน แลวเปดเครื่อง

● ตัง้คากลับไปเปนคาเดิมท่ีตั้งมาจากโรงงานดังท่ีไดอธิบายไวในคูมือผูใช เอกสารและ
ไฟลของคุณจะถูกลบในการรีเซ็ต ดงัน้ันจึงควรสํารองขอมูลของคุณไวกอน
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● อัพเดตซอฟตแวรโทรศพัทของคุณเปนประจําเพ่ือประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดและรับ
คุณสมบัติใหมๆ ตามท่ีไดอธิบายไวในคูมือผูใช

หากยังไมสามารถแกไขปญหาของคุณได โปรดติดตอ Nokia เพ่ือทําการซอมแซม โปรดดู
ท่ี www.nokia.co.th/repair กอนจะสงโทรศัพทไปซอมแซม ควรสํารองขอมูลในโทรศัพท
กอนทุกคร้ัง

การอัพเดตซอฟตแวรโดยใชคอมพิวเตอร
Nokia Software Updater เปนแอปพลิเคช่ันสําหรับเคร่ืองพีซท่ีีชวยใหคุณสามารถอัพเดต
ซอฟแวรของโทรศัพทของคุณได ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพทของคณุ คุณจําเปน
ตองมีเครื่องพีซีท่ีใชงานรวมกันได, การเขาใชงานอินเทอรเน็ตบรอดแบนด และสายเคเบิล
ขอมูล USB ท่ีใชงานรวมกันไดเพ่ือเช่ือมตอโทรศัพทของคุณกับเครื่องพีซี
สําหรับขอมลูเพ่ิมเติมและการดาวนโหลดแอปพลเิคช่ันโปรแกรมอพัเดตซอฟตแวรของ
Nokia โปรดเขาไปที่ www.nokia.co.th/softwareupdate

การตัง้คา
โดยปกติ โทรศัพทของคุณจะมีการกําหนดการตั้งคา MMS, GPRS, การสตรีม และ
อินเทอรเน็ตเคล่ือนท่ีไวในโทรศัพทแลว ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอมูลผูใหบริการระบบเครือขายของ
คุณ ผูใหบริการอาจติดตั้งการตั้งคาตางๆ ไวในโทรศัพทของคุณเรียบรอยแลว หรือคุณอาจ
ขอรับหรือสงคําขอการตั้งคาจากผูใหบริการระบบเครือขายในรูปแบบขอความพิเศษได

รหัสผาน
โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ ในกรณีท่ีคุณลืมรหัสผาน
● รหัส PIN (Personal identification number) — รหัสน้ีชวยปองกันไมใหมีการใชงานซิม
การดโดยไมไ ดรับอนุญาต รหัส PIN (ตัวเลข 4-8 หลกั ) โดยปกติจะมาพรอ มกบั ซิมการ์ด
หลังจากปอนรหัส PIN ไมถูกตองสามคร้ังติดตอกัน รหัสจะถูกบล็อค และคุณตอง
ใชรหัส PUK เพ่ือปลดล็อค

● รหัส PIN2  — รหัสน้ี (4 ถึง 8 หลัก) มาพรอมกับซมิการดบางอัน และคุณตองใชรหัสน้ีใน
การเขาใชงานฟงกชันบางอยางในโทรศัพทของคุณ

● รหัสล็อค (หรือเรียกวารหัสโทรศัพท) — รหัสล็อคจะชวยปองกันการใชโทรศัพทโดยไม
ไดรับอนุญาต ซึ่งรหัสท่ีตั้งไวคือ 12345 คณุสามารถสรางและเปลี่ยนรหัส รวมทั้งตั้งคา

การคนหาความชวยเหลือ
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โทรศัพทใหรองขอการปอนรหัสไดดวย คณุควรเก็บรหัสใหมไวเปนความลับและเก็บไว
ในท่ีปลอดภยัโดยแยกจากตัวเคร่ือง หากคุณลืมรหัสและล็อคเคร่ืองไว คุณจะตองนํา
เคร่ืองไปท่ีศูนยบริการ ท้ังน้ีอาจมีการคิดคาใชจายเพ่ิมเติม และขอมูลสวนบุคคลท้ังหมด
ในเครื่องของคุณอาจถูกลบออกไป สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอศูนย Nokia Care
หรือตัวแทนจําหนายเครื่องของคุณ

● รหัส PUK (Personal Unblocking Key) และรหัส PUK2 — ตองใชรหัสน้ี (ตัวเลข 8 หลัก)
ในการเปลี่ยนรหัส PIN หรือรหัส PIN2 ท่ีถูกบล็อค ตามลําดับ หากคุณไมไดรหัสมาพรอม
กับซิมการด ใหติดตอผูใหบริการเครือขายของซมิการดท่ีอยูในโทรศัพทของคุณ

● หมายเลข International Mobile Equipment Identity (IMEI)  — หมายเลขน้ี (ตัวเลข
15 หรือ 17 หลัก) ใชเพ่ือระบุโทรศัพทท่ีใชไดในเครือขาย GSM ตวัอยางเชน โทรศัพทท่ี
ถูกขโมยจะถูกบล็อคโดยการเขาถึงจากเครือขาย หมายเลข IMEI ของโทรศัพทของคุณ
อยูใตแบตเตอรี่

การยืดอายุแบตเตอรี่
คณุสมบัติหลายอยางในโทรศัพทจะเปนการเพ่ิมการใชพลังงานแบตเตอรี่และลดอายุการ
ใชงานของแบตเตอรี ่ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ใหทําดังน้ี
● คณุสมบัติท่ีใชการเช่ือมตอ Bluetooth หรืออนุญาตใหคุณสมบัติใดๆ ทํางานในพื้นหลัง
ขณะใชคุณสมบตัิอ่ืนๆ จะเปนการเพ่ิมการใชพลังงานแบตเตอรี่ ใหปดการใชการเช่ือม
ตอ Bluetooth เม่ือคุณไมจําเปนตองใช

● หากคุณเลือก การเชื่อมตอ GPRS > เม่ือวาง ในการตั้งคาการเช่ือมตอ และไมมีพื้นท่ี
ครอบคลุมสําหรับขอมูลแบบแพคเก็ต (GPRS) โทรศัพทจะพยายามสรางการเช่ือมตอ
ขอมูลแบบแพ็คเกตเปนระยะๆ หากตองการฝกใหอุปกรณจดจําลักษณะลายมือของคณุ
เลือก การเชื่อมตอ GPRS > เม่ือตองการ

● หากความแรงของสัญญาณเครือขายมือถือแตกตางกันมากในพื้นท่ีของคุณ โทรศัพท
ของคุณจะสแกนหาเครือขายท่ีใชไดซ้ําไปซ้ํามา ซึง่จะเปนการสิ้นเปลืองพลังงาน
แบตเตอรี่

● ไฟพ้ืนหลังของหนาจอจะเพ่ิมการใชพลังงานแบตเตอรี ่ในการตั้งคาหนาจอ คุณสามารถ
ปรับความสวางหนาจอและเปลี่ยนระยะหมดเวลาซึง่จะทําใหไฟพ้ืนหลังดับลง เลือก
เมนู > การต้ังคา และ โทรศพัท > จอภาพ > ความสวาง หรือ เวลาแสงสวาง
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● การปลอยใหแอปพลิเคช่ันทํางานตอไปในพ้ืนหลังจะเปนการเพ่ิมการใชพลังงาน
แบตเตอรี ่ในการเขาใชแอปพลิเคช่ันท่ีคณุไมไดใช ใหกดปุมเมนูคางไว และเลือกแอป
พลิเคช่ัน

การเพิ่มหนวยความจํา
ในการดูพื้นท่ีท่ีใชไดสําหรับขอมลูแตละประเภท เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน >
ตัวจัดไฟล
คณุสมบัติหลายอยางของโทรศัพทใชหนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูล โทรศัพทจะแจง
เตือนเมื่อมีหนวยความจําในตําแหนงหนวยความจําน้ันเหลืออยูนอย

ในการเพิ่มพ้ืนท่ีหนวยความจําของโทรศัพท ใหถายโอนขอมูลไปท่ีการดหนวยความจําท่ี
รองรับ (หากม)ี หรือคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได
ในการลบขอมูลท่ีไมตองการอีกตอไป ใหใชตัวจัดการไฟลหรือเปดแอปพลิเคช่ันของขอมูล
ดังกลาว คุณสามารถลบขอมูลตอไปน้ีได
● ขอความในโฟลเดอรในการรับสงขอความและขอความอีเมลท่ีดึงในศูนยฝากขอความ
● เว็บเพจท่ีจัดเก็บไว
● ขอมูลติดตอ
● บันทึกปฏิทิน
● แอปพลิเคช่ันท่ีอยูในตัวจัดการแอปพลิเคชั่นท่ีคุณไมตองการใชอีกตอไป
● ไฟลการติดตั้ง (.sis หรือ .sisx) ของแอปพลิเคช่ันท่ีไดติดตั้งเรียบรอยแลว โอนสไฟลการ
ตดิตั้งไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได

● ภาพและวิดโีอคลิปในคลังภาพ สํารองไฟลไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได

2. การเริ่มตนใชงาน
ใสซิมการด

ขอสําคัญ:  เพ่ือปองกันอันตรายที่จะเกิดขึน้กับซมิการด ควรถอดแบตเตอรี่ออกกอน
ท่ีคุณจะใสหรือถอดซมิการด

การเริ่มตนใชงาน
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ขอสําคัญ:  อยาใชซมิการดแบบ mini-UICC หรือท่ีเรียกอีกอยางวาซิมการดแบบ
micro หรือซมิการดแบบ micro ท่ีมีอะแดปเตอรแปลง หรือซิมการดท่ีมีคัทเอาทแบบ mini-
UIC (ดูภาพ) ในอุปกรณน้ี ซิมการดแบบ micro มีขนาดเล็กกวาซิมการดท่ัวไป อุปกรณน้ีไม
สนับสนุนการใชซมิการดแบบ micro และการใชซมิการดท่ีใชงานรวมกันไมไดอาจทําใหเกิด
ความเสียหายกับการดหรือตัวเครื่อง รวมท้ังขอมูลท่ีจัดเก็บไวในการดอาจไดรับความเสีย
หาย

อาจมีซิมการดใสไวในเครื่องเรียบรอยแลว หากยังไมไดใสการดหนวยความจํา
ใหปฏบิัติดังน้ี

1. เปดฝาชองใสซิมการด
2. ใสซมิการดลงในชองใสซิมการด ตรวจดูให

แนใจวาหนาสัมผัสของการดหงายขึน้ และมุม
ตัดหันไปทางตัวเครื่อง ใสซมิการดเขาไป

การเร่ิมตนใชงาน
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3. ปดฝาชองใสซิมการด ตรวจดูใหแนใจวาปดฝาสนิทดีแลว
หากไมไดใสซิมการดอยางถูกตอง จะใชโทรศพัทไดในรูปแบบออฟ
ไลนเทาน้ัน

การใสแบตเตอรี่
ปดโทรศัพทและปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่
1. ถอดฝาครอบดานหลัง
2. ใสแบตเตอรี่

การเริ่มตนใชงาน
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3. ในการใสฝาครอบกลับเขาท่ี ใหวางสลักล็อคดานบนเขาไป
ในชอง แลวกดลงจนกระทั่งฝาครอบล็อคเขาท่ี

การใสการดหนวยความจํา
ควรใช การด microSD และ microSDHC ท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia วาใชกับเครื่องรุนน้ีได
เทาน้ัน Nokia ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการรับรองสําหรับการดหนวยความจํา แต
การดบางยี่หออาจไมสามารถใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีไดอยางสมบูรณ การดท่ีใชงาน
รวมกันไมได อาจทําใหการดและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูลท่ีจัดเก็บไว
บนการดสูญหาย

1. เปดฝาชองใสการดหนวยความจํา

การเร่ิมตนใชงาน
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2. ใสการดหนวยความจําท่ีรองรับลงในในชองใสการด ตรวจดูให
แนใจวาหนาสัมผัสของการดหงายขึน้ ดันการดเขาไป คุณจะ
ไดยินเสียงคลิกเมื่อการดล็อคเขาท่ี

3. ปดฝาชองใสการดหนวยความจํา ตรวจดูใหแนใจวาปดฝาสนิท
ดีแลว

การชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจจากโรงงานมาบางแลว หากเคร่ืองแสดงสัญลักษณ
แบตเตอรี่ออน ใหปฏิบัติดังน้ี
1. เสียบอุปกรณชารจท่ีเตารับท่ีผนัง
2. เสียบอุปกรณชารจเขากับโทรศัพท

การเริ่มตนใชงาน
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3. เมื่อเคร่ืองแสดงวามีการชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว ใหถอดอุปกรณชารจออกจาก
โทรศัพท และออกจากเตารับท่ีผนัง

คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กําหนด และคุณสามารถใชโทรศัพท
ระหวางการชารจได หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาท่ีสัญลักษณแสดง
การชารจจะปรากฏขึน้บนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถโทรออกได

เคลด็ลับ: ถอดเครื่องชารจออกจากเตารับท่ีผนังเมื่อไมใชงานอุปกรณชารจ แมไมมี
การเสียบอุปกรณชารจเขากับโทรศัพท แตหากยังเสียบอุปกรณชารจไวกับเตารับ
อุปกรณชารจจะใชพลังงานไฟฟาจากเตารับตอไป

การเร่ิมตนใชงาน
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ปุมและสวนประกอบ

1 — ชองเสียบ Micro USB
2 — ชองเสียบ Nokia AV (3.5 มม.)
3 — ชองเสียบอุปกรณชารจ
4 — ปุมเปด/ปด
5 — หูฟง
6 — หนาจอแบบสัมผัส
7 — เซนเซอรระยะใกล
8 — ปุมระดับเสียง/ซมู
9 — ปุมสื่อ
10 — สวิตชล็อค
11 — ปุมจับภาพ

การเริ่มตนใชงาน
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12 — ปุมสิ้นสุด/วางสาย
13 — ปุมเมนู
14 — ปุมโทร

15 — เลนสกลอง
16 — ลําโพง
17 — ชองใสซมิการด
18 — ชองใสการดหนวยความจํา
19 — ชองรอยสายคลองขอมือ
20 — ไมโครโฟน
21 — สไตลัส
อยาปดทับหนาจอสัมผัสดวยฟลมปองกันหรือเทป

การเร่ิมตนใชงาน
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ปากกา
ฟงกชันบางฟงกชันไดรับการออกแบบมาใหใชงาน
กับปากกา เชน การรับรูลายมือเขียน ปากกาจะติดตั้ง
อยูในฝาดานหลังของโทรศัพท

ขอสําคัญ:  ปากกาที่ใชงานกับโทรศัพท
เคร่ืองน้ี ตองเปนปากกาที่ไดรับการรับรองจาก Nokia
เทาน้ัน การใชปากกาชนิดอ่ืนอาจทําใหการรับประกัน
ของโทรศัพทสิ้นสุดลง และทําใหหนาจอแบบสัมผัส
เสียหายได หลีกเลี่ยงการขดูขดีหนาจอแบบสัมผัส และไมควรใชปากกาหรือดนิสอท่ีใชกัน
ท่ัวไปหรือวัตถุปลายแหลมอื่นๆ เขยีนขอความบนหนาจอแบบสัมผัส

การเปดเครื่อง
1. กดปุมเปด/ปดคางไว
2. หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัส PIN หรือรหัสล็อค ใหคุณปอน

แลวเลือก ตกลง หากตองการลบตัวเลข เลือก  รหัส
ล็อคท่ีกําหนดใหจากโรงงานคือ 12345

3. เลือกตําแหนงท่ีคุณอยู หากคุณเลือกตําแหนงผิดโดยไม
ตั้งใจ ใหเลือก กลับ

4. ปอนวันท่ีและเวลา ขณะท่ีใชรูปแบบเวลาเปน 12 ช่ัวโมง ใน
การสลับระหวาง a.m. กับ p.m. ใหเลือกตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง

การลอ็คปุมและหนาจอสมัผัส
หากตองการล็อคหรือปลดลอ็คหนาจอสัมผัสและปุม ใหเล่ือนสวิตชลอ็คทางดานขางของ
โทรศัพท
เมื่อหนาจอสัมผัสและปุมถูกล็อค หนาจอสัมผัสจะปดการทํางานและใชงานปุมไมได

การเริ่มตนใชงาน
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หนาจอและปุมอาจล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อไมมีการใชงานโทรศัพทในระยะเวลาหน่ึง หาก
ตองการเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับการล็อคหนาจอและปุมโดยอัตโนมัติ ใหเลือก เมนู > การ
ต้ังคา และ โทรศพัท > จัดการโทรศพัท > ปองกันปุมอัตโนมัติ > เวลาลอ็คปุมกด
อัตโนมัติ

หนาจอหลกั
หนาจอหลักเปนจุดเร่ิมตนท่ีคุณสามารถเก็บทางลดัของรายชื่อท่ีสําคัญและทางลัดของแอป
พลิเคช่ันท้ังหมดของคุณ

องคประกอบหนาจออินเตอรแอคทีฟ
หากตองการเปดแอปพลิเคช่ันนาฬิกา ใหเลือกนาฬิกา (1)

หากตองการเปดปฏทิิน หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ใหเลือกวันท่ี
หรือช่ือรูปแบบ (2)

หากตองการดูหรือแกไขการตั้งคาการเช่ือมตอ ( ) หรือหาก
ตองการดูเหตกุารณท่ีไมไดดําเนินการ ใหเลือกมุมบนสุดดานขวา
(3)

หากตองการโทรออก ใหเลือก โทรศัพท หรือ  (4)

หากตองการเปดรายการรายชื่อ ใหเลือก รายชื่อ หรือ  (5)

หากตองการเปดเมนูหลัก ใหกดปุมเมนู (6)

การเริ่มการใชแถบรายชื่อ —  หากตองการเริ่มใชแถบรายชื่อ
และตองการเพ่ิมรายช่ือไปยังหนาจอหลัก ใหเลือก  > ตัว
เลอืก > รายชื่อใหม และทําตามคําแนะนํา

เปลี่ยนทางลดัหรือลกัษณะของหนาจอหลกั —  เลือก เมนู >
การต้ังคา และ สวนบุคคล > หนาจอหลัก

ปุมเพลง —  เม่ือเลนเพลงหรือวิทยุเปนพ้ืนหลัง ปุมเพลง (เลน/
หยุดพัก, ยอนกลับ, ขามไปขางหนา) จะแสดงในหนาจอหลัก
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การเขาใชงานเมนู
หากตองการเขาใชงานเมนู ใหกดปุมเมนู

หากตองการเปดแอปพลิเคช่ันหรือโฟลเดอรในเมนู ใหเลือกรายการน้ัน

การดําเนินการบนหนาจอแบบสัมผัส
การแตะและแตะสองครั้ง
ในการเปดแอปพลิเคช่ันหรือรายการอื่นๆ บนหนาจอสัมผัส คุณสามารถแตะดวยน้ิวหรือใชส
ไตลัส อยางไรก็ตาม การเปดรายการตอไปน้ี ตองใชการแตะสองครัง้

ขอสําคัญ:  ปากกาที่ใชงานกับโทรศัพทเคร่ืองน้ี ตองเปนปากกาที่ไดรับการรับรอง
จาก Nokia เทาน้ัน การใชปากกาชนิดอ่ืนอาจทําใหการรับประกันของโทรศัพทส้ินสุดลง
และทําใหหนาจอแบบสัมผัสเสียหายได หลีกเล่ียงการขูดขีดหนาจอแบบสัมผัส และไมควร
ใชปากกาหรือดินสอท่ีใชกันท่ัวไปหรือวัตถุปลายแหลมอื่นๆ เขียนขอความบนหนาจอแบบ
สัมผัส
● แสดงรายการในแอปพลิเคช่ัน เชน โฟลเดอรฉบับราง ในรายการโฟลเดอรของการรับสง
ขอความ

เคลด็ลับ: เมื่อคุณเปดมุมมองรายการ รายการแรกจะไดรับการไฮไลตไวแลว ใน
การเปดรายการที่ไฮไลตไว แตะหน่ึงคร้ัง

● แอปพลิเคช่ันและโฟลเดอรในเมนูเมื่อใชชนิดมมุมองรายการ
● ไฟลในรายการไฟล เชน ภาพในมุมมองภาพและวิดีโอในคลังภาพ
หากคุณแตะท่ีไฟลหรือรายการที่เหมือนกันหน่ึงคร้ัง จะไมมีการเปด แตจะเปนการ
ไฮไลต ในการดูตัวเลือกท่ีใชไดสําหรับรายการ เลือก ตัวเลอืก หรือหากมี ใหเลือก
ไอคอนจากแถบเครื่องมือ

เลือก
ในเอกสารผูใชน้ี การเปดแอปพลิเคช่ันหรือรายการโดยการแตะหน่ึงหรือสองครั้งจะเรียกวา
"การเลือก" หากคุณตองการเลือกหลายรายการตามลําดับ รายการเมนูท่ีเลือกจะถูกคั่นโดย
ลูกศร ในการเลือก ตัวเลือก > วิธีใช, แตะ ตัวเลือก และแตะ วิธีใช
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ลาก
ในการลาก วางน้ิวหรือสไตลัสของคุณบนหนาจอ และเลื่อนไปรอบหนาจอ ในการเลื่อนขึ้น
ลงในหนาเว็บ ใหลากเพจน้ันดวยน้ิวหรือสไตลัส

การปด
ในการปด ใหเล่ือนน้ิวหรือสไตลัสของคุณไปทางซายหรือขวาอยางรวดเร็วบนหนาจอ  ขณะ
ดูภาพ หากตองการดูภาพถัดไปหรือกอนหนา ใหปดภาพ
ไปทางซายหรือขวาตามลําดับ

การปดเพื่อปลดลอ็คหนาจอสมัผัส —  ในการปลดล็อค
หนาจอสัมผัสโดยไมตองรับสาย ใหปดจากขวาไปซาย
เสียงเรียกเขาจะถูกปดเสียงโดยอัตโนมัต ิในการรับสาย
ใหกดปุมโทรออก หรือหากตองการปฏิเสธสาย ใหกดปุม
วางสาย

การปดเพื่อรับสาย —  ในการรับสายเรียกเขา ใหปดจากซายไปขวา

การปดเพื่อหยุดเสียงปลุก —  ในการหยุดเสียงปลุกท่ีดังขึน้ ใหปดจากซายไปขวา ในการ
เล่ือนปลุก ใหปดจากขวาไปซาย

เล่ือน
ในการเลื่อนขึน้ลงในรายการซึง่มีแถบเลื่อน ใหลากแถบเลื่อน

ในมุมมองบางรายการ คุณสามารถเลื่อนโดยการวางน้ิวหรือสไตลัสของคุณบนรายการ และ
ลากขึ้นลง ในการเลื่อนไปที่รายช่ือ ใหวางน้ิวหรือสไตลัสท่ีรายช่ือ และลากขึ้นลง

เคลด็ลับ: ในการดูคําอธิบายโดยยอของไอคอน ใชน้ิวหรือสไตลัสแตะที่ไอคอน คํา
อธิบายอาจมีในบางไอคอนเทาน้ัน

ไฟพื้นหลังของหนาจอแบบสัมผัส
ไฟพ้ืนหลังของหนาจอแบบสัมผสัจะปดหลังจากไมมีการใชงาน ในการเปดไฟพ้ืนหลังของ
หนาจอ แตะท่ีหนาจอ

หากหนาจอและปุมถูกล็อคอยู การแตะที่หนาจอจะไมเปนการเปดไฟพ้ืนหลัง ในการปลด
ล็อคหนาจอและปุม ใหเล่ือนสวิตชล็อค
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ปุมสือ่
ในการเปดแอปพลเิคช่ัน เชน เคร่ืองเลนเพลง หรือเบราเซอร
เลือกปุมส่ือ ( ) เพ่ือเปดแถบสื่อ และเลือกแอปพลิเคช่ัน

การเปล่ียนเสยีงเรียกเขา
เลือก เมนู > การต้ังคา และ สวนบุคคล > รูปแบบ

คณุสามารถใชรูปแบบเพื่อตั้งคาและกําหนดเสียงเรียกเขา แบบเสียงเตือนขอความ และ
แบบเสียงอ่ืนสําหรับเหตุการณ สภาพแวดลอม หรือกลุมผูโทร ในการปรับตั้งคารูปแบบ ให
ไปยังรูปแบบ และเลือก ตัวเลือก > ปรับต้ังคา

การสนับสนุนของ Nokia
ในการคนหาเวอรชันลาสุดของคูมือน้ี ขอมูลเพ่ิมเติม ดาวนโหลด และบริการท่ีเก่ียวของกับ
ผลิตภัณฑ Nokia โปรดดูท่ี www.nokia.com/support หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของ
คุณ

บริการการตั้งกําหนดคา
ในการดาวนโหลดการตั้งกําหนดคา เชน MMS, GPRS, อีเมล และบริการอ่ืนๆ สําหรับรุน
โทรศัพทของคุณ โปรดดูท่ี www.nokia.co.th/setup

การเริ่มตนใชงาน
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บริการ Nokia Care
ถาคุณตองการติดตอศนูยบริการ Nokia Care ใหดูท่ีรายการศูนยติดตอ
Nokia Care ในประเทศของคุณท่ี www.nokia.co.th/contactus
การซอมบํารุง
สําหรับบริการซอมบํารุง โปรดติดตอศูนย Nokia Care ใกลบานคุณไดท่ีเว็บไซต
www.nokia.co.th/repair

3. โทรศัพทของคุณ
ขนาด
● ปริมาตร: 68 ซซีี
● นํ้าหนัก: 109 กรัม พรอมแบตเตอรี่
● ความยาว: 109 มม.
● ความกวาง: 51 มม.
● ความหนา: 14.5 มม.

การตัง้คาโทรศัพท
เมื่อคุณเปดโทรศัพทคร้ังแรก แอปพลิเคช่ันการตั้งคาโทรศัพทจะปรากฏขึ้น

หากตองการเขาใชแอปพลิเคชั่นการตั้งคาโทรศัพทในภายหลัง เลือก เมนู > แอปพลิฯ >
ต้ังคาเครื่อง
หากตองการตั้งคาการเช่ือมตออุปกรณ ใหเลือก ตัวชวยต้ังคา
ในการถายโอนขอมูลจากโทรศัพท Nokia ท่ีใชงานรวมกันไดไปยังอุปกรณของคุณ ให
เลือก สลับ
ตวัเลือกท่ีมใีหเลือกอาจแตกตางกัน

โทรศัพทของคุณ
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การถายโอนเนื้อหา
คณุสามารถใชแอปพลิเคช่ัน สลับ เพ่ือคัดลอกเน้ือหา เชน เบอรโทรศัพท ท่ีอยู รายการ
ปฏทิิน และรูปภาพจากโทรศัพท Nokia เครื่องกอนของคุณไปยังโทรศพัทของคุณได
ชนิดของเนื้อหาที่สามารถถายโอนไดจะขึ้นอยูกับรุนของอุปกรณตนทางที่ตองการถายโอน
เน้ือหาออกมา หากอุปกรณดังกลาวรองรับฟงกชันการซงิโครไนซ คุณจะสามารถซงิโคร
ไนซขอมูลระหวางอุปกรณท้ังสองได โทรศัพทของคุณจะแจงเตือนในกรณีท่ีอุปกรณเคร่ือง
อ่ืนไมสามารถใชงานรวมกันได
หากโทรศัพทอีกเครือ่งไมสามารถเปดไดโดยไมใสซมิการด คุณสามารถใสซิมการดของ
คณุในโทรศพัทเคร่ืองน้ันได เมื่อคุณเปดโทรศัพทโดยไมมีซิมการด ระบบจะเปดใชรูปแบบ
ออฟไลนโดยอัตโนมัติ และจะสามารถทําการถายโอนใหเสร็จสิ้นได

การถายโอนเนื้อหาคร้ังแรก
1. ในการดึงขอมลูจากโทรศัพทเครื่องอ่ืนเปนคร้ังแรก ใหเลือก เมนู > แอปพลฯิ >
สลับ บนโทรศัพทของคุณ

2. เลือกประเภทการเชื่อมตอท่ีตองการใชถายโอนขอมูล โทรศัพทท้ังสองเคร่ืองตอง
รองรับประเภทการเชื่อมตอท่ีไดเลือกไว

3. หากคุณเลือกประเภทการเชื่อมตอแบบ Bluetooth ใหเช่ือมตอโทรศัพทท้ังสองเครื่อง
หากตองการใหโทรศัพทคนหาอุปกรณอ่ืนดวยการเช่ือมตอ Bluetooth ใหเลือก ทําตอ
เลือกอุปกรณท่ีคุณตองการถายโอนเน้ือหา เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสลงในโทรศัพท
ของคุณ ปอนรหัส (ตัวเลข 1-16 ตัว) แลวเลือก ตกลง จากน้ันปอนรหัสเดียวกันน้ันลง
ในโทรศัพทอีกเคร่ืองหน่ึง และเลือก ตกลง ตอนน้ีโทรศพัทท้ังสองเครื่องจะจับคูกัน
โทรศัพท Nokia รุนกอนๆ บางรุนอาจจะยังไมมีแอปพลิเคช่ันสลับ ในกรณีดังกลาว แอป
พลิเคชั่นสลับจะถูกสงไปยังโทรศพัทอีกเครือ่งในรูปแบบของขอความ ในการติดตั้งแอป
พลิเคชั่นสลับบนโทรศัพทเคร่ืองน้ัน ใหเปดขอความ และทําตามคําแนะนําท่ีปรากฏบน
หนาจอ

4. ท่ีโทรศัพทของคุณ ใหเลือกเน้ือหาที่คุณตองการถายโอนจากโทรศพัทอีกเคร่ือง
เมื่อการถายโอนเร่ิมตน คณุสามารถยกเลกิและกลับมาทําตอในภายหลังได

เน้ือหาจะถูกถายโอนจากหนวยความจําของโทรศัพทเคร่ืองอ่ืนไปยังตําแหนงท่ีเก่ียวของใน
โทรศัพทของคุณ เวลาในการถายโอนจะขึ้นอยูกับจํานวนขอมูลท่ีถายโอน
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สญัลกัษณบนจอภาพ
   กําลังใชโทรศัพทในเครือขาย GSM (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

   คณุมีขอความที่ยังไมไดอานอยางนอยหน่ึงขอความในแฟมขอมูลถาดเขาใน
ขอความ

   คุณมีอีเมลใหมอยูในศูนยฝากขอความระยะไกล

   มีขอความที่รอสงอยูในแฟมขอมูลถาดออก

   คุณมีเบอรท่ีไมไดรับสาย

   ตั้งชนิดเสียงเรียกเขาเปนเงียบ และปดเสียงเตือนขอความและอีเมลไว

   รูปแบบตัง้เวลากําลังทํางาน

   หนาจอสัมผัสและปุมถูกล็อค

   นาฬิกาปลุกกําลังทํางาน

   กําลังใชสายโทรศัพทสายท่ีสอง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

   สายทั้งหมดท่ีโทรเขามาท่ีโทรศัพทจะถกูโอนไปที่เบอรอ่ืน (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) หากคุณมีสายโทรศัพทสองสาย จะมีตัวเลขแสดงสายโทรศัพทท่ีกําลังใชงาน

   มีการตอชุดหูฟงท่ีใชรวมกันไดกับโทรศัพท

   มีการตอเท็กซโฟนท่ีใชรวมกันไดกับโทรศัพท

   การเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS เปดใชงาน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)  แสดง
วาการเช่ือมตอดังกลาวถูกพักไว และ  แสดงวาการเช่ือมตอน้ันมีอยูและนํามาใชได

   การเช่ือมตอขอมูลแบบแพ็คเกตกําลังทํางานเปนสวนหน่ึงของเครือขายท่ีสนับสนุน
EGPRS (บริการเสริมจากระบบเครอื ขาย)  แสดงวาการเชื่อมตอดังกลาวถูกพักไวและ 
แสดงวาการเช่ือมตอน้ันมีอยูและนํามาใชได ไอคอนเหลาน้ีแสดงวาระบบ EGPRS มีอยูใน
เครือขาย แตโทรศัพทของคุณไมจําเปนตองใชการเช่ือมตอ EGPRS เพ่ือถายโอนขอมูล

   เปดการเช่ือมตอ Bluetooth ไว
   กําลังโอนยายขอมูลโดยใชการเช่ือมตอ Bluetooth เม่ือสัญลักษณดังกลาวกะพริบ

แสดงวาโทรศัพทของคุณพยายามจะเชื่อมตอกับอุปกรณอีกเคร่ือง
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   มีการเช่ือมตอ USB
   กําลังดําเนินการซงิค

แถบรายชื่อ
ในการเพิ่มรายชื่อลงในหนาจอหลัก ใหเลือก  > ตัวเลือก > รายช่ือใหม ในหนาจอ
หลัก และทําตามคําแนะนํา

ในการติดตอกับรายช่ือของคณุ ใหเลือกรายช่ือท่ีตองการ และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี 
โทรติดตอรายชื่อ  สงขอความไปยังรายช่ือ  แกไขรายละเอียดของรายช่ือ 
รีเฟรชลิงคขาวของรายชื่อ

ในการดูเหตุการณการสื่อสารที่ผานมากับรายชื่อ ใหเลือกรายช่ือท่ีตองการ ในการดูราย
ละเอียดของเหตุการณการสื่อสาร ใหเลือกเหตุการณท่ีตองการ

หากตองการปดมุมมอง ใหเลือก 

ตําแหนงเสาอากาศ
โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศอยูท้ังภายในและภายนอก หลีกเล่ียงการจับบริเวณเสาอากาศ
โดยไมจําเปนขณะท่ีเสาอากาศกําลังสงหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกําลัง
สงหรือรับสัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพของการสื่อสาร และทําใหมีการใชพลังงานสูงขึ้น
ขณะทํางาน และอาจทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่สั้นลง

โทรศัพทของคุณ
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เสาอากาศของโทรศัพท
เคลื่อนท่ี

เสาอากาศ Bluetooth

รูปแบบออฟไลน
รูปแบบออฟไลนจะชวยใหคุณใชโทรศัพทไดโดยไมตองเช่ือมตอกับเครือขายเซลลูลารไร
สาย เมื่อรูปแบบออฟไลนทํางาน คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณไดโดยไมตองใสซมิการด

การเปดใชงานรูปแบบออฟไลน —  กดปุมเปด/ปดเบาๆ และเลือก ออฟไลน
เม่ือคุณเปดใชงานรูปแบบออฟไลน การเช่ือมตอกับเครือขายเซลลูลารจะปดลง โดยมีการ
ปองกันไมใหมีการรับหรือสงสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุท้ังหมดกับเครือขายเซลลูลาร หาก
คณุพยายามสงขอความโดยใชเครือขายเซลลูลาร ขอความเหลาน้ันจะไปอยูในโฟลเดอร
ถาดออกเพื่อรอสงภายหลัง

ขอสําคัญ:  ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออกหรือรับสาย หรือใชคุณสมบัติ
อ่ืนๆ ท่ีตองอยูในพ้ืนท่ีใหบริการเครือขายเซลลูลาร แตคุณอาจสามารถโทรติดตอเบอรโทร
ฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่องของคุณไวลวงหนาแลวได ในการโทร
ติดตอ คุณตองเปดการใชฟงกช่ันโทรศัพทกอนโดยเปลีย่นแปลงรูปแบบ หากล็อคโทรศัพท
ไว ใหปอนรหัสปลดล็อค
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ปุมลัด
หากตองการสลับระหวางแอปพลิเคช่ันท่ีเปดอยู ใหกดปุมเมนูคางไว หากปลอยใหแอปพลิ
เคช่ันทํางานอยูเปนพ้ืนหลงั จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอร่ีมาก และลดอายุใชงานของ
แบตเตอรี่

หากตองการเริ่มการเช่ือมตอกับเว็บ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในแปนกดโทรศัพท
ใหแตะท่ี 0 คางไว

หากตองการเขาใชงานแอปพลิเคช่ันท่ีมีอยูในแถบสื่อ เชน เคร่ืองเลนเพลงและเว็บเบรา
เซอร ในหนาจอใดก็ตาม กดปุมสื่อ

หากตองการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกดปุมเปด/ปดและเลือกรูปแบบ

หากตองการโทรติดตอระบบฝากขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในแปนกด
โทรศัพท ใหแตะท่ี 1 คางไว

หากตองการเปดรายการเบอรท่ีโทรออกลาสุด ใหกดปุมโทรเม่ืออยูในหนาจอหลัก

หากตองการใชคําส่ังเสียง ในหนาจอหลัก ใหกดปุมโทรคางไว

การควบคมุระดบัเสยีงและลําโพง
หากตองการปรับระดับความดังเมื่อคุณมีสายที่ใชอยูหรือกําลงัฟงคลิปเสียง ใหใชปุมปรับ
ระดับเสียง
ลําโพงในตัวชวยใหคุณพูดและฟงเสียงในระยะที่ไมหางจากเคร่ืองมากนัก โดยไม
จําเปนตองถือโทรศัพทไวใกลๆ หู

หากตองการใชลําโพงขณะสนทนา เลือก ใชงานลําโพง

หากตองการปดลําโพง เลือก ใชงานหูฟงในตัว

การตัง้คาเซนเซอรและการหมุนหนาจอ
เม่ือคุณเปดใชงานเซนเซอรในโทรศัพทของคุณ คณุจะสามารถควบคุมบางฟงกชันไดโดย
การหมุน
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศัพท > ต้ังคาเซนเซอร
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เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● เซนเซอร  — เปดใชงานเซนเซอร
● ควบคุมการหมุน  — เลือก การเงียบเสียงโทร และ การเลื่อนปลกุ เพ่ือปดเสียงสาย
เรียกเขาและเลื่อนการปลุก โดยควํ่าหนาจอโทรศัพทลง เลือกหมุนหนาจออัตโนมัติ
เพ่ือหมุนเน้ือหาในหนาจอแสดงผลโดยอัตโนมัติ เม่ือคุณหมุนเคร่ืองไปทางซายหรือ
พลิกเคร่ืองใหกลับอยูในแนวตั้ง แอปพลิเคช่ันและคุณสมบัติบางอยางอาจไมสนับสนุน
การหมุนเน้ือหาในหนาจอแสดงผล

ลอ็คระยะไกล
ในการปองกันการใชโทรศัพทของคุณโดยไมไดรับอนุญาต คุณสามารถล็อคเครื่องและ
การดหนวยความจําของคุณจากระยะไกลโดยใชขอความตัวอักษร คุณตองระบุขอความตัว
อักษร และล็อคเคร่ืองของคุณ โดยการสงขอความไปยังเคร่ือง ในการปลดล็อคเคร่ือง คุณ
ตองมีรหัสล็อค
ในการเปดการล็อคระยะไกล และกําหนดขอความตัวอักษร เลือก เมนู > การต้ังคา และ
โทรศพัท > จัดการโทรศัพท > ความปลอดภัย > โทรศัพทและซิมการด > ลอ็ค
โทรศพัทจากระยะไกล > เปดใชงานแลว แตะท่ีฟลดปอนขอความเพื่อปอนขอความ
เลือก  และตรวจสอบขอความ ปอนรหัสล็อค

ชุดหูฟง
คณุสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงหรอืหูฟงท่ีใชรวมกันไดเขากับโทรศัพทของคุณ คุณอาจตอง
เลือกโหมดสายเคเบิล
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คําเตือน:  เมื่อคุณใชชุดหูฟง ความสามารถในการรับฟง
เสียงรอบดานของคุณอาจไดรับผลกระทบ อยาใชชุดหูฟงหากมี
โอกาสทําใหเกิดอันตรายตอความปลอดภยัของคุณ
อยาเช่ือมตอผลิตภัณฑท่ีสรางสัญญาณออก เน่ืองจากผลิตภัณฑน้ี
อาจทําใหเคร่ืองเสียหายได อยาเช่ือมตอแหลงสัญญาณท่ีมีกําลัง
ไฟฟาเขากับชองเสียบ Nokia AV
หามเช่ือมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอ่ืนๆ เขากับชองเสียบ
Nokia AV นอกเหนือจากท่ีไดรับอนุมัติโดย Nokia ใหใชงานกับ
เคร่ืองน้ีได โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดับเสียง

การใสสายคลองขอมือ
เคลด็ลับ: รอยสายเพลคทรัมสไตลัส
เขากับโทรศัพทเ ชนเดียวกับสายคลอง
ขอมือ
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การถอดซิมการด
1. ถอดฝาครอบดานหลังโดยการยก

จากทางปลายดานบนของเครื่อง
2. ถอดแบตเตอรี่
3. เปดฝาชองใสซิมการด วางปลาย

ัสในชองเปดใตแบตเตอรี่ และ
ดนัซิมการดไปดานขางเพ่ือเล่ือน
ออกจากชอง ดึงซิมการดออกมา

4. ใสฝาครอบแบตเตอรีแ่ละฝาครอบดานหลังกลับเขาท่ี

การถอดการดหนวยความจํา
ขอสําคัญ:  หามถอดการดหนวยความจําออกกลางคันเมื่อยังมีการใชการดอยู การ
ําดังกลาวอาจทําใหการดหน วยความจําและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําให

ขอมูลท่ีจัดเก็บไวบนการดเสียหายได
1. หากเครื่องเปดอยู กอนท่ีคุณจะถอดการดหนวยความจํา ใหกดปุมเปด/ปด และเลือก
นํา การดความจําออก

2. เมื่อ นํา การดหนวยความจําออก? บางแอปพลิเคชั่นจะถูกปด ปรากฏขึ้น ใหเลือก
ใช

3. เมื่อ นํา การดหนวยความจําออกและกด "ตกลง" ปรากฏขึน้ ใหเปดฝาชองใสการด
หนวยความจํา
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4. กดท่ีการดหนวยความจําเพ่ือปลดการดออกจากชอง
5. ดึงการดหนวยความจําออก หากเครื่องเปดอยู ใหเลือก ตกลง

4. การโทรออก
หนาจอสมัผัสในระหวางการโทร
โทรศัพทของคุณมีพร็อกซิมิตี้เซนเซอร เพ่ือเปนการยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่และ
ปองกันการกดปุมโดยมิไดตั้งใจ หนาจอสัมผัสจะปดใชงานระหวางการโทรโดยอัตโนมัติเม่ือ
คุณถือโทรศัพทไวใกลกับหูของคุณ
อยาบังบริเวณพร็อกซิมิตี้เซนเซอร ตัวอยางเชน การปดดวยฟลม
หรือเทปปองกันรอยขูดขีด

การโทร 
1. ในหนาจอหลัก เลือก โทรศพัท เพ่ือเปดแปนหมุน และปอนเบอรโทรศัพท รวมท้ังรหัส

พ้ืนท่ี หากตองการลบตัวเลข ใหเลือก C
สําหรับการโทรออกตางประเทศ ใหเลือก * สองครั้งท่ีเคร่ืองหมาย + (ซึ่งแทนรหัสการ
โทรออกตางประเทศ) และปอนรหัสประเทศ รหัสพ้ืนท่ี (ไมตองใสเลข 0 นําหนาแลวแต
กรณี) และเบอรโทรศัพท

2. หากตองการโทรออก ใหกดปุมโทร
3. ในการวางสาย (หรือยกเลิกการโทรออก) ใหกดปุมวางสาย

การกดปุมวางสายเปนการวางสายสนทนาทุกคร้ัง แมวาแอปพลิเคช่ันอ่ืนจะทํางานอยู

หากตองการโทรออกจากรายการรายชื่อ เลือก เมนู > รายชื่อ ไปยังช่ือท่ีตองการ หรือ
เลือกชองคนหา ปอนตัวอักษรหรืออักขระตัวแรกของชื่อ และไปที่ช่ือน้ัน หากตองการโทร
ติดตอรายช่ือ กดปุมโทรออก หากคุณจัดเก็บเบอรหลายๆ เบอรสําหรับรายช่ือใดรายชื่อ
หน่ึง ใหเลือกเบอรท่ีตองการจากรายการ และกดปุมโทร
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ระหวางการโทร
ในการปดหรือเปดเสียงไมโครโฟน เลือก  หรือ 

ในการพักสายหรือกลับมาใชสายที่พักไว เลือก  หรือ 

ในการสลับไปท่ีเครื่อง เลือก 

ในการวางสาย เลือก 

ในการสลับระหวางสายที่ใชงานและสายที่พักไว เลือก ตัวเลือก > สลับ
เคลด็ลับ: เมื่อคุณมีสายสนทนาที่ใชเพียงสายเดยีวเทาน้ัน หากตองการพักสาย กด
ปุมโทร ในการเปดใชสายท่ีพักไว กดปุมโทรอีกคร้ัง

ในการสงสตรงิสัญญาณเสียง DTMF (เชน รหัสผาน) เลือก ตัวเลือก > สง DTMF ปอน
สตริง DTMF หรือคนหาไดในรายชื่อ หากตองการปอนตัวอักษรขณะรอสาย (w) หรือตัวอักษร
เมื่อตองการหยุดสายช่ัวคราว (p) กดปุม * ซ้ําๆ ในการสงสัญญาณเสียง ใหเลือก ตกลง คุณ
สามารถเพิ่มสัญญาณเสียง DTMF ใหกับหมายเลขโทรศัพทหรือฟลด DTMF ในรายละเอียด
ของท่ีติดตอ

ในการวางสายที่ใช และแทนที่โดยการตอบรับสายที่รออยู เลือก ตัวเลอืก > แทนท่ี

ในการวางสายของคุณท้ังหมด เลือก ตัวเลือก > วางสายทั้งหมด
ตวัเลือกหลายตัวซึง่คุณสามารถใชไดขณะสนทนา คือ บริการเสริมจากระบบเครือขาย

ศนูยฝากขอความเสียง 
ในการโทรไปยังศูนยขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก โทรศพัท
และเลือกกด 1 คางไว
1. หากตองการเปลีย่นเบอรโทรศัพทของศูนยขอความเสียงของคุณ ใหเลือก เมนู > การ
ต้ังคา และ การโทร > โทรศนูยฝาก ศูนยขอความ และเลือก ตัวเลอืก > เปลี่ยน
เบอร

2. ปอนเบอร (ท่ีไดรับจากผูใหบริการเสริมระบบเครือขายของคุณ) และเลือก ตกลง
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รับหรือปฏิเสธสาย
ในการรับสาย ใหกดปุมโทร

ในการปดเสียงเรียกเขาของสายเรียกเขา ใหเลือก 

ในการรับสายเมื่อล็อคทัชสกรีนอยู ใหปด รับสาย จากซายไปขวา

คณุสามารถสงขอความตัวอักษรไดโดยไมตองปฏิเสธสาย เพ่ือแจงใหผูโทรทราบวาคุณไม
สามารถรับสายได ในการสงขอความตอบกลบั ใหเลือก สงขอความ แกไขขอความตัว
อักษร และกดปุมโทร

หากคุณไมตองการรับสาย ใหกดปุมวางสาย หากคุณเปดใชฟงกชัน โอนสาย > สาย
สนทนา > ถาไมวาง ในการตั้งคาโทรศัพทเพ่ือโอนสาย การปฏเิสธสายเรียกเขาก็จะโอน
สายไดเชนกัน

ในการปลดล็อคทัชสกรีน ใหปด ปลดลอ็ค จากขวาไปซายและตอบรับหรือปฏิเสธสาย

ในการเปดใชตัวเลือกขอความตัวอักษรและเขยีนขอความตอบกลับมาตรฐาน เลือก เมนู >
การต้ังคา และ การโทร > โทร > ปฏิเสธสายดวยขอความ และ ขอความปฏิเสธ

การประชุมสาย
เคร่ืองของคุณรองรับการประชุมสายไดสูงสุดหกคน รวมทั้งตัวคุณ
1. โทรออกไปยังผูรวมสายรายแรก
2. ในการโทรไปยังผูรวมสายรายอื่น ใหเลือก ตัวเลือก > โทรออกใหม สายแรกจะถูกพัก

ไว
3. เมื่อมีการรับสายใหม ในการเชิญผูเขารวมคนที่หน่ึงเขารวมการประชุม เลือก 

ในการเพิ่มบุคคลใหมในสาย โทรหาผูเขารวมรายอื่น และเพ่ิมสายใหมในการประชุมสาย
ในการสนทนาสวนตัวกับหน่ึงในผูเขารวม เลือก 
ไปท่ีผูเขารวม และเลือก  การประชุมสายจะถูกพักสายที่เคร่ืองของคณุ ผูเขารวมราย
อ่ืนสามารถทําการประชุมตอได
ในการกลับไปท่ีการประชุมสาย เลือก 
ในการยกเลิกผูเขารวม เลือก  ไปท่ีผูเขารวม และเลือก 
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4. เพ่ือหยุดการประชุมสาย กดปุมวางสาย

การโทรดวนเบอรโทรศพัท
ในการเปดใชงานการโทรดวน เลือก เมนู > การต้ังคา และ การโทร > โทร > การโทร
ดวน
1. ในการกําหนดเบอรโทรศัพทใหกับปุมตัวเลขปุมใดปุมหน่ึง ใหเลือก เมนู > การต้ังคา

และ การโทร > การโทรดวน
2. ไปท่ีปุมท่ีคุณตองการกําหนดเบอรโทรศัพท และเลือก ตัวเลือก > กําหนด

1 กําหนดไวสําหรับศูนยขอความเสียง

หากตองการโทรในหนาจอหลัก ใหเลือก โทรศพัท และเลือกปุมท่ีกําหนดไว และกดปุม
โทร

หากตองการโทรในหนาจอหลักขณะใชงานการโทรดวน เลือก โทรศัพท และเลือกปุมท่ี
กําหนดคางไว

สายเรียกซอน 
คณุสามารถรับสายไดขณะท่ีกําลังใชสายอื่นอยู

ในการเปดใชการรอสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก เมนู > การตั้งคา และ
การโทร > โทร > สายเรียกซอน
1. ในการรับสายเรียกซอน ใหกดปุมโทร สายแรกจะถูกพักสายไว
2. ในการสลบัระหวางสองสาย ใหเลือก ตัวเลอืก > สลับ
3. เมื่อตองการวางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุมวางสาย
4. ในการวางสายทั้งสองสาย ใหเลือก ตัวเลือก > วางสายทั้งหมด

การโทรออกโดยใชเสยีง
โทรศัพทของคุณจะสรางรายการเสียงสําหรับรายช่ือโดยอัตโนมัติ ในการฟงรายการเสียง
สังเคราะห ใหเลือกรายช่ือ และ ตัวเลือก > รายละเอียดรายการเสียง เล่ือนไปที่ราย
ละเอียดของรายช่ือ และเลือก ตัวเลือก > เลนรายการเสียง
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การโทรออกโดยใชรายการเสียง

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิดปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในท่ีท่ี
มเีสียงดังหรอือยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังน้ันจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียง
อยางเดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม
เมื่อคุณใชการโทรออกดวยเสียง ลําโพงจะเริ่มทํางาน ใหถือโทรศัพทหางจากตัวเล็กนอย
เมื่อคุณพูดรายการเสียง
1. ในการเร่ิมตนการโทรดวยเสียง ในหนาจอหลัก ใหกดปุมโทรคางไว หากมีการเสียบชุดหู

ฟงท่ีใชงานรวมกันไดซึ่งมีปุมชุดหูฟง ใหกดปุมชุดหูฟงคางไวเพ่ือเร่ิมการโทรดวยเสียง
2. จะมีเสียงดังขึน้สั้นๆ และ พูดตอนน้ี จะปรากฏขึน้ เปลงเสียงพูดชื่อท่ีจัดเก็บไวของราย

ช่ือน้ันๆ อยางชัดเจน
3. โทรศัพทจะเลนรายการเสียงสังเคราะหสําหรับรายช่ือท่ีจดจําไดในภาษาของเครื่องท่ี

เลือกไว และแสดงช่ือและหมายเลขโทรศัพท ในการยกเลิกการโทรดวยเสียง ใหเลือก
หยุด

หากมีการจัดเก็บหมายเลขหลายรายการสําหรับหน่ึงช่ือ คณุสามารถเปลงเสียงพูดช่ือและ
ประเภทของหมายเลข เชน หมายเลขโทรศัพทมือถือหรือหมายเลขโทรศัพท ไดเชนกัน

บันทกึ 
แอปพลิเคช่ันบันทึกจะจดัเก็บขอมลูประวัติการส่ือสารของโทรศัพท เคร่ืองจะบันทึกขอมูล
สายที่ไมไดรับและสายที่ไดรับ ก็ตอเมื่อระบบเครือขายรองรับฟงกชันเหลาน้ี และเครื่องเปด
อยูและอยูในพ้ืนท่ีบริการ

เบอรโทรลาสุด
เลือก เมนู > บนัทึกฯ และ เบอรโทรลาสุด

ในการดูสายที่ไมไดรับ สายที่ไดรับ และสายที่โทรออก เลือกเบอรที่ไมไดรับ, เบอรที่รับ
สาย หรือ เบอรที่โทรออก

เคลด็ลับ: หากตองการเปดดูรายการเบอรท่ีโทรออกในหนาจอหลัก กดปุมโทร

บนแถบเครื่องมือ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

การโทรออก

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 39



●  โทร  — โทรไปยังรายช่ือท่ีตองการ
●  สรางขอความ  — สงขอความไปยังรายช่ือท่ีตองการ
●  เปดรายชื่อ  — เปดรายการรายชื่อ

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
● จัดเก็บไปยังรายชื่อ  — จัดเก็บเบอรโทรศัพทท่ีไฮไลตจากรายการเบอรโทรลาสุดให
กับรายช่ือของคุณ

● ลบรายการ  — ลางรายการเบอรโทรลาสุดท่ีเลือก
● ลบ  — ลางเหตุการณท่ีไฮไลตในรายการเลือก
● การต้ังคา  — เลือก เวลาเก็บบันทึกการใช และระยะเวลาที่จะใหจัดเก็บรายการติดตอ
สื่อสารทั้งหมดในบันทึก หากคุณเลือก ไมเก็บบันทึกการใช จะไมมีการเก็บขอมูลใดๆ
ในบันทึก

ขอมูลแบบแพคเก็ต
เลือก เมนู > บนัทึกฯ

คณุอาจตองชําระคาบริการการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตตามจํานวนขอมูลท่ีสงและรับ ในการ
ตรวจสอบจํานวนขอมูลท่ีสงหรือรับระหวางการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต เลือก ตัวนับแพค
เก็ต > ขอมูลท่ีสงทั้งหมด หรือ ขอมูลที่รับทั้งหมด

ในการลบขอมูลท่ีสงและรับ เลือก ตัวเลือก > ลางตัวนับ คุณตองมีรหัสลอ็คเพ่ือลางขอมูล

เวลาการโทร
เลือก เมนู > บนัทึกฯ

ในการดูระยะเวลาโดยประมาณของการโทรลาสุด รวมท้ังการโทรออกและการรับสาย เลือก
เวลาการโทร

การดูรายการติดตอส่ือสารทกุรายการ
เลือก เมนู > บนัทึกฯ

หากตองการเปดบันทึกท่ัวไปที่คุณสามารถตรวจสอบสายสนทนา ขอความตัวอักษร หรือ
การเช่ือมตอขอมูลท่ีเคร่ืองลงทะเบียนไวท้ังหมด ใหเลือกแท็บบันทึกท่ัวไป  รายการ
ยอยตางๆ เชน ขอความตัวอักษรท่ีแบงสงออกไปมากกวาหน่ึงคร้ัง และการเชื่อมตอขอมูล
แบบแพคเก็ตจะถูกเก็บรวบรวมไวเปนรายการติดตอสื่อสารเพียงรายการเดียว การเช่ือมตอ
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กับศูนยฝากขอความ ศูนยฝากขอความมัลติมีเดีย หรือเว็บเพจจะแสดงไวเปนการเช่ือมตอ
ขอมูลแบบแพคเก็ต

หากตองการดูปริมาณขอมูลท่ีมีการถายโอนและระยะเวลาที่ใชในการเชื่อมตอขอมูลแพค
เก็ต ใหเล่ือนไปยังเหตุการณขาเขาหรอืขาออกที่ระบุโดย GPRS และเลือก ตัวเลือก > ดู

ตัวอยางเชน หากตองการคัดลอกหมายเลขโทรศัพทจากบันทึกไปยังคลิปบอรด และวางลง
ในขอความตัวอักษร ใหเลือก ตัวเลือก > ใชเบอร > คัดลอก

ในการกรองบันทึก เลือก ตัวเลือก > ตัวกรอง และตัวกรอง

หากตองการตั้งเวลาเก็บบันทึก ใหเลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > เวลาเก็บบันทึกการ
ใช หากคุณเลือก ไมเก็บบันทึกการใช เคร่ืองจะลบขอมูลบันทึก ขอมูลการโทรลาสุด และ
รายงานผลการสงขอความทั้งหมดอยางถาวร

5. การเขียนขอความ
คุณสามารถปอนตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษไดหลายวิธี แปนพิมพบนหนาจอจะชวย
ใหคุณปอนอักขระโดยการแตะดวยน้ิวหรือใชสไตลัส โหมดการรับรูลายมือใหคุณเขียนตัว
อักษรไดโดยตรงบนหนาจอโดยใชสไตลัสเปนเสมือนปากกา โหมดการรับรูดวยลายมืออาจ
ใชไดในบางภาษาเทาน้ัน
แตะท่ีชองปอนขอความใดๆ เพ่ือปอนตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ
โทรศัพทของคณุสามารถเติมคําใหสมบูรณไดตามพจนานุกรมท่ีมีอยูในตัวสําหรับภาษาที่
ใชปอนขอความที่เลือก นอกจากนี้โทรศัพทยังเรียนรูคําศัพทใหมๆ จากการปอนขอมูลของ
คุณอีกดวย

แปนพิมพเสมือนจริง
คณุสามารถใชแปนพิมพเสมือนจริงในโหมดแนวนอน

ในการเปดใชแปนพิมพเสมือนจริง เลือก  > QWERTY เต็มหนาจอ
เม่ือใชแปนพิมพเสมือนจริงในโหมดเต็มหนาจอ คณุสามารถใชน้ิวของคุณเพ่ือเลือกปุม
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1 — ปด - ปดแปนพิมพเสมือนจริง
2 — เมนูการปอน – เปดตัวเลือกการปอนแบบสัมผัสเพ่ือเขาสูคําสั่ง เชน ภาษาท่ีใชเขียน
3 — แปนพิมพเสมือนจริง
4 — ปุม Shift และ caps lock – ในการปอนอักษรตัวพิมพใหญเมื่อเขยีนอักษรตัวพิมพเล็ก
หรือกลับกัน เลือกปุมกอนการปอนตัวอักษร หากตองการเปดใช caps lock เลือกปุมสอง
คร้ัง เสนใตปุมแสดงถึงการเปดใช caps lock
5 — ตัวอักษร
6 — ตัวเลขและอักขระพิเศษ
7 — อักขระท่ีมีเคร่ืองหมายพิเศษ
8 — Space bar
9 — ยาย - ยายเคอรเซอร
10 — Backspace
11 — Enter - เล่ือนเคอรเซอรไปท่ีแถวถัดไปหรือฟลดการปอนขอความ ฟงกชันเพ่ิมเติมขึน้
อยูกับบริบทปจจุบัน (เชน ในฟลดเว็บแอดเดรสของเว็บเบราเซอร จะเปนไอคอน Go)
12 — โหมดการปอน - เลือกโหมดการปอน เมื่อคณุแตะท่ีรายการใดๆ หนาจอวิธีการปอน
ปจจุบันจะปด และท่ีเลือกไวจะเปดขึน้

ปุมกดตัวเลขและตัวอักษร
ปุมกดเสมือนจริง
ปุมกดเสมือนจริง (ปุมกดตัวอักษรและตัวเลข) ชวยใหคุณสามารถปอนอักขระไดเหมือน
กับท่ีคุณเคยปอนบนปุมกดแบบเดมิท่ีมีตัวเลขบนปุม
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1 — ปด - ปดปุมกดเสมือนจริง (ปุมกดตัวอักษรและตัวเลข)
2 — เมนูการปอน - เปดเมนูปอนแบบสัมผัสซึง่รวมถึงคําสั่ง เชน ใชงานตัวชวยสะกดคํา
และ ภาษาที่ใชเขียน
3 — สัญลักษณการปอนขอความ - เปดหนาตางปอปอัพ ซึง่คุณสามารถเปดหรือปดการใช
งานโหมดชวยสะกดคําอัตโนมัติ เปลี่ยนระหวางอักขระตัวพิมพใหญกับตวัพิมพเล็ก และ
สลับระหวางโหมดตัวอักษรและตัวเลข
4 — โหมดปอนขอมูล - เปดหนาตางปอปอัพ ซึง่คุณสามารถเลือกโหมดปอนขอมูลไดใน
หนาตางน้ี เมื่อคุณแตะท่ีรายการ หนาจอวิธีการปอนขอมูลปจจุบันจะปดลง และวิธีการปอน
ขอมูลท่ีเลือกไวจะเปดขึน้ โหมดปอนขอมูลท่ีมีใหเลือกอาจแตกตางกันไปขึน้อยูกับวามีการ
เปดใชงานโหมดปอนขอมูลอัตโนมัติ (การตั้งคาเซนเซอร) หรือไม
5 — ปุมลูกศร - เล่ือนซายหรือขวา
6 — Backspace
7 — ตัวเลข
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8 — ดอกจัน - เปดตารางอักขระพิเศษ
9 — Shift - เปลี่ยนระหวางตัวพิมพใหญกับตัวพิมพเล็ก เปดหรือปดใชงานโหมดชวยสะกด
คําอัตโนมัต ิและสลับระหวางโหมดตัวอักษรและตัวเลข

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
แตะปุมตัวเลข (1-9) ซ้ําๆ จนกวาตัวอักษรท่ีตองการจะปรากฏ โดยปุมตัวเลขแตละปุมจะมี
ตัวอักษรอยูมากกวาท่ีปรากฏบนปุมน้ันๆ

หากตัวอักษรตัวถัดไปอยูในปุมเดียวกับปุมท่ีคุณใชอยู ใหรอจนกระท่ังเคอรเซอรปรากฏขึน้
(หรือเลื่อนเคอรเซอรไปขางหนาเพ่ือสิ้นสุดระยะเวลารอปอนท่ีกําหนดไว) หลังจากน้ันให
ปอนตัวอักษร

ในการเวนวรรค ใหแตะ 0 ในการเลื่อนเคอรเซอรไปยังบรรทดัถัดไป ใหแตะ 0 สามครั้ง

ระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ
ดวยระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ คุณสามารถปอนคําใดๆ ดวยการเลือกปุมเดียว ระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติขึน้อยูกับพจนานุกรมในตัวซึ่งคุณสามารถเพิ่มคําใหมได ระบบชวยสะกด
คําอัตโนมัติมีในบางภาษาเทาน้ัน
1. ในการเปดใชการปอนขอความแบบชวยสะกดคําสําหรับทุกโปรแกรมแกไขขอความใน

เคร่ือง เลือก  > ใชงานตัวชวยสะกดคํา คุณยังสามารถเลือก  > ใชงานตัว
ชวยสะกดคํา

2. ในการเขียนคําท่ีตองการ ใชปุม 2-9 เลือกแตละปุมหน่ึงคร้ังสําหรับหน่ึงตัวอักษร
ตัวอยางเชน เขยีน "Nokia" เมื่อเลือกพจนานุกรมภาษาอังกฤษ เลือก 6 สําหรับ N, 6
สําหรับ o, 5 สําหรับ k, 4 สําหรับ I และ 2 สําหรับ a
การแนะนําคําจะเปลีย่นหลังจากการกดแตละปุม

3. เมื่อคุณเขยีนคําเสร็จแลว ใหยายเคอรเซอรไปทางขวาเพื่อยืนยัน หรือเลือก 0 เพ่ือเพ่ิม
ชองวาง
หากคําไมถูกตอง เลือก * ซ้ําๆ เพ่ือดูคําท่ีตรงกันท่ีพบในพจนานุกรม
หากอักขระ ? ปรากฏ หลังคํา แสดงวาไมมีคําน้ันอยูในพจนานุกรม ในการเพ่ิมคําลงใน
พจนานุกรม เลือก สะกด ปอนคําโดยใชการปอนตัวอักษรแบบปกติ และเลือก ตกลง คํา
จะถูกเพ่ิมไวในพจนานุกรม เม่ือพจนานุกรมเต็ม คําใหมจะแทนท่ีคําท่ีเพ่ิมท่ีเกาท่ีสุด
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4. เร่ิมการเขยีนคําถัดไป

การสลับโหมดขอความ
หากตองการปดใชงานระบบชวยสะกดคําอัตโนมัตขิองโปรแกรมแกไขท้ังหมดในโทรศัพท
ของคุณ ใหเลือก  > ไมใชงานตัวชวยสะกดคํา หรือแตะ # สองครั้งอยาง
รวดเร็ว หรือ คุณสามารถเลือก  > ตัวชวยสะกดคํา > ปด

ระบบชวยสะกดคําภาษาไทย
ในการเขียนขอความภาษาไทย เชน ขอความตัวอักษร ใหเลือกเมนูขอความ และเลือกเพ่ือ
สรางขอความตัวอักษรใหม เลือกหนาตางขอความ และ  > ภาษาที่ใชเขียน และภาษา
ไทย ไอคอน  จะปรากฏขึ้น

ตัวอยางเชน หากตองการเขยีนขอความ "คิดถึง U ;-)" ใหทําตามขัน้ตอนตอไปน้ี
1. แตะ 1 สี่คร้ังเพ่ือเลือก ค
2. แตะ * และเลือกสระสําหรับ คิ
3. แตะ 5 หน่ึงคร้ังเพ่ือเลือก ด
4. แตะ 5 สามครั้งเพ่ือเลือก ถ
5. แตะ * และเลือกสระสําหรับ ถึ
6. แตะ 2 สองครั้งเพ่ือเลือก ง
7. เลือก  > ภาษาที่ใชเขียน และภาษาอังกฤษเพ่ือเปลีย่นเปนตัวพิมพใหญภาษา

อังกฤษ และแตะ 0 เพ่ือเวนวรรค
8. แตะ 8 สองครั้งเพ่ือเลือก U
9. แตะ 0 เพ่ือเวนวรรค
10. แตะ * เลือก ;
11. แตะ * เลือก –
12. แตะ * เลือก )
หมายเหตุ:
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ตามลักษณะการใชภาษาไทยแลว เสียงสระหรอืเสียงพยัญชนะจะใสไดตอเมื่อมีตัวอักษร
ไทยนําอยูแลวเทาน้ัน
เฉพาะโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีมีเมนูภาษาไทยเทาน้ัน จึงจะรับขอความภาษาไทยได

การตัง้คาการปอนแบบสมัผัส
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศัพท > ปอนแบบสัมผัส
หากตองการแกไขการตั้งคาการปอนขอความสําหรับหนาจอแบบสัมผัส เลือกตัวเลือกตอไปน้ี

● ภาษาที่ใชเขียน  — กําหนดวาจะรับรูอักขระภาษาใดในการเขียนดวยลายมือของคุณ
และลักษณะโครงสรางแปนพิมพเสมือน

● ความเร็วในการเขียน  — เลือกความเร็วในการเขยีน
● เสนบรรทัด  — แสดงหรือซอนคําแนะนําในพื้นท่ีการเขียน บรรทัดนําจะชวยใหคุณเขียน
เสนตรง และใหเคร่ืองรับรูการเขียน

● ความกวางของเสนปากกา  — เลือกความกวางของเสนปากกาสําหรับขอความที่เขียน
ดวยสไตลัส

● สีที่ใชเขียน  — เลือกสีสําหรับขอความที่เขยีนดวยสไตลัส
● การคนหาที่ปรับได  — การคนหาที่ปรับได
● ปรับเทียบคาหนาจอสมัผัส  — ปรับเทียบคาหนาจอสัมผัส

6. รายช่ือ
คณุสามารถจัดเก็บและอัพเดตขอมูลรายช่ือ เชน หมายเลขโทรศัพท ท่ีอยูบาน หรือท่ีอยู
อีเมลของรายชื่อได คุณสามารถเพิ่มเสียงเรียกเขาสวนตัวหรือภาพยอใหกับบคุคลในรายชื่อ
ได คุณยังสามารถสรางกลุมรายช่ือ ซึง่สามารถทําใหคุณสงขอความตัวอักษรหรือสงอีเมล
ใหผูรับไดหลายคนพรอมกัน
ในการเปดรายการรายชื่อ ในหนาจอหลัก ตามลักษณะหนาจอหลัก ใหเลือก รายช่ือ หรือ

การจัดเก็บและการแกไขชื่อและหมายเลขโทรศัพท
1. ในการเพ่ิมรายช่ือใหมในรายการรายชื่อ ใหแตะ 
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2. แตะท่ีชองเพ่ือปอนขอมูลในชอง ในการปดการปอนขอความ เลือก  ปอนขอมูลใน
ชองท่ีคุณตองการ แลวเลือก เรียบรอย

ในการแกไขรายชื่อ ใหเลือกรายช่ือและ ตัวเลือก > แกไข

แถบเครื่องมือรายชื่อ
บนแถบเครื่องมือรายการรายชื่อ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
●  โทร  — โทรติดตอรายช่ือท่ีตองการ
●  สรางขอความ  — สงขอความไปยังรายช่ือท่ีตองการ
●  รายช่ือใหม  — สรางรายชื่อใหม

การจัดการชื่อและหมายเลขโทรศพัท
ในการคัดลอกหรือลบรายช่ือ หรือการสงรายช่ือเปนนามบัตรไปท่ีเคร่ืองอ่ืน ใหแตะท่ีรายช่ือ
คางไว และเลือก คัดลอก, ลบ หรือ สงนามบัตร
ในการลบรายชื่อหลายๆ รายการพรอมกัน เลือก ตัวเลือก > เลอืก/ไมเลือก เพ่ือเลือกราย
ช่ือท่ีตองการ และในการลบ ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบ
ในการฟงรายการเสียงท่ีกําหนดใหรายช่ือ ใหเลือกรายช่ือ และ ตัวเลอืก > รายละเอียด
รายการเสยีง > ตัวเลอืก > เลนรายการเสยีง
กอนจะตอสายโดยใชรายการเสียง โปรดสังเกตวา:
● รายการเสียงไมไดขึน้อยูกับภาษา แตจะขึน้อยูกับเสียงของผูพูด
● คณุตองพูดช่ือใหตรงกับท่ีคณุบันทึกไว
● รายการเสียงจะไวตอเสียงรอบขาง ควรบันทึกเสียงและโทรออกโดยใชรายการเสียงในที่
เงียบ

● ชื่อท่ีสั้นมากจะบันทึกไมได ใหใชชื่อท่ียาวพอประมาณ และอยาใชช่ือซ้ํากันกับหมาย
เลขอ่ืนๆ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิดปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในท่ีท่ี
มเีสียงดังหรอือยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังน้ันจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียง
อยางเดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม
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เบอรโทรศัพทและทีอ่ยูที่เปนคาเร่ิมตน
คณุสามารถกําหนดหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูเร่ิมตนใหกับรายช่ือได หากรายชื่อมี
หมายเลขหลายหมายเลขหรือท่ีอยูหลายที่ คุณสามารถโทรหรือสงขอความไปยังหมายเลข
โทรศัพทหรือท่ีอยูท่ีแนนอนของรายชื่อไดโดยงาย นอกจากน้ียังมีการใชหมายเลขเริ่มตน
ในการโทรดวยเสียงอีกดวย
1. ในรายการรายชื่อ ใหเลือกรายช่ือ
2. เลือก ตัวเลอืก > ที่ต้ังไว
3. เลือกคาเร่ิมตนท่ีคุณตองการเพ่ิมหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยู และเลือก กําหนด
4. เลือกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูท่ีคุณตองการกําหนดใหเปนคาเร่ิมตน
5. ในการออกจากมุมมองเร่ิมตนและจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง ใหแตะตรงขางนอกมุมมอง

น้ัน

เสียงเรียกเขา รูปภาพ และขอความการโทรสําหรับราย
ชื่อ
คณุสามารถกําหนดเสียงเรียกเขาสําหรับรายช่ือหรือกลุม และรูปภาพและขอความการโทร
สําหรับรายช่ือได เมื่อรายชื่อโทรเขาเครื่องของคุณ เคร่ืองจะเลนเสียงเรียกเขาท่ีเลือกไว
และแสดงขอความการโทรหรือรูปภาพ (หากมีการแสดงเบอรโทรศัพทของผูโทรเขาและ
โทรศัพทของคณุจดจําเบอรดังกลาวได)

ในการกําหนดเสียงเรียกเขาสําหรับรายช่ือหรือกลุมรายช่ือ ใหเลือกรายช่ือหรือกลุมรายช่ือ
และ ตัวเลอืก > เสียงเรียกเขา และเสียงเรียกเขา

ในการกําหนดขอความการโทรสําหรับรายช่ือ ใหเลือกรายช่ือ และ ตัวเลอืก > เพิ่ม
ขอความการโทร แตะท่ีชองขอความเพ่ือปอนขอความการโทร และเลือก 

หากตองการเพ่ิมรูปภาพสําหรับรายช่ือท่ีจัดเก็บไวในหนวยความจําเครื่อง เลือกรายช่ือ, ตัว
เลอืก > เพิ่มรูปภาพ และภาพจากคลังภาพ

ในการเอาเสียงเรียกเขาออก ใหเลือก แบบเสยีงที่ต้ังไว จากรายการเสียงเรียกเขา

หากตองการดู เปลี่ยน หรือลบรูปภาพออกจากรายชื่อ ใหเลือกรายช่ือ, ตัวเลอืก >
รูปภาพ และตัวเลือกท่ีตองการ

รายช่ือ
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การคดัลอกรายชื่อ
หากคุณเปดรายการรายชื่อเปนคร้ังแรก เคร่ืองจะถามคุณวาตองการคดัลอกชื่อและเบอรจาก
ซมิการดไปยังเคร่ืองของคุณหรือไม

เมื่อจะเริ่มการคัดลอก ใหกด ตกลง

หากคุณไมตองการคัดลอกรายชื่อจากซิมการดไปยังเคร่ืองของคณุ เลือก ยกเลกิ เคร่ืองจะ
ถามคุณวาตองการดูรายชื่อซิมการดในไดเรกทอรีรายช่ือหรือไม ในการดูรายช่ือ เลือก
ตกลง รายการรายชื่อจะเปดออก และช่ือท่ีจัดเก็บไวในซมิการดจะแสดงดวย 

บริการซิม
หากตองการทราบเกี่ยวกับความพรอมใชงานและขอมูลเก่ียวกับการใชบริการซมิ โปรด
ติดตอผูจําหนายซิมการด หรือติดตอผูใหบริการเครือขายหรือผูจําหนายอ่ืนๆ

รายช่ือในซมิ
ในการตั้งคาใหช่ือและเบอรโทรท่ีจัดเก็บไวในซิมการดแสดงขึน้ในรายการรายชื่อ เลือก ตัว
เลอืก > การต้ังคา > รายชื่อที่จะแสดง > ความจําซิม คุณสามารถเพิ่มและแกไขราย
ช่ือในซมิ หรือโทรหารายชื่อเหลาน้ันได

หมายเลขที่คุณจัดเก็บไวในรายการรายชื่ออาจไมไดรับการจัดเก็บลงในซิมการดโดย
อัตโนมัต ิในการจัดเก็บหมายเลขลงในซมิการด เลือกรายช่ือและ ตัวเลือก > คัดลอก >
ความจําซิม

ในการเลอืกวาจะจัดเก็บรายช่ือใหมท่ีคุณปอนลงในเคร่ืองหรือซิมการด เลือก ตัวเลือก >
การต้ังคา > ความจําจัดเก็บที่ต้ังไว > ความจําเครื่อง หรือ ความจําซิม

การจํากัดหมายเลขการโทรออก
เลือก เมนู > รายชื่อ และ ตัวเลือก > หมายเลขซิม > รายช่ือจํากัดเบอร
ดวยบริการจํากัดหมายเลขการโทรออก คณุจะสามารถจํากัดการโทรออกจากโทรศัพทของ
คณุไปท่ีหมายเลขโทรศัพทท่ีกําหนดไวเทาน้ัน แตไมใชซมิการดทุกใบจะสนับสนุนบริการ
จํากัดโทร สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอผูใหบริการของคุณ
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เม่ือคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยท่ีใชควบคุมการโทร (จํากัดการโทร,
เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) อาจโทรออกไดเฉพาะเบอรโทรฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้ง
ไวในเครื่องของคุณ การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถใชงานพรอมกันได
คุณตองใชรหัส PIN2 เพ่ือใชหรือยกเลิกการใชการจํากัดการโทรออกหรือแกไขรายชื่อการ
จํากัดการโทรออกของคุณ โปรดติดตอขอรหัส PIN2 จากผูใหบริการของคุณ
เลือก ตัวเลือก และเลอืกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● ใชงานจํากัดเบอร  — เปดใชงานการจํากัดหมายเลขการโทรออก
● ยกเลกิจํากัดเบอร  — ปดการใชงานการจํากัดหมายเลขการโทรออก
● รายช่ือใหมในซิม  — ปอนรายชื่อและหมายเลขโทรศัพทท่ีอนุญาตใหโทรออก
● เพิ่มจากรายชื่อ  — คัดลอกรายชื่อจากรายการของรายชื่อไปยังรายการของการจํากัด
หมายเลขการโทรออก

ในการสงขอความแบบอักษรไปใหกับรายช่ือบนซมิในขณะท่ียังใชบริการจํากัดหมายเลข
การโทรออก คุณจะตองเพ่ิมหมายเลขศูนยฝากขอความแบบอักษรลงในรายการจํากัด
หมายเลขการโทรออก

7. ขอความ
หนาจอหลักเมนูการรับสงขอความ
เลือก เมนู > ขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

หากตองการสรางขอความใหม เลือก ขอความใหม
เคลด็ลับ: หากตองการหลีกเล่ียงการเขยีนขอความที่คุณสงบอยๆ ซ้ําไปซ้ํามา ใหใช
ขอความในแฟมขอมูล แบบขอความ ในแฟมขอมูลของฉัน คุณยังสามารถสรางและ
บันทึกแบบขอความของคุณเองได

เมนูการรับสงขอความ ประกอบดวยแฟมขอมูลตอไปน้ี
●  ถาดเขา  — ขอความที่ไดรับ ยกเวนอีเมลและขอความจากระบบจะถูกจัดเก็บไวท่ีน่ี
●  โฟลเดอรของฉัน  — การจัดการขอความของคุณไปยังแฟมขอมูล

●  ศูนยขอความ  — เช่ือมตอกับศูนยรับสงขอความระยะไกลของคุณเพ่ือรับขอความ
อีเมลใหม หรือดูขอความอีเมลท่ีรับกอนหนาน้ีแบบออฟไลนก็ได

●  ฉบับราง  — ขอความฉบับรางท่ีไมไดสงจะถูกจัดเก็บไวท่ีน่ี

ขอความ
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●  สงแลว  — ขอความสุดทายท่ีสง ยกเวนขอความที่สงดวยการเช่ือมตอ Bluetooth
จะจัดเก็บไวท่ีน่ี คณุสามารถเปลี่ยนจํานวนขอความที่จะจัดเก็บในแฟมขอมูลน้ี 

●  ถาดออก  — ขอความที่รอสงจะจัดเก็บไวในถาดออกชั่วคราว เชน เมื่อโทรศัพทของ
คุณอยูนอกพ้ืนท่ีใหบริการ

●  รายงานการสง  — คุณสามารถขอใหระบบเครือขายสงรายงานผลการสงขอความ
ตัวอักษร รวมทั้งขอความมัลติมีเดียท่ีคุณสงใหคุณทราบได (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

การเขียนและสงขอความ
เลือก เมนู > ขอความ

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเม่ือเปดอานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวร
ท่ีเปนอันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ีอาจทําความเสียหายตอโทรศพัทหรือพีซีของคณุ
กอนท่ีคุณจะสามารถสรางขอความมัลติมีเดียหรือเขียนเมลได คณุตองกําหนดการตัง้คาการ
เช่ือมตอท่ีถูกตอง
ขนาดของขอความ MMS อาจจํากัดตามเครือขายแบบไรสาย หากไฟลภาพท่ีแทรกมีขนาด
เกินขีดจํากัดน้ี เคร่ืองอาจกําหนดใหภาพมีขนาดเล็กลงเพ่ือใหสามารถสงทาง MMS ได
เฉพาะเคร่ืองท่ีมีคุณสมบัติท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ันท่ีจะรับและแสดงขอความมัลตมิีเดียได
ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทท่ีรับขอความ
ตรวจสอบการจํากัดขนาดของเมลจากผูใหบริการ หากคุณพยายามท่ีจะสงขอความอีเมลท่ีมี
ขนาดเกินคาจํากัดของเซิรฟเวอรอีเมล ขอความจะถูกเก็บไวในโฟลเดอรถาดออก และ
โทรศัพทจะพยายามสงขอความดังกลาวอีกเปนระยะๆ ในการสงอีเมลจะตองใชการเชื่อมตอ
ขอมูล และการที่โทรศัพทพยายามสงอีเมลอีกอยางตอเน่ืองอาจมีการคิดคาบริการจากผูให
บริการของคุณ คุณสามารถลบขอความดังกลาวในโฟลเดอรถาดออกได หรือยายขอความ
น้ันไปยังโฟลเดอรฉบับราง
การรับสงขอความจําเปนตองใชบริการเครือขาย

การสงขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดีย —  เลือก ขอความใหม

การสงขอความเสยีงหรือขอความอีเมล —  เลือก ตัวเลือก > สรางขอความ และตัว
เลือกท่ีเก่ียวของ

การเลือกผูรับหรือกลุมจากรายการรายชื่อ —  เลือก  จากแถบเครื่องมือ
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การปอนหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอีเมลดวยตนเอง —  แตะท่ีชอง ถึง

การปอนหัวขออีเมลหรือขอความมัลติมีเดีย —  ปอนลงในชอง หัวขอ หากมองไมเห็น
ชอง หัวขอ ใหเลือก ตัวเลือก > ชองเพิ่มเติม เพ่ือเปลี่ยนชองท่ีสามารถมองเห็นได

การเขียนขอความ —  แตะท่ีชองขอความ

การเพิ่มออปเจ็กตลงในขอความหรืออีเมล —  เลือก  และชนิดของเนื้อหาที่
เก่ียวของ ชนิดของขอความอาจเปลี่ยนเปนขอความมัลติมีเดียตามเน้ือหาที่แทรก

การสงขอความหรืออีเมล —  เลือก  หรือกดปุมโทรออก

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรท่ีมีความยาวมากกวาความยาวที่
กําหนดของขอความเดียว สําหรับขอความที่มีความยาวมาก เคร่ืองจะแบงสงขอความออก
เปนสองขอความขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามน้ัน สําหรับตัวอักษรท่ีมีเคร่ืองหมาย
เสียงหนัก เคร่ืองหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใชพ้ืนท่ีมากขึน้ ซึง่
อาจจํากัดจํานวนตัวอักษรท่ีสามารถสงเปนขอความเดยีวไดนอยลง

ถาดรับขอความเขา
การรบัขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และ ถาดเขา
ในโฟลเดอรถาดเขา  แสดงถึงขอความตัวอักษรท่ียังไมไดอาน  ขอความมัลติมีเดียท่ี
ยังไมอาน  ขอความเสียงท่ียังไมอาน และ  ขอมูลท่ีรับผานการเช่ือมตอ Bluetooth
เมื่อคุณไดรับขอความ  และ 1 ขอความใหม แสดงในหนาจอหลัก ในการเปดขอความ
เลือก แสดง ในการเปดขอความในโฟลเดอรถาดเขา ใหเลือกขอความ ในการตอบขอความ
ท่ีไดรับ เลือก ตัวเลือก > ตอบกลบั

ขอความมัลติมีเดีย

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเม่ือเปดอานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวร
ท่ีเปนอันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ีอาจทําความเสียหายตอโทรศพัทหรือพีซีของคณุ
คณุอาจไดรับการแจงเตือนวามีขอความมัลติมีเดียรออยูในศูนยฝากขอความมัลติมีเดีย ใน
การเริ่มการเช่ือมตอ GPRS เพ่ือดึงขอความไปไวท่ีโทรศัพทของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก >
ดึง
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เม่ือคุณเปดขอความมัลติมีเดีย ( ) คณุอาจเห็นภาพและขอความ สัญลักษณ  จะปรากฏ
ขึน้หากมีเสียงรวมอยูในขอความ หรือ  หากมีวิดีโอรวมอยูในขอความ ในการเปดเสียง
หรือวิดีโอ ใหเลือกเครื่องหมาย

ในการดูออปเจ็กตสื่อท่ีรวมอยูในขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลือก > ออปเจ็กต

หากขอความน้ันมีการนําเสนอในรูปแบบมัลติมีเดียรวมอยูดวย สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น
ในการเปดการนําเสนอ ใหเลือกเครื่องหมาย 

ขอมูล, การตั้งคา และขอความบรกิารเว็บ
โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความที่ประกอบดวยขอมูลตางๆ ไดหลายรูปแบบ เชน
นามบัตร เสียงเรียกเขา โลโกระบบ รายการปฏิทิน และการแจงเตือนอีเมล นอกจากนี้ คุณ
อาจไดรับคาติดตั้งในรูปแบบของขอความสําหรับกําหนดคาจากผูใหบริการ

หากตองการบันทึกขอมูลจากขอความ เลือก ตัวเลือก และเลือกตัวเลือกท่ีตองการ
ขอความบริการเว็บเปนการแจงขอมูล (เชน หัวขอขาว) และอาจมีขอความแบบตัวอักษรหรือ
ลิงคดวย โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพ่ือสอบถามขอมูลเก่ียวกับการใชงานและการ
สมัครเปนสมาชิก

การตัง้คาอีเมล
ในการตั้งคาอีเมล เลือก เมนู > ขอความ และ ศนูยขอความ
คณุสามารถตั้งคาบัญชีอีเมลไดหลายบัญชี ตัวอยางเชน บญัชีอีเมลสวนบุคคลและบัญชี
อีเมลของบริษัท
ในการตั้งคาอีเมลจากหนาจอหลัก ใหเลือกปลั๊กอินท่ีสัมพันธกัน หรือในการตั้งคาบัญชี
อีเมล เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ตัวชวยตั้งคา

บริการอีเมล
บริการอีเมลบนโทรศัพท Nokia จะถายโอนอีเมลจากที่อยูอีเมลปจจุบันของคุณไปยัง
โทรศัพทของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถอาน ตอบกลับ และจัดการอีเมลของคุณไดขณะ
เดินทาง บริการดังกลาวยงัสามารถทํางานรวมกับผูใหบริการอีเมลอินเทอรเน็ตจํานวนมากที่
ใหบริการอีเมลสวนบุคคล อาจมีการเรียกเก็บคาบริการดานขอมูลในการใชบริการ สําหรับ
ขอมูลเก่ียวกับคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
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การต้ังคาอีเมลบนโทรศัพท Nokia ของคุณ
1. เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ตัวชวยต้ังคา
2. เมื่อเปดใชตัวชวยตั้งคาคร้ังแรก ตวัชวยจะขอใหคุณกําหนดการตั้งคาอีเมลหลังจากการ

ตั้งคาผูใหบริการ หากคุณใชตัวชวยตั้งคามากอนแลว ใหเลือก การตั้งคาอีเมล
3. ยอมรับขอตกลงและเง่ือนไขเพ่ือเปดใชบริการอีเมล
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี nokia.com/messaging

ศนูยฝากขอความ
การกาํหนดการตั้งคาอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ และ ศนูยขอความ
ในการใชอีเมล คณุตองกําหนดจุดเช่ือมตออินเทอรเน็ต (IAP) ท่ีถูกตองในโทรศัพท และ
กําหนดการตั้งคาอีเมลของคุณใหถูกตอง
คุณตองมีบัญชีอีเมลอ่ืน ทําตามคําแนะนําท่ีผูใหบริการศนูยฝากขอความระยะไกลและผูให
บริการอินเทอรเน็ต (ISP) ของคุณใหไว
หากคุณเลือก ขอความ > ศูนยขอความ และยังไมไดตั้งคาบัญชีอีเมลของคุณ เคร่ืองจะ
ขอใหคุณตั้งคา ในการเริ่มสรางการตั้งคาอีเมลโดยใชคําแนะนําจากศูนยฝากขอความ เลือก
เร่ิม
เมื่อคุณสรางศูนยฝากขอความใหม ช่ือท่ีคุณตัง้ใหแกศูนยฝากขอความน้ันจะแทนที่ศูนย
ฝากขอความในหนาจอหลักของขอความ คณุสามารถมีศนูยฝากขอความไดสูงสุด 6 ศูนย

การเปดศูนยฝากขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยขอความ
เม่ือคุณเปดศูนยฝากขอความ เคร่ืองจะถามวาคุณตองการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความหรือ
ไม

ในการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความของคุณและดึงขอมูลหัวเร่ืองหรือขอความของอีเมล
ใหม เลือก ใช เมื่อคุณดขูอความแบบออนไลน คณุจะเช่ือมตอกับศูนยฝากขอความระยะ
ไกลอยางตอเน่ืองผานการเช่ือมตอขอมูล

ในการดูขอความอีเมลท่ีดึงมากอนหนาน้ีแบบออฟไลน เลือก ไม
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ในการสรางขอความอีเมลใหม ใหเลือก ตัวเลอืก > สรางขอความ > อีเมล
เมื่อคุณออนไลนอยู หากตองการยุติการเช่ือมตอขอมูลกับศูนยฝากขอความระยะไกล ให
เลือก ตัวเลือก > ตัดเชื่อมตอ

การดึงขอความอเีมล
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยฝากขอความ
หากคุณออฟไลนอยู ใหเลือก ตัวเลือก > เช่ือมตอ เพ่ือเปดการเช่ือมตอกับศูนยฝาก
ขอความระยะไกล

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเม่ือเปดอานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวร
ท่ีเปนอันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ีอาจทําความเสียหายตอโทรศพัทหรือพีซีของคณุ
1. เมื่อคุณมีการเช่ือมตอท่ีเปดอยูกับศนูยฝากขอความระยะไกล เลือก ตัวเลือก > ดึง
อีเมล > ใหม เพ่ือดึงขอความใหมท้ังหมด ที่เลอืก เพ่ือดึงเฉพาะขอความที่เลือก
เทาน้ัน หรือ ท้ังหมด เพ่ือดึงทุกขอความจากศูนยฝากขอความ
ในการหยุดดึงขอความ เลือก ยกเลกิ

2. ในการปดการเช่ือมตอ และดูขอความอีเมลแบบออฟไลน เลือก ตัวเลือก > ตัดเชื่อม
ตอ

3. หากตองการเปดขอความอีเมล เลือกท่ีขอความ หากยังไมไดดึงขอความอีเมลและคุณ
ออฟไลนอยู เคร่ืองจะถามคุณวาตองการดึงขอความน้ีจากศูนยฝากขอความหรือไม

ในการดูสิ่งท่ีแนบมากับอีเมล ใหเปดขอความ และเลือกชองสิ่งท่ีแนบที่แสดงไวดวย  หาก
ยังไมไดดึงสิ่งท่ีแนบมาท่ีโทรศัพท เลือก ตัวเลือก > ดึง

ในการดึงขอความอีเมลโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลอืก > การต้ังคาอีเมล > ดึงหัวขอ
โดยอัตโนมัติ
การตั้งคาโทรศัพทใหดงึอีเมลโดยอัตโนมัติอาจทําใหเกิดการสงขอมูลจํานวนมากผาน
ระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรบัขอมูลเก่ียวกับคาใช
จายในการสงขอมูล

การลบขอความอเีมล
เลือก เมนู > ขอความ และศูนยฝากขอความ
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ในการลบเนื้อหาของขอความอีเมลจากโทรศัพท ขณะท่ียังคงเก็บไวในศูนยฝากขอความ
ระยะไกล เลือก ตัวเลือก > ลบ > โทรศพัทเทาน้ัน
โทรศัพทจะแสดงหัวขออีเมลในศูนยฝากขอความระยะไกล ถึงแมวาคุณจะลบเน้ือหา
ขอความออกไป แตหัวขออีเมลจะยังคงอยูในเครื่องของคุณ หากคุณตองการลบหัวขอออก
ดวย คุณตองเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรขณะลบขอความออกจากโทรศัพทและศูนยฝาก
ขอความระยะไกล หากไมมีการเช่ือมตอกับเซริฟเวอร หัวขอจะถูกลบเมื่อคุณทําการเช่ือม
ตอจากโทรศัพทไปยังศูนยฝากขอความระยะไกลอีกคร้ังเพ่ืออัพเดตสถานะ

ในการลบอีเมลออกจากโทรศัพทและศูนยฝากขอความระยะไกล เลือก ตัวเลือก > ลบ >
โทรศพัทและเซิรฟเวอร

หากตองการยกเลิกการลบอีเมลท่ีไดทําเครือ่งหมายเพื่อท่ีจะลบออกจากโทรศัพทและ
เซิรฟเวอรระหวางการเช่ือมตอคร้ังตอไป ( ) เลือก ตัวเลอืก > เรียกคืน

การยกเลิกการเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความ
เมื่อคุณออนไลน ในการยุติการเชื่อมตอขอมูลกับศูนยฝากขอความระยะไกล ใหเลือก ตัว
เลอืก > ตัดเชื่อมตอ

Mail for Exchange
Mail for Exchange ชวยใหคุณสามารถรับอีเมลเก่ียวกับงานของคุณในโทรศัพทของคุณได
คณุสามารถอานและตอบกลับอีเมลของคุณ ดูและแกไขสิ่งท่ีแนบท่ีใชงานรวมกันได ดู
ขอมูลปฏิทิน รบัและตอบกลับคําขอประชุม กําหนดการประชุม รวมท้ังดู เพ่ิม และแกไข
ขอมูลรายช่ือได
ActiveSync
การใช แอปพลิเคช่ัน Mail for Exchange จะถูกจํากัดไวเฉพาะการซงิโครไนซขอมูล PIM
แบบ Over-the-Air ระหวางโทรศัพท Nokia กับเซิรฟเวอร Microsoft Exchange ท่ีไดรับ
อนุญาต
คุณสามารถตั้งคา Mail for Exchange ไดก็ตอเม่ือบริษัทของคุณมี Microsoft Exchange
Server เทาน้ัน นอกจากน้ี ผูดูแลระบบไอทีของบริษัทตองมี Mail for Exchange ท่ีเปดใชงาน
สําหรับบัญชีของคุณ
กอนท่ีจะเริ่มตั้งคา Mail for Exchange โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีขอมลูตอไปน้ี
● ID อีเมลของบริษัท
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● ชื่อผูใชเครือขายของท่ีทํางานของคุณ
● รหัสผานเครือขายของท่ีทํางานของคุณ
● ชื่อโดเมนเครือขายของคุณ (ติดตอแผนก IT ของบริษัท)
● ชื่อเซิรฟเวอร Mail for Exchange ของคุณ (ติดตอแผนก IT ของบริษัท)
คุณอาจตองปอนขอมูลอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการดังกลาว ท้ังน้ีขึน้กับการตั้งกําหนดคา
เซิรฟเวอร Mail for Exchange ของบริษัทคุณ หากคุณไมทราบขอมูลท่ีถูกตอง โปรดติดตอ
แผนก IT ของบริษัท
เมื่อใช Mail for Exchange อาจจําเปนตองใชรหัสล็อค รหัสล็อคท่ีระบบตั้งไวในเครื่องของ
คุณคือ 12345 แตผูดูแลระบบไอทีของบริษัทอาจกําหนดรหัสอ่ืนไวใหคุณ
คณุสามารถเขาถึงและปรับเปลี่ยนรปูแบบและการตั้งคาของ Mail for Exchange ในการตั้งคา
ขอความ

การดขูอความบนซิมการด
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > ขอความซิม
กอนท่ีคุณจะสามารถดูขอความในซิมได คุณตองคัดลอกขอความดังกลาวไปยังแฟมขอมูล
ในโทรศัพทของคุณกอน
1. เลือก ตัวเลอืก > เลอืก/ไมเลอืก > เลอืก หรือ เลอืกท้ังหมด เพ่ือเลือกขอความ
2. เลือก ตัวเลอืก > คัดลอก รายการแฟมขอมูลจะเปดขึน้
3. ในการเร่ิมการคัดลอก เลือกแฟมขอมูล ในการดูขอความ ใหเปดแฟมขอมูล

ขอความจากระบบ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > ขอความจากระบบ
ขอความจากระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถรับขอความในหัวขอ
ตางๆ เชน สภาพอากาศหรือสภาพจราจร จากผูใหบริการของคุณได โปรดติดตอผูใหบริการ
เก่ียวกับหัวขอท่ีมีใหบริการและหมายเลขหัวขอท่ีเก่ียวของ บริการน้ีอาจไมมีในบางภมูิภาค

คําสั่งบริการ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > คําสัง่บริการ

ขอความ
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คําส่ังบริการ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ทําใหคุณสามารถปอนและสงคําขอบริการ
(หรือเรียกวาคําสั่ง USSD) เชน คําสั่งการใชส ําหรับบริการเสริมจากระบบเครือขาย ไปยังผใูห
บริการของคุณได บริการน้ีอาจไมมีในบางภูมิภาค

การตัง้คาขอความ
การตั้งคาตางๆ อาจไดรับการกําหนดคาไวในโทรศัพทของคุณแลว หรือคุณอาจไดรับการ
ตัง้คาในรูปแบบขอความ ในการปอนการตั้งคาดวยตนเอง ใหปอนขอมูลในชองท่ีชองท่ี
กํากับดวย ตองระบุ หรือเคร่ืองหมายดอกจัน
ผูใหบริการอาจตั้งคาจุดเช่ือมตอหรือศูนยขอความบางรายการหรือท้ังหมดใหกับโทรศัพท
ของคุณไวลวงหนาแลว และคุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง สราง แกไขหรือลบคาเหลาน้ัน
ได

การตั้งคาขอความแบบตัวอักษร
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การต้ังคา > ขอความตัวอักษร
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
● ศนูยขอความ  —  ดูรายการศูนยรับสงขอความที่มีอยูท้ังหมดท่ีถูกกําหนดไวแลว
● ศนูยขอความที่ใช  —  เลือกศูนยรับสงขอความที่ใชสําหรับสงขอความแบบตัวอักษร
● การเขารหัสอักขระ  —  ในการใชการแปลงตัวอักษรเปนระบบเขารหัสอ่ืนเม่ือเปนไป
ได เลือก การสนับสนุนท่ีลดลง

● รับรายงาน  —  เลือกวาจะใหเครือขายสงรายงานการนําสงขอความของคุณหรือไม
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● อายุขอความ  —  เลือกระยะเวลาที่ศูนยรับสงขอความจะสงขอความใหอีกคร้ังหากสง
คร้ังแรกไมสําเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไมสามารถสงขอความไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ขอความจะถูกลบออกจากศูนยรับสงขอความ

● สงขอความเปน  — โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ หากตองการทราบวาศูนยขอความ
สามารถแปลงขอความตัวอักษรเปนรูปแบบอื่นๆ เหลาน้ีไดหรือไม

● การเชื่อมตอท่ีเลือก  —  เลือกการเช่ือมตอท่ีจะใช
● ตอบผานศูนยเดิม  — เลือกวาคุณตองการใหสงขอความตอบกลับโดยใชหมายเลข
ของศูนยรับสงขอความเดียวกันหรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ขอความ
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การตั้งคาขอความมัลติมีเดยี
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การต้ังคา > ขอความมัลติมีเดีย
เลือกจากรายการดังตอไปน้ี:
● ขนาดรูปภาพ  — กําหนดขนาดของภาพในขอความมลัติมีเดีย
● โหมดการสราง MMS  — หากคุณเลือก แนะนํา อุปกรณจะแจงใหทราบถาคุณพยายาม
จะสงขอความที่ผูรับอาจไมมีการสนับสนุน หากคุณเลือก จํากัด เคร่ืองจะปองกันไมให
คณุสงขอความท่ีอาจไมไดรับการสนับสนุน หากตองการรวมเนื้อหาไวในขอความโดย
ไมมีการแจงเตือน ใหเลือก วาง

● จุดเชื่อมตอที่ใช  — เลือกจุดเช่ือมตอท่ีจะใชเปนการเช่ือมตอท่ีตองการ
● การดึงมัลติมีเดีย  — เลือกวิธีการรับขอความที่ตองการ หากมี หากตองการรับขอความ
โดยอัตโนมัตใินเครือขายโฮมของคุณ ใหเลือก อัตโนมัติเครือขายบาน ภายนอกเครือ
ขายโฮมของคุณ คุณไดรับการแจงเตือนวามีขอความที่จะดงึไดในศนูยขอความ
มัลติมีเดีย หากคุณเลือก อัตโนมัติทุกคร้ัง โทรศัพทของคุณจะดําเนินการเช่ือมตอ
ขอมูลแพคเก็ตท่ีใชงานอยูโดยอัตโนมัติเพ่ือดึงขอความทั้งในและนอกเครอืขายโฮมของ
คุณ เลือก ดวยตนเอง เพ่ือดึงขอความมัลติมีเดียจากศนูยขอความดวยตนเอง หรือ ปด
เพ่ือปองกันการรับขอความมัลติมีเดียใดๆ การดึงขอมูลอัตโนมัติอาจไมไดรับการ
สนับสนุนในบางภูมิภาค

● อนุญาตขอความนิรนาม  — ปฏเิสธขอความจากผูสงท่ีไมระบุนาม
● รับโฆษณา  — รับโฆษณาที่เปนขอความมัลติมีเดีย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
● รับรายงาน  — แสดงสถานะของขอความที่สงในบันทึก (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

● ปฏิเสธการสงรายงาน  — ปองกันไมใหโทรศัพทของคุณสงรายงานการสงของ
ขอความที่ไดรับ

● อายุขอความ  — เลือกระยะเวลาที่ศูนยขอความจะสงขอความของคุณใหมหาก
พยายามสงครั้งแรกไมสําเร็จ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไมสามารถสง
ขอความไปยังผูรับภายในระยะเวลานี้ได ขอความจะถกูลบออกจากศูนยขอความ

โทรศัพทจําเปนตองใชการสนับสนุนของเครือขายเพ่ือระบุวามีการรบัหรืออานขอความที่สง
แลว ขอมูลน้ีอาจเช่ือถือไมไดในบางครั้งขึ้นอยูกับเครือขายและสถานการณอ่ืนๆ

การตั้งคาอีเมล
การจัดการศนูยฝากขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การต้ังคา > อีเมล
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ในการเลือกศนูยฝากขอความที่คุณตองการใชเพ่ือสงและรับอีเมล เลือก ศูนยฝาก
ขอความที่ใช และศูนยฝากขอความ

ในการลบศูนยฝากขอความและขอความในนั้นออกจากโทรศัพทของคณุ เลือก ศูนยฝาก
ขอความ แตะท่ีศูนยฝากขอความที่จะลบออก หากยังไมมีการไฮไลตไว และเลือก ตัว
เลอืก > ลบ

ในการสรางศูนยฝากขอความใหม เลือก ศูนยฝากขอความ > ตัวเลือก > ศนูยฝาก
ขอความใหม ช่ือท่ีคุณตั้งใหศูนยฝากขอความใหมน้ันจะแทนท่ีศูนยฝากขอความในหนา
จอหลักของขอความ คณุสามารถมีศนูยฝากขอความไดสูงสุด 6 ศูนย

เลือก ศนูยฝากขอความ และศูนยฝากขอความเพื่อเปลี่ยนการตั้งคาการเช่ือมตอ การตั้งคา
ผูใช การตั้งคาการดึงขอมูล และการตั้งคาการดึงขอมูลอัตโนมัติ

รายชื่อ Ovi
เกีย่วกับรายชื่อ Ovi
คุณสามารถใชรายช่ือ Ovi ตดิตอกับผูคนท่ีมีความหมายตอคณุมากท่ีสุดไดตลอดเวลา
คนหารายชื่อ และพบปะเพื่อนๆ ในชุมชน Ovi ติดตอเพ่ือนๆ ของคุณ ไมวาจะเปนการ
สนทนา แลกเปลี่ยนสถานที่และสถานะของคุณ ตลอดจนตดิตามวาเพ่ือนของคุณกําลังทํา
อะไรและอยูท่ีไหนไดอยางงายดาย คุณยังสามารถสนทนากับเพ่ือนท่ีใช Google Talk™ ได
อีกดวย
นอกจากนี้คุณยังสามารถซงิครายช่ือ ปฏทิิน และเน้ือหาอื่นๆ ระหวางโทรศัพท Nokia กับ
Ovi.com ขอมูลสําคัญของคุณจะไดรับการจัดเก็บและปรับใหเปนขอมูลปจจุบันท้ังในเครื่อง
ของคุณและบนเว็บ คุณสามารถใชรายช่ือ Ovi ในการจัดการรายการรายชื่อของคุณไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และมั่นใจไดวารายชื่อของคุณไดรับการจัดเก็บไวบน Ovi.com
คุณตองมีบัญชี Nokia ในการใชบริการน้ี สรางบัญชีบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีของคณุ หรือ
เขาไปที่ www.ovi.com บนเครื่องพีซีของคุณ
การใชรายช่ือ Ovi อาจเก่ียวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูให
บริการ โปรดติดตอขอขอมูลเก่ียวกับคาบริการการรับสงขอมูลไดจากผูใหบริการเครือขาย
ของคุณ

การเริม่ตนใชรายช่ือ Ovi
เลือก รายชื่อ และเปดแท็บ Ovi
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บริการรายชื่อ Ovi เปนสวนหน่ึงของ Ovi และใชขอมูลบัญชีเดียวกัน
หากคุณยังไมเคยใช Ovi และบริการท่ีมีอยู ในการเริ่มตนใชแอปพลิเคช่ันรายช่ือ Ovi คุณตอง
ลงทะเบียนกับ Ovi โดยสรางบัญชี Nokia
การสรางบัญช ีNokia
1. เลือก สนทนา Ovi และเมื่อระบบแจงขอ ใหคุณเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต
2. ปอนขอมูลท่ีจําเปน
3. ในมุมมองรูปแบบของฉัน ใหปอนขอมูลรูปแบบของคุณ ช่ือและนามสกุลของคุณเปน

ขอมูลบังคับ
4. เลือก เรียบรอย
หากคุณลงทะเบียนกับ Ovi โดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือแลว คุณสามารถ
เร่ิมใชรายช่ือ Ovi ดวยขอมูลบัญชีเดียวกันได
การลงชื่อเขาใชรายช่ือ Ovi และเปดใชบริการ —  เลือก สนทนา Ovi แลวปอนช่ือผูใช
และรหัสผานของคุณ หากคุณยังไมไดใหขอมูลรูปแบบของคุณสําหรับรายช่ือ Ovi ใหดําเนิน
การ และเลือก เรียบรอย ช่ือและนามสกุลของคณุเปนขอมูลบังคับ

การเชื่อมตอกับบริการ
เลือก เมนู > รายชื่อ และเปดแท็บ Ovi
การเชื่อมตอกับรายชื่อ Ovi —  เลือก ออนไลน และวิธีการเช่ือมตอ
การยกเลกิการเชื่อมตอ —  เลือก ตัวเลอืก > ยกเลกิการเชื่อมตอ
การเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ตอาจมกีารเรียกเก็บคาบริการรับสงขอมูลเพ่ิมเติม หากตองการ
ทราบรายละเอียดเก่ียวกับการคิดคาบริการ โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคณุ
เลือกออนไลน > ตัวเลือกและจากตัวเลอืกตอไปน้ี:
● เลือก  — เลือกรายการ
● ออนไลน  — เช่ือมตอกับบริการหากคุณออฟไลนอยู
● รูปแบบของฉัน  — แกไขขอมูลรูปแบบของคุณ
● แนะนําเพื่อน  — เชิญรายช่ือใหเขารวมใชรายช่ือ Ovi คําเชิญจะสงไปเปนขอความตวั
อักษร

● การต้ังคา  — แกไขการตั้งคารายช่ือ Ovi
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ตวัเลือกท่ีมใีหเลือกอาจแตกตางกัน

การสรางและแกไขรูปแบบของคุณ
การแกไขขอมูลรูปแบบของคุณ —  เลือก รูปแบบของฉัน

การดูรูปแบบของเพื่อนในรายชื่อ Ovi ของคุณ —  เลือกเพ่ือนและ ตัวเลอืก > รูปแบบ
ขอมูลรูปแบบของคุณจะมองเห็นไดสําหรับเพ่ือนในรายช่ือ Ovi ของคุณ เฉพาะรายละเอียด
รูปแบบตอไปน้ีเทาน้ันท่ีจะแสดงใหผูใชรายช่ือ Ovi คนอ่ืนเห็น เชน ในขณะคนหา: ช่ือและ
นามสกุล ในการเปลี่ยนการตั้งคาความเปนสวนตวั ใหเขาใช Ovi บนเครื่องคอมพิวเตอรของ
คุณ และลงช่ือเขาใชบัญชี Nokia ของคุณ
การเปลีย่นภาพของรูปแบบของคุณ —  เลือกภาพของรูปแบบ เลอืกรูปภาพที่มีอยู
และรูปภาพใหม คุณยังสามารถแกไขหรือลบภาพของรูปแบบปจจุบันหรือถายภาพใหมได

การเปลีย่นความพรอมใชงานของคุณ —  ตามคาเร่ิมตน ความพรอมใชงานของคุณจะ
ตั้งเปน วาง ในการเปลี่ยนความพรอมใชงานของคุณ ใหเลือกท่ีไอคอน

การบอกเพ่ือนของคุณถึงสิง่ที่กําลงัทําอยูในขณะนี้ —  เลือก คุณกําลงัทําสิง่ใด?
และปอนขอความลงในชอง

การแสดงเพลงท่ีคุณกําลังฟงอยูใหเพื่อนของคุณเห็น —  เลือก กําลังเลนตอนนี้ ใน
การดําเนินการเรื่องน้ี คุณตองอนุญาตใหมกีารแบงดูขอมูลกําลังเลนตอนน้ีของคณุไดในการ
ตั้งคาสถานะ

การแกไขขอมูลรายชื่อของคุณ —  เลือกชอง แลวปอนขอความ
ในมุมมองรูปแบบของฉัน เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
● แกไขตัวอักษร  — ตัด คัดลอกหรือวางขอความ
● เปลี่ยน  — เปลี่ยนสถานะของคุณ (เมื่อมีการเลือกชองสถานะ)
● เลิกทําการเปลี่ยนแปลง  — เลิกทําการเปลี่ยนแปลงที่คุณทําในมุมมองรูปแบบ
ตวัเลือกท่ีมใีหเลือกอาจแตกตางกัน

คนหาและเพิม่เพือ่น
เลือก ตัวเลือก > เชิญเพื่อน

การคนหาเพื่อน —  ปอนช่ือเพ่ือนในชองคนหาเพื่อน แลวเลือกไอคอนคนหา คุณไม
สามารถคนหาเพื่อนตามเบอรโทรศัพทมือถือหรือท่ีอยูอีเมล
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การเรียกดูผลการคนหา —  เลือก ผลลัพธถัดไป หรือ ผลลัพธกอนหนา

การเริ่มการคนหาใหม —  เลือก คนหาใหม
หากไมพบเพ่ือนท่ีคุณคนหา เพ่ือนของคุณอาจไมไดลงทะเบียนเปนสมาชิก Ovi หรือเลือก
ใหมองไมเห็นในการคนหา เมื่อระบบแจงขอ ใหคุณสงขอความตัวอักษรไปยงัเพ่ือนเพ่ือ
เชิญใหเขารวมใชรายช่ือ Ovi
การสงคําเชิญใหเขารวมใชรายชื่อ Ovi —  เลือก เลอืกบริการ: และบริการท่ีคุณทราบ
วาเพ่ือนของคุณใชอยู ปอนช่ือผูใชของเพ่ือน และเลือกไอคอนสง
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
● เลือก  — เลือกรายการ
● เปด  — เปดรายการ
● เชิญเปนเพื่อน  — สงคําเชิญไปใหรายช่ือ
● แสดงรูปแบบ  — ดูรูปแบบของรายชื่อ
● สงคําเชิญอีกครั้ง  — สงคําเชิญใหเขารวมใชรายช่ือ Ovi ไปใหเพ่ือนท่ีคางอยูซ้ํา
● คนหา  — คนหารายชื่อท่ีมีช่ือหรือคําสําคัญอ่ืนท่ีเก่ียวของซึง่คุณไดปอนลงในชอง
คนหาเพื่อน

● แกไขตัวอักษร  — ตัด คัดลอกหรือวางขอความ
ตวัเลือกท่ีมใีหเลือกอาจแตกตางกัน

การสนทนากับเพือ่นของคุณ
การเริ่มสนทนากับเพื่อน —  เลือกเพ่ือน

การสงขอความสนทนา —  ปอนขอความลงในชองขอความ แลวเลือกไอคอนสง
ในมุมมองสนทนา เลือก ตัวเลอืก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
● สง  — สงขอความ
● เพิ่มสัญลักษณย้ิม  — ใสสัญลักษณย้ิม
● สงที่ต้ังของฉัน  — สงรายละเอียดท่ีตั้งของคุณใหกับคูสนทนา (หากอุปกรณของท้ัง
สองฝายรองรับ)

● รูปแบบ  — ดูรายละเอียดของเพ่ือน
● รูปแบบของฉัน  — เลือกสถานะ ภาพของรูปแบบ ปรับแตงขอความของคุณ หรือเปลี่ยน
รายละเอียดของคุณ

● แกไขตัวอักษร  — คัดลอกหรือวางขอความ
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● สิ้นสดุการสนทนา  — ส้ินสุดการสนทนาที่ใชงานอยู
● ออก  — จบการสนทนาทั้งหมด และปดแอปพลิเคช่ัน
ตวัเลือกท่ีมใีหเลือกอาจแตกตางกัน
ในการรับขอมูลท่ีตั้งจากเพ่ือนของคุณ คณุตองมีแอปพลิเคช่ันแผนที่ ในการสงและรับ
ขอมูลท่ีตั้ง คณุตองมีท้ังแอปพลิเคช่ันแผนที่และการจัดตําแหนง

การดูที่ต้ังของเพื่อนคุณ —  เลือก แสดงบนแผนที่

การกลบัไปที่มุมมองหลักของรายชื่อ Ovi โดยไมยุติการสนทนา —  เลือก กลับ

การเพิ่ม โทร หรือคัดลอกหมายเลขโทรศัพทจากการสนทนา —  ไปท่ีหมายเลข
โทรศัพทในการสนทนา แลวเลือก ตัวเลือก และตัวเลือกท่ีเหมาะสม

การซงิค Ovi
ในการซงิคอุปกรณของคุณกับ Ovi คุณตองมีบัญชี Nokia และเปดใชบริการรายช่ือ Ovi บน
อุปกรณของคุณ

การซงิคอุปกรณของคุณกับ Ovi
1. หากคุณซิงคอุปกรณกับ Ovi เปนคร้ังแรก ใหใชตัวชวยซงิคเพ่ือเลือกเน้ือหาที่คุณ

ตองการซิงค และชวงเวลาซิงค
2. เลือก ซิงโครไนซ หากอุปกรณของคุณอยูในรูปแบบออฟไลน ใหเช่ือมตออุปกรณเขา

กับอินเทอรเน็ตเมื่อระบบแจงขอ
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
● เริ่ม  — ซงิคอุปกรณของคุณกับ Ovi
● ยกเลกิ  — ยกเลิกการซงิคท่ีกําลังดําเนินการ
● การตั้งคาการซิงโครไนซ  — แกไขการตั้งคาการซงิคของคุณ
ตวัเลือกท่ีมใีหเลือกอาจแตกตางกัน

การแบงใชทีต่ั้งของคุณ
เปดแอปพลิเคช่ันรายชื่อและแท็บ Ovi
ในการแบงใชท่ีตั้งของคุณ เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > สถานะ > แบงใชท่ีตั้งของ
ฉัน และจากตัวเลือกตอไปน้ี
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● อนุญาตใหแบงใช  — อนุญาตใหเพ่ือนของคุณเห็นท่ีตัง้ของคุณ
● สถานที่แบบแบงใชของฉัน  — เลือกสถานท่ีจากที่ตั้งของคุณท่ีมีการเผยแพรใหเพ่ือน
ของคุณทราบ

● ชวงเวลาการรีเฟรช  — เลือกความถี่ในการเผยแพรท่ีตัง้ปจจุบันของคุณ

การเพิ่มและเลือกสถานที่:
ในการเพิ่มท่ีตั้งลงในรายการสถานที่ เลือก แบงใชที่ต้ังของฉัน > สถานที่แบบแบงใช
ของฉัน > ตัวเลอืก > สถานที่ใหม

ในการเพิ่มท่ีตั้งปจจุบันเปนสถานที่ เลือก ตําแหนงปจจุบัน

ในการเรียกดูท่ีตั้งบนแผนที ่เลือก เลอืกจากแผนที่

ในการเพิ่มสถานที่ดวยตัวเอง เลือก ปอนโดยผูใช

ในการเลือกท่ีตั้งท่ีคุณตองการแบงใชกับเพ่ือนของคุณ เลือก แบงใชที่ต้ังของฉัน >
สถานท่ีแบบแบงใชของฉัน แลวเลือกสถานที่จากรายการ เลือก ตัวเลอืก เพ่ือแกไข
เลือก และไมเลือกรายการที่มีอยูในรายการ
เมื่อไรก็ตามท่ีคุณออนไลนอยูกับบริการรายชื่อ Ovi และอยูในท่ีตั้งหน่ึงท่ีไดเลือกไว เพ่ือน
ของคุณสามารถเห็นท่ีตั้งของคุณได

การตั้งคารายชื่อ Ovi
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
● บญัชี  — เขาถึงขอมูลบัญชีของคุณ และกําหนดสถานะการมองเห็นของคุณในการ
คนหา

● สถานะ  — แสดงขอมูลเก่ียวกับท่ีตั้งของคณุใหเพ่ือนของคุณเห็น และใหพวกเขามอง
เห็นขณะท่ีคุณกําลังใชสาย (สถานะการโทร) ได

● การปรับต้ังคา  — แกไขการตั้งคาเก่ียวกับการเปดเคร่ืองและเสียงของแอปพลิเคช่ัน
ื่อ Ovi ของคุณ และรับคําเชิญเปนเพ่ือนโดยอัตโนมัติ

● การเชื่อมตอ  — เลือกการเช่ือมตอเครือขายท่ีจะใช และเปดใชงานคําเตือนเมื่อขาม
เครือขาย
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การใชการเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ตอาจเกี่ยวของกับการรับสงขอมูลขนาดใหญผานเครือ
ขายของผูใหบริการของคุณ โปรดติดตอขอขอมูลเก่ียวกับคาบริการการรบัสงขอมูลได
จากผูใหบริการเครือขายของคุณ

● ออก  — จบการสนทนาทั้งหมด และปดแอปพลิเคช่ัน

การตั้งคาบญัชี Nokia
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > บัญชี

การแกไขรายละเอียดบัญชีของคุณ —  เลือก บญัชีของฉัน

การกําหนดสถานะการมองเห็นในการคนหาของคุณ —  เลือก บัญชีของฉัน > การ
มองเห็นในการคนหา คณุตองออนไลนเพ่ือเปลี่ยนสถานะการมองเห็นของคณุ

การตั้งคาสถานะ
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > สถานะ
การแกไขการตั้งคาสถานะ
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
● แบงใชที่ต้ังของฉัน  — อนุญาตใหเพ่ือนของคุณเห็นท่ีตั้งของคุณ
● แบงใชกําลังเลนตอนน้ี  — อนุญาตใหเพ่ือนของคณุเห็นเพลงท่ีคุณกําลงัฟงอยูบน
โทรศัพทมือถือของคุณ

● แบงดูสถานะการโทร  — อนุญาตใหเพ่ือนของคุณเห็นสถานะการโทรของคุณ
แบงใชท่ีตั้งของคุณ
เลือก แบงใชที่ต้ังของฉัน และจากตัวเลือกตอไปน้ี
● อนุญาตใหแบงใช  — อนุญาตใหเพ่ือนของคุณเห็นท่ีตัง้ของคุณในสถานที่ท่ีเลือก
● สถานที่แบบแบงใชของฉัน  — เลือกสถานท่ีจากที่ตั้งของคุณท่ีมีการเผยแพรใหเพ่ือน
ของคุณทราบ

● ชวงเวลาการรีเฟรช  — เลือกความถี่ในการเผยแพรท่ีตัง้ปจจุบันของคุณ

เพ่ิมท่ีตั้งลงในรายการสถานที ่—  เลือก แบงใชที่ต้ังของฉัน > สถานที่แบบแบงใช
ของฉัน > ตัวเลอืก > สถานที่ใหม

เพ่ิมท่ีตั้งปจจุบันของคุณเปนสถานที่ —  เลือก ตําแหนงปจจุบนั

การเรียกดูที่ต้ังบนแผนที่  —  เลือก เลือกจากแผนที่

ขอความ
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การเพิ่มสถานที่ดวยตัวเอง —  เลือก ปอนโดยผูใช

การเลือกที่ตั้งที่คุณตองการแบงปนกับเพื่อนของคุณ
1. เลือก แบงใชที่ต้ังของฉัน > สถานท่ีแบบแบงใชของฉัน
2. เลือกสถานที่จากรายการ
3. เลือก ตัวเลอืก เพ่ือแกไข เลือก และไมเลือกรายการที่มีอยูในรายการ เพ่ือนของคุณ

สามารถเห็นท่ีตัง้ของคุณเมื่อคุณอยูในท่ีตัง้ท่ีเลือกไวท่ีใดท่ีหน่ึง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการตั้ง
คาของคุณ

การปรับตั้งคา
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > การปรับต้ังคา
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
● ล็อกอินเม่ือเริ่มตน  — ลงช่ือเขาใชรายช่ือ Ovi อัตโนมัติเมือ่คุณเปดโทรศัพทมือถือ
● ยอมรับคําเชิญจากเพื่อน  — รับคําขอของเพื่อนอัตโนมัติโดยไมตองแจงเตือน
● รับขอความเสียงอัตโนมัติ  — อนุญาตใหยอมรับขอความเสียงโดยอัตโนมัติ
● เสียงขอความ  — เลือกแบบเสียงสําหรับขอความใหม
● แบบเสยีงเมื่อมีเพ่ือนออนไลน  — เลือกแบบเสียงท่ีดังขึน้เมื่อมีเพ่ือนออนไลน
● ไอคอนบนหนาจอหลกั  — เพ่ิมไอคอนทางลัดรายช่ือ Ovi ในหนาจอหลักของอุปกรณ

การตั้งคาการเชื่อมตอ
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > การเชื่อมตอ

การแกไขการต้ังคาการเชื่อมตอ —  เลือก การเชื่อมตอเครือขาย และการเชื่อมตอท่ี
ตองการ ในการใชการเช่ือมตอท่ีตั้งไวซึ่งกําหนดไวในการตั้งคาการเช่ือมตออุปกรณของ
คุณ เลือก การเชื่อมตอที่ต้ังไว

การต้ังใหโทรศัพทแจงเตือนเม่ือเครือขายโฮมของคุณใชไมได —  หากตองการรับคํา
เตือนเมื่อโทรศัพทของคุณกําลงัเช่ือมตอกับเครือขายอ่ืน เลือก คําเตือนเม่ือขามเครือ
ขาย > เปด

ขอความ
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8. การปรับต้ังคาโทรศัพทของคุณ
คณุสามารถปรับแตงโทรศัพทของคณุไดโดยการเปลีย่นหนาจอหลัก แบบเสียง หรือ
ลักษณะหนาจอได

การเปล่ียนแปลงรูปลักษณโทรศัพทของคุณ
เลือก เมนู > การต้ังคา และ สวนบุคคล > ลกัษณะ
คณุสามารถใชลักษณะเพ่ือเปล่ียนรูปลักษณของหนาจอ เชน ภาพพ้ืนหลัง และผังเมนูหลัก

ในการเปลี่ยนลักษณะท่ีใชสําหรบัแอปพลิเคช่ันท้ังหมดในโทรศัพทของคุณ เลือก ทั่วไป
ในการดูตวัอยางลกัษณะกอนเปดใช เล่ือนไปที่ลักษณะ และรอสักครู หากตองการเปดใช
งานลักษณะ ใหเลือกตัวเลือก > ต้ัง ลักษณะท่ีใชงานอยูจะแสดงดวยสัญลักษณ 

ในการเปลี่ยนเคาโครงของเมนูหลัก เลือก เมนู

ในการเปลี่ยนรูปลักษณของหนาจอหลัก เลือก ลกัษณะ น. จอหลัก

ในการใชภาพพ้ืนหลังหรือสไลดโชวของภาพท่ีเปลี่ยนแปลงเปนฉากหลังในหนาจอหลัก
เลือก ภาพพื้นหลัง > รูปภาพ หรือ สไลดโชว

ในการเปลี่ยนภาพที่แสดงบนหนาจอหลักเม่ือรับสาย เลือก ภาพการโทร

รูปแบบ
เลือก เมนู > การต้ังคา และ สวนบุคคล > รูปแบบ
คณุสามารถใชรูปแบบเพื่อตั้งคา เสียง ขอความ เสียงอ่ืนๆ คําสั่งเสียงคือช่ือของแอปพลิ
เคช่ันหรือรูปแบบที่ปรากฏในรายการ ในรูปแบบทั่วไป จะแสดงเฉพาะวันท่ี

ในการเปลี่ยนโปรไฟล เล่ือนไปที่โปรไฟล และเลือก ตัวเลือก > ใชงาน

ในการเปลี่ยน เล่ือนและเลือก ตัวเลือก > ปรับต้ังคา ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคา ให
เลือก >

ตั้งโปรไฟลใหใชงานจนถึง 24 ช่ัวโมงถัดไป เล่ือนไปที่โปรไฟล เลือก ตัวเลอืก > ตั้ง
เวลา และตั้งเวลา เมื่อหมดเวลา โปรไฟลจะเปลี่ยนกลับไปท่ีอันเดิม เมื่อกําหนดเวลาไว 
จะแสดงที่หนาจอ รูปแบบออฟไลนกําหนดไมได

การปรับต้ังคาโทรศัพทของคุณ
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ในการสรางใหม เลือก ตัวเลือก > สรางใหม

9. โฟลเดอรเพลง
เครื่องเลนเพลง
เคร่ืองเลนเพลงรองรับรูปแบบไฟลตางๆ เชน AAC, AAC+, eAAC+, MP3 และ WMA เคร่ืองเลน
เพลงไมรองรับคุณสมบตัิท้ังหมดของรูปแบบไฟลหรือความหลากหลายของรูปแบบไฟลทุก
ประเภท
และคุณสามารถใชเครือ่งเลนเพลงฟงพอดแคสต พอดแคสตคือ วิธีการนําเสนอเสียงและ
เน้ือหาของวิดีโอผานอินเทอรเน็ตโดยใชเทคโนโลยี RSS หรือ Atom เพ่ือเลนบนอุปกรณ
เคล่ือนท่ีและบนคอมพิวเตอร

การเลนเพลงหรือพอดแคสต
หากตองการเปดเคร่ืองเลนเพลง เลือก เมนู > เพลง > เครื่องเลน

คณุอาจตองรีเฟรชคลังเพลงและพอดแคสตหลังจากอัพเดตการเลือกเพลงหรือพอดแคสต
ในโทรศัพทของคุณ ในการเพิ่มรายการทั้งหมดลงในคลัง ใหเลือก ตัวเลือก > รีเฟรชคลัง
ในการเลนเพลงหรือพอดแคสต:
1. เลือกประเภทเพื่อสํารวจเพลงหรือพอดแคสตท่ีคุณตองการฟง
2. หากตองการเลนเพลงหรือพอดแคสต ใหเลือกจากรายการ

หากตองการหยุดเลนช่ัวคราว ใหแตะท่ี  และหากตองการเลนตอ ใหแตะท่ี 

โฟลเดอรเพลง
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หากตองการกรอไปขางหนาอยางรวดเร็วหรือกรอกลับ ใหแตะคางไวท่ี  หรือ  

หากตองการไปที่รายการถัดไป ใหแตะท่ี  หากตองการ
กลับไปยังจุดเร่ิมตนของรายการ ใหแตะท่ี  ในการขามไป
ยังรายการกอนหนา ใหแตะท่ี  อีกคร้ังภายใน 2 วินาทีหลัง
จากเพลงหรอืพอดแคสตไดเร่ิมตนขึน้

หากตองการเปดหรือปดการเลนแบบสุม ( ) ใหเลือก ตัว
เลอืก > เลนแบบสุม

หากตองการเลนซ้ํารายการปจจุบัน ( ) รายการทั้งหมด
( ) หรือปดการเลนซ้ํา ใหเลือก ตัวเลอืก > เลนซ้ํา

หากคุณเลนพอดแคสต โหมดการสับเปลี่ยนและเลนซ้ําจะ
ปดโดยอัตโนมัติ

หากตองการปรับระดับเสียง ใหกดปุมปรับระดับเสียง

ในการแกไขแบบเสียงในการเลนเพลง ใหเลือก ตัวเลอืก >
อีควอไลเซอร

ในการแกไขความสมดลุและสเตอรโิออิมเมจ หรือปรับปรุง
เสียงเบส ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา

หากตองการกลับสูหนาจอหลัก และใหเคร่ืองเลนทํางานอยูเปนพ้ืนหลัง ใหกดปุมจบการ
ทํางาน

หากตองการปดเคร่ืองเลน ใหเลือก ตัวเลอืก > ออก

รายการเพลง
เลือก เมนู > เพลง > เครื่องเลน และ รายการเลน

หากตองการดูรายละเอียดของรายการเพลง ใหเลือก ตัวเลอืก > ขอมูลรายการเลน

สรางรายการเลน
1. เลือก ตัวเลอืก > รายการเลนใหม
2. ปอนช่ือรายการเพลง และเลือก ตกลง

โฟลเดอรเพลง
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3. หากตองการเพ่ิมเพลงทันที ใหเลือก ใช หรือหากตองการเพ่ิมเพลงในภายหลัง ให
เลือก ไม

4. หากคุณเลือก ใช ใหเลือกศลิปนเพ่ือคนหาเพลงที่คุณตองการเพ่ิมในรายการเพลง
เลือก เพิ่ม เพ่ือเพ่ิมรายการ
หากตองการแสดงรายการเพลงใตช่ือศิลปน ใหเลือก ขยาย หากตองการซอนรายการ
เพลง ใหเลือก ยอ

5. เมื่อเลือกเสร็จแลว ใหเลือก เรียบรอย
หากใสการดหนวยความจําท่ีใชรวมกันไดไว รายการเพลงจะไดรับการจัดเก็บลงในการด
หนวยความจํา

ในการเพิ่มเพลงอ่ืนในภายหลัง ขณะดูรายการเพลง ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มเพลง

ในการเพิ่มเพลง อัลบั้ม ศิลปน ประเภท และผูเรียบเรียงไปไวท่ีรายการเพลงจากหนาจอ
ตางๆ ของเมนูเพลง ใหเลือกเพลงท่ีตองการ แลวเลือก ตัวเลอืก > เพ่ิมไปที่รายการ
เลน > รายการที่จัดเก็บไวแลว หรือ รายการเลนใหม

หากตองการลบเพลงออกจากรายการเพลง ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบ การลบน้ีไมไดเปนการ
ลบเพลงออกจากเครื่อง แตเปนเพียงการลบออกจากรายการเพลงเทาน้ัน

ในการจัดลําดับเพลงใหมในรายการเพลง ใหเลือกเพลงท่ีคุณตองการยาย แลวเลือก ตัว
เลอืก > จัดรายการเลนใหม ในการเลือกนําเพลงไปวางไวตรงตําแหนงใหม ใหเลือก
เพลงในตําแหนงท่ีตองการ แลวเลือก วาง หากตองการจบการจัดลําดับเพลงใหม ใหเลือก
เรียบรอย

พอดแคสต
เลือก เมนู > เพลง > เครื่องเลน และ พอดแคสต
เมนูพอดแคสตจะแสดงพอดแคสตท่ีมีอยูในโทรศัพท
เอพิโซดของพอดแคสตมสีามสถานะดังน้ี ไมเคยเลน เลนบางสวน และเลนท้ังหมด หากมี
การเลนเอพิโซดบางสวน เคร่ืองจะเลนเพลงจากจุดท่ีเลนคร้ังลาสุดในครั้งตอไปท่ีเลน หาก
ยังไมเคยเลนเอพิโซด หรือมีการเลนเพียงบางสวน เคร่ืองจะเริ่มเลนเพลงจากจดุเร่ิมตน

การถายโอนเพลงจากคอมพวิเตอร
คณุสามารถใชวิธีการตอไปน้ีสําหรับถายโอนเพลง

โฟลเดอรเพลง
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● ในการติดตั้ง Nokia Ovi Player เพ่ือจัดการและจัดระเบียบไฟลเพลงของคุณ ให
ดาวนโหลดซอฟตแวรสําหรับพีซีจาก www.ovi.com และทําตามคําแนะนํา

● ในการดูอุปกรณของคุณบนคอมพิวเตอรเปนหนวยความจําสํารองท่ีคุณสามารถถายโอน
ไฟลขอมูลใดๆ ได ใหทําการเชื่อมตอดวยสายเคเบิลขอมูล USB หรือการเช่ือมตอ
Bluetooth ท่ีใชงานรวมกันได หากคุณกําลังใชสายเคเบิลขอมูล USB ใหเลือก อุปกรณ
จัดเก็บขอมูล เปนโหมดการเชื่อมตอ คุณตองใสการดหนวยความจําท่ีใชงานรวมกันได
ลงในอุปกรณ

● หากตองการซงิโครไนซเพลงกับ Windows Media Player ใหเช่ือมตอสายเคเบิลขอมูล
USB ท่ีใชงานรวมกันได ถายโอนสื่อ เปนโหมดการเชื่อมตอ คณุตองใสการดหนวยความ
จําท่ีใชงานรวมกันไดลงในอุปกรณ

ในการเปลี่ยนโหมดการเชื่อมตอ USB เร่ิมตน ใหเลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อม
ตอ > USB > โหมดการเชื่อมตอ USB

Nokia Ovi Player
คุณสามารถใช Nokia Ovi Player ดาวนโหลดเพลงจากเพลง Ovi โอนเพลงเขาเคร่ืองของ
คุณจากคอมพิวเตอร และจัดการและจัดระเบียบไฟลเพลงของคณุ ในการดาวนโหลด Nokia
Ovi Player โปรดไปที่ www.ovi.com
คณุตองเช่ือมตออินเทอรเน็ตเพ่ือดาวนโหลดเพลง

การดาวนโหลด ถายโอน และจัดการเพลงระหวางระหวางคอมพิวเตอรและ
อุปกรณไรสายของคุณ
1. เปด Nokia Ovi Player บนคอมพิวเตอรของคุณ หากคุณตองการดาวนโหลดเพลง คุณ

ตองลงทะเบียนหรือเขาสูระบบ
2. เชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรดวยสายเคเบิลขอมูล USB
3. หากตองการเลอืกโหมดการเชื่อมตอบนโทรศัพทของคุณ ใหเลือก ถายโอนสือ่

เพลง Ovi
ดวยเพลง Ovi (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถคนหา เรียกด ูซื้อ และ
ดาวนโหลดเพลงเขาสูโทรศพัทของคุณ
บริการเพลง Ovi จะคอยๆ เขาไปแทนที่รานคาเพลง
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เลือก เมนู > เพลง > เพลง Ovi
ในการดาวนโหลดเพลง คณุตองลงทะเบียนใชบริการน้ีกอน
การดาวนโหลดขอมูลเพลงอาจมีคาใชจายเพ่ิม และเก่ียวของกับการสงขอมูลจํานวนมาก
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณเพ่ือขอขอมูลเพ่ิม
เติมเก่ียวกับคาใชจายในการสงขอมูล
ในการเขาใชเพลง Ovi คุณจะตองมจีุดเช่ือมตออินเทอรเน็ตท่ีถูกตองในโทรศัพท เคร่ืองอาจ
ขอใหคุณเลือกจุดเชื่อมตอสําหรับการใชงานเมื่อเช่ือมตอกับเพลง Ovi
การเลือกจุดเชื่อมตอ —  เลือก จุดเชื่อมตอที่ต้ังไว
ความพรอมใชงานและลักษณะท่ีปรากฏของเพลง Ovi น้ันอาจแตกตางกันไป การตั้งคาน้ี
อาจกําหนดไวลวงหนาแลวและคณุอาจไมสามารถปรับเปลี่ยนได ขณะเรียกดูเพลง Ovi คุณ
อาจปรับเปลี่ยนการตั้งคาได

การปรับเปลี่ยนการต้ังคาเพลง Ovi —  เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา
เพลง Ovi อาจไมมีในบางประเทศหรอืบางภมูิภาค

Nokia Podcasting
คณุสามารถใชแอปพลิเคช่ัน Nokia Podcasting (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คนหา
ตรวจหา สมัครขอรับบริการ และดาวนโหลดพอดแคสตโดยวิธี OTA (Over the Air) ตลอดจน
เลน จัดการและใชพอดแคสตเสียงและวิดีโอรวมกันดวยโทรศัพทของคณุ

การตั้งคาพอดแคสต
หากตองการเปดพอดแคสตของ Nokia เลือก เมนู > เพลง > พอดแคสต
กอนการใชโปรแกรมพอดแคสตของ Nokia คณุตองกําหนดการตัง้คาเช่ือมตอและการ
ดาวนโหลด
โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและคาธรรมเนียมบริการขอมูลจากผูใหบริการของคุณ กอนการใช
วิธีการเช่ือมตออ่ืน ตัวอยางเชน โปรโมชั่นมือถือในอัตราคงท่ีอาจอนุญาตใหคุณถายโอน
ขอมูลขนาดใหญดวยคาธรรมเนียมรายเดือนอัตราเดียว
การต้ังคาการเชื่อมตอ
ในการแกไขการตั้งคาเช่ือมตอ เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > การเชื่อมตอ และเลือก
จากตัวเลือกตอไปน้ี
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● จุดเชื่อมตอที่ต้ังไว  — เลือกจุดเช่ือมตอท่ีจะกําหนดการเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต
● URL บริการคนหา  — กําหนด URL บริการคนหาพอดแคสตท่ีตองการใชในการคนหา
การต้ังคาดาวนโหลด
ในการแกไขการตั้งคาดาวนโหลด เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > ดาวนโหลด และเลือก
จากตัวเลือกตอไปน้ี
● จัดเก็บไปที่  — กําหนดตําแหนงท่ีคุณตองการจัดเก็บพอดแคสตของคุณ
● ชวงการอัพเดต  — กําหนดความถีใ่นการอัพเดตพอดแคสต
● วันที่อัพเดตถัดไป  — กําหนดวันท่ีในการอัพเดตอัตโนมัติคร้ังตอไป
● เวลาอัพเดตถัดไป  — กําหนดเวลาสําหรับการอัพเดตอัตโนมัติครั้งตอไป
การอัพเดตอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อไดเลือกจุดเช่ือมตอเริ่มตนท่ีกําหนดไว และโปร
แกรมพอดแคสตของ Nokia กําลังทํางานอยู หากโปรแกรมพอดแคสตของ Nokia ไมได
ทํางาน การอัพเดตอัตโนมัตจิะไมเริม่ตนขึ้น

● ขีดจํากัดดาวนโหลด (%)  — กําหนดเปอรเซน็ตหนวยความจําท่ีตองการสํารองไว
สําหรับการดาวนโหลดพอดแคสต

● หากเกินขีดจํากัด  — กําหนดสิ่งท่ีตองทําหากสิ่งท่ีดาวนโหลดมขีนาดใหญกวาขนาด
ของดาวนโหลดที่จํากัด

การตั้งคาแอปพลิเคช่ันเพ่ือดงึพอดแคสตอัตโนมัติอาจเก่ียวของกับการสงขอมลูจํานวนมาก
ผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคาบริการการสง
ขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

ในการเรียกคืนการตั้งคาเร่ิมตน เลือก ตัวเลือก > เรียกคืนคาที่ต้ังไว ในหนาจอการตั้งคา

ส่ิงทีด่าวนโหลด
หลังจากคณุสมัครใชบริการพอดแคสตแลว จากไดเรกทอรี การคนหาหรือโดยการปอนท่ีอยู
เว็บ คุณสามารถจัดการ ดาวนโหลดและเลนเอพิโซดใน พอดแคสต

ในการดูพอดแคสตท่ีคุณไดสมัครใชบริการ เลือก พอดแคสต > พอดแคสต

ในการดูชื่อเอพิโซดแตละช่ือ (เอพิโซดคอืไฟลสื่อเฉพาะของพอดแคสต) ใหเลือกช่ือพอด
แคสต

ในการเริม่ตนดาวนโหลด ใหเลือกชื่อเอพิโซด ในการดาวนโหลดหรือดาวนโหลดเอพิโซดท่ี
เลือกหรือทําเคร่ืองหมายไวตอ เลือก ตัวเลอืก > ดาวนโหลด คุณสามารถดาวนโหลดเอพิ
โซดไดหลายเอพิโซดพรอมกัน

โฟลเดอรเพลง

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์74



ในการเลนสวนหนึ่งสวนใดของพอดแคสตระหวางการดาวนโหลดหรือหลังจากดาวนโหลด
มาเพียงบางสวน ใหเลือกพอดแคสตและ ตัวเลือก > เลนตัวอยาง
คณุสามารถดูพอดแคสตท่ีดาวนโหลดเสร็จเรียบรอยแลวไดในแฟมขอมูล พอดแคสต แตจะ
ไมแสดงจนกวาจะรีเฟรชคลังพอดแคสต

วิทยุ
การฟงวิทยุ
เลือก เมนู > เพลง > วิทยุ
การทํางานของวิทยุ FM ขึน้กับสายเสาอากาศที่ไมใชเสาอากาศของโทรศัพทมือถือ ดังน้ัน
คณุตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมท่ีใชงานรวมกันไดเขากับเคร่ืองโทรศัพทเพ่ือการใช
งานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม
เม่ือคุณเปดแอปพลิเคชั่นเปนคร้ังแรก คณุจะสามารถเลือกปรับหาคลื่นสถานีวิทยุในพ้ืนท่ีได
โดยอัตโนมัติ

หากตองการฟงสถานีกอนหนาหรือถัดไป เลือก  หรือ 

หากตองการปดเสียงวิทยุ เลือก 

เลือก ตัวเลือก และเลือกจากรายการตอไปน้ี
● สถานี  — ดูสถานีวิทยุท่ีจัดเก็บไว
● หมุนสถานี  — คนหาสถานีวิทยุ
● จัดเก็บ  — บันทึกสถานีวิทยุท่ีจัดเก็บไว
● ใชงานลําโพง หรือ ยกเลิกใชงานลําโพง — เปดหรือปดเสียงลําโพง
● ความถ่ีทางเลือก  — เลือกวาคุณตองการใหวิทยุคนหาคลื่นความถี่ RDS สาํหรับสถานีท่ี
ชัดเจนกวาโดยอัตโนมัติหรือไม หากระดับความถี่เริ่มลดลง

● เลนเปนพื้นหลงั  — กลับสูหนาจอหลัก โดยใหเคร่ืองเลนทํางานอยูเปนพ้ืนหลงั

การจัดการสถานีวทิยุ
เลือก เมนู > เพลง > วิทยุ

หากตองการฟงสถานีท่ีจัดเก็บไว เลือก ตัวเลือก > สถานี และเลือกสถานีจากรายการ
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หากตองการลบหรือเปลี่ยนช่ือสถานี ใหเลือก ตัวเลือก > สถานี > ตัวเลอืก > ลบ หรือ
เปลี่ยนช่ือ

ในการตั้งคาความถี่ท่ีตองการดวยตนเอง ใหเลือก ตัวเลอืก > หมุนสถานี > ตัวเลือก >
หาคลืน่ดวยตนเอง

10. กลอง
โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ 1600x1200 พิกเซล ความละเอียด
ภาพในคูมือน้ีอาจแตกตางจากที่ปรากฏจริง

การเปดใชงานกลอง
หากตองการเปดใชงานกลอง ใหกดปุมจับภาพ

การถายภาพ
ตวัควบคุมและสัญลักษณของภาพนิ่ง
ชองมองภาพน่ิงจะแสดงตัวเลือกตอไปน้ี

1 — สัญลักษณโหมด
2 — ตัวเลื่อนการซูม หากตองการเปดหรือปดใชงานตัวเลื่อนการซมู ใหแตะหนาจอ
3 — ไอคอนจับภาพ
4 — การตั้งคาการจับภาพ
5 — สัญลักษณแสดงระดับประจุแบตเตอรี่
6 — สัญลักษณความละเอียดของภาพ

กลอง
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7 — ตัวนับภาพ (จํานวนภาพโดยประมาณที่คุณสามารถถายไดโดยใชการตั้งคาคุณภาพ
ของภาพปจจุบันและหนวยความจําท่ีมีอยู)
8 — หนวยความจําท่ีใชอยู ขึน้อยูกับการตั้งคาโทรศัพทของคุณ โดยมีตัวเลือกดังตอไปน้ี
หนวยความจําของอุปกรณ ( ) หรือการดหนวยความจํา ( )

9 — โหมดฉาก

การตั้งคาการจับภาพและบนัทึก
ในการเปดการตั้งคาการจับภาพและบันทึก กอนจับภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิป เลือก เมนู >
แอปพลฯิ > กลอง และ 

หนาจอการตั้งคาการจับภาพและการบนัทึกจะมีทางลัดเขาสูรายการตางๆ และการตั้งคา
กอนการจับภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิป
การตั้งคาการจับภาพและบันทึกจะกลับสูการตั้งคาเร่ิมตน หลังจากท่ีคุณปดกลอง
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

 —  เลือกภาพ

 หรือ  —  เปลี่ยนระหวางมุมมองวิดีโอและภาพ

 หรือ  —  แสดงหรือซอนชองมองภาพ (ภาพเทาน้ัน)

 —  ใชตัวจับเวลา (ภาพเทาน้ัน)

 —  ใชงานโหมดตอเน่ือง (ภาพเทาน้ัน)

  —  เปด คลังภาพ

การตั้งคารูปภาพ:
 —  เลือกเอฟเฟกตสี

 —  ปรับความสมดลุสีขาว เลือกสภาพแสงปจจุบัน ชวยใหปรับสีภาพอยางถูกตองสมจริง
มากขึน้

 —  ปรับการชดเชยแสง (ภาพเทาน้ัน) หากคุณถายวัตถท่ีุมืดโดยมีพ้ืนหลังสวางมาก
เชน ทามกลางหิมะ ปรับสภาพแสดงเปน +1 หรือ +2 เพ่ือชดเชยสําหรับความสวางพ้ืน
หลัง สําหรับวัตถุท่ีสวางและที่พ้ืนหลังมืด ใหตั้งเปน -1 หรือ -2
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 —  ปรับความไวแสง (ภาพเทาน้ัน) เพ่ิมความไวของแสงในบริเวณท่ีมีแสงนอยเพ่ือหลีก
เล่ียงภาพท่ีมืดเกินไป และภาพท่ีเบลอ การเพ่ิมความไวแสงอาจเพิ่มความเบลอของภาพ
ดวย

 —  ปรับความคมชัด (ภาพเทาน้ัน) ปรับความตางระหวางสวนของภาพที่สวางท่ีสุดและ
มืดท่ีสุด
  —  ปรับความชัด (ภาพเทาน้ัน)

หนาจออาจเปลีย่นใหตรงกับการตั้งคาท่ีคุณกําหนด
การตั้งคาการจบัภาพเปนโหมดการถายภาพเฉพาะ การสลับระหวางโหมดไมเปนการรีเซ็ต
การตั้งคาท่ีระบุ
หากคุณเลือกภาพใหม การตั้งคาการจบัภาพจะถูกแทนที่โดยภาพท่ีเลือก คุณสามารถ
เปลี่ยนการตั้งคาการจับภาพ หลังการเลือกภาพหากจําเปน
การบันทึกภาพท่ีถายไวอาจใชเวลานาน หากคุณเปลี่ยนการตั้งคาการซูม สภาพแสง หรือสี

การถายภาพ
เมื่อถายภาพ โปรดทราบวา:
● ใชท้ังสองมือถือกลองใหน่ิง
● ภาพท่ีซูมดวยระบบดิจิตอลจะมีคุณภาพของภาพต่ํากวาภาพท่ีไมไดซมู
● กลองถายรูปจะเขาสูโหมดประหยัดแบตเตอรี่ หากไมมีการดําเนินการใดๆ เปนเวลาหนึ่ง
นาทีโดยประมาณ ในการถายภาพตอไป ใหเลือก ทําตอ

หากตองการถายภาพ ใหปฏิบัติดังน้ี
1. ในการเปลีย่นจากโหมดวิดีโอเปนโหมดรูปภาพ หากจําเปน ใหเลือก  > 
2. หากตองการถายภาพ ใหกดปุมจับภาพ หามขยับโทรศัพทจนกวาจะมีการบันทึกภาพ

และภาพสุดทายปรากฏขึน้

ในการขยายหรือยอภาพขณะถาย ใหใชตัวเลื่อนการซูม

หากตองการใชแอปพลเิคช่ันอ่ืน โดยท่ีกลองยังทํางานอยูในพ้ืนหลัง ใหกดปุมเมนู หาก
ตองการกลับไปท่ีกลองถายรูป ใหกดปุมจับภาพคางไว

กลอง
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หลังการจับภาพ 
หลังจากท่ีคุณจับภาพ เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี (ใชไดเมื่อคุณเลือกตัวเลือก > การต้ัง
คา > แสดงภาพที่จับ > ใช):
●   — สงภาพเปนขอความมัลติมเีดียหรืออีเมล หรือผานการเช่ือมตอ Bluetooth
●  ลบ  — ลบภาพ

ในการใชภาพเปนภาพพ้ืนหลังท่ีแสดงในหนาจอหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > ใชภาพ > ต้ัง
เปนภาพพ้ืนหลงั

ในการตั้งภาพเปนภาพการโทรเริ่มตนท่ีใช เลือก ตัวเลอืก > ใชภาพ > ต้ังเปนภาพการ
โทร

ในการระบุภาพใหกับรายช่ือ ตัวเลือก > ใชภาพ > กําหนดใหรายชื่อ

ในการกลับไปที่ชองมองภาพเพ่ือจับภาพใหม กดปุมถายภาพ

คณุเองกอ็ยูในภาพไดโดยใชตัวจับเวลา
ใชตัวจับเวลาเพื่อทําใหการถายภาพชาลง และคุณสามารถใหมีตัวคุณเองอยูในรูปภาพได

ในการตั้งระยะหนวงตัวจับเวลา เลือก  >  และระยะหนวงท่ีจําเปนกอนท่ีภาพจะถูก
ถาย

ในการเปดใชงานตัวจบัเวลา เลือก ใชงาน ไอคอนนาฬิกาจับเวลาบนหนาจอจะกะพริบ และ
เวลาที่เหลอืจะปรากฏขึน้เมื่อตัวนับเวลาดําเนินการอยู กลองจะถายภาพหลังจากระยะหนวง
ท่ีเลือกไวผานไป

ในการปดตัวจบัเวลา เลือก  >  > 

เคลด็ลับ: เลือก 2 วินาที เพ่ือใหมือน่ิงขณะถายภาพ

ถายภาพแบบตอเนื่อง
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > กลอง

หากตองการเริ่มการถายภาพตอเน่ืองแบบรวดเรว็ ใหเลือก เมนู > แอปพลฯิ > กลอง
และ  > ตอเน่ือง หากตองการปดหนาตางการตั้งคา ใหแตะหนาจอเหนือหนาตางน้ัน กด
ปุมจับภาพคางไว โทรศัพทจะถายภาพไปจนกวาคุณจะปลอยมือจากปุมหรือจนกวาหนวย

กลอง
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ความจําจะเต็ม หากคุณกดปุมจับภาพเปนชวงสั้นๆ โทรศัพทจะถายภาพ 18 ภาพแบบตอ
เน่ือง

ภาพท่ีถายไวจะไดรับการแสดงในแบบตาราง หากตองการดูภาพ ใหเลือกภาพ หากตองการ
กลับไปยังชองมองภาพของโหมดตอเน่ือง ใหกดปุมจับภาพ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชโหมดตอเน่ืองพรอมกับตัวตั้งเวลาไดเชนกัน

หากตองการปดการใชโหมดตอเน่ือง ใหเลือก  > ภาพเดี่ยว

การบันทึกวิดโีอ
การบนัทกึวิดีโอ
1. ในการเปลีย่นจากโหมดรปูภาพเปนโหมดวิดีโอ หากจําเปน ใหเลือก  และเลือกโหมด

วิดีโอ 

2. ในการเร่ิมบันทึก ใหกดปุมจับภาพหรือแตะท่ี  ไอคอนบันทึกสีแดงจะปรากฏขึ้นและมี
เสียงสัญญาณดังขึน้

3. ในการหยุดบันทึกช่ัวคราวทุกคร้ัง ใหเลือก หยุดพัก ในการบันทึกตอ ใหเลือก ทําตอ
หากคุณหยุดการบันทึกไวช่ัวคราว และไมไดกดปุมใดๆ ภายในหนึ่งนาที เคร่ืองจะหยุด
การบันทึก
ในการยอหรือขยายวัตถุ ใหใชปุมซูมของโทรศัพท

4. ในการหยุดบันทึก ใหกดปุมจับภาพ วิดีโอคลิปจะไดรบัการจัดเก็บโดยอัตโนมัติใน คลัง
ภาพ ความยาวสูงสุดของวิดีโอคลิปคอื 30 วินาทีโดยประมาณเมื่อใชคุณภาพในระดับท่ี
ใชแบงปนภาพได และ 90 นาที เมื่อใชการตั้งคาคุณภาพอ่ืนๆ

ตวัควบคุมและสัญลักษณการบันทึกวดิีโอ
ชองมองภาพวิดีโอจะแสดงตัวเลือกตอไปน้ี

กลอง
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1 — สัญลักษณโหมด
2 — สัญลักษณโหมดปดเสียง
3 — ไอคอนบันทึก
4 — การตั้งคาการบันทึก
5 — สัญลักษณแสดงระดับประจุแบตเตอรี่
6 — สัญลักษณคุณภาพของวิดีโอ ในการแกไขการตั้งคาน้ี เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา >
คุณภาพวิดีโอ
7 — ประเภทไฟลวิดีโอคลิป
8 — เวลาในการบันทึกภาพ ขณะท่ีคุณบันทึกภาพ สัญลักษณความยาวของวิดีโอปจจุบันยัง
จะแสดงเวลาที่ใชไปและเวลาที่เหลือ
9 — ท่ีตั้งสําหรับจัดเก็บวิดีโอคลิป
10 — โหมดฉาก

หลังจากบันทึกคลิปวิดีโอ
หลังจากท่ีคุณบันทึกคลิปวิดีโอ เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี (ใชไดเมื่อคุณเลือก ตัวเลือก >
การต้ังคา > แสดงวิดีโอที่ถายไว > ใช)
●  เลน  — เลนคลิปวิดีโอท่ีคณุบันทึกไว
●  ลบ  — ลบคลิปวิดีโอ

หากตองการกลับไปที่ชองมองภาพเพื่อบันทึกคลิปวิดีโอใหม ใหกดปุมจับภาพ

กลอง
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11. คลังภาพ
ในการจัดเก็บและจัดเรียงภาพ วิดีโอคลิป คลิปเสียง และลิงคการเรียกขอมูล ใหเลือก
เมนู > คลังภาพ

เคลด็ลับ: ในการเขาสูหนาจอรูปภาพและวิดีโอคลิปอยางรวดเร็ว ใหแตะท่ีปุมสื่อ
( ) เพ่ือเปดแถบสื่อ และเลือก 

การดแูละจัดเรียงไฟล
เลือก เมนู > คลังภาพ และเลือกจากรายการตอไปน้ี
●  ภาพและวิดีโอ  — ดูภาพในตวัดูภาพและวิดโีอในศูนยวิดีโอ
●  เพลง  — เปดเคร่ืองเลนเพลง
●  คลปิเสยีง  — ฟงคลิปเสียง
●  สื่ออ่ืน  — ดูการนําเสนอ

คุณสามารถเรียกด ูเปด และสรางแฟมขอมูล พรอมท้ังเลือก คัดลอก ยาย และเพ่ิมรายการ
ลงในแฟมขอมูลได
ไฟลท่ีจัดเก็บไวในการดหนวยความจําท่ีใชรวมกันไดของคุณ (หากใสไว) จะแสดงดวย
สัญลักษณ 

ในการเปดไฟล ใหเลือกไฟลจากรายการ วิดีโอคลิปและไฟลท่ีมนีามสกุลเปน .ram จะเปด
และเลนในศูนยวิดีโอ แตเพลงและคลิปเสียงจะเลนในเครื่องเลนเพลง

ในการคัดลอกหรือยายไฟลไปยังการดหนวยความจํา (หากใสไว) หรือหนวยความจําของ
โทรศัพท ใหเลือกไฟลท่ีตองการ ตัวเลือก > จัดวาง > คัดลอก หรือ ยาย และจากตัว
เลือกท่ีมี

การดภูาพและวิดโีอ
เลือก เมนู > คลังภาพ และ ภาพและวิดีโอ

รูปภาพ วิดีโอคลิป และโฟลเดอรไดรับการเรียงตามวันท่ีและเวลา ในการเรียกดูไฟล ใหปด
ขึน้หรือลง

คลังภาพ
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ในการเปดไฟล เลือกไฟลจากรายการ ขณะดูภาพ หากตองการดูภาพถัดไปหรือกอนหนา
ใหปดภาพไปทางซายหรือขวาตามลําดับ ในการขยายรูปภาพ ใหใชปุมปรับระดับเสียงใน
โทรศัพท
เลือก ตัวเลือก และเลือกจากรายการตอไปน้ี
● แกไข  — แกไขวิดีโอคลิปหรือรูปภาพ
● ใชไฟล  — หากตองการใชรูปภาพเปนภาพพ้ืนหลังในหนาจอหลัก ใหเลือก ตั้งเปน
ภาพพื้นหลัง
หากตองการตั้งคารูปภาพเปนภาพเมื่อมีสายเขาท่ัวไป ใหเลือก ต้ังเปนภาพการโทร
หากตองการตั้งคารูปภาพเปนภาพเมื่อมีสายเขาสําหรับรายช่ือ ใหเลือก กําหนดให

ื่อ
ในการตั้งคาวิดีโอคลปิเปนเสียงเรียกเขา เลือก เปนเสียงเรียกเขา
ในการกําหนดวิดีโอคลิปเปนเสียงเรียกเขาสําหรับรายช่ือ เลือก กําหนดใหรายช่ือ

แถบเครื่องมือจะชวยใหคุณสามารถเลอืกฟงกชันท่ีใชงานบอยกับรูปภาพ วิดีโอคลิป และ
แฟมขอมูล
จากแถบเครื่องมือ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
●  สง  — สงรูปภาพหรือวิดีโอคลิปท่ีเลือกไว
●  แกไข  —  แกไขรูปภาพหรือวิดีโอคลิปท่ีเลือกไว
●  ลบ  — ลบรูปภาพหรือวิดีโอคลิปท่ีเลือกไว

การจัดวางภาพและวิดีโอ
เลือก เมนู > คลังภาพ
เลือก ภาพและวิดีโอ > ตัวเลอืก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
● ตัวเลอืกแฟมขอมูล  — หากตองการยายไฟลไปยังแฟมขอมูล เลือก ยายไป
โฟลเดอร หากตองการสรางแฟมขอมูลใหม เลือก โฟลเดอรใหม

● จัดวาง  —  หากตองการคัดลอกไฟลไปยังแฟมขอมูล เลือก คัดลอก หากตองการยาย
ไฟลไปยังแฟมขอมูล เลือก ยาย

● ดูตาม  —  ดูไฟลตามวันท่ี ช่ือเร่ือง หรือขนาด

คลังภาพ
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12. ศูนยวิดีโอ Nokia 
ดวยศูนยวิดีโอ Nokia (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คณสามารถดาวนุ โหลดและสตรีม
วิดีโอคลิปแบบ OTA จากบริการวิดีโออินเทอรเน็ตท่ีใชรวมกันไดโดยใชการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ต นอกจากน้ี คุณสามารถถายโอนวิดีโอคลิปจากเครื่องพีซีท่ีใชงานรวมกันไดไปท่ี
โทรศัพทของคุณ และดูวิดโีอคลิปดังกลาวในศูนยวิดีโอ
การใชจุดเช่ือมตอขอมลูแพคเก็ตในการดาวนโหลดวิดีโออาจเก่ียวของกับการสงขอมูล
จํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคณุเพื่อขอขอมูล
เก่ียวกับคาใชจายในการสงขอมูล
โทรศัพทของคุณอาจมีบริการท่ีกําหนดไวแลวลวงหนา
ผูใหบริการอาจใหบริการเน้ือหาฟรีหรือคิดคาธรรมเนียม โปรดตรวจสอบราคาในบริการหรือ
จากผูใหบริการ

การดแูละดาวนโหลดวิดีโอคลิป
การเชือ่มตอบริการวิดีโอ
1. เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ศนูยวิดีโอ
2. ในการเชื่อมตอกับบริการเพ่ือติดตั้งบริการวิดีโอ เลือก เพิ่มบริการใหม และบริการวิดีโอ

ท่ีตองการจากแคตตาล็อกบริการ

การดูวิดีโอคลิป
หากตองการเรียกดูเน้ือหาของบริการวิดีโอท่ีติดตั้งไว เลือก ลงิคขาววิดีโอ

เน้ือหาของบริการวิดีโอบางอยางมีการจัดแบงประเภทไว หากตองการเรียกดูวิดีโอคลิป ให
เลือกประเภท ในการคนหาวิดีโอคลิปในบริการ เลือก คนหาวิดีโอ การคนหาอาจไมสามารถ
ทําไดครบทุกบริการ

ในการดูขอมูลเก่ียวกับวิดีโอคลิปท่ีเลือก ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดวิดีโอ

วิดีโอคลปิบางตวัสามารถสตรีมผานสัญญาณ แตบางคลิปตองดาวนโหลดมาไวท่ีโทรศัพท
ของคุณกอน ในการดาวนโหลดวิดีโอคลิป เลือก ตัวเลอืก > ดาวนโหลด การดาวนโหลด
จะดําเนินตอไปเปนพ้ืนหลัง หากคุณออกจากแอปพลิเคช่ัน วิดีโอคลิปท่ีดาวนโหลดมาแลว
จะไดรับการจัดเก็บไวในวิดีโอของฉัน หากตองการสตรีมวิดีโอคลิปหรือดูวิดโีอคลิปท่ี
ดาวนโหลดมา ใหเลือก ตัวเลือก > เลน ขณะท่ีกําลงัเลนวิดีโอคลิป หากตองการใชปุม
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ควบคุมเพ่ือควบคุมเคร่ืองเลน ใหแตะท่ีหนาจอ หากตองการปรับระดับเสียง ใหใชปุมปรับ
ระดับเสียง

คําเตือน:  การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการไดยิน
เสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลําโพง

การจดักําหนดการดาวนโหลด
การตั้งคาแอปพลิเคช่ันเพ่ือดาวนโหลดวิดีโอคลปิโดยอัตโนมัติอาจทําใหเกิดการสงขอมูล
จํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูล
เก่ียวกับคาใชจายในการสงขอมูล ในการจัดกําหนดการดาวนโหลดวิดีโอคลิปในบริการแบบ
อัตโนมัต ิใหเลือกประเภทและ ตัวเลอืก > กําหนดเวลาดาวนโหลด ศูนยวิดีโอจะ
ดาวนโหลดวิดีโอคลิปใหมในแตละวันตามเวลาที่คุณกําหนดไวโดยอัตโนมัติ

หากตองการยกเลิกการดาวนโหลดท่ีจัดกําหนดการไวในประเภทใดประเภทหน่ึง ใหเลือก
ดาวนโหลดดวยตนเอง เปนวิธีการดาวนโหลด

ลงิคขาววิดีโอ
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ศนูยวิดีโอ
เน้ือหาของบรกิารวิดีโอท่ีติดตั้งจะไดรับการเผยแพรโดยใชลิงคขาว RSS ในการดูและจัดการ
ลิงคขาวของคุณ เลือก ลิงคขาววิดีโอ
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
● การสมัครลิงคขาว  — ตรวจสอบการสมัครลิงคขาวปจจุบันของคุณ
● รายละเอียดลงิคขาว  — ดูขอมูลเก่ียวกับวิดีโอ
● เพิ่มลิงคขาว  — สมัครลิงคขาวใหม เลือก ผานสารบบวิดีโอ เพ่ือเลือกลิงคขาวจาก
บริการในสารบบวิดีโอ

● รีเฟรชลิงคขาว  — รีเฟรชเน้ือหาของลิงคขาวท้ังหมด
● จัดการบัญชีผูใช  — จัดการตัวเลือกบัญชีผูใชสําหรับลิงคขาวเฉพาะ ถามี

หากตองการดูวิดีโอท่ีมีอยูในลิงคขาว ใหเลือกลิงคขาวจากรายการ
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วิดโีอของฉัน
วิดีโอของฉันเปนพ้ืนท่ีจัดเก็บสําหรับวิดโีอท้ังหมด คุณสามารถจัดทํารายการวิดีโอท่ี
ดาวนโหลดไว และคลิปวิดีโอท่ีบันทึกไวดวยกลองของโทรศัพทในมุมมองตางๆ แยกจาก
กันได

ในการเปดโฟลเดอรและดูคลิปวิดีโอ ใหเลือกโฟลเดอร ระหวางท่ีกําลังเลนคลิปวิดีโอ หาก
ตองการใชปุมควบคุมเพ่ือควบคุมเครื่องเลน ใหแตะท่ีหนาจอ

ในการปรบัระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
● ดาวนโหลดตอ  — เร่ิมการดาวนโหลดท่ีลมเหลวหรือพักไวตอ
● ยกเลกิการดาวนโหลด  — ยกเลิกการดาวนโหลด
● รายละเอียดวิดีโอ  — ดูขอมูลเก่ียวกับคลิปวิดีโอ
● คนหา  — คนหาวิดีโอคลิป ปอนขอความสําหรับคนหาที่ตรงกับช่ือของไฟล
● สถานะหนวยความจํา  — ดขูนาดของหนวยความจําท่ีใชไปแลวและหนวยความจําท่ี
เหลืออยู

● เรียงตาม  — จัดเรียงคลิปวิดีโอ เลือกประเภทที่ตองการ
● ยายและคัดลอก  — ยายหรือคัดลอกคลิปวิดีโอ เลือก คัดลอก หรือ ยาย และตําแหนง
ท่ีตองการ

การโอนวิดีโอจากเครื่องคอมพิวเตอร
ถายโอนคลิปวิดีโอของคุณเองจากอุปกรณท่ีใชรวมกันไดโดยการใชสายเคเบิลขอมูล USB
ท่ีใชรวมกันได จะแสดงเฉพาะคลิปวิดีโอในรูปแบบที่โทรศัพทของคุณรองรับเทาน้ัน
1. ในการดูโทรศพัทของคุณบนเครื่องพีซีในฐานะหนวยความจําสํารองท่ีคุณสามารถถาย

โอนไฟลขอมูลตางๆ ได ใหเช่ือมตอโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB
2. เลือก อุปกรณจัดเก็บขอมูล เปนโหมดการเช่ือมตอ คณุตองใสการดหนวยความจําท่ี

ใชงานรวมกันไดลงในอุปกรณ
3. เลือกคลิปวิดีโอท่ีคุณตองการคัดลอกจากเครื่องพีซีของคุณ
4. ถายโอนคลิปวิดีโอไปยัง E:\My Videos ในการดหนวยความจํา

คลิปวิดีโอท่ีไดรับการถายโอนจะปรากฏในโฟลเดอรวิดีโอของฉัน
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การตัง้คาศนูยวิดีโอ
ในหนาจอหลักของศูนยวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● การเลอืกบริการวิดีโอ  — เลือกบริการวิดีโอท่ีคุณตองการใหแสดงในศนูยวิดีโอ คุณยัง
สามารถเพิ่ม ลบ แกไข และดูรายละเอียดของบริการวิดีโอได คุณไมสามารถแกไขบริการ
วิดีโอท่ีตดิตั้งไวกอนหนาแลวได

● การต้ังคาการเชื่อมตอ  — หากตองการกําหนดปลายทางเครือขายท่ีใชสําหรับการ
เช่ือมตอกับเครือขาย เลือก การเชื่อมตอเครือขาย หากตองการเลือกการเช่ือมตอดวย
ตวัเองทุกครั้งท่ีศูนยวิดีโอเปดการเชื่อมตอกับเครือขาย เลือก ถามทุกครั้ง
ในการตั้งคาใหการเช่ือมตอ GPRS เปดหรือปด ใหเลือก ยืนยันใหใช GPRS
ในการตั้งคาใหบริการขามเครือขายเปดหรือปด ใหเลือก ยืนยันขามแดน

● การควบคุมโดยผูปกครอง  — ตั้งคาการจํากัดอายุใหกับวิดีโอ รหัสผานท่ีใชคือรหัส
เดียวกับรหัสล็อคของอุปกรณ รหัสล็อคท่ีกําหนดใหจากโรงงานคือ 12345 ในบริการ
วิดีโอออนดีมานด จะมีการซอนวิดีโอท่ีมีขดีจํากัดอายุเทากันหรือสูงกวาท่ีคณุตั้งไว

● หนวยความจําที่ตองการ  — เลือกวาจะจัดเก็บวิดีโอท่ีดาวนโหลดไวในหนวยความจํา
โทรศัพทหรือในการดหนวยความจําท่ีใชรวมกันได

● ภาพยอ  — เลือกวาจะดาวนโหลดหรือดูภาพขนาดยอในลิงคขาวทางวิดีโอ

13. เว็บเบราเซอร
คณุสามารถใชเว็บเบราเซอรเพ่ือดูเพจท่ีใชภาษา HTML (Hypertext markup language) บน
เว็บไดอยางท่ีออกแบบมาแตแรก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ท้ังน้ี คุณยังสามารถ
เรียกดูเว็บเพจท่ีออกแบบขึน้เปนพิเศษสําหรับอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนท่ี และใชภาษา
XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) หรือภาษา WML (Wireless Markup
Language)
หากเว็บเพจแสดงอักขระท่ีไมสามารถอานออกขณะท่ีกําลังเรียกดู ใหเลือก เมนู >
อินเทอรเน็ต > เว็บ และ ตัวเลอืก > การต้ังคา > เพจ > การเขารหัสที่ต้ังไว และ
การเขารหัสท่ีเก่ียวของ
ในการเรียกดูเว็บ คุณจําเปนตองกําหนดจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในโทรศพัทกอน

เคลด็ลับ: หากตองการเปดเบราเซอร ใหเลือกปุมสื่อ ( ) เพ่ือเปดแถบสื่อ และ
เลือก 
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การเรียกดเูว็บ
เลือก เมนู > อินเทอรเน็ต > เว็บ

ในการเรียกดูเว็บ เลือก ไปยังที่อยูเว็บ จากแถบเครื่องมือ และปอนท่ีอยูเว็บ

ตามคาเริ่มตน เบราเซอรจะอยูในโหมดเต็มหนาจอ ในการออกจากโหมดเต็มหนาจอ ให
เคาะสองครั้งท่ีไอคอนลูกศรตรงมุมขวาลางสุด
เว็บเพจบางหนาอาจประกอบไปดวย ภาพกราฟกและเสียง ซึ่งโทรศัพทจะตองมีพ้ืนท่ีหนวย
ความจําขนาดใหญ จงึจะสามารถเขาดูเว็บเพจดงักลาวได หากโทรศัพทของคุณไมมีพ้ืนท่ี
หนวยความจําเหลืออยูในขณะท่ีโหลดหนาดังกลาว ภาพกราฟกของหนาน้ันจะไมแสดงขึน้

ในการเรียกดูเว็บเพจโดยปดการใชงานกราฟกเพ่ือประหยัดหนวยความจําและเพ่ิมความเร็ว
ในการโหลดหนา ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > เพจ > โหลดเน้ือหา > ตัวอักษร
เทานั้น

ในการปอนท่ีอยูเว็บ ใหเลือก ตัวเลือก > ไปที่ > เว็บเพจใหม

ในการฟนฟูเน้ือหาของเว็บเพจ เลือก ตัวเลอืก > ตัวเลอืกเว็บเพจ > โหลดซ้ํา

ในการบันทึกเว็บเพจปจจุบันเปนบุคมารค เลือก ตัวเลอืก > ตัวเลือกเว็บเพจ > จัดเก็บ
เปนบุคมารค

ในการดูภาพของเว็บเพจท่ีคณุไดเขาชมระหวางการเรียกดูปจจุบัน เลือก กลับ (สามารถใช
งานได หากเปดใชงาน รายการประวัติ ในการตั้งคาเบราเซอร และเว็บเพจปจจุบันไมใช
เว็บเพจแรกที่คุณเขาชม)

ในการปองกันหรอืยอมใหใชการเปดหนาตางหลายบานไดโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ตัว
เลอืก > ตัวเลอืกเว็บเพจ > ปดก้ันปอปอัพ หรือ อนุญาตปอปอัพ

ในการขยายเว็บเพจ ใหเคาะสองครั้งท่ีหนาจอ
เคลด็ลับ: ในการยอเบราเซอรใหเล็กสุดโดยไมตองออกจากแอปพลิเคชั่นหรือการ
เช่ือมตอ ใหกดปุมวางสายหนึ่งคร้ัง

แถบเครื่องมือเบราเซอร
แถบเครื่องมือเบราเซอรจะชวยใหคุณสามารถเลือกฟงกชันท่ีใชบอยของเบราเซอรได
จากแถบเครื่องมือ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
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●  ขยายแถบเครื่องมือ  — ขยายแถบเครื่องมือเพ่ือเขาใชฟงกชันบนแถบเครื่องมือ
เพ่ิมเติม

●  ไปยังที่อยูเว็บ  — ปอนท่ีอยูเว็บใหม
●  แสดงยอ/ขยาย  — ยอหรือขยายเว็บเพจ

หากตองการใชแถบเครื่องมือท่ีขยายเพิ่ม เลือก ขยายแถบเครื่องมือ และเลือกจากตัว
เลือกตอไปน้ี:
●  ไปลงิคขาว  — ดกูารสมัครรับบริการลงิคขาวปจจุบันของคุณ
●  ภาพเต็มจอ  — สลับไปเปนภาพเต็มจอ
●  สมัครฟด  — ดรูายการลิงคขาวทางเว็บท่ีมีอยูบนเว็บเพจปจจุบัน และสมัครบริการ
ลิงคขาวทางเว็บ

●  การต้ังคา  — แกไขการตั้งคา
●  เก็บบุคมารค  — จัดเก็บเว็บเพจปจจุบนัเปนบุคมารค
●  โหลดซ้ํา  — รีเฟรชเว็บเพจ
●  ภาพรวม  — ดูภาพรวมของเว็บเพจปจจุบัน
●  โฮมเพจ  — ไปยังโฮมเพจ (หากระบุไวในการตั้งคาแลว)
●  บุคมารค  — เปดหนาจอบุคมารค
●  คนคําสําคัญ  — คนหาในเว็บเพจปจจุบนั

การสํารวจเพจ
เม่ือคุณกําลังเบราสเว็บเพจท่ีมีขอมูลจํานวนมาก คณุสามารถจะใชภาพรวมเพจเพ่ือดู
ประเภทของขอมูลท่ีเว็บเพจมีอยูได

ในการดูภาพรวมของเว็บเพจปจจุบัน ใหเปดแถบเครื่องมือ และเลือก  > 

ลงิคขาวทางเว็บและบล็อก
ลิงคขาวทางเว็บคือไฟล XML บนเว็บเพจท่ีนํามาใชเพ่ือแบงปน เชน หัวขอขาวหรือบล็อก
ลาสุด บล็อกหรือเว็บล็อกคือบันทึกประจําวันบนเว็บ เปนเร่ืองปกติท่ีจะพบลิงคขาวบนเว็บ
และวิกิเพจ
แอปพลิเคช่ันเว็บเบราเซอรจะตรวจหาวาเว็บเพจมีลิงคขาวทางเว็บหรือไมโดยอัตโนมัติ
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หากตองการสมัครขอรับลิงคขาวทางเว็บ ใหเลือกลิงคขาวน้ันและ ตัวเลอืก > สมัครลิงค
ขาว

หากตองการอัพเดตลิงคขาวทางเว็บ ใหเลือกลิงคขาวน้ันและ ตัวเลอืก > รีเฟรช คุณยัง
สามารถอัพเดตลิงคขาวทางเว็บไดจากแถบรายชื่อ

หากตองการกําหนดวิธีการอัพเดตลิงคขาวทางเว็บ ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา >
ลงิคขาว

Widget
โทรศัพทของคณุรองรับอุปกรณขนาดเล็ก อุปกรณขนาดเลก็เปนแอปพลิเคช่ันบนเว็บขนาด
เล็กท่ีสามารถดาวนโหลดได ซึง่ทําหนาท่ีสงไฟลมัลติมีเดีย ลิงคขาว และขอมูลอ่ืนๆ เชน
รายงานสภาพอากาศ ไปยังโทรศัพทของคุณ อุปกรณขนาดเล็กท่ีติดตั้งจะแสดงเปนแอป
พลิเคช่ันท่ีแยกตางหากในโฟลเดอรแอปพลิเคช่ัน
หากตองการคนหาและดาวนโหลดอุปกรณขนาดเล็ก โปรดเขาไปในรานคา Ovi ท่ี
store.ovi.com
นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตั้งอุปกรณขนาดเล็กบนการดหนวยความจําท่ีใชงานรวมกันได
(ถามี)
จุดเช่ือมตอกับ Widget ท่ีระบบตัง้ไวจะเปนจุดเช่ือมตอเดียวกันกับเว็บเบราเซอร เมื่อ
Widget ทํางานในพื้นหลัง Widget บางรายการอาจอัพเดตขอมูลลงในโทรศัพทของคุณ
โดยอัตโนมัติ
การใชอุปกรณขนาดเล็กอาจเก่ียวของกับการรับสงขอมูลจํานวนมากผานเครือขายของผูให
บริการของคุณ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคาใชจายใน
การสงขอมูล

การคนหาขอมูล
เลือก เมนู > อินเทอรเน็ต > เว็บ

หากตองการคนหาขอความภายในเว็บเพจปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลอืก > คนหาคําหลัก

หากตองการไปที่คําท่ีตรงกันถัดไป จากแถบเครื่องมือ ใหเลือก คนหาถัดไป

หากตองการไปที่คําท่ีตรงกันกอนหนาน้ี จากแถบเครื่องมือ ใหเลือก คนหากอนหนา
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บุคมารค
เลือก เมนู > อินเทอรเน็ต > เว็บ
เลือก ตัวเลือก > ไปที่ > บุคมารค คณุสามารถเลือกท่ีอยูเว็บจากรายการหรือจากคอลเลค
ชั่นบคมารุ คในโฟลเดอร เพจท่ีเย่ียมชมลาสุด
แถบเครื่องมือชวยคุณในการเลือกฟงกชันท่ีใชงานบอยของเบราเซอร
จากแถบเครื่องมือ เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
●  เพิ่มบุคมารค  — เพ่ิมบุคมารคใหม
●  ไปยังที่อยูเว็บ  — ปอนท่ีอยูเว็บใหม
●  ลบ  — ลบบุคมารค

ในการไปยังเว็บเพจใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ไปที่ > เว็บเพจใหม

ในการสงและเพ่ิมบุคมารค หรือกําหนดบุคมารคเปนโฮมเพจ ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัวเลือก
บุคมารค

ในการแกไข ยาย หรือลบบุคมารค ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัวจัดการบุคมารค

การลบขอมูลในแคช
ขอมูลหรือบริการตางๆ ท่ีคุณเรียกดูจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคชในเครื่องของคณุ
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวช่ัวคราว หากคุณพยายามเขาใชหรือไดเขา
ใชงานขอมูลท่ีเปนความลับท่ีตองการรหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละคร้ัง

ในการลบขอมูลแคช ใหเลือก ตัวเลือก > ลบขอมูลสวนตัว > แคช

ระบบรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมตอ
ถาสัญลักษณความปลอดภยั ( ) ปรากฏขึ้นระหวางการเช่ือมตอ แสดงวาการสงผานขอมูล
ระหวางโทรศัพทและเกตเวยอินเทอรเน็ตหรือเซริฟเวอรน้ันถูกเขารหัสไว
ไอคอนการรักษาความปลอดภยัไมไดแสดงวาการสงผานขอมูลระหวางเกตเวยและ
เซิรฟเวอรใหขอมูล (ท่ีท่ีจัดเก็บขอมูลไว) จะปลอดภัย ผูใหบริการจะรักษาความปลอดภัย
ของการถายโอนขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล
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คณุอาจจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เชน บริการดาน
ธนาคาร คุณจะไดรับขอความแจง หากเซิรฟเวอรน้ันไมใชเซิรฟเวอรจริง หรือในกรณีท่ีคุณ
ไมมีใบรับรองความปลอดภยัท่ีถูกตองในเครื่องของคุณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผู
ใหบริการ

ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยลดความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการเชื่อมตอ
ระยะไกลและการติดตั้งซอฟตแวรลงคอนขางมาก แตคุณก็ควรใชใบรับรองอยางถูกวิธีเพ่ือ
ใหไดประโยชนจากการรกัษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวย การมีใบรับรอง
เพียงอยางเดียวมไิดเปนการปกปองเคร่ืองแตอยางใด หากตองการใหเคร่ืองมีความ
ปลอดภยัมากขึ้น ตัวจัดการใบรับรองจําเปนตองมีใบรับรองของแทท่ีถกูตองหรือนาเช่ือถือ
ดวย ใบรับรองมีอายุการใชงานจํากัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองท่ีไมถูก
ตอง" ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองน้ันจะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันและเวลาปจจุบันใน
เคร่ืองของคุณถูกตอง
กอนท่ีจะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คณุตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถือ
ขอมูลของเจาของใบรับรองน้ีได และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูใน
รายช่ือ

14. การเช่ือมตอ
โทรศัพทของคุณมีตัวเลือกตางๆ มากมายสําหรับการเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตหรืออุปกรณ
อ่ืนท่ีใชงานรวมกันได หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร

การเชื่อมตอขอมูลและจุดเช่ือมตอ
โทรศัพทสนับสนุนการเช่ือมตอขอมูลแบบแพคเก็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เชน
GPRS ในเครือขาย GSM
ในการเช่ือมตอขอมูล คุณจะตองใชจุดเช่ือมตอ คณุสามารถกําหนดชนิดตางๆ ของจุดเช่ือม
ตอไดดังน้ี
● จุดเช่ือมตอ MMS ใชสงและรับขอความมัลติมีเดีย
● จดุเช่ือมตออินเทอรเน็ต (IAP) เพ่ือสงและรับอีเมลและเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต
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กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณวาตองใชจุดเชื่อมตอประเภทใดสําหรับการเขาใช
บริการท่ีคุณตองการ โปรดติดตอผูใหบริการเพ่ือดูขอมูลเก่ียวกับการใชงานและการเปน
สมาชิกบริการเช่ือมตอขอมูลแบบแพคเก็ต

การตัง้คาเครือขาย
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > เครือขาย
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
● การเลอืกระบบ  — เลือก อัตโนมัติ เพ่ือตั้งคาอุปกรณใหคนหาและเลือกเครือขายท่ีใช
งานได หรือ ดวยตนเอง เพ่ือเลือกเครือขายจากรายการดวยตัวเอง หากการเชื่อมตอกับ
ระบบเครือขายท่ีเลอืกไวเองสิ้นสุดลง โทรศัพทจะสงเสียงเตือนขอผิดพลาดน้ี และขอให
คุณเลือกระบบอีกคร้ัง ระบบท่ีเลือกจะตองมีขอตกลงเก่ียวกับการโทรขามระบบกับระบบ
เครือขายหลักของคุณ

● แสดงขอมูลระบบ  — กําหนดใหเคร่ืองแสดงขอมูล เมื่อใชในระบบเครือขายโทรศัพทท่ี
ใชเทคโนโลยีแบบ Micro Cellular Network (MCN) และเพ่ือใชงานการรับขอมูล
โทรศัพท

จุดเชื่อมตอ
การสรางจุดเชื่อมตอใหม
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > ปลายทาง
คณุอาจไดรับคาท่ีตองตั้งสําหรับจุดเช่ือมตอในรูปแบบของขอความจากผูใหบริการ ผูให
บริการอาจตั้งคาจุดเช่ือมตอบางจุดหรือท้ังหมดใหกับโทรศัพทของคุณไวลวงหนาแลว และ
คุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลง สราง แกไขหรือลบคาเหลาน้ันได
เม่ือคุณเปดกลุมจุดเช่ือมตอกลุมหน่ึง ( , , , ) คุณจะสามารถเห็นประเภทจุดเชื่อม
ตอ:

   แสดงจุดเช่ือมตอท่ีมีการปองกัน

   แสดงจุดเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต

ในการสรางจุดเช่ือมตอใหม เลือก จุดเชื่อมตอ เคร่ืองจะขอใหตรวจสอบการเชื่อมตอท่ี
ใชงานได หลังการคนหา การเช่ือมตอท่ีพรอมใชงานแลวจะแสดงขึ้น และจุดเช่ือมตอใหม
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สามารถจะรวมใชการเช่ือมตอน้ีได หากคุณขามขัน้ตอนน้ีไป เคร่ืองจะขอใหคุณเลือกวิธีการ
เช่ือมตอและกําหนดการตั้งคาท่ีจําเปน
ในการแกไขการตั้งคาจดุเช่ือมตอ ใหเปดกลุมจุดเช่ือมตอกลุมหน่ึง และเลือกจุดเช่ือมตอ
แลวทําตามคําแนะนําจากผูใหบริการของคณุ
● ชื่อการเชื่อมตอ  — ปอนช่ือการเชื่อมตอ
● บริการเสริม  — เลือกประเภทการเชื่อมตอขอมูล
ชองสําหรับการตั้งคาจะใชไดเพียงบางชองเทาน้ัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการเช่ือมตอขอมูลท่ีคุณ
เลือก ปอนขอมูลลงในชองทุกชองท่ีกํากับดวย ตองระบ ุหรือ * สีแดง คุณปลอยชองอ่ืนๆ
วางไวได เวนแตผูใหบริการของคุณแนะนําใหปอนขอมูลลงไป

ในการใชการเช่ือมตอขอมูล ผูใหบรกิารของคุณตองสนับสนุนคณุสมบัติน้ี และใหเปดใชงาน
คณุสมบัติน้ีสําหรับซมิการดของคุณ หากจําเปน

การสรางกลุมจุดเช่ือมตอ
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > ปลายทาง
แอปพลิเคช่ันบางอยางชวยใหคุณสามารถใชกลุมจุดเช่ือมตอเพ่ือการเช่ือมตอกับเครือขาย
ได
หากไมตองการเลอืกจุดเช่ือมตอจุดเดียวทุกครั้งท่ีเคร่ืองเชื่อมตอกับเครือขาย คุณสามารถ
สรางกลุมท่ีประกอบดวยจุดเช่ือมตอหลายจุดเพ่ือเช่ือมตอกับเครือขายน้ัน และกําหนด
ลําดับท่ีจะใชจุดเช่ือมตอตางๆ

ในการสรางกลุมจุดเช่ือมตอใหม ใหเลือก ตัวเลือก > จัดการ > ปลายทางใหม

ในการเพิ่มจุดเช่ือมตอเขาไปยังกลุมจุดเช่ือมตอ เลือกกลุมและ ตัวเลือก > จุดเชื่อมตอ
ใหม หากตองการคัดลอกจดุเช่ือมตอท่ีมีอยูแลวจากกลุมอ่ืน เลือกกลุม แตะท่ีจุดเช่ือมตอท่ี
ตองการหากยังไมไดไฮไลตไว และเลือก ตัวเลอืก > จัดวาง > คัดลอกไปปลายทางอื่น

ในการเปลี่ยนลําดับความสําคัญของจดุเช่ือมตอภายในกลุม เลือก ตัวเลือก > จัดวาง >
เปลี่ยนความสําคัญ

จดุเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > ปลายทาง > จุดเชื่อมตอ และทําตามคํา
แนะนําบนหนาจอ
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ในการแกไขจุดเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต ใหเปดกลุมจุดเช่ือมตอกลุมหน่ึง และเลือกจุดเชื่อม
ตอท่ีกํากับดวย 

แลวทําตามคําแนะนําจากผูใหบริการของคณุ
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● ชื่อจุดเชื่อมตอ  — ผูใหบริการระบบจะแจงช่ือจุดเชื่อมตอใหคุณทราบ
● ชื่อผูใช  — คณุอาจตองมีช่ือผูใชเพ่ือทําการเชื่อมตอขอมูล และปกติแลวผูใหบริการ
ของคุณจะเปนผูใหช่ือผูใชน้ี

● แจงใหใสรหัสผาน  — หากคุณตองปอนรหัสผานใหมทุกครั้งท่ีล็อคเขาเซิรฟเวอร หรือ
หากคุณไมตองการบันทึกรหัสผานของคุณในโทรศัพท ใหเลือก ใช

● รหัสผาน  — คณุอาจตองมีรหัสผานเพ่ือทําการเช่ือมตอขอมูล และปกติแลวผูใหบริการ
ของคุณจะเปนผูใหรหัสผานน้ี

● การตรวจสอบความถูกตอง  — เลือก รับรอง เพ่ือสงรหัสผานของคุณไปเขารหัสทุก
คร้ัง หรือ ปกติ เพ่ือสงรหัสผานของคุณไปเขารหัสเม่ือทําได

● โฮมเพจ  — ปอนท่ีอยูเว็บหรือท่ีอยูของศูนยขอความมัลติมีเดีย ท้ังน้ีขึ้นอยูกับจุดเช่ือม
ตอท่ีคุณตั้งคาอยู

● ใชจุดเชื่อมตอ  — เลือก หลังยืนยัน หากคุณตองการใหเคร่ืองขอคํายืนยันกอนท่ีจะ
สรางการเช่ือมตอโดยใชจุดเช่ือมตอน้ี หรือ อัตโนมัติ หากคุณตองการใหเคร่ืองเช่ือมตอ
กับปลายทางโดยใชจุดเช่ือมตอน้ีโดยอัตโนมัติ

เลือก ตัวเลือก > การต้ังคาชั้นสูง และจากตัวเลือกตอไปน้ี
● ประเภทระบบเครือขาย  — เลือกประเภทโปรโตคอลอินเทอรเน็ตเพ่ือถายโอนขอมูล
ไปยังเคร่ืองและจากเครื่อง การตั้งคาอ่ืนๆ ขึ้นอยูกับประเภทของเครือขายท่ีเลือก

● ที่อยู IP ของโทรศัพท (สําหรับ IPv4 เทาน้ัน) — ปอนท่ีอยู IP ของโทรศัพทของคุณ
● ที่อยู DNS  — ปอนท่ีอยู IP ของเซิรฟเวอร DNS หลักและรอง หากผูใหบริการของคุณ
กําหนดไว โปรดติดตอผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคณุเพ่ือขอรับท่ีอยูเหลาน้ี

● ที่อยูเซิรฟเวอรพร็อกซี ่ — ปอนท่ีอยูของเซริฟเวอรพร็อกซี่ 
● หมายเลขพอรตพร็อกซี่  — ปอนหมายเลขพอรตของเซิรฟเวอรพร็อกซี่

การเชื่อมตอขอมูลทีใ่ช
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > ตัวจัดการเชื่อมตอ
ในมุมมองการเช่ือมตอขอมูลท่ีใชงาน คุณจะสามารถเห็นการเช่ือมตอขอมลูท่ีเปดไว:

การเชื่อมตอ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 95



   สายขอมูล

   การเช่ือมตอ GPRS
ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอ ใหเลือก ตัวเลือก > ตัดเชื่อมตอ

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอท่ีเปดอยูท้ังหมด เลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอท้ังหมด

ในการดูรายละเอียดการเช่ือมตอ ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียด

การซิงโครไนซ
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมูล > ซิงค
แอปพลิเคช่ันการซิงโครไนซชวยใหคุณสามารถซงิโครไนซบันทึก รายการปฏิทิน ขอความ
ตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย บุคมารคของเบราเซอร หรือรายช่ือของคุณกับแอปพลิ
เคช่ันหลายแอปพลิเคช่ันท่ีใชรวมกันไดบนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันไดหรือใน
อินเทอรเน็ต
คณุอาจไดรับขอมูลการตั้งคาการซงิโครไนซในรูปแบบของขอความพิเศษจากผูใหบริการ
รูปแบบการซงิคจะประกอบไปดวยการตั้งคาท่ีจําเปนตอการซงิโครไนซ

เม่ือคุณเปดแอปพลิเคชั่น รูปแบบการซงิโครไนซท่ีใชเร่ิมตนหรือกอนหนาน้ีจะปรากฏขึ้น ใน
การแกไขรูปแบบ แตะท่ีรายการการซงิโครไนซ เพ่ือรวมรายการดังกลาวในรูปแบบหรือเพ่ือ
เอารายการดังกลาวออก

ในการจัดการรูปแบบการซิงโครไนซ เลือก ตัวเลอืก และเลือกตัวเลือกท่ีตองการ

ในการซงิโครไนซขอมูล เลือก ตัวเลือก > ซิงโครไนส ในการยกเลิกการซงิโครไนซกอน
จะเสร็จสิ้น ใหเลือก ยกเลิก

การเชื่อมตอ Bluetooth
เกีย่วกับการเช่ือมตอ Bluetooth
การเชื่อมตอ Bluetooth ชวยใหคุณสามารถใชการเช่ือมตอแบบไรสายกับอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีใช
รวมกันได เชน อุปกรณโทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร ชุดหูฟง และชุดโทรศัพทในรถยนต
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คณุสามารถใชการเช่ือมตอน้ีสงรูปภาพ คลิปวิดีโอและคลิปเสียง รวมทั้งบันทึกตางๆ ถาย
โอนไฟลจากเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชรวมกันไดของคุณ และพิมพภาพดวยเคร่ืองพิมพท่ีใช
รวมกันได
เน่ืองจากอุปกรณท่ีมีเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth สื่อสารโดยใชคล่ืนวิทยุ จึงไมจําเปนตอง
อยูในระยะที่มองเห็นโดยตรง อยางไรก็ตาม ควรมีระยะหางจากกันภายใน 10 เมตร (33 ฟุต)
แมวาการเช่ือมตออาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวาง เชน ผนัง หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ
โทรศัพทน้ีเปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ท่ีสนับสนุนรูปแบบดัง
ตอไปน้ี: การกระจายเสียงขัน้สูง, การควบคุมเสียง/วิดีโอระยะไกล, การจัดการภาพพ้ืนฐาน,
การระบุอุปกรณ, การตอเครือขายแบบหมุนเลขหมาย, การโอนไฟล, การกระจายเสียง/
วิดีโอท่ัวไป, แฮนดฟรี, ชุดหูฟง, Push ออปเจ็กต, การเขาใชสมุดโทรศัพท, การเขาใชซมิ
และการสตรีมเสียงสเตอริโอ คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนน้ีท่ีไดรับการรับรองจาก
Nokia เทาน้ัน เพ่ือสรางความม่ันใจในการใชงานระหวางอุปกรณท่ีรองรบัเทคโนโลยี
Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือดูวาอุปกรณน้ันๆ ใชงานรวมกับ
โทรศัพทรุนน้ีไดหรือไม
คณุสมบัตท่ีิใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพ่ิมการใชพลังงานแบตเตอรี่และลดอายุการใช
งานของแบตเตอรี่
เมื่ออุปกรณถูกล็อค การเช่ือมตอกับอุปกรณท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ันจึงจะใชได

การตั้งคา
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > Bluetooth
เม่ือคุณเปดแอปพลิเคชั่นเปนคร้ังแรก ระบบจะขอใหคุณระบช่ืุออุปกรณของคุณ คุณสามารถ
เปลี่ยนช่ือไดในภายหลัง
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● Bluetooth  — ปดหรือเปดการเช่ือมตอ Bluetooth 
● การมองเห็นของโทรศัพท  — เมื่อตองการใหอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีมีเทคโนโลยีไรสาย

Bluetooth พบเครื่องโทรศัพทของคุณได ใหเลือก เห็นไดทั้งหมด หากตองการตั้งคา
เวลาที่จะเปลี่ยนความสามารถในการมองเห็นจากแสดงเปนซอนหลังผานชวงเวลาท่ีระบุ
เลือก ตั้งชวงเวลาการมองเห็น ในการซอนโทรศัพทของคุณจากอุปกรณเครื่องอ่ืน
เลือก ซอน

● ชื่อของโทรศพัท  — แกไขช่ือท่ีปรากฏในอุปกรณอ่ืนท่ีใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
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● โหมด SIM ระยะไกล  — อนุญาตหรือไมอนุญาตใหอุปกรณอ่ืน เชน ชุดอุปกรณเสริมของ
ชุดโทรศัพทในรถยนตท่ีใชรวมกันได ใชซมิการดในโทรศัพทของคุณเช่ือมตอกับระบบ
เครือขาย

เคล็ดลับการรักษาความปลอดภัย
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > Bluetooth
เมื่อคุณไมใชการเช่ือมตอ Bluetooth หากตองการควบคุมผูท่ีจะสามารถคนหาโทรศัพท
ของคุณพบและเช่ือมตอกับโทรศัพทของคุณได ใหเลือก Bluetooth > ปด หรือ การมอง
เห็นของโทรศัพท > ซอน การปดการเช่ือมตอ Bluetooth ไมมีผลกระทบกับฟงกชันอ่ืน
ของโทรศัพท
อยาจับคูหรือรับคําขอการเชื่อมตอจากอุปกรณท่ีไมรูจัก เพ่ือปองกันโทรศัพทของคุณจาก
เน้ือหาที่เปนอันตราย การทํางานของโทรศัพทในโหมดซอนเปนวิธีการท่ีปลอดภัยกวาใน
การหลีกเล่ียงซอฟตแวรท่ีเปนอันตราย

การสงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth
การเชื่อมตอ Bluetooth สามารถทํางานไดคร้ังละหลายทาง ตัวอยางเชน ขณะคุณเช่ือมตอ
กับชุดหูฟงท่ีใชรวมกันได ในเวลาเดียวกัน คุณยังสามารถโอนไฟลไปยังอุปกรณอ่ืนท่ีใชงาน
รวมกันได
1. เปดแอปพลิเคช่ันท่ีเก็บรายการที่คณุตองการสง
2. แตะท่ีรายการ และเลือก ตัวเลอืก > สง > ทาง Bluetooth

อุปกรณท่ีใชเทคโนโลย ีBluetooth ท่ีอยูภายในระยะสัญญาณจะแสดงขึน้ ไอคอน
อุปกรณมีดังตอไปน้ี

   คอมพิวเตอร

   โทรศัพท

   อุปกรณเสียงหรือวิดีโอ

   อุปกรณอ่ืนๆ

ในการหยุดการคนหากลางคัน ใหเลือก หยุด
3. เลือกอุปกรณท่ีคุณตองการเช่ือมตอ
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4. หากอุปกรณอ่ืนตองการจับคูกอนสงขอมูล คุณจะไดยินเสียง และขอใหปอนรหัส คุณ
ตองปอนรหัสเดียวกันในท้ังสองอุปกรณ
เมื่อสรางการเช่ือมตอ กําลงัสงขอมูล จะแสดงขึ้น
เคลด็ลับ: เมื่อคนหาอุปกรณ บางอุปกรณอาจแสดงเฉพาะที่อยูท่ีไมซ้ํากัน (ท่ีอยูของ
เคร่ือง) ในการคนหาที่อยูของเครื่องคุณ ปอน *#2820#

การจับคูอปุกรณ
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > Bluetooth
ในการจับคูอุปกรณท่ีใชงานรวมกันไดและดูอุปกรณท่ีจับคูของคณุ ใหเปดแท็บ อุปกรณที่
จับคู
กอนการจับคู ใหสรางรหัสผานของคุณเอง (ตัวเลข 1 - 16 หลัก) และตกลงกับเจาของ
อุปกรณอีกเคร่ืองไวใหใชรหัสเดียวกัน อุปกรณท่ีไมมีอินเตอรเฟซผูใชจะมีรหัสผานท่ี
โรงงานตั้งมาไว รหัสผานดังกลาวจะใชเพียงคร้ังเดยีวเทาน้ัน
1. ในการจับคูอุปกรณ เลือก ตัวเลือก > อุปกรณที่จับคูใหม อุปกรณตางๆ ท่ีอยูภายใน

ระยะครอบคลุมจะปรากฏขึ้น
2. เลือกอุปกรณและปอนรหัสผาน คุณตองปอนรหัสผานท่ีเหมือนกันน้ีบนอุปกรณอีกตวั

หน่ึงดวย
3. อุปกรณเสริมดานเสียงบางตัวจะเช่ือมตอกับโทรศัพทของคุณโดยอัตโนมัติหลงัการจับคู

หรือหากตองการเช่ือมตอกับอุปกรณเสริม เลือก ตัวเลอืก > เช่ือมตอกับอุปกรณ
ออดิโอ

อุปกรณท่ีจับคูจะแสดงดวย  ในการคนหาอุปกรณ

ในการกําหนดอุปกรณใหเปนอุปกรณท่ีไดรับอนุญาตหรือไมไดรับอนุญาต ใหเลือกจากตัว
เลือกตอไปน้ี:
● ตั้งเปนผานการอนุญาต  — การเช่ือมตอระหวางโทรศัพทของคุณและอุปกรณท่ีไดรับ
อนุญาตสามารถทําไดโดยคุณไมตองมีขอมูล เครื่องจะไมขอใหคุณอนุญาตหรือยอมรับ
โดยแยกตางหาก ใชสถานะนี้สําหรับอุปกรณของคุณเอง เชน หูฟงหรือเคร่ือง PC ท่ีใช
งานรวมกันได หรืออุปกรณของบุคคลท่ีคุณเช่ือถือได  แสดงถึงอุปกรณท่ีไดรับ
อนุญาตในหนาจออุปกรณท่ีจับคู

● ตั้งเปนไมผานการอนุญาต  — คําขอการเช่ือมตอจากอุปกรณน้ีตองไดรับการยอมรับ
จากคุณทุกคร้ัง
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ในการยกเลิกการจับคูอุปกรณ เลือก ตัวเลอืก > ลบ

ในการยกเลิกการจับคูท้ังหมด เลือก ตัวเลือก > ลบทั้งหมด

การรบัขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth
เมื่อคุณไดรับขอมูลผานการเชื่อมตอ Bluetooth สัญญาณเสียงจะดังขึน้ และเครื่องจะถามวา
คุณตองการยอมรับขอความหรือไม หากคุณยอมรับ  จะปรากฏขึน้ และรายการนั้นจะอยู
ในแฟมขอมลูถาดเขาในขอความ ขอความที่รับผานการเช่ือมตอ Bluetooth จะแสดงไว
ดวย 

การปดก้ันอุปกรณ
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > Bluetooth
ในการปดก้ันอุปกรณจากการเชื่อมตอ Bluetooth กับโทรศัพทของคุณ ใหเปดแท็บ
อุปกรณที่จับคู แตะอุปกรณท่ีคุณตองการปดก้ันหากยังไมมีการไฮไลต ใหเลือก ตัว
เลอืก > ปดก้ัน

ในการยกเลิกการปดก้ันอุปกรณ ใหเปดแท็บ อุปกรณที่ถูกปดก้ัน แตะท่ีอุปกรณหากยังไม
มีการไฮไลต และเลือก ตัวเลอืก > ลบ

ในการยกเลิกการปดก้ันอุปกรณท้ังหมด ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบทั้งหมด

หากคุณปฏเิสธคําขอจับคูจากอุปกรณเคร่ืองอ่ืน เคร่ืองจะถามวาคุณตองการท่ีจะปดก้ันการ
ขอเปดการเช่ือมตอท้ังหมดในครั้งตอๆ ไปจากอุปกรณดังกลาวหรือไม หากคุณยอมรับ
คําถามดังกลาว ระบบจะเพ่ิมช่ือของอุปกรณระยะไกลดังกลาวเขาไปในรายชื่ออุปกรณท่ีถูก
ปดก้ัน

โหมดซมิระยะไกล
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > Bluetooth
กอนจะเรียกใชโหมดซิมระยะไกลได ตองจับคูอุปกรณท้ังสองกอน และการจับคูจะเริ่มตน
จากอุปกรณอีกตัวหน่ึง เมื่อจับคูกัน ใหใชรหัสผาน 16 หลัก และตั้งคาอุปกรณอีกตัวเปนได
รับอนุญาต
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ในการใชโหมดซิมระยะไกลกับอุปกรณเสริมของชุดโทรศัพทในรถยนตท่ีใชรวมกันได ให
เปดใชการเช่ือมตอ Bluetooth กอน และเปดใชโหมดซิมระยะไกลดวยโทรศัพทของคุณ
เรียกใชโหมดซิมระยะไกลจากอีกอุปกรณหน่ึง
เม่ือเปดโหมดซมิระยะไกลไวในอุปกรณของคุณ โหมด SIM ระยะไกล จะปรากฏบนหนาจอ
หลัก การเช่ือมตอกับเครือขายไรสายจะถูกปด และแสดงดวย  ในพ้ืนท่ีแสดงเครื่องหมาย
ความแรงของสัญญาณ และคุณไมสามารถใชบริการหรือคุณสมบัติตางๆ ของซิมการดท่ีตอง
อยูภายในพื้นท่ีครอบคลุมของระบบเซลลูลาร
เมื่ออุปกรณไรสายอยูในโหมดซิมระยะไกล คุณจะสามารถใชไดแตเพียงอุปกรณเสริมท่ี
เช่ือมตอกับอุปกรณท่ีใชรวมกันได เชน ชุดโทรศัพทในรถยนต เพ่ือทําการโทรออกหรือรับ
สายเรียกเขา อุปกรณไรสายของคุณจะไมทําการโทรออกในขณะที่อยูในโหมดน้ี ยกเวน
หมายเลขฉุกเฉินท่ีตั้งโปรแกรมไวในเครื่อง ในการโทรออกจากอุปกรณของคุณ คุณตอง
ออกจากโหมดซิมระยะไกล หากเครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสเพ่ือปลดล็อค

ในการออกจากโหมดซิมระยะไกล ใหกดปุมเปดปด และเลือก ออกจากโหมดซิมทางไกล

USB
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > USB
หากตองการใหโทรศัพทถามวัตถุประสงคในการเช่ือมตอทุก
ครั้งท่ีมีการเช่ือมตอสายเคเบิลขอมูลท่ีใชงานรวมกันได ให
เลือก ถามเมื่อเชื่อมตอ > ใช
ถาตัวเลือก ถามเมื่อเชื่อมตอ ยกเลิกการใชงาน หรือคุณ
ตองการท่ีจะเปลี่ยนโหมด ขณะกําลังเชื่อมตอ เลือก โหมดการ
เช่ือมตอ USB และจากตัวเลือกตอไปน้ี
● Ovi Suite  — ใชแอปพลิเคช่ันตางๆ ของ Nokia PC เชน

Nokia Ovi Suite และ Nokia Software Updater
● อุปกรณจัดเก็บขอมูล  — โอนยายขอมูลระหวางโทรศัพท
ของคุณและเครือ่งพีซท่ีีใชงานรวมกันได

● ถายโอนภาพ  — พิมพภาพดวยเคร่ืองพิมพท่ีใชงานรวมกัน
ได

● ถายโอนสื่อ  — ซงิโครไนซเพลงดวย Nokia Ovi Player
หรือ Windows Media Player
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การเชื่อมตอเครื่องพีซี
คณุสามารถใชโทรศัพทเคร่ืองน้ีกับแอปพลิเคช่ันการสื่อสารดานขอมูลและการเช่ือมตอกับ
เคร่ืองพีซีท่ีใชรวมกันได ชุดโปรแกรม Nokia Ovi Suite ชวยใหคุณสามารถโอนยายไฟลและ
ภาพระหวางโทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอรท่ีใชรวมกันได เปนตน
หากตองการใช Ovi Suite ดวยโหมดการเชื่อมตอ USB ใหเลือก โหมด Ovi Suite
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ Ovi Suite โปรดดูขอบเขตการสนับสนุนท่ี
www.ovi.com

การตัง้คาการจัดการ
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > การต้ังคาการจัดการ

การตั้งคาขอมูลแพคเก็ต
เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > การต้ังคาการจัดการ > ขอมูลแพคเก็ต
การตั้งคาขอมูลแบบแพคเก็ตจะมีผลกับจุดเช่ือมตอท้ังหมดที่ใชการเช่ือมตอขอมูลแบบ
แพคเก็ต
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● การเชื่อมตอ GPRS  — หากคุณเลือก เม่ือวาง และคุณอยูในเครือขายท่ีสนับสนุขอมูล
แพคเก็ต อุปกรณจะลงทะเบียนกับเครือขายขอมูลแพคเก็ต การเริ่มการเช่ือมตอขอมูล
แพคเก็ตท่ีใชงานอยู (เชน เพ่ือสงและรับอีเมล) จะเร็วขึ้น หากอุปกรณสรางการเช่ือมตอ
ขอมูลแพคเก็ต เมื่อตองการ หากไมมีเครือขายขอมูลแพคเก็ต อุปกรณจะพยายามสราง
การเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ตเปนระยะ หากคุณเลือก เม่ือตองการ อุปกรณจะใชการเช่ือม
ตอขอมูลแพคเก็ต ก็ตอเมื่อคณุเร่ิมใชงานแอปพลิเคช่ันหรือการดําเนินการตองใชการ
เช่ือมตอน้ี

● จุดเชื่อมตอ  — คุณตองมีช่ือจุดเช่ือมตอเพ่ือใชโทรศัพทของคุณเปนโมเด็มขอมูลแพค
เก็ตกับคอมพิวเตอรท่ีใชรวมกันได
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15. การคนหา
เกี่ยวกับการคนหา
เลือก เมนู > อินเทอรเน็ต > การคนหา
การคนหา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถใชบริการคนหาผานทาง
อินเทอรเน็ตไดหลายบริการ เพ่ือคนหาเว็บไซตและภาพตางๆ ได เปนตน เน้ือหาและบริการ
ท่ีมีใหอาจแตกตางกันไป

การเริ่มการคนหา
เลือก เมนู > อินเทอรเน็ต > การคนหา

ในการคนหาเน้ือหาในเครื่องโทรศัพท ปอนคําท่ีใชคนหาในชองคนหาหรือเรียกดูประเภท
ของเน้ือหา ในขณะที่คุณปอนคําท่ีใชคนหา จะมีการจดัผลการคนหาเปนประเภทตางๆ ผล
การคนหาที่มีการเขาใชลาสุดจะปรากฏอยูทางดานบนของรายการผลการคนหา หากผลการ
คนหาเหลาน้ันตรงกับคําท่ีใชคนหาของคุณ

ในการคนหาเว็บเพจทางอินเทอรเน็ต เลือก คนหาอินเทอรเน็ต ผูใหบริการคนหา และปอน
คําท่ีใชคนหาของคุณในชองคนหา เคร่ืองจะตั้งผูใหบริการคนหาที่คุณเลือกเปนผูใหบริการ
คนหาทางอินเทอรเน็ตเร่ิมตนของคุณ

หากมีการตั้งผูใหบริการคนหาเริ่มตนไวแลว เลือกผูใหบริการดังกลาวเพ่ือเริ่มการคนหา หรือ
เลือก บริการคนหาเพิ่มเติม เพ่ือใชผูใหบริการคนหารายอื่น

ในการเปลี่ยนผูใหบริการเริ่มตน เลือก ตัวเลือก > เลือกบริการ

ในการเปลี่ยนการตั้งคาประเทศหรือภมูิภาคเพ่ือคนหาผูใหบริการคนหาเพิ่มเติม เลือก ตัว
เลอืก > การต้ังคา > ประเทศหรือภูมิภาค

16. เก่ียวกับ Ovi Store
 ในรานคา Ovi คุณสามารถดาวนโหลดเกมสโทรศพัทมือถอื แอปพลิเคช่ัน วิดีโอ รูปภาพ

และเสียงเรียกเขาลงบนโทรศัพทของคุณ รายการบางอยางไมคิดคาบริการ แตบางอยาง
คณุจําเปนตองซื้อโดยใชบัตรเครดิตหรือผานทางใบเรียกเก็บเงินคาโทรศัพทของคุณ ราน
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คา Ovi มีเน้ือหาที่ใชรวมกันไดกับโทรศพัทมือถือของคุณ รวมท้ังท่ีสอดคลองกับรสนิยมและ
ท่ีตั้งของคุณ

17. แอปพลิเคช่ันอ่ืนๆ
นาฬิกา 
ตั้งคาเวลาและวันที่
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > นาฬิกา
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา และจากตัวเลือกตอไปน้ี
● เวลา  — ตั้งคาเวลา
● วันที่  — ตั้งคาวันท่ี
● อัพเดตเวลาอัตโนมัต ิ — ตั้งคาเครือขายใหอัพเดตขอมูลเวลา วันท่ี และเขตเวลา
สําหรับโทรศัพทของคุณโดยอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

นาฬิกาปลุก
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > นาฬิกา

ในการตั้งปลุกใหม ใหเลือก ปลุกใหม ตั้งเวลาปลุก เลือก เตือนซ้ํา เพ่ือตั้งวาจะใหมีการ
ปลุกซ้ําหรือไมและเมื่อใด แลวเลือก เรียบรอย

ในการดูการปลุกท่ีกําลงัทํางานและไมไดทํางาน เลือก การปลกุ เม่ือการปลุกกําลังทํางาน
 จะปรากฏขึน้ เม่ือเปดใชการปลุกซ้ํา  จะปรากฏขึ้น

ในการลบการปลุก เลือก การปลกุ เล่ือนไปที่การปลุก แลวเลือก ตัวเลอืก > ลบการปลุก

ในการปดการปลุกเมื่อเลยเวลาปลุกท่ีกําหนด เลือก หยุด ในการเลื่อนการปลุก เลือก เลือ่น
ปลุก หากโทรศัพทของคุณปดอยูเม่ือเลยเวลาปลุกท่ีกําหนด โทรศัพทจะเปดขึน้เองและ
เร่ิมสงเสียงปลุก

ในการกําหนดเวลาเลือ่นปลุก เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > เวลาเลือ่นปลุก

ในการเปลี่ยนเสียงปลุก เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > เสียงนาฬิกาปลกุ
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เวลาโลก
เวลาโลกทําใหคุณสามารถดูเวลาปจจุบันในที่ตัง้ตางๆ ได
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > นาฬิกา

การดูเวลา —  เลือก เวลาโลก

การเพิ่มที่ต้ังลงในรายการ —  เลือก ตัวเลอืก > เพิ่มสถานที่

การต้ังท่ีตั้งปจจุบันของคุณ —  ไปท่ีท่ีตั้ง และเลือก ตัวเลอืก > ตั้งเปนสถานที่
ปจจุบัน เวลาในโทรศัพทของคณุจะเปลี่ยนตามที่ตั้งท่ีเลือก ตรวจดูใหแนใจวาเวลาถูกตอง
และสอดคลองกับเขตเวลา

ปฏิทิน
หากตองการเปดปฏทิิน ใหเลือก เมนู > ปฏิทิน

มุมมองปฏิทิน
หากตองการสลับระหวางมุมมองเดือน สัปดาห วัน และบันทึกส่ิงท่ีตองทํา ใหเลือก ตัว
เลอืก > เปลี่ยนมุมมอง และมุมมองท่ีตองการ

หากตองการเปลีย่นแปลงวันเร่ิมตนของสัปดาหหรือมุมมองท่ีปรากฏขึ้นเมือ่คุณเปดปฏทิิน
หรือหากตองการแกไขการตั้งคาเสียงเตือนปฏทิิน ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา

หากตองการไปยังวันท่ีใดโดยเฉพาะ ใหเลือก ตัวเลือก > ไปยังวันที่

แถบเครือ่งมือปฏิทิน
จากแถบเครื่องมือ เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
●  แสดงถัดไป  — เลือกมุมมองเดือน
●  แสดงถัดไป  — เลือกมุมมองสัปดาห
●  แสดงถัดไป  — เลือกมุมมองวัน
●  แสดงถัดไป  — เลือกมุมมองสิ่งท่ีตองทํา
●  การประชุมใหม  — เพ่ิมการเตือนการประชุมใหม
●  บันทึกสิง่ที่ตองทําใหม  — เพ่ิมบันทึกส่ิงท่ีตองทําใหม
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ตวัจัดการไฟล
เกีย่วกับตัวจัดการไฟล
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ท่ีทํางาน > ตัวจัดไฟล
ดวยตัวจัดการไฟล คุณสามารถเรียกดู เปด และจัดการไฟลท่ีอยูในโทรศัพท การดหนวย
ความจํา หรือในไดรฟตัวนอกที่ใชงานรวมกันได
ตวัเลือกท่ีมีใหขึน้อยูกับหนวยความจําท่ีคุณเลือก

การคนหาและจัดเรียงไฟล
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ท่ีทํางาน > ตัวจัดไฟล

ในการคนหาไฟล ใหเลือก ตัวเลอืก > คนหา ปอนขอความสําหรับคนหาที่ตรงกับช่ือของ
ไฟล

ในการยายและคัดลอกไฟลและแฟมขอมูล หรือในการสรางแฟมขอมูลใหมในหนวยความ
จํา เลือก ตัวเลือก > จัดวาง และตัวเลือกท่ีตองการ

ในการเรียงลําดับไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > เรียงลําดับตาม และประเภทที่ตองการ

การแกไขการดหนวยความจํา
คณุสามารถฟอรแมตการดหนวยความจําเพ่ือลบขอมูลในการด หรือคุณสามารถปองกัน
ขอมูลในการดดวยรหัสผาน
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ท่ีทํางาน > ตัวจัดไฟล

การเปลีย่นช่ือหรือฟอรแมตการดหนวยความจํา —  เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการด
ความจํา และตัวเลือกท่ีตองการ

รหัสผานจะปองกันการดหนวยความจํา —  เลือก ตัวเลือก > รหัสผานการด
ตวัเลือกน้ีจะมีในกรณีท่ีใสการดหนวยความจําท่ีใชงานรวมกันไดลงในโทรศพัทเทาน้ัน

การสํารองขอมูลไฟลในการดหนวยความจํา
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ท่ีทํางาน > ตัวจัดไฟล
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ในการสํารองไฟล เลือกประเภทไฟลท่ีคุณตองการสํารองในการดหนวยความจําและ ตัว
เลอืก > สํารองขอมูลตอนน้ี ตรวจสอบใหแนใจวาการดหนวยความจําของคุณมีหนวย
ความจําวางอยูเพียงพอสําหรบัไฟลท่ีคุณเลือกท่ีจะสํารอง

ตวัจัดการแอปพลิเคชั่น
เกีย่วกับตัวจัดการแอปพลิเคชั่น
เลือก เมนู > การต้ังคา และ จัดการแอปฯ
ดวยตัวจัดการแอปพลิเคชั่น คุณสามารถดูชุดซอฟตแวรท่ีตดิตั้งลงในเครื่องได คุณสามารถ
ดรูายละเอียดของแอปพลเิคช่ันท่ีติดตั้งแลว ลบแอปพลิเคช่ัน และระบุการตั้งคาการติดตัง้
ได
คณุสามารถติดตั้งแอปพลิเคช่ันและซอฟตแวรประเภทตางๆ ตอไปน้ีในเครือ่งของคุณ
● แอปพลิเคช่ัน JME ท่ีใชเทคโนโลยี Java™ ซึ่งมีนามสกุล .jad หรือ .jar
● ซอฟตแวรและแอปพลิเคชั่นอ่ืนท่ีเหมาะสมกับระบบปฏิบัติการ Symbian ท่ีมีนามสกุล .sis
หรือ .sisx

● อุปกรณขนาดเล็กท่ีมีนามสกุล .wgz
ตดิตั้งเฉพาะซอฟตแวรท่ีใชงานรวมกันกับโทรศัพทของคุณได

การติดตั้งแอปพลิเคชั่น
คณุสามารถถายโอนไฟลการติดตั้งไปยังเครื่องของคุณจากคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได
ดาวนโหลดในระหวางการเบราส หรือรับเปนขอความมัลติมีเดีย รับเปนสิ่งท่ีแนบมาในอีเมล
หรือโดยการใชวิธีการเช่ือมตออ่ืนๆ เชน การเช่ือมตอ Bluetooth
คุณสามารถใช Nokia Application Installer จากชุดโปรแกรม Nokia Ovi Suite เพ่ือติดตั้ง
แอปพลิเคช่ันลงในโทรศัพทของคุณได
ไอคอนในตวัจัดการแอปพลิเคช่ันจะบงบอกถึงสิ่งตอไปน้ี

   แอปพลิเคช่ัน SIS หรือ SISX

   แอปพลิเคช่ัน Java
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   Widget
   แอปพลิเคชั่นท่ีติดตั้งอยูในการดหนวยความจํา

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคช่ันและซอฟตแวรอ่ืนๆ จากแหลงท่ีวางใจ
ไดเทาน้ัน เชน แอปพลิเคช่ันท่ีมีสัญลักษณจาก Symbian หรือผานการทดสอบรับรองจาก
Java Verified™
กอนการติดตั้ง ควรปฏบิัตติามขั้นตอนตอไปน้ี
● ในการดูขอมูลประเภทแอปพลิเคช่ัน หมายเลขเวอรชัน และซัพพลายเออรหรือผูผลิต
แอปพลิเคช่ัน ใหเลือก ตัวเลอืก > ดูรายละเอียด
ในการดูรายละเอียดใบรับรองความปลอดภยัของแอปพลิเคช่ัน ใหเลือก ราย
ละเอียด: > ใบรับรอง: > ดูรายละเอียด ควบคุมการใชใบรับรองดิจิตอลในการจัดการ
ใบรับรอง

● หากคุณติดตั้งไฟลท่ีมีการอัพเดตหรือการแกไขโปรแกรมเดิมท่ีมีอยู คุณจะเรียกคืนได
เฉพาะโปรแกรมตนฉบับหากคุณมีไฟลการติดตั้งตนฉบับหรือขอมลูสํารองของชุด
ซอฟตแวรท่ีลบออกไปอยางครบถวน ในการเรียกคืนแอปพลิเคชั่นตนฉบับ ใหลบแอป
พลิเคช่ันดังกลาวออกกอน และติดตั้งแอปพลิเคชั่นน้ันอีกคร้ังจากไฟลการติดตัง้ตนฉบับ
หรือขอมูลสํารอง
ไฟล JAR เปนไฟลท่ีจําเปนสําหรับการตดิตั้งแอปพลิเคช่ัน Java หากไฟลดังกลาวหายไป
เคร่ืองจะขอใหคุณดาวนโหลดไฟลน้ีใหม หากไมมีการกําหนดจุดเช่ือมตอไวสําหรับแอป
พลิเคช่ัน เครื่องจะขอใหคุณเลือกหน่ึงคา

ในการติดตั้งแอปพลิเคช่ัน ใหดําเนินการดังน้ี
1. ในการคนหาไฟลการติดตั้ง ใหเลือก เมนู > การตั้งคา และ จัดการแอปฯ หรือคนหา

ไฟลการติดตั้งโดยใชตัวจัดการไฟล หรือเลือก ขอความ > ถาดเขา แลวเปดขอความ
ท่ีมีไฟลการติดตั้ง

2. ในตัวจัดการแอปพลิเคช่ัน เลือก ตัวเลือก > ติดต้ัง ในแอปพลิเคช่ันอ่ืน ใหเลือกไฟล
การติดตัง้เพ่ือเร่ิมตนติดตัง้
ในระหวางการติดตั้ง โทรศัพทจะแสดงขอมูลความคืบหนาในการติดตั้ง หากคุณติดตั้ง
แอปพลิเคช่ันโดยไมใชลายเซ็นดิจิตอลหรือการรับรอง โทรศัพทจะแจงเตือน ใหดําเนิน
การติดตั้งตอหากคุณแนใจถึงแหลงท่ีมาและตัวโปรแกรมนั้น
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ในการเริ่มใชงานแอปพลิเคช่ันท่ีติดตั้ง ใหคนหาแอปพลิเคช่ันน้ันในเมนู แลวเลือกแอปพลิ
เคช่ัน หากแอปพลิเคชั่นไมมีโฟลเดอรท่ีตั้งไวท่ีระบุ โฟลเดอรน้ันจะติดตัง้อยูในโฟลเดอร
แอปฯ ท่ีติดตั้งแลว ในเมนูหลัก

ในการดูวาติดตั้งหรือลบชุดซอฟตแวรใดและทําไปเมื่อใด ใหเลือก ตัวเลอืก > ดูบันทึก

ขอสําคัญ:  โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคชั่นแอนตี้ไวรัสเพียงหน่ึงรายการ
เทาน้ัน การมีแอปพลิเคช่ันท่ีมีคุณสมบัตแิอนตี้ไวรัสมากกวาหน่ึงรายการ อาจสงผลตอ
ประสิทธิภาพและการทํางานของเครื่อง หรืออาจทําใหเคร่ืองหยุดทํางานได
หลังจากท่ีคุณติดตั้งแอปพลิเคช่ันลงในการดหนวยความจําท่ีใชรวมกันไดแลว ไฟลการติด
ตั้ง (.sis, .sisx) ยังคงอยูในหนวยความจําของโทรศัพท ไฟลอาจใชหนวยความจําเปนจํานวน
มาก และกีดขวางไมใหคุณจัดเก็บไฟลอ่ืน ในการเพิ่มหนวยความจําใหเพียงพอ ใช
โปรแกรม Nokia Ovi Suite ในการสํารองขอมลูไฟลการติดตัง้ไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใช
งานรวมกันได จากน้ัน ใหใชตัวจัดการไฟลลบไฟลการติดตั้งเหลาน้ันออกจากหนวยความจํา
โทรศัพท หากไฟล .sis เปนส่ิงท่ีแนบมากับขอความ ใหลบขอความดังกลาวออกจากถาดรับ
ขอความ

การลบแอปพลิเคชั่น
เลือก เมนู > การต้ังคา และ จัดการแอปฯ
หากตองการลบแพคเกจซอฟตแวร ใหเลือก แอปฯ ที่ติดต้ังแลว > ตัวเลอืก > ถอนติด
ต้ัง เลือก ใช เพ่ือยืนยัน
หากคุณทําการลบซอฟตแวร คุณจะติดตั้งซอฟตแวรน้ันใหมไดตอเมื่อคุณมีชุดซอฟตแวร
ตนฉบับหรือสําเนาสํารองท่ีครบถวนของชุดซอฟตแวรท่ีลบออกไป หากคุณลบชุด
ซอฟตแวรออก คณุอาจจะไมสามารถเปดเอกสารท่ีสรางโดยใชซอฟตแวรน้ันไดอีก
หากมีชุดซอฟตแวรอีกชุดหน่ึงท่ีตองใชกับชุดซอฟตแวรท่ีคุณลบออกไป น่ันหมายความวา
ชุดซอฟตแวรอีกชุดหน่ึงน้ันจะไมสามารถใชงานได ดูรายละเอียดจากเอกสารอางอิงเก่ียว
กับชุดซอฟตแวรท่ีติดตั้งไว

การตั้งคาตัวจัดการแอปพลิเคช่ัน
เลือก เมนู > การต้ังคา และ จัดการแอปฯ
เลือก การต้ังคาการติดต้ัง และเลือกจากรายการตอไปน้ี

แอปพลิเคชั่นอืน่ๆ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 109



● การติดต้ังซอฟตแวร  — เลือกวาจะใหติดตัง้ซอฟตแวร Symbian ซึง่ไมมีลายเซ็น
ดิจิตอลท่ีไมผานการรับรองหรือไม

● ตรวจใบรับรองออนไลน  — เลือกเพ่ือตรวจสอบใบรบัรองแบบออนไลนกอนการติดตัง้
แอปพลิเคช่ัน

● ที่อยูเว็บที่ต้ังไว  — ตั้งคาท่ีอยูเว็บเร่ิมตนท่ีจะใชเมื่อมีการตรวจสอบใบรับรองออนไลน

RealPlayer 
คุณสามารถใช RealPlayer เพ่ือเลนวิดีโอคลิปหรือสตรีมไฟลสื่อแบบ OTA ไดโดยไมตองจัด
เก็บไฟลไวในโทรศัพทกอน
อยางไรก็ตาม RealPlayer อาจไมสามารถรองรับไฟลไดทุกรูปแบบ หรือทุกรูปแบบยอยของ
ไฟลน้ันๆ
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > RealPlayer

แถบเครือ่งมือ RealPlayer
เมื่ออยูในหนาจอวิดีโอคลิป ลิงคการสตรีม และรายการที่เพ่ิงเลน อาจมีไอคอนแถบเครื่อง
ตอไปน้ีปรากฏขึ้น

●  สง  — สงวิดีโอคลิปหรือลิงคการสตรีม
●  เลน  —  เลนวิดีโอคลิปหรือการสตรีมวิดีโอ
●  ลบ  — ลบวิดีโอคลิปหรือลิงคการสตรีม
●  ลบ  — ลบไฟลออกจากรายการที่เพ่ิงเลน

การเลนวิดีโอคลิป
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > RealPlayer
ในการเลนวิดีโอคลิป ใหเลือก วิดีโอคลปิ และคลิป

ในการดูไฟลท่ีเลนลาสุด ในหนาจอหลัก เลือก รายการท่ีเพิ่งเลน
ในรายการวิดีโอคลิป เล่ือนไปที่คลิป เลือก ตัวเลอืก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
● ใชคลปิวิดีโอ  — เพ่ือกําหนดคลิปวิดโีอใหเปนเสียงเรียกเขาหรอืใหกับรายช่ือหน่ึงราย
ชื่อ

● เลือก/ไมเลอืก  — เลือกรายการในรายการที่จะสงหรือลบหลายรายการในครั้งเดียวกัน

แอปพลิเคชั่นอื่นๆ
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● ดูรายละเอียด  —  ดูรายละเอียดตางๆ ของรายการที่เลือก เชน รูปแบบ ความละเอียด
และระยะเวลา

● การต้ังคา  — แกไขการตั้งคาการเลนวิดีโอและสตรีมมิ่ง
ในวิดีโอคลิป ลิงคท่ีสตรีมและเลนลาสุด ไอคอนแถบเครื่องมือตอไปน่ีอาจใชได:
●  สง  — สงวิดีโอคลิปหรือลิงคการสตรีม
●  เลน  —  เลนคลิปวิดีโอหรือวิดีโอสตรีม
●  ลบ  — เลนวิดีโอคลิปหรือลิงคการสตรีม
●  ลบ  — ลบไฟลจากรายการที่เลนลาสุด

สตรมีเนื้อหาผาน over the air
ใน RealPlayer คณุสามารถเปดไดเฉพาะลิงค RTSP อยางไรก็ตาม RealPlayer จะเลนไฟล
RAM หากคุณเปดลิงค HTTP ไปท่ีเบราเซอร
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > RealPlayer
ในการสตรีมเน้ือหา over the air (บริการเครือขาย) เลือก ลงคิ การสตรีม และลิงค คุณ
สามารถรับลิงคการสตรีมในขอความตัวอักษรหรือมัลติมีเดีย หรือเปดลิงคในเว็บเพจ กอน
เร่ิมการสตรีมเน้ือหา เคร่ืองของคณุเช่ือมตอกับไซตและเริม่โหลดเน้ือหา เน้ือหาไมไดรับ
การบันทึกลงในโทรศัพท

เครื่องบันทกึ 
เลือก เมนู > เพลง > เครื่องบันทึก
คณุสามารถใชแอปพลิเคช่ันเคร่ืองบันทึกในการบันทึกเสียงและการสนทนาทางโทรศัพท
ได
เคร่ืองบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูลหรือเช่ือมตอ GPRS อยู
ในการบันทึกคลิปเสียง ใหเลือก 

ในการหยุดบันทึกคลิปเสียง ใหเลือก 

ในการรับฟงคลิปเสียง เลือก 

ในการเลือกคณุภาพการบันทึกหรือตําแหนงท่ีคณุตองการจดัเก็บคลิปเสียงของคณุ เลือก
ตัวเลือก > การต้ังคา
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บันทึกบทสนทนา โดยเปดเคร่ืองบันทึกไว เลือก  คูสนทนาทั้งสองฝายจะไดยินเสียงตาม
ชวงเวลาปกติระหวางการบันทึก

การเขียนบันทกึ
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ท่ีทํางาน > บนัทึก ในการเขยีนบันทึก เลือก ตัวเลือก >
บนัทึกใหม แตะท่ีชองบนัทึกเพ่ือปอนขอความ แลวเลือก 

คณุสามารถจัดเก็บไฟลขอความตัวอักษรท่ัวไป (รูปแบบไฟล .txt) ท่ีไดรับลงในบันทึก

สรางการคํานวณ
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ท่ีทํางาน > คิดเลข
เคร่ืองคิดเลขน้ีมีขอจํากัดในเรื่องความถูกตองและใชสําหรับการคํานวณแบบงายๆ เทาน้ัน
ในการคํานวณ ปอนตัวเลขชุดแรกท่ีจะคํานวณ เลือกฟงกชัน เชน บวก หรือลบ ปอนตัวเลข
ชุดท่ีสองของการคํานวณ และเลือก =

ตวัแปลงคา
ดวยตัวแปลงคาน้ี คณุสามารถแปลงหนวยวัดจากหนวยหนึ่งเปนอีกหนวยหนึ่งได
ตวัแปลงคามีขอจํากัดดานความแมนยําและอาจเกิดขอผิดพลาดในการปดเศษได

เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ท่ีทํางาน > ตัวแปลงคา

พจนานุกรม
เลือก เมนู > แอปพลฯิ > ท่ีทํางาน > พจนานุกรม

ในการแปลขอความจากภาษาหนึ่งเปนอีกภาษาหนึ่ง ใหปอนขอความน้ันในชองคนหา เมื่อ
คณุปอนขอความน้ัน คําแปลที่แนะนําจะปรากฏขึ้น ในการแปลคํา เลือกคําจากรายการ
สนับสนุนเฉพาะบางภาษาเทาน้ัน
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
● ฟง  — ฟงเสียงคําท่ีเลือก
● ประวัติ  — คนหาคําแปลกอนหนาจากเซสชันปจจุบัน

แอปพลิเคชั่นอื่นๆ
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● ภาษา  — เปลี่ยนภาษาตนฉบับหรือภาษาเปาหมาย ดาวนโหลดภาษาจากอินเทอรเน็ต
หรือลบภาษาออกจากพจนานุกรม คุณไมสามารถลบภาษาอังกฤษออกจากพจนานุกรม
ได คุณสามารถติดตั้งภาษาไดเพ่ิมอีกสองภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

18. การตั้งคา
ผูใหบริการของคุณอาจทําการตั้งคาบางอยางลวงหนาใหกับโทรศัพทแลว และคุณอาจไม
สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาเหลาน้ีได

การตัง้คาโทรศัพท
การตั้งคาวันที่และเวลา
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศัพท > วันที่และเวลา
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● เวลา  — ปอนเวลาปจจุบัน
● เขตเวลา  — เลือกตําแหนงท่ีคุณอยู
● วันที่  — ปอนวันท่ี
● รูปแบบวันที่  — เลือกรูปแบบวันท่ี
● ตัวแบงวัน  — เลือกสัญลักษณท่ีคั่นระหวางวัน เดือน และป
● รูปแบบเวลา  — เลือกรูปแบบเวลา
● ตัวแบงเวลา  — เลือกสัญลักษณท่ีคั่นระหวางช่ัวโมงและนาที
● ชนิดนาฬิกา  — เลือกประเภทนาฬิกา
● เสียงนาฬิกาปลกุ  — เลือกแบบเสียงสําหรับนาฬิกาปลุก
● เวลาเลื่อนปลกุ  — ปรับเวลาเลื่อนปลุก
● วันทํางาน  — เลือกวันทํางานของคุณ จากน้ันคุณสามารถจะตั้งเวลาใหปลุกเฉพาะใน
ตอนเชาของวันทํางานได เปนตน

● อัพเดตเวลาอัตโนมัต ิ — ในการอัพเดตเวลา วันท่ี และเขตเวลา เลือก เปด บริการเสริม
จากระบบเครือขายน้ีอาจไมสามารถใชงานไดในบางเครือขาย

การตั้งคาภาษา
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศัพท > ภาษา

ในการเปลี่ยนภาษาของเครื่อง ใหเลือก ภาษาที่ใชในเครื่อง

การตั้งคา
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ในการเปลี่ยนภาษาท่ีใชเขยีน เลือก ภาษาที่ใชเขียน

ในการเปดหรือปดตัวชวยสะกดคํา ใหเลือก ตัวชวยสะกดคํา

การตั้งคาหนาจอ
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศัพท > จอภาพ
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
● ความสวาง  — ปรับความสวางของหนาจอแสดงผลของคุณ
● ขนาดแบบอักษร  — เลือกขนาดของขอความและไอคอนบนหนาจอ
● โลโกหรือขอความตอนรับ  — ตั้งคาใหแสดงบันทึกหรือรูปภาพเมื่อคุณเปดโทรศัพท
● เวลาแสงสวาง  — ตัง้คาระยะเวลาที่จะเปดไฟคางไวเมื่อคุณหยุดใชเคร่ือง

เสียงส่ังงาน
ในการเปดใชคําสั่งเสียงพิเศษสําหรับการเปดใชแอปพลเิคช่ันและรูปแบบ ใหกดปุมโทรคาง
ไวเมื่อเคร่ืองอยูในหนาจอหลัก

ในการควบคมุโทรศัพทของคุณดวยคําสั่งเสียงพิเศษ ใหกดปุมโทรคางไวเมื่อเคร่ืองอยูใน
หนาจอหลัก แลวเปลงคําส่ังเสียง คําสั่งเสียงคอืช่ือของแอปพลเิคช่ันหรือรูปแบบที่ปรากฏ
ในรายการ
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศัพท > คําสั่งเสยีง
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
● เปลี่ยนคําสัง่  — แกไขคําสั่งเสียง
● เลน  — ฟงรายการเสียงสังเคราะห
● ลบเสียงสัง่งานออก  — ลบคําสั่งเสียงท่ีคุณเพ่ิมดวยตนเอง
● การต้ังคา  — ปรับการตั้งคา
● บทแนะนําเสยีงสัง่งาน  — เปดบทแนะนําของเสียงสั่งงาน

การตั้งคาอุปกรณเสริม
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศัพท > อุปกรณเสริม
ชองเสียบอุปกรณเสริมบางชองจะแสดงประเภทของอุปกรณเสริมท่ีตอเขากับเคร่ือง
เลือกอุปกรณเสริมและจากตัวเลอืกตอไปน้ี

การตั้งคา
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● รูปแบบท่ีตั้งไว  — ตั้งคารูปแบบที่คุณตองการใชในแตละคร้ังท่ีเช่ือมตออุปกรณเสริม
บางอยางท่ีใชรวมกันไดเขากับโทรศัพท

● ตอบรับอัตโนมัติ  — เลือกวาคุณตองการใหโทรศัพทรบัสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติหรือ
ไมหลังผานไป 5 วินาที หากตั้งคาแบบเสียงเปน บี๊พหน่ึงครั้ง หรือ เงียบ การตอบรับ
อัตโนมัติจะไมทํางาน

● แสงไฟ  — กําหนดวาจะใหเปดไฟคางไวหรือไมหลังจากหมดเวลา
การตั้งคาท่ีใชไดขึ้นอยูกับประเภทของอุปกรณเสริม

การตั้งคาแอปพลิเคชั่น
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศัพท > ต้ังคาแอปพลเิคชั่น
ในการตั้งคาแอปพลิเคช่ัน คณุสามารถแกไขการตั้งคาแอปพลิเคช่ันบางอยางในโทรศัพท
ของคุณได
ในการแกไขการตั้งคา คุณยังสามารถเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา ในแตละแอปพลเิคช่ัน
ได

การอพัเดตโทรศัพท
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศัพท > จัดการโทรศัพท > อัพเดตอุปกรณ
เมื่อใชการอัพเดตโทรศัพท คุณสามารถเช่ือมตอกับเซริฟเวอรและรับการตั้งกําหนดคาของ
โทรศัพทของคุณ, สรางรูปแบบเซริฟเวอรใหม, ดูเวอรชันซอฟตแวรท่ีมีอยูและขอมูล
โทรศัพท หรือดูและจัดการรูปแบบเซิรฟเวอรท่ีมีอยู
คณุอาจรับรูปแบบเซิรฟเวอรและการตั้งกําหนดคาอ่ืนๆ จากผูใหบริการหรือแผนกจัดการ
ขอมูลบริษัท การตั้งกําหนดคาอาจรวมถงึการตั้งคาการเช่ือมตอและคาอ่ืนๆ ท่ีใชโดยแอป
พลิเคช่ันท่ีแตกตางกันในอุปกรณของคณุ

ในการเชื่อมตอกับเซริฟเวอรและรับการตั้งกําหนดคาของโทรศัพทของคุณ เลือก ตัว
เลอืก > รูปแบบเซิรฟเวอร, รูปแบบ และ ตัวเลือก > เริ่มการกําหนดคา

ในการสรางรูปแบบเซิรฟเวอร เลือก ตัวเลอืก > รูปแบบเซิรฟเวอร > ตัวเลอืก > รูป
แบบเซิรฟเวอรใหม

ในการลบรูปแบบเซริฟเวอร และเลือกรูปแบบและ ตัวเลอืก > ลบ
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การตั้งคาความปลอดภัย
โทรศพัทและซิม
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศัพท > จัดการโทรศัพท > ความปลอดภัย >
โทรศพัทและซิมการด
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● คําขอรหัส PIN  — เมื่อเปดใชงาน โทรศัพทจะขอรหัสทุกครั้งท่ีเปดเคร่ือง ซิมการดบาง
ประเภทอาจไมอนุญาตใหมกีารปดใชงานการขอรหัส PIN

● รหัส PIN และ รหัส PIN2 — เปลี่ยนรหัส PIN และ PIN2 โดยรหัสเหลาน้ีจะตองเปนตัวเลข
เทาน้ัน กรุณาหลีกเล่ียงการใชรหัสผานท่ีเหมือนกับหมายเลขฉุกเฉินเพ่ือปองกันการโทร
ไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยไมตั้งใจ โปรดติดตอผูใหบรกิารของคุณ ในกรณีท่ีคุณลืม
รหัส PIN หรือ PIN2 โปรดติดตอศูนยบริการ Nokia Care หรือผูใหบริการของคุณ ในกรณี
ท่ีคุณลืมรหัสล็อค

● รหัสล็อค  — คณุจําเปนตองใชรหัสล็อคเพ่ือปลดล็อคโทรศัพท คุณควรเปลี่ยนรหัสล็อค
เพ่ือปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต รหัสท่ีตั้งไวคือ 12345 โดยรหัสใหมมี
ความยาวได 4-255 ตัวอักษร คุณสามารถใชอักขระท่ีเปนตัวอักษรและตัวเลข และอักขระ
ท้ังท่ีเปนตวัพิมพใหญและพิมพเล็กได เคร่ืองจะแจงเตือนคุณ หากรหัสล็อคมีรูปแบบไม
เหมาะสม ควรเก็บรหัสใหมไวเปนความลับและแยกจากตัวเครื่อง

● เวลาลอ็คเครื่องอัตโนมัต ิ — คณุสามารถตัง้เวลาใหเครื่องล็อคโดยอัตโนมตัิเมื่อถึง
เวลาท่ีกําหนด เพ่ือปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต เคร่ืองท่ีล็อคไวจะไม
สามารถใชงานไดจนกวาจะมกีารปอนรหัสลอ็คท่ีถูกตอง หากตองการปดระบบล็อค
อัตโนมัติ เลือก ไมมี

● ล็อคหากเปลีย่นซิมการด  — ตัง้เครื่องใหขอรหัสล็อคเมื่อใสซมิการดท่ีไมรูจักลงใน
เคร่ืองของคุณ เครื่องจะยังคงรายการซิมการดท่ีเคยใชเปนซิมการดของเจาของเครื่อง

● ล็อคโทรศัพทจากระยะไกล  — เปดหรือปดใชงานการลอ็คระยะไกล
● กลุมผูใชเฉพาะ  — ระบุกลุมผูใชซึง่คุณสามารถโทรหาและสามารถโทรหาคุณได

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
● ยืนยันบริการซิม  — ตัง้ใหโทรศัพทแสดงขอความยนืยันขณะที่คุณใชบริการจากซิม
การด (บริการเสริมจากระบบเครือขา ย)

การจัดการใบรับรอง
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศพัท > จัดการโทรศพัท > ความปลอดภัย > การ
จัดการใบรับรอง
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คณุควรใชใบรับรองแบบดิจิตอลหากตองการเช่ือมตอกับธนาคารแบบออนไลนหรือไซต
อ่ืนๆ หรือเซิรฟเวอรระยะไกล เพ่ือดําเนินการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการถายโอนขอมูลท่ีเปน
ความลับ และหากตองการลดความเสี่ยงจากไวรัสหรือซอฟตแวรท่ีใหโทษอ่ืนๆ และเพ่ือให
แนใจในสิทธิ์การใชซอฟตแวร เมื่อดาวนโหลดและติดตั้งซอฟตแวร
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● ใบรับรองการอนุญาต  — ดูและแกไขใบรับรองสิทธิ์
● ใบรับรองไซตนาเชื่อถือ  — ดูและแกไขใบรับรองไซตท่ีนาเช่ือถือ
● ใบรับรองสวนตัว  — ดแูละแกไขใบรับรองสวนตัว
● ใบรับรองโทรศัพท  — ดูและแกไขใบรับรองเครื่อง
ใบรับรองดิจิตอลไมรับประกันความปลอดภยั ใบรับรองเหลาน้ีใชเพ่ือตรวจสอบถึงท่ีมาของ
ซอฟตแวร

ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยลดความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการเชื่อมตอ
ระยะไกลและการติดตั้งซอฟตแวรลงคอนขางมาก แตคุณก็ควรใชใบรับรองอยางถูกวิธีเพ่ือ
ใหไดประโยชนจากการรกัษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวย การมีใบรับรอง
เพียงอยางเดียวมไิดเปนการปกปองเคร่ืองแตอยางใด หากตองการใหเคร่ืองมีความ
ปลอดภยัมากขึ้น ตัวจัดการใบรับรองจําเปนตองมีใบรับรองของแทท่ีถกูตองหรือนาเช่ือถือ
ดวย ใบรับรองมีอายุการใชงานจํากัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองท่ีไมถูก
ตอง" ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองน้ันจะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันและเวลาปจจุบันใน
เคร่ืองของคุณถูกตอง
ดูรายละเอียดของใบรับรอง — ตรวจสอบวาเปนใบรับรองของแท
คณุสามารถมั่นใจไดวาเซริฟเวอรน้ันถูกตอง ก็ตอเมื่อมีการตรวจสอบลายเซน็ และระยะเวลา
ท่ีใบรับรองเซริฟเวอรน้ันมีผลบังคับใชแลวเทาน้ัน
คุณจะไดรับขอความแจง หากเซิรฟเวอรน้ันไมใชเซิรฟเวอรจริง หรือในกรณีท่ีคุณไมมีใบรับ
รองความปลอดภยัท่ีถูกตองในเครื่องของคณุ

หากตองการตรวจสอบรายละเอียดของใบรับรอง เลือก ตัวเลือก > รายละเอียดใบรับ
รอง เคร่ืองจะตรวจสอบระยะเวลาท่ีมีผลบังคับใชของใบรับรอง และขอความตอไปน้ี
ขอความใดขอความหนึ่งอาจปรากฏขึน้:
● ใบรับรองไมผานความเชื่อถือ  — คุณไมไดตั้งคาใหแอปพลิเคช่ันใดใชใบรับรองน้ี
● ใบรับรองหมดอายุ  — ระยะเวลาที่ใชใบรับรองไดสิ้นสุดลงแลว
● ใบรับรองยังไมถูกตอง  — ระยะเวลาที่ใชใบรับรองยังไมเร่ิมตน
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● ใบรับรองเสียหาย  — ไมสามารถใชใบรับรองได โปรดติดตอผูท่ีออกใบรับรองน้ัน
การเปล่ียนการตั้งคาความนาเชื่อถือ
กอนท่ีจะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คณุตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถือ
ขอมูลของเจาของใบรับรองน้ีได และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูใน
รายช่ือ

ในการเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับใบรับรองสิทธ์ิ เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาความเชื่อถือ
รายการแอปพลิเคช่ันท่ีสามารถใชใบรับรองท่ีเลือกไวจะปรากฏขึน้ท่ีหนาจอ ท้ังน้ีตองขึ้นอยู
กับใบรับรองน้ันดวย ตัวอยางเชน:
● การติดต้ัง Symbian: ใช — ใบรับรองน้ีสามารถรับรองท่ีมาของแอปพลิเคชั่นระบบ
ปฏบิัติการ Symbian ใหมได

● อินเทอรเน็ต: ใช — ใบรับรองน้ีสามารถรับรองรับรองเซิรฟเวอรได
● การติดต้ังแอปพลเิคชั่น: ใช — ใบรับรองน้ีสามารถรับรองท่ีมาของแอปพลิเคช่ัน Java
ใหมได

ในการเปลี่ยนคา เลือก ตัวเลือก > เปล่ียนการต้ังคารับรอง

ชุดความปลอดภัย
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศัพท > จัดการโทรศัพท > ความปลอดภัย > ชุด
ความปลอดภัย

ในการดูหรือแกไขโมดูลความปลอดภยั (หากมี) ใหเลือกโมดูลจากรายการ

หากตองการดูขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับโมดูลความปลอดภยั เลือก ตัวเลือก > ราย
ละเอียดความปลอดภัย

การเรียกคืนการตั้งคาดั้งเดิม
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศัพท > จัดการโทรศัพท > การต้ังคาด้ังเดิม
คณุสามารถรีเซ็ตการตั้งคาบางอยางใหกลับไปเปนคาเดิมได โดยคุณจําเปนตองมีรหัสล็อค
ภายหลังการรีเซ็ต เคร่ืองอาจใชเวลาเปดเคร่ืองนานขึ้น เอกสารและไฟลตางๆ จะไมไดรับ
ผลกระทบ
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เน้ือหาทีม่ีการปองกัน
หากตองการจัดการใบอนุญาตการใชงานสิทธิแ์บบดิจิตอล ใหเลือก เมนู > การต้ังคา
และ โทรศพัท > จัดการโทรศพัท > ความปลอดภัย > เน้ือหาที่มีการปองกัน
การจัดการลขิสิทธ์ิของขอมูลแบบดิจิตอล
เจาของเน้ือหาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์ดิจิตอล (DRM) แบบตางๆ เพ่ือปกปอง
ทรัพยสินทางปญญาของเจาของ รวมถึง ลิขสิทธ์ิ โทรศัพทน้ีใชซอฟตแวร DRM หลาย
ประเภทเพื่อเขาสูเน้ือหาท่ีมี DRM ปองกันไว ดวยโทรศัพทรุนน้ี คณุสามารถเขาสูเน้ือหาที่
ปองกันดวย WMDRM 10, OMA DRM 1.0 และ OMA DRM 2.0 หากซอฟตแวร DRM เฉพาะไม
สามารถปองกันเน้ือหาได เจาของเน้ือหาอาจขอใหยกเลิกความสามารถของซอฟตแวร DRM
ในการเขาสูเน้ือหาใหมท่ี DRM น้ันปองกันไว การยกเลิกอาจปองกันการนําเน้ือหาที่มี DRM
ปองกันไวบางเน้ือหาที่อยูในโทรศัพทของคณุมาใชอีกครั้ง การยกเลิกซอฟตแวร DRM ไมมี
ผลตอการใชเน้ือหาที่มีการปองกันดวย DRM ประเภทอ่ืนหรือการใชเน้ือหาที่ไมม ีDRM
ปองกันไว
ขอมูลท่ีไดรับการปองกันดวย Digital rights management (DRM) มาพรอมกับสิทธิการใช
ท่ีเก่ียวของ ซึง่กําหนดสิทธขิองคุณในการใชขอมูลน้ัน
หากโทรศัพทมีเน้ือหาที่ปองกันดวย WMDRM ท้ังรหัสการใชและเน้ือหาจะหายไปหากคุณ
จัดรูปแบบหนวยความจําของโทรศัพท คณุอาจสูญเสียรหัสการใชและเน้ือหาหากไฟลใน
โทรศัพทของคุณเสีย การสูญหายของรหัสการใชหรือเน้ือหาอาจจํากัดความสามารถในการ
ใชเน้ือหาเดียวกันบนโทรศัพทของคุณอีกคร้ัง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ติดตอผูใหบริการของ
คุณ
รหัสการเขาใชบางตัวอาจเชื่อมตอกับซมิการดบางอัน และจะเขาใชเน้ือหาที่ไดรับการ
ปองกันไวไดในกรณีท่ีใสซมิการดไวในเครื่องแลวเทาน้ัน

ไฟการแจงเตือน
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศัพท > ไฟแจงเตือน

ในการเปดหรือปดไฟกะพริบพรอมทํางาน ใหเลือก ไฟสแตนดบาย เมื่อมีการเปดไฟ
กะพริบพรอมทํางาน ไฟปุมเมนูจะติดขึน้เปนระยะๆ

ในการเปดหรือปดไฟแจงเตือน ใหเลือก ไฟแจงเตือน เมื่อเปดใชงานไฟแจงเตือน ไฟปุม
เมนูจะสวางขึน้เปนระยะๆ เพ่ือแจงเตือนเหตุการณตางๆ ท่ีพลาดไป เชน สายที่ไมไดรับ หรือ
ขอความที่ไมไดอาน
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การตัง้คาการโทร
การตั้งคาการโทร
เลือก เมนู > การต้ังคา เลือก การโทร > โทร และจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● สง ID ผูโทรเขาของฉัน  — เลือก ใช เพ่ือแสดงหมายเลขโทรศัพทของคณุใหผูรับสาย
ทราบ ในการใชการตั้งคาท่ีไดตกลงไวกับผูใหบริการของคุณ ใหเลือก ตั้งจากเครือ
ขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● สายเรียกซอน  — กําหนดใหโทรศัพทแจงใหคุณทราบเม่ือมีสายโทรเขามาในขณะที่
คุณสนทนาอยู (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หรือตรวจสอบวาฟงกชันดงักลาวทํางาน
อยูหรือไม

● ปฏิเสธสายดวยขอความ  — กําหนดใหโทรศัพทปฏิเสธสายท่ีโทรเขามาพรอมสง
ขอความตัวอักษรเพ่ือแจงใหผูโทรทราบวาทําไมคุณจึงไมสามารถรับสายได

● ขอความปฏิเสธ  — เขยีนขอความตวัอักษรแบบมาตรฐานที่จะสงไปถึงผูโทรเมื่อคุณ
ปฏเิสธสาย

● โทรซ้ําอัตโนมัติ  — ตั้งใหโทรศัพทลองโทรซ้ําสูงสุด 10 คร้ังหากโทรติดตอไมสําเร็จ
หากตองการหยุดโทรซ้ํา ใหกดปุมวางสาย

● แสดงเวลาการโทร  — ตั้งใหแสดงระยะเวลาสนทนาขณะอยูในสาย
● สรุปหลังการโทร  — ตัง้ใหแสดงระยะเวลาสนทนาหลังจากวางสายแลว
● การโทรดวน  — เปดใชงานการโทรดวน
● รับไดทุกปุม  — เปดใชงานการรับสายดวยปุมใดก็ได
● สายที่ใช  — การตั้งคาน้ี (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะแสดงเฉพาะเมื่อซมิการด

ับระบบสองหมายเลขสําหรับผู สมัครใชบริการ หรือสองสายโทรศัพท เลือกสาย
โทรศัพทท่ีคุณตองการใชเพ่ือโทรออกและสงขอความตัวอักษร คุณสามารถรับสายที่
โทรเขามาไดจากท้ังสองสายโทรศัพทไมวาคุณจะเลือกสายใดไวก็ตาม หากคุณเลือก
สาย 2 และไมไดสมัครใชบริการของเครือขายน้ี คุณจะไมสามารถโทรออกได เม่ือเลือก
สายท่ี 2  จะปรากฏในหนาจอหลัก

● การเปลี่ยนสาย  — เลือกเพ่ือปองกันไมใหมีการเลือกสาย (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) หากซิมการดของคุณรองรับ หากตองการเปลี่ยนคาน้ี คุณตองปอนรหัส PIN2

การโอนสาย 
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การโทร > โอนสาย
การโอนสายทําใหคุณสามารถโอนสายเรียกเขาไปยังศูนยฝากขอความเสียงของคุณหรือ
หมายเลขโทรศัพทอ่ืนได หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ
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1. เลือกประเภทของสายที่จะโอนและตัวเลือกการโอน ตัวอยางเชน หากตองการโอนสาย
สนทนาทั้งหมด ใหเลือก สายสนทนา > สายสนทนาทั้งหมด

2. ในการเปดใชการโอนสาย ใหเลือก ใชงาน
3. หากตองการโอนสายไปยังศูนยฝากขอความเสียงของคุณ ใหเลือก ไปยังศนูย
ขอความเสยีง

4. หากตองการโอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพทอ่ืน ใหเลือก ไปที่เบอรอ่ืน และปอน
หมายเลข หรือเลือก คนหา เพ่ือดึงหมายเลขท่ีจัดเก็บไวในรายช่ือ

สามารถใชงานตัวเลือกการโอนหลายรายการไดพรอมกัน เมื่อมีการโอนสายทั้งหมด
 จะปรากฏขึน้ในหนาจอหลัก

การจํากัดการโทร
ฟงกชันจํากัดการโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะชวยใหคุณสามารถจํากัดการโทร
ออกหรือรับสายโทรเขาในเครื่องได ตัวอยางเชน คุณสามารถจํากัดสายโทรออกตาง
ประเทศหรือสายโทรเขาเมื่อคุณอยูตางประเทศได ในการเปลี่ยนการตั้งคา คุณตองมีรหัส
ระบบซึ่งไดรับจากผูใหบริการของคุณ
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การโทร > จํากัดการโทร
เม่ือคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยท่ีใชควบคุมการโทร (จํากัดการโทร,
เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) อาจโทรออกไดเฉพาะเบอรโทรฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้ง
ไวในเครื่องของคุณ การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถใชงานพรอมกันได

การจํากัดสายสนทนา
เลือกตัวเลือกการจํากัดท่ีตองการ และ ใชงาน, ยกเลกิ, หรือ ตรวจสอบสถานะ การจํากัด
การโทรมีผลตอทุกสาย รวมท้ังสายขอมูล

19. การแกไขปญหาเบือ้งตน
Q: รหัสผานของรหัสล็อค, รหัส PIN หรือ รหัส PUK ของฉนัคืออะไร
A: รหัสล็อคท่ีตั้งไวคือ 12345 ในกรณีท่ีคุณลืมรหัสล็อค โปรดติดตอตัวแทนจําหนาย
โทรศัพทของคุณ หากคุณลืมรหัส PIN หรือรหัส PUK หรือหากคุณไมไดรับรหัสดังกลาว
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โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ หากตองการรายละเอียดเก่ียวกับรหัสผาน ให
ติดตอผูใหบริการจุดเช่ือมตอ เชน ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) หรือผูใหบริการเครือขาย
Q: ฉันจะปดแอปพลิเคชัน่ที่ไมตอบสนองไดอยางไร
A: กดปุมเมนูคางไว เลือกและกดไอคอนแอปพลิเคช่ันคางไว และเลือก ออก

Q: เหตุใดภาพจึงดูเปอน
A: โปรดตรวจสอบชองปองกันเลนสกลองถายภาพวาสะอาดดีหรือไม
Q: เหตุใดจึงมีจุดสวางลางๆ จุดที่มสีีเพี้ยน หรือจุดที่ภาพขาดหายไป
ปรากฏขึ้นบนหนาจอทุกครั้งที่เปดเครื่อง
A: น่ีเปนลักษณะของจอภาพประเภทน้ี จอบางแบบจะมีพิกเซลหรือจุดท่ียังคงปรากฏอยูหรือ
หายไป ซึ่งเปนเร่ืองปกต ิมิใชขอผิดพลาดแตอยางใด

Q: เหตุใดฉันจงึไมพบเครื่องของเพื่อนขณะใชการเชื่อมตอ Bluetooth
A: ใหตรวจสอบเครื่องท้ังสองเครื่องวาสามารถใชงานรวมกันได มีการเปดใชงานการเชื่อม
ตอแบบ Bluetooth และไมไดอยูในโหมดซอน ตรวจสอบวาโทรศัพทท้ังสองอยูหางกันไม
เกิน 10 เมตร (33 ฟุต) และไมมีกําแพงหรือสิ่งกีดขวางใดๆ ก้ันระหวางโทรศัพทท้ังสอง

Q: เหตุใดฉันจงึไมสามารถยตุิการตอเชื่อม Bluetoothได
A: หากมีการเช่ือมตออุปกรณอ่ืนเขากับโทรศัพทของคุณอยู คุณสามารถยุติการเช่ือมตอ
โดยใชอุปกรณอีกเคร่ือง หรือโดยการยกเลิกการเช่ือมตอ Bluetooth ในโทรศัพทของคุณ
เลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > Bluetooth > Bluetooth > ปด
Q: ฉนัควรทําอยางไรเมือ่หนวยความจําเต็ม
A: ลบบางรายการออกจากหนวยความจํา หาก หนวยความจําไมพอที่จะดําเนินการ ลบ
บางขอมูลออกกอน หรือ หนวยความจําต่ํา ลบบางขอมูลออกจากความจําเครื่อง
ปรากฏขึน้ขณะท่ีคุณกําลังลบหลายๆ รายการพรอมกัน ใหลบครั้งละหน่ึงรายการ โดยเร่ิม
จากรายการที่มีขนาดเล็กท่ีสุด

Q: เหตุใดฉันจงึไมสามารถเลือกรายชื่อสําหรับขอความของฉันได
A: บัตรรายชื่อน้ันไมมีเบอรโทรศัพท ท่ีอยู หรือท่ีอยูอีเมล เลือก เมนู > รายช่ือ ตามดวย
รายช่ือท่ีเก่ียวของ แลวแกไขบัตรรายช่ือ
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Q: ฉันจะยตุิการตอเชื่อมขอมลูไดอยางไร หากโทรศัพทเริ่มการเชื่อมตอ
ขอมลูอยูตลอดเวลาไมรูจบ
A: โทรศัพทอาจกําลงัดึงขอความมัลติมีเดียจากศูนยการรับสงขอความมัลติมีเดีย ในการ
หยุดโทรศัพทไมใหสรางการเช่ือมตอขอมูล เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลือก > การ
ต้ังคา > ขอความมัลติมีเดีย > การดึงมัลติมีเดีย เลือก ดวยตนเอง เพ่ือใหศูนยการรับ
สงขอความมัลติมเีดียบันทึกขอความท่ีจะดึงภายหลัง หรือ ปด เพ่ือไมสนใจขอความ
มัลติมีเดียท่ีเขามาท้ังหมด หากคุณเลือก ดวยตนเอง คุณจะไดรับการแจงเตือนเมื่อคุณมี
ขอความใหมในศูนยฝากขอความมัลติมีเดยี หากคุณเลือก ปด โทรศัพทจะไมเช่ือมตอเขา
กับเครือขายใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการรับสงขอความมัลติมีเดีย ในการตั้งคาโทรศัพทใหใชการ
เช่ือมตอขอมลูแพคเก็ตเฉพาะเมือ่คุณเปดแอปพลเิคช่ันหรือดําเนินการใดๆ ท่ีตองใชการ
เช่ือมตอดังกลาวเทาน้ัน ใหเลือก เมนู > การต้ังคา และ การเชื่อมตอ > การตั้งคาการ
จัดการ > ขอมูลแพคเก็ต > การเชื่อมตอ GPRS > เม่ือตองการ หากยังไมไดผล ให
ปดโทรศัพท และเปดใหมอีกคร้ัง

Q: ฉันสามารถใชโทรศัพทของตัวเองเปนแฟกซโมเด็มกับเครื่องพีซทีี่ใช
งานรวมกันไดหรือไม
A: คุณไมสามารถใชโทรศัพทของคุณเปนแฟกซโมเด็มได อยางไรก็ตาม การโอนสาย
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถโอนสายแฟกซท่ีเขามาไปยังหมายเลข
แฟกซได

Q: ฉันจะปรับเทียบคาหนาจอไดอยางไร
A: หนาจอไดรับการปรับเทียบคาจากโรงงาน หากจําเปนตองปรับเทียบคาหนาจอใหม ให
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศัพท > ปอนแบบสัมผัส > ปรับเทียบคาหนาจอ
สมัผัส ทําตามคําแนะนํา

Q: เหตุใดฉันจงึไดรับขอความแสดงขอผิดพลาด ใบรับรองหมดอายุ หรือ
ใบรับรองยงัไมถูกตอง ขณะติดตั้งแอปพลิเคชั่นที่ดาวนโหลด
A: หาก ใบรับรองหมดอายุ หรือ ใบรับรองยังไมถูกตอง ปรากฏขึน้ แมวาใบรับรองน้ันควร
จะใชได ใหตรวจสอบวันและเวลาปจจุบันในโทรศัพทของคุณวาถูกตองหรือไม คุณอาจละ
การตั้งคาวันท่ีและเวลาไดขณะเปดโทรศัพทเปนครั้งแรก หรือเครือขายมือถืออาจไม
สามารถอัพเดตการตัง้คาเหลาน้ีในเครื่องของคุณได หากตองการแกปญหาน้ี ใหเลือก
เมนู > การต้ังคา และ โทรศัพท > จัดการโทรศัพท > การต้ังคาด้ังเดิม เรียกคืนการ
ตั้งคาจากโรงงาน และเม่ือเร่ิมโทรศัพทใหม ใหตั้งคาวันท่ีและเวลาท่ีถูกตอง
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20. เคล็ดลับเพือ่สิ่งแวดลอม
ตอไปน้ีคือเคล็ดลับเก่ียวกับวิธีท่ีคุณจะสามารถชวยปกปองสิ่งแวดลอมได

ประหยัดพลังงาน
เม่ือคุณชารจแบตเตอรี่จนเตม็แลวและถอดอุปกรณชารจออกจากโทรศัพท ใหถอดปลั๊ก
อุปกรณชารจออกจากเตารับท่ีผนังดวยเชนกัน
คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่บอยคร้ังมากนัก หากคุณดําเนินการดังตอไปน้ี
● ปดและปดการใชงานแอปพลิเคช่ัน บริการ และการเช่ือมตอเม่ือไมใชงาน
● ลดความสวางของหนาจอ
● ตัง้คาใหโทรศัพทเขาสูโหมดประหยัดพลังงานหลังจากระยะเวลาขั้นต่ําท่ีไมมีการใชงาน
หากมีโหมดดังกลาวอยูในโทรศัพทของคุณ

● ปดการใชงานเสียงท่ีไมจําเปน เชน เสียงปุมกดและเสียงเรียกเขา

การหมนุเวียนมาใชใหม
วัสดุสวนใหญของโทรศัพท Nokia สามารถนํากลับมาใชใหมได ตรวจสอบวิธีการนํา
ผลิตภัณฑ Nokia ของคุณกลับมาใชใหมไดท่ี www.nokia.com/werecycle หรือตรวจสอบ
บนโทรศัพทมือถือ www.nokia.mobi/werecycle
นําบรรจุภัณฑและคูมือผูใชของคุณกลับมาหมุนเวียนใชใหมตามระเบียบการหมุนเวียนมาใช
ใหมของทองถิ่นของคุณ

ลดการใชกระดาษ
คูมือผูใชน้ีชวยใหคุณเร่ิมตนใชงานโทรศัพทของคุณได หากตองการคําแนะนําอยาง
ละเอียด ใหเปดวิธีใชในเครื่อง (ในแอปพลิเคช่ันสวนใหญ ใหเลือก ตัวเลอืก > วิธีใช) หาก
ตองการการสนับสนุนเพ่ิมเตมิ โปรดดูท่ี www.nokia.com/support

เคล็ดลับเพื่อสิ่งแวดลอม
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การเรียนรูเพิ่มเติม
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคณุลักษณะทางส่ิงแวดลอมของอุปกรณของคุณ โปรดดู
ท่ี www.nokia.com/ecodeclaration

ขอมูลผลิตภัณฑและความปลอดภัย
อปุกรณเสริม
อปุกรณเสรมิของแทจาก Nokia

คําเตือน:  เลือกใชแตแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรอง
โดย Nokia วาสามารถใชไดกับเคร่ืองรุนน้ีเทาน้ัน การใชอุปกรณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากน้ี
อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับเคร่ืองเปนโมฆะไป
หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรอง สามารถสอบถามจาก
ตัวแทนจําหนายของคุณ
อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคณุมีจําหนายอยูมากมาย หาก
ตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี www.nokia.co.th/accessories

ขอกําหนดที่ควรปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณเสริม
● เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเดก็
● หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงท่ีสาย
ไฟ

● ตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอวาอุปกรณเสริมท่ีไดติดตั้งในพาหนะไดรับการติดตั้งอยางแนน
หนาและทํางานอยางถูกตอง

● เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัตผิานการรับรองเทาน้ันท่ีจะติดตัง้อุปกรณเสรมิในรถที่ตดิตั้งยากได
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แบตเตอรี่

ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-5J ไมเกิน 10.8 ช่ัวโมง ไมเกิน 455 ช่ัวโมง

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลาโดยประมาณ และจะเปนไป
ตามการประมาณการตอเมื่ออยูภายใตขอกําหนดที่เหมาะสมของเครอืขายเทาน้ัน เวลา
สนทนาและเวลาสแตนดบายขึ้นอยูกับซมิการด คุณสมบัติท่ีใช อายุและขอกําหนดของ
แบตเตอรี่ อุณหภมูิในการเก็บแบตเตอรี่ ขอกําหนดของเครือขาย และปจจัยอ่ืนๆ อีก
มากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายอาจสั้นกวาท่ีระบุไวขางตนอยางมาก เสียง
เรียกเขา การจัดการสายดวยระบบแฮนดฟรี การใชในโหมดดิจิตอล และคุณสมบัติอ่ืนๆ จะ
ใชพลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใชอุปกรณในการโทรจะสงผลตอเวลาสแตนด
บาย ในทํานองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปดเคร่ืองรวมท้ังท่ีอยูในโหมดสแตนดบายก็มีผลตอ
ระยะเวลาในการสนทนาดวยเชนกัน

แบตเตอรี่
ขอมูลเกี่ยวกบัแบตเตอรี่และอปุกรณชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดท่ีสามารถชารจประจุใหมได แบตเตอรี่ท่ีได
รับการออกแบบใหใชกับโทรศพัทรุนน้ีคือ BL-5J Nokia อาจผลิตแบตเตอร่ีรุนอ่ืนท่ีใชงานได
กับโทรศัพทรุนน้ี โทรศัพทเคร่ืองน้ีไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงานจากอุปกรณชารจตอ
ไปน้ี AC-8E หมายเลขรุนของอุปกรณชารจท่ีถูกตองน้ันอาจแตกตางกันไปตามประเภทของ
ปลั๊กเสียบ ความแตกตางของปลั๊กเสียบจะระบุไวดวยคาใดคาหน่ึงตอไปน้ี: E, EB, X, AR, U,
A, C, K หรือ UB
แบตเตอรี่สามารถนํามาชารจและคายประจุแบตเตอรี่ไดเปนรอยคร้ัง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ
เส่ือมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้น
ลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia
เทาน้ัน และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศพัทรุนน้ีท่ีไดรับการรับรองจาก
Nokia เทาน้ัน
หากใชแบตเตอรี่เปนคร้ังแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน คุณอาจตองเช่ือมตอ
อุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลวเช่ือมตออีกครั้งเพ่ือเร่ิมชารจแบตเตอรี่ หาก

ขอมูลผลิตภณัฑและความปลอดภยั

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์126



แบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาท่ีสัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึน้บน
หนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถโทรออกได
การถอดออกอยางปลอดภยั ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจ
ทุกคร้ังกอนถอดแบตเตอรี่
การชารจท่ีเหมาะสม ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัวเครื่องเมือ่ไมไดใชงาน
ไมควรเสียบแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ เน่ืองจากการชารจเปนเวลา
นานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ส้ันลง หากคุณท้ิงแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มไว
แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป
หลีกเล่ียงอุณหภมูิท่ีรอนหรือหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในท่ีท่ีมีอุณหภมูิระหวาง
15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภมูิท่ีรอนหรือหนาวจัดทําใหประสิทธิภาพและอายุ
การใชงานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ท่ีรอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไม
สามารถใชงานไดช่ัวคราว ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเม่ืออยูท่ี
อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแขง็
หามลัดวงจร การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึน้ไดเมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ
คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอร่ี (มีลักษณะ
เหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนน้ีอาจเกิดขึน้ได เชน ในกรณีท่ีคุณ
พกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ การลัดวงจรเชนน้ีอาจทําให
แบตเตอรี่หรือวัตถุสําหรับเช่ือมตอเกิดความเสียหายได
การท้ิง หามท้ิงแบตเตอร่ีท่ีไมใชลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได การกําจัด
แบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไม
ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน
การรั่ว หามถอดช้ินสวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, เจาะ หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่
ในกรณีท่ีสารในแบตเตอรีร่ั่วออกมา ควรดูแลปองกันไมใหของเหลวน้ันสัมผัสกับผิวหนัง
หรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ใหลางบรเิวณน้ันดวยนํ้าสะอาดทันที หรือรีบ
ไปพบแพทย
ความเสียหาย หามดัดแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่
หรือนําไปแชในนํ้าหรือของเหลวชนิดอ่ืนๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทําใหเกิดการระเบิด
ได
การใชอยางถูกตอง ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคเทาน้ัน การใชแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง
อาจทําใหเกิดการลุกไหม การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอร่ีตกหลน
โดยเฉพาะบนพื้นผิวท่ีแข็ง และคุณเช่ือวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสียหาย ใหนําไปที่ศูนยบริการ

ขอมูลผลิตภณัฑและความปลอดภยั

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 127



เพ่ือตรวจสอบกอนนําไปใชตอ อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ท่ีชํารุดเสียหาย โปรดเก็บ
แบตเตอรีใ่หพนมือเด็กเล็ก

การดแูลโทรศพัทของคุณ
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณท่ีดีเย่ียมและมีฝมือการผลิตท่ี
ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปน้ีจะชวยใหคุณปฏบิัติตาม
เง่ือนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง
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● เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง การจับตัวของไอนํ้า ความเปยกช้ืน และของเหลวทุกประเภท
หรือความชุมช้ืน จะทําใหเกิดองคประกอบของแร ซึง่อาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึก
กรอนได หากตัวเครื่องเปยกช้ืน ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเคร่ืองแหงสนิทดี
กอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

● อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในท่ีท่ีมีฝุนหรือท่ีสกปรก เน่ืองจากอาจทําใหอุปกรณสวนท่ี
สามารถขยับไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาเก็บโทรศัพทไวในอุณหภูมิท่ีสูงหรือเย็นจัด เน่ืองจากอุณหภมูิสูงอาจทําใหอายุการ
ใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทําใหสวนท่ีเปน
พลาสติกงอหรือละลายได เน่ืองจากเมื่ออุณหภมูิเพ่ิมขึน้จนถึงอุณหภมูิปกติจากอุณหภมูิ
ท่ีเย็นจัด ความช้ืนจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึง่อาจทําใหอุปกรณและแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากท่ีแนะนําไวในคูมือผูใชฉบับน้ี
● อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเคร่ืองอาจทําใหแผงวงจร
ภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

● อยาใชสารเคม ีนํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซกัฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดเครื่อง
ใชแตผาแหงท่ีนุมสะอาดทําความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพทเทาน้ัน

● อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณท่ีสามารถขยับไดติดขัด และไมสามารถ
ทํางานไดตามปกติ

● ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองท่ีไดรับพรอมโทรศัพทหรือไดรับการรบัรองเทาน้ัน การใชเสา
อากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิด
ความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณวิทยุส่ือสารอีกดวย

● ใชอุปกรณชารจในอาคารเทาน้ัน
● สํารองขอมูลท้ังหมดท่ีคุณตองการเก็บไว เชน รายช่ือ และบันทึกปฏิทิน
● เพ่ือสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน ใหรีเซต็อุปกรณเปนระยะๆ โดยการปดสวิตชโทรศัพท
และถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลาน้ีใชไดกับโทรศพัท แบตเตอรี ่อุปกรณชารจ หรืออุปกรณเสริมอ่ืนๆ

การนํากลับมาใชใหม
สงคืนผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี ่และวัสดุบรรจุภณัฑท่ีใชแลวไปยังจุดคัดแยกขยะ
เฉพาะทุกคร้ัง วิธีน้ีจะชวยปองกันการกําจัดขยะท่ีไมมีการควบคุม และชวยรณรงคการ
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รีไซเคิลวัสดุใชแลวตางๆ โปรดตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑและ
วิธีการรีไซเคิลผลิตภณัฑ Nokia ของคุณไดท่ี www.nokia.com/werecycle หรือ
nokia.mobi/werecycle

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เคร่ืองของคุณ รวมท้ังอุปกรณเสริม ไมใชของเลน อุปกรณเหลาน้ันอาจมีช้ินสวนขนาดเล็ก
โปรดเก็บใหพนมือเด็กเล็ก

สภาพแวดลอมการทาํงาน
โทรศัพทเคร่ืองน้ีเปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคล่ืน RF เม่ือใชในตําแหนงปกติท่ีหูหรือ
เมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 1.5 เซนติเมตร (5/8 น้ิว) ซองสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บ
เข็มขดั หรือท่ีวางโทรศัพทเพ่ือการพกพา ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเคร่ือง
อยูหางจากรางกายตามระยะหางท่ีกําหนดขางตน
โทรศัพทเคร่ืองน้ีตองใชการเช่ือมตอกับระบบเครือขายท่ีมีคุณภาพเพ่ือสงไฟลขอมูลหรือ
ขอความ อาจมีความลาชาในการสงไฟลขอมูลหรือขอความ จนกวาจะเช่ือมตอไดอยางมี
คุณภาพ ปฏิบัติตามคําแนะนําเก่ียวกับระยะหางระหวางเครื่อง จนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ
ช้ินสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถุท่ีทําจากโลหะอาจดึงดูดเขาหาโทรศัพท อยาวาง
บตัรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอ่ืนไวใกลโทรศัพท เพราะขอมูลท่ีเก็บไวภายในอาจถูกลบ
ได
ขณะท่ีใชงาน เชน การเช่ือมตอขอมูลความเร็วสูงท่ีใชงาน ตอเน่ืองเปนเวลานาน โทรศัพท
อาจรอนขึ้น ในกรณีสวนใหญ สภาพน้ีถือเปนเร่ืองปกติ หากคุณสังเกตเห็นวาเครือ่งทํางาน
ผิดปกต ิใหนําไปยังศูนยบริการท่ีไดรับการรับรองใกลบานคณุ

อปุกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับรับหรือสงสัญญาณวิทยุรวมท้ังโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทยท่ีไมมีการปองกันสัญญาณเพียง
พอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตเคร่ืองมือทางการแพทยน้ันๆ หากไมแนใจวา
อุปกรณน้ันไดรับการปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปด
โทรศัพทในกรณีท่ีมปีายประกาศใหคุณดําเนินการดังกลาว เน่ืองจากโรงพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลอาจใชอุปกรณท่ีมีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก
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อุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจากอุปกรณทางการ
แพทยท่ีปลูกถายไวในรางกาย เชน เคร่ืองควบคุมการเตนของหัวใจหรือเคร่ืองกระตุนการ
ทํางานของหัวใจ อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว) เพ่ือหลีกเล่ียงสัญญาณรบกวนที่อาจ
เกิดกับเคร่ืองดังกลาว สําหรับผูใชอุปกรณทางการแพทยดังกลาว ควรปฏิบัติดังน้ี
● เก็บโทรศัพทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา 15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว)
เสมอ

● ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
● ใชโทรศัพทกับหูขางท่ีตรงขามกับอุปกรณทางการแพทย
● ปดโทรศัพทเคลื่อนท่ี หากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณรบกวน
● ทําตามคําแนะนําจากผูผลิตสําหรับอุปกรณทางการแพทยดังกลาว
หากคุณมีขอสงสัยเก่ียวกับการใชโทรศัพทไรสายรวมกับอุปกรณทางการแพทยท่ีปลูกถาย
ไวในรางกาย โปรดปรึกษากับแพทยท่ีใหคําปรึกษาดานสุขภาพของคุณ

เครื่องชวยฟง
อุปกรณไรสายแบบดิจิตัลบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเคร่ืองชวยฟงได

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในยานพาหนะที่ติดตั้งไมถกูตองหรือมีการ
ปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดนํ้ามันท่ีควบคมุดวยอิเล็กทรอนิกส, ระบบเบรก ABS, ระบบ
ควบคุมความเร็วแบบอิเลก็ทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภยั โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับ
บริษัทผูผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณเสริมตางๆ
ควรใหชางผูเช่ียวชาญเทาน้ันเปนผูใหบริการหรือติดตั้งอุปกรณในยานพาหนะ การติดตั้ง
หรือการซอมแซมท่ีไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันของคุณเปน
โมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกช้ินของโทรศัพทมือถือในยานพาหนะ
ไดรับการติดตั้งและทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บหรือพกของเหลวท่ีติดไฟได แกส หรือวัตถุ
ระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ช้ินสวนของโทรศัพท หรืออุปกรณเสริมตางๆ โปรดสังเกตวาถุงลม
นิรภยัจะพองตัวออกดวยแรงอัดท่ีแรงมาก อยาวางโทรศัพทหรืออุปกรณเสรมิไวในบริเวณท่ี
ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก
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ควรปดโทรศัพทกอนท่ีจะขึ้นเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิด
อันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน และยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณท่ีอาจเกดิการระเบดิ
ปดโทรศัพทในบรเิวณใดๆ ก็ตามท่ีอาจเกิดการระเบิดได ปฏิบัติตามคําแนะนําทุกประการที่มี
การประกาศใหทราบ ประกายไฟในบริเวณดังกลาวอาจทําใหเกิดการระเบิดหรอืลุกไหมอัน
เปนเหตุใหบาดเจบ็หรือเสียชีวิตได ปดโทรศัพทท่ีสถานที่บริการเช้ือเพลิง เชน บริเวณใกล
กับปมกาซท่ีสถานีบริการ สังเกตขอหามในคลงัเก็บเช้ือเพลิง ท่ีเก็บและบริเวณท่ีมกีารจาย
เช้ือเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิดการลุกลามของการระเบิดได บริเวณท่ีอาจเกิดการ
ระเบิดไดมักมีเคร่ืองหมายแสดงใหเห็นอยางชัดเจน แตไมเสมอไป บริเวณดังกลาวรวมถึง
บริเวณที่คุณอาจไดรับแจงใหดับเครื่องยนต ใตดาดฟาบนเรือ ระบบอํานวยความสะดวกใน
การขนถายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณท่ีอากาศมีการปนเปอนของสารเคมีหรือเศษ
อนุภาคตางๆ เชน เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุนหรือผงโลหะ คณุควรตรวจสอบกับผูผลิตยาน
พาหนะที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) เพ่ือตรวจสอบวาโทรศัพท
เคร่ืองน้ีสามารถใชในบริเวณใกลเคียงกับยานพาหนะดังกลาวไดอยางปลอดภัยหรือไม

การโทรฉุกเฉิน

ขอสําคัญ:  โทรศัพทน้ีทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ เครือขายไรสาย เครือขายภาค
พ้ืนดิน และฟงกชันท่ีผูใชตั้งโปรแกรม หากโทรศัพทของคณุสนับสนุนสายสนทนาทาง
อินเทอรเน็ต (สายอินเทอรเน็ต) เปดใชงานท้ังสายอินเทอรเน็ตและโทรศัพทเซลลูลาร
โทรศัพทจะพยายามโทรฉุกเฉินท้ังทางเครือขายเซลลูลารและผานผูใหบริการสาย
อินเทอรเน็ตหากมกีารเปดใชงานท้ังสองประเภท ไมสามารถรับรองการเชื่อมตอไดในบาง
สภาวะ ดังน้ันคุณจึงไมควรพ่ึงพาเพียงอุปกรณไรสายเทาน้ันในการติดตอส่ือสารที่มีความ
สําคัญ เชน การโทรเน่ืองจากเหตุฉุกเฉินดานการแพทย
หากตองการโทรฉุกเฉิน:
1. หากยังไมไดเปดเคร่ือง ใหเปดเคร่ือง ตรวจสอบวาสัญญาณแรงเพียงพอหรือไม คุณอาจ

ตองดําเนินการตอไปน้ีใหเสร็จสิ้น โดยขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ
● ใสซิมการดหากโทรศัพทของคณุใชซิมการด
● ยกเลิกการจํากัดการโทรที่คณุเปดใชงานไวในโทรศัพท
● เปลี่ยนรูปแบบของคุณจากโหมดรูปแบบออฟไลนเปนรูปแบบที่ใชงานอยู
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● หากมีการล็อคหนาจอและปุม ใหเลื่อนสวิตชล็อคท่ีอยูดานขางของโทรศัพทเพ่ือ
ปลดล็อค

2. กดปุมวางสายเทาท่ีจําเปนเพ่ือลางหนาจอและทําใหเคร่ืองพรอมสําหรับสายตางๆ
3. หากตองการเปดแปนหมุน ใหเลือก โทรศพัท หรือ 

4. ปอนหมายเลขฉุกเฉินท่ีเปนทางการสําหรบัท่ีตั้งปจจุบันของคุณ หมายเลขฉุกเฉินจะ
แตกตางกันไปตามที่ตั้ง

5. กดปุมโทรออก
เมื่อโทรฉุกเฉิน ใหแจงขอมูลท่ีจําเปนท้ังหมดอยางถูกตองท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได อุปกรณ
ไรสายของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดยีวในสถานที่เกิดเหตุ อยาวางสาย
จนกวาจะไดรับอนุญาตใหวางสายได

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศพัทเคร่ืองน้ีตรงตามคําแนะนําของการสือ่สารทางคลื่นวิทยุ
เคร่ืองโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบมาไมใหเกิน
ความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุท่ีแนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนําน้ีจัดทําขึ้นโดย
ICNIRP ซึง่เปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภยัท่ีออกแบบ
มาเพ่ือคุมครองผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคล่ือนท่ีน้ีใชหนวยวัดของ SAR (Specific
Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ท่ีกําหนดไวในคําแนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม
(W/kg) ซึง่เปนคาเฉล่ียเกินสิบกรัมของเน้ือเย่ือผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการ
ทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่เครือ่งจะสงคล่ืนความถี่ท่ีระดับพลังงานสูงสุดท่ีแนะนําใหใชใน
คลื่นความถีท้ั่งหมดท่ีทําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคา
สูงสุด เน่ืองจากเครือ่งน้ีไดรบัการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือ
ขายไดตามท่ีกําหนดไว คาท่ีเปลี่ยนแปลงขึน้กับปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณกับ
สถานีเครือขายหลัก
คา SAR ท่ีสูงท่ีสุดภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพทท่ีหูคือ 1.10 วัตต/กก
การใชอุปกรณเสริมอาจมผีลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับ
ขอกําหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแตละประเทศและระบบเครือขาย คุณสามารถดู
ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคา SAR ไดในขอมูลผลิตภณัฑท่ี www.nokia.com
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คล่ืน SAR (Specific Absorption Rate)
เคร่ืองวิทยุคมนาคมน้ีมีอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR)
อันเน่ืองมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเทากับ 1.10 วัตต/กก ซึง่สอดคลองตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยตอสุขภาพมนุษยจากการใชเครือ่งวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด

ขอมูลศูนยบริการ Nokia
ศูนยบริการ
Nokia

ท่ีอยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

ฟวเจอรปารค รังสิต หอง 32 ช้ันใตดิน เลขท่ี 161 หมู 2
ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย
อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130

0-2741-6363
0-2958-5851
จ. - อา. 11.00 น. - 20.30
น.

เซน็ทรัลพลาซา ปน
เกลา

หอง 421 เลขท่ี 7/145 ถนนบรมราช
ชนนี แขวงอรุณอัมรินทร เขต
บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363
0-2884-5695
จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.
ส. - อา. 10.30 น. - 20.30
น.

ซีคอนสแควร หอง 1007 ชั้น 1 ซคีอนสแควร เลข
ท่ี 904 หมู 6 ถนนศรีนครินทร เขต
หนองบอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ
10250

0-2741-6363
0-2720-1661
จ. - อา. 10.30 น. - 20.30
น.

เอสพลานาด หอง 321-323 ช้ัน 3 เอสพลานาด
เลขท่ี 99 แขวงรัชดาภเิษก เขต
ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363
0-2660-9290

ขอมูลผลิตภณัฑและความปลอดภยั

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์134

.



ศูนยบริการ
Nokia

ท่ีอยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ
จ. - อา. 10.00 น. - 20.30
น.

พระราม 3 หอง 636/2, 637/1, 637/2 ช้ัน 6 เลข
ท่ี 79/290 ถนนสาธุประดิษฐ แขวง
ชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
10120

0-2741-6363
0-2673-7102
จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.
อา. 10.00 น. - 20.30 น.

MBK เลขท่ี 444 ช้ัน 2 โซนดี ยูนิต 5-6
อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร
ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

0-2741-6363
0-2626-0436
จ. - อา. 10.00 น. - 20.30
น.

เชียงใหม 201/1 ถนนมหิดล หายยา อําเภอ
เมือง เชียงใหม 50100

0-5320-3321-3
0-5320-1842
จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

พัทยา 353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา9) หมู 9
ถนนสุขุมวิท ตําบลหนองปรือ อําเภอ
บางละมุง ชลบุรี 20260

0-3871-6976-7
0-3871-6978
จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ขอนแกน 356/1 อาคารซี.พี.แลนด หมู 12 ถนน
มิตรภาพ ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง
ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80
0-4332-5781
จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ
อําเภอหาดใหญ สงขลา 90000

0-7436-5044-5
0-7436-5046
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ศูนยบริการ
Nokia

ท่ีอยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ
จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ขอมูลในท่ีน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอโนเกีย แครไลน: 02-255-2111
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เสียง 36
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