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กลา่วถงึในทีน่ีอ้าจเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืชือ่ทางการคา้
ของเจา้ของผลติภณัฑนั์น้ๆ

หา้มทําซ้ํา สง่ตอ่ จําหน่าย หรอืจัดเก็บเนื้อหาสว่นหนึง่สว่นใด
หรอืทัง้หมดของเอกสารฉบบันีใ้นรปูแบบใด  ๆโดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia Nokia ดําเนนินโยบาย
ในการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง Nokia จงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
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รวมถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิการขาย การใชง้านภายใน
และการใชง้านเชงิพาณชิย ์สามารถดไูดจ้าก MPEG LA, LLC
โปรดดูที ่http://www.mpegla.com

ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้ังคับ ไมว่า่จะ
อยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด Nokia หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ
Nokia จะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได ้
หรอืความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ์ อนัเป็นผลสบืเนื่องหรอื
ความเสยีหายทางออ้มไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด

เนือ้หาในเอกสารนี้ใหข้อ้มลู "ตามสภาพทีเ่ป็น" โดยไมม่กีารรับ
ประกนัใดๆ ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย และมไิดจํ้ากดัเพยีง
การรับประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของ
ผลติภัณฑท์ีจํ่าหน่าย และความเหมาะสมในการใชง้านตาม
วัตถปุระสงค ์ตลอดจนความถกูตอ้ง ความเชือ่ถอืไดห้รอืขอ้มลู
ในเอกสารนี ้เวน้แตก่ฎหมายทีใ่ชบ้งัคับระบไุวเ้ทา่นัน้ Nokia
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืเพกิถอนเอกสารนีทุ้ก
เมือ่โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

หา้มมใิหทํ้าวศิวกรรมยอ้นกลับซอฟตแ์วรใ์นอปุกรณ์ ตาม
ขอบขา่ยทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ เทา่ทีคู่่มอืผูใ้ชเ้ลม่น้ี
จะครอบคลมุถงึขอ้จํากดัในเรือ่งการรับรอง การรับประกนั ความ
เสยีหาย และความรับผดิใด  ๆของ Nokia ในทางเดยีวกนั ขอ้
จํากดัเหลา่นีก้็มผีลกบัการรับรอง การรับประกนั ความเสยีหาย
และความรับผดิต่อผูใ้หส้ทิธขิอง Nokia ดว้ยเชน่กนั

แอปพลเิคชัน่ของบรษัิทอืน่ทีม่าพรอ้มกบัโทรศัพท ์อาจถกูสรา้ง
ขึน้และอาจเป็นของบคุคลหรอืนติบิคุคลทีไ่มใ่ชก่จิการในเครอื
หรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งกบั Nokia ทัง้นี ้Nokia ไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของ
ลขิสทิธิห์รอืสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาของโปรแกรมจากผู ้
ผลติรายอืน่เหลา่นี ้ดังนัน้ Nokia จงึไมม่สีว่นรับผดิชอบในการ
ใหก้ารสนับสนุนผูใ้ช ้ความสามารถในการใชง้านของแอปพลิ
เคชัน่เหลา่นี ้หรอืขอ้มลูทีแ่สดงในแอปพลเิคชัน่หรอืสือ่เหลา่นี้
นอกจากนี ้Nokia ไมไ่ดใ้หก้ารรับประกนัใด  ๆสําหรับแอปพลเคชนิ ั่
ของบรษัิทเหลา่นี ้ดว้ยการใชแ้อปพลเิคชัน่ตา่ง  ๆคณุใหก้าร
รับรองวา่ แอปพลเิคชัน่เหลา่นัน้ไดรั้บการจัดเตรยีมใหใ้นแบบที่
เป็นโดยไมม่กีารรับประกนัใดๆ อยา่งชดัแจง้หรอืเป็นนัยยะ ตาม
ขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีนํ่ามาใช ้คณุยงัใหก้าร
รับรองตอ่ไปนีอ้กีวา่ ทัง้ NOKIA รวมทัง้บรษัิทพันธมติรจะไม่
ใหก้ารรับประกนัใดๆ ไมว่า่จะระบไุวอ้ยา่งชดัแจง้ หรอืโดยนัยใน
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ทกุกรณี รวมถงึแต่ไมจํ่ากดัเฉพาะการรับประกนัของชือ่สนิคา้
โอกาสทางการคา้ หรอืความเหมาะสมของวัตถปุระสงคพ์เิศษ
หรอืรับประกนัวา่ซอฟตแ์วรน์ีจ้ะไมล่ว่งละเมดิการจดสทิธบิตัร
ลขิสทิธิ ์เครือ่งหมายการคา้ หรอืสทิธิอ์ ืน่ใดของบคุคลทีส่าม

ผลติภัณฑแ์ละโปรแกรมเฉพาะทีว่างจําหน่ายและบรกิารสําหรับ
ผลติภัณฑเ์หลา่นีอ้าจแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาค โปรดตรวจ
สอบรายละเอยีดและตัวเลอืกภาษาทีม่ใีหเ้ลอืกใชไ้ดจ้าก
ตัวแทนจําหน่าย Nokia เครือ่งรุน่นีป้ระกอบดว้ยสนิคา้
เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและ
ขอ้บงัคับดา้นการสง่ออกของสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ
หา้มกระทําการใด  ๆทีข่ดัแยง้ตอ่กฎหมาย

คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อปุกรณ์ของคณุอาจกอ่ใหเ้กดิสัญญาณรบกวนคลืน่วทิยหุรอื
โทรทัศนไ์ด ้(เชน่ เมือ่ใชโ้ทรศัพทใ์นบรเิวณใกลเ้คยีงกบั
อปุกรณ์รับสญัญาณ) FCC หรอื IC อาจรอ้งขอใหค้ณุหยดุใช ้
โทรศัพท ์หากสญัญาณรบกวนดังกลา่วน้ียงัมอียู ่หากคณุ
ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารในพืน้ทีข่อง
คณุ โทรศัพทเ์ครือ่งนีส้อดคลอ้งตาม Part 15 ของกฎ FCC การ
ทํางานของเครือ่งขึน้อยูก่บัเงือ่นไข 2 ประการ ดังนี ้(1)
โทรศัพทร์ุน่นีต้อ้งไมก่อ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอันตราย
และ (2) โทรศัพทร์ุน่นีต้อ้งยอมรับสญัญาณรบกวนทุกชนดิทีไ่ด ้
รับ รวมถงึสญัญาณรบกวนทีอ่าจทําใหเ้กดิการทํางานทีไ่มพ่งึ
ประสงค ์การแกไ้ขหรอืดัดแปลงอืน่ใดทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต
โดยตรงจาก Nokia อาจทําใหผู้ใ้ชไ้มม่สีทิธิใ์ชง้านโทรศัพท์
เครือ่งนีอ้กีตอ่ไป

เครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์นี ้มคีวามสอดคลอ้งตาม
มาตรฐานทางเทคนคิ เลขที ่กทช. มท. 004-2548 และขอ้
กําหนดอืน่ของ กทช

หมายเลขรุ่น: 5530

/ฉบบัที ่5.0 TH
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ความปลอดภยั

โปรดอา่นและปฏบิัตติามคําแนะนําตอ่ไปนี้ มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิ
กฎหมายได ้กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิในคูม่อืผูใ้ชฉ้บับสมบรูณ์

การเปิดใชอ้ยา่งปลอดภยั
หา้มเปิดโทรศัพทใ์นสถานทีห่า้มใชโ้ทรศัพทไ์รส้าย หรอืในกรณีทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
สัญญาณรบกวนหรอืกอ่ใหเ้กดิอนัตราย

คาํนงึถงึความปลอดภยัในการขบัขีย่านพาหนะเป็นอนัดบัแรก
ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใด เมือ่คณุขับขีย่าน
พาหนะอยู่ สิง่สําคัญอันดับแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะขับขีย่านพาหนะ คอื ความ
ปลอดภัยบนทอ้งถนน

สญัญาณรบกวน
อปุกรณ์ไรส้ายทัง้หมดจะไวตอ่สญัญาณรบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการ
ทํางานของเครือ่งได ้

ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีห่า้มใชโ้ทรศพัทไ์รส้าย
โปรดปฏบิัตติามขอ้หา้มตา่งๆ ปิดเครือ่งขณะอยูบ่นเครือ่งบนิ, เมือ่อยูใ่กลกั้บ
อปุกรณ์ทางการแพทย์, น้ํามนัเชือ้เพลงิ, สารเคม ีหรอืบรเิวณทีม่กีารระเบดิ

บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง
เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถประกอบหรอืซอ่มอปุกรณ์ตา่งๆ
ของเครือ่งได ้
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อปุกรณ์เสรมิและแบตเตอรี่
เลอืกใชแ้ตอ่ปุกรณ์เสรมิและแบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการรับรองเทา่นัน้ หา้มตอ่
โทรศัพทเ์ขา้กบัอปุกรณ์ทีไ่มส่ามารถใชง้านร่วมกนัได ้

กนันํา้
โทรศัพทข์องคณุไมก่นัน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้

เกีย่วกบัโทรศพัทข์องคณุ
โทรศัพทไ์รส้ายทีอ่ธบิายไวใ้นคูม่อืฉบับนีไ้ดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้น เครอืขา่ย GSM 850,
900, 1800 และ 1900 MHz โปรดตดิตอ่ขอรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัระบบเครอืขา่ยจากผูใ้ห ้
บรกิารโทรศัพทข์องคณุ

โทรศัพทข์องคณุรองรับการเชือ่มตอ่หลายวธิี และโทรศัพทข์องคณุเสีย่งตอ่ไวรัส และ
เนือ้หาทีม่อีนัตรายอืน่ๆ เชน่เดยีวกบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ ควรปฏบิัตดิว้ยความระมัดระวงัใน
การใชข้อ้ความ การขอเชือ่มตอ่ การเรยีกดู และการดาวนโ์หลด ตดิตัง้และเลอืกใชเ้ฉพาะ
บรกิารและซอฟตแ์วรจ์ากแหลง่ทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ึง่มมีาตรการดา้นความปลอดภัยและการ
ป้องกนัเพยีงพอ เชน่ แอปพลเิคชัน่ทีม่ ีSymbian Signed หรอืผา่นการทดสอบ Java
Verified™ เทา่นัน้ ควรใชก้ารพจิารณาอยา่งรอบคอบในการตดิตัง้ซอฟตแ์วรป้์องกันไวรัส
และซอฟตแ์วรด์า้นความปลอดภัยอืน่ๆ ลงในโทรศัพทข์องคณุและคอมพวิเตอรท์ีใ่ชเ้ชือ่ม
ตอ่

โทรศัพทข์องคณุอาจมบีุค๊มารค์และลงิคสํ์าหรับไซตอ์นิเทอรเ์น็ตจากบรษัิทภายนอกตดิตัง้
ไวล้ว่งหนา้แลว้และอาจยอมใหเ้ขา้เว็บไซตข์องบรษัิทอืน่ได  ้เว็บไซตเ์หลา่นีไ้มไ่ดอ้ยูใ่น
เครอืของ Nokia และ Nokia ไมรั่บประกันหรอืรับผดิชอบใดๆ ตอ่เว็บไซตเ์หลา่นี้ หากคณุเขา้
ใชเ้ว็บไซตด์ังกลา่ว ควรใชค้วามระมัดระวงัในเรือ่งของความปลอดภัยหรอืเนือ้หาของ
เว็บไซต์
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คาํเตอืน:
คณุตอ้งเปิดเครือ่งกอ่นเริม่ใชง้านคณุสมบัตติา่งๆ ของเครือ่ง ยกเวน้นาฬกิาปลกุ หา้มเปิด
เครือ่ง เมือ่การใชง้านโทรศัพทไ์รส้ายอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนหรอือนัตราย

ขณะทีใ่ชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งนี้ คณุควรเคารพตอ่กฎหมายและจารตีประเพณีทอ้งถิน่ทัง้หมด
ความเป็นสว่นตัว สทิธสิว่นบคุคลของผูอ้ืน่ และลขิสทิธิ ์การคุม้ครองดา้นลขิสทิธิจ์ะชว่ย
ป้องกนัการคัดลอก การแกไ้ข หรอืการโอนภาพ เพลง และเนือ้หาบางสว่นได ้

คณุควรทําสําเนาสํารองหรอืจดบันทกึเป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับขอ้มลูสําคัญทัง้หมดที่
จัดเก็บไวใ้นเครือ่งดว้ยเสมอ

เมือ่ตอ้งการตอ่โทรศัพทกั์บอปุกรณ์ชนดิอืน่ๆ โปรดอา่นคูม่อืของอปุกรณ์นัน้ๆ เพือ่ศกึษา
ขอ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบัความปลอดภัย หา้มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กับอปุกรณ์ทีไ่มส่ามารถใช ้
งานรว่มกนัได ้

รปูภาพทีป่รากฏในคูม่อืฉบบันีอ้าจแตกตา่งจากภาพทีป่รากฏบนหนา้จอโทรศัพทข์องคณุ

โปรดดขูอ้มลูทีสํ่าคัญอืน่ๆ เกีย่วกบัโทรศัพทไ์ดจ้ากคูม่อืผูใ้ช ้

หมายเหตุ: พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่งนีไ้มม่สีารนกิเกลิอยูใ่นแผน่โลหะ พืน้ผวิของ
โทรศัพทเ์ครือ่งนีป้ระกอบดว้ยโลหะสแตนเลส

บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย
คณุตอ้งสมัครขอใชบ้รกิารกบัผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทไ์รส้ายกอ่นเริม่ใชง้านโทรศัพท์ บาง
คณุสมบัตไิมส่ามารถทํางานไดบ้นทกุเครอืขา่ย คณุสมบัตติา่งๆ อาจตอ้งการใหค้ณุทําขอ้
ตกลงเฉพาะกบัผูใ้หบ้รกิารกอ่นจงึจะสามารถใชง้านได  ้บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย
เกีย่วขอ้งกับการรับสง่ขอ้มลู โปรดตรวจสอบคา่ธรรมเนยีมในระบบเครอืขา่ยหลักของคณุ
และเมือ่ใชบ้รกิารขา้มเครอืขา่ยจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ ผูใ้หบ้รกิารสามารถใหคํ้าอธบิายถงึ
คา่บรกิารทีเ่รยีกเก็บ ในบางเครอืขา่ย อาจมขีอ้จํากดัทีส่ง่ผลกระทบตอ่การใชง้านคณุสมบัติ
บางอยา่งของโทรศัพทเ์ครือ่งนีท้ีต่อ้งไดรั้บการสนับสนุนจากระบบเครอืขา่ย  เชน่ การ
สนับสนุนสําหรับเทคโนโลยเีฉพาะ เชน่ โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ทีทํ่างาน
บนโปรโตคอล TCP/IP และตัวอกัษรในภาษาตา่งๆ
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ผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทอ์าจขอใหร้ะบบยกเลกิหรอืปิดการใชง้านคณุสมบัตบิางอยา่งในเครือ่ง
ของคณุ ถา้เป็นเชน่นัน้ คณุสมบัตเิหลา่นีจ้ะไมป่รากฏในเมนูบนเครือ่ง โทรศัพทข์องคณุอาจ
มรีายการทีกํ่าหนดเอง เชน่ ชือ่เมนู ลําดับของเมนู และไอคอน

แมเ่หล็กและสนามแมเ่หล็ก
เก็บโทรศัพทไ์วใ้หห้า่งจากแมเ่หล็กหรอืสนามแมเ่หล็ก
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1. การคน้หาวธิใีช้

วธิใีชใ้นอปุกรณ์
อปุกรณ์ของคณุมคํีาแนะนําเพือ่ชว่ยในการใชง้านแอปพลเิคชัน่ในอปุกรณ์ของคณุ

ในการเปิดขอ้ความวธิใีชจ้ากเมนูหลัก ใหเ้ลอืก เมน ู> วธิใีช ้และแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุ
ตอ้งการอา่นคําแนะนํา

เมือ่แอปพลเิคชัน่เปิดขึน้ หากตอ้งการเขา้ถงึขอ้ความวธิใีชสํ้าหรับมมุมองปัจจุบัน เลอืก
ตวัเลอืก > วธิใีช้

ขณะทีค่ณุกําลังอา่นคําแนะนํา หากตอ้งการเปลีย่นขนาดของขอ้ความวธิใีช  ้เลอืก ตวั
เลอืก > ลดขนาดแบบอกัษร หรอื เพิม่ขนาดแบบอกัษร

คณุอาจพบลงิคข์องหัวขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งตอนทา้ยของขอ้ความวธิใีช ้
หากคณุเลอืกคําทีข่ดีเสน้ใต ้คําแนะนําสัน้ๆ จะปรากฏขึน้

ขอ้ความวธิใีชใ้ชส้ญัลักษณ์ตอ่ไปนี้

เชือ่มตอ่ไปยังหวัขอ้วธิใีชท้ีเ่กีย่วขอ้ง
เชือ่มตอ่ไปยังแอปพลเิคชัน่ทีกํ่าลังเอย่ถงึ

ขณะอา่นคําแนะนํา หากตอ้งการสลับการใชง้านระหวา่งวธิใีชก้บัแอปพลเิคชัน่ทีเ่ปิดอยูแ่ต่
ไมแ่สดงผลบนหนา้จอ เลอืก ตวัเลอืก > แสดงแอปฯทีเ่ปิด และแอปพลเิคชัน่ทีต่อ้งการ

การสนบัสนุน
เมือ่คณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกับวธิกีารใชผ้ลติภัณฑข์องคณุ หรอืคณุไมแ่น่ใจวา่
โทรศัพทข์องคณุควรจะทํางานอยา่งไร ใหอ้า่นคูม่อืผูใ้ชใ้นโทรศัพทข์องคณุ เลอืก เมนู >
วธิใีช้

หากการดําเนนิการขา้งตน้ไมส่ามารถชว่ยแกปั้ญหาได  ้ใหป้ฏบิัตติามขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึง่
ตอ่ไปนี้
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• รบีตูโทรศัพทข์องคณุ ปิดโทรศัพทแ์ละถอดแบตเตอรีอ่อก หลังจากนัน้ประมาณหนึง่
นาท ีใหใ้สแ่บตเตอรีแ่ลว้เปิดโทรศัพท์

• อพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุ
• เรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ

หากปัญหาของคณุยังคงยังไมไ่ดรั้บการแกไ้ข ใหต้ดิตอ่ Nokia สําหรับตัวเลอืกการ
ซอ่มแซม ไปที ่www.nokia.co.th/repair กอ่นทีจ่ะสง่โทรศัพทข์องคณุสําหรับการ
ซอ่มแซม ใหสํ้ารองขอ้มลูของคณุทกุครัง้

การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัทโ์ดยใชพ้ซีขีองคณุ
คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ Nokia Ovi Suite สําหรับคอมพวิเตอรเ์พือ่อพัเดตซอฟแวร์
โทรศัพทข์องคณุ คณุตอ้งมเีครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
ความเร็วสงู และสายเคเบลิขอ้มลู USB ใชง้านรว่มกนัไดเ้พือ่เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกับ
พซีี

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

การอพัเดตซอฟตแ์วรแ์บบ OTA
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > อพัเดต SW

ดว้ยการอพัเดตซอฟตแ์วร์ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) คณุจะสามารถตรวจสอบวา่มี
การอพัเดตซอฟตแ์วรห์รอืแอปพลเิคชัน่สําหรับอปุกรณ์ของคณุหรอืไม่ และดาวนโ์หลด
ขอ้มลูดังกลา่วมายังอปุกรณ์ของคณุ

การดาวนโ์หลดการอพัเดตซอฟแวรอ์าจทําใหม้กีารสง่ขอ้มลูจํานวนมาก  (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย)

ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีสํ่าหรับโทรศัพทข์องคณุมพีลังงานเพยีงพอ หรอืเชือ่มตอ่อยูกั่บ
เครือ่งชารจ์กอ่นเริม่อพัเดต
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คาํเตอืน:
หากคณุตดิตัง้โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วร์ คณุจะไมส่ามารถใชโ้ทรศัพทไ์ด ้แมก้ระท่ังการ
โทรฉุกเฉนิ จนกวา่จะตดิตัง้เสร็จและรสีตารท์โทรศัพทอ์กีครัง้

หลังจากการอัพเดตซอฟตแ์วรห์รอืแอปพลเิคชัน่สําหรับอปุกรณ์ของคณุโดยใชก้ารอพัเดต
ซอฟตแ์วร ์คําแนะนําทีเ่กีย่วขอ้งกบัแอปพลเิคชัน่ทีม่กีารอพัเดตในคูม่อืผูใ้ชห้รอืวธิใีชอ้าจ
ไมใ่ชข่อ้มลูลา่สดุ

ในการดาวนโ์หลดการอพัเดตทีใ่ชง้านได  ้เลอืก  ในการนําเครือ่งหมายการอพัเดตทีค่ณุ
ไมต่อ้งการดาวนโ์หลดออก ใหเ้ลอืกการอพัเดตจากรายการ

ในการดขูอ้มลูการอัพเดต ใหเ้ลอืกการอพัเดตและ 

ในการดสูถานะของการอพัเดตทีผ่า่นมา ใหเ้ลอืก 

เลอืก ตวัเลอืก และเลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

อพัเดตผา่นทางพซี ี — อัพเดตอปุกรณ์ของคณุโดยใชพ้ซี ีตัวเลอืกนีจ้ะแทนทีต่ัวเลอืก
เริม่การอพัเดต เมือ่มกีารอพัเดตทีส่ามารถใชไ้ดโ้ดยการใชแ้อปพลเิคชัน่ Nokia Software
Updater PC เทา่นัน้
ดปูระวตักิารอพัเดต  — ดสูถานะของการอพัเดตทีผ่า่นมา
การต ัง้คา่  — เปลีย่นการตัง้คา่ ไดแ้ก ่จดุเชือ่มตอ่คา่เริม่ตน้ทีใ่ชส้ําหรับดาวนโ์หลดการ
อพัเดต
ปฏเิสธสทิธิ ์ — ดขูอ้ตกลงการอนุญาตใชง้านของ Nokia

การต ัง้คา่
โดยปกต ิโทรศัพทข์องคณุจะมกีารกําหนดการตัง้คา่ MMS, GPRS, การสตรมี และ
อนิเทอรเ์น็ตเคลือ่นทีไ่วใ้นโทรศัพทแ์ลว้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับขอ้มลูผูใ้หบ้รกิารระบบเครอืขา่ยของ
คณุ ผูใ้หบ้รกิารอาจตดิตัง้การตัง้คา่ตา่งๆ ไวใ้นโทรศัพทข์องคณุเรยีบรอ้ยแลว้ หรอืคณุอาจ
ขอรับหรอืสง่คําขอการตัง้คา่จากผูใ้หบ้รกิารระบบเครอืขา่ยในรปูแบบขอ้ความพเิศษได ้

14 การคน้หาวธิใีช้



รหสัผา่น

รหสั PIN หรอื PIN2

(ตัวเลข 4-8 หลัก)

รหสัเหลา่นีป้้องกนัซมิการด์ของคณุจากการใชโ้ดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาตหรอืการใชท้ีจํ่าเป็นในการเขา้ถงึคณุสมบัตบิางอยา่ง

คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุใหถ้ามหารหสั PIN เมือ่คณุเปิด
เครือ่งได ้

หากรหสันีไ้มไ่ดใ้หม้าพรอ้มกบัซมิการด์ หรอืคณุลมืรหสัดังกลา่ว
โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

หากคณุป้อนรหสัผดิตดิตอ่กนัสามครัง้ คณุตอ้งยกเลกิการปิดกัน้
รหสัดว้ยรหสั PUK หรอื PUK2

รหสั PUK หรอื PUK2

(ตัวเลข 8 หลัก)

รหสัเหลา่นีใ้ชสํ้าหรับการยกเลกิการปิดกัน้รหสั PIN หรอื PIN2

หากรหสันีไ้มไ่ดใ้หม้าพรอ้มกบัซมิการด์ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
ของคณุ

หมายเลข IMEI

(ตัวเลข 15 หลัก)

หมายเลขนีใ้ชเ้พือ่ระบโุทรศัพทท์ีใ่ชไ้ดใ้นเครอืขา่ย หมายเลขดัง
กลา่วสามารถใชเ้พือ่ปิดกัน้เมือ่โทรศัพทถ์กูขโมยได  ้เป็นตน้

หากตอ้งการดหูมายเลข IMEI ใหโ้ทร *#06#

รหสัล็อค (รหสั
โทรศัพท)์

(อยา่งตํา่ 4 ตัวเลข
หรอืตัวอกัษร)

วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุใหถ้ามหารหสัล็อคทีค่ณุกําหนด

คณุควรรักษารหสัไวเ้ป็นความลับ และเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยแยก
จากตัวเครือ่ง

หากคณุลมืรหสัและล็อคเครือ่งไว ้คณุจะตอ้งนําเครือ่งไปทีศ่นูย์
บรกิาร ทัง้นีอ้าจมกีารคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ และขอ้มลูสว่นบคุคล
ทัง้หมดในเครือ่งของคณุอาจถกูลบออกไป

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูย ์Nokia Care หรอืตัวแทน
จําหน่ายโทรศัพทข์องคณุ
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ยดือายกุารใชง้านของแบตเตอรี่
คณุสมบัตติา่งๆ ของโทรศัพทจ์ะทําใหส้ิน้เปลอืงแบตเตอรีม่ากขึน้และลดอายกุารใชง้าน
แบตเตอรีล่ง ในการประหยัดแบตเตอรี ่โปรดทราบดังนี้

• คณุสมบัตทิีใ่ชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth หรอืการอนุญาตใหค้ณุสมบัตดิังกลา่วทํางานใน
พืน้หลังในระหวา่งทีใ่ชค้ณุสมบัตอิืน่จะทําใหส้ิน้เปลอืงแบตเตอรีม่ากขึน้ ปิดการใช ้
งานการเชือ่มตอ่ Bluetooth เมือ่คณุไมจํ่าเป็นตอ้งใชง้าน

• คณุสมบัตติา่งๆ ทีใ่ชก้ารเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN) หรอืการอนุญาตใหใ้ชง้าน
คณุสมบัตดิังกลา่วเป็นพืน้หลังระหวา่งการใชค้ณุสมบัตอิืน่ จะเพิม่ความตอ้งการ
พลังงานแบตเตอรีม่ากขึน้ WLAN ในโทรศัพท ์Nokia ของคณุจะปิดเมือ่คณุไมพ่ยายาม
เชือ่มตอ่ เมือ่คณุไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กับจดุเชือ่มตอ่ หรอืเมือ่คณุไมไ่ดส้แกนหาเครอืขา่ยทีม่ี
อยู ่คณุสามารถกําหนดใหโ้ทรศัพทไ์มต่อ้งสแกน หรอืสแกนหาเครอืขา่ยทีส่ามารถ
ใชไ้ดถ้ีน่อ้ยลงในพืน้หลัง เพือ่ลดการสิน้เปลอืงแบตเตอรี่

• หากคณุเลอืก การเชือ่มตอ่ GPRS > เมือ่วา่ง ไวใ้นการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ และไมม่ี
การครอบคลมุของขอ้มลูแพคเก็ต (GPRS) โทรศัพทจ์ะพยายามสรา้งการเชือ่มตอ่
ขอ้มลูแพคเก็ตเป็นระยะๆ หากตอ้งการยดืระยะเวลาการทํางานของโทรศัพท์ ใหเ้ลอืก
การเชือ่มตอ่ GPRS > เมือ่ตอ้งการ

• แอปพลเิคชัน่แผนทีจ่ะดาวนโ์หลดขอ้มลูใหมข่องแผนทีเ่มือ่คณุยา้ยไปยังพืน้ทีใ่หมบ่น
แผนที ่ซึง่จะเพิม่ความตอ้งการพลังงานแบตเตอรี่ คณุสามารถป้องกนัไมใ่หม้กีาร
ดาวนโ์หลดแผนทีใ่หมโ่ดยอตัโนมัตไิด ้

• หากความแรงของสญัญาณเครอืขา่ยเซลลลูารแ์ตกตา่งกนัมากในพืน้ทีข่องคณุ
โทรศัพทข์องคณุตอ้งสแกนหาเครอืขา่ยทีม่อียูซ้ํ่าๆ ซึง่จะเพิม่ความตอ้งการพลังงาน
แบตเตอรี่

• ไฟพืน้หลังของหนา้จอจะเพิม่ความตอ้งการพลังงานแบตเตอรี่ ในการตัง้คา่หนา้จอ คณุ
สามารถปรับความสวา่งของหนา้จอ และเปลีย่นแปลงระยะหมดเวลาหลังจากมกีารปิด
ไฟพืน้หลัง เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จอภาพ > ความสวา่ง หรอื
เวลาแสงสวา่ง

• การปลอ่ยใหแ้อปพลเิคชัน่ทํางานตอ่ไปในพืน้หลังจะเป็นการเพิม่การใชพ้ลังงาน
แบตเตอรี ่ในการปิดแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุไมไ่ดใ้ช ้ใหก้ดปุ่ มเมนูคา้งไว ้เลอืกแอปพลิ
เคชัน่คา้งไว ้และเลอืก ออก บางแอปพลเิคชัน่ไมส่นับสนุนคณุสมบัตนิี้
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การเพิม่หนว่ยความจําทีม่อียู่
คณุตอ้งการหน่วยความจําทีม่อียูภ่ายในเครือ่งเพิม่เตมิสําหรับแอปพลเิคชัน่และเนือ้หาใหม่
หรอืไม่

การดปูรมิาณพืน้ทีว่า่งทีใ่ชไ้ดสํ้าหรบัขอ้มลูแตล่ะประเภท
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ตวัจดัไฟล์

คณุสมบัตใินโทรศัพทจํ์านวนมากจะใชห้น่วยความจําเพือ่เก็บขอ้มลู  โทรศัพทจ์ะแจง้คณุ
หากหน่วยความจําในทีต่ัง้หน่วยความจําเหลอืนอ้ย

การเพิม่หนว่ยความจําทีม่อียู่
ถา่ยโอนขอ้มลูไปยังการด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้(หากม)ี หรอืคอมพวิเตอรท์ีใ่ช ้
งานรว่มกนัได ้

ในการลบขอ้มลูทีไ่มต่อ้งการใช ้ใชต้ัวจัดการไฟลห์รอืเปิดแอปพลเิคชัน่สําหรับลบ คณุ
สามารถลบรายการตา่งๆ ตอ่ไปนี้

• ขอ้ความในโฟลเดอรใ์นการรับสง่ขอ้ความ และขอ้ความอเีมลทีด่งึมาในกลอ่งจดหมาย
• เว็บเพจทีจั่ดเก็บไว ้
• ขอ้มลูตดิตอ่
• บันทกึปฏทินิ
• แอปพลเิคชัน่ทีอ่ยูใ่นตัวจัดการแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุไมต่อ้งการใชอ้กีตอ่ไป
• ไฟลก์ารตดิตัง้ (.sis หรอื .sisx) ของแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุตดิตัง้ โอนไฟลต์ดิตัง้ไปยัง

คอมพวิเตอรท์ีร่องรับ
• ภาพและวดิโีอคลปิในคลังภาพ สํารองไฟลใ์นคอมพวิเตอรท์ีร่องรับ
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2. การเร ิม่ตน้ใชง้าน

การใสซ่มิการด์

ขอ้สําคญั: เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้กบัซมิการด์ ควรถอดแบตเตอรีอ่อกกอ่น
ทีค่ณุจะใสห่รอืถอดซมิการด์

ขอ้สําคญั: อยา่ใชซ้มิการด์แบบ mini-UICC หรอืทีเ่รยีกอกีอยา่งวา่ซมิการด์แบบ
micro หรอืซมิการด์แบบ micro ทีม่อีะแดปเตอรแ์ปลง หรอืซมิการด์ทีม่คีัทเอาทแ์บบ mini-
UICC (ดภูาพ) ในอปุกรณ์นี้ ซมิการด์แบบ micro มขีนาดเล็กกวา่ซมิการด์ท่ัวไป อปุกรณ์นี้
ไมส่นับสนุนการใชซ้มิการด์แบบ micro และการใชซ้มิการด์ทีใ่ชง้านร่วมกนัไมไ่ดอ้าจทําให ้
เกดิความเสยีหายกบัการด์หรอืตัวเครือ่ง รวมทัง้ขอ้มลูทีจั่ดเก็บไวใ้นการด์อาจไดรั้บความ
เสยีหาย

อาจมซีมิการด์ใสไ่วใ้นเครือ่งเรยีบรอ้ยแลว้ หากยังไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจํา ใหป้ฏบิัติ
ดังนี้

1 เปิดฝาชอ่งใสซ่มิการด์

2 ใสซ่มิการด์ลงในชอ่งใสซ่มิการด์ ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่หนา้สมัผัสของการด์ควํา่หนา้ลง
และมมุตัดหนัเขา้หาเครือ่ง ดันการด์เขา้ไป
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3 ปิดฝาชอ่งใสซ่มิการด์ ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ปิดฝาครอบเรยีบรอ้ยดแีลว้

หากซมิการด์ยังไมเ่ขา้ที ่จะสามารถใชง้านเครือ่งไดใ้นรูปแบบออฟไลนเ์ทา่นัน้

การใสแ่บตเตอรี่
ปิดโทรศัพทแ์ละปลดการเชือ่มตอ่โทรศัพทจ์ากอปุกรณ์ชารจ์ทกุครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี่

1 ถอดฝาครอบดา้นหลังออกโดยการยกฝาครอบออกจากดา้นบนสดุของเครือ่ง
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2 ใสแ่บตเตอรี่

3 หากตอ้งการใสฝ่าครอบกลับเขา้ที่ ใหว้างตัวล็อคของดา้นบนเขา้กบัชอ่งใส่ แลว้กดลง
จนกระท่ังฝาครอบล็อคเขา้ที่

หลังจากทําการถอดและเปลีย่นแบตเตอรีแ่ลว้ คณุตอ้งตัง้เวลาและวนัทีใ่นโทรศัพทข์องคณุ
ใหม่

การใสก่ารด์หนว่ยความจํา
ควรใช ้การด์ microSD และ microSDHC ทีไ่ดรั้บการรับรองจาก Nokia วา่ใชกั้บเครือ่งรุน่นี้
ไดเ้ทา่นัน้ Nokia ใชม้าตรฐานอตุสาหกรรมทีผ่า่นการรับรองสําหรับการด์หน่วยความจํา  แต่
การด์บางยีห่อ้อาจไมส่ามารถใชง้านรว่มกบัโทรศัพทรุ่์นนีไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ์  การด์ทีใ่ชง้าน
รว่มกนัไมไ่ด ้อาจทําใหก้ารด์และโทรศัพทช์าํรดุเสยีหาย และอาจทําใหข้อ้มลูทีจั่ดเก็บไว ้
บนการด์สญูหาย

อาจมกีารด์หน่วยความจําใสไ่วใ้นเครือ่งเรยีบรอ้ยแลว้ หากยังไมไ่ดใ้สก่ารด์หน่วยความจํา
ใหป้ฏบิัตดิังนี้
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1 เปิดชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา

2 ใสก่ารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัไดใ้นชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา  ตรวจดใูหแ้น่ใจ
วา่ควํา่หนา้สมัผัสลงแลว้ ดันการด์เขา้ไป คณุจะไ◌ด้ย้นิเสยีงคลกิเมือ่การด์ล็อคเขา้ที่

3 ปิดชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ปิดฝาครอบเรยีบรอ้ยดแีลว้
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การชารจ์แบตเตอรี่
แบตเตอรีข่องคณุไดรั้บการชารจ์จากโรงงานมาบา้งแลว้ หากเครือ่งแสดงสญัลักษณ์
แบตเตอรีอ่อ่น ใหป้ฏบิัตดิังนี้

1 เสยีบอปุกรณ์ชารจ์ทีเ่ตา้รับทีผ่นัง
2 เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัโทรศัพท์

3 เมือ่เครือ่งแสดงวา่มกีารชารจ์แบตเตอรีจ่นเต็มแลว้ ใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจาก
โทรศัพท ์และออกจากเตา้รับทีผ่นัง

คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีต่ามระยะเวลาทีกํ่าหนด และคณุสามารถใชโ้ทรศัพท์
ระหวา่งการชารจ์ได ้หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดง
การชารจ์จะปรากฏขึน้บนหนา้จอหรอืกอ่นทีจ่ะสามารถโทรออกได ้

เคล็ดลบั: ถอดเครือ่งชารจ์ออกจากเตา้รับทีผ่นังเมือ่ไมใ่ชง้านอปุกรณ์ชารจ์  แมไ้มม่กีาร
เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัโทรศัพท์ แตห่ากยังเสยีบอปุกรณ์ชารจ์ไวก้บัเตา้รับ อปุกรณ์ชารจ์
จะใชพ้ลังงานไฟฟ้าจากเตา้รับตอ่ไป
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ปุ่ มและสว่นประกอบ

หมายเหตุ: พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่งนีไ้มม่สีารนกิเกลิอยูใ่นแผน่โลหะ พืน้ผวิของ
โทรศัพทเ์ครือ่งนีป้ระกอบดว้ยโลหะสแตนเลส

1 ปุ่ มเปิด/ปิด
2 ลําโพง
3 พร็อกซมิติีเ้ซนเซอร์
4 ปุ่ มระดับเสยีง/ยอ่/ขยาย
5 ปุ่ มสือ่
6 สวติชล็์อค
7 ปุ่ มจับภาพ
8 ไมโครโฟน
9 ปุ่ มวางสาย
10 ปุ่ มเมนู
11 ปุ่ มโทร
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12 หนา้จอสมัผัส
13 หฟัูง

14 แฟลชกลอ้ง
15 เลนสก์ลอ้ง
16 ชอ่งเสยีบ Micro USB
17 ลําโพง
18 ชอ่งเสยีบ Nokia AV (3.5 มม.)
19 ชอ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์
20 ปากกา
21 ชอ่งใสซ่มิการด์และการดห์น่วยความจํา

อยา่ปิดบังบรเิวณเหนอืหนา้จอสัมผัส ตัวอยา่งเชน่ การปิดดว้ยฟิลม์หรอืเทปป้องกนัรอยขดู
ขดี
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ปากกา

ฟังกช์นับางฟังกช์นัไดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชง้านกบัปากกา  เชน่ การรับรูล้ายมอืเขยีน
ปากกาจะตดิตัง้อยูใ่นฝาดา้นหลังของโทรศัพท์

ขอ้สําคญั: ปากกาทีใ่ชง้านกบัโทรศัพทเ์ครือ่งนี้ ตอ้งเป็นปากกาทีไ่ดรั้บการรับรอง
จาก Nokia เทา่นัน้ การใชป้ากกาชนดิอืน่อาจทําใหก้ารรับประกนัของโทรศัพทส์ิน้สดุลง
และทําใหห้นา้จอแบบสมัผัสเสยีหายได  ้หลกีเลีย่งการขดูขดีหนา้จอแบบสัมผัส และไมค่วร
ใชป้ากกาหรอืดนิสอทีใ่ชกั้นท่ัวไปหรอืวตัถปุลายแหลมอืน่ๆ  เขยีนขอ้ความบนหนา้จอแบบ
สัมผัส

การเร ิม่ตน้ใชง้าน 25



การเปิดเครือ่ง

1 กดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไว ้
2 หากเครือ่งขอใหค้ณุป้อนรหสั PIN หรอืรหสัล็อค ใหค้ณุป้อน แลว้เลอืก ตกลง หาก

ตอ้งการลบตัวเลข เลอืก  รหัสล็อคทีกํ่าหนดใหจ้ากโรงงานคอื 12345
3 เลอืกตําแหน่งทีค่ณุอยู่ หากคณุเลอืกตําแหน่งผดิโดยไมต่ัง้ใจ ใหเ้ลอืก กลบั
4 ป้อนวนัทีแ่ละเวลา ขณะทีใ่ชร้ปูแบบเวลาเป็น 12 ชัว่โมง ในการสลับระหวา่ง a.m. กับ

p.m. ใหเ้ลอืกตัวเลขใดตัวเลขหนึง่

ล็อคปุ่ มและหนา้จอสมัผสั

หากตอ้งการล็อคหรอืปลดล็อคหนา้จอสมัผัสและปุ่ มสมัผัส ใหเ้ลือ่นสวติชล็์อคทีข่า้งตัว
เครือ่ง

เมือ่มกีารล็อคหนา้จอสมัผัสและปุ่ มสมัผัส หนา้จอสมัผัสจะปิดและปุ่ มจะไมทํ่างาน

อาจมกีารล็อคหนา้จอและปุ่ มตา่งๆ โดยอตัโนมัตหิลังจากชว่งระยะเวลาหนึง่ทีไ่มม่กีารใช ้
งาน
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หากตอ้งการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ของการล็อคหนา้จอและปุ่ มอตัโนมัติ ใหเ้ลอืก เมน ู>
การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> ป้องกนัปุ่ มอตัโนมตั ิ> เวลาล็อคปุ่ ม
กดอตัโนมตั ิ

หนา้จอหลกั
หนา้จอหลักเป็นจดุเริม่ตน้ทีค่ณุสามารถเก็บทางลัดของรายชือ่ทีสํ่าคัญและทางลัดของแอป
พลเิคชัน่ทัง้หมดของคณุ

องคป์ระกอบหนา้จออนิเตอรแ์อคทฟี

หากตอ้งการเปิดแอปพลเิคชัน่นาฬกิา ใหเ้ลอืกนาฬกิา (1)

หากตอ้งการเปิดปฏทินิ หรอืเปลีย่นแปลงรปูแบบ ใหเ้ลอืกวันทีห่รอืชือ่รปูแบบ (2)

การเร ิม่ตน้ใชง้าน 27



หากตอ้งการดหูรอืแกไ้ขการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ ( ) หากตอ้งการดู LAN ไรส้าย (WLAN)
ทีม่อียูใ่นกรณีทีม่กีารเปิดใชง้านการสแกน WLAN หรอืหากตอ้งการดเูหตกุารณ์ทีไ่มไ่ด ้
ดําเนนิการ ใหเ้ลอืกมมุบนดา้นขวา (3)

หากตอ้งการโทรออก ใหเ้ลอืก โทรศพัท ์หรอื  (4)

หากตอ้งการเปิดรายการรายชือ่ ใหเ้ลอืก รายชือ่ หรอื  (5)

หากตอ้งการเปิดเมนูหลัก ใหก้ดปุ่ มเมนู (6)

การเร ิม่การใชแ้ถบรายชือ่
หากตอ้งการเริม่ใชแ้ถบรายชือ่ และตอ้งการเพิม่รายชือ่ไปยังหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก  > 
ตวัเลอืก > รายชือ่ใหม ่และทําตามคําแนะนํา

เปลีย่นทางลดัหรอืลกัษณะของหนา้จอหลกั
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ สว่นบคุคล > หนา้จอหลกั

ปุ่ มเพลง
เมือ่เลน่เพลงหรอืวทิยเุป็นพืน้หลัง ปุ่ มเพลง (เลน่/หยดุพัก, ยอ้นกลับ, ขา้มไปขา้งหนา้) จะ
แสดงในหนา้จอหลัก

การเขา้ใชเ้มนู
หากตอ้งการเขา้ใชเ้มนู กดปุ่ มเมนู

หากตอ้งการเปิดแอปพลเิคชัน่หรอืโฟลเดอรใ์นเมนู ใหแ้ตะสองครัง้ทีร่ายการทีต่อ้งการ
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การดาํเนนิการบนหนา้จอสมัผสั
การแตะและแตะสองคร ัง้

หากตอ้งการเปิดแอปพลเิคชัน่หรอืองคป์ระกอบอืน่บนหนา้จอสมัผัส  ใหค้ณุใชน้ิว้หรอื
ปากกาแตะรายการทีต่อ้งการตามปกติ อยางไรก่ ็ตาม คณุตอ้งแตะสองครัง้ หากตอ้งการ
เปิดรายการตอ่ไปนี้

• รายการทีป่รากฏในแอปพลเิคชัน่ เชน่ โฟลเดอรฉ์บับร่าง ในรายการโฟลเดอรใ์น
ขอ้ความ

เคล็ดลบั: เมือ่คณุเปิดมมุมองรายการ รายการแรกจะถกูไฮไลตเ์อาไว ้หากตอ้งการเปิด
รายการทีไ่ฮไลต ์ใหแ้ตะทีร่ายการนัน้หนึง่ครัง้

• แอปพลเิคชัน่และโฟลเดอรใ์นเมนูขณะใชป้ระเภทมมุมองรายการ
• ไฟลใ์นรายการไฟล ์ตัวอยา่งเชน่ รปูภาพในมมุมองรปูภาพและวดิโีอในคลังภาพ

หากคณุแตะทีไ่ฟลห์รอืรายการทีค่ลา้ยคลงึกนัหนึง่ครัง้ เครือ่งจะไมเ่ปิดรายการนัน้ แต่
จะไฮไลตแ์ทน หากตอ้งการดตูัวเลอืกทีม่สํีาหรับรายการ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก หรอื หากมี
ใหเ้ลอืกไอคอนจากแถบเครือ่งมอื

การเลอืก

ในเอกสารของผูใ้ชน้ี้ การเปิดแอปพลเิคชัน่หรอืรายการโดยการแตะหนึง่ครัง้หรอืสองครัง้
เรยีกวา่ "การเลอืก" หากคณุจําเป็นตอ้งเลอืกหลายๆ รายการแบบตอ่เนือ่ง รายการเมนูทีจ่ะ
เลอืกตอ้งคั่นดว้ยลกูศร

ตวัอยา่ง: ในการเลอืก ตวัเลอืก > วธิใีช ้ใหแ้ตะที ่ตวัเลอืก แลว้แตะที ่วธิใีช้

การลาก

ในการลาก ใหว้างนิว้หรอืปากกาบนหนา้จอ และเลือ่นไปรอบๆ หนา้จอ
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ตวัอยา่ง: ในการเลือ่นขึน้หรอืลงบนเว็บเพจ ใหใ้ชน้ิว้หรอืปากกาลากเพจนัน้

การปดั

ในการปัด ใหเ้ลือ่นนิว้ของคณุไปทางซา้ยหรอืขวาอยา่งรวดเร็วบนหนา้จอ

ตวัอยา่ง: ขณะดรูปูภาพ หากตอ้งการดรูปูภาพถัดไปหรอืกอ่นหนา้ ใหปั้ดรูปภาพไปทาง
ซา้ยหรอืขวา ตามลําดับ

การปลดล็อคหนา้จอดว้ยการปดั

การปดัเพือ่ปลดล็อคหนา้จอสมัผสั
หากตอ้งการปลดล็อคหนา้จอสมัผัสโดยไมรั่บสาย ใหปั้ดจากขวาไปซา้ย เสยีงเรยีกเขา้จะ
ปิดเสยีงโดยอตัโนมัต ิในการรับสาย ใหก้ดปุ่ มโทร หรอืหากตอ้งการปฏเิสธสาย ใหก้ดปุ่ ม
วางสาย

การปดัเพือ่รบัสาย
หากตอ้งการรับสายเรยีกเขา้ ใหปั้ดจากซา้ยไปขวา

การปดัเพือ่หยดุเสยีงปลุก
หากตอ้งการหยดุเสยีงปลกุ ใหปั้ดจากซา้ยไปขวา หากตอ้งการเลือ่นปลกุ ใหปั้ดจากขวาไป
ซา้ย
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การเลือ่น

หากตอ้งการเลือ่นขึน้หรอืลงในรายการทีม่แีถบเลือ่น ใหล้ากตัวเลือ่นของแถบเลือ่น

ในมมุมองรายการบางอยา่ง คณุสามารถเลือ่นไดโ้ดยการวางนิว้หรอืปากกาบนรายการที่
ปรากฏ และลากขึน้หรอืลง

ตวัอยา่ง: หากตอ้งการเลือ่นดรูายชือ่ทัง้หมด ใหว้างนิว้หรอืปากกาบนรายชือ่ แลว้ลากขึน้
หรอืลง

เคล็ดลบั: หากตอ้งการดรูายละเอยีดแบบยอ่ของไอคอนและปุ่ มตา่งๆ ใหว้างนิว้หรอืปากกา
บนไอคอนหรอืปุ่ ม อาจไมม่รีายละเอยีดสําหรับบางไอคอนหรอืบางปุ่ ม

ไฟพืน้หลงัของหนา้จอสมัผสั

ไฟพืน้หลังของหนา้จอสมัผัสจะปิดหลังจากชว่งระยะเวลาหนึง่ทีไ่มม่กีารใชง้าน
หากตอ้งการเปิดไฟพืน้หลังของหนา้จอ ใหแ้ตะทีห่นา้จอ

หากมกีารล็อคหนา้จอสมัผัสและปุ่ ม การแตะหนา้จอจะไมทํ่าใหไ้ฟดา้นหลังของหนา้จอตดิ
ขึน้ ในการปลดล็อคหนา้จอและปุ่ ม ใหเ้ลือ่นสวติชล็์อค
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ปุ่ มสือ่

หากตอ้งการเปิดแอปพลเิคชัน่ตา่งๆ เชน่ เครือ่งเล่นเพลงหรอืเบราเซอร์ ใหเ้ลอืกปุ่ มสือ่
( ) เพือ่เปิดแถบสือ่ และเลอืกแอปพลเิคชัน่

เคล็ดลบั: ใชน้ิว้หรอืปากกากดคา้งไวบ้นไอคอนเพือ่ดชู ือ่แอปพลเิคชัน่  หากตอ้งการเปิด
แอปพลเิคชัน่ ใหป้ลอ่ยนิว้หรอืปากกา หรอืเลือ่นนิว้หรอืปากกาออกจากไอคอน

การเปลีย่นเสยีงเรยีกเขา้
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ สว่นบคุคล > รปูแบบ

คณุสามารถใชรู้ปแบบเพือ่ตัง้คา่และกําหนดเสยีงเรยีกเขา้ แบบเสยีงเตอืนขอ้ความ และ
แบบเสยีงอืน่สําหรับเหตกุารณ์ สภาพแวดลอ้ม หรอืกลุม่ผูโ้ทร
ในการปรับตัง้คา่รูปแบบ ใหไ้ปยังรปูแบบ และเลอืก ตวัเลอืก > ปรบัต ัง้คา่

3. โทรศพัทข์องคณุ

ขนาด
• ปรมิาตร: 68 ซซีี

32 โทรศพัทข์องคณุ



• น้ําหนัก: 107 กรัมพรอ้มแบตเตอรี่
• ความยาว: 104.5 มม
• ความกวา้ง: 49 มม
• ความหนา: 13 มม

การต ัง้คา่อปุกรณ์
 คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่การตัง้คา่โทรศัพททํ์าสิง่ตา่งๆ  ตอ่ไปนี ้ตัวอยา่งเชน่

• กําหนดการตัง้คา่ภมูภิาค เชน่ภาษาของโทรศัพท์
• ถา่ยโอนขอ้มลูจากโทรศัพทเ์ครือ่งเดมิของคณุ
• ปรับตัง้คา่โทรศัพทข์องคณุ
• ตัง้คา่บัญชอีเีมลของคณุ
• เปิดใชง้านบรกิาร Ovi

เมือ่คณุเปิดโทรศัพทเ์ป็นครัง้แรก แอปพลเิคชัน่การตัง้คา่โทรศัพทจ์ะเปิดขึน้ หากตอ้งการ
เปิดแอปพลเิคชัน่ในภายหลัง ใหเ้ลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ต ัง้คา่เครือ่ง

การคดัลอกรายชือ่หรอืภาพจากโทรศพัทเ์ครือ่งเกา่
ตอ้งการคัดลอกขอ้มลูสําคัญจากโทรศัพท์ Nokia เครือ่งเกา่ทีใ่ชร่้วมกันได ้และเริม่ใช ้
โทรศัพทเ์ครือ่งใหมอ่ยา่งรวดเร็วหรอืไม่ ใชแ้อปพลเิคชัน่ สลับโทรศัพท ์เพือ่คัดลอก
ตัวอยา่งเชน่ รายชือ่ รายการปฏทินิ และรปูภาพไปยังโทรศัพทเ์ครือ่งใหมข่องคณุโดยไม่
เสยีคา่ใชจ้า่ย

โทรศัพท ์Nokia เครือ่งเกา่ของคณุจําเป็นตอ้งสนับสนุน Bluetooth

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ต ัง้คา่เครือ่ง และ ถา่ยโอนขอ้มลู
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หากโทรศัพท ์Nokia เครือ่งกอ่นหนา้นีข้องคณุไมม่แีอปพลเิคชัน่ สลับโทรศัพท ์โทรศัพท์
เครือ่งใหมข่องคณุจะสง่ใหใ้นรูปแบบขอ้ความโดยใช ้Bluetooth ในการตดิตัง้แอปพลเิคชัน่
ใหเ้ปิดขอ้ความในโทรศัพทเ์ครือ่งกอ่นหนา้นีข้องคณุ และทําตามคําแนะนํา

1 เลอืกอปุกรณ์ทีค่ณุตอ้งการเชือ่มตอ่ และจับคูอ่ปุกรณ์ ตอ้งมกีารเปิดใชง้าน Bluetooth
2 หากอปุกรณ์อกีเครือ่งตอ้งการใหร้ะบรุหสัผา่น ใหป้้อนรหสัผา่น คณุตอ้งป้อนรหสัผา่น

ซึง่คณุสามารถกําหนดไดด้ว้ยตัวเอง ในอปุกรณ์ทัง้สองเครือ่ง อปุกรณ์บางตัวมกีาร
กําหนดรหสัผา่นไวแ้ลว้ สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์
รหสัผา่นจะใชไ้ดสํ้าหรับการเชือ่มตอ่ปัจจบุันเทา่นัน้

3 เลอืกเนือ้หาและ ตกลง

สญัลกัษณ์บนจอภาพ
สญัลกัษณ์ท ัว่ไป

มกีารล็อคหนา้จอสมัผัสและปุ่ ม

โทรศัพทจ์ะเตอืนอยา่งเงยีบๆ เมือ่มสีายเรยีกเขา้หรอืขอ้ความ
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คณุไดต้ัง้นาฬกิาปลกุ

คณุกําลังใชรู้ปแบบทีต่ัง้เวลาไว ้

สญัลกัษณ์การโทร

มคีนพยายามโทรหาคณุ

คณุกําลังใชง้านโทรศัพทส์ายทีส่อง (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

คณุไดต้ัง้คา่โทรศัพทข์องคณุใหโ้อนสายทีเ่รยีกเขา้ไปยังอกีหมายเลข
หนึง่ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) หากคณุมสีายโทรศัพทส์องสาย
หมายเลขจะแสดงสายทีใ่ชง้าน

คณุมสีายขอ้มลูทีกํ่าลังใชง้าน (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

สญัลกัษณ์ขอ้ความ

คณุมขีอ้ความทียั่งไมไ่ดอ้า่น หากสญัลักษณ์กะพรบิ แสดงวา่หน่วยความ
จําสําหรับขอ้ความของซมิการด์อาจเต็ม

คณุไดรั้บอเีมลใหม่

มขีอ้ความรอสง่อยูใ่นโฟลเดอรถ์าดออก

สญัลกัษณ์เครอืขา่ย

โทรศัพทข์องคณุเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย GSM (บรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย)
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คณุมกีารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต GPRS (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
 แสดงวา่มกีารพักการเชือ่มตอ่ไวช้ัว่คราว และ  แสดงวา่มกีารสรา้ง

การเชือ่มตอ่

คณุมกีารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต EGPRS (บรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย)  แสดงวา่มกีารพักการเชือ่มตอ่ไวช้ัว่คราว และ  แสดงวา่มกีาร
สรา้งการเชือ่มตอ่

การเชือ่มตอ่ WLAN ใชง้านได ้(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) 
แสดงวา่มกีารเขา้รหสัการเชือ่มตอ่ และ  แสดงวา่ไมม่กีารเขา้รหสัการ
เชือ่มตอ่

สญัลกัษณ์การเชือ่มตอ่

Bluetooth ทํางานอยู่  แสดงวา่โทรศัพทข์องคณุกําลังสง่ขอ้มลู หาก
สญัลักษณ์กะพรบิ แสดงวา่โทรศัพทข์องคณุกําลังพยายามเชือ่มตอ่กับ
อปุกรณ์อืน่

คณุไดเ้ชือ่มตอ่สาย USB เขา้กับโทรศัพทข์องคณุ

โทรศัพทกํ์าลังซงิโครไนซ์

คณุไดเ้ชือ่มตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้ขา้กบัโทรศัพท์

แถบรายชือ่

หากตอ้งการเริม่การใชแ้ถบรายชือ่และเพิม่รายชือ่ของคณุไปยังหนา้จอหลัก  ใหเ้ลอืก  >
ตวัเลอืก > รายชือ่ใหม ่และดําเนนิการตามคําแนะนํา
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หากตอ้งการตดิตอ่สือ่สารกบัรายชือ่ของคณุ ใหเ้ลอืกรายชือ่ทีต่อ้งการ และจากตัวเลอืกตอ่
ไปนี้

  — โทรออก
  — สง่ขอ้ความ

  — เพิม่ลงิคข์า่วใหม่
  — รเีฟรชลงิคข์า่ว
  — แกไ้ขการตัง้คา่

หากตอ้งการดกูจิกรรมการโทรลา่สดุและกจิกรรมการสือ่สารอืน่ๆ  ทีผ่า่นมาพรอ้มรายชือ่ ให ้
เลอืกรายชือ่ หากตอ้งการโทรตดิตอ่รายชือ่ ใหเ้ลอืกกจิกรรมการโทร หากตอ้งการดรูาย
ละเอยีดของกจิกรรมอืน่ๆ ใหเ้ลอืกกจิกรรมการสือ่สาร

หากตอ้งการปิดมมุมอง ใหเ้ลอืก 

ตาํแหนง่เสาอากาศ
โทรศัพทข์องคณุมเีสาอากาศอยูทั่ง้ภายในและภายนอก หลกีเลีย่งการจับบรเิวณเสาอากาศ
โดยไมจํ่าเป็นขณะทีเ่สาอากาศกําลังสง่หรอืรับสญัญาณ การสมัผัสกบัเสาอากาศขณะกําลัง
สง่หรอืรับสญัญาณอาจสง่ผลตอ่คณุภาพของการสือ่สาร และทําใหม้กีารใชพ้ลังงานสงูขึน้
ขณะทํางาน และอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรีส่ัน้ลง
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รปูแบบออฟไลน์
รปูแบบออฟไลนจ์ะชว่ยใหค้ณุใชโ้ทรศัพทไ์ดโ้ดยไมต่อ้งเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยเซลลลูารไ์ร ้
สาย เมือ่รปูแบบออฟไลนทํ์างาน คณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์องคณุไดโ้ดยไมต่อ้งใสซ่มิการด์

การเปิดใชง้านรปูแบบออฟไลน์
กดปุ่ มเปิด/ปิดเบาๆ และเลอืก ออฟไลน์

เมือ่คณุเปิดใชง้านรปูแบบออฟไลน์ การเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยเซลลลูารจ์ะปิดลง โดยมกีาร
ป้องกนัไมใ่หม้กีารรับหรอืสง่สญัญาณคลืน่ความถีว่ทิยทัุง้หมดกบัเครอืขา่ยเซลลลูาร์ หาก
คณุพยายามสง่ขอ้ความโดยใชเ้ครอืขา่ยเซลลลูาร์ ขอ้ความเหลา่นัน้จะไปอยูใ่นโฟลเดอร์
ถาดออกเพือ่รอสง่ภายหลัง

ขอ้สําคญั: ในรปูแบบออฟไลน์ คณุไมส่ามารถโทรออกหรอืรับสาย หรอืใชค้ณุสมบัติ
อืน่ๆ ทีต่อ้งอยูใ่นพืน้ทีใ่หบ้รกิารเครอืขา่ยเซลลลูาร์ แตค่ณุอาจสามารถโทรตดิตอ่เบอรโ์ทร
ฉุกเฉนิอยา่งเป็นทางการทีต่ัง้โปรแกรมไวใ้นเครือ่งของคณุไวล้ว่งหนา้แลว้ได  ้ในการโทร
ตดิตอ่ คณุตอ้งเปิดการใชฟั้งกช์ัน่โทรศัพทก์อ่นโดยเปลีย่นแปลงรปูแบบ หากล็อคโทรศัพท์
ไว ้ใหป้้อนรหสัปลดล็อค

เมือ่คณุเปิดใชง้านรปูแบบออฟไลน์ คณุยังคงสามารถใช ้LAN ไรส้าย (WLAN) ในการอา่น
อเีมลหรอืเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ นอกจากนี้ คณุสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth ได ้
ขณะอยูใ่นรปูแบบออฟไลน์ โปรดจําไวว้า่จะตอ้งดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดดา้น
ความปลอดภัยทีกํ่าหนดไวเ้มือ่ทําการเชือ่มตอ่หรอืใชเ้ครอืขา่ย  WLAN หรอื Bluetooth

ปุ่ มลดั

หากตอ้งการสลับระหวา่งแอปพลเิคชัน่ทีเ่ปิดอยู่ ใหก้ดปุ่ มเมนูคา้งไว ้
หากปลอ่ยใหแ้อปพลเิคชัน่ทํางานอยูเ่ป็นพืน้หลัง จะสิน้เปลอืงพลังงานแบตเตอรีม่าก และ
ลดอายใุชง้านของแบตเตอรี่
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หากตอ้งการเริม่การเชือ่มตอ่กบัเว็บ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ในแป้นกดโทรศัพท์
ใหแ้ตะที ่0 คา้งไว ้

หากตอ้งการเขา้ใชง้านแอปพลเิคชัน่ทีม่อียูใ่นแถบสือ่ เชน่ เครือ่งเลน่เพลงและเว็บเบรา
เซอร ์ในหนา้จอใดก็ตาม กดปุ่ มสือ่

หากตอ้งการเปลีย่นรูปแบบ ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิดและเลอืกรปูแบบ

หากตอ้งการโทรตดิตอ่ระบบฝากขอ้ความเสยีง (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ในแป้นกด
โทรศัพท ์ใหแ้ตะที ่1 คา้งไว ้

หากตอ้งการเปิดรายการเบอรท์ีโ่ทรออกลา่สดุ ใหก้ดปุ่ มโทรเมือ่อยูใ่นหนา้จอหลัก

หากตอ้งการใชคํ้าสัง่เสยีง ในหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มโทรคา้งไว ้

การควบคมุระดบัเสยีงและลําโพง

หากตอ้งการปรับระดับความดังเมือ่คณุมสีายทีใ่ชอ้ยูห่รอืกําลังฟังคลปิเสยีง ใหใ้ชปุ้่ มปรับ
ระดับเสยีง

ลําโพงในตัวชว่ยใหค้ณุพดูและฟังเสยีงในระยะทีไ่มห่า่งจากเครือ่งมากนัก  โดยไมจํ่าเป็น
ตอ้งถอืโทรศัพทไ์วใ้กล ้ๆ  หู

หากตอ้งการใชลํ้าโพงขณะสนทนา เลอืก ใชง้านลําโพง
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หากตอ้งการปิดลําโพง เลอืก ใชง้านหฟูงัในตวั

การต ัง้คา่เซนเซอรแ์ละการหมนุหนา้จอ
เมือ่คณุเปิดใชง้านเซนเซอรใ์นโทรศัพทข์องคณุ คณุจะสามารถควบคมุบางฟังกช์นัไดโ้ดย
การหมนุ

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ต ัง้คา่เซนเซอร์

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
เซนเซอร ์ — เปิดใชง้านเซนเซอร์
ควบคมุการหมนุ  — เลอืก การเงยีบเสยีงโทร และ การเลือ่นปลุก เพือ่ปิดเสยีงสายเรยีก
เขา้และเลือ่นการปลกุ โดยควํา่หนา้จอโทรศัพทล์ง เลอืกหมนุหนา้จออตัโนมตั ิเพือ่หมนุ
เนือ้หาในหนา้จอแสดงผลโดยอตัโนมัติ เมือ่คณุหมนุเครือ่งไปทางซา้ยหรอืพลกิเครือ่งให ้
กลับอยูใ่นแนวตัง้ แอปพลเิคชัน่และคณุสมบัตบิางอยา่งอาจไมส่นับสนุนการหมนุเนือ้หาใน
หนา้จอแสดงผล

ล็อคระยะไกล
ในการป้องกนัการใชโ้ทรศัพทข์องคณุโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต คณุสามารถล็อคเครือ่งและ
การด์หน่วยความจําของคณุจากระยะไกลโดยใชข้อ้ความตัวอกัษร คณุตอ้งระบขุอ้ความตัว
อกัษร และล็อคเครือ่งของคณุ โดยการสง่ขอ้ความไปยังเครือ่ง ในการปลดล็อคเครือ่ง คณุ
ตอ้งมรีหสัล็อค

ในการเปิดการล็อคระยะไกล และกําหนดขอ้ความตัวอกัษร เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ
โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> ความปลอดภยั > โทรศพัทแ์ละซมิการด์ > ล็อค
โทรศพัทจ์ากระยะไกล > เปิดใชง้านแลว้แตะทีฟิ่ลดป้์อนขอ้ความเพือ่ป้อนขอ้ความ
เลอืก  และตรวจสอบขอ้ความ ป้อนรหสัล็อค

ชุดหฟูงั
คณุสามารถเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงหรอืหฟัูงทีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้ขา้กบัโทรศัพทข์องคณุ คณุอาจตอ้ง
เลอืกโหมดสายเคเบลิ
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คาํเตอืน:
เมือ่คณุใชช้ดุหฟัูง ความสามารถในการรับฟังเสยีงรอบดา้นของคณุอาจไดรั้บผลกระทบ
อยา่ใชช้ดุหฟัูงหากมโีอกาสทําใหเ้กดิอนัตรายตอ่ความปลอดภัยของคณุ

อยา่เชือ่มตอ่ผลติภัณฑท์ีส่รา้งสญัญาณออก เนือ่งจากผลติภัณฑน์ีอ้าจทําใหเ้ครือ่งเสยีหาย
ได ้อยา่เชือ่มตอ่แหล่งสัญญาณทีม่กํีาลังไฟฟ้าเขา้กับชอ่งเสยีบ Nokia AV

หา้มเชือ่มตอ่อปุกรณ์ภายนอกหรอืชดุหฟัูงอืน่ๆ เขา้กบัชอ่งเสยีบ Nokia AV นอกเหนอืจากที่
ไดรั้บอนุมัตโิดย Nokia ใหใ้ชง้านกบัเครือ่งนีไ้ด ้โปรดใสใ่จเป็นพเิศษกบัระดับเสยีง
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การถอดซมิการด์

1 ถอดฝาครอบดา้นหลังออกโดยการยกฝาครอบออกจากดา้นบนสดุของเครือ่ง
2 ถอดแบตเตอรี่

3 เปิดฝาชอ่งใสซ่มิการด์ วางปลายปากกาในชอ่งใตแ้บตเตอรี่ แลว้ดันซมิการด์ไปดา้น
ขา้งเพือ่เลือ่นซมิการด์ออกจากชอ่ง ดงึซมิการด์ออกมา

4 ใสแ่บตเตอรีแ่ละฝาครอบดา้นหลังกลับเขา้ที่

หลังจากทําการถอดและเปลีย่นแบตเตอรีแ่ลว้ คณุตอ้งตัง้เวลาและวนัทีใ่นโทรศัพทข์องคณุ
ใหม่
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การถอดการด์หนว่ยความจํา

ขอ้สําคญั: หา้มถอดการด์หน่วยความจําออกกลางคันเมือ่ยังมกีารใชก้ารด์อยู่  การ
กระทําดังกลา่วอาจทําใหก้ารด์หน่วยความจําและโทรศัพทช์าํรดุเสยีหาย  และอาจทําให ้
ขอ้มลูทีจั่ดเก็บไวบ้นการด์เสยีหายได ้

1 หากเครือ่งเปิดอยู่ กอ่นทีค่ณุจะถอดการด์หน่วยความจํา ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิด และเลอืก
นํา การด์ความจําออก

2 เมือ่ นํา การด์หนว่ยความจําออก? บางแอปพลเิคช ัน่จะถกูปิด ปรากฏขึน้ ใหเ้ลอืก
ใช่

3 เมือ่ นํา การด์หนว่ยความจําออกและกด "ตกลง" ปรากฏขึน้ ใหเ้ปิดฝาชอ่งใสก่ารด์
หน่วยความจํา

4 กดทีก่ารด์หน่วยความจําเพือ่ปลดการด์ออกจากชอ่ง
5 ดงึการด์หน่วยความจําออก หากเครือ่งเปิดอยู่ ใหเ้ลอืก ตกลง

การใสส่ายคลอ้งขอ้มอื

รอ้ยสายคลอ้งขอ้มอื และดงึใหแ้น่น
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4. การโทรออก

หนา้จอสมัผสัในระหวา่งการโทร
โทรศัพทข์องคณุมพีร็อกซมิติีเ้ซนเซอร์ เพือ่เป็นการยดือายกุารใชง้านของแบตเตอรีแ่ละ
ป้องกนัการกดปุ่ มโดยมไิดต้ัง้ใจ หนา้จอสมัผัสจะปิดใชง้านระหวา่งการโทรโดยอตัโนมัตเิมือ่
คณุถอืโทรศัพทไ์วใ้กลก้บัหขูองคณุ

อยา่บังบรเิวณพร็อกซมิติีเ้ซนเซอร์ ตัวอยา่งเชน่ การปิดดว้ยฟิลม์หรอืเทปป้องกนัรอยขดูขดี

การโทร 
1 ในหนา้จอหลัก เลอืก โทรศพัท ์เพือ่เปิดแป้นหมนุ และป้อนเบอรโ์ทรศัพท ์รวมทัง้รหสั

พืน้ที ่หากตอ้งการลบตัวเลข ใหเ้ลอืก 
สําหรับการโทรออกตา่งประเทศ ใหเ้ลอืก * สองครัง้ทีเ่ครือ่งหมาย + (ซึง่แทนรหัสการ
โทรออกตา่งประเทศ) และป้อนรหสัประเทศ รหัสพืน้ที ่(ไมต่อ้งใสเ่ลข 0 นําหนา้แลว้แต่
กรณี) และเบอรโ์ทรศัพท์

2 หากตอ้งการโทรออก ใหก้ดปุ่ มโทร
3 ในการวางสาย (หรอืยกเลกิการโทรออก) ใหก้ดปุ่ มวางสาย

การกดปุ่ มวางสายเป็นการวางสายสนทนาทกุครัง้  แมว้า่แอปพลเิคชัน่อืน่จะทํางานอยู่

หากตอ้งการโทรออกจากรายการรายชือ่ เลอืก เมน ู> รายชือ่

ไปยังชือ่ทีต่อ้งการ หรอืเลอืกชอ่งคน้หา ป้อนตัวอกัษรหรอือกัขระตัวแรกของชือ่ และไปที่
ชือ่นัน้

หากตอ้งการโทรตดิตอ่รายชือ่ กดปุ่ มโทรออก หากคณุจัดเก็บเบอรห์ลายๆ เบอรสํ์าหรับราย
ชือ่ใดรายชือ่หนึง่ ใหเ้ลอืกเบอรท์ีต่อ้งการจากรายการ และกดปุ่ มโทร
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ระหวา่งใชส้าย

การปิดเสยีงหรอืเปิดเสยีงไมโครโฟน
เลอืก  หรอื 

การพกัสายสนทนาทีใ่ชอ้ยู่
เลอืก  หรอื 

การเปิดใชง้านลําโพง
เลอืก  หากคณุเสยีบชดุหฟัูงทีใ่ชง้านรว่มกนัไดโ้ดยมกีารเชือ่มตอ่ Bluetooth ในการ
กําหนดใหเ้สยีงออกไปทีช่ดุหฟัูง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใชง้านแฮนดฟ์ร ีBT

การสลบักลบัมาทีต่วัเครือ่ง
เลอืก 

การวางสาย
เลอืก 

การสลบัระหวา่งสายทีใ่ชอ้ยูก่บัสายทีพ่กั
เลอืก ตวัเลอืก > สลบั

เคล็ดลบั: ในการพักสายทีใ่ชอ้ยู่ ใหก้ดปุ่ มโทรออก ในการเปิดใชส้ายทีพั่กไว ้กดปุ่ มโทรอกี
ครัง้

การสง่สตรงิสญัญาณเสยีง DTMF
1 เลอืก ตวัเลอืก > สง่ DTMF
2 ป้อนชดุสตรงิ DTMF หรอืคน้หาจากรายการรายชือ่
3 หากตอ้งการป้อนตัวอกัษรขณะรอสาย (w) หรอืตัวอกัษรเมือ่ตอ้งการหยดุสายชัว่คราว

(p) กดปุ่ ม * ซ้ําๆ
4 หากตอ้งการสง่แบบเสยีง เลอืก ตกลง คณุสามารถเพิม่เสยีงเรยีกเขา้แบบ DTMF ไปที่

หมายเลขโทรศัพทห์รอืชอ่ง DTMF ในขอ้มลูรายชือ่ได ้
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การวางสายทีส่นทนาอยูแ่ละเปลีย่นเป็นสายเรยีกเขา้อกีสาย
เลอืก ตวัเลอืก > แทนที่

การวางสายทกุสาย
เลอืก ตวัเลอืก > วางสายท ัง้หมด

ตัวเลอืกหลายตัวซึง่คณุสามารถใชไ้ดข้ณะสนทนา คอื บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย

ศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีง 

ในการโทรไปยังศนูยข์อ้ความเสยีง (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ใหเ้ลอืก โทรศพัท์
และเลอืกกด 1 คา้งไว ้

1 หากตอ้งการเปลีย่นเบอรโ์ทรศัพทข์องศนูยข์อ้ความเสยีงของคณุ ใหเ้ลอืก เมน ู> การ
ต ัง้คา่ และ การโทร > โทรศนูยฝ์าก ศนูยข์อ้ความ และเลอืก ตวัเลอืก > เปลีย่น
เบอร ์

2 ป้อนเบอร ์(ทีไ่ดรั้บจากผูใ้หบ้รกิารเสรมิระบบเครอืขา่ยของคณุ) และเลอืก ตกลง

การรบัหรอืปฏเิสธสาย

หากตอ้งการรับสายเมือ่มกีารล็อคหนา้จอสัมผัส ใหปั้ดบนหนา้จอ ทําตามคําแนะนําทีป่รากฏ

หากตอ้งการรับสายเมือ่หนา้จอสมัผัสไดรั้บการปลดล็อค ใหก้ดปุ่ มโทร

หากตอ้งการปิดเสยีงเรยีกเขา้เมือ่มกีารล็อคหนา้จอสมัผัส ใหปั้ดเพือ่ปลดล็อคหนา้จอ

หากตอ้งการปิดเสยีงเรยีกเขา้เมือ่หนา้จอสมัผัสไดรั้บการปลดล็อค ใหเ้ลอืก 

คณุสามารถสง่ขอ้ความตัวอกัษรแจง้ไปยังผูโ้ทรวา่คณุไมส่ามารถรับสายไดโ้ดยไมต่อ้ง
ปฏเิสธสาย หากตอ้งการเปิดใชง้านตัวเลอืกขอ้ความตัวอกัษรและเขยีนขอ้ความตอบกลับ
มาตรฐาน ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การโทร > โทร > ปฏเิสธสายดว้ยขอ้ความ
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และ ขอ้ความปฏเิสธ หากตอ้งการสง่ขอ้ความตอบกลับ ใหเ้ลอืก สง่ขอ้ความ แกไ้ข
ขอ้ความ แลว้กดปุ่ มโทร

หากคณุไมต่อ้งการรับสาย เมือ่มกีารปลดล็อคหนา้จอสมัผัส ใหก้ดปุ่ มวางสาย หากคณุเปิด
ใชง้านฟังกช์นั โอนสาย > สายสนทนา > ถา้ไมว่า่ง ในการตัง้คา่โทรศัพท ์การปฏเิสธ
สายเรยีกเขา้ยังเป็นการโอนสายอกีดว้ย

หากตอ้งการปฏเิสธสายเมือ่มกีารล็อคหนา้จอสมัผัส ใหปั้ดเพือ่ปลดล็อคหนา้จอ แลว้เลอืก
ตวัเลอืก > ปฏเิสธ

การประชุมสาย
เครือ่งของคณุรองรับการประชมุสายไดส้งูสดุหกคน รวมทัง้ตัวคณุ

การประชมุสายเป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย

1 โทรออกไปยังผูร้่วมสายรายแรก
2 ในการโทรไปยังผูร้่วมสายรายอืน่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > โทรออกใหม่ สายแรกจะถกูพัก

ไว ้
3 เมือ่มกีารรับสายใหม่ ในการเชญิผูเ้ขา้รว่มคนทีห่นึง่เขา้รว่มการประชมุ ใหเ้ลอืก 

การเพิม่ผูเ้ขา้รว่มคนใหมสู่ก่ารประชุมสาย
โทรหาผูเ้ขา้รว่มรายอืน่ และเพิม่สายใหมใ่นการประชมุสาย

การสนทนาสว่นตวักบัผูเ้ขา้รว่มการประชุมสาย
เลอืก 
ไปทีผู่เ้ขา้ร่วม และเลอืก  การประชมุสายจะถกูพักสายทีเ่ครือ่งของคณุ ผูเ้ขา้รว่มรายอืน่
จะทําการประชมุตอ่ได ้
ในการกลับไปทีก่ารประชมุสาย เลอืก 

การนําผูเ้ขา้รว่มออกจากการประชุมสาย
เลอืก ไปทีผู่เ้ขา้ร่วม และเลอืก 
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การยตุกิารประชุมสาย
กดปุ่ มวางสาย

การโทรดว่นเบอรโ์ทรศพัท์
ในการเปิดใชง้านการโทรดว่น เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การโทร > โทร > การโทร
ดว่น

1 ในการกําหนดเบอรโ์ทรศัพทใ์หก้บัปุ่ มตัวเลขปุ่ มใดปุ่ มหนึง่ ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่
และ การโทร > การโทรดว่น

2 ไปทีปุ่่ มทีค่ณุตอ้งการกําหนดเบอรโ์ทรศัพท์ และเลอืก ตวัเลอืก > กาํหนด
1 กําหนดไวสํ้าหรับศนูยข์อ้ความเสยีง

หากตอ้งการโทรในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก โทรศพัท ์และเลอืกปุ่ มทีกํ่าหนดไว ้และกดปุ่ ม
โทร

หากตอ้งการโทรในหนา้จอหลักขณะใชง้านการโทรดว่น  เลอืก โทรศพัท ์และเลอืกปุ่ มที่
กําหนดคา้งไว ้

สายเรยีกซอ้น 
คณุสามารถรับสายไดใ้นขณะทีค่ณุใชส้ายอืน่อยู่

ในการเปิดใชส้ายเรยีกซอ้น (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ
การโทร > โทร > สายเรยีกซอ้น

1 ในการรับสายเรยีกซอ้น ใหก้ดปุ่ มโทร สายแรกจะถกูพักสายไว ้
2 หากคณุตอ้งการสลับระหวา่งสายสนทนาสองสาย  เลอืก ตวัเลอืก > สลบั
3 เมือ่ตอ้งการวางสายทีส่นทนาอยู่ ใหก้ดปุ่ มวางสาย
4 หากตอ้งการวางสายทัง้สองสาย เลอืก ตวัเลอืก > วางสายท ัง้หมด
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การโทรออกโดยใชเ้สยีง

โทรศัพทข์องคณุจะสรา้งรายการเสยีงสําหรับรายชือ่โดยอตัโนมัติ ในการฟังรายการเสยีง
สังเคราะห ์ใหเ้ลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > รายละเอยีดรายการเสยีง เลือ่นไปทีร่าย
ละเอยีดของรายชือ่ และเลอืก ตวัเลอืก > เลน่รายการเสยีง

การโทรออกโดยใชร้ายการเสยีง

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชร้ายการเสยีงอาจจะเกดิปัญหาขึน้ได  ้ถา้คณุอยูใ่นที่
ทีม่เีสยีงดังหรอือยูใ่นสถานการณ์ฉุกเฉนิ ดังนัน้จงึไมค่วรอาศัยการโทรออกโดยใชเ้สยีง
เพยีงอยา่งเดยีวไมว่า่ในสถานการณ์ใดก็ตาม

เมือ่คณุใชก้ารโทรออกดว้ยเสยีง ลําโพงจะเริม่ทํางาน ใหถ้อืโทรศัพทห์า่งจากตัวเล็กนอ้ย
เมือ่คณุพูดรายการเสยีง

1 ในการเริม่ตน้การโทรดว้ยเสยีง ในหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มโทรคา้งไว ้หากมกีารเสยีบชดุ
หฟัูงทีใ่ชง้านรว่มกนัไดซ้ึง่มปีุ่ มชดุหฟัูง ใหก้ดปุ่ มชดุหฟัูงคา้งไวเ้พือ่เริม่การโทรดว้ย
เสยีง

2 จะมเีสยีงดังขึน้สัน้ๆ และ พดูตอนนี ้จะปรากฏขึน้ เปลง่เสยีงพดูชือ่ทีจั่ดเก็บไวข้องราย
ชือ่นัน้ๆ อยา่งชดัเจน

3 โทรศัพทจ์ะเลน่รายการเสยีงสงัเคราะหสํ์าหรับรายชือ่ทีจ่ดจําไดใ้นภาษาของเครือ่งที่
เลอืกไว ้และแสดงชือ่และหมายเลขโทรศัพท ์ในการยกเลกิการโทรดว้ยเสยีง ใหเ้ลอืก
หยดุ

หากมกีารจัดเก็บหมายเลขหลายรายการสําหรับหนึง่ชือ่  คณุสามารถเปลง่เสยีงพดูชือ่และ
ประเภทของหมายเลข เชน่ หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืหรอืหมายเลขโทรศัพท์ ไดเ้ชน่กัน

บนัทกึ
แอปพลเิคชัน่บันทกึจะจัดเก็บขอ้มลูประวตักิารสือ่สารของโทรศัพท์ เครือ่งจะบันทกึขอ้มลู
สายทีไ่มไ่ดรั้บและสายทีไ่ดรั้บ ก็ตอ่เมือ่ระบบเครอืขา่ยรองรับฟังกช์นัเหลา่นี้ และเครือ่งเปิด
อยูแ่ละอยูใ่นพืน้ทีบ่รกิาร
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เบอรโ์ทรลา่สดุ
เลอืก เมนู > บนัทกึฯ และ เบอรโ์ทรลา่สดุ

ในการดสูายทีไ่มไ่ดรั้บ สายทีไ่ดรั้บ และสายทีโ่ทรออก เลอืกเบอรท์ีไ่มไ่ดร้บั, เบอรท์ีร่บั
สาย หรอื เบอรท์ีโ่ทรออก

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเปิดดรูายการเบอรท์ีโ่ทรออกในหนา้จอหลัก  กดปุ่ มโทร

บนแถบเครือ่งมอื ใหเ้ลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
 โทร  — โทรไปยังรายชือ่ทีต่อ้งการ
 สรา้งขอ้ความ  — สง่ขอ้ความไปยังรายชือ่ทีต่อ้งการ

 เปิดรายชือ่  — เปิดรายการรายชือ่

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
จดัเก็บไปยงัรายชือ่  — จัดเก็บเบอรโ์ทรศัพทท์ีไ่ฮไลตจ์ากรายการเบอรโ์ทรลา่สดุใหก้บั
รายชือ่ของคณุ
ลบรายการ  — ลา้งรายการเบอรโ์ทรลา่สดุทีเ่ลอืก
ลบ  — ลา้งเหตกุารณ์ทีไ่ฮไลตใ์นรายการเลอืก
การต ัง้คา่  — เลอืก เวลาเก็บบนัทกึการใช ้และระยะเวลาทีจ่ะใหจั้ดเก็บรายการตดิตอ่
สือ่สารทัง้หมดในบันทกึ หากคณุเลอืก ไมเ่ก็บบนัทกึการใช ้จะไมม่กีารเก็บขอ้มลูใดๆ ใน
บันทกึ

ขอ้มลูแบบแพคเก็ต
เลอืก เมนู > บนัทกึฯ

คณุอาจตอ้งชาํระคา่บรกิารการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตตามจํานวนขอ้มลูทีส่ง่และรับ
ในการตรวจสอบจํานวนขอ้มลูทีส่ง่หรอืรับระหวา่งการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต  เลอืก ตวันบั
แพคเก็ต > ขอ้มลูทีส่ง่ท ัง้หมด หรอื ขอ้มลูทีร่บัท ัง้หมด

ในการลบขอ้มลูทีส่ง่และรับ เลอืก ตวัเลอืก > ลา้งตวันบั คณุตอ้งมรีหสัล็อคเพือ่ลา้งขอ้มลู
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เวลาการโทร
เลอืก เมนู > บนัทกึฯ

ในการดรูะยะเวลาโดยประมาณของการโทรลา่สดุ รวมทัง้การโทรออกและการรับสาย เลอืก
เวลาการโทร

การดรูายการตดิตอ่สือ่สารทกุรายการ
เลอืก เมนู > บนัทกึฯ

หากตอ้งการเปิดบันทกึท่ัวไปทีค่ณุสามารถตรวจสอบสายสนทนา  ขอ้ความตัวอกัษร หรอื
ขอ้มลูและการเชือ่มตอ่ LAN ไรส้ายทีเ่ครือ่งลงทะเบยีนไวทั้ง้หมด ใหเ้ลอืกแท็บบันทกึท่ัวไป

รายการยอ่ยตา่งๆ เชน่ ขอ้ความตัวอักษรทีแ่บง่สง่ออกไปมากกวา่หนึง่ครัง้ และการเชือ่มตอ่
ขอ้มลูแบบแพคเก็ตจะถกูเก็บรวบรวมไวเ้ป็นรายการตดิตอ่สือ่สารเพยีงรายการเดยีว  การ
เชือ่มตอ่กับศนูยฝ์ากขอ้ความ ศนูยฝ์ากขอ้ความมัลตมิเีดยี หรอืเว็บเพจจะแสดงไวเ้ป็นการ
เชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต

หากตอ้งการดปูรมิาณขอ้มลูทีม่กีารถา่ยโอนและระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพค
เก็ต ใหเ้ลือ่นไปยังเหตกุารณ์ขาเขา้หรอืขาออกทีร่ะบโุดย GPRS และเลอืก ตวัเลอืก > ดู

ตัวอยา่งเชน่ หากตอ้งการคัดลอกหมายเลขโทรศัพทจ์ากบันทกึไปยังคลปิบอรด์ และวาง
ลงในขอ้ความตัวอักษร ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใชเ้บอร ์> คดัลอก

ในการกรองบันทกึ เลอืก ตวัเลอืก > ตวักรอง และตัวกรอง

หากตอ้งการตัง้เวลาเก็บบันทกึ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > เวลาเก็บบนัทกึการใช้
หากคณุเลอืก ไมเ่ก็บบนัทกึการใช ้เครือ่งจะลบขอ้มลูบันทกึ ขอ้มลูการโทรลา่สดุ และ
รายงานผลการสง่ขอ้ความทัง้หมดอยา่งถาวร
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5. รายชือ่

คณุสามารถจัดเก็บและอพัเดตขอ้มลูรายชือ่ เชน่ หมายเลขโทรศัพท ์ทีอ่ยูบ่า้น หรอืทีอ่ยู่
อเีมลของรายชือ่ได ้คณุสามารถเพิม่เสยีงเรยีกเขา้สว่นตัวหรอืภาพยอ่ใหก้บับคุคลในรายชือ่
ได ้คณุยังสามารถสรา้งกลุม่รายชือ่ ซึง่สามารถทําใหค้ณุสง่ขอ้ความตัวอกัษรหรอืสง่อเีมล
ใหผู้รั้บไดห้ลายคนพรอ้มกนั

หากตอ้งการเปิดรายการรายชือ่ ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก รายชือ่ หรอื  ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ลักษณะของหนา้จอหลัก

การจดัเก็บและการแกไ้ขชือ่และหมายเลขโทรศพัท์
1 หากตอ้งการเพิม่รายชือ่ใหมใ่นรายการรายชือ่ เลอืก ตวัเลอืก > รายชือ่ใหม่
2 แตะทีช่อ่งเพือ่ป้อนขอ้มลูลงในชอ่ง หากตอ้งการปิดระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัต  ิเลอืก

 ป้อนรายละเอยีดลงในชอ่งทีค่ณุตอ้งการ และเลอืก เรยีบรอ้ย

ในการแกไ้ขรายชือ่ เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > แกไ้ข

แถบเครือ่งมอืรายชือ่
เลอืก เมนู > รายชือ่

การโทรตดิตอ่รายชือ่
ไปทีร่ายชือ่ และเลอืก 

การสง่ขอ้ความไปยงัรายชือ่
ไปทีร่ายชือ่ และเลอืก 

การสรา้งรายชือ่ใหม่
เลอืก 

การจดัการชือ่และหมายเลขโทรศพัท์
ในการคัดลอกหรอืลบรายชือ่ หรอืการสง่รายชือ่เป็นนามบัตรไปทีเ่ครือ่งอืน่ ใหแ้ตะทีร่ายชือ่
คา้งไว ้และเลอืก คดัลอก, ลบ หรอื สง่นามบตัร
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ในการลบรายชือ่หลายๆ รายการพรอ้มกัน เลอืก ตวัเลอืก > เลอืก/ไมเ่ลอืก เพือ่เลอืกราย
ชือ่ทีต่อ้งการ และในการลบ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ลบ

ในการฟังรายการเสยีงทีกํ่าหนดใหร้ายชือ่ ใหเ้ลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > รายละเอยีด
รายการเสยีง > ตวัเลอืก > เลน่รายการเสยีง

กอ่นจะตอ่สายโดยใชร้ายการเสยีง โปรดสงัเกตวา่:

• รายการเสยีงไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัภาษา แตจ่ะขึน้อยูก่บัเสยีงของผูพ้ดู
• คณุตอ้งพดูชือ่ใหต้รงกบัทีค่ณุบันทกึไว ้
• รายการเสยีงจะไวตอ่เสยีงรอบขา้ง ควรบันทกึเสยีงและโทรออกโดยใชร้ายการเสยีงใน

ทีเ่งยีบ
• ชือ่ทีส่ัน้มากจะบันทกึไมไ่ด ้ใหใ้ชช้ือ่ทีย่าวพอประมาณ และอยา่ใชช้ ือ่ซํ้ากนักบัหมาย

เลขอืน่ๆ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชร้ายการเสยีงอาจจะเกดิปัญหาขึน้ได  ้ถา้คณุอยูใ่นที่
ทีม่เีสยีงดังหรอือยูใ่นสถานการณ์ฉุกเฉนิ ดังนัน้จงึไมค่วรอาศัยการโทรออกโดยใชเ้สยีง
เพยีงอยา่งเดยีวไมว่า่ในสถานการณ์ใดก็ตาม

เบอรโ์ทรศพัทแ์ละทีอ่ยูท่ ีเ่ป็นคา่เร ิม่ตน้
คณุสามารถกําหนดหมายเลขโทรศัพทห์รอืทีอ่ยูเ่ริม่ตน้ใหก้บัรายชือ่ได  ้หากรายชือ่มี
หมายเลขหลายหมายเลขหรอืทีอ่ยูห่ลายที่ คณุสามารถโทรหรอืสง่ขอ้ความไปยังหมายเลข
โทรศัพทห์รอืทีอ่ยูท่ีแ่น่นอนของรายชือ่ไดโ้ดยงา่ย นอกจากนียั้งมกีารใชห้มายเลขเริม่ตน้
ในการโทรดว้ยเสยีงอกีดว้ย

1 ในรายการรายชือ่ ใหเ้ลอืกรายชือ่
2 เลอืก ตวัเลอืก > ทีต่ ัง้ไว้
3 เลอืกคา่เริม่ตน้ทีค่ณุตอ้งการเพิม่หมายเลขโทรศัพทห์รอืทีอ่ยู่ และเลอืก กาํหนด
4 เลอืกหมายเลขโทรศัพทห์รอืทีอ่ยูท่ีค่ณุตอ้งการกําหนดใหเ้ป็นคา่เริม่ตน้
5 ในการออกจากมมุมองเริม่ตน้และจัดเก็บการเปลีย่นแปลง ใหแ้ตะตรงขา้งนอกมมุมอง

นัน้
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เสยีงเรยีกเขา้ ภาพ และขอ้ความการโทรสําหรบัรายชือ่
คณุสามารถกําหนดเสยีงเรยีกเขา้สําหรับรายชือ่หรอืกลุม่  และภาพ และขอ้ความการโทร
สําหรับรายชือ่ เมือ่รายชือ่ดังกลา่วโทรเขา้ โทรศัพทจ์ะเลน่เสยีงเรยีกเขา้ทีเ่ลอืกไว  ้และ
แสดงขอ้ความการโทรหรอืภาพ (หากมกีารสง่หมายเลขโทรศัพทข์องผูโ้ทรเขา้มาพรอ้มกบั
การโทรเขา้และโทรศัพทข์องคณุจดจําหมายเลขนัน้ได )้

ในการกําหนดเสยีงเรยีกเขา้สําหรับรายชือ่หรอืกลุม่รายชือ่  ใหเ้ลอืกรายชือ่หรอืกลุม่รายชือ่
และ ตวัเลอืก > เสยีงเรยีกเขา้ และเสยีงเรยีกเขา้

ในการกําหนดขอ้ความการโทรสําหรับรายชือ่ ใหเ้ลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > เพิม่
ขอ้ความการโทร แตะทีช่อ่งขอ้ความเพือ่ป้อนขอ้ความการโทร และเลอืก 

ในการเพิม่ภาพสําหรับรายชือ่ทีจั่ดเก็บไวใ้นหน่วยความจําโทรศัพท์ ใหเ้ลอืกรายชือ่ ตวั
เลอืก > เพิม่รปูภาพ และภาพจาก คลังภาพ

ในการลบเสยีงเรยีกเขา้ออก ใหเ้ลอืก แบบเสยีงทีต่ ัง้ไว ้จากรายการเสยีงเรยีกเขา้

ในการดู เปลีย่นแปลง หรอืลบภาพออกจากรายชือ่ ใหเ้ลอืกรายชือ่ ตวัเลอืก > รปูภาพ
และตัวเลอืกทีต่อ้งการ

การคดัลอกรายชือ่

หากคณุเปิดรายการรายชือ่เป็นครัง้แรก เครือ่งจะถามคณุวา่ตอ้งการคัดลอกชือ่และเบอรจ์าก
ซมิการด์ไปยังเครือ่งของคณุหรอืไม่

เมือ่จะเริม่การคัดลอก ใหก้ด ตกลง

หากคณุไมต่อ้งการคัดลอกรายชือ่จากซมิการด์ไปยังเครือ่งของคณุ เลอืก ยกเลกิ เครือ่งจะ
ถามคณุวา่ตอ้งการดรูายชือ่ซมิการด์ในไดเรกทอรรีายชือ่หรอืไม่ ในการดรูายชือ่ เลอืก
ตกลง รายการรายชือ่จะเปิดออก และชือ่ทีจั่ดเก็บไวใ้นซมิการด์จะแสดงดว้ย 
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บรกิารซมิ
หากตอ้งการทราบเกีย่วกบัความพรอ้มใชง้านและขอ้มลูเกีย่วกบัการใชบ้รกิารซมิ  โปรด
ตดิตอ่ผูจํ้าหน่ายซมิการด์ หรอืตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยหรอืผูจํ้าหน่ายอืน่ๆ

รายชือ่ในซมิ

ในการตัง้คา่ใหช้ือ่และเบอรโ์ทรทีจั่ดเก็บไวใ้นซมิการด์แสดงขึน้ในรายการรายชือ่  เลอืก ตวั
เลอืก > การต ัง้คา่ > รายชือ่ทีจ่ะแสดง > ความจําซมิ คณุสามารถเพิม่และแกไ้ขรายชือ่
ในซมิ หรอืโทรหารายชือ่เหลา่นัน้ได ้

หมายเลขทีค่ณุจัดเก็บไวใ้นรายการรายชือ่อาจไมไ่ดรั้บการจัดเก็บลงในซมิการด์โดย
อตัโนมัต ิในการจัดเก็บหมายเลขลงในซมิการด์ เลอืกรายชือ่และ ตวัเลอืก > คดัลอก >
ความจําซมิ

ในการเลอืกวา่จะจัดเก็บรายชือ่ใหมท่ีค่ณุป้อนลงในเครือ่งหรอืซมิการด์  เลอืก ตวัเลอืก >
การต ัง้คา่ > ความจําจดัเก็บทีต่ ัง้ไว ้> ความจําเครือ่ง หรอื ความจําซมิ

การจํากดัหมายเลขการโทรออก
เลอืก เมนู > รายชือ่ และ ตวัเลอืก > หมายเลขซมิ > รายชือ่จํากดัเบอร์

ดว้ยบรกิารจํากดัหมายเลขการโทรออก คณุจะสามารถจํากัดการโทรออกจากโทรศัพทข์อง
คณุไปทีห่มายเลขโทรศัพทท์ีกํ่าหนดไวเ้ทา่นัน้ แตไ่มใ่ชซ่มิการด์ทกุใบจะสนับสนุนบรกิาร
จํากดัโทร สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

เมือ่คณุใชง้านคณุสมบัตกิารรักษาความปลอดภัยทีใ่ชค้วบคมุการโทร (จํากดัการโทร,
เฉพาะกลุม่ และจํากัดเบอร)์ อาจโทรออกไดเ้ฉพาะเบอรโ์ทรฉุกเฉนิอยา่งเป็นทางการทีต่ัง้
ไวใ้นเครือ่งของคณุ การจํากดัการโทรและการโอนสายไมส่ามารถใชง้านพรอ้มกันได ้

คณุตอ้งใชร้หสั PIN2 เพือ่ใชห้รอืยกเลกิการใชก้ารจํากดัการโทรออกหรอืแกไ้ขรายชือ่การ
จํากดัการโทรออกของคณุ โปรดตดิตอ่ขอรหัส PIN2 จากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

เลอืก ตวัเลอืก และเลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
ใชง้านจํากดัเบอร ์ — เปิดใชง้านการจํากัดหมายเลขการโทรออก
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ยกเลกิจํากดัเบอร ์ — ปิดการใชง้านการจํากดัหมายเลขการโทรออก
รายชือ่ใหมใ่นซมิ  — ป้อนรายชือ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีอ่นุญาตใหโ้ทรออก
เพิม่จากรายชือ่  — คัดลอกรายชือ่จากรายการของรายชือ่ไปยังรายการของการจํากดั
หมายเลขการโทรออก

ในการสง่ขอ้ความแบบอกัษรไปใหก้บัรายชือ่บนซมิในขณะทียั่งใชบ้รกิารจํากดัหมายเลข
การโทรออก คณุจะตอ้งเพิม่หมายเลขศนูยฝ์ากขอ้ความแบบอกัษรลงในรายการจํากดั
หมายเลขการโทรออก

6. การเขยีนขอ้ความ

คณุสามารถป้อนตัวอกัษร หมายเลข และอกัขระพเิศษไดห้ลายวธิ ีแป้นพมิพบ์นหนา้จอชว่ย
ใหค้ณุสามารถป้อนอกัขระตา่งๆ ไดด้ว้ยการใชน้ิว้หรอืปากกา Stylus แตะ การจดจําลายมอื
จะชว่ยใหค้ณุเขยีนอกัขระตา่งๆ ไดโ้ดยตรงบนหนา้จอโดยใชป้ากกา Stylus เป็นปากกา การ
จดจําลายมอือาจใชง้านไดใ้นบางภาษาเทา่นัน้

แตะทีช่อ่งสําหรับป้อนขอ้ความใดๆ เพือ่ป้อนตัวอกัษร หมายเลข และอักขระพเิศษ

โทรศัพทข์องคณุสามารถกรอกคําใหส้มบรูณ์โดยใชพ้จนานุกรมทีม่อียูใ่นตัวสําหรับภาษา
ป้อนขอ้ความบางภาษา นอกจากนี้ โทรศัพทยั์งเรยีนรูคํ้าใหม่ๆ  จากขอ้มลูทีค่ณุป้อน

โหมดการป้อนอตัโนมตั ิ
เมือ่เปิดใชง้านเซนเซอรแ์ละการหมนุหนา้จอในโทรศัพทข์องคณุแลว้ โหมดการป้อนจะสลับ
ไปใชแ้ป้นพมิพบ์นหนา้จอในโหมดแนวนอนและใชปุ้่ มกดตัวอกัษรและตัวเลขในโหมดแนว
ตัง้ หากคณุเลอืกการจดจําลายมอืเป็นโหมดการป้อนขอ้ความ  การสลับโหมดการป้อน
อตัโนมัตจิะไมทํ่างาน

หากตอ้งการเปิดใชง้านเซนเซอรแ์ละการหมนุหนา้จอ ใหป้ฏบิัตดิังนี้

1 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ต ัง้คา่เซนเซอร ์> เซนเซอร ์> เปิด
2 เลอืก ควบคมุการหมนุ > หมนุหนา้จออตัโนมตั ิ

แป้นพมิพบ์นหนา้จอ
คณุสามารถใชแ้ป้นพมิพบ์นหนา้จอไดใ้นโหมดแนวนอน
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หากคณุเปิดใชง้านการหมนุหนา้จอและเซนเซอรแ์ลว้ โหมดการป้อนขอ้ความจะเปลีย่นไป
ใช ้QWERTY เต็มหนา้จอ (แป้นพมิพบ์นหนา้จอ) และ ปุ่ มกดตัวอกัษรและตัวเลข (ปุ่ มกดบน
หนา้จอ) โดยอัตโนมัตเิมือ่คณุหมนุโทรศัพท์

หากโหมดการป้อนขอ้ความไมเ่ปลีย่นใหโ้ดยอตัโนมัติ เมือ่ตอ้งการป้อนขอ้ความโดยใช ้
แป้นพมิพบ์นหนา้จอ ใหเ้ลอืก  > QWERTY เต็มหนา้จอ

ขณะใชแ้ป้นพมิพบ์นหนา้จอในโหมดแนวนอนและในโหมดเต็มหนา้จอ  คณุสามารถเลอืกปุ่ ม
ไดโ้ดยใชน้ิว้ของคณุ

1 ปิด - ปิดแป้นพมิพบ์นหนา้จอ
2 เมนูการป้อน - เปิดเมนูตัวเลอืกการป้อนแบบสมัผัสเพือ่ใชง้านคําสัง่ เชน่ ภาษาทีใ่ช้

เขยีน
3 แป้นพมิพบ์นหนา้จอ
4 Shift และ Caps Lock - หากตอ้งการป้อนอกัขระตัวพมิพใ์หญข่ณะเขยีนตัวพมิพเ์ล็ก

หรอืป้อนอกัขระตัวพมิพเ์ล็กขณะเขยีนตัวพมิพใ์หญ่ ใหเ้ลอืกปุ่ มนีก้อ่นป้อนอกัขระ หาก
ตอ้งการเปิดใชง้าน Caps Lock ใหก้ดปุ่ มนีส้องครัง้ เสน้ทีอ่ยูใ่ตปุ้่ มหมายความวา่เปิดใช ้
งาน Caps Lock แลว้

5 ตัวอกัษร - ป้อนตัวอักษร
6 ตัวเลขและสญัลักษณ์ - ป้อนตวัเลขและอกัขระพเิศษทีใ่ชบ้อ่ยทีส่ดุ
7 เครือ่งหมายพเิศษของอกัขระ - เลอืกเครือ่งหมายพเิศษของอกัขระในภาษา
8 แถบ Space - เวน้วรรค
9 ลกูศร - เลือ่นเคอรเ์ซอรย์อ้นกลับหรอืไปขา้งหนา้
10 Backspace - ลบอกัขระทีป้่อนกอ่นหนา้
11 Enter - เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยังแถวหรอืชอ่งป้อนขอ้ความถัดไป ฟังกช์นัเพิม่เตมิขึน้อยู่

กบัเนือ้หาปัจจุบัน (เชน่ ในชอ่งทีอ่ยูเ่ว็บของเว็บเบราเซอร์ ปุ่ มนีทํ้าหนา้ทีเ่ป็นปุ่ ม ไป)
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12 โหมดป้อน - เลอืกวธิกีารป้อนขอ้มลู เมือ่คณุเลอืกร่ายการ หนา้จอวธิกีารป้อนขอ้มลู
ปัจจบุันจะปิดลง และวธิกีารป้อนขอ้มลูทีเ่ลอืกไวจ้ะเปิดขึน้

เขยีนดว้ยลายมอื
วธิป้ีอนและภาษาทีร่องรับโดยการรับรูด้ว้ยลายมอืแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาคและอาจไมม่ี
ในบางภาษา

ในการเปิดใชโ้หมดการเขยีนดว้ยลายมอื เลอืก  > ลายมอื

เขยีนตัวอักษรทีอ่า่นออกไดช้ดัเจนบนพืน้ทีก่ารป้อนตัวอักษร  และเวน้ชอ่งวา่งระหวา่งแตล่ะ
ตัวอกัษร

หากตอ้งการฝึกใหอ้ปุกรณ์จดจําลักษณะลายมอืของคณุ เลอืก  > การฝึกเขยีนดว้ย
ปากกา

ในการป้อนตัวอกัษรและตัวเลข (โหมดเริม่ตน้) เขยีนคําตามแบบปกตขิองคณุ ในการเลอืก
โหมดตัวเลข เลอืก  ในการป้อนอักขระทีไ่มใ่ชล่ะตนิ เลอืกไอคอนทีเ่หมาะสม หากมี

ในการป้อนตัวอกัษรพเิศษ เขยีนในแบบปกตขิองคณุ หรอืเลอืก  และอกัขระทีต่อ้งการ

ในการลบอกัขระหรอืยา้ยเคอรเ์ซอร์ ใหปั้ดยอ้นกลับ (ดรููปที ่1)

ในการเพิม่ชอ่งวา่ง ใหปั้ดไปดา้นหนา้ (ดรูปูที ่2)
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ปุ่ มกดตวัอกัษรและตวัเลข
ปุ่ มกดเสมอืนจรงิ
ปุ่ มกดเสมอืนจรงิ (ปุ่ มกดตวัอกัษรและตวัเลข) ชว่ยใหค้ณุสามารถป้อนอกัขระไดเ้หมอืน
กบัทีค่ณุเคยป้อนบนปุ่ มกดแบบเดมิทีม่ตีัวเลขบนปุ่ ม

1 ปิด - ปิดปุ่ มกดเสมอืนจรงิ (ปุ่ มกดตวัอกัษรและตวัเลข)
2 เมนูการป้อน - เปิดเมนูป้อนแบบสมัผัสซึง่รวมถงึคําสัง่ เชน่ ใชง้านตวัชว่ยสะกดคํา

และ ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
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3 สญัลักษณ์การป้อนขอ้ความ - เปิดหนา้ตา่งป็อปอพั ซึง่คณุสามารถเปิดหรอืปิดการใช ้
งานโหมดชว่ยสะกดคําอตัโนมัต ิเปลีย่นระหวา่งอักขระตัวพมิพใ์หญก่บัตัวพมิพเ์ล็ก
และสลับระหวา่งโหมดตัวอกัษรและตัวเลข

4 โหมดป้อนขอ้มลู - เปิดหนา้ตา่งป็อปอพั ซึง่คณุสามารถเลอืกโหมดป้อนขอ้มลูไดใ้น
หนา้ตา่งนี้ เมือ่คณุแตะทีร่ายการ หนา้จอวธิกีารป้อนขอ้มลูปัจจุบันจะปิดลง และวธิกีาร
ป้อนขอ้มลูทีเ่ลอืกไวจ้ะเปิดขึน้ โหมดป้อนขอ้มลูทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนัไปขึน้อยู่
กบัวา่มกีารเปิดใชง้านโหมดป้อนขอ้มลูอตัโนมัติ (การตัง้คา่เซนเซอร)์ หรอืไม่

5 ปุ่ มลกูศร - เลือ่นซา้ยหรอืขวา
6 Backspace
7 ตัวเลข
8 ดอกจัน - เปิดตารางอกัขระพเิศษ
9 Shift - เปลีย่นระหวา่งตัวพมิพใ์หญ่กบัตัวพมิพเ์ล็ก เปิดหรอืปิดใชง้านโหมดชว่ยสะกด

คําอตัโนมัต ิและสลับระหวา่งโหมดตัวอกัษรและตัวเลข

ระบบป้อนตวัอกัษรแบบปกติ

แตะปุ่ มตัวเลข (1-9) ซํ้าๆ จนกวา่ตัวอกัษรทีต่อ้งการจะปรากฏ โดยปุ่ มตัวเลขแตล่ะปุ่ มจะมี
ตัวอกัษรอยูม่ากกวา่ทีป่รากฏบนปุ่ มนัน้ๆ

หากตัวอกัษรตัวถัดไปอยูใ่นปุ่ มเดยีวกบัปุ่ มทีค่ณุใชอ้ยู่ ใหร้อจนกระท่ังเคอรเ์ซอรป์รากฏขึน้
(หรอืเลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปขา้งหนา้เพือ่สิน้สดุระยะเวลารอป้อนทีกํ่าหนดไว )้ หลังจากนัน้ให ้
ป้อนตัวอกัษร

ในการเวน้วรรค ใหแ้ตะ 0 ในการเลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยังบรรทัดถัดไป ใหแ้ตะ 0 สามครัง้

ระบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตั ิ
คณุสามารถใชร้ะบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัตป้ิอนคําใดๆ ดว้ยการกดปุ่ มเลอืกเดยีว ระบบชว่ย
สะกดคําอัตโนมัตจิะอา้งองิตามพจนานุกรมในเครือ่งซึง่คณุสามารถเพิม่คําใหมล่งไปได ้
ระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัตอิาจไมม่ใีหบ้รกิารในบางภาษา
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1 หากตอ้งการเปิดใชง้านระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัตขิองตัวแกไ้ขทัง้หมดบนโทรศัพท์
ใหเ้ลอืก  > ใชง้านตวัชว่ยสะกดคาํ นอกจากนี้ คณุยังสามารถเลอืก  > ใช้
งานตวัชว่ยสะกดคาํ

2 หากตอ้งการพมิพคํ์าทีต่อ้งการ ใหใ้ชปัุ่ ม 2-9 เลอืกแตล่ะปุ่ มเพยีงหนึง่ครัง้ตอ่หนึง่ตัว
อกัษร ตัวอยา่งเชน่ หากตอ้งการพมิพ์ "Nokia" เมือ่คณุเลอืกพจนานุกรมภาษาองักฤษ
ใหเ้ลอืก 6 สําหรับ N, 6 สําหรับ o, 5 สําหรับ k, 4 สําหรับ i, และ 2 สําหรับ a
การแนะนําคําจะเปลีย่นหลังจากการกดปุ่ มแตล่ะครัง้

3 เมือ่คณุเขยีนคําเสร็จอยา่งถกูตอ้งแลว้ ใหเ้ลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปทางขวาเพือ่ยนืยัน หรอื
เลอืก 0 เพือ่ใสเ่วน้วรรค
หากคําดังกลา่วไมถ่กูตอ้ง ใหเ้ลอืก * ซ้ําๆ เพือ่ดคํูาทีต่รงกนัในพจนานุกรมซึง่จะพบที
ละคํา
หากมอีกัขระ ? แสดงตอ่จากคํานัน้ๆ แสดงวา่คําทีค่ณุตอ้งการเขยีนไมม่อียูใ่น
พจนานุกรม ในการเพิม่คําลงในพจนานุกรม ใหเ้ลอืกคําทีข่ดีเสน้ใต ้แลว้ป้อนคําโดยใช ้
การป้อนขอ้ความแบบเดมิ จากนัน้จงึเลอืก ตกลง คําจะเพิม่ลงในพจนานุกรม เมือ่
พจนานุกรมเต็ม คําใหมจ่ะไปแทนทีคํ่าทีเ่พิม่ไวท้ีเ่กา่ทีส่ดุ

4 เริม่ตน้พมิพคํ์าถัดไป

การสลบัโหมดขอ้ความ

หากตอ้งการปิดใชง้านระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัตขิองโปรแกรมแกไ้ขทัง้หมดในโทรศัพท์
ของคณุ ใหเ้ลอืก  > ไมใ่ชง้านตวัชว่ยสะกดคาํ หรอืแตะ # สองครัง้อยา่งรวดเร็ว
หรอื คณุสามารถเลอืก  > ตวัชว่ยสะกดคํา > ปิด

ระบบชว่ยสะกดคาํภาษาไทย
ในการเขยีนขอ้ความภาษาไทย เชน่ ขอ้ความตัวอักษร ใหเ้ลอืกเมนูขอ้ความ และเลอืกเพือ่
สรา้งขอ้ความตัวอกัษรใหม่ เลอืกหนา้ตา่งขอ้ความ และ  > ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน และภาษา
ไทย ไอคอน  จะปรากฏขึน้

ตัวอยา่งเชน่ หากตอ้งการเขยีนขอ้ความ "คดิถงึ U ;-)" ใหทํ้าตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้

1 แตะ 1 สีค่รัง้เพือ่เลอืก ค
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2 แตะ * และเลอืกสระสําหรับ คิ
3 แตะ 5 หนึง่ครัง้เพือ่เลอืก ด
4 แตะ 5 สามครัง้เพือ่เลอืก ถ
5 แตะ * และเลอืกสระสําหรับ ถึ
6 แตะ 2 สองครัง้เพือ่เลอืก ง
7 เลอืก  > ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน และภาษาองักฤษเพือ่เปลีย่นเป็นตัวพมิพใ์หญภ่าษา

องักฤษ และแตะ 0 เพือ่เวน้วรรค
8 แตะ 8 สองครัง้เพือ่เลอืก U
9 แตะ 0 เพือ่เวน้วรรค
10 แตะ * เลอืก ;
11 แตะ * เลอืก –
12 แตะ * เลอืก )

หมายเหตุ:

ตามลักษณะการใชภ้าษาไทยแลว้ เสยีงสระหรอืเสยีงพยัญชนะจะใสไ่ดต้อ่เมือ่มตีัวอกัษร
ไทยนําอยูแ่ลว้เทา่นัน้

เฉพาะโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีม่เีมนูภาษาไทยเทา่นัน้ จงึจะรับขอ้ความภาษาไทยได ้

การต ัง้คา่การป้อนแบบสมัผสั
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ป้อนแบบสมัผสั

หากตอ้งการกําหนดการตัง้คา่การป้อนขอ้ความสําหรับหนา้จอสมัผัส  ใหเ้ลอืกจากตัวเลอืก
ตอ่ไปนี้
การฝึกเขยีนดว้ยปากกา  — เปิดแอปพลเิคชัน่ฝึกคัดลายมอื ฝึกใหอ้ปุกรณ์ของคณุจดจํา
ลายมอืของคณุไดด้ยีิง่ข ึน้ ตัวเลอืกนีอ้าจไมม่ใีนบางภาษา
ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน  — ระบวุา่ตอ้งการใหจ้ดจําอักขระเฉพาะของภาษาใดบา้งในลายมอืของ
คณุและวธิกีารจัดวางแป้นพมิพบ์นหนา้จอ
ความเร็วในการเขยีน  — เลอืกความเร็วในการเขยีนทีเ่หมาะสม
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เสน้บรรทดั  — แสดงหรอืซอ่นเสน้บรรทัดในพืน้ทีก่ารเขยีน เสน้บรรทัดชว่ยใหค้ณุเขยีนได ้
เป็นเสน้ตรง และยังชว่ยใหอ้ปุกรณ์จดจําการเขยีนของคณุได ้
ความกวา้งของเสน้ปากกา  — เลอืกความหนาของขอ้ความทีเ่ขยีนดว้ยปากกา
สทีีใ่ชเ้ขยีน  — เลอืกสขีองขอ้ความทีเ่ขยีนดว้ยปากกา
การคน้หาทีป่รบัได ้ — เปิดใชง้านการคน้หาทีป่รับได ้
ปรบัเทยีบคา่หนา้จอสมัผสั  — ปรับเทยีบคา่หนา้จอสมัผัสตามคําแนะนํา

7. ขอ้ความ

เฉพาะเครือ่งทีม่คีณุสมบัตทิีใ่ชง้านร่วมกันไดเ้ทา่นัน้ทีจ่ะรับและแสดงขอ้ความมัลตมิเีดยีได ้
ลักษณะขอ้ความทีแ่สดงอาจแตกตา่งกนัขึน้กบัโทรศัพทท์ีรั่บขอ้ความ

หนา้จอหลกัเมนูการรบัสง่ขอ้ความ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

หากตอ้งการสรา้งขอ้ความใหม่ เลอืก ขอ้ความใหม่

เคล็ดลบั: หากตอ้งการหลกีเลีย่งการเขยีนขอ้ความทีค่ณุสง่บอ่ยๆ  ซํ้าไปซํ้ามา ใหใ้ช ้
ขอ้ความในแฟ้มขอ้มลู แบบขอ้ความ ในแฟ้มขอ้มลูของฉัน คณุยังสามารถสรา้งและบันทกึ
แบบขอ้ความของคณุเองได ้

เมนูการรับสง่ขอ้ความ ประกอบดว้ยแฟ้มขอ้มลูตอ่ไปนี้
 ถาดเขา้  — ขอ้ความทีไ่ดรั้บ ยกเวน้อเีมลและขอ้ความจากระบบจะถกูจัดเก็บไวท้ีน่ี่
 โฟลเดอรข์องฉนั  — การจัดการขอ้ความของคณุไปยังแฟ้มขอ้มลู

 ศนูยข์อ้ความ  — เชือ่มตอ่กบัศนูยรั์บสง่ขอ้ความระยะไกลของคณุเพือ่รับขอ้ความ
อเีมลใหม ่หรอืดขูอ้ความอเีมลทีรั่บกอ่นหนา้นีแ้บบออฟไลนก็์ได ้

 ฉบบัรา่ง  — ขอ้ความฉบับรา่งทีไ่มไ่ดส้ง่จะถกูจัดเก็บไวท้ีน่ี่
 สง่แลว้  — ขอ้ความสดุทา้ยทีส่ง่ ยกเวน้ขอ้ความทีส่ง่ดว้ยการเชือ่มตอ่ Bluetooth จะจัด

เก็บไวท้ีน่ี่ คณุสามารถเปลีย่นจํานวนขอ้ความทีจ่ะจัดเก็บในแฟ้มขอ้มลูนี้ 
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 ถาดออก  — ขอ้ความทีร่อสง่จะจัดเก็บไวใ้นถาดออกชัว่คราว เชน่ เมือ่โทรศัพทข์องคณุ
อยูน่อกพืน้ทีใ่หบ้รกิาร

 รายงานการสง่  — คณุสามารถขอใหร้ะบบเครอืขา่ยสง่รายงานผลการสง่ขอ้ความตัว
อกัษร รวมทัง้ขอ้ความมัลตมิเีดยีทีค่ณุสง่ใหค้ณุทราบได  ้(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การเขยีนและสง่ขอ้ความ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ

ขอ้สําคญั: ควรปฏบิัตอิยา่งระมัดระวงัเมือ่เปิดอา่นขอ้ความ ขอ้ความอาจมซีอฟตแ์วร์
ทีเ่ป็นอนัตรายหรอืสิง่อืน่ทีอ่าจทําความเสยีหายตอ่โทรศัพทห์รอืพซีขีองคณุ

กอ่นทีค่ณุจะสามารถสรา้งขอ้ความมัลตมิเีดยีหรอืเขยีนเมลได  ้คณุตอ้งกําหนดการตัง้คา่การ
เชือ่มตอ่ทีถ่กูตอ้ง

ขนาดของขอ้ความ MMS อาจจํากดัตามเครอืขา่ยแบบไรส้าย หากไฟลภ์าพทีแ่ทรกมขีนาด
เกนิขดีจํากดันี้ เครือ่งอาจกําหนดใหภ้าพมขีนาดเล็กลงเพือ่ใหส้ามารถสง่ทาง  MMS ได ้

เฉพาะเครือ่งทีม่คีณุสมบัตทิีใ่ชง้านร่วมกันไดเ้ทา่นัน้ทีจ่ะรับและแสดงขอ้ความมัลตมิเีดยีได ้
ลักษณะขอ้ความทีแ่สดงอาจแตกตา่งกนัขึน้กบัโทรศัพทท์ีรั่บขอ้ความ

ตรวจสอบการจํากัดขนาดของเมลจากผูใ้หบ้รกิาร หากคณุพยายามทีจ่ะสง่ขอ้ความอเีมลทีม่ี
ขนาดเกนิคา่จํากดัของเซริฟ์เวอรอ์เีมล ขอ้ความจะถกูเก็บไวใ้นโฟลเดอรถ์าดออก และ
โทรศัพทจ์ะพยายามสง่ขอ้ความดังกลา่วอกีเป็นระยะๆ ในการสง่อเีมลจะตอ้งใชก้ารเชือ่มตอ่
ขอ้มลู และการทีโ่ทรศัพทพ์ยายามสง่อเีมลอกีอยา่งต่อเนือ่งอาจมกีารคดิคา่บรกิารจากผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ คณุสามารถลบขอ้ความดังกลา่วในโฟลเดอรถ์าดออกได  ้หรอืยา้ยขอ้ความ
นัน้ไปยังโฟลเดอรฉ์บับรา่ง

การรับสง่ขอ้ความจําเป็นตอ้งใชบ้รกิารเครอืขา่ย

การสง่ขอ้ความตวัอกัษรหรอืขอ้ความมลัตมิเีดยี
เลอืก ขอ้ความใหม่
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การสง่ขอ้ความเสยีงหรอืขอ้ความอเีมล
เลอืก ตวัเลอืก > สรา้งขอ้ความ และตัวเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง

การเลอืกผูร้บัหรอืกลุม่จากรายการรายชือ่
เลอืก  จากแถบเครือ่งมอื

การป้อนหมายเลขโทรศพัทห์รอืทีอ่ยูอ่เีมลดว้ยตนเอง
แตะทีช่อ่ง ถงึ

การป้อนหวัขอ้อเีมลหรอืขอ้ความมลัตมิเีดยี
ป้อนลงในชอ่ง หวัขอ้ หากมองไมเ่ห็นชอ่ง หวัขอ้ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ชอ่งเพิม่เตมิ เพือ่
เปลีย่นชอ่งทีส่ามารถมองเห็นได ้

การเขยีนขอ้ความ
แตะทีช่อ่งขอ้ความ

การเพิม่ออปเจ็กตล์งในขอ้ความหรอือเีมล
เลอืก  และชนดิของเนือ้หาทีเ่กีย่วขอ้ง
ชนดิของขอ้ความอาจเปลีย่นเป็นขอ้ความมลัตมิเีดยีตามเนือ้หาทีแ่ทรก

การสง่ขอ้ความหรอือเีมล
เลอืก  หรอืกดปุ่ มโทรออก

โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนการสง่ขอ้ความแบบตัวอกัษรทีม่คีวามยาวมากกวา่ความยาวที่
กําหนดของขอ้ความเดยีว สําหรับขอ้ความทีม่คีวามยาวมาก เครือ่งจะแบง่สง่ขอ้ความออก
เป็นสองขอ้ความขึน้ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่ใชจ้า่ยตามนัน้ สําหรับตัวอกัษรทีม่เีครือ่งหมาย
เสยีงหนัก เครือ่งหมายอืน่ๆ หรอืตัวอกัษรจากภาษาทีเ่ลอืกบางภาษาจะใชพ้ืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่
อาจจํากดัจํานวนตัวอกัษรทีส่ามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ยลง

ถาดรบัขอ้ความเขา้
การรบัขอ้ความ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ถาดเขา้
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ในโฟลเดอรถ์าดเขา้  แสดงถงึขอ้ความตัวอักษรทียั่งไมไ่ดอ้า่น  ขอ้ความมัลตมิเีดยีที่
ยังไมอ่า่น  ขอ้ความเสยีงทียั่งไมอ่า่น และ  ขอ้มลูทีรั่บผา่นการเชือ่มตอ่ Bluetooth

เมือ่คณุไดรั้บขอ้ความ  และ 1 ขอ้ความใหม ่แสดงในหนา้จอหลัก ในการเปิดขอ้ความ
เลอืก แสดง ในการเปิดขอ้ความในโฟลเดอรถ์าดเขา้ ใหเ้ลอืกขอ้ความ ในการตอบขอ้ความ
ทีไ่ดรั้บ เลอืก ตวัเลอืก > ตอบกลบั

ขอ้ความมลัตมิเีดยี

ขอ้สําคญั: ควรปฏบิัตอิยา่งระมัดระวงัเมือ่เปิดอา่นขอ้ความ ขอ้ความอาจมซีอฟตแ์วร์
ทีเ่ป็นอนัตรายหรอืสิง่อืน่ทีอ่าจทําความเสยีหายตอ่โทรศัพทห์รอืพซีขีองคณุ

คณุอาจไดรั้บการแจง้เตอืนวา่มขีอ้ความมัลตมิเีดยีรออยูใ่นศนูยฝ์ากขอ้ความมัลตมิเีดยี  ใน
การเริม่การเชือ่มตอ่ GPRS เพือ่ดงึขอ้ความไปไวท้ีโ่ทรศัพทข์องคณุ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
ดงึ

เมือ่คณุเปิดขอ้ความมัลตมิเีดยี ( ) คณุอาจเห็นภาพและขอ้ความ สญัลักษณ์  จะ
ปรากฏขึน้หากมเีสยีงรวมอยูใ่นขอ้ความ หรอื  หากมวีดิโีอรวมอยูใ่นขอ้ความ ในการเปิด
เสยีงหรอืวดิโีอ ใหเ้ลอืกเครือ่งหมาย

ในการดอูอปเจ็กตส์ือ่ทีร่วมอยูใ่นขอ้ความมัลตมิเีดยี ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ออปเจ็กต์

หากขอ้ความนัน้มกีารนําเสนอในรปูแบบมลัตมิเีดยีรวมอยูด่ว้ย สญัลักษณ์  จะปรากฏขึน้
ในการเปิดการนําเสนอ ใหเ้ลอืกเครือ่งหมาย 

ขอ้มลู, การต ัง้คา่ และขอ้ความบรกิารเว็บ
โทรศัพทข์องคณุสามารถรับขอ้ความทีป่ระกอบดว้ยขอ้มลูตา่งๆ ไดห้ลายรปูแบบ เชน่
นามบัตร เสยีงเรยีกเขา้ โลโกร้ะบบ รายการปฏทินิ และการแจง้เตอืนอเีมล นอกจากนี้ คณุ
อาจไดรั้บคา่ตดิตัง้ในรปูแบบของขอ้ความสําหรับกําหนดคา่จากผูใ้หบ้รกิาร

หากตอ้งการบันทกึขอ้มลูจากขอ้ความ เลอืก ตวัเลอืก และเลอืกตัวเลอืกทีต่อ้งการ
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ขอ้ความบรกิารเว็บเป็นการแจง้ขอ้มลู (เชน่ หวัขอ้ขา่ว) และอาจมขีอ้ความแบบตัวอักษรหรอื
ลงิคด์ว้ย โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุเพือ่สอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัการใชง้านและการ
สมัครเป็นสมาชกิ

การต ัง้คา่อเีมล
ในการตัง้คา่อเีมล เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ศนูยข์อ้ความ

คณุสามารถตัง้คา่บัญชอีเีมลไดห้ลายบัญช ีตัวอยา่งเชน่ บัญชอีเีมลสว่นบคุคลและบัญชี
อเีมลของบรษัิท

ในการตัง้คา่อเีมลจากหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืกปลั๊กอนิทีส่มัพันธก์นั หรอืในการตัง้คา่บัญชอีเีมล
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ตวัชว่ย

ศนูยฝ์ากขอ้ความ
การกําหนดการต ัง้คา่อเีมล
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ศนูยข์อ้ความ

ในการใชอ้เีมล คณุตอ้งกําหนดจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต (IAP) ทีถ่กูตอ้งในโทรศัพท ์และ
กําหนดการตัง้คา่อเีมลของคณุใหถ้กูตอ้ง

คณุตอ้งมบีัญชอีเีมลอืน่ ทําตามคําแนะนําทีผู่ใ้หบ้รกิารศนูยฝ์ากขอ้ความระยะไกลและผูใ้ห ้
บรกิารอนิเทอรเ์น็ต (ISP) ของคณุใหไ้ว ้

หากคณุเลอืก ขอ้ความ > ศนูยข์อ้ความ และยังไมไ่ดต้ัง้คา่บัญชอีเีมลของคณุ เครือ่งจะ
ขอใหค้ณุตัง้คา่ ในการเริม่สรา้งการตัง้คา่อเีมลโดยใชคํ้าแนะนําจากศนูยฝ์ากขอ้ความ  เลอืก
เร ิม่

เมือ่คณุสรา้งศนูยฝ์ากขอ้ความใหม่ ชือ่ทีค่ณุตัง้ใหแ้กศ่นูยฝ์ากขอ้ความนัน้จะแทนทีศ่นูย์
ฝากขอ้ความในหนา้จอหลักของขอ้ความ คณุสามารถมศีนูยฝ์ากขอ้ความไดส้งูสดุ 6 ศนูย์

การเปิดศนูยฝ์ากขอ้ความ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และศนูยข์อ้ความ

เมือ่คณุเปิดศนูยฝ์ากขอ้ความ เครือ่งจะถามวา่คณุตอ้งการเชือ่มตอ่กบัศนูยฝ์ากขอ้ความหรอื
ไม่
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ในการเชือ่มตอ่กบัศนูยฝ์ากขอ้ความของคณุและดงึขอ้มลูหวัเรือ่งหรอืขอ้ความของอเีมล
ใหม ่เลอืก ใช ่เมือ่คณุดขูอ้ความแบบออนไลน์ คณุจะเชือ่มตอ่กบัศนูยฝ์ากขอ้ความระยะ
ไกลอยา่งตอ่เนือ่งผา่นการเชือ่มตอ่ขอ้มลู

ในการดขูอ้ความอเีมลทีด่งึมากอ่นหนา้นีแ้บบออฟไลน์ เลอืก ไม่

ในการสรา้งขอ้ความอเีมลใหม่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > สรา้งขอ้ความ > อเีมล

เมือ่คณุออนไลนอ์ยู่ หากตอ้งการยตุกิารเชือ่มตอ่ขอ้มลูกับศนูยฝ์ากขอ้ความระยะไกล ให ้
เลอืก ตวัเลอืก > ตดัเชือ่มตอ่

การดงึขอ้ความอเีมล
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และศนูยฝ์ากขอ้ความ

หากคณุออฟไลนอ์ยู่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เชือ่มตอ่ เพือ่เปิดการเชือ่มตอ่กบัศนูยฝ์าก
ขอ้ความระยะไกล

ขอ้สําคญั: ควรปฏบิัตอิยา่งระมัดระวงัเมือ่เปิดอา่นขอ้ความ ขอ้ความอาจมซีอฟตแ์วร์
ทีเ่ป็นอนัตรายหรอืสิง่อืน่ทีอ่าจทําความเสยีหายตอ่โทรศัพทห์รอืพซีขีองคณุ

1 เมือ่คณุมกีารเชือ่มตอ่ทีเ่ปิดอยูก่บัศนูยฝ์ากขอ้ความระยะไกล เลอืก ตวัเลอืก > ดงึ
อเีมล > ใหม ่เพือ่ดงึขอ้ความใหมทั่ง้หมด ทีเ่ลอืก เพือ่ดงึเฉพาะขอ้ความทีเ่ลอืก
เทา่นัน้ หรอื ท ัง้หมด เพือ่ดงึทกุขอ้ความจากศนูยฝ์ากขอ้ความ
ในการหยดุดงึขอ้ความ เลอืก ยกเลกิ

2 ในการปิดการเชือ่มตอ่ และดขูอ้ความอเีมลแบบออฟไลน์ เลอืก ตวัเลอืก > ตดัเชือ่ม
ตอ่

3 หากตอ้งการเปิดขอ้ความอเีมล เลอืกทีข่อ้ความ หากยังไมไ่ดด้งึขอ้ความอเีมลและคณุ
ออฟไลนอ์ยู่ เครือ่งจะถามคณุวา่ตอ้งการดงึขอ้ความนีจ้ากศนูยฝ์ากขอ้ความหรอืไม่

ในการดสูิง่ทีแ่นบมากบัอเีมล ใหเ้ปิดขอ้ความ และเลอืกชอ่งสิง่ทีแ่นบทีแ่สดงไวด้ว้ย  หาก
ยังไมไ่ดด้งึสิง่ทีแ่นบมาทีโ่ทรศัพท์ เลอืก ตวัเลอืก > ดงึ
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ในการดงึขอ้ความอเีมลโดยอตัโนมัต ิใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่อเีมล > ดงึหวัขอ้
โดยอตัโนมตั ิ

การตัง้คา่โทรศัพทใ์หด้งึอเีมลโดยอตัโนมัตอิาจทําใหเ้กดิการสง่ขอ้มลูจํานวนมากผา่น
ระบบเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิาร โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุสําหรับขอ้มลูเกีย่วกับคา่ใช ้
จา่ยในการสง่ขอ้มลู

การลบขอ้ความอเีมล
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และศนูยฝ์ากขอ้ความ

ในการลบเนือ้หาของขอ้ความอเีมลจากโทรศัพท์ ขณะทียั่งคงเก็บไวใ้นศนูยฝ์ากขอ้ความ
ระยะไกล เลอืก ตวัเลอืก > ลบ > โทรศพัทเ์ทา่น ัน้

โทรศัพทจ์ะแสดงหวัขอ้อเีมลในศนูยฝ์ากขอ้ความระยะไกล ถงึแมว้า่คณุจะลบเนือ้หา
ขอ้ความออกไป แตห่วัขอ้อเีมลจะยังคงอยูใ่นเครือ่งของคณุ หากคณุตอ้งการลบหวัขอ้ออก
ดว้ย คณุตอ้งเชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอรข์ณะลบขอ้ความออกจากโทรศัพทแ์ละศนูยฝ์าก
ขอ้ความระยะไกล หากไมม่กีารเชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอร์ หวัขอ้จะถกูลบเมือ่คณุทําการเชือ่ม
ตอ่จากโทรศัพทไ์ปยังศนูยฝ์ากขอ้ความระยะไกลอกีครัง้เพือ่อพัเดตสถานะ

ในการลบอเีมลออกจากโทรศัพทแ์ละศนูยฝ์ากขอ้ความระยะไกล เลอืก ตวัเลอืก > ลบ >
โทรศพัทแ์ละเซริฟ์เวอร ์

หากตอ้งการยกเลกิการลบอเีมลทีไ่ดทํ้าเครือ่งหมายเพือ่ทีจ่ะลบออกจากโทรศัพทแ์ละ
เซริฟ์เวอรร์ะหวา่งการเชือ่มตอ่ครัง้ตอ่ไป ( ) เลอืก ตวัเลอืก > เรยีกคนื

การยกเลกิการเชือ่มตอ่กบัศนูยฝ์ากขอ้ความ

เมือ่คณุออนไลน์ ในการยตุกิารเชือ่มตอ่ขอ้มลูกบัศนูยฝ์ากขอ้ความระยะไกล ใหเ้ลอืก 
ตวัเลอืก > ตดัเชือ่มตอ่
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Mail for Exchange
Mail for Exchange ชว่ยใหค้ณุสามารถรับอเีมลเกีย่วกบังานของคณุในโทรศัพทข์องคณุได ้
คณุสามารถอา่นและตอบกลับอเีมลของคณุ ดแูละแกไ้ขสิง่ทีแ่นบทีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้ดู
ขอ้มลูปฏทินิ รับและตอบกลับคําขอประชมุ กําหนดการประชมุ รวมทัง้ดู เพิม่ และแกไ้ข
ขอ้มลูรายชือ่ได ้

ActiveSync
การใช ้แอปพลเิคชัน่ Mail for Exchange จะถกูจํากดัไวเ้ฉพาะการซงิโครไนซข์อ้มลู PIM
แบบ Over-the-Air ระหวา่งโทรศัพท ์Nokia กบัเซริฟ์เวอร ์Microsoft Exchange ทีไ่ดรั้บ
อนุญาต

คณุสามารถตัง้คา่ Mail for Exchange ไดก็้ตอ่เมือ่บรษัิทของคณุม ีMicrosoft Exchange
Server เทา่นัน้ นอกจากนี้ ผูด้แูลระบบไอทขีองบรษัิทตอ้งม ีMail for Exchange ทีเ่ปิดใช ้
งานสําหรับบัญชขีองคณุ

กอ่นทีจ่ะเริม่ตัง้คา่ Mail for Exchange โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุมขีอ้มลูตอ่ไปนี้

• ID อเีมลของบรษัิท
• ชือ่ผูใ้ชเ้ครอืขา่ยของทีทํ่างานของคณุ
• รหสัผา่นเครอืขา่ยของทีทํ่างานของคณุ
• ชือ่โดเมนเครอืขา่ยของคณุ (ตดิตอ่แผนก IT ของบรษัิท)
• ชือ่เซริฟ์เวอร ์Mail for Exchange ของคณุ (ตดิตอ่แผนก IT ของบรษัิท)

คณุอาจตอ้งป้อนขอ้มลูอืน่ๆ นอกเหนอืจากรายการดังกลา่ว ทัง้นีข้ ึน้กบัการตัง้กําหนดคา่
เซริฟ์เวอร ์Mail for Exchange ของบรษัิทคณุ หากคณุไมท่ราบขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง โปรดตดิตอ่
แผนก IT ของบรษัิท

เมือ่ใช ้Mail for Exchange อาจจําเป็นตอ้งใชร้หสัล็อค รหสัล็อคทีร่ะบบตัง้ไวใ้นเครือ่งของ
คณุคอื 12345 แตผู่ด้แูลระบบไอทขีองบรษัิทอาจกําหนดรหสัอืน่ไวใ้หค้ณุ

คณุสามารถเขา้ถงึและปรับเปลีย่นรปูแบบและการตัง้คา่ของ Mail for Exchange ในการตัง้
คา่ขอ้ความ

70 ขอ้ความ



การดขูอ้ความบนซมิการด์
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > ขอ้ความซมิ

กอ่นทีค่ณุจะสามารถดขูอ้ความในซมิได ้คณุตอ้งคัดลอกขอ้ความดังกลา่วไปยังแฟ้มขอ้มลู
ในโทรศัพทข์องคณุกอ่น

1 เลอืก ตวัเลอืก > เลอืก/ไมเ่ลอืก > เลอืก หรอื เลอืกท ัง้หมด เพือ่เลอืกขอ้ความ
2 เลอืก ตวัเลอืก > คดัลอก รายการแฟ้มขอ้มลูจะเปิดขึน้
3 ในการเริม่การคัดลอก เลอืกแฟ้มขอ้มลู ในการดขูอ้ความ ใหเ้ปิดแฟ้มขอ้มลู

ขอ้ความจากระบบ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > ขอ้ความจากระบบ

ขอ้ความจากระบบ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ชว่ยใหค้ณุสามารถรับขอ้ความในหัวขอ้
ตา่งๆ เชน่ สภาพอากาศหรอืสภาพจราจร จากผูใ้หบ้รกิารของคณุได ้โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
เกีย่วกบัหวัขอ้ทีม่ใีหบ้รกิารและหมายเลขหัวขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง บรกิารนีอ้าจไมม่ใีนบางภมูภิาค

คาํส ัง่บรกิาร
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > คาํส ัง่บรกิาร

คําส่ังบรกิาร (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ทําใหค้ณุสามารถป้อนและสง่คําขอบรกิาร
(หรอืเรยีกวา่คําสัง่ USSD) เชน่ คําสัง่การใชสํ้าหรับบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย ไปยังผู ้
ใหบ้รกิารของคณุได ้บรกิารนีอ้าจไมม่ใีนบางภมูภิาค

การต ัง้คา่ขอ้ความ
การตัง้คา่ตา่งๆ อาจไดรั้บการกําหนดคา่ไวใ้นโทรศัพทข์องคณุแลว้ หรอืคณุอาจไดรั้บการ
ตัง้คา่ในรปูแบบขอ้ความ ในการป้อนการตัง้คา่ดว้ยตนเอง ใหป้้อนขอ้มลูในชอ่งทีช่อ่งที่
กํากบัดว้ย ตอ้งระบ ุหรอืเครือ่งหมายดอกจัน

ผูใ้หบ้รกิารอาจตัง้คา่จดุเชือ่มตอ่หรอืศนูยข์อ้ความบางรายการหรอืทัง้หมดใหก้บัโทรศัพท์
ของคณุไวล้ว่งหนา้แลว้ และคณุอาจไมส่ามารถเปลีย่นแปลง สรา้ง แกไ้ขหรอืลบคา่เหลา่นัน้
ได ้
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การต ัง้คา่ขอ้ความแบบตวัอกัษร
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ขอ้ความตวัอกัษร

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ศนูยข์อ้ความ  —  ดรูายการศนูยรั์บสง่ขอ้ความทีม่อียูทั่ง้หมดทีถ่กูกําหนดไวแ้ลว้
ศนูยข์อ้ความทีใ่ช ้ —  เลอืกศนูยรั์บสง่ขอ้ความทีใ่ชสํ้าหรับสง่ขอ้ความแบบตัวอกัษร
การเขา้รหสัอกัขระ  —  ในการใชก้ารแปลงตัวอกัษรเป็นระบบเขา้รหสัอืน่เมือ่เป็นไปได ้
เลอืก การสนบัสนุนทีล่ดลง
รบัรายงาน  — ขอใหเ้ครอืขา่ยสง่รายงานการสง่ขอ้ความตัวอกัษรทีค่ณุสง่ใหค้ณุทราบ
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
อายขุอ้ความ  — เลอืกระยะเวลาทีศ่นูยข์อ้ความจะสง่ขอ้ความของคณุใหมห่ากพยายามสง่
ครัง้แรกไมสํ่าเร็จ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) หากไมส่ามารถสง่ขอ้ความไปยังผูรั้บ
ภายในระยะเวลานีไ้ด ้ขอ้ความจะถกูลบออกจากศนูยข์อ้ความ
สง่ขอ้ความเป็น  — หากตอ้งการทราบวา่ศนูยข์อ้ความของคณุสามารถแปลงขอ้ความตัว
อกัษรเป็นรปูแบบอืน่ๆ เหลา่นีไ้ดห้รอืไม่ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ
การเชือ่มตอ่ทีเ่ลอืก  —  เลอืกการเชือ่มตอ่ทีจ่ะใช ้
ตอบผา่นศนูยเ์ดมิ  — ตอบกลับขอ้ความโดยใชห้มายเลขของศนูยข์อ้ความเดยีวกนั
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การต ัง้คา่ขอ้ความมลัตมิเีดยี
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ขอ้ความมลัตมิเีดยี

เลอืกจากรายการดังตอ่ไปนี้:
ขนาดรปูภาพ  — กําหนดขนาดของภาพในขอ้ความมัลตมิเีดยี
โหมดการสรา้ง MMS  — หากคณุเลอืก แนะนํา อปุกรณ์จะแจง้ใหท้ราบถา้คณุพยายามจะ
สง่ขอ้ความทีผู่รั้บอาจไมม่กีารสนับสนุน หากคณุเลอืก จํากดั เครือ่งจะป้องกนัไมใ่หค้ณุสง่
ขอ้ความทีอ่าจไมไ่ดรั้บการสนับสนุน หากตอ้งการรวมเนือ้หาไวใ้นขอ้ความโดยไมม่กีารแจง้
เตอืน ใหเ้ลอืก วา่ง
จดุเชือ่มตอ่ทีใ่ช ้ — เลอืกจดุเชือ่มตอ่ทีจ่ะใชเ้ป็นการเชือ่มตอ่ทีต่อ้งการ
การดงึมลัตมิเีดยี  — เลอืกวธิกีารรับขอ้ความทีต่อ้งการ หากม ีหากตอ้งการรับขอ้ความ
โดยอัตโนมัตใินเครอืขา่ยโฮมของคณุ ใหเ้ลอืก อตัโนมตัเิครอืขา่ยบา้น ภายนอกเครอืขา่ย
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โฮมของคณุ คณุไดรั้บการแจง้เตอืนวา่มขีอ้ความทีจ่ะดงึไดใ้นศนูยข์อ้ความมัลตมิเีดยี หาก
คณุเลอืก อตัโนมตัทิกุคร ัง้ โทรศัพทข์องคณุจะดําเนนิการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตทีใ่ชง้าน
อยูโ่ดยอตัโนมัตเิพือ่ดงึขอ้ความทัง้ในและนอกเครอืขา่ยโฮมของคณุ เลอืก ดว้ยตนเอง
เพือ่ดงึขอ้ความมัลตมิเีดยีจากศนูยข์อ้ความดว้ยตนเอง หรอื ปิด เพือ่ป้องกนัการรับขอ้ความ
มัลตมิเีดยีใดๆ การดงึขอ้มลูอตัโนมัตอิาจไมไ่ดรั้บการสนับสนุนในบางภูมภิาค
อนญุาตขอ้ความนรินาม  — ปฏเิสธขอ้ความจากผูส้ง่ทีไ่มร่ะบนุาม
รบัโฆษณา  — รับโฆษณาทีเ่ป็นขอ้ความมลัตมิเีดยี (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
รบัรายงาน  — แสดงสถานะของขอ้ความทีส่ง่ในบันทกึ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
ปฏเิสธการสง่รายงาน  — ป้องกนัไมใ่หโ้ทรศัพทข์องคณุสง่รายงานการสง่ของขอ้ความที่
ไดรั้บ
อายขุอ้ความ  — เลอืกระยะเวลาทีศ่นูยข์อ้ความจะสง่ขอ้ความของคณุใหมห่ากพยายามสง่
ครัง้แรกไมสํ่าเร็จ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) หากไมส่ามารถสง่ขอ้ความไปยังผูรั้บ
ภายในระยะเวลานีไ้ด ้ขอ้ความจะถกูลบออกจากศนูยข์อ้ความ

โทรศัพทจํ์าเป็นตอ้งใชก้ารสนับสนุนของเครอืขา่ยเพือ่ระบวุา่มกีารรับหรอือา่นขอ้ความทีส่ง่
แลว้ ขอ้มลูนีอ้าจเชือ่ถอืไมไ่ดใ้นบางครัง้ขึน้อยูก่บัเครอืขา่ยและสถานการณ์อืน่ๆ

การต ัง้คา่อเีมล
การจดัการศนูยฝ์ากขอ้ความ
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > อเีมล

ในการเลอืกศนูยฝ์ากขอ้ความทีค่ณุตอ้งการใชเ้พือ่สง่และรับอเีมล  เลอืก ศนูยฝ์าก
ขอ้ความทีใ่ช ้และศนูยฝ์ากขอ้ความ

ในการลบศนูยฝ์ากขอ้ความและขอ้ความในนัน้ออกจากโทรศัพทข์องคณุ  เลอืก ศนูยฝ์าก
ขอ้ความ แตะทีศ่นูยฝ์ากขอ้ความทีจ่ะลบออก หากยังไมม่กีารไฮไลตไ์ว ้และเลอืก ตวั
เลอืก > ลบ

ในการสรา้งศนูยฝ์ากขอ้ความใหม่ เลอืก ศนูยฝ์ากขอ้ความ > ตวัเลอืก > ศนูยฝ์าก
ขอ้ความใหม ่ชือ่ทีค่ณุตัง้ใหศ้นูยฝ์ากขอ้ความใหมนั่น้จะแทนทีศ่นูยฝ์ากขอ้ความในหนา้
จอหลักของขอ้ความ คณุสามารถมศีนูยฝ์ากขอ้ความไดส้งูสดุ 6 ศนูย์
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เลอืก ศนูยฝ์ากขอ้ความ และศนูยฝ์ากขอ้ความเพือ่เปลีย่นการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ การตัง้คา่
ผูใ้ช ้การตัง้คา่การดงึขอ้มลู และการตัง้คา่การดงึขอ้มลูอัตโนมัติ

8. การปรบัต ัง้คา่โทรศพัทข์องคณุ

คณุสามารถปรับแตง่โทรศัพทข์องคณุไดโ้ดยการเปลีย่นหนา้จอหลัก แบบเสยีง หรอื
ลักษณะหนา้จอได ้

การเปลีย่นแปลงรปูลกัษณ์โทรศพัทข์องคณุ
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ สว่นบคุคล > ลกัษณะ

คณุสามารถใชลั้กษณะเพือ่เปลีย่นรปูลักษณ์ของหนา้จอ เชน่ ภาพพืน้หลัง และผังเมนูหลัก

ในการเปลีย่นลักษณะทีใ่ชสํ้าหรับแอปพลเิคชัน่ทัง้หมดในโทรศัพทข์องคณุ  เลอืก ท ัว่ไป
ในการดตูัวอยา่งลักษณะกอ่นเปิดใช  ้เลือ่นไปทีลั่กษณะ และรอสกัครู่ หากตอ้งการเปิดใช ้
งานลักษณะ ใหเ้ลอืกตวัเลอืก > ต ัง้ ลักษณะทีใ่ชง้านอยูจ่ะแสดงดว้ยสญัลักษณ์ 

ในการเปลีย่นเคา้โครงของเมนูหลัก เลอืก เมนู

ในการเปลีย่นรปูลักษณ์ของหนา้จอหลัก เลอืก ลกัษณะ น. จอหลกั

ในการใชภ้าพพืน้หลังหรอืสไลดโ์ชวข์องภาพทีเ่ปลีย่นแปลงเป็นฉากหลังในหนา้จอหลัก
เลอืก ภาพพืน้หลงั > รปูภาพ หรอื สไลดโ์ชว์

ในการเปลีย่นภาพทีแ่สดงบนหนา้จอหลักเมือ่รับสาย เลอืก ภาพการโทร

รปูแบบ
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ สว่นบคุคล > รปูแบบ

คณุสามารถใชรู้ปแบบเพือ่ตัง้คา่ เสยีง ขอ้ความ เสยีงอืน่ๆ คําสัง่เสยีงคอืชือ่ของแอปพลิ
เคชัน่หรอืรปูแบบทีป่รากฏในรายการ ในรปูแบบท่ัวไป จะแสดงเฉพาะวันที่
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ในการเปลีย่นโปรไฟล ์เลือ่นไปทีโ่ปรไฟล ์และเลอืก ตวัเลอืก > ใชง้าน

ในการเปลีย่น เลือ่นและเลอืก ตวัเลอืก > ปรบัต ัง้คา่ ในการเปลีย่นแปลงการตัง้ค่า ให ้
เลอืก >

ตัง้โปรไฟลใ์หใ้ชง้านจนถงึ 24 ชัว่โมงถัดไป เลือ่นไปทีโ่ปรไฟล ์เลอืก ตวัเลอืก > ต ัง้เวลา
และตัง้เวลา เมือ่หมดเวลา โปรไฟลจ์ะเปลีย่นกลับไปทีอ่นัเดมิ เมือ่กําหนดเวลาไว ้  จะ
แสดงทีห่นา้จอ รปูแบบออฟไลนกํ์าหนดไมไ่ด ้

ในการสรา้งใหม่ เลอืก ตวัเลอืก > สรา้งใหม่

9. แฟ้มขอ้มลูเพลง

เครือ่งเลน่เพลง
เครือ่งเลน่เพลงรองรับรปูแบบไฟลต์า่งๆ เชน่ AAC AAC+ eAAC MP3 และ WMA เครือ่งเลน่
เพลงไมร่องรับคณุสมบัตทิัง้หมดของรูปแบบไฟลห์รอืความหลากหลายของรปูแบบไฟลท์กุ
ประเภท

และคณุสามารถใชเ้ครือ่งเลน่เพลงฟังพอดแคสตต์า่งๆ ไดเ้ชน่กัน พอดแคสตค์อื วธิกีารนํา
เสนอเสยีงและเนือ้หาของวดิโีอผา่นอนิเทอรเ์น็ตโดยใชเ้ทคโนโลยี RSS หรอื Atom เพือ่
เลน่บนอปุกรณ์เคลือ่นทีแ่ละคอมพวิเตอร์

การเลน่เพลงหรอืพอดแคสต์
หากตอ้งการเปิดเครือ่งเลน่เพลง เลอืก เมนู > เพลง > เครือ่งเลน่

คณุอาจตอ้งรเีฟรชคลังเพลงและพอดแคสตห์ลังจากอพัเดตการเลอืกเพลงหรอืพอดแคสต์
ในโทรศัพทข์องคณุ ในการเพิม่รายการทัง้หมดลงในคลัง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > รเีฟรชคลงั

ในการเลน่เพลงหรอืพอดแคสต์:

1 เลอืกประเภทเพือ่สํารวจเพลงหรอืพอดแคสตท์ีค่ณุตอ้งการฟัง
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2 หากตอ้งการเลน่เพลงหรอืพอดแคสต์ ใหเ้ลอืกจากรายการ

หากตอ้งการหยดุเลน่ชัว่คราว ใหแ้ตะที ่  และหากตอ้งการเลน่ตอ่ ใหแ้ตะที ่

หากตอ้งการกรอไปขา้งหนา้อยา่งรวดเร็วหรอืกรอกลับ  ใหแ้ตะคา้งไวท้ี ่  หรอื 

หากตอ้งการไปทีร่ายการถดัไป ใหแ้ตะที ่  หากตอ้งการกลับไปยังจดุเริม่ตน้ของรายการ
ใหแ้ตะที ่  ในการขา้มไปยังรายการกอ่นหนา้ ใหแ้ตะที ่  อกีครัง้ภายใน 2 วนิาทหีลัง
จากเพลงหรอืพอดแคสตไ์ดเ้ริม่ตน้ขึน้

หากตอ้งการเปิดหรอืปิดการเลน่แบบสุม่ ( ) ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เลน่แบบสุม่

หากตอ้งการเลน่ซ้ํารายการปัจจบัุน ( ) รายการทัง้หมด ( ) หรอืปิดการเลน่ซ้ํา ใหเ้ลอืก
ตวัเลอืก > เลน่ซํา้

หากคณุเลน่พอดแคสต ์โหมดการสบัเปลีย่นและเลน่ซ้ําจะปิดโดยอตัโนมัติ
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หากตอ้งการปรับระดับเสยีง ใหก้ดปุ่ มปรับระดับเสยีง

ในการแกไ้ขแบบเสยีงในการเลน่เพลง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > อคีวอไลเซอร์

ในการแกไ้ขความสมดลุและสเตอรโิออมิเมจ หรอืปรับปรงุเสยีงเบส ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
การต ัง้คา่

หากตอ้งการกลับสูห่นา้จอหลัก และใหเ้ครือ่งเลน่ทํางานอยูเ่ป็นพืน้หลัง ใหก้ดปุ่ มจบการ
ทํางาน

หากตอ้งการปิดเครือ่งเลน่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ออก

รายการเพลง
เลอืก เมนู > เพลง > เครือ่งเลน่ และ รายการเลน่

หากตอ้งการดรูายละเอยีดของรายการเพลง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ขอ้มลูรายการเลน่

สรา้งรายการเลน่
1 เลอืก ตวัเลอืก > รายการเลน่ใหม่
2 ป้อนชือ่รายการเพลง และเลอืก ตกลง
3 หากตอ้งการเพิม่เพลงทันที ใหเ้ลอืก ใช ่หรอืหากตอ้งการเพิม่เพลงในภายหลัง ให ้

เลอืก ไม่
4 หากคณุเลอืก ใช ่ใหเ้ลอืกศลิปินเพือ่คน้หาเพลงทีค่ณุตอ้งการเพิม่ในรายการเพลง

เลอืก เพิม่ เพือ่เพิม่รายการ
หากตอ้งการแสดงรายการเพลงใตช้ือ่ศลิปิน ใหเ้ลอืก ขยาย หากตอ้งการซอ่นรายการ
เพลง ใหเ้ลอืก ยอ่

5 เมือ่เลอืกเสร็จแลว้ ใหเ้ลอืก เรยีบรอ้ย
หากใสก่ารด์หน่วยความจําทีใ่ชร้่วมกนัไดไ้ว  ้รายการเพลงจะไดรั้บการจัดเก็บลงใน
การด์หน่วยความจํา
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ในการเพิม่เพลงอืน่ในภายหลัง ขณะดรูายการเพลง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เพิม่เพลง

ในการเพิม่เพลง อลับัม้ ศลิปิน ประเภท และผูเ้รยีบเรยีงไปไวท้ีร่ายการเพลงจากหนา้จอ
ตา่งๆ ของเมนูเพลง ใหเ้ลอืกเพลงทีต่อ้งการ แลว้เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่ไปทีร่ายการ
เลน่ > รายการทีจ่ดัเก็บไวแ้ลว้ หรอื รายการเลน่ใหม่

หากตอ้งการลบเพลงออกจากรายการเพลง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ลบ
การลบนีไ้มไ่ดเ้ป็นการลบเพลงออกจากเครือ่ง แตเ่ป็นเพยีงการลบออกจากรายการเพลง
เทา่นัน้

ในการจัดลําดับเพลงใหมใ่นรายการเพลง ใหเ้ลอืกเพลงทีค่ณุตอ้งการยา้ย แลว้เลอืก ตวั
เลอืก > จดัรายการเลน่ใหม่

ในการเลอืกนําเพลงไปวางไวต้รงตําแหน่งใหม่ ใหเ้ลอืกเพลงในตําแหน่งทีต่อ้งการ แลว้
เลอืก วาง

หากตอ้งการจบการจัดลําดับเพลงใหม่ ใหเ้ลอืก เรยีบรอ้ย

พอดแคสต์
เลอืก เมนู > เพลง > เครือ่งเลน่ และ พอดแคสต์

เมนูพอดแคสตจ์ะแสดงพอดแคสตท์ีม่อียูใ่นโทรศัพท์

เอพโิซดของพอดแคสตม์สีามสถานะดังนี้ ไมเ่คยเลน่ เลน่บางสว่น และเลน่ทัง้หมด หากมี
การเลน่เอพโิซดบางสว่น เครือ่งจะเลน่เพลงจากจุดทีเ่ลน่ครัง้ลา่สดุในครัง้ตอ่ไปทีเ่ลน่ หาก
ยังไมเ่คยเลน่เอพโิซด หรอืมกีารเลน่เพยีงบางสว่น เครือ่งจะเริม่เลน่เพลงจากจดุเริม่ตน้

การถา่ยโอนเพลงจากคอมพวิเตอร์
คณุสามารถใชว้ธิตีอ่ไปนีใ้นการถา่ยโอนเพลง

• ในการตดิตัง้ Nokia Ovi Player เพือ่จัดการและจัดระเบยีบไฟลเ์พลงของคณุ ให ้
ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรสํ์าหรับพซีจีาก www.ovi.com และทําตามคําแนะนํา
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• หากตอ้งการดโูทรศัพทข์องคณุบนคอมพวิเตอรใ์นฐานะอปุกรณ์หน่วยความจําขนาด
ใหญท่ีค่ณุสามารถถา่ยโอนไฟลข์อ้มลูใดๆ ใหเ้ชือ่มตอ่ดว้ยสายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ช ้
งานรว่มกนัไดห้รอืการเชือ่มตอ่ Bluetooth หากคณุกําลังใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB ให ้
เลอืก อปุกรณ์จดัเก็บขอ้มลู เป็นโหมดการเชือ่มตอ่ ตอ้งมกีารด์หน่วยความจําใสไ่วใ้น
เครือ่งเรยีบรอ้ยแลว้

• หากตอ้งการซงิโครไนซเ์พลงดว้ย Windows Media Player ใหเ้ชือ่มตอ่สายเคเบลิ
ขอ้มลู USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้และเลอืก ถา่ยโอนสือ่ เป็นโหมดการเชือ่มตอ่ ตอ้งมี
การด์หน่วยความจําใสไ่วใ้นเครือ่งเรยีบรอ้ยแลว้

หากตอ้งการเปลีย่นโหมดการเชือ่มตอ่ USB เริม่ตน้ ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การ
เชือ่มตอ่ > USB > โหมดการเชือ่มตอ่ USB

Nokia Ovi Player
ดว้ย Nokia Ovi Player คณุสามารถดาวนโ์หลดเพลงจากเพลง Ovi ถา่ยโอนเพลงจากเครือ่ง
คอมพวิเตอรไ์ปยังโทรศัพทข์องคณุ และจัดการและจัดเรยีงไฟลเ์พลงของคณุได ้ในการ
ดาวนโ์หลด Nokia Ovi Player ใหไ้ปที ่www.ovi.com

คณุจําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพือ่ดาวนโ์หลดเพลง

การดาวนโ์หลด ถา่ยโอน และจดัการเพลงระหวา่งคอมพวิเตอรแ์ละโทรศพัทข์อง
คณุ
1 เปิด Nokia Ovi Player บนคอมพวิเตอรข์องคณุ หากคณุตอ้งการดาวนโ์หลดเพลง ให ้

ลงทะเบยีนหรอืลงชือ่เขา้ใช ้
2 เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอรด์ว้ยสายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ช ้

รว่มกนัได ้
3 หากตอ้งการเลอืกโหมดการเชือ่มตอ่บนโทรศัพทข์องคณุ ใหเ้ลอืก ถา่ยโอนสือ่

เพลง Ovi
คณุสามารถคน้หา เรยีกด ูซือ้ และดาวนโ์หลดเพลงสูโ่ทรศัพทข์องคณุไดด้ว้ยเพลง Ovi
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

เลอืก เมนู > เพลง > เพลง Ovi

แฟ้มขอ้มลูเพลง 79

http://www.ovi.com


ในการดาวนโ์หลดเพลง คณุตอ้งลงทะเบยีนใชบ้รกิารนีก้อ่น

การดาวนโ์หลดเพลงอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิ รวมทัง้มกีารรับสง่ขอ้มลูจํานวนมาก (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย) โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุเพือ่ขอขอ้มลูเกีย่วกบัการ
เรยีกเก็บคา่บรกิารรับสง่ขอ้มลู

ในการเขา้ใชเ้พลง Ovi คณุจะตอ้งมจีุดเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตทีถ่กูตอ้งในโทรศัพท์ เครือ่ง
อาจขอใหค้ณุเลอืกจดุเชือ่มตอ่ทีจ่ะใชเ้มือ่เชือ่มตอ่กบัเพลง Ovi

การเลอืกจดุเชือ่มตอ่
เลอืก จดุเชือ่มตอ่ทีต่ ัง้ไว้

ความพรอ้มใชง้านและลักษณะทีป่รากฏของการตัง้คา่เพลง Ovi อาจแตกตา่งกนัไป
นอกจากนียั้งอาจมกีารกําหนดการตัง้คา่ไวล้ว่งหนา้  และคณุไมส่ามารถแกไ้ขการตัง้คา่นีไ้ด ้
ขณะทีเ่รยีกดเูพลง Ovi คณุสามารถแกไ้ขการตัง้คา่ตา่งๆ ได ้

การแกไ้ขการต ัง้คา่เพลง Ovi
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่

เพลง Ovi อาจไมม่ใีนบางประเทศหรอืบางภมูภิาค

Nokia Podcasting
คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ Nokia Podcasting (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) คน้หา
ตรวจหา สมัครขอรับบรกิาร และดาวนโ์หลดพอดแคสตโ์ดยวธิี OTA (Over the Air) ตลอด
จนเลน่ จัดการและใชพ้อดแคสตเ์สยีงและวดิโีอรว่มกนัดว้ยโทรศัพทข์องคณุ

การต ัง้คา่พอดแคสต์
หากตอ้งการเปิดพอดแคสตข์อง Nokia เลอืก เมน ู> เพลง > พอดแคสต์

กอ่นการใชโ้ปรแกรมพอดแคสตข์อง Nokia คณุตอ้งกําหนดการตัง้คา่เชือ่มตอ่และการ
ดาวนโ์หลด
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วธิกีารเชือ่มตอ่ทีแ่นะนําคอื WLAN โปรดตรวจสอบเงือ่นไขและคา่ธรรมเนยีมบรกิารขอ้มลู
จากผูใ้หบ้รกิารของคณุ กอ่นการใชว้ธิกีารเชือ่มตอ่อืน่ ตัวอยา่งเชน่ โปรโมชัน่มอืถอืในอตัรา
คงทีอ่าจอนุญาตใหค้ณุถา่ยโอนขอ้มลูขนาดใหญ่ดว้ยคา่ธรรมเนยีมรายเดอืนอตัราเดยีว

การต ัง้คา่การเชือ่มตอ่
ในการแกไ้ขการตัง้คา่เชือ่มตอ่ เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ และเลอืกจาก
ตัวเลอืกตอ่ไปนี้
จดุเชือ่มตอ่ทีต่ ัง้ไว ้ — เลอืกจุดเชือ่มตอ่ทีจ่ะกําหนดการเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต
URL บรกิารคน้หา  — กําหนด URL บรกิารคน้หาพอดแคสตท์ีต่อ้งการใชใ้นการคน้หา

การต ัง้คา่ดาวนโ์หลด
ในการแกไ้ขการตัง้คา่ดาวนโ์หลด เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ดาวนโ์หลด และเลอืก
จากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
จดัเก็บไปที ่ — กําหนดตําแหน่งทีค่ณุตอ้งการจัดเก็บพอดแคสตข์องคณุ
ชว่งการอพัเดต  — กําหนดความถีใ่นการอพัเดตพอดแคสต์
วนัทีอ่พัเดตถดัไป  — กําหนดวันทีใ่นการอพัเดตอตัโนมัตคิรัง้ตอ่ไป
เวลาอพัเดตถดัไป  — กําหนดเวลาสําหรับการอพัเดตอตัโนมัตคิรัง้ตอ่ไป

การอพัเดตอตัโนมัตจิะเกดิขึน้เฉพาะเมือ่ไดเ้ลอืกจดุเชือ่มตอ่เริม่ตน้ทีกํ่าหนดไว  ้และ
โปรแกรมพอดแคสตข์อง Nokia กําลังทํางานอยู่ หากโปรแกรมพอดแคสตข์อง Nokia 
ไมไ่ดทํ้างาน การอพัเดตอตัโนมัตจิะไมเ่ริม่ตน้ขึน้
ขดีจํากดัดาวนโ์หลด (%)  — กําหนดเปอรเ์ซ็นตห์น่วยความจําทีต่อ้งการสํารองไว ้
สําหรับการดาวนโ์หลดพอดแคสต์
หากเกนิขดีจํากดั  — กําหนดสิง่ทีต่อ้งทําหากสิง่ทีด่าวนโ์หลดมขีนาดใหญก่วา่ขนาดของ
ดาวนโ์หลดทีจํ่ากัด

การตัง้คา่แอปพลเิคชัน่เพือ่ดงึพอดแคสตอ์ตัโนมัตอิาจเกีย่วขอ้งกบัการสง่ขอ้มลูจํานวนมาก
ผา่นระบบเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิาร โปรดตดิตอ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่บรกิารการสง่
ขอ้มลูไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

ในการเรยีกคนืการตัง้คา่เริม่ตน้ เลอืก ตวัเลอืก > เรยีกคนืคา่ทีต่ ัง้ไว ้ในหนา้จอการตัง้คา่
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การดาวนโ์หลดพอดแคสต์
เมือ่คณุสมคัรขอรับบรกิารพอดแคสตแ์ลว้ คณุจะสามารถดาวนโ์หลด เลน่ และจัดการภาค
ตา่งๆ ของพอดแคสตไ์ด ้

เลอืก เมนู > เพลง > พอดแคสต์

การดรูายการพอดแคสตท์ีส่มคัรขอรบับรกิาร
เลอืก พอดแคสต์

การดชูือ่ของแตล่ะภาค
เลอืกหวัเรือ่งพอดแคสต์
ภาค คอืไฟลส์ือ่โดยเฉพาะของพอดแคสต์

การเร ิม่ตน้ดาวนโ์หลด
เลอืกชือ่ของภาค
คณุสามารถดาวนโ์หลดไดห้ลายภาคในเวลาเดยีวกนั

การเร ิม่เลน่พอดแคสตก์อ่นดาวนโ์หลดเสร็จสมบรูณ์
เลอืกพอดแคสตค์า้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก เลน่ตวัอยา่ง

พอดแคสตท์ีด่าวนโ์หลดเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้จะถกูจัดเก็บไวใ้นโฟลเดอร์ พอดแคสต ์แตอ่าจ
ไมป่รากฏขึน้ทันที

วทิยุ
การฟงัวทิยุ
เลอืก เมนู > เพลง > วทิยุ

การทํางานของวทิยุ FM ขึน้กบัสายเสาอากาศทีไ่มใ่ชเ่สาอากาศของโทรศัพทม์อืถอื  ดังนัน้
คณุตอ้งตอ่ชดุหฟัูงหรอือปุกรณ์เสรมิทีใ่ชง้านร่วมกนัไดเ้ขา้กบัเครือ่งโทรศัพทเ์พือ่การใช ้
งานวทิยุ FM ไดอ้ยา่งเหมาะสม

เมือ่คณุเปิดแอปพลเิคชัน่เป็นครัง้แรก คณุจะสามารถเลอืกปรับหาคลืน่สถานวีทิยใุนพืน้ทีไ่ด ้
โดยอัตโนมัติ
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หากตอ้งการฟังสถานกีอ่นหนา้หรอืถัดไป เลอืก  หรอื 

หากตอ้งการปิดเสยีงวทิยุ เลอืก 

เลอืก ตวัเลอืก และเลอืกจากรายการตอ่ไปนี้
สถาน ี — ดสูถานวีทิยทุีจั่ดเก็บไว ้
หมนุสถาน ี — คน้หาสถานวีทิยุ
จดัเก็บ  — บันทกึสถานวีทิยทุีจั่ดเก็บไว ้
ใชง้านลําโพง หรอื ยกเลกิใชง้านลําโพง — เปิดหรอืปิดเสยีงลําโพง
ความถีท่างเลอืก  — เลอืกวา่คุณตอ้งการใหว้ทิยคุน้หาคลืน่ความถี่ RDS สําหรับสถานทีี่
ชดัเจนกวา่โดยอตัโนมัตหิรอืไม่ หากระดับความถีเ่ริม่ลดลง
เลน่เป็นพืน้หลงั  — กลับสูห่นา้จอหลัก โดยใหเ้ครือ่งเลน่ทํางานอยูเ่ป็นพืน้หลัง

การจดัการสถานวีทิยุ
เลอืก เมนู > เพลง > วทิยุ

หากตอ้งการฟังสถานทีีจั่ดเก็บไว  ้เลอืก ตวัเลอืก > สถาน ีและเลอืกสถานจีากรายการ

หากตอ้งการลบหรอืเปลีย่นชือ่สถานี ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > สถาน ี> ตวัเลอืก > ลบ หรอื
เปลีย่นชือ่

ในการตัง้คา่ความถีท่ีต่อ้งการดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > หมนุสถาน ี> ตวัเลอืก >
หาคลืน่ดว้ยตนเอง

10. ศนูยว์ดิโีอ Nokia

คณุสามารถใชศ้นูยว์ดิโีอ Nokia (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ในการดาวนโ์หลดและ
สตรมีวดิโีอคลปิในแบบ OTA จากบรกิารวดิโีอทางอนิเทอรเ์น็ตทีใ่ชง้านร่วมกนัไดโ้ดยใช ้
การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตหรอื WLAN คณุยังสามารถถา่ยโอนวดิโีอคลปิจากคอมพวิเตอร์
ทีใ่ชร้ว่มกนัไดไ้ปยังโทรศัพทข์องคณุ และดคูลปิดังกลา่วในศนูยว์ดิโีอ
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การใชจ้ดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตในการดาวนโ์หลดวดิโีออาจเกีย่วขอ้งกบัการสง่ขอ้มลู
จํานวนมากผา่นระบบเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิาร โปรดตดิตอ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่
บรกิารการสง่ขอ้มลูไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

โทรศัพทข์องคณุอาจไดรั้บการกําหนดบรกิารไวล้ว่งหนา้แลว้

ผูใ้หบ้รกิารอาจใหบ้รกิารเนือ้หาฟรหีรอืคดิคา่ธรรมเนยีม โปรดตรวจสอบราคาไดใ้นบรกิาร
หรอืจากผูใ้หบ้รกิาร

การดแูละดาวนโ์หลดวดิโีอคลปิ
การเชือ่มตอ่กบับรกิารวดิโีอ
1 เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ศนูยว์ดิโีอ
2 ในการเชือ่มตอ่กบับรกิารเพือ่ตดิตัง้บรกิารวดิโีอ ใหเ้ลอืก เพิม่บรกิารใหม ่แลว้เลอืก

บรกิารวดิโีอทีต่อ้งการจากแคตตาล็อกบรกิาร

การดวูดิโีอคลปิ

ในการเรยีกดเูนือ้หาบรกิารวดิโีอทีต่ดิตัง้ไว  ้ใหเ้ลอืก ลงิคข์า่ววดิโีอ

เนือ้หาของบรกิารวดิโีอบางรายการไดรั้บการแบง่ออกเป็นประเภทตา่งๆ  ในการเรยีกดวูดิโีอ
คลปิ ใหเ้ลอืกประเภท

ในการคน้หาวดิโีอคลปิทีอ่ยูใ่นบรกิาร ใหเ้ลอืก คน้หาวดิโีอ ตัวเลอืกการคน้หาอาจไมม่อียู่
ในบางบรกิาร

วดิโีอคลปิบางไฟลส์ามารถเรยีกดขูอ้มลูแบบ OTA ได ้แตบ่างไฟลต์อ้งดาวนโ์หลดลงใน
โทรศัพทก์อ่น ในการดาวนโ์หลดวดิโีอคลปิ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ดาวนโ์หลด หากคณุออก
จากแอปพลเิคชัน่ การดาวนโ์หลดจะยังดําเนนิตอ่ไปโดยไมแ่สดงบนหนา้จอ วดิโีอคลปิที่
ดาวนโ์หลดจะถกูจัดเก็บไวใ้นวดิโีอของฉัน

ในการสตรมีวดิโีอคลปิหรอืดคูลปิทีด่าวนโ์หลด ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เลน่
ในขณะเลน่วดิโีอคลปิ หากตอ้งการใชปุ้่ มควบคมุสําหรับการควบคมุตัวเครือ่งเลน่ ใหแ้ตะที่
หนา้จอ
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ในการปรับความดัง ใหใ้ชปุ้่ มระดับเสยีง

คาํเตอืน:
การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจเป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ  ควรฟัง
เพลงในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
ดาวนโ์หลดตอ่  — เริม่การดาวนโ์หลดทีล่ม้เหลวหรอืพักไวต้อ่
ยกเลกิการดาวนโ์หลด  — ยกเลกิการดาวนโ์หลด
ดตูวัอยา่ง  — การการดตูัวอยา่งคลปิวดิโีอ ตัวเลอืกนีจ้ะใชง้านไดเ้มือ่มกีารสนับสนุนจากผู ้
ใหบ้รกิารเทา่นัน้
รายละเอยีดวดิโีอ  — ดขูอ้มลูเกีย่วกบัวดิโีอคลปิ
รเีฟรชรายการ  — รเีฟรชรายการวดิโีอคลปิ
เปิดลงิคใ์นเบราเซอร ์ — เปิดลงิคใ์นเว็บเบราเซอร์

กาํหนดเวลาดาวนโ์หลด

การตัง้คา่แอปพลเิคชัน่เพือ่ดาวนโ์หลดวดิโีอคลปิโดยอตัโนมัตอิาจเกีย่วขอ้งกบัการสง่
ขอ้มลูจํานวนมากผา่นเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิาร โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุเพือ่ขอ
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการสง่ขอ้มลู
ในการกําหนดตารางเวลาการดาวนโ์หลดอตัโนมัตสํิาหรับวดิโีอคลปิทีอ่ยูใ่นบรกิาร  ใหเ้ลอืก
ตวัเลอืก > กาํหนดเวลาดาวนโ์หลด
ศนูยว์ดิโีอจะดาวนโ์หลดวดิโีอคลปิใหมท่กุวนัตามเวลาทีค่ณุกําหนดไวโ้ดยอตัโนมัติ

ในการยกเลกิตารางเวลาดาวนโ์หลด ใหเ้ลอืก ดาวนโ์หลดดว้ยตนเอง เป็นวธิกีาร
ดาวนโ์หลด

ลงิคข์า่ววดิโีอ
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ศนูยว์ดิโีอ
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เนือ้หาของบรกิารวดิโีอทีต่ดิตัง้จะไดรั้บการเผยแพรโ่ดยใชล้งิคข์า่ว RSS ในการดแูละ
จัดการลงิคข์า่วของคณุ เลอืก ลงิคข์า่ววดิโีอ

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
การสมคัรลงิคข์า่ว  — ตรวจสอบการสมัครลงิคข์า่วปัจจบุนัของคณุ
รายละเอยีดลงิคข์า่ว  — ดขูอ้มลูเกีย่วกบัวดิโีอ
เพิม่ลงิคข์า่ว  — สมัครลงิคข์า่วใหม่ เลอืก ผา่นสารบบวดิโีอ เพือ่เลอืกลงิคข์า่วจากบรกิาร
ในสารบบวดิโีอ
รเีฟรชลงิคข์า่ว  — รเีฟรชเนือ้หาของลงิคข์า่วทัง้หมด
จดัการบญัชผีูใ้ช ้ — จัดการตัวเลอืกบัญชผีูใ้ชสํ้าหรับลงิคข์า่วเฉพาะ ถา้มี
ยา้ย  — ยา้ยวดิโีอคลปิไปยังตําแหน่งทีต่อ้งการ

หากตอ้งการดวูดิโีอทีม่อียูใ่นลงิคข์า่ว ใหเ้ลอืกลงิคข์า่วจากรายการ

วดิโีอของฉนั
วดิโีอของฉันเป็นทีจั่ดเก็บวดิโีอคลปิทัง้หมดในแอปพลเิคชัน่ศนูยว์ดิโีอ  คณุสามารถแสดง
รายการวดิโีอคลปิทีด่าวนโ์หลดและวดิโีอคลปิทีบ่ันทกึดว้ยกลอ้งโทรศัพทใ์นหนา้จอแยก
จากกนัได ้

1 ในการเปิดโฟลเดอรแ์ละดวูดิโีอคลปิ ใหเ้ลอืกโฟลเดอร ์ในขณะเลน่วดิโีอคลปิ หาก
ตอ้งการใชปุ้่ มควบคมุสําหรับการควบคมุเครือ่งเลน่ ใหแ้ตะทีห่นา้จอ

2 ในการปรับระดับเสยีง ใหก้ดปุ่ มระดับเสยีง

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
ดาวนโ์หลดตอ่  — เริม่การดาวนโ์หลดทีล่ม้เหลวหรอืพักไวต้อ่
ยกเลกิการดาวนโ์หลด  — ยกเลกิการดาวนโ์หลด
รายละเอยีดวดิโีอ  — ดขูอ้มลูเกีย่วกบัวดิโีอคลปิ
คน้หา  — คน้หาวดิโีอคลปิ ป้อนคําทีใ่ชค้น้หาทีต่รงกับชือ่ของไฟล์
สถานะหนว่ยความจํา  — ดขูนาดของหน่วยความจําทีใ่ชไ้ปแลว้และหน่วยความจําทีเ่หลอื
อยู่
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เรยีงตาม  — จัดเรยีงวดิโีอคลปิ เลอืกประเภททีต่อ้งการ
ยา้ยและคดัลอก  — ยา้ยหรอืคัดลอกวดิโีอคลปิ เลอืก คดัลอก หรอื ยา้ย และตําแหน่งที่
ตอ้งการ

การโอนวดิโีอจากเครือ่งคอมพวิเตอร์
ถา่ยโอนคลปิวดิโีอของคณุไปยังศนูยว์ดิโีอจากโทรศัพทโ์ดยใชส้ายเคเบลิขอ้มลู  USB ทีใ่ช ้
รว่มกนัได ้ศนูยว์ดิโีอจะแสดงเฉพาะคลปิวดิโีอทีอ่ยูใ่นรูปแบบไฟลท์ีโ่ทรศัพทข์องคณุ
รองรับเทา่นัน้

1 หากตอ้งการดโูทรศัพทข์องคณุบนคอมพวิเตอรใ์นฐานะอปุกรณ์หน่วยความจําขนาด
ใหญท่ีค่ณุสามารถถา่ยโอนไฟลข์อ้มลูได  ้ใหเ้ชือ่มตอ่ดว้ยสายเคเบลิขอ้มลู USB

2 เลอืก อปุกรณ์จดัเก็บขอ้มลู เป็นโหมดการเชือ่มตอ่ คณุตอ้งมกีารด์หน่วยความจําที่
ใชร้ว่มกนัไดใ้สไ่วใ้นเครือ่ง

3 เลอืกคลปิวดิโีอทีค่ณุตอ้งการจะคัดลอกจากเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุ
4 ถา่ยโอนคลปิวดิโีอไปยัง E:\My Videos ในการด์หน่วยความจํา

คลปิวดิโีอทีถ่า่ยโอนแลว้จะปรากฏอยูใ่นโฟลเดอรว์ดิโีอของฉันในศนูยว์ดิโีอ  ไฟลว์ดิโีอ
ทีอ่ยูใ่นโฟลเดอรอ์ืน่ๆ ของโทรศัพทจ์ะไมแ่สดงขึน้

การต ัง้คา่ศนูยว์ดิโีอ
ในหนา้จอหลักของศนูยว์ดิโีอ เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ และเลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
การเลอืกบรกิารวดิโีอ  — เลอืกบรกิารวดิโีอทีค่ณุตอ้งการใหแ้สดงในศนูยว์ดิโีอ คณุยัง
สามารถเพิม่ ลบ แกไ้ข และดรูายละเอยีดของบรกิารวดิโีอได ้คณุไมส่ามารถแกไ้ขบรกิาร
วดิโีอทีต่ดิตัง้ไวก้อ่นหนา้แลว้ได ้
การต ัง้คา่การเชือ่มตอ่  — หากตอ้งการกําหนดปลายทางเครอืขา่ยทีใ่ชสํ้าหรับการเชือ่ม
ตอ่กบัเครอืขา่ย เลอืก การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย หากตอ้งการเลอืกการเชือ่มตอ่ดว้ยตัวเอง
ทกุครัง้ทีศ่นูยว์ดิโีอเปิดการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย เลอืก ถามทกุคร ัง้

ในการตัง้คา่ใหก้ารเชือ่มตอ่ GPRS เปิดหรอืปิด ใหเ้ลอืก ยนืยนัใหใ้ช ้GPRS

ในการตัง้คา่ใหบ้รกิารขา้มเครอืขา่ยเปิดหรอืปิด ใหเ้ลอืก ยนืยนัขา้มแดน
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การควบคมุโดยผูป้กครอง  — ตัง้คา่การจํากัดอายใุหก้บัวดิโีอ รหัสผา่นทีใ่ชค้อืรหัสเดยีว
กบัรหสัล็อคของอปุกรณ์ รหัสล็อคทีกํ่าหนดใหจ้ากโรงงานคอื 12345 ในบรกิารวดิโีอ
ออนดมีานด ์จะมกีารซอ่นวดิโีอทีม่ขีดีจํากดัอายเุทา่กนัหรอืสงูกวา่ทีค่ณุตัง้ไว ้
หนว่ยความจําทีต่อ้งการ  — เลอืกวา่จะจัดเก็บวดิโีอทีด่าวนโ์หลดไวใ้นหน่วยความจํา
โทรศัพทห์รอืในการด์หน่วยความจําทีใ่ชร้่วมกนัได ้
ภาพยอ่  — เลอืกวา่จะดาวนโ์หลดหรอืดภูาพขนาดยอ่ในลงิคข์า่วทางวดิโีอ

11. กลอ้ง

โทรศัพทข์องคณุรองรับความละเอยีดในการถา่ยภาพ 2048x1536 พกิเซล ความละเอยีด
ภาพในคูม่อืนีอ้าจแตกตา่งจากทีป่รากฏจรงิ

เปิดใชก้ลอ้ง

ในการเปิดใชก้ลอ้ง กดปุ่ มจับภาพ

จบัภาพ
การควบคมุและเครือ่งหมายตา่งๆ บนหนา้จอสําหรบัการถา่ยภาพนิง่
ชอ่งมองภาพนิง่จะแสดงตัวเลอืกตอ่ไปนี้

1 สญัลักษณ์โหมดถา่ยภาพ
2 ตัวเลือ่นการซมู หากตอ้งการเปิดหรอืปิดตัวเลือ่นการซมู ใหแ้ตะทีห่นา้จอ
3 ไอคอนถา่ยภาพ แตะเพือ่ถา่ยภาพ
4 โหมดแฟลช แตะเพือ่เปลีย่นการตัง้คา่
5 การตัง้คา่การถา่ยภาพ แตะเพือ่เปลีย่นการตัง้คา่
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6 สญัลักษณ์แสดงระดับประจแุบตเตอรี่
7 สญัลักษณ์ความละเอยีดของภาพ
8 ตัวนับภาพ (จํานวนภาพโดยประมาณทีค่ณุสามารถถา่ยภาพไดโ้ดยการใชก้ารตัง้คา่

คณุภาพปัจจบุันของภาพและหน่วยความจําทีใ่ชไ้ด )้
9 หน่วยความจําทีใ่ชอ้ยู่ ขึน้อยูกั่บการตัง้คา่โทรศัพทข์องคณุ โดยมตีัวเลอืกดังตอ่ไปนี้

หน่วยความจําโทรศัพท์ ( ) หรอืการด์หน่วยความจํา ( )
10 สญัลักษณ์แสดงสญัญาณ GPS

การต ัง้คา่การจบัภาพและบนัทกึ
ในการเปิดการตัง้คา่การจับภาพและบันทกึ กอ่นจับภาพหรอืบันทกึวดิโีอคลปิ เลอืก เมนู >
แอปพลฯิ > กลอ้ง และ 

หนา้จอการตัง้คา่การจับภาพและการบันทกึจะมทีางลัดเขา้สูร่ายการตา่งๆ  และการตัง้คา่
กอ่นการจับภาพหรอืบันทกึวดิโีอคลปิ

การตัง้คา่การจับภาพและบันทกึจะกลับสูก่ารตัง้คา่เริม่ตน้ หลังจากทีค่ณุปิดกลอ้ง

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

เลอืกฉาก

 หรอื  เปลีย่นไปมาระหวา่งโหมดวดิโีอและภาพ

 หรอื  แสดงหรอืซอ่นตารางของชอ่งมองภาพ (ภาพเทา่นัน้)

 เปิดใชง้านตัวจับเวลา (ภาพเทา่นัน้)

  เปิดใชง้านโหมดตอ่เนือ่ง (ภาพเทา่นัน้)

 เปิด คลังภาพ

การตัง้คา่รปูภาพ:

 เลอืกเอฟเฟ็กตส์ี
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 ปรับความสมดลุสขีาว เลอืกสภาพแสงปัจจบุัน ชว่ยใหป้รับสภีาพอยา่งถกูตอ้งสมจรงิ
มากขึน้

 ปรับการชดเชยแสง (ภาพเทา่นัน้) หากคณุถา่ยวตัถทุีม่ดืโดยมพีืน้หลังสวา่งมาก เชน่
ทา่มกลางหมิะ ปรับสภาพแสดงเป็น +1 หรอื +2 เพือ่ชดเชยสําหรับความสวา่งพืน้หลัง
สําหรับวตัถทุีส่วา่งและทีพ่ืน้หลังมดื ใหต้ัง้เป็น -1 หรอื -2

 ปรับความไวแสง (ภาพเทา่นัน้) เพิม่ความไวของแสงในบรเิวณทีม่แีสงนอ้ยเพือ่หลกี
เลีย่นภาพทีม่ดืเกนิไป และภาพทีเ่บลอ การเพิม่ความไวแสงอาจเพิม่ความเบลอของภาพ
ดว้ย

 ปรับความคมชดั (ภาพเทา่นัน้) ปรับความตา่งระหวา่งสว่นของภาพทีส่วา่งทีส่ดุและมดื
ทีส่ดุ

 ปรับความชดั (ภาพเทา่นัน้)

หนา้จออาจเปลีย่นใหต้รงกบัการตัง้คา่ทีค่ณุกําหนด

การตัง้คา่การจับภาพเป็นโหมดการถา่ยภาพเฉพาะ การสลับระหวา่งโหมดไมเ่ป็นการรเีซ็ต
การตัง้คา่ทีร่ะบุ

หากคณุเลอืกภาพใหม่ การตัง้คา่การจับภาพจะถกูแทนทีโ่ดยภาพทีเ่ลอืก คณุสามารถ
เปลีย่นการตัง้คา่การจับภาพ หลังการเลอืกภาพหากจําเป็น

การบันทกึภาพทีถ่า่ยไวอ้าจใชเ้วลานาน หากคณุเปลีย่นการตัง้คา่การซมู สภาพแสง หรอืสี

การถา่ยภาพ
เมือ่ถา่ยภาพ โปรดทราบวา่

• ควรใชม้อืทัง้สองขา้งถอืกลอ้งใหน้ิง่
• คณุภาพของภาพทีซ่มูดจิติอลจะดอ้ยกวา่ภาพทีไ่มไ่ดซ้มู
• กลอ้งจะเขา้สูโ่หมดประหยัดแบตเตอรีเ่มือ่ไมม่กีารใชง้านประมาณหนึง่นาที
• อยูใ่นระยะหา่งทีป่ลอดภัยเมือ่ใชแ้ฟลช อยา่ใชแ้ฟลชกบับคุคลหรอืสตัวเ์มือ่อยูใ่นระยะ

ใกล ้อยา่ปิดบังแฟลชขณะถา่ยภาพ
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1 ในการสลับจากโหมดวดิโีอไปทีโ่หมดภาพ หากจําเป็น เลอืก  > 
2 กดปุ่ มถา่ยภาพ หา้มยา้ยเครือ่งกอ่นบันทกึภาพ และแสดงภาพนัน้

การยอ่หรอืขยายขณะถา่ยภาพ
ใชต้ัวเลือ่นยอ่/ขยาย

การเปิดกลอ้งทิง้ไวใ้นพืน้หลงัและใชแ้อปพลเิคช ัน่อืน่
กดปุ่ มเมนู หากตอ้งการกลับไปใชก้ลอ้งถา่ยรปู ใหก้ดปุ่ มถา่ยภาพคา้งไว ้

หลงัการถา่ยภาพ
หลังจากทีค่ณุถา่ยภาพ เลอืกตัวเลอืกตอ่ไปนี้ (มใีหห้ากคณุเลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ >
แสดงภาพทีจ่บั > ใช)่:

  — สง่ภาพในขอ้ความอเีมลหรอืมัลตมิเีดยี หรอืผา่นวธิกีารเชือ่มตอ่ เชน่ การเชือ่มตอ่
Bluetooth

  — อปัโหลดภาพไปทีอ่ลับัม้ออนไลนท์ีร่องรับ
 ลบ  — ลบภาพ

การใชภ้าพเป็นภาพพืน้หลงัในหนา้จอหลกั
เลอืก ตวัเลอืก > ใชภ้าพ > ต ัง้เป็นภาพพืน้หลงั

การต ัง้ภาพเป็นภาพการโทรเร ิม่ตน้
เลอืก ตวัเลอืก > ใชภ้าพ > ต ัง้เป็นภาพการโทร

การกําหนดภาพใหก้บัรายชือ่
เลอืก ตวัเลอืก > ใชภ้าพ > กาํหนดใหร้ายชือ่

การกลบัไปทีช่อ่งมองภาพเพือ่ถา่ยภาพใหม่
กดปุ่ มถา่ยภาพ
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แฟลชและไฟวดิโีอ
กลอ้งของโทรศัพทม์แีฟลช LED สําหรับสภาพแสงนอ้ย

หากตอ้งการเลอืกโหมดแฟลชทีต่อ้งการ ใหเ้ลอืกสญัลักษณ์แสดงโหมดแฟลชปัจจบุัน ซึง่
เป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ตอ่ไปนี้ อตัโนมตั,ิ ลดจดุตาแดง, เปิด และ ปิด

โปรดหลกีเลีย่งการสมัผัสหลอด LED ของแฟลช หลอด LED อาจจะเกดิความรอ้นหลังจาก
ใชง้านเป็นระยะเวลานาน

อยูใ่นระยะหา่งทีป่ลอดภัยเมือ่ใชแ้ฟลช อยา่ใชแ้ฟลชกบับคุคลหรอืสตัวเ์มือ่อยูใ่นระยะใกล ้
อยา่ปิดบังแฟลชขณะถา่ยภาพ

การเพิม่ระดบัแสงเมือ่บนัทกึวดิโีอในบรเิวณทีม่แีสงนอ้ย
เลอืก 

ฉาก
ฉากจะชว่ยใหค้ณุคน้พบการตัง้คา่สแีละแสงทีถ่กูตอ้งสําหรับสภาวะการถา่ยภาพในขณะนัน้
การตัง้คา่สําหรับแตล่ะฉากจะถกูตัง้ตามลักษณะหรอืสภาพแวดลอ้มเฉพาะ

ฉากเริม่ตน้ในโหมดภาพและวดิโีอคอื อตัโนมตั ิ(แสดงดว้ย )

ในการเปลีย่นฉาก เลอืก  > โหมดฉาก และเลอืกฉาก

ในการทําใหฉ้ากของคณุเหมาะกบัสภาพแวดลอ้มใดสภาพแวดลอ้มหนึง่  เลอืก ผูใ้ช้
กาํหนด > เปลีย่น ในฉากทีผู่ใ้ชกํ้าหนดเอง คณุสามารถปรับการตัง้คา่สภาพแสงและสี
ตา่งๆ ได ้ในการคัดลอกการตัง้คา่ของฉากอืน่ เลอืก ตามโหมดฉาก และเลอืกฉากที่
ตอ้งการ ในการจัดเก็บการเปลีย่นแปลง และกลับสูร่ายการฉาก ใหเ้ลอืก กลบั ในการเปิดใช ้
ฉากของคณุ ใหเ้ลอืก ผูใ้ชก้าํหนด > เลอืก

ขอ้มลูทีต่ ัง้
โทรศัพทข์องคณุไมม่เีสาอากาศ GPS ภายใน ในการใชค้ณุสมบัตนิี้ ใชต้ัวรับสญัญาณ GPS
ทีร่องรับ (อปุกรณ์เสรมิขายแยกตา่งหาก)
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คณุสามารถเพิม่ขอ้มลูทีต่ัง้การถา่ยภาพใหก้บัรายละเอยีดไฟลข์องสิง่ทีถ่า่ยภาพ

คา่พกิดัทีต่ัง้อาจไมแ่สดงเนือ่งจากขอ้กําหนดในทอ้งถิน่

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > กลอ้ง

ในการเพิม่ขอ้มลูทีต่ัง้ใหก้บัสิง่ทีถ่า่ยไวทั้ง้หมด เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > แสดง
ขอ้มลู GPS > เปิด

อาจใชเ้วลานานหลายนาทเีพือ่รับพกิดัทีต่ัง้ของคณุ ความพรอ้มใชป้ระโยชนแ์ละคณุภาพ
ของสญัญาณ GPS จะไดรั้บผลกระทบจากทีต่ัง้ของคณุ อาคาร สิง่กดีขวางตามธรรมชาติ
และสภาพอากาศ หากคณุใชไ้ฟลร่์วมกนัซึง่มขีอ้มลูทีต่ัง้ และใชข้อ้มลูทีต่ัง้รว่มกนัดว้ย ทีต่ัง้
ของคณุอาจปรากฏใหบ้คุคลอืน่ทีด่ไูฟลไ์ด ้โทรศัพทต์อ้งใชบ้รกิารเครอืขา่ยเพือ่รับขอ้มลูที่
ตัง้

สัญลักษณ์ขอ้มลูทีต่ัง้:

  — ขอ้มลูทีต่ัง้ทีไ่มม่ใีหใ้ชง้าน GPS ทํางานอยูใ่นพืน้หลังเป็นเวลานานหลายนาที หาก
พบการเชือ่มตอ่ของดาวเทยีมและสญัลักษณ์เปลีย่นเป็น  ภายในเวลานัน้ ภาพทัง้หมดที่
บันทกึและวดิโีอคลปิทีบ่ันทกึไวร้ะหวา่งนัน้จะถกูแท็กตามขอ้มลูทีต่ัง้ GPS

  — ขอ้มลูทีต่ัง้ใชไ้ด ้ขอ้มลูทีตั่ง้ถกูเพิม่ในรายละเอยีดไฟล์

คณุเองก็อยูใ่นภาพไดโ้ดยใชต้วัจบัเวลา
ใชต้ัวจับเวลาเพือ่ทําใหก้ารถา่ยภาพชา้ลง และคณุสามารถใหม้ตีัวคณุเองอยูใ่นรูปภาพได ้

ในการตัง้ระยะหน่วงตัวจับเวลา เลอืก  >  และระยะหน่วงทีจํ่าเป็นกอ่นทีภ่าพจะถกูถา่ย

ในการเปิดใชง้านตัวจับเวลา เลอืก ใชง้าน ไอคอนนาฬกิาจับเวลาบนหนา้จอจะกะพรบิ และ
เวลาทีเ่หลอืจะปรากฏขึน้เมือ่ตัวนับเวลาดําเนนิการอยู่ กลอ้งจะถา่ยภาพหลังจากระยะหน่วง
ทีเ่ลอืกไวผ้า่นไป

ในการปิดตัวจับเวลา เลอืก  >  > 

กลอ้ง 93



เคล็ดลบั: เลอืก 2 วนิาท ีเพือ่ใหม้อืนิง่ขณะถา่ยภาพ

ถา่ยภาพแบบตอ่เนือ่ง
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > กลอ้ง

หากตอ้งการเริม่การถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบรวดเร็ว ใหเ้ลอืก เมนู > แอปพลฯิ > กลอ้ง และ
 > ตอ่เนือ่ง หากตอ้งการปิดหนา้ตา่งการตัง้คา่ ใหแ้ตะหนา้จอเหนอืหนา้ตา่งนัน้ กดปุ่ ม

จับภาพคา้งไว ้โทรศัพทจ์ะถา่ยภาพไปจนกวา่คณุจะปลอ่ยมอืจากปุ่ มหรอืจนกวา่หน่วยความ
จําจะเต็ม หากคุณกดปุ่ มจับภาพเป็นชว่งสัน้ๆ โทรศัพทจ์ะถา่ยภาพ 18 ภาพแบบตอ่เนือ่ง

ภาพทีถ่า่ยไวจ้ะไดรั้บการแสดงในแบบตาราง หากตอ้งการดภูาพ ใหเ้ลอืกภาพ หากตอ้งการ
กลับไปยังชอ่งมองภาพของโหมดตอ่เนือ่ง ใหก้ดปุ่ มจับภาพ

นอกจากนี้ คณุยังสามารถใชโ้หมดตอ่เนือ่งพรอ้มกบัตัวตัง้เวลาไดเ้ชน่กนั

หากตอ้งการปิดการใชโ้หมดตอ่เนือ่ง ใหเ้ลอืก  > ภาพเดีย่ว

การบนัทกึวดิโีอ
การบนัทกึวดิโีอคลปิ
1 หากจําเป็น ในการสลับจากโหมดรูปภาพไปใชโ้หมดวดิโีอ ใหเ้ลอืก  > 
2 ในการเริม่ตน้บันทกึ ใหก้ดปุ่ มถา่ยภาพ หรอืเลอืก  ไอคอนการบันทกึสแีดงจะปรากฏ
3 ในการหยดุบันทกึชัว่คราว ใหเ้ลอืก หยดุพกั ในการทําตอ่ ใหเ้ลอืก ทําตอ่ หากคณุ

หยดุการบันทกึชัว่คราวและไมไ่ดก้ดปุ่ มใดๆ ภายในหนึง่นาที การบันทกึจะหยดุลง
ในการยอ่หรอืขยาย ใหใ้ชปุ้่ มยอ่/ขยาย

4 เมือ่จะหยดุบันทกึ ใหก้ดปุ่ มจับภาพ คลปิวดิโีอจะถกูจัดเก็บโดยอตัโนมัตใิน คลังภาพ

ปุ่ มควบคมุและสญัลกัษณ์บนัทกึวดิโีอบนหนา้จอ
ชอ่งเล็งภาพวดิโีอแสดงสิง่ตอ่ไปนี้
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1 สญัลักษณ์โหมดจับภาพ
2 สญัลักษณ์เปิดการปิดเสยีง
3 ไอคอนจับภาพ เลอืกเพือ่บันทกึคลปิวดิโีอ
4 สญัลักษณ์ไฟวดิโีอ
5 การตัง้คา่การบันทกึ เลอืกเพือ่เปลีย่นแปลงการตัง้คา่
6 สญัลักษณ์ระดับประจแุบตเตอรี่
7 สญัลักษณ์คณุภาพวดิโีอ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่นี้ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >

การต ัง้คา่ > คณุภาพวดิโีอ
8 ประเภทไฟลค์ลปิวดิโีอ
9 เวลาบันทกึทีใ่ชไ้ด ้นอกจากนีข้ณะทีค่ณุบันทกึ สญัลักษณ์ความยาววดิโีอปัจจบัุนยัง

แสดงเวลาทีผ่า่นไปและเวลาทีเ่หลอือยู่
10 ตําแหน่งทีจั่ดเก็บคลปิวดิโีอไว ้
11 สญัลักษณ์สญัญาณ GPS

หลงัจากบนัทกึคลปิวดิโีอ
หลังจากทีค่ณุบันทกึคลปิวดิโีอ เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้ (ใชไ้ดเ้มือ่คณุเลอืก ตวัเลอืก >
การต ัง้คา่ > แสดงวดิโีอทีถ่า่ยไว ้> ใช)่

 เลน่  — เลน่คลปิวดิโีอทีค่ณุบันทกึไว ้

  — อปัโหลดภาพไปยังอลับัม้ออนไลนท์ีใ่ชไ้ด ้
 ลบ  — ลบคลปิวดิโีอ

หากตอ้งการกลับไปทีช่อ่งมองภาพเพือ่บันทกึคลปิวดิโีอใหม่ ใหก้ดปุ่ มจับภาพ
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12. คลงัภาพ

หากตอ้งการจัดเก็บและจัดเรยีงภาพ วดิโีอคลปิ คลปิเสยีง และลงิคก์ารสตรมีตา่งๆ ใหเ้ลอืก
เมน ู> คลงัภาพ

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเขา้ถงึภาพและการดวูดิโีอคลปิอยา่งรวดเร็ว ใหแ้ตะทีปุ่่ มสือ่ ( )
เพือ่เปิดแถบสือ่ และเลอืก 

การดแูละจดัเรยีงไฟล์
เลอืก เมนู > คลงัภาพ และเลอืกจากรายการตอ่ไปนี้

 ภาพและวดิโีอ  — ดภูาพในตัวดภูาพและวดิโีอในศนูยว์ดิโีอ
 เพลง  — เปิดเครือ่งเลน่เพลง

 คลปิเสยีง  — ฟังคลปิเสยีง
 สือ่อืน่  — ดกูารนําเสนอ

คณุสามารถเรยีกดู เปิด และสรา้งแฟ้มขอ้มลู พรอ้มทัง้เลอืก คัดลอก ยา้ย และเพิม่รายการ
ลงในแฟ้มขอ้มลูได ้

ไฟลท์ีจั่ดเก็บไวใ้นการด์หน่วยความจําทีใ่ชร้่วมกนัไดข้องคณุ (หากใสไ่ว)้ จะแสดงดว้ย
สัญลักษณ์ 

ในการเปิดไฟล ์ใหเ้ลอืกไฟลจ์ากรายการ วดิโีอคลปิและไฟลท์ีม่นีามสกลุเป็น .ram จะเปิด
และเลน่ในศนูยว์ดิโีอ แตเ่พลงและคลปิเสยีงจะเลน่ในเครือ่งเลน่เพลง

ในการคัดลอกหรอืยา้ยไฟลไ์ปยังการด์หน่วยความจํา (หากใสไ่ว)้ หรอืหน่วยความจําของ
โทรศัพท ์ใหเ้ลอืกไฟลท์ีต่อ้งการ ตวัเลอืก > จดัวาง > คดัลอก หรอื ยา้ย และจากตัว
เลอืกทีม่ี

ดภูาพและวดิโีอ
เลอืก เมนู > คลงัภาพ และ ภาพและวดิโีอ
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ตามคา่เริม่ตน้ ภาพ วดิโีอคลปิ และโฟลเดอรจ์ะถกูจัดเรยีงตามวนัทีแ่ละเวลา

หากตอ้งการเปิดไฟล ์ใหเ้ลอืกไฟลจ์ากรายการ หากตอ้งการขยายภาพ ใหใ้ชปุ้่ มระดับเสยีง

หากตอ้งการแกไ้ขวดิโีอคลปิหรอืภาพ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ข

เลอืก ตวัเลอืก > ใชไ้ฟล ์และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ต ัง้เป็นภาพพืน้หลงั  — ใชภ้าพเป็นภาพพืน้หลังในหนา้จอหลัก
ต ัง้เป็นภาพการโทร  — ตัง้คา่ภาพเป็นภาพสําหรับการโทรท่ัวไป
กาํหนดใหร้ายชือ่  — ตัง้คา่ภาพเป็นภาพการโทรสําหรับรายชือ่

แถบเครือ่งมอืชว่ยคณุเลอืกฟังกช์นัทีใ่ชง้านบอ่ยซึง่มภีาพ วดิโีอคลปิ และโฟลเดอร์

จากแถบเครือ่งมอื ใหเ้ลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
 สง่  — สง่ภาพหรอืวดิโีอคลปิ

 แกไ้ข  — แกไ้ขภาพหรอืวดิโีอคลปิ
 ลบ  — ลบภาพหรอืวดิโีอคลปิ

การจดัเรยีงภาพและวดิโีอคลปิ
เลอืก เมนู > คลงัภาพ

การสรา้งโฟลเดอรใ์หม่
เลอืก ภาพและวดิโีอ > ตวัเลอืก > ตวัเลอืกแฟ้มขอ้มลู > โฟลเดอรใ์หม่

การยา้ยไฟล์
เลอืกไฟล ์และ ตวัเลอืก > ตวัเลอืกแฟ้มขอ้มลู > ยา้ยไปโฟลเดอร์

13. การแบง่ดอูอนไลน์

เกีย่วกบัการแบง่ดอูอนไลน์
เลอืก เมนู > แบง่ดู
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เมือ่ใชก้ารแบง่ดอูอนไลน์ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) คณุจะสามารถประกาศภาพ
วดิโีอคลปิ และคลปิเสยีงจากเครือ่งโทรศัพทข์องคณุไปยังบรกิารการแบง่ดอูอนไลนท์ีใ่ช ้
รว่มกนัได ้เชน่ อลับัม้และบล็อก นอกจากนี้ คณุยังสามารถดแูละสง่ความคดิเห็นลงใน
ประกาศในบรกิารดังกลา่ว ตลอดจนดาวนโ์หลดเนือ้หาลงในโทรศัพท์ Nokia ทีใ่ชร่้วมกันได ้
ของคณุ

ประเภทเนือ้หาทีร่องรับและความพรอ้มใชง้านของบรกิารการแบง่ดอูอนไลนอ์าจแตกตา่ง
กนัไป

การสมคัรใชบ้รกิารแบง่ดอูอนไลน์
เลอืก เมนู > แบง่ดู

1 ไปทีเ่ว็บไซตข์องผูใ้หบ้รกิาร และตรวจสอบวา่โทรศัพท์ Nokia ของคณุใชง้านร่วมกบั
บรกิารนีไ้ดห้รอืไม่

2 สรา้งบัญชตีามคําแนะนําบนเว็บไซต์ คณุไดรั้บชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นทีจํ่าเป็นตอ่การตัง้
คา่โทรศัพทข์องคณุสําหรับบัญชนีี้

การเปิดใชบ้รกิาร
1 เลอืกบรกิารคา้งไว ้และจากเมนูป๊อปอพั ใหเ้ลอืก ทํางาน
2 ยอมใหโ้ทรศัพทเ์ปิดการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย หากเครือ่งขอ ใหเ้ลอืกจดุเชือ่มตอ่จาก

รายการ
3 ลงชือ่เขา้ใชบ้ญัชขีองคณุตามคําแนะนําบนเว็บไซตข์องผูใ้หบ้รกิาร

สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัความพรอ้มใชง้านและคา่ใชจ้า่ยของบรกิารจากบรษัิทภายนอก
ตลอดจนคา่บรกิารถา่ยโอนขอ้มลู โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุหรอืบรษัิทภายนอกที่
เกีย่วขอ้ง

การจดัการบญัชขีองคณุ

หากคณุตอ้งการดบูัญชขีองคณุ เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > บญัชขีองฉนั

หากตอ้งการสรา้งบัญชใีหม่ เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่บญัชใีหม่

98 การแบง่ดอูอนไลน์



หากตอ้งการเปลีย่นชือ่ผูใ้ชห้รอืรหสัผา่นสําหรับบัญชี เลอืกบัญชแีละ ตวัเลอืก > เปิด

หากตอ้งการตัง้บัญชนีีเ้ป็นบัญชเีริม่ตน้เมือ่มกีารสง่ประกาศจากโทรศัพทข์องคณุ  ใหเ้ลอืก
ตวัเลอืก > ต ัง้เป็นทีต่ ัง้ไว้

หากตอ้งการลบบัญชอีอก เลอืกบัญชแีละ ตวัเลอืก > ลบ

การสรา้งประกาศ
เลอืก เมนู > แบง่ดู

ในการประกาศรปูภาพหรอืวดิโีอคลปิของคณุไปยังบรกิาร ใหเ้ลอืกบรกิารคา้งไว ้และจาก
เมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก อพัโหลดใหม ่หากบรกิารแบง่ดอูอนไลนนั์น้มชีอ่งทางสําหรับ
ประกาศไฟล ์ใหเ้ลอืกชอ่งทางทีต่อ้งการ

ในการเพิม่รูปภาพ วดิโีอคลปิ หรอืคลปิเสยีงทีจ่ะประกาศ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เพิม่

เพิม่ชือ่เรือ่งหรอืคําอธบิายใหกั้บประกาศ ถา้มี

ในการเพิม่แท็กใหก้บัประกาศ ใหเ้ลอืก แท็ก:

ในการเปิดใชง้านการประกาศขอ้มลูทีต่ัง้ทีอ่ยูใ่นไฟล์ ใหเ้ลอืก ทีต่ ัง้:

ในการสง่ประกาศไปไวท้ีบ่รกิาร ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > อพัโหลด

การประกาศไฟลจ์ากคลงัภาพ 
คณุสามารถประกาศรปูภาพและวดิโีอคลปิของคณุจาก คลังภาพ ไปยังบรกิารแบง่ดู
ออนไลนไ์ด ้

1 เลอืก เมน ู> คลงัภาพ และเลอืกรปูภาพและวดิโีอคลปิทีจ่ะประกาศ
2 เลอืก ตวัเลอืก > สง่ > อพัโหลด เลอืกบัญชทีีต่อ้งการ
3 แกไ้ขการประกาศตามตอ้งการ
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4 เลอืก ตวัเลอืก > อพัโหลด

14. อนิเทอรเ์น็ต

เกีย่วกบัเว็บเบราเซอร์

 เลอืก เมนู > อนิเทอรเ์น็ต > เว็บ

ตดิตามขา่วสารและเยีย่มชมเว็บไซตโ์ปรดของคณุ คณุสามารถใชเ้ว็บเบราเซอรข์อง
โทรศัพทข์องคณุเพือ่ดเูว็บเพจบนอนิเทอรเ์น็ต

คณุตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตในการเรยีกดเูว็บ

การเรยีกดเูว็บ
เลอืก เมนู > อนิเทอรเ์น็ต > เว็บ

เคล็ดลบั: หากคณุไมม่แีผนขอ้มลูอตัราคงทีจ่ากผูใ้หบ้รกิารของคณุ หากตอ้งการประหยัด
คา่ใชโ้ทรศัพท ์คณุสามารถใช ้WLAN เพือ่เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตได ้

การไปทีเ่ว็บไซต์
เลอืกแถบทีอ่ยูเ่ว็บ ป้อนทีอ่ยูเ่ว็บ และเลอืก 

เคล็ดลบั: ในการคน้หาอนิเทอรเ์น็ต ใหเ้ลอืกแถบทีอ่ยูเ่ว็บ ป้อนคําคน้หา และเลอืกลงิคด์า้น
ลา่งแถบทีอ่ยูเ่ว็บ

การยอ่หรอืขยาย
แตะสองครัง้ทีห่นา้จอ

แคช คอื หน่วยความจําสําหรับจัดเก็บขอ้มลูไวช้ัว่คราว หากคณุพยายามเขา้ดหูรอืเขา้ดู
ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับทีต่อ้งใชร้หัสผา่น ใหล้บแคชของเครือ่งหลังการใชแ้ตล่ะครัง้ ขอ้มลู
หรอืบรกิารทีค่ณุเขา้ใชง้านจะถกูจัดเก็บไวใ้นหน่วยความจําแคช
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การลา้งแคช
เลอืก  >  > สว่นตวั > ลา้งขอ้มลูสว่นตวั > แคช

การเพิม่บุค๊มารค์
หากคณุมกัจะเยีย่มชมเว็บไซตเ์ดมิๆ อยูเ่สมอ ใหเ้พิม่เว็บไซตนั์น้ลงในมมุมองบุค๊มารค์ เพือ่
ใหค้ณุสามารถเขา้ใชไ้ดง้า่ย

เลอืก เมนู > อนิเทอรเ์น็ต > เว็บ

ขณะเรยีกดู ใหเ้ลอืก  > 

การไปทีเ่ว็บไซตท์ีบุ่ค๊มารค์ไวข้ณะทอ่งเว็บ
เลอืก  >  และเลอืกบุค๊มารค์

การสมคัรลงิคข์า่วทางเว็บ
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งเยีย่มชมเว็บไซตโ์ปรดบอ่ยๆ เพือ่ตดิตามวา่เว็บไซตนั์น้มอีะไรใหม่ คณุ
สามารถสมัครลงิคข์า่วและรับลงิคไ์ปยังเนือ้หาลา่สดุไดโ้ดยอตัโนมัติ

เลอืก เมนู > อนิเทอรเ์น็ต > เว็บ

โดยปกตลิงิคข์า่วบนหนา้เว็บจะแสดงดว้ย  ลงิคข์า่วใชใ้นการแบง่ปัน เชน่ หวัขอ้ขา่ว
ลา่สดุหรอืรายการบล็อกลา่สดุ

ไปทีบ่ล็อกหรอืเว็บเพจทีม่ลีงิคข์า่วทางเว็บ และเลอืก  >  และลงิคข์า่วทีต่อ้งการ

การอพัเดตลงิคข์า่ว
ในมมุมองลงิคข์า่วทางเว็บ ใหเ้ลอืกลงิคข์า่วคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก รเีฟรช

การต ัง้คา่ใหอ้พัเดตลงิคข์า่วโดยอตัโนมตั ิ
ในมมุมองลงิคข์า่ว เลอืกลงิคข์า่วคา้งไว ้และเลอืก แกไ้ข > อพัเดตอตัโนมตัจิากเมนูป็อป
อพั
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ตวัอกัษรทีอ่า่นไมอ่อกขณะเรยีกดเูว็บ
หากเครือ่งแสดงอกัขระทีไ่มส่ามารถอา่นออก ใหเ้ลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต > เว็บ และ

 >  > เพจ > การเขา้รหสัทีต่ ัง้ไว ้และการเขา้รหสัทีถ่กูตอ้งสําหรับชดุอกัขระของ
ภาษานัน้ๆ

15. การจดัตาํแหนง่

การหาตาํแหนง่ดว้ยโทรศพัทข์องคณุ
คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ตา่งๆ เชน่ ขอ้มลู GPS เพือ่หาตําแหน่งทีต่ัง้ของคณุ หรอืวดั
ระยะทางและพกิดั โดยแอปพลเิคชัน่เหล่านีต้อ้งมกีารเชือ่มตอ่ GPS

โทรศัพทข์องคณุไมม่เีสา GPS ภายใน ในการใชแ้อปพลเิคชัน่ทีต่อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่ GPS ให ้
ใชต้ัวรับ GPS ทีใ่ชร่้วมกนัได ้(อปุกรณ์เสรมิแยกจําหน่ายตา่งหาก) ใชก้ารเชือ่มตอ่
Bluetooth เพือ่เชือ่มตอ่กบัตัวรับสญัญาณ GPS

และคณุสามารถใชก้ารหาตําแหน่งโดยใชเ้ครอืขา่ยกบัโทรศัพทข์องคณุ

การจดัตําแหนง่ของเครอืขา่ย
คณุสามารถใชเ้ครอืขา่ยมอืถอืคน้หาตําแหน่งปัจจบุันของคณุ แมจ้ะอยูใ่นอาคาร วธิกีารนีจ้ะ
เร็วกวา่แตม่คีวามแมน่ยํานอ้ยกวา่ GPS และคณุไมส่ามารถใชตํ้าแหน่งนีเ้ป็นจดุเริม่ตน้ใน
การนําทางได ้

ในการใชเ้ครอืขา่ยมอืถอืเพือ่จัดตําแหน่ง เลอืกวธิจัีดตําแหน่งโดยใชเ้ครอืขา่ยในการตัง้คา่
อปุกรณ์

เกีย่วกบั GPS
Global Positioning System (GPS) ดําเนนิการโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมรกิา ซึง่เป็นผูรั้บผดิ
ชอบความถกูตอ้งแมน่ยําและการบํารงุรักษาแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ความถกูตอ้งแมน่ยําของขอ้มลู
ระบตํุาแหน่งสามารถไดรั้บผลกระทบจากการปรับดาวเทยีม GPS ทีก่ระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ
และสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามนโยบาย GPS ฝ่ายพลเรอืนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ
และกรมการวางแผนเพือ่การนําร่องระบบวทิยแุหง่รัฐบาลกลาง  ความถกูตอ้งแมน่ยํายังอาจ
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ไดรั้บผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณติทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพของดาวเทยีมดว้ย ความ
พรอ้มใชป้ระโยชนแ์ละคณุภาพของสญัญาณ GPS จะไดรั้บผลกระทบจากทีต่ัง้ของคณุ
อาคาร สิง่กดีขวางตามธรรมชาต ิและสภาพอากาศ บรเิวณในอาคารหรอืชัน้ใตด้นิอาจไมม่ี
สัญญาณ GPS และสญัญาณอาจออ่นลงเมือ่ผา่นวสัดตุา่งๆ เชน่ คอนกรตีหรอืโลหะ

GPS ไมส่ามารถนํามาใชเ้พือ่วดัตําแหน่งทีต่ัง้อยา่งละเอยีดแมน่ยําได  ้และคณุไมค่วรใช ้
ขอ้มลูทีต่ัง้จากเครือ่งรับ GPS และเครอืขา่ยวทิยเุซลลลูารเ์พยีงอยา่งเดยีวเพือ่หาตําแหน่ง
และนําทาง

มเิตอรวั์ดการเดนิทางอาจมขีอ้จํากดัดา้นความถกูตอ้งและขอ้ผดิพลาดในการปัดเศษ  ความ
ถกูตอ้งแมน่ยําอาจไดรั้บผลกระทบจากคณุภาพและบรกิารของสญัญาณ GPS

ขอ้มลูจดุพกิดัตา่งๆ ใน GPS จะแสดงโดยใชร้ะบบพกิดั WGS-84 สากล คณุสมบัตขิอ้มลูจดุ
พกิดัทีม่ใีหอ้าจแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาค

การตรวจสอบสถานะสญัญาณดาวเทยีม
โทรศัพทข์องคณุไมม่เีสา GPS ภายใน ในการใชแ้อปพลเิคชัน่ทีต่อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่ GPS ให ้
ใชต้ัวรับ GPS ทีใ่ชร่้วมกนัได ้(อปุกรณ์เสรมิแยกจําหน่ายตา่งหาก)

ในการตรวจสอบจํานวนดาวเทยีมทีต่ัวรับ GPS พบ และตัวรับ GPS ไดรั้บสัญญาณดาวเทยีม
หรอืไมนั่น้ ใหเ้ลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ทีต่ ัง้ และ ขอ้มลู GPS > ตาํแหนง่ > ตวัเลอืก >
สถานะดาวเทยีม

หากตัวรับ GPS พบดาวเทยีม แถบของดาวเทยีมตา่งๆ จะปรากฏในหนา้จอขอ้มลูดาวเทยีม
ยิง่แถบยาวมากแสดงวา่สญัญาณดาวเทยีมยิง่แรงมาก เมือ่ตัวรับ GPS ไดรั้บขอ้มลูจาก
สัญญาณดาวเทยีมในการคํานวณทีต่ัง้ของคณุเพยีงพอแลว้  แถบดังกลา่วจะเปลีย่นเป็น
สน้ํีาเงนิ
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ในการดตํูาแหน่งตา่งๆ ของดาวเทยีมทีพ่บ เลอืก เปลีย่น

ในเบือ้งตน้ตัวรับ GPS ตอ้งรับสญัญาณจากดาวเทยีมอยา่งนอ้ยสีด่วงเพือ่ใหส้ามารถคํานวณ
ทีต่ัง้ปัจจุบันของคณุได ้เมือ่มกีารคํานวณในเบือ้งตน้แลว้ ดาวเทยีมสามดวงอาจเพยีงพอที่
จะดําเนนิการคํานวณทีต่ัง้ของคณุตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม การคํานวณจะมคีวามแมน่ยํามากยิง่
ขึน้เมือ่พบดาวเทยีมเพิม่ขึน้

หากไมพ่บสัญญาณดาวเทยีม ใหคํ้านงึถงึสิง่ตอ่ไปนี้

• หากคณุอยูภ่ายในอาคาร ใหอ้อกไปกลางแจง้เพือ่ทีจ่ะไดรั้บสญัญาณทีด่ขี ึน้
• หากคณุอยูก่ลางแจง้ ใหย้า้ยไปยังพืน้ทีท่ีเ่ปิดโลง่มากขึน้
• หากสภาพอากาศไมด่ี สญัญาณความแรงอาจไดรั้บผลกระทบไปดว้ย
• ยานพาหนะบางคันใช หน าต างทีเ่ป นกระจกส ี(Athermic) ซึง่อาจป ดกนัสญัญาณ

ดาวเทยีมไว 

คาํขอตาํแหนง่
คณุอาจไดรั้บคําขอตําแหน่งจากบรกิารเครอืขา่ยเพือ่ขอรับขอ้มลูตําแหน่งของคณุ ผูใ้ห ้
บรกิารอาจใหบ้รกิารขอ้มลูตา่งๆ เกีย่วกบัขา่วสารในทอ้งถิน่ เชน่ สภาพอากาศหรอืสภาพ
การจราจร ตามตําแหน่งของโทรศัพทข์องคณุ

เมือ่คณุไดรั้บคําขอตําแหน่ง บรกิารทีส่ง่คําขอนีจ้ะปรากฏขึน้ เลอืก ยอมรบั เพือ่อนุญาตให ้
สง่ขอ้มลูตําแหน่ง หรอื ปฏเิสธ เพือ่ปฏเิสธคําขอ

สถานที่
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ทีต่ ัง้ และ สถานที่

ดว้ยแอปพลเิคชัน่สถานที่ คณุจะสามารถจัดเก็บขอ้มลูตําแหน่งของสถานทีเ่ฉพาะลงใน
โทรศัพทไ์ด ้คณุสามารถจัดเรยีงตําแหน่งทีจั่ดเก็บไวเ้ป็นประเภทตา่งๆ เชน่ ธรุกจิ และเพิม่
ขอ้มลูอืน่ๆ เชน่ ทีอ่ยู ่ใหกั้บตําแหน่งนัน้ได ้คณุสามารถใชส้ถานทีท่ีจั่ดเก็บไวก้บัแอปพลเิคชน่ั
ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้เชน่ ขอ้มลู GPS

ขอ้มลูจดุพกิดัตา่งๆ ใน GPS จะแสดงโดยใชร้ะบบพกิดั WGS-84 สากล

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
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ตาํแหนง่ใหม่  — สรา้งจดุสงัเกตใหม่ หากตอ้งการรอ้งขอพกิดัตําแหน่งปัจจบัุนของคณุ
เลอืก ตาํแหนง่ปจัจบุนัหากตอ้งการกรอกขอ้มลูพกิดัตําแหน่งดว้ยตนเอง เลอืก ป้อนดว้ย
ตนเอง
แกไ้ข  — แกไ้ขหรอืเพิม่ขอ้มลูใหก้บัสถานทีท่ีจั่ดเก็บไว  ้(เชน่ ทีอ่ยู่)
เพิม่ไปทีป่ระเภท  — เพิม่สถานทีไ่ปยังประเภทในสถานที่ เลอืกประเภททีค่ณุตอ้งการเพิม่
สถานที่
สง่  — สง่สถานทีห่นึง่หรอืหลายแหง่ไปยังอปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกนัได  ้สถานทีท่ีไ่ดรั้บจะอยูใ่น
โฟลเดอรถ์าดเขา้ในแอปพลเิคชัน่ขอ้ความ

คณุสามารถจัดเรยีงสถานทีข่องคณุลงในประเภททีกํ่าหนดไวล้ว่งหนา้  รวมทัง้สรา้งประเภท
ใหมไ่ด ้ในการแกไ้ขและสรา้งประเภทสถานทีใ่หม่ เปิดแท็บประเภท และเลอืก ตวัเลอืก >
แกไ้ขประเภท

ขอ้มลู GPS
ขอ้มลู GPS ไดรั้บการออกแบบขึน้เพือ่แสดงขอ้มลูแนะนําเสน้ทางไปยังปลายทางทีไ่ดเ้ลอืก
ไว ้แลขอ้มลูการเดนิทาง เชน่ ระยะทางโดยประมาณเมือ่ไปถงึปลายทางและระยะเวลาใน
การเดนิทางโดยประมาณ คณุยังสามารถดขูอ้มลูตําแหน่งของทีต่ัง้ปัจจบัุนของคณุ

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ทีต่ ัง้ และ ขอ้มลู GPS

การต ัง้คา่การจดัตําแหนง่
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ทีต่ ัง้ และ การจดัตําแหนง่

วธิจีดัตาํแหนง่
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
Bluetooth GPS  — ใชตั้วรับสญัญาณ GPS ภายนอกทีใ่ชง้านร่วมกนัไดก้บัการเชือ่มตอ่
Bluetooth
ผา่นเครอืขา่ย  — ใชข้อ้มลูจากเครอืขา่ยเซลลลูาร ์(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
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เซริฟ์เวอรต์าํแหนง่

ในการกําหนดจดุเชือ่มตอ่และเซริฟ์เวอรตํ์าแหน่งสําหรับวธิกีารระบตํุาแหน่งแบบใชเ้ครอื
ขา่ย เชน่ การระบตํุาแหน่งโดยใชเ้ครอืขา่ย เลอืก เซริฟ์เวอรต์าํแหนง่
เซริฟ์เวอรตํ์าแหน่งอาจไดรั้บการตัง้คา่ไวล้ว่งหนา้จากผูใ้หบ้รกิารของคณุ  และคณุอาจไม่
สามารถแกไ้ขการตัง้คา่ได ้

การต ัง้คา่สญัลกัษณ์

ในการเลอืกระบบการวดัทีค่ณุตอ้งการใชสํ้าหรับความเร็วและระยะทาง  เลอืก ระบบมาตร
วดั > เมตรกิ หรอื อมิพเิรยีล

ในการกําหนดรปูแบบทีใ่ชแ้สดงขอ้มลูพกัิดในอปุกรณ์ของคณุ เลอืก รปูแบบพกิดั และรปู
แบบทีต่อ้งการ

16. แผนที่

เกีย่วกบัแผนที่
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > แผนที่

 ดว้ยแผนที ่คณุจะสามารถดตํูาแหน่งทีต่ัง้ปัจจบุันของคณุบนแผนที่ เรยีกดแูผนทีข่อง
เมอืงหรอืประเทศตา่งๆ คน้หาสถานทีท่ีน่่าสนใจ วางแผนเสน้ทางจากตําแหน่งหนึง่ไปยังอกี
ตําแหน่งหนึง่ จัดเก็บตําแหน่งทีต่ัง้ตา่งๆ และสง่ไปยังโทรศัพทท์ีส่ามารถใชง้านร่วมกนัได ้
และคณุยังสามารถซือ้การบรกิารขอ้มลูจราจรและการนําทาง หากในประเทศหรอืภมูภิาค
ของคณุมกีารบรกิารนี้

การบรกิารบางอยา่งอาจไมส่ามารถใชไ้ดใ้นบางประเทศ และอาจมเีฉพาะในภาษาทีเ่ลอืกไว ้
เทา่นัน้ การบรกิารอาจขึน้อยูก่บัเครอืขา่ย. สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
เครอืขา่ยของคณุ
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โทรศัพทข์องคณุไมม่ตีัวรับสญัญาณ GPS ในตัวเครือ่ง ในการใชบ้รกิารแผนทีท่ีต่อ้งใชก้าร
เชือ่มตอ่ GPS ใหใ้ชเ้ครือ่งรับสัญญาณ GPS ภายนอกทีใ่ชง้านร่วมกนัได  ้(แยกขายตา่ง
หาก)

เมือ่คณุใชแ้ผนทีค่รัง้แรก คณุอาจตอ้งเลอืกจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพือ่ดาวนโ์หลดแผนที่

เมือ่คณุมกีารเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีใ่ชง้านอยูแ่ละเรยีกดแูผนทีบ่นหนา้จอ  แอปพลเิคชัน่จะทําการ
ดาวนโ์หลดแผนทีใ่หมโ่ดยอตัโนมัต ิหากคณุเรยีกดบูรเิวณทีแ่ผนทีซ่ ึง่ดาวนโ์หลดไวแ้ลว้ไม่
ครอบคลมุถงึ

เคล็ดลบั: คณุสามารถใชแ้ผนทีโ่ดยไมต่อ้งมกีารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตและเรยีกดแูผนทีท่ี่
จัดเก็บอยูใ่นเครือ่งหรอืในการด์หน่วยความจําของคณุ หากมใีนโทรศัพทข์องคณุ

หมายเหตุ: การดาวนโ์หลดเนือ้หา เชน่ แผนที,่ ภาพจากดาวเทยีม, ไฟลเ์สยีง, คูม่อื
หรอืขอ้มลูจราจรอาจทําใหม้กีารสง่ขอ้มลูจํานวนมาก (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การทําแผนทีเ่กอืบทัง้หมดนัน้จะไมถ่กูตอ้งแมน่ยําและไมเ่สร็จสมบรูณ์ในบางอาณาเขต
โปรดอยา่เชือ่ถอืตอ่แผนทีท่ีค่ณุดาวนโ์หลดมาเพือ่ใชใ้นโทรศัพทน์ีเ้พยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้

การเลือ่นไปมาในแผนที่
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > แผนที่

เมือ่มกีารเชือ่มตอ่ GPS อยู ่  จะแสดงทีต่ัง้ปัจจบุันของคณุบนแผนที่

ดทูีต่ ัง้ปจัจบุนัของคณุหรอืทีต่ ัง้สดุทา้ยทีค่ณุรูจ้กั
เลอืก 

การเลือ่นไปมาในแผนที่
ลากแผนที ่ตามคา่เริม่ตน้ แผนทีจ่ะหนัไปทางทศิเหนอื

เมือ่คณุเชือ่มตอ่กบัขอ้มลูทีใ่ชง้านอยูแ่ละเรยีกดแูผนทีบ่นหนา้จอ ระบบจะดาวนโ์หลด
แผนทีใ่หมโ่ดยอตัโนมัต ิหากคณุเรยีกดบูรเิวณทีไ่มค่รอบคลมุในแผนทีท่ีไ่ดด้าวนโ์หลดมา
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แลว้ แผนทีจ่ะไดรั้บการจัดเก็บไวใ้นหน่วยความจําของเครือ่งหรอืการด์หน่วยความจําทีใ่ช ้
รว่มกนัไดโ้ดยอตัโนมัต ิหากมใีนเครือ่งของคณุ

การขยายและยอ่บนแผนที่
เลอืก + และ -

การเปลีย่นประเภทของแผนที่
เลอืก ตวัเลอืก > โหมดแผนที่

การคน้หาทีต่ ัง้
คณุสามารถคน้หาทีอ่ยูเ่ฉพาะ สถานทีท่ีน่่าสนใจ และสถานทีอ่ืน่ๆ เชน่ โรงแรมและรา้น
อาหาร ได ้

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > แผนที่

การคน้หาทีอ่ยู่
1 เลอืก  > ทีอ่ยู่
2 เริม่ป้อนขอ้มลูทีจํ่าเป็น ตอ้งกรอกรายละเอยีดในชอ่งทีม่เีครือ่งหมายดอกจัน (*)
3 เลอืก ตวัเลอืก > คน้หา
4 เลอืกทีอ่ยูจ่ากรายการทีม่ขีอ้มลูตรงกนัทีป่รากฏ

การคน้หาสถานที่
1 เลอืก  > สถานที่
2 เลอืกจากประเภทเฉพาะ หรอืป้อนคําคน้หาและเลอืก คน้หา
3 เลอืกสถานทีจ่ากรายการทีม่ขีอ้มลูตรงกนัทีเ่สนอ

การวางแผนเสน้ทาง
คณุสามารถสรา้งเสน้ทางและดเูสน้ทางนัน้บนแผนทีไ่ด ้

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > แผนที่
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การสรา้งเสน้ทาง
1 แตะทีจ่ดุเริม่ตน้ของคณุบนแผนที ่หากตอ้งการเพิม่ปลายทางและทีต่ัง้เพิม่เตมิในเสน้

ทาง เลอืก เพิม่จดุเสน้ทางใหม่ หากคณุตอ้งการใชตํ้าแหน่งปัจจบุันของคณุเป็นจดุ
เริม่ตน้ ใหเ้พิม่ปลายทางลงในเสน้ทาง

2 แตะทีพ่ืน้ทีข่อ้มลูเหนอืแผนที่ และเลอืก เพิม่ในเสน้ทาง
3 เลอืก เพิม่จดุเสน้ทางใหม ่แลว้เพิม่ปลายทางและทีต่ัง้เพิม่เตมิในเสน้ทาง

การเปลีย่นลําดบัของทีต่ ัง้ในเสน้ทาง
แตะทีท่ีต่ัง้ และเลอืก ยา้ย แตะสถานทีท่ีค่ณุตอ้งการยา้ยทีต่ัง้ไป

การแสดงเสน้ทางบนแผนที่
เลอืก แสดงเสน้ทาง

การนําทางไปยงัปลายทาง
เลอืก แสดงเสน้ทาง > ตวัเลอืก > เร ิม่ขบัรถ หรอื เร ิม่เดนิ ในการทีจ่ะนําทางได ้คณุตอ้ง
ซือ้ใบอนุญาต

การจดัเก็บเสน้ทาง
เลอืก แสดงเสน้ทาง > ตวัเลอืก > จดัเก็บเสน้ทาง

การจดัเก็บและสง่ทีต่ ัง้
คณุสามารถจัดเก็บทีต่ัง้โปรดของคณุลงในอปุกรณ์ของคณุและสง่ไปยังอปุกรณ์ทีใ่ชง้าน
รว่มกนัได ้

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > แผนที่

การจดัเก็บทีต่ ัง้ลงในอปุกรณ์ของคณุ
แตะทีท่ีต่ัง้ แตะพืน้ทีข่อ้มลูเหนอืแผนที ่และเลอืก จดัเก็บ

การดทูีต่ ัง้ทีจ่ดัเก็บไวข้องคณุ
ในหนา้จอหลัก เลอืก ตวัเลอืก > รายการโปรด
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การสง่ทีต่ ัง้ไปยงัอปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกนัได้
แตะทีท่ีต่ัง้ และเลอืก สง่

การดรูายการทีค่ณุจดัเก็บไว้
คณุสามารถเรยีงลําดับทีต่ัง้และเสน้ทางทีค่ณุไดจั้ดเก็บไวใ้นอปุกรณ์ และดบูนแผนทีไ่ด ้
นอกจากนีค้ณุยังสามารถสรา้งชดุสะสมรายการสถานทีโ่ปรดของคณุ  เชน่ รา้นอาหารและ
พพิธิภัณฑ์

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > แผนที่

การดทูีต่ ัง้และเสน้ทางทีจ่ดัเก็บไว้
เลอืก ตวัเลอืก > รายการโปรด

การเรยีงลําดบัทีต่ ัง้ทีจ่ดัเก็บไว้
1 เลอืก ตวัเลอืก > รายการโปรด
2 ไปที ่สถานที่
3 เลอืก ตวัเลอืก > เรยีงลําดบั

การดทูีต่ ัง้บนแผนที่
1 เลอืก ตวัเลอืก > รายการโปรด > สถานที่
2 เลอืกทีต่ัง้
3 เลอืก แสดงบนแผนที่

การสรา้งชุดสะสม
เลอืก ตวัเลอืก > รายการโปรด > ตวัเลอืก > ชุดสะสมใหม่

การซงิโครไนซท์ีต่ ัง้โปรดของคณุกบัแผนที ่Ovi
เว็บไซต ์Ovi มบีรกิารผา่นอนิเทอรเ์น็ตที่ Nokia จัดให ้สว่นของแผนที ่Ovi จะมบีรกิารตา่งๆ
ทีเ่กีย่วขอ้งกับแผนที ่คณุสามารถซงิโครไนซท์ีต่ัง้ ชดุสะสม และเสน้ทางทีจั่ดเก็บไวข้อง
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คณุ กบัแผนที ่Ovi ได ้หากคณุมบีัญช ีNokia ใน Ovi ในการสรา้งบัญช ีโปรดไปที่
www.ovi.com

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > แผนที่

การซงิโครไนซร์ายการทีจ่ดัเก็บไวก้บัแผนที ่Ovi
เลอืก ตวัเลอืก > รายการโปรด > ซงิโครไนซด์ว้ย Ovi

การต ัง้คา่อปุกรณ์ใหซ้งิโครไนซร์ายการโดยอตัโนมตั ิ
เลอืก ตวัเลอืก > เครือ่งมอื > ต ัง้คา่ > การซงิโครไนซ ์> การซงิโครไนซ ์> เมือ่เปิด
และปิดเครือ่ง อปุกรณ์จะเริม่ซงิโครไนซเ์มือ่คณุเปิดและปิดแอปพลเิคชัน่แผนที่

การซงิโครไนซแ์ผนทีอ่าจเกีย่วขอ้งกบัการรับสง่ขอ้มลูจํานวนมากผา่นเครอืขา่ยของผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุเพือ่ขอขอ้มลูเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการสง่
ขอ้มลู

เดนิสูจ่ดุหมายปลายทางของคณุ
เมือ่คณุซือ้ใบอนุญาตสําหรับการนําทางคนเดนิเทา้ คณุสามารถสรา้งเสน้ทางทีร่วมถงึพืน้ที่
เดนิเทา้และสวนสาธารณะ รวมทัง้ใหค้วามสําคัญเป็นอนัดับแรกกับทางเดนิเทา้และถนนที่
เล็กกวา่ และละเวน้มอเตอรเ์วย์

คณุสามารถใชใ้บอนุญาตเพือ่รับบรกิารคน้หาทีป่รับปรุงใหมสํ่าหรับอปุกรณ์ของคณุ  หากมี
บรกิารนีใ้นประเทศหรอืภมูภิาคของคณุ บรกิารคน้หาทีป่รับปรงุใหมช่ว่ยใหค้ณุสามารถ
คน้หาขอ้มลูเกีย่วกับกจิกรรมและการทอ่งเทีย่วตา่งๆ ในทอ้งถิน่เมือ่คณุดําเนนิการคน้หา

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > แผนที่

การซือ้ใบอนญุาตสําหรบัการนําทางคนเดนิเทา้
เลอืก ตวัเลอืก > รา้นคา้และใบอนญุาต > ตวัเลอืก > รา้นคา้สําหรบัภมูภิาคอืน่ๆ >
ทกุภมูภิาค > โปรแกรมสํารวจเมอืง คณุสามารถชําระคา่ใบอนุญาตไดด้ว้ยบัตรเครดติ
หรอืในใบเรยีกเก็บเงนิคา่โทรศัพท์ หากผูใ้หบ้รกิารของคณุสนับสนุน
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การเร ิม่การนําทาง
แตะทีท่ีต่ัง้ แตะพืน้ทีข่อ้มลูเหนอืแผนที ่และเลอืก เดนิไปที่

ระยะหา่งจากจดุเริม่ตน้จนถงึจดุสิน้สดุของเสน้ทางเดนิเทา้จะจํากดัไวไ้มเ่กนิ  50 กโิลเมตร
(31 ไมล)์ และความเร็วทีใ่ชเ้ดนิทางตอ้งไมเ่กนิ 30 กม./ชม. (18 ไมล/์ชม.) ถา้ใชค้วามเร็ว
เกนิกวา่ทีกํ่าหนด การนําทางจะหยดุลงและจะกลับมาใชไ้ดใ้หมเ่มือ่ความเร็วลดลงอยูใ่นขดี
จํากดั

หากปลายทางอยูใ่นภมูปิระเทศทีม่สีภาพทรุกนัดาร จะมกีารแสดงเสน้ทางเป็นเสน้ตรงเพือ่
ระบทุศิทางการเดนิ

ไมม่เีสยีงแนะนําสําหรับการนําทางคนเดนิเทา้ แตอ่ปุกรณ์จะนําทางคณุดว้ยแบบเสยีงหรอื
การสัน่ประมาณ 20 เมตร (22 หลา) กอ่นทีจ่ะตอ้งเลีย้วหรอืกลับรถอกีครัง้ วธิกีารนําทางขึน้
อยูกั่บการตัง้คา่ของรูปแบบทีใ่ชง้านอยูใ่นอปุกรณ์ของคณุในขณะนัน้

การดภูาพรวมเสน้ทาง
เลอืก ตวัเลอืก > ภาพรวมเสน้ทาง

การหยดุการนําทาง
เลอืก หยดุ

ขบัรถสูจ่ดุหมายปลายทางของคณุ
คณุสามารถซือ้ใบอนุญาตสําหรับการนําทางโดยการเดนิเทา้หรอืรถยนต์ ใบอนุญาตนีใ้ชไ้ด ้
เฉพาะในภมูภิาคทีร่ะบแุละสามารถใชไ้ดใ้นพืน้ทีท่ีเ่ลอืกไวเ้ทา่นัน้

ในการชว่ยการนําทางและการขับรถ คณุยังมบีรกิารทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืเกีย่วกบัชอ่งทาง
เดนิรถและเตอืนขดีจํากดัความเร็ว หากมบีรกิารนีใ้นประเทศหรอืภมูภิาคของคณุ

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > แผนที่
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การซือ้ใบอนญุาต
เลอืก ตวัเลอืก > รา้นคา้และใบอนญุาต > รา้นคา้ และเลอืกตัวเลอืกการนําทางการขับ
รถสําหรับภมูภิาคของคณุ

การเร ิม่ตน้การนําทางทางรถยนต์
เลอืกทีต่ัง้ แตะพืน้ทีข่อ้มลูเหนอืแผนที ่และเลอืก ขบัไปยงั

เมือ่คณุใชก้ารนําทางทางรถยนตเ์ป็นครัง้แรก เครือ่งจะขอใหค้ณุเลอืกภาษาของเสยีง
แนะนํา และดาวนโ์หลดไฟลเ์สยีงแนะนําทีเ่กีย่วขอ้ง

หมายเหตุ: การดาวนโ์หลดเนือ้หา เชน่ แผนที,่ ภาพจากดาวเทยีม, ไฟลเ์สยีง, คูม่อื
หรอืขอ้มลูจราจรอาจทําใหม้กีารสง่ขอ้มลูจํานวนมาก (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

ในการสลับระหวา่งมมุมองตา่งๆ กนัระหวา่งการนําทาง ใหแ้ตะทีท่ีพ่ืน้ทีข่อ้มลูเหนอืแผนที่
และเลอืก มมุมอง 2D, มมุมอง 3D, มมุมองลกูศร หรอื ภาพรวมเสน้ทาง

การคน้หาเสน้ทางทางเลอืก
เลอืก ตวัเลอืก > เสน้ทางอืน่

การฟงัเสยีงแนะนําซํา้
เลอืก ตวัเลอืก > ทําซํา้

การปรบัระดบัเสยีงของเสยีงแนะนํา
เลอืก ตวัเลอืก > ระดบัเสยีง

การดรูะยะทางและระยะเวลาในการเดนิทาง
เลอืก ตวัเลอืก > แดชบอรด์

การหยดุการนําทาง
เลอืก หยดุ
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สิง่สําคัญอนัดับแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะใชแ้ผนที่ คอื ความปลอดภัยบนทอ้งถนน ผูข้ับขี่
ยานพาหนะไมค่วรใชบ้รกิารขณะขับรถ

การดขูอ้มลูการจราจรและความปลอดภยั
บรกิารขอ้มลูการจราจรตามเวลาจรงิจะใหข้อ้มลูเกีย่วกับสภาพการจราจรทีอ่าจสง่ผลตอ่การ
เดนิทางของคณุ คณุสามารถซือ้และดาวนโ์หลดบรกิารขอ้มลูการจราจรลงในอปุกรณ์ของ
คณุได ้หากมบีรกิารในประเทศหรอืภมูภิาคของคณุ

เมือ่คณุซือ้ใบอนุญาต ทีต่ัง้ของกลอ้งจับความเร็วจะปรากฏบนเสน้ทางของคณุระหวา่ง
การนําทางและการตดิตาม หากเปิดใชง้านคณุสมบัตนิีแ้ละมบีรกิารสําหรับประเทศหรอื
ภมูภิาคของคณุ เขตปกครองศาลบางแหง่ไมอ่นุญาตใหใ้ชห้รอืจํากดัการใชง้านขอ้มลูทีต่ัง้
ของกลอ้งจับความเร็ว Nokia ไมข่อรับผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งแมน่ยํา หรอืผลลัพธจ์ากการ
ใชข้อ้มลูทีต่ัง้ของกลอ้งจับความเร็ว

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > แผนที่

เนือ้หา เชน่ ภาพจากดาวเทยีม คูม่อื ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพอากาศและจราจร รวมทัง้บรกิารที่
เกีย่วขอ้งสรา้งขึน้โดยบรษัิทอืน่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบั Nokia เนือ้หาบางอยา่งอาจไมถ่กูตอ้ง
แมน่ยําและไมส่มบรูณ์ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร คณุจงึไมค่วรอา้งองิ
เนือ้หาทีก่ลา่วมาขา้งตน้และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งเพยีงอยา่งเดยีว

การซือ้ใบอนญุาตสําหรบับรกิารขอ้มลูจราจร
เลอืก ตวัเลอืก > รา้นคา้และใบอนญุาต > รา้นคา้ และเลอืกบรกิารขอ้มลูการจราจรใน
ภมูภิาคทีค่ณุอยู่

การดขูอ้มลูเกีย่วกบัสภาพการจราจร
ขณะทีนํ่าทางโดยทางรถยนต์ เลอืก ตวัเลอืก > ขอ้มลูจราจร สภาพจราจรจะแสดงบน
แผนทีเ่ป็นรปูสามเหลีย่มและเป็นเสน้ตรง

การดรูายละเอยีดและตวัเลอืกการเปลีย่นเสน้ทางใหม่ๆ  ทีเ่ป็นไปได้
เลอืก ตวัเลอืก > แสดงรายละเอยีด

การอพัเดตขอ้มลูจราจร
เลอืก อพัเดตขอ้มลูจราจร
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การต ัง้คา่อปุกรณ์ใหห้ลกีเลีย่งสภาพการจราจร
ในหนา้จอหลัก เลอืก ตวัเลอืก > เครือ่งมอื > ต ัง้คา่ > การนําทาง > เปลีย่นทางหลบ
การจราจร

17. การเชือ่มตอ่

โทรศัพทข์องคณุมตีัวเลอืกมากมายในการเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตหรอือปุกรณ่ื์อืน่ทีใ่ชง้าน
รว่มกนัไดห้รอืคอมพวิเตอร์

การเชือ่มตอ่ขอ้มลูและจดุเชือ่มตอ่
โทรศัพทส์นับสนุนการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) เชน่
GPRS ในเครอืขา่ย GSM

คณุยังสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลู WLAN การเชือ่มตอ่ LAN แบบไรส้าย สามารถทําไดท้ี
ละครัง้ แตส่ามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ไดห้ลายตัวในจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพยีงจดุเดยีว

ในการเชือ่มตอ่ขอ้มลู คณุจะตอ้งใชจ้ดุเชือ่มตอ่ คณุสามารถกําหนดชนดิตา่งๆ ของจดุเชือ่ม
ตอ่ไดด้ังนี้

• จดุเชือ่มตอ่ MMS ใชส้ง่และรับขอ้ความมัลตมิเีดยี
• จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต (IAP) เพือ่สง่และรับอเีมลและเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต

กรณุาตรวจสอบกบัผูใ้หบ้รกิารของคณุวา่ตอ้งใชจุ้ดเชือ่มตอ่ประเภทใดสําหรับการเขา้ใช ้
บรกิารทีค่ณุตอ้งการ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเพือ่ดขูอ้มลูเกีย่วกบัการใชง้านและการเป็น
สมาชกิบรกิารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต

การต ัง้คา่เครอืขา่ย
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > เครอืขา่ย

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

การเลอืกระบบ  — เลอืก อตัโนมตั ิเพือ่ตัง้คา่อปุกรณ์ใหค้น้หาและเลอืกเครอืขา่ยทีใ่ชง้าน
ได ้หรอื ดว้ยตนเอง เพือ่เลอืกเครอืขา่ยจากรายการดว้ยตัวเอง หากการเชือ่มตอ่กบัระบบ
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เครอืขา่ยทีเ่ลอืกไวเ้องสิน้สดุลง โทรศัพทจ์ะสง่เสยีงเตอืนขอ้ผดิพลาดนี้ และขอใหค้ณุ
เลอืกระบบอกีครัง้ ระบบทีเ่ลอืกจะตอ้งมขีอ้ตกลงเกีย่วกบัการโทรขา้มระบบกบัระบบเครอื
ขา่ยหลักของคณุ
แสดงขอ้มลูระบบ  — กําหนดใหเ้ครือ่งแสดงขอ้มลู เมือ่ใชใ้นระบบเครอืขา่ยโทรศัพทท์ีใ่ช ้
เทคโนโลยแีบบ Micro Cellular Network (MCN) และเพือ่ใชง้านการรับขอ้มลูโทรศัพท์

LAN ไรส้าย 
โทรศัพทเ์ครือ่งนีส้ามารถตรวจจับและเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยในพืน้ทีแ่บบไรส้าย  (WLAN)
เมือ่ใช ้WLAN คณุสามารถเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกับอนิเทอรเ์น็ตและอปุกรณ์ทีม่กีาร
สนับสนุน WLAN ทีใ่ชง้านรว่มกันได ้

เกีย่วกบั WLAN
ในการใชก้ารเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN) จะตอ้งมกีารเชือ่มตอ่ WLAN ดังกลา่วอยูใ่น
สถานทีท่ีค่ณุอยู่ และโทรศัพทข์องคณุจะตอ้งเชือ่มตอ่กบั WLAN ดังกลา่ว มกีารป้องกนั
WLAN บางรายการไว ้และคณุตอ้งใชค้ยีก์ารเขา้ใชจ้ากผูใ้หบ้รกิารเพือ่เชือ่มตอ่กบั WLAN
เหลา่นี้

หมายเหตุ: การใช ้WLAN อาจถกูจํากดัในบางประเทศ ตัวอยา่งเชน่ ในประเทศ
ฝร่ังเศส คณุไดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้WLAN เฉพาะในอาคารเทา่นัน้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรด
ตดิตอ่เจา้หนา้ทีใ่นทอ้งถิน่ของคณุ

คณุสมบัตทิีใ่ช ้WLAN หรอืทีไ่ดรั้บอนุญาตใหทํ้างานในพืน้หลังระหวา่งการใชค้ณุสมบัติ
อืน่ๆ จะทําใหส้ิน้เปลอืงแบตเตอรีม่ากขึน้และลดอายกุารใชง้านแบตเตอรีล่ง

โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนคณุสมบัต  ิWLAN ตอ่ไปนี:้

• มาตรฐาน IEEE 802.11b/g และมาตรฐาน WAPI
• ทํางานที ่2.4 GHz
• Wired Equivalent Privacy (WEP) ทีม่คียีไ์มเ่กนิ 128 บติ Wi-Fi Protected Access

(WPA) และวธิกีารตรวจสอบความถกูตอ้ง 802.1x สามารถใชฟั้งกช์นัเหลา่นีไ้ดต้อ่เมือ่
ไดรั้บการสนับสนุนจากเครอืขา่ยเทา่นัน้
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ขอ้สําคญั: ควรเปิดใชง้านการเขา้รหสัวธิใีดวธิหีนึง่ทีส่ามารถใชไ้ดเ้สมอ  เพือ่เพิม่
ความปลอดภัยเมือ่เชือ่มตอ่กบั LAN แบบไรส้าย การใชร้ะบบการเขา้รหสัจะชว่ยลดความ
เสีย่งจากการเขา้ใชข้อ้มลูของคณุโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตได ้

การเชือ่มตอ่ WLAN
ในการใชก้ารเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN) คณุตอ้งสรา้งจุดเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต (IAP)
สําหรับ WLAN ใชจ้ดุเชือ่มตอ่สําหรับแอปพลเิคชัน่ทีจํ่าเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

การเชือ่มตอ่ WLAN จะถกูสรา้งขึน้เมือ่คณุสรา้งการเชือ่มตอ่ขอ้มลูโดยใชจ้ดุเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ต WLAN การเชือ่มตอ่ WLAN ทีใ่ชง้านอยูจ่ะสิน้สดุลงเมือ่คณุตัดการเชือ่มตอ่
ขอ้มลู

คณุสามารถใช ้WLAN ในระหวา่งใชส้ายสนทนาหรอืเมือ่เปิดใชข้อ้มลูแพคเก็ต คณุสามารถ
เชือ่มตอ่กับอปุกรณ์ทีม่จีดุเชือ่มตอ่ WLAN ไดเ้พยีงจุดเดยีวในแตล่ะครัง้ แตแ่อปพลเิคชัน่
ตา่งๆ สามารถใชจ้ดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเดยีวกนั

เมือ่โทรศัพทข์องคณุใชร้ปูแบบออฟไลน์ คณุยังคงสามารถใชง้าน WLAN ได ้(ถา้ม)ี โปรด
ปฏบิัตติามขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัยทีม่ผีลบังคับใชเ้มือ่สรา้งและใชก้ารเชือ่มตอ่
WLAN

เคล็ดลบั: ในการตรวจสอบทีอ่ยู่ Media Access Control (MAC) เฉพาะทีร่ะบเุครือ่งของคณุ
ใหเ้ปิดแป้นหมนุ และป้อน *#62209526#

ตวัชว่ยสรา้ง WLAN
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > LAN ไรส้าย

ตัวชว่ยสรา้ง WLAN ชว่ยใหค้ณุเชือ่มตอ่กบั LAN ไรส้ายและจัดการกบัการเชือ่มตอ่ LAN ไร ้
สายของคณุ

หากการคน้หาพบ WLAN ในการสรา้งจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต (IAP) สําหรับการเชือ่มตอ่
และเริม่เว็บเบราเซอรโ์ดยใช ้IAP นี ้ใหเ้ลอืกการเชือ่มตอ่และ เร ิม่ตน้การเรยีกดเูว็บ
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หากคณุเลอืกเครอืขา่ย WLAN ทีม่กีารรับรอง เครือ่งจะใหค้ณุป้อนรหสัผา่นทีเ่กีย่วขอ้ง หาก
ตอ้งการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยทีถ่กูซอ่นไว  ้คณุตอ้งพมิพช์ือ่เครอืขา่ย (Service Set
Identifier, SSID) ทีถ่กูตอ้งกอ่น

หากคณุมเีว็บเบราเซอรท์ีกํ่าลังทํางานโดยใชก้ารเชือ่มตอ่  WLAN ทีใ่ชง้านอยูใ่นปัจจบุัน ใน
การกลับไปยังเว็บเบราเซอร์ เลอืก เรยีกดเูว็บตอ่ไป

ในการสิน้สดุการเชือ่มตอ่ทีใ่ชง้านอยู่ เลอืกการเชือ่มตอ่และ ตดัการเชือ่มตอ่ WLAN

จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต WLAN
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > LAN ไรส้าย > ตวัเลอืก

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:

ตวักรองเครอืขา่ย WLAN  — กรอง LAN ไรส้าย (WLAN) ออกจากรายการเครอืขา่ยทีพ่บ
เครอืขา่ยทีเ่ลอืกจะไมป่รากฏขึน้ในครัง้ตอ่ไปทีแ่อปพลเิคชัน่คน้หา WLAN
รายละเอยีด  — ดรูายละเอยีดของเครอืขา่ยทีแ่สดงในรายการ หากเลอืกการเชือ่มตอ่ทีใ่ช ้
งานอยู่ รายละเอยีดการเชือ่มตอ่จะแสดงขึน้

โหมดการทํางาน
โหมดการทํางานใน WLAN แบง่ออกเป็นสองโหมด ดังนี:้ โหมดโครงสรา้งพืน้ฐานและ
โหมดเฉพาะกจิ

การทํางานในโหมดโครงสรา้งพืน้ฐานจะอนุญาตใหม้กีารสือ่สารสองชนดิ : อปุกรณ์ไรส้าย
เชือ่มตอ่เขา้หากนัโดยผา่นอปุกรณ์ทีเ่ป็นจดุเชือ่มตอ่ WLAN หรอือปุกรณ์ไรส้ายเชือ่มตอ่
เขา้กับเครอืขา่ย LAN แบบมสีายโดยผา่นอปุกรณ์ทีเ่ป็นจดุเชือ่มตอ่ WLAN

ในโหมดการทํางานแบบเฉพาะกจิ โทรศัพทจ์ะสามารถสง่และรับขอ้มลูกบัโทรศัพทอ์กี
เครือ่งหนึง่ไดโ้ดยตรง

การต ัง้คา่ LAN ไรส้าย
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > LAN ไรส้าย > ตวัเลอืก > การต ัง้คา่
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เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:

แสดงความพรอ้ม WLAN  — เลอืกวา่จะแสดง  เมือ่ LAN ไรส้าย (WLAN) พรอ้มใชง้าน
หรอืไม่

เคล็ดลบั: ในการเขา้ใชแ้อปพลเิคชัน่ตัวชว่ย WLAN และดตูัวเลอืกทีใ่ชไ้ด ้ใหเ้ลอืกไอคอน
WLAN และในหนา้ตา่งป๊อปอพั เลอืกขอ้ความทีไ่ฮไลตถ์ัดจากไอคอน WLAN

สแกนสําหรบัเครอืขา่ย  — หากคณุตัง้คา่ แสดงความพรอ้ม WLAN เป็น ใช ่คณุ
สามารถเลอืกความถีใ่นการใหอ้ปุกรณ์คน้หา WLAN ทีใ่ชง้านไดแ้ละอพัเดตสญัลักษณ์นี้
ทดสอบเชือ่มตอ่เน็ต  — เลอืกวา่คณุตอ้งการใหอ้ปุกรณ์ทดสอบความสามารถในการเชือ่ม
ตอ่อนิเทอรเ์น็ตของ WLAN ทีเ่ลอืกโดยอตัโนมัต ิขออนุญาตทกุครัง้ หรอืไมต่อ้งมกีาร
ทดสอบการเชือ่มตอ่ หากคณุเลอืก ใชง้านโดยอตัโนมตั ิหรอือนุญาตใหม้กีารทดสอบเมือ่
อปุกรณ์ขอ และการทดสอบการเชือ่มตอ่ดําเนนิการไดสํ้าเร็จเรยีบรอ้ย จดุเชือ่มตอ่จะไดรั้บ
การจัดเก็บทีป่ลายทางอนิเทอรเ์น็ต

หากตอ้งการดกูารตัง้คา่ขัน้สงู เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ข ัน้สงู ไมข่อแนะนําใหค้ณุ
เปลีย่นการตัง้คา่ขัน้สงูสําหรับ WLAN

จดุเชือ่มตอ่
การสรา้งจดุเชือ่มตอ่ใหม่
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ปลายทาง

คณุอาจไดรั้บคา่ทีต่อ้งตัง้สําหรับจดุเชือ่มตอ่ในรปูแบบของขอ้ความจากผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้ห ้
บรกิารอาจตัง้คา่จดุเชือ่มตอ่บางจดุหรอืทัง้หมดใหก้บัโทรศัพทข์องคณุไวล้ว่งหนา้แลว้  และ
คณุอาจไมส่ามารถเปลีย่นแปลง สรา้ง แกไ้ขหรอืลบคา่เหลา่นัน้ได ้

เมือ่คณุเปิดจดุเชือ่มตอ่จากกลุม่จุดเชือ่มตอ่ดังกลา่ว ( , , ) คณุจะมองเห็นประเภท
ของจดุเชือ่มตอ่:

แสดงจดุเชือ่มตอ่ทีม่กีารป้องกนั
แสดงจดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต
แสดงจดุเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN)
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เคล็ดลบั: คณุสามารถสรา้งจุดเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตใน WLAN ไดด้ว้ยตัวชว่ย WLAN

ในการสรา้งจุดเชือ่มตอ่ใหม่ เลอืก จดุเชือ่มตอ่
เครือ่งจะขอใหต้รวจสอบการเชือ่มตอ่ทีใ่ชง้านได  ้หลังการคน้หา การเชือ่มตอ่ทีพ่รอ้มใชง้าน
แลว้จะแสดงขึน้ และจดุเชือ่มตอ่ใหมส่ามารถจะรว่มใชก้ารเชือ่มตอ่นีไ้ด ้
หากคณุขา้มขัน้ตอนนีไ้ป เครือ่งจะขอใหค้ณุเลอืกวธิกีารเชือ่มตอ่และกําหนดการตัง้คา่ที่
จําเป็น

ในการแกไ้ขการตัง้คา่จดุเชือ่มตอ่ ใหเ้ปิดกลุม่จดุเชือ่มตอ่กลุม่หนึง่ และเลอืกจดุเชือ่มตอ่
แลว้ทําตามคําแนะนําจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ
ชือ่การเชือ่มตอ่  — ป้อนชือ่การเชือ่มตอ่
บรกิารเสรมิ  — เลอืกประเภทการเชือ่มตอ่ขอ้มลู

ชอ่งสําหรับการตัง้คา่จะใชไ้ดเ้พยีงบางชอ่งเทา่นัน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีค่ณุ
เลอืก ป้อนขอ้มลูลงในชอ่งทกุชอ่งทีกํ่ากบัดว้ย ตอ้งระบุ หรอื * สแีดง คณุปลอ่ยชอ่งอืน่ๆ
วา่งไวไ้ด ้เวน้แตผู่ใ้หบ้รกิารของคณุแนะนําใหป้้อนขอ้มลูลงไป

ในการใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลู ผูใ้หบ้รกิารของคณุตอ้งสนับสนุนคณุสมบัตนิี้ และใหเ้ปิดใชง้าน
คณุสมบัตนิีสํ้าหรับซมิการด์ของคณุ หากจําเป็น

การสรา้งกลุม่จดุเชือ่มตอ่
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ปลายทาง

แอปพลเิคชัน่บางอยา่งชว่ยใหค้ณุสามารถใชก้ลุม่จุดเชือ่มตอ่เพือ่การเชือ่มตอ่กับเครอืขา่ย
ได ้

หากไมต่อ้งการเลอืกจุดเชือ่มตอ่จดุเดยีวทกุครัง้ทีเ่ครือ่งเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย  คณุสามารถ
สรา้งกลุม่ทีป่ระกอบดว้ยจดุเชือ่มตอ่หลายจุดเพือ่เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยนัน้ และกําหนด
ลําดับทีจ่ะใชจุ้ดเชือ่มตอ่ตา่งๆ

ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถเพิม่จดุเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN) และจุดเชือ่มต่อขอ้มลูแพค
เก็ตเขา้ไปยังกลุม่จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต และใชก้ลุม่นีสํ้าหรับเรยีกดเูว็บได ้หากคณุให ้
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ความสําคัญแก่ WLAN เป็นลําดับแรก เครือ่งจะเชือ่มตอ่กับอนิเทอรเ์น็ตผา่น WLAN หากใช ้
งานได ้และผา่นการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต หากไมพ่รอ้มใชง้าน

ในการสรา้งกลุม่จดุเชือ่มตอ่ใหม่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > จดัการ > ปลายทางใหม่

ในการเพิม่จุดเชือ่มตอ่เขา้ไปยังกลุม่จดุเชือ่มตอ่ เลอืกกลุม่และ ตวัเลอืก > จดุเชือ่มตอ่
ใหม ่หากตอ้งการคัดลอกจดุเชือ่มตอ่ทีม่อียูแ่ลว้จากกลุม่อืน่ เลอืกกลุม่ แตะทีจ่ดุเชือ่มตอ่ที่
ตอ้งการหากยังไมไ่ดไ้ฮไลตไ์ว ้และเลอืก ตวัเลอืก > จดัวาง > คดัลอกไปปลายทางอืน่

ในการเปลีย่นลําดับความสําคัญของจดุเชือ่มตอ่ภายในกลุม่ เลอืก ตวัเลอืก > จดัวาง >
เปลีย่นความสําคญั

จดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ปลายทาง > จดุเชือ่มตอ่ และทําตามคํา
แนะนําบนหนา้จอ

ในการแกไ้ขจดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต ใหเ้ปิดกลุม่จดุเชือ่มตอ่กลุม่หนึง่ และเลอืกจดุเชือ่ม
ตอ่ทีกํ่ากบัดว้ย 

แลว้ทําตามคําแนะนําจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
ชือ่จดุเชือ่มตอ่  — ผูใ้หบ้รกิารระบบจะแจง้ชือ่จดุเชือ่มตอ่ใหค้ณุทราบ
ชือ่ผูใ้ช ้ — คณุอาจตอ้งมชีือ่ผูใ้ชเ้พือ่ทําการเชือ่มตอ่ขอ้มลู และปกตแิลว้ผูใ้หบ้รกิารของ
คณุจะเป็นผูใ้หช้ือ่ผูใ้ชน้ี้
แจง้ใหใ้สร่หสัผา่น  — หากคณุตอ้งป้อนรหสัผา่นใหมท่กุครัง้ทีล็่อคเขา้เซริฟ์เวอร์ หรอื
หากคณุไมต่อ้งการบันทกึรหัสผา่นของคณุในโทรศัพท์ ใหเ้ลอืก ใช่
รหสัผา่น  — คณุอาจตอ้งมรีหสัผา่นเพือ่ทําการเชือ่มตอ่ขอ้มลู และปกตแิลว้ผูใ้หบ้รกิารของ
คณุจะเป็นผูใ้หร้หสัผา่นนี้
การตรวจสอบความถกูตอ้ง  — เลอืก รบัรอง เพือ่สง่รหัสผา่นของคณุไปเขา้รหสัทกุครัง้
หรอื ปกต ิเพือ่สง่รหสัผา่นของคณุไปเขา้รหสัเมือ่ทําได ้
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โฮมเพจ  — ป้อนทีอ่ยูเ่ว็บหรอืทีอ่ยูข่องศนูยข์อ้ความมัลตมิเีดยี ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจุดเชือ่มตอ่ที่
คณุตัง้คา่อยู่
ใชจ้ดุเชือ่มตอ่  — เลอืก หลงัยนืยนั หากคณุตอ้งการใหเ้ครือ่งขอคํายนืยันกอ่นทีจ่ะสรา้ง
การเชือ่มตอ่โดยใชจุ้ดเชือ่มตอ่นี้ หรอื อตัโนมตั ิหากคณุตอ้งการใหเ้ครือ่งเชือ่มตอ่กบั
ปลายทางโดยใชจุ้ดเชือ่มตอ่นีโ้ดยอตัโนมัติ

เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ช ัน้สงู และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ประเภทระบบเครอืขา่ย  — เลอืกประเภทโปรโตคอลอนิเทอรเ์น็ตเพือ่ถา่ยโอนขอ้มลูไปยัง
เครือ่งและจากเครือ่ง การตัง้คา่อืน่ๆ ขึน้อยูก่บัประเภทของเครอืขา่ยทีเ่ลอืก
ทีอ่ยู ่IP ของโทรศพัท ์(สําหรับ IPv4 เทา่นัน้) — ป้อนทีอ่ยู ่IP ของโทรศัพทข์องคณุ
ทีอ่ยู ่DNS  — ป้อนทีอ่ยู่ IP ของเซริฟ์เวอร ์DNS หลักและรอง หากผูใ้หบ้รกิารของคณุ
กําหนดไว ้โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตของคณุเพือ่ขอรับทีอ่ยูเ่หลา่นี้
ทีอ่ยูเ่ซริฟ์เวอรพ์ร็อกซี ่ — ป้อนทีอ่ยูข่องเซริฟ์เวอรพ์ร็อกซี ่
หมายเลขพอรต์พร็อกซี ่ — ป้อนหมายเลขพอรต์ของเซริฟ์เวอรพ์ร็อกซี่

จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต WLAN
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ปลายทาง > จดุเชือ่มตอ่ และทําตามคํา
แนะนํา

ในการแกไ้ขจดุเชือ่มตอ่ LAN (WLAN) ไรส้าย เปิดหนึง่ในกลุม่จดุเชือ่มตอ่ และเลอืกจดุ
เชือ่มตอ่ทีม่ ี
ปฏบิัตติามขัน้ตอนทีผู่ใ้หบ้รกิาร WLAN แนะนํา

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

ชือ่เครอืขา่ย WLAN  — เลอืก ป้อนดว้ยตนเอง หรอื คน้หาเครอืขา่ย หากคุณเลอืกเครอื
ขา่ยทีม่ ีโหมดเครอืขา่ย WLAN และโหมดความปลอดภัย WLAN จะไดรั้บการกําหนดโดย
การตัง้คา่ของอปุกรณ์จุดเชือ่มตอ่
สถานะเครอืขา่ย  — กําหนดวา่จะแสดงชือ่เครอืขา่ยหรอืไม่
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โหมดเครอืขา่ย WLAN  — เลอืก เฉพาะกจิ เพือ่สรา้งเครอืขา่ยเฉพาะกจิ และใหส้ง่และ
รับขอ้มลูไดโ้ดยตรง ไมจํ่าเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณ์จดุเชือ่มตอ่ WLAN ในเครอืขา่ยเฉพาะกจิ ทกุ
เครือ่งตอ้งใชช้ือ่เครอืขา่ย WLAN เหมอืนกนั
ความปลอดภยั WLAN  — เลอืกการเขา้รหสัทีใ่ช:้ WEP, 802.1x หรอื WPA/WPA2
(802.1x และ WPA/WPA2 ไมม่ใีหสํ้าหรับเครอืขา่ยเฉพาะกจิ) หากคณุเลอืก เครอืขา่ย
แบบเปิด ไมม่กีารใชก้ารเขา้รหัส ฟังกช์นั WEP, 802.1x และ WPA ใชไ้ดต้อ่เมือ่เครอืขา่ย
รองรับ
โฮมเพจ  — ป้อนทีอ่ยูเ่ว็บของหนา้เริม่ตน้
ใชจ้ดุเชือ่มตอ่  — ตัง้ใหเ้ครือ่งสรา้งการเชือ่มตอ่โดยใชจ้ดุเชือ่มตอ่นีโ้ดยอตัโนมตัหิรอื
หลังการยนืยัน

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

การเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีใ่ช้
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ตวัจดัการเชือ่มตอ่

ในมมุมองการเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีใ่ชง้าน คณุจะสามารถเห็นการเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีเ่ปิดไว :้

สายขอ้มลู
การเชือ่มตอ่ GPRS
การเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN)

ในการสิน้สดุการเชือ่มตอ่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ตดัเชือ่มตอ่

ในการสิน้สดุการเชือ่มตอ่ทีเ่ปิดอยูทั่ง้หมด เลอืก ตวัเลอืก > ตดัการเชือ่มตอ่ท ัง้หมด

ในการดรูายละเอยีดการเชือ่มตอ่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > รายละเอยีด

การซงิโครไนซ์
ดว้ยแอปพลเิคชัน่ซงิค ์คณุจะสามารถซงิโครไนซบ์ันทกึ ขอ้ความ รายชือ่ และขอ้มลูอืน่ๆ
ดว้ยเซริฟ์เวอรร์ะยะไกล
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เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > ถา่ยโอนขอ้มลู > ซงิค์

คณุสามารถขอรับการตัง้คา่การซงิโครไนซใ์นรปูแบบขอ้ความการกําหนดคา่จากผูใ้หบ้รกิาร
ของคณุไดด้ว้ย

รปูแบบการซงิโครไนซข์องคณุจะมกีารตัง้คา่ทีจํ่าเป็นสําหรับการซงิโครไนซ์ เมือ่คณุเปิด
แอปพลเิคชัน่ รปูแบบการซงิโครไนซท์ีร่ะบบตัง้ไวห้รอืทีใ่ชแ้ลว้กอ่นหนา้นีจ้ะปรากฏขึน้

การรวมหรอืไมร่วมชนดิของเนือ้หา
เลอืกชนดิของเนือ้หา

การซงิโครไนซข์อ้มลู
เลอืก ตวัเลอืก > ซงิโครไนซ์

การสรา้งรปูแบบการซงิโครไนซใ์หม่
เลอืก ตวัเลอืก > รปูแบบการซงิคใ์หม่

การจดัการรปูแบบการซงิโครไนซ์
เลอืก ตวัเลอืก และตัวเลอืกทีต่อ้งการ

การเชือ่มตอ่ Bluetooth
เกีย่วกบั Bluetooth
เทคโนโลย ีBluetooth ในอปุกรณ์ของคณุใชสํ้าหรับการเชือ่มตอ่แบบไรส้ายระหวา่งอปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิสท์ีอ่ยูภ่ายในระยะสงูสดุ 10 เมตร (33 ฟตุ) การเชือ่มตอ่ Bluetooth ใชสํ้าหรับ
การสง่รปูภาพ วดิโีอ ขอ้ความ นามบัตร บันทกึปฏทินิ หรอืเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ตา่งๆ ทีใ่ช ้
เทคโนโลย ีBluetooth แบบไรส้าย

เนือ่งจากอปุกรณ์ทีใ่ชเ้ทคโนโลยี Bluetooth สามารถตดิตอ่สือ่สารกันโดยใชค้ลืน่วทิยุ ดัง
นัน้ เครือ่งของคณุ รวมถงึอปุกรณ์อืน่ๆ จงึไมจํ่าเป็นตอ้งอยูใ่นแนวเสน้ตรงทีม่องเห็นกันได ้
โดยคณุเพยีงวางอปุกรณ์ทัง้สองเครือ่งใหอ้ยูห่า่งกันไมเ่กนิ  10 เมตร แมว้า่อาจจะมกีาร
รบกวนจากสิง่กดีขวางอืน่ๆ เชน่ ผนังหอ้ง หรอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ ก็ตาม
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คณุสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth หลายรปูแบบในแตล่ะครัง้ได ้ตัวอยา่งเชน่ หากคณุ
เชือ่มตอ่เครือ่งของคณุเขา้กบัหฟัูง คณุยังคงสามารถโอนยา้ยไฟลต์า่งๆ ไปยังอปุกรณ์อืน่ที่
สามารถใชง้านรว่มกนัไดใ้นเวลาเดยีวกนั

โทรศัพทน์ีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ทีส่นับสนุนรปูแบบ
ดังตอ่ไปนี:้ การกระจายเสยีงขัน้สงู, การจัดการภาพพืน้ฐาน, หมายเลขเครือ่งโทรศัพท,์ การ
ตดิตอ่เครอืขา่ยแบบ Dial-Up, การโอนไฟล,์ การเขา้ใชง้านท่ัวไป, การแจกจา่ยเสยีง/วดิโีอ
โดยท่ัวไป, การแลกเปลีย่นออบเจกตท่ั์วไป, แฮนดฟ์ร,ี ชดุหฟัูง, Push ออปเจ็กต,์ การเขา้
ใชส้มดุโทรศัพท,์ พอรต์อนุกรม และการเขา้ใชซ้มิ คณควรใชุ เ้ฉพาะอปุกรณ์เสรมิของรุ่นนีท้ี่
ไดรั้บการรับรองจาก Nokia เทา่นัน้ เพือ่สรา้งความมั่นใจในการใชง้านระหวา่งอปุกรณ์ที่
รองรับเทคโนโลย ีBluetooth โปรดตรวจสอบกับบรษัิทผูผ้ลติอปุกรณ์อืน่ๆ เพือ่ดวูา่อปุกรณ์
นัน้ๆ ใชง้านรว่มกบัโทรศพัทร์ุน่นีไ้ดห้รอืไม่

คณุสมบัตทิีใ่ชเ้ทคโนโลย ีBluetooth จะเพิม่การใชพ้ลังงานแบตเตอรีแ่ละลดอายกุารใช ้
งานของแบตเตอรี่

การต ัง้คา่
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

เมือ่คณุเปิดแอปพลเิคชัน่เป็นครัง้แรก ระบบจะขอใหค้ณุระบชุือ่อปุกรณ์ของคณุ คณุสามารถ
เปลีย่นชือ่ไดใ้นภายหลัง

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
Bluetooth  — ปิดหรอืเปิดการเชือ่มตอ่ Bluetooth 
การมองเห็นของโทรศพัท ์ — เมือ่ตอ้งการใหอ้ปุกรณ์อืน่ๆ ทีม่เีทคโนโลยไีรส้าย
Bluetooth พบเครือ่งโทรศัพทข์องคณุได ้ใหเ้ลอืก เห็นไดท้ ัง้หมด หากตอ้งการตัง้คา่เวลา
ทีจ่ะเปลีย่นความสามารถในการมองเห็นจากแสดงเป็นซอ่นหลังผา่นชว่งเวลาทีร่ะบุ  เลอืก
ต ัง้ชว่งเวลาการมองเห็น ในการซอ่นโทรศัพทข์องคณุจากอปุกรณ์เครือ่งอืน่ เลอืก ซอ่น
ชือ่ของโทรศพัท ์ — แกไ้ขชือ่ทีป่รากฏในอปุกรณ์อืน่ทีใ่ชเ้ทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth
โหมด SIM ระยะไกล  — อนุญาตหรอืไมอ่นุญาตใหอ้ปุกรณ์อืน่ เชน่ ชดุอปุกรณ์เสรมิของ
ชดุโทรศัพทใ์นรถยนตท์ีใ่ชร้ว่มกนัได  ้ใชซ้มิการด์ในโทรศัพทข์องคณุเชือ่มตอ่กบัระบบเครอื
ขา่ย
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เคล็ดลบัการรกัษาความปลอดภยั
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

เมือ่คณุไมใ่ชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth หากตอ้งการควบคมุผูท้ีจ่ะสามารถคน้หาโทรศัพท์
ของคณุพบและเชือ่มตอ่กบัโทรศัพทข์องคณุได ้ใหเ้ลอืก Bluetooth > ปิด หรอื การมอง
เห็นของโทรศพัท ์> ซอ่น การปิดการเชือ่มตอ่ Bluetooth ไมม่ผีลกระทบกบัฟังกช์นัอืน่
ของโทรศัพท์

อยา่จับคูห่รอืรับคําขอการเชือ่มตอ่จากอปุกรณ์ทีไ่มรู่จั้ก เพือ่ป้องกนัโทรศัพทข์องคณุจาก
เนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย การทํางานของโทรศัพทใ์นโหมดซอ่นเป็นวธิกีารทีป่ลอดภัยกวา่ใน
การหลกีเลีย่งซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตราย

การสง่ขอ้มลูโดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth
คณุสามารถเชือ่มตอ่ Bluetooth หลายรายการพรอ้มกันได ้ตัวอยา่งเชน่ หากคณุเชือ่มตอ่
เขา้กับชดุหฟัูงทีใ่ชร้ว่มกนัได ้คณุยังคงสามารถถา่ยโอนไฟลต์า่งๆ ไปยังอปุกรณ์อืน่ทีใ่ชร้ว่ม
กนัได ้

1 เปิดแอปพลเิคชัน่ทีเ่ก็บรายการทีค่ณุตอ้งการสง่
2 ไปทีร่ายการ และเลอืก ตวัเลอืก > สง่ > ทาง Bluetooth

อปุกรณ์ทีใ่ชเ้ทคโนโลย ีBluetooth ทีอ่ยูภ่ายในระยะสญัญาณจะแสดงขึน้ ไอคอน
อปุกรณ์มดีังตอ่ไปนี้

คอมพวิเตอร์
โทรศัพท์
อปุกรณ์เสยีงหรอืวดิโีอ
อปุกรณ์อืน่ๆ

ในการหยดุการคน้หากลางคัน ใหเ้ลอืก ยกเลกิ
3 เลอืกอปุกรณ์ทีค่ณุตอ้งการเชือ่มตอ่
4 หากอปุกรณ์อืน่ตอ้งการจับคูก่อ่นสง่ขอ้มลู คณุจะไดย้นิเสยีง และขอใหป้้อนรหัส คณุ

ตอ้งป้อนรหสัเดยีวกนัในทัง้สองอปุกรณ์
เมือ่สรา้งการเชือ่มตอ่ กาํลงัสง่ขอ้มลู จะแสดงขึน้
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เคล็ดลบั: ขณะคน้หาอปุกรณ์ อปุกรณ์บางอยา่งอาจแสดงเพยีงทีอ่ยูเ่ฉพาะ (ทีอ่ยูข่อง
อปุกรณ์) ในการคน้หาทีอ่ยูข่องเครือ่งคณุ ในแป้นกดโทรศัพท ์*#2820#

การจบัคูอ่ปุกรณ์
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

ในการจับคูอ่ปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดแ้ละดอูปุกรณ์ทีจั่บคูข่องคณุ ใหเ้ปิดแท็บ อปุกรณ์ที่
จบัคู่

กอ่นการจับคู่ ใหส้รา้งรหสัผา่นของคณุเอง (ตัวเลข 1 - 16 หลัก) และตกลงกบัเจา้ของ
อปุกรณ์อกีเครือ่งไวใ้หใ้ชร้หสัเดยีวกนั อปุกรณ์ทีไ่มม่อีนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชจ้ะมรีหสัผา่นที่
โรงงานตัง้มาไว ้รหสัผา่นดังกลา่วจะใชเ้พยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้

1 ในการจับคูอ่ปุกรณ์ เลอืก ตวัเลอืก > อปุกรณ์ทีจ่บัคูใ่หม ่อปุกรณ์ตา่งๆ ทีอ่ยูภ่ายใน
ระยะครอบคลมุจะปรากฏขึน้

2 เลอืกอปุกรณ์และป้อนรหสัผา่น คณุตอ้งป้อนรหัสผา่นทีเ่หมอืนกนันีบ้นอปุกรณ์อกีตัว
หนึง่ดว้ย

3 อปุกรณ์เสรมิดา้นเสยีงบางตัวจะเชือ่มตอ่กบัโทรศัพทข์องคณุโดยอตัโนมัตหิลังการจับ
คู ่หรอืหากตอ้งการเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์เสรมิ เลอืก ตวัเลอืก > เชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์
ออดโิอ

อปุกรณ์ทีจั่บคูจ่ะแสดงดว้ย  ในการคน้หาอปุกรณ์

ในการกําหนดอปุกรณ์ใหเ้ป็นอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บอนุญาตหรอืไมไ่ดรั้บอนุญาต  ใหเ้ลอืกจากตัว
เลอืกตอ่ไปนี้:
ต ัง้เป็นผา่นการอนุญาต  — การเชือ่มตอ่ระหวา่งโทรศัพทข์องคณุและอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บ
อนุญาตสามารถทําไดโ้ดยคณุไมต่อ้งมขีอ้มลู เครือ่งจะไมข่อใหค้ณุอนุญาตหรอืยอมรับโดย
แยกตา่งหาก ใชส้ถานะนีส้ําหรับอปุกรณ์ของคณุเอง เชน่ หฟัูงหรอืเครือ่ง PC ทีใ่ชง้านรว่ม
กนัได ้หรอือปุกรณ์ของบคุคลทีค่ณุเชือ่ถอืได ้  แสดงถงึอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บอนุญาตในหนา้จอ
อปุกรณ์ทีจั่บคู่
ต ัง้เป็นไมผ่า่นการอนุญาต  — คําขอการเชือ่มตอ่จากอปุกรณ์นีต้อ้งไดรั้บการยอมรับจาก
คณุทกุครัง้

การเชือ่มตอ่ 127



ในการยกเลกิการจับคูอ่ปุกรณ์ เลอืก ตวัเลอืก > ลบ

ในการยกเลกิการจับคูทั่ง้หมด เลอืก ตวัเลอืก > ลบท ัง้หมด

การรบัขอ้มลูโดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth
เมือ่คณุไดรั้บขอ้มลูโดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth สญัญาณเสยีงจะดังขึน้ และเครือ่งจะ
ถามวา่คณุตอ้งการรับขอ้ความนัน้หรอืไม่ หากคณุยอมรับ  จะปรากฏขึน้ และคณุจะได ้
รับขอ้ความทีเ่ป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูนัน้ในโฟลเดอรถ์าดเขา้ในแอปพลเิคชัน่ขอ้
ความ ขอ้ความทีไ่ดรั้บโดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth จะแสดงดว้ย 

การปิดก ัน้อปุกรณ์
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

ในการปิดกัน้อปุกรณ์จากการเชือ่มตอ่ Bluetooth กบัโทรศัพทข์องคณุ ใหเ้ปิดแท็บ
อปุกรณ์ทีจ่บัคู่

แตะอปุกรณ์ทีค่ณุตอ้งการปิดกัน้หากยังไมม่กีารไฮไลต์ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ปิดก ัน้

ในการยกเลกิการปิดกัน้อปุกรณ์ ใหเ้ปิดแท็บ อปุกรณ์ทีถ่กูปิดก ัน้ แตะทีอ่ปุกรณ์หากยังไม่
มกีารไฮไลต ์และเลอืก ตวัเลอืก > ลบ

ในการยกเลกิการปิดกัน้อปุกรณ์ทัง้หมด ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ลบท ัง้หมด

หากคณุปฏเิสธคําขอจับคูจ่ากอปุกรณ์เครือ่งอืน่ เครือ่งจะถามวา่คณุตอ้งการทีจ่ะปิดกัน้การ
ขอเปิดการเชือ่มตอ่ทัง้หมดในครัง้ตอ่ๆ ไปจากอปุกรณ์ดังกลา่วหรอืไม่ หากคณุยอมรับ
คําถามดังกลา่ว ระบบจะเพิม่ชือ่ของอปุกรณ์ระยะไกลดังกลา่วเขา้ไปในรายชือ่อปุกรณ์ทีถ่กู
ปิดกัน้

โหมดซมิระยะไกล
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth
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กอ่นจะเรยีกใชโ้หมดซมิระยะไกลได ้ตอ้งจับคูอ่ปุกรณ์ทัง้สองกอ่น และการจับคูจ่ะเริม่ตน้
จากอปุกรณ์อกีตัวหนึง่ เมือ่จับคูก่นั ใหใ้ชร้หสัผา่น 16 หลัก และตัง้คา่อปุกรณ์อกีตัวเป็นได ้
รับอนุญาต

ในการใชโ้หมดซมิระยะไกลกบัอปุกรณ์เสรมิของชดุโทรศัพทใ์นรถยนตท์ีใ่ชร้ว่มกันได  ้ให ้
เปิดใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth กอ่น และเปิดใชโ้หมดซมิระยะไกลดว้ยโทรศัพทข์องคณุ

เรยีกใชโ้หมดซมิระยะไกลจากอกีอปุกรณ์หนึง่

เมือ่เปิดโหมดซมิระยะไกลไวใ้นอปุกรณ์ของคณุ โหมด SIM ระยะไกล จะปรากฏบนหนา้
จอหลัก การเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยไรส้ายจะถกูปิด และแสดงดว้ย  ในพืน้ทีแ่สดง
เครือ่งหมายความแรงของสัญญาณ และคณุไมส่ามารถใชบ้รกิารหรอืคณุสมบัตติา่งๆ ของ
ซมิการด์ทีต่อ้งอยูภ่ายในพืน้ทีค่รอบคลมุของระบบเซลลลูาร์

เมือ่อปุกรณ์ไรส้ายอยูใ่นโหมดซมิระยะไกล คณุจะสามารถใชไ้ดแ้ตเ่พยีงอปุกรณ์เสรมิที่
เชือ่มตอ่กับอปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้เชน่ ชดุโทรศัพทใ์นรถยนต ์เพือ่ทําการโทรออกหรอืรับ
สายเรยีกเขา้ อปุกรณ์ไรส้ายของคณุจะไมทํ่าการโทรออกในขณะทีอ่ยูใ่นโหมดนี้ ยกเวน้
หมายเลขฉุกเฉนิทีต่ัง้โปรแกรมไวใ้นเครือ่ง ในการโทรออกจากอปุกรณ์ของคณุ คณุตอ้ง
ออกจากโหมดซมิระยะไกล หากเครือ่งถกูล็อคอยู่ ใหป้้อนรหสัเพือ่ปลดล็อค

ในการออกจากโหมดซมิระยะไกล ใหก้ดปุ่ มเปิดปิด และเลอืก ออกจากโหมดซมิทางไกล

การถา่ยโอนขอ้มลูโดยใชส้ายเคเบลิ USB

 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > USB
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การเลอืกโหมด USB ทกุคร ัง้ทีม่กีารเชือ่มตอ่สายเคเบลิขอ้มลูทีใ่ชร้ว่มกนัได้
เลอืก ถามเมือ่เชือ่มตอ่ > ใช่

ถา้ตัวเลอืก ถามเมือ่เชือ่มตอ่ ไมทํ่างาน หรอืคณุตอ้งการทีจ่ะเปลีย่นโหมด USB ขณะกําลัง
เชือ่มตอ่ เลอืก โหมดการเชือ่มตอ่ USB และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
Ovi Suite  — ใชแ้อปพลเิคชัน่ตา่งๆ ของ Nokia PC เชน่ Nokia Ovi Suite หรอื Nokia
Software Updater
อปุกรณ์จดัเก็บขอ้มลู  — โอนยา้ยขอ้มลูระหวา่งโทรศัพทข์องคณุและเครือ่งพซีทีีใ่ชง้าน
รว่มกนัได ้
ถา่ยโอนภาพ  — พมิพภ์าพโดยใชเ้ครือ่งพมิพท์ีใ่ชร้ว่มกันได ้
ถา่ยโอนสือ่  — ซงิโครไนซเ์พลงดว้ย Nokia Music หรอื Windows Media Player

การเชือ่มตอ่เครือ่งพซีี
คณุสามารถใชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งนีก้บัแอปพลเิคชัน่การสือ่สารดา้นขอ้มลูและการเชือ่มตอ่กบั
เครือ่งพซีทีีใ่ชร้ว่มกนัได ้ชดุโปรแกรม Nokia Ovi Suite ชว่ยใหค้ณุสามารถโอนยา้ยไฟล์
และภาพระหวา่งโทรศัพทข์องคณุกบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัได  ้เป็นตน้
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หากตอ้งการใช ้Ovi Suite ดว้ยโหมดการเชือ่มตอ่ USB ใหเ้ลอืก โหมด Ovi Suite

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Ovi Suite โปรดดขูอบเขตการสนับสนุนที่
www.ovi.com

การต ัง้คา่การจดัการ
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > การต ัง้คา่การจดัการ

การต ัง้คา่ขอ้มลูแพคเก็ต
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > การต ัง้คา่การจดัการ > ขอ้มลูแพคเก็ต

การตัง้คา่ขอ้มลูแบบแพคเกต็จะมผีลกับจดุเชือ่มตอ่ทัง้หมดทีใ่ชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบ
แพคเก็ต

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:

การเชือ่มตอ่ GPRS  — หากคณุเลอืก เมือ่วา่ง และคณุอยูใ่นเครอืขา่ยทีส่นับสนุขอ้มลู
แพคเก็ต อปุกรณ์จะลงทะเบยีนกบัเครอืขา่ยขอ้มลูแพคเก็ต การเริม่การเชือ่มต่อขอ้มลูแพค
เก็ตทีใ่ชง้านอยู่ (เชน่ เพือ่สง่และรับอเีมล) จะเร็วขึน้ หากอปุกรณ์สรา้งการเชือ่มตอ่ขอ้มลู
แพคเก็ต เมือ่ตอ้งการ หากไมม่เีครอืขา่ยขอ้มลูแพคเก็ต อปุกรณ์จะพยายามสรา้งการเชือ่ม
ตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตเป็นระยะ หากคณุเลอืก เมือ่ตอ้งการ อปุกรณ์จะใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลู
แพคเก็ต ก็ตอ่เมือ่คณุเริม่ใชง้านแอปพลเิคชัน่หรอืการดําเนนิการตอ้งใชก้ารเชือ่มตอ่นี้
จดุเชือ่มตอ่  — คณุตอ้งมชีือ่จดุเชือ่มตอ่เพือ่ใชโ้ทรศัพทข์องคณุเป็นโมเด็มขอ้มลแพคเกตู ็
กบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัได ้

การต ัง้คา่ SIP
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > การต ัง้คา่การจดัการ > การต ัง้คา่ SIP

การตัง้คา่ Session Initiation Protocol (SIP) มคีวามจําเป็นสําหรับบรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ยบางอยา่งทีใ่ช ้SIP คณุอาจไดรั้บขอ้มลูการตัง้คา่ในรูปแบบของขอ้ความพเิศษจาก
ผูใ้หบ้รกิาร คณุสามารถดู ลบ หรอืสรา้งรปูแบบการตัง้คา่เหลา่นีไ้ดใ้นการตัง้คา่ SIP
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18. การคน้หา

เกีย่วกบัการคน้หา
เลอืก เมนู > อนิเทอรเ์น็ต > การคน้หา

การคน้หา (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ชว่ยใหค้ณุสามารถใชบ้รกิารคน้หาผา่นทาง
อนิเทอรเ์น็ตไดห้ลายบรกิาร เพือ่คน้หาเว็บไซตแ์ละภาพตา่งๆ ได ้เป็นตน้ เนือ้หาและบรกิาร
ทีม่ใีหอ้าจแตกตา่งกนัไป

เร ิม่การคน้หา
เลอืก เมนู > อนิเทอรเ์น็ต > การคน้หา

ในการคน้หาเนือ้หาของโทรศัพทเ์คลือ่นทีข่องคณุ ใหป้้อนคําคน้หาลงในชอ่งคน้หา หรอื
เรยีกดปูระเภทของเนือ้หา ขณะทีค่ณุป้อนคําคน้หา ผลลัพธจ์ะไดรั้บการจําแนกเป็นประเภท
ตา่งๆ ผลลัพธท์ีม่กีารเขา้ใชล้า่สดุจะปรากฏทีด่า้นบนสดุของรายการผลลัพธ์ หากผลลัพธด์ัง
กลา่วตรงกบัคําคน้หาของคณุ

ในการคน้หาเว็บเพจบนอนิเทอรเ์น็ต ใหเ้ลอืก คน้หาอนิเทอรเ์น็ต และคน้หาผูใ้หบ้รกิาร
และป้อนคําคน้หาของคณุลงในชอ่งคน้หา ผูใ้หบ้รกิารการคน้หาทีค่ณุเลอืกไวจ้ะไดรั้บการ
ตัง้เป็นผูใ้หบ้รกิารการคน้หาเริม่ตน้ทางอนิเทอรเ์น็ตของคณุ

หากมกีารกําหนดผูใ้หบ้รกิารการคน้หาเริม่ตน้ของคณุเอาไวแ้ลว้  ใหเ้ลอืกผูใ้หบ้รกิารดัง
กลา่วเพือ่เริม่ตน้การคน้หา หรอืเลอืก บรกิารคน้หาเพิม่เตมิ เพือ่ใชผู้ใ้หบ้รกิารการคน้หา
อืน่

ในการเปลีย่นแปลงผูใ้หบ้รกิารการคน้หาเริม่ตน้ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > บรกิาร
คน้หา

ในการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ประเทศหรอืภมูภิาคเพือ่คน้หาผูใ้หบ้รกิารการคน้หาเพิม่เตมิ
ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ประเทศหรอืภมูภิาค
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19. รา้นคา้ Ovi

เกีย่วกบั Ovi Store
 ในรา้นคา้ Ovi คณุสามารถดาวนโ์หลดเกมสโ์ทรศัพทม์อืถอื แอปพลเิคชัน่ วดิโีอ รปูภาพ

ลักษณะ และเสยีงเรยีกเขา้ลงบนโทรศัพทข์องคณุ ไอเท็มบางอยา่งไมค่ดิคา่บรกิาร แตบ่าง
อยา่งคณุจําเป็นตอ้งชาํระเงนิโดยใชบั้ตรเครดติหรอืผา่นทางใบเรยีกเก็บเงนิคา่โทรศัพท์
ของคณุ ความพรอ้มใหบ้รกิารของวธิกีารชําระเงนิจะขึน้อยูก่บัประเทศทีค่ณุอยูแ่ละผูใ้ห ้
บรกิารเครอืขา่ยของคณุ รา้นคา้ Ovi มเีนือ้หาทีใ่ชร่้วมกนัไดก้บัโทรศัพทม์อืถอืของคณุ รวม
ทัง้ทีส่อดคลอ้งกบัรสนยิมและทีต่ัง้ของคณุ

20. แอปพลเิคช ัน่อืน่ๆ

นาฬกิา 
ต ัง้คา่เวลาและวนัที่
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > นาฬกิา

เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
เวลา  — ตัง้คา่เวลา
วนัที ่ — ตัง้คา่วนัที่
อพัเดตเวลาอตัโนมตั ิ — ตัง้คา่เครอืขา่ยใหอ้พัเดตขอ้มลูเวลา วนัที ่และเขตเวลาสําหรับ
โทรศัพทข์องคณุโดยอตัโนมัต ิ(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

นาฬกิาปลกุ
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > นาฬกิา

ในการตัง้ปลกุใหม่ ใหเ้ลอืก ปลกุใหม ่ตัง้เวลาปลกุ เลอืก เตอืนซํา้ เพือ่ตัง้วา่จะใหม้กีาร
ปลกุซ้ําหรอืไมแ่ละเมือ่ใด แลว้เลอืก เรยีบรอ้ย

ในการดกูารปลกุทีกํ่าลังทํางานและไมไ่ดทํ้างาน เลอืก การปลกุ เมือ่การปลกุกําลังทํางาน
 จะปรากฏขึน้ เมือ่เปิดใชก้ารปลกุซ้ํา  จะปรากฏขึน้

ในการลบการปลกุ เลอืก การปลกุ เลือ่นไปทีก่ารปลกุ แลว้เลอืก ตวัเลอืก > ลบการปลกุ
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ในการปิดการปลกุเมือ่เลยเวลาปลกุทีกํ่าหนด เลอืก หยดุ ในการเลือ่นการปลกุ เลอืก เลือ่น
ปลกุ
หากโทรศัพทข์องคณุปิดอยูเ่มือ่เลยเวลาปลกุทีกํ่าหนด โทรศัพทจ์ะเปิดขึน้เองและเริม่สง่
เสยีงปลกุ

ในการกําหนดเวลาเลือ่นปลกุ เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > เวลาเลือ่นปลกุ

ในการเปลีย่นเสยีงปลกุ เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > เสยีงนาฬกิาปลกุ

เวลาโลก
เวลาโลกทําใหค้ณุสามารถดเูวลาปัจจบุันในทีตั่ง้ตา่งๆ ได ้

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > นาฬกิา

การดเูวลา
เลอืก เวลาโลก

การเพิม่ทีต่ ัง้ลงในรายการ
เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่สถานที่

การต ัง้ทีต่ ัง้ปจัจบุนัของคณุ
ไปทีท่ีตั่ง้ และเลอืก ตวัเลอืก > ต ัง้เป็นสถานทีป่จัจบุนั เวลาในโทรศัพทข์องคณุจะ
เปลีย่นตามทีต่ัง้ทีเ่ลอืก ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่เวลาถกูตอ้งและสอดคลอ้งกบัเขตเวลา

ปฏทินิ
หากตอ้งการเปิดปฏทินิ ใหเ้ลอืก เมน ู> ปฏทินิ

มมุมองปฏทินิ

หากตอ้งการสลับระหวา่งมมุมองเดอืน สปัดาห ์วนั และบันทกึสิง่ทีต่อ้งทํา ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > เปลีย่นมมุมอง และมมุมองทีต่อ้งการ
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หากตอ้งการเปลีย่นแปลงวันเริม่ตน้ของสปัดาหห์รอืมมุมองทีป่รากฏขึน้เมือ่คณุเปิดปฏทินิ
หรอืหากตอ้งการแกไ้ขการตัง้คา่เสยีงเตอืนปฏทินิ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่

หากตอ้งการไปยังวนัทีใ่ดโดยเฉพาะ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ไปยงัวนัที่

แถบเครือ่งมอืปฏทินิ
จากแถบเครือ่งมอื เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

 แสดงถดัไป  — เลอืกมมุมองเดอืน
 แสดงถดัไป  — เลอืกมมุมองสปัดาห์
 แสดงถดัไป  — เลอืกมมุมองวัน
 แสดงถดัไป  — เลอืกมมุมองสิ่งที่ตอ้งทํา
 การประชุมใหม ่ — เพิม่การเตอืนการประชมุใหม่
 บนัทกึสิง่ทีต่อ้งทําใหม่  — เพิม่บันทกึสิง่ทีต่อ้งทําใหม่

ตวัจดัการไฟล์
เกีย่วกบัตวัจดัการไฟล์
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ตวัจดัไฟล์

ดว้ยตัวจัดการไฟล ์คณุสามารถเรยีกดู เปิด และจัดการไฟลท์ีอ่ยูใ่นโทรศัพท ์การด์หน่วย
ความจํา หรอืในไดรฟ์ตัวนอกทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

ตัวเลอืกทีม่ใีหข้ึน้อยูก่บัหน่วยความจําทีค่ณุเลอืก

การคน้หาและจดัเรยีงไฟล์
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ตวัจดัไฟล์

ในการคน้หาไฟล ์ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > คน้หา ป้อนขอ้ความสําหรับคน้หาทีต่รงกบัชือ่ของ
ไฟล์
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ในการยา้ยและคัดลอกไฟลแ์ละแฟ้มขอ้มลู หรอืในการสรา้งแฟ้มขอ้มลูใหมใ่นหน่วยความ
จํา เลอืก ตวัเลอืก > จดัวาง และตัวเลอืกทีต่อ้งการ

ในการเรยีงลําดับไฟล ์ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เรยีงลําดบัตาม และประเภททีต่อ้งการ

การแกไ้ขการด์หนว่ยความจํา
คณุสามารถฟอรแ์มตการด์หน่วยความจําเพือ่ลบขอ้มลูในการด์ หรอืคณุสามารถป้องกนั
ขอ้มลูในการด์ดว้ยรหสัผา่น

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ตวัจดัไฟล์

การเปลีย่นชือ่หรอืฟอรแ์มตการด์หนว่ยความจํา
เลอืกการด์หน่วยความจํา ตวัเลอืก > ตวัเลอืกการด์ความจํา และตัวเลอืกทีต่อ้งการ

รหสัผา่นจะป้องกนัการด์หนว่ยความจํา
เลอืกการด์หน่วยความจํา และ ตวัเลอืก > รหสัผา่นการด์

ตัวเลอืกนีจ้ะมใีนกรณีทีใ่สก่ารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัไดล้งในโทรศัพทเ์ทา่นัน้

การสํารองขอ้มลูไฟล์
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ตวัจดัไฟล์

ขอแนะนําใหค้ณุสํารองขอ้มลูหน่วยความจําโทรศัพทล์งในการด์หน่วยความจําหรอืเครือ่ง
คอมพวิเตอรท์ีใ่ชร่้วมกันไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ

การสํารองขอ้มลูจากหนว่ยความจําโทรศพัทล์งในการด์หนว่ยความจํา
เลอืก ตวัเลอืก > สํารองความจําเครือ่ง

การเรยีกคนืขอ้มลูจากการด์หนว่ยความจําลงในหนว่ยความจําโทรศพัท์
เลอืก ตวัเลอืก > เรยีกคนืจากการด์ความจํา
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คณุยังสามารถเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กับเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัได  ้และใช ้
Nokia Ovi Suite เพือ่สํารองขอ้มลู

ตวัจดัการแอปพลเิคช ัน่
เกีย่วกบัตวัจดัการแอปพลเิคช ัน่
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ จดัการแอปฯ

ดว้ยตัวจัดการแอปพลเิคชัน่ คณุสามารถดชูดุซอฟตแ์วรท์ีต่ดิตัง้ลงในเครือ่งได ้คณุสามารถ
ดรูายละเอยีดของแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้แลว้ ลบแอปพลเิคชัน่ และระบกุารตัง้คา่การตดิตัง้
ได ้

คณุสามารถตดิตัง้แอปพลเิคชัน่และซอฟตแ์วรป์ระเภทตา่งๆ ตอ่ไปนีใ้นเครือ่งของคณุ

• แอปพลเิคชัน่ JME ทีใ่ชเ้ทคโนโลย ีJava™ ซึง่มนีามสกลุ .jad หรอื .jar
• ซอฟตแ์วรแ์ละแอปพลเิคชัน่อืน่ทีเ่หมาะสมกบัระบบปฏบิัตกิาร Symbian ทีม่ี

นามสกลุ .sis หรอื .sisx
• อปุกรณ์ขนาดเล็กทีม่นีามสกลุ .wgz

ตดิตัง้เฉพาะซอฟตแ์วรท์ีใ่ชง้านรว่มกนักบัโทรศัพทข์องคณุได ้

การตดิต ัง้แอปพลเิคช ัน่
คณุสามารถถา่ยโอนไฟลก์ารตดิตัง้ไปยังเครือ่งของคณุจากคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
ดาวนโ์หลดในระหวา่งการเบราส์ หรอืรับเป็นขอ้ความมัลตมิเีดยี รับเป็นสิง่ทีแ่นบมาในอเีมล
หรอืโดยการใชว้ธิกีารเชือ่มตอ่อืน่ๆ เชน่ การเชือ่มตอ่ Bluetooth

คณุสามารถใช ้Nokia Application Installer จากชดุโปรแกรม Nokia Ovi Suite เพือ่ตดิตัง้
แอปพลเิคชัน่ลงในโทรศัพทข์องคณุได ้

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ จดัการแอปฯ

ไฟลก์ารตดิตัง้จะอยูใ่นโฟลเดอร์ ไฟลก์ารตดิตัง้ และแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้แลว้จะอยูใ่น
โฟลเดอร ์แอปฯ ทีต่ดิตัง้แลว้

ไอคอนตา่งๆ มคีวามหมายดังนี้

แอปพลเิคช ัน่อืน่ๆ 137



แอปพลเิคชัน่ SIS หรอื SISX

แอปพลเิคชัน่ Java

วดิเจ็ต

แอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ในการด์หน่วยความจํา

ขอ้สําคญั: ตดิตัง้และใชเ้ฉพาะแอปพลเิคชัน่และซอฟตแ์วรอ์ืน่ๆ จากแหลง่ทีว่างใจ
ไดเ้ทา่นัน้ เชน่ แอปพลเิคชัน่ทีม่สีญัลักษณ์จาก Symbian หรอืผา่นการทดสอบรับรองจาก
Java Verified™

กอ่นตดิตัง้ ใหต้รวจสอบสิง่ตา่งๆ ตอ่ไปนี้

• ดปูระเภทแอปพลเิคชัน่ หมายเลขเวอรช์นั และผูจํ้าหน่ายหรอืผูผ้ลติของแอปพลเิคชัน่
เลอืก ตวัเลอืก > ดรูายละเอยีด

• ดรูายละเอยีดใบรับรองความปลอดภัยของแอปพลเิคชัน่ เลอืก รายละเอยีด: > ใบรบั
รอง: > ดรูายละเอยีด ควบคมุการใชใ้บรับรองดจิติอลในตัวจัดการใบรับรอง

หากคณุตดิตัง้ไฟลท์ีม่กีารอัพเดตหรอืการแกไ้ขโปรแกรมเดมิทีม่อียู่ คณุจะเรยีกคนืได ้
เฉพาะโปรแกรมตน้ฉบับหากคณุมไีฟลก์ารตดิตัง้ตน้ฉบับหรอืขอ้มลูสํารองของชดุ
ซอฟตแ์วรท์ีล่บออกไปอยา่งครบถว้น ในการเรยีกคนืแอปพลเิคชัน่ตน้ฉบับ ใหล้บแอปพลิ
เคชัน่ดังกลา่วออกกอ่น และตดิตัง้แอปพลเิคชัน่นัน้อกีครัง้จากไฟลก์ารตดิตัง้ตน้ฉบับหรอื
ขอ้มลูสํารอง

ไฟล ์JAR เป็นไฟลท์ีจํ่าเป็นสําหรับการตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ Java หากไฟลด์ังกลา่วหายไป
เครือ่งจะขอใหค้ณุดาวนโ์หลดไฟลน์ีใ้หม่ หากไมม่กีารกําหนดจดุเชือ่มตอ่ไวสํ้าหรับแอปพลิ
เคชัน่ เครือ่งจะขอใหค้ณุเลอืกหนึง่คา่

การตดิต ัง้แอปพลเิคช ัน่
1 ระบตํุาแหน่งไฟลก์ารตดิตัง้ในโฟลเดอรก์ารตดิตัง้ในตัวจัดการแอปพลเิคชัน่ หรอืคน้หา

ไฟลนั์น้ในตัวจัดการไฟลห์รอืถาดเขา้ในขอ้ความ
2 ในตัวจัดการแอปพลเิคชัน่ ใหเ้ลอืกแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุตอ้งการตดิตัง้ และเลอืก ตวั

เลอืก > ตดิต ัง้ ในแอปพลเิคชัน่อืน่ๆ ใหเ้ลอืกไฟลต์ดิตัง้เพือ่เริม่ดําเนนิการตดิตัง้
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ในระหวา่งการตดิตัง้ โทรศัพทจ์ะแสดงขอ้มลูความคบืหนา้ในการตดิตัง้ หากคณุตดิตัง้
แอปพลเิคชัน่โดยไมใ่ชล้ายเซ็นดจิติอลหรอืการรับรอง โทรศัพทจ์ะแจง้เตอืน ใหดํ้าเนนิ
การตดิตัง้ตอ่หากคณุแน่ใจถงึแหลง่ทีม่าและตัวโปรแกรมนัน้

การเปิดแอปพลเิคช ัน่ทีต่ดิต ัง้แลว้
เลอืกแอปพลเิคชัน่ในเมนู ถา้แอปพลเิคชัน่ไมม่โีฟลเดอรท์ีกํ่าหนดไว  ้มันจะทําการตดิตัง้ใน
โฟลเดอร ์แอปฯ ทีต่ดิตัง้แลว้ ในเมนูหลัก

การดวูา่ชุดซอฟตแ์วรใ์ดทีไ่ดร้บัการตดิต ัง้หรอืถกูลบออก
เลอืก ตวัเลอืก > ดบูนัทกึ

ขอ้สําคญั: โทรศัพทข์องคณุรองรับแอปพลเิคชัน่แอนตีไ้วรัสเพยีงหนึง่รายการ
เทา่นัน้ การมแีอปพลเิคชัน่ทีม่คีณุสมบัตแิอนตีไ้วรัสมากกวา่หนึง่รายการ  อาจสง่ผลตอ่
ประสทิธภิาพและการทํางานของเครือ่ง หรอือาจทําใหเ้ครือ่งหยดุทํางานได ้

หลังจากทีค่ณุตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ลงในการด์หน่วยความจําทีใ่ชร้ว่มกนัไดแ้ลว้  ไฟลก์ารตดิ
ตัง้ (.sis, .sisx) ยังคงอยูใ่นหน่วยความจําของโทรศัพท์ ไฟลอ์าจใชห้น่วยความจําเป็น
จํานวนมาก และกดีขวางไมใ่หค้ณุจัดเก็บไฟลอ์ืน่ ในการเพิม่หน่วยความจําใหเ้พยีงพอ ใช ้
โปรแกรม Nokia Ovi Suite ในการสํารองขอ้มลูไฟลก์ารตดิตัง้ไปยังเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ช ้
งานรว่มกนัได ้จากนัน้ ใหใ้ชต้ัวจัดการไฟลล์บไฟลก์ารตดิตัง้เหลา่นัน้ออกจากหน่วยความจํา
โทรศัพท ์หากไฟล ์.sis เป็นสิง่ทีแ่นบมากบัขอ้ความ ใหล้บขอ้ความดังกลา่วออกจากถาดรับ
ขอ้ความ

การลบแอปพลเิคช ัน่
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ จดัการแอปฯ

หากตอ้งการลบแพคเกจซอฟตแ์วร์ ใหเ้ลอืก แอปฯ ทีต่ดิต ัง้แลว้ > ตวัเลอืก > ถอนตดิต ัง้
เลอืก ใช ่เพือ่ยนืยัน

หากคณุทําการลบซอฟตแ์วร์ คณุจะตดิตัง้ซอฟตแ์วรนั์น้ใหมไ่ดต้อ่เมือ่คณุมชีดุซอฟตแ์วร์
ตน้ฉบับหรอืสําเนาสํารองทีค่รบถว้นของชดุซอฟตแ์วรท์ีล่บออกไป หากคณุลบชดุ
ซอฟตแ์วรอ์อก คณุอาจจะไมส่ามารถเปิดเอกสารทีส่รา้งโดยใชซ้อฟตแ์วรนั์น้ไดอ้กี
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หากมชีดุซอฟตแ์วรอ์กีชดุหนึง่ทีต่อ้งใชก้บัชดุซอฟตแ์วรท์ีค่ณุลบออกไป น่ันหมายความวา่
ชดุซอฟตแ์วรอ์กีชดุหนึง่นัน้จะไมส่ามารถใชง้านได  ้ดรูายละเอยีดจากเอกสารอา้งองิเกีย่ว
กบัชดุซอฟตแ์วรท์ีต่ดิตัง้ไว ้

การต ัง้คา่ตวัจดัการแอปพลเิคช ัน่
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ จดัการแอปฯ

เลอืก การต ัง้คา่การตดิต ัง้ และเลอืกจากรายการตอ่ไปนี้
การตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์ — เลอืกวา่จะใหต้ดิตัง้ซอฟตแ์วร์ Symbian ซึง่ไมม่ลีายเซ็นดจิติอล
ทีไ่มผ่า่นการรับรองหรอืไม่
ตรวจใบรบัรองออนไลน ์ — เลอืกเพือ่ตรวจสอบใบรับรองแบบออนไลนก์อ่นการตดิตัง้
แอปพลเิคชัน่
ทีอ่ยูเ่ว็บทีต่ ัง้ไว ้ — ตัง้คา่ทีอ่ยูเ่ว็บเริม่ตน้ทีจ่ะใชเ้มือ่มกีารตรวจสอบใบรับรองออนไลน์

RealPlayer 
คณุสามารถใช ้RealPlayer เพือ่เลน่วดิโีอคลปิหรอืสตรมีไฟลส์ือ่แบบ OTA ไดโ้ดยไมต่อ้ง
จัดเก็บไฟลไ์วใ้นโทรศัพทก์อ่น

อยา่งไรก็ตาม RealPlayer อาจไมส่ามารถรองรับไฟลไ์ดท้กุรปูแบบ หรอืทกุรปูแบบยอ่ยของ
ไฟลนั์น้ๆ

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > RealPlayer

แถบเครือ่งมอื RealPlayer
เมือ่อยูใ่นหนา้จอวดิโีอคลปิ ลงิคก์ารสตรมี และรายการทีเ่พิง่เลน่ อาจมไีอคอนแถบเครือ่ง
ตอ่ไปนีป้รากฏขึน้

 สง่  — สง่วดิโีอคลปิหรอืลงิคก์ารสตรมี
 เลน่  —  เลน่วดิโีอคลปิหรอืการสตรมีวดิโีอ
 ลบ  — ลบวดิโีอคลปิหรอืลงิคก์ารสตรมี
 ลบ  — ลบไฟลอ์อกจากรายการทีเ่พิง่เลน่
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การเลน่วดิโีอคลปิ
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > RealPlayer

ในการเลน่วดิโีอคลปิ ใหเ้ลอืก วดิโีอคลปิ และคลปิ

ในการดไูฟลท์ีเ่ลน่ลา่สดุ ในหนา้จอหลัก เลอืก รายการทีเ่พ ิง่เลน่

ในรายการวดิโีอคลปิ เลือ่นไปทีค่ลปิ เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ใชค้ลปิวดิโีอ  — เพือ่กําหนดคลปิวดิโีอใหเ้ป็นเสยีงเรยีกเขา้หรอืใหก้บัรายชือ่หนึง่รายชือ่
เลอืก/ไมเ่ลอืก  — เลอืกรายการในรายการทีจ่ะสง่หรอืลบหลายรายการในครัง้เดยีวกนั
ดรูายละเอยีด  —  ดรูายละเอยีดตา่งๆ ของรายการทีเ่ลอืก เชน่ รปูแบบ ความละเอยีด และ
ระยะเวลา
การต ัง้คา่  — แกไ้ขการตัง้คา่การเลน่วดิโีอและสตรมีมิง่

ในวดิโีอคลปิ ลงิคท์ีส่ตรมีและเลน่ลา่สดุ ไอคอนแถบเครือ่งมอืตอ่ไปนีอ่าจใชไ้ด:้
 สง่  — สง่วดิโีอคลปิหรอืลงิคก์ารสตรมี

 เลน่  —  เลน่คลปิวดิโีอหรอืวดิโีอสตรมี
 ลบ  — เลน่วดิโีอคลปิหรอืลงิคก์ารสตรมี
 ลบ  — ลบไฟลจ์ากรายการทีเ่ลน่ลา่สดุ

สตรมีเนือ้หาผา่น over the air
ใน RealPlayer คณุสามารถเปิดไดเ้ฉพาะลงิค์ RTSP อยา่งไรก็ตาม RealPlayer จะเลน่
ไฟล ์RAM หากคณุเปิดลงิค ์HTTP ไปทีเ่บราเซอร์

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > RealPlayer

ในการสตรมีเนือ้หา over the air (บรกิารเครอืขา่ย) เลอืก ลงิคก์ารสตรมี และลงิค ์คณุ
สามารถรับลงิคก์ารสตรมีในขอ้ความตัวอกัษรหรอืมลัตมิเีดยี หรอืเปิดลงิคใ์นเว็บเพจ
กอ่นเริม่การสตรมีเนือ้หา เครือ่งของคณุเชือ่มตอ่กบัไซตแ์ละเริม่โหลดเนือ้หา เนือ้หาไมไ่ด ้
รับการบันทกึลงในโทรศัพท์
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เครือ่งบนัทกึ 

 คณุสามารถใชเ้ครือ่งบันทกึในการบันทกึเสยีงและการสนทนาทางโทรศัพทไ์ด ้
นอกจากนี้ คณุยังสามารถสง่คลปิเสยีงใหก้บัเพือ่นของคณุได ้

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > เครือ่งบนัทกึ

การบนัทกึคลปิเสยีง
เลอืก 

การหยดุการบนัทกึคลปิเสยีง
เลอืก 

การฟงัคลปิเสยีง
เลอืก 

การสง่คลปิเสยีงเป็นขอ้ความ
เลอืก ตวัเลอืก > สง่

การบนัทกึการสนทนาทางโทรศพัท์
เปิดเครือ่งบันทกึในระหวา่งใชส้ายสนทนา และเลอืก  ทัง้สองฝ่ายจะไดย้นิเสยีงเตอืนใน
ชว่งเวลาทีแ่น่นอนขณะบันทกึเสยีง

การเลอืกคณุภาพการบนัทกึหรอืตําแหนง่ทีต่อ้งการจดัเก็บคลปิเสยีง
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่

เครือ่งบันทกึจะใชง้านไมไ่ด ้ขณะใชส้ายขอ้มลูหรอืเชือ่มตอ่ GPRS อยู่

การเขยีนบนัทกึ

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > บนัทกึ

142 แอปพลเิคช ัน่อืน่ๆ



ในการเขยีนบันทกึ เลอืก ตวัเลอืก > บนัทกึใหม ่แตะทีช่อ่งบันทกึเพือ่ป้อนขอ้ความ แลว้
เลอืก 

คณุสามารถจัดเก็บไฟลข์อ้ความตัวอกัษรท่ัวไป (รปูแบบไฟล ์.txt) ทีไ่ดรั้บลงในบันทกึ

สรา้งการคํานวณ
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > คดิเลข

เครือ่งคดิเลขนีม้ขีอ้จํากดัในเรือ่งความถกูตอ้งและใชสํ้าหรับการคํานวณแบบงา่ยๆ  เทา่นัน้

ในการคํานวณ ป้อนตัวเลขชดุแรกทีจ่ะคํานวณ เลอืกฟังกช์นั เชน่ บวก หรอืลบ ป้อนตัวเลข
ชดุทีส่องของการคํานวณ และเลอืก =

ตวัแปลงคา่
ดว้ยตัวแปลงคา่นี้ คณุสามารถแปลงหน่วยวดัจากหน่วยหนึง่เป็นอกีหน่วยหนึง่ได ้

ตัวแปลงคา่มขีอ้จํากดัดา้นความแมน่ยําและอาจเกดิขอ้ผดิพลาดในการปัดเศษได ้

เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > ตวัแปลงคา่

พจนานกุรม
เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > พจนานกุรม

ในการแปลขอ้ความจากภาษาหนึง่เป็นอกีภาษาหนึง่ ใหป้้อนขอ้ความนัน้ในชอ่งคน้หา เมือ่
คณุป้อนขอ้ความนัน้ คําแปลทีแ่นะนําจะปรากฏขึน้ ในการแปลคํา เลอืกคําจากรายการ
รองรับเฉพาะบางภาษาเทา่นัน้

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ฟงั  — ฟังเสยีงคําทีเ่ลอืก
ประวตั ิ — คน้หาคําแปลกอ่นหนา้จากเซสชนัปัจจบุัน
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ภาษา  — เปลีย่นภาษาตน้ทางหรอืภาษาเป้าหมาย ดาวนโ์หลดภาษาจากอนิเทอรเ์น็ต หรอื
ลบภาษาออกจากพจนานุกรม คณุไมส่ามารถลบภาษาองักฤษออกจากพจนานุกรมได  ้คณุ
สามารถตดิตัง้ภาษาไดเ้พิม่อกีสองภาษา นอกเหนอืจากภาษาองักฤษ

21. การต ัง้คา่

ผูใ้หบ้รกิารของคณุอาจทําการตัง้คา่บางอยา่งลว่งหนา้ใหก้บัโทรศัพทแ์ลว้  และคณุอาจไม่
สามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่เหลา่นีไ้ด ้

การต ัง้คา่โทรศพัท์
การต ัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> วนัทีแ่ละเวลา

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
เวลา  — ป้อนเวลาปัจจบุัน
เขตเวลา  — เลอืกตําแหน่งทีค่ณุอยู่
วนัที ่ — ป้อนวนัที่
รปูแบบวนัที ่ — เลอืกรปูแบบวนัที่
ตวัแบง่วนั  — เลอืกสญัลักษณ์ทีค่ั่นระหวา่งวนั เดอืน และปี
รปูแบบเวลา  — เลอืกรปูแบบเวลา
ตวัแบง่เวลา  — เลอืกสญัลักษณ์ทีค่ั่นระหวา่งชัว่โมงและนาที
ชนดินาฬกิา  — เลอืกประเภทนาฬกิา
เสยีงนาฬกิาปลกุ  — เลอืกแบบเสยีงสําหรับนาฬกิาปลกุ
เวลาเลือ่นปลกุ  — ปรับเวลาเลือ่นปลกุ
วนัทํางาน  — เลอืกวนัทํางานของคณุ จากนัน้คณุสามารถจะตัง้เวลาใหป้ลกุเฉพาะในตอน
เชา้ของวนัทํางานได  ้เป็นตน้
อพัเดตเวลาอตัโนมตั ิ — ในการอพัเดตเวลา วนัที ่และเขตเวลา เลอืก เปิด บรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขา่ยนีอ้าจไมส่ามารถใชง้านไดใ้นบางเครอืขา่ย
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การต ัง้คา่ภาษา
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ภาษา

ในการเปลีย่นภาษาของเครือ่ง ใหเ้ลอืก ภาษาทีใ่ชใ้นเครือ่ง

ในการเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน เลอืก ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน

ในการเปิดหรอืปิดตัวชว่ยสะกดคํา ใหเ้ลอืก ตวัชว่ยสะกดคํา

การต ัง้คา่หนา้จอ
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จอภาพ

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ความสวา่ง  — ปรับความสวา่งของหนา้จอแสดงผลของคณุ
ขนาดแบบอกัษร  — เลอืกขนาดของขอ้ความและไอคอนบนหนา้จอ
โลโกห้รอืขอ้ความตอ้นรบั  — ตัง้คา่ใหแ้สดงบันทกึหรอืรูปภาพเมือ่คณุเปิดโทรศัพท์
เวลาแสงสวา่ง  — ตัง้คา่ระยะเวลาทีจ่ะเปิดไฟคา้งไวเ้มือ่คณุหยดุใชเ้ครือ่ง

เสยีงส ัง่งาน

ในการเปิดใชคํ้าสัง่เสยีงพเิศษสําหรับการเปิดใชแ้อปพลเิคชัน่และรปูแบบ ใหก้ดปุ่ มโทรคา้ง
ไวเ้มือ่เครือ่งอยูใ่นหนา้จอหลัก

ในการควบคมุโทรศัพทข์องคณุดว้ยคําสัง่เสยีงพเิศษ ใหก้ดปุ่ มโทรคา้งไวเ้มือ่เครือ่งอยูใ่น
หนา้จอหลัก แลว้เปลง่คําสั่งเสยีง คําสัง่เสยีงคอืชือ่ของแอปพลเิคชัน่หรอืรูปแบบทีป่รากฏ
ในรายการ

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> คาํส ัง่เสยีง

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
เปลีย่นคําส ัง่  — แกไ้ขคําสัง่เสยีง
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เลน่  — ฟังรายการเสยีงสงัเคราะห์
ลบเสยีงส ัง่งานออก  — ลบคําสั่งเสยีงทีค่ณุเพิม่ดว้ยตนเอง
การต ัง้คา่  — ปรับการตัง้คา่
บทแนะนําเสยีงส ัง่งาน  — เปิดบทแนะนําของเสยีงสัง่งาน

การต ัง้คา่อปุกรณ์เสรมิ
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> อปุกรณ์เสรมิ

ชอ่งเสยีบอปุกรณ์เสรมิบางชอ่งจะแสดงประเภทของอปุกรณ์เสรมิทีต่อ่เขา้กบัเครือ่ง

เลอืกอปุกรณ์เสรมิและจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
รปูแบบทีต่ ัง้ไว ้ — ตัง้คา่รูปแบบทีค่ณุตอ้งการใชใ้นแตล่ะครัง้ทีเ่ชือ่มตอ่อปุกรณ์เสรมิบาง
อยา่งทีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้ขา้กบัโทรศัพท์
ตอบรบัอตัโนมตั ิ — เลอืกวา่คณุตอ้งการใหโ้ทรศัพทรั์บสายเรยีกเขา้โดยอตัโนมัตหิรอืไม่
หลังผา่นไป 5 วนิาท ีหากตัง้คา่แบบเสยีงเป็น บีพ๊หนึง่คร ัง้ หรอื เงยีบ การตอบรับอตัโนมัติ
จะไมทํ่างาน
แสงไฟ  — กําหนดวา่จะใหเ้ปิดไฟคา้งไวห้รอืไมห่ลังจากหมดเวลา

การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ดข้ึน้อยูก่บัประเภทของอปุกรณ์เสรมิ

การต ัง้คา่แอปพลเิคช ัน่
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ต ัง้คา่แอปพลเิคช ัน่

ในการตัง้คา่แอปพลเิคชัน่ คณุสามารถแกไ้ขการตัง้คา่แอปพลเิคชัน่บางอยา่งในโทรศัพท์
ของคณุได ้

ในการแกไ้ขการตัง้คา่ คณุยังสามารถเลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ ในแตล่ะแอปพลเิคชัน่ได ้

การอพัเดตโทรศพัท์
เมือ่ใชก้ารอพัเดตโทรศัพท ์คณุสามารถเชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอรแ์ละรับการตัง้กําหนดคา่ของ
โทรศัพทข์องคณุ, สรา้งรปูแบบเซริฟ์เวอรใ์หม่, ดเูวอรช์นัซอฟตแ์วรท์ีม่อียูแ่ละขอ้มลู
โทรศัพท ์หรอืดแูละจัดการรูปแบบเซริฟ์เวอรท์ีม่อียู่
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เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> อพัเดตอปุกรณ์

หากระบบเครอืขา่ยของคณุสนับสนุนการอพัเดตซอฟตแ์วรใ์นแบบ OTA คณุยังสามารถ
ขอรับการอพัเดตดังกลา่วผา่นทางเครือ่งโทรศัพท์

คณุอาจรับรปูแบบเซริฟ์เวอรแ์ละการตัง้กําหนดคา่อืน่ๆ จากผูใ้หบ้รกิารหรอืแผนกจัดการ
ขอ้มลูบรษัิท การตัง้กําหนดคา่อาจรวมถงึการตัง้คา่การเชือ่มตอ่และคา่อืน่ๆ  ทีใ่ชโ้ดยแอป
พลเิคชัน่ทีแ่ตกตา่งกนัในอปุกรณ์ของคณุ

การรบัการต ัง้กาํหนดคา่
1 เลอืก ตวัเลอืก > รปูแบบเซริฟ์เวอร ์
2 ไปทีร่ปูแบบ และเลอืก ตวัเลอืก > เร ิม่การกาํหนดคา่

การสรา้งรปูแบบเซริฟ์เวอร์
เลอืก ตวัเลอืก > รปูแบบเซริฟ์เวอร ์> ตวัเลอืก > รปูแบบเซริฟ์เวอรใ์หม่

การลบรปูแบบเซริฟ์เวอร ์
เลอืก ตวัเลอืก > ลบ

การต ัง้คา่ความปลอดภยั
โทรศพัทแ์ละซมิ
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> ความปลอดภยั >
โทรศพัทแ์ละซมิการด์

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
คาํขอรหสั PIN  — เมือ่เปิดใชง้าน โทรศัพทจ์ะขอรหสัทกุครัง้ทีเ่ปิดเครือ่ง ซมิการด์บาง
ประเภทอาจไมอ่นุญาตใหม้กีารปิดใชง้านการขอรหสั PIN
รหสั PIN และ รหสั PIN2 — เปลีย่นรหสั PIN และ PIN2 โดยรหสัเหลา่นีจ้ะตอ้งเป็นตัวเลข
เทา่นัน้ กรณุาหลกีเลีย่งการใชร้หสัผา่นทีเ่หมอืนกบัหมายเลขฉุกเฉนิเพือ่ป้องกนัการโทรไป
ยังหมายเลขฉุกเฉนิโดยไมต่ัง้ใจ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ ในกรณีทีค่ณุลมืรหสั PIN
หรอื PIN2 โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร Nokia Care หรอืผูใ้หบ้รกิารของคณุ ในกรณีทีค่ณุลมืรหสั
ล็อค
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รหสัล็อค  — คณุจําเป็นตอ้งใชร้หสัล็อคเพือ่ปลดล็อคโทรศัพท์ คณุควรเปลีย่นรหัสล็อค
เพือ่ป้องกนัการใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต รหสัทีต่ัง้ไวค้อื 12345 โดยรหสัใหมม่ี
ความยาวได ้4-255 ตัวอักษร คณุสามารถใชอั้กขระทีเ่ป็นตัวอกัษรและตัวเลข และอกัขระทัง้
ทีเ่ป็นตัวพมิพใ์หญแ่ละพมิพเ์ล็กได ้เครือ่งจะแจง้เตอืนคณุ หากรหัสล็อคมรีูปแบบไมเ่หมาะ
สม ควรเก็บรหสัใหมไ่วเ้ป็นความลับและแยกจากตัวเครือ่ง
เวลาล็อคเครือ่งอตัโนมตั ิ — คณุสามารถตัง้เวลาใหเ้ครือ่งล็อคโดยอตัโนมตัเิมือ่ถงึเวลาที่
กําหนด เพือ่ป้องกนัการใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต เครือ่งทีล็่อคไวจ้ะไมส่ามารถใช ้
งานไดจ้นกวา่จะมกีารป้อนรหสัล็อคทีถ่กูตอ้ง หากตอ้งการปิดระบบล็อคอตัโนมัต ิเลอืก
ไมม่ี
ล็อคหากเปลีย่นซมิการด์  — ตัง้เครือ่งใหข้อรหสัล็อคเมือ่ใสซ่มิการด์ทีไ่มรู่จั้กลงในเครือ่ง
ของคณุ เครือ่งจะยังคงรายการซมิการด์ทีเ่คยใชเ้ป็นซมิการด์ของเจา้ของเครือ่ง
ล็อคโทรศพัทจ์ากระยะไกล  — เปิดหรอืปิดใชง้านการล็อคระยะไกล
กลุม่ผูใ้ชเ้ฉพาะ  — ระบกุลุม่ผูใ้ชซ้ ึง่คณุสามารถโทรหาและสามารถโทรหาคณุได  ้(บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
ยนืยนับรกิารซมิ  — ตัง้ใหโ้ทรศัพทแ์สดงขอ้ความยนืยันขณะทีค่ณุใชบ้รกิารจากซมิการด์
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การจดัการใบรบัรอง
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> ความปลอดภยั > การ
จดัการใบรบัรอง

คณุควรใชใ้บรับรองแบบดจิติอลหากตอ้งการเชือ่มตอ่กบัธนาคารแบบออนไลนห์รอืไซต์
อืน่ๆ หรอืเซริฟ์เวอรร์ะยะไกล เพือ่ดําเนนิการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการถา่ยโอนขอ้มลูทีเ่ป็น
ความลับ และหากตอ้งการลดความเสีย่งจากไวรัสหรอืซอฟตแ์วรท์ีใ่หโ้ทษอืน่ๆ  และเพือ่ให ้
แน่ใจในสทิธิก์ารใชซ้อฟตแ์วร์ เมือ่ดาวนโ์หลดและตดิตัง้ซอฟตแ์วร์

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
ใบรบัรองการอนญุาต  — ดแูละแกไ้ขใบรับรองสทิธิ์
ใบรบัรองไซตน์า่เชือ่ถอื  — ดแูละแกไ้ขใบรับรองไซตท์ีน่่าเชือ่ถอื
ใบรบัรองสว่นตวั  — ดแูละแกไ้ขใบรับรองสว่นตัว
ใบรบัรองโทรศพัท ์ — ดแูละแกไ้ขใบรับรองเครือ่ง
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ใบรับรองดจิติอลไมรั่บประกนัความปลอดภัย ใบรับรองเหลา่นีใ้ชเ้พือ่ตรวจสอบถงึทีม่าของ
ซอฟตแ์วร์

ขอ้สําคญั: แมว้า่การใชใ้บรับรองจะชว่ยลดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชือ่มตอ่
ระยะไกลและการตดิตัง้ซอฟตแ์วรล์งคอ่นขา้งมาก แตค่ณุก็ควรใชใ้บรับรองอยา่งถกูวธิเีพือ่
ใหไ้ดป้ระโยชนจ์ากการรักษาความปลอดภัยทีม่ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ดว้ย การมใีบรับรอง
เพยีงอยา่งเดยีวมไิดเ้ป็นการปกป้องเครือ่งแตอ่ยา่งใด หากตอ้งการใหเ้ครือ่งมคีวาม
ปลอดภัยมากขึน้ ตัวจัดการใบรับรองจําเป็นตอ้งมใีบรับรองของแทท้ีถ่กูตอ้งหรอืน่าเชือ่ถอื
ดว้ย ใบรับรองมอีายกุารใชง้านจํากดั หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรอื "ใบรับรองทีไ่มถ่กู
ตอ้ง" ปรากฏขึน้ แมว้า่ใบรับรองนัน้จะถกูตอ้งอยูแ่ลว้ ใหต้รวจสอบวา่วนัและเวลาปัจจบุันใน
เครือ่งของคณุถกูตอ้ง

ดรูายละเอยีดของใบรบัรอง — ตรวจสอบวา่เป็นใบรบัรองของแท้
คณุสามารถมั่นใจไดว้า่เซริฟ์เวอรนั์น้ถกูตอ้ง ก็ตอ่เมือ่มกีารตรวจสอบลายเซ็น และระยะเวลา
ทีใ่บรับรองเซริฟ์เวอรนั์น้มผีลบังคับใชแ้ลว้เทา่นัน้

คณุจะไดรั้บขอ้ความแจง้ หากเซริฟ์เวอรนั์น้ไมใ่ชเ่ซริฟ์เวอรจ์รงิ หรอืในกรณีทีค่ณุไมม่ใีบรับ
รองความปลอดภัยทีถ่กูตอ้งในเครือ่งของคณุ

หากตอ้งการตรวจสอบรายละเอยีดของใบรับรอง เลอืก ตวัเลอืก > รายละเอยีดใบรบัรอง
เครือ่งจะตรวจสอบระยะเวลาทีม่ผีลบังคับใชข้องใบรับรอง และขอ้ความตอ่ไปนีข้อ้ความใด
ขอ้ความหนึง่อาจปรากฏขึน้:

ใบรบัรองไมผ่า่นความเชือ่ถอื  — คณุไมไ่ดตั้ง้คา่ใหแ้อปพลเิคชัน่ใดใชใ้บรับรองนี้
ใบรบัรองหมดอายุ  — ระยะเวลาทีใ่ชใ้บรับรองไดส้ ิน้สดุลงแลว้
ใบรบัรองยงัไมถ่กูตอ้ง  — ระยะเวลาทีใ่ชใ้บรับรองยังไมเ่ริม่ตน้
ใบรบัรองเสยีหาย  — ไมส่ามารถใชใ้บรับรองได ้โปรดตดิตอ่ผูท้ีอ่อกใบรับรองนัน้

การเปลีย่นการต ัง้คา่ความนา่เชือ่ถอื
กอ่นทีจ่ะเปลีย่นแปลงคา่ของใบรับรอง คณุตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุสามารถเชือ่ถอื
ขอ้มลูของเจา้ของใบรับรองนีไ้ด ้และตรวจสอบวา่ใบรับรองดังกลา่วเป็นของเจา้ของทีอ่ยูใ่น
รายชือ่
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ในการเปลีย่นการตัง้คา่สําหรับใบรับรองสทิธิ์ เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ความเชือ่ถอื
รายการแอปพลเิคชัน่ทีส่ามารถใชใ้บรับรองทีเ่ลอืกไวจ้ะปรากฏขึน้ทีห่นา้จอ  ทัง้นีต้อ้งขึน้อยู่
กบัใบรับรองนัน้ดว้ย ตัวอยา่งเชน่:

การตดิต ัง้ Symbian: ใช ่— ใบรับรองนีส้ามารถรับรองทีม่าของแอปพลเิคชัน่ระบบปฏบิัติ
การ Symbian ใหมไ่ด ้
อนิเทอรเ์น็ต: ใช ่— ใบรับรองนีส้ามารถรับรองรับรองเซริฟ์เวอรไ์ด ้
การตดิต ัง้แอปพลเิคช ัน่: ใช ่— ใบรับรองนีส้ามารถรับรองทีม่าของแอปพลเิคชัน่ Java
ใหมไ่ด ้

ในการเปลีย่นคา่ เลอืก ตวัเลอืก > เปลีย่นการต ัง้คา่รบัรอง

ชุดความปลอดภยั
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> ความปลอดภยั > ชุด
ความปลอดภยั

ในการดหูรอืแกไ้ขโมดลูความปลอดภัย (หากม)ี ใหเ้ลอืกโมดลูจากรายการ

หากตอ้งการดขูอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัโมดลูความปลอดภัย เลอืก ตวัเลอืก > ราย
ละเอยีดความปลอดภยั

การเรยีกคนืการต ัง้คา่ด ัง้เดมิ
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> การต ัง้คา่ด ัง้เดมิ

คณุสามารถรเีซ็ตการตัง้คา่บางอยา่งใหก้ลับไปเป็นคา่เดมิได  ้โดยคณุจําเป็นตอ้งมรีหสัล็อค

ภายหลังการรเีซ็ต เครือ่งอาจใชเ้วลาเปิดเครือ่งนานขึน้ เอกสารและไฟลต์า่งๆ จะไมไ่ดรั้บ
ผลกระทบ
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เนือ้หาทีไ่ดร้บัการป้องกนั
หากตอ้งการจัดการใบอนุญาตสทิธิแ์บบดจิติอล ใหเ้ลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ
โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> ความปลอดภยั > เนือ้หาทีม่กีารป้องกนั

การจดัการลขิสทิธิข์องขอ้มลูแบบดจิติอล

เจา้ของเนือ้หาอาจใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการสทิธิด์จิติอล (DRM) แบบตา่งๆ เพือ่ปกป้อง
ทรัพยส์นิทางปัญญาของเจา้ของ รวมถงึ ลขิสทิธิ ์โทรศัพทน์ีใ้ชซ้อฟตแ์วร์ DRM หลาย
ประเภทเพือ่เขา้สูเ่นือ้หาทีม่ี DRM ป้องกนัไว ้ดว้ยโทรศัพทร์ุ่นนี้ คณุสามารถเขา้สูเ่นือ้หาที่
ป้องกนัดว้ย WMDRM 10, OMA DRM 1.0 และ OMA DRM 2.0 หากซอฟตแ์วร ์DRM เฉพาะ
ไมส่ามารถป้องกันเนือ้หาได  ้เจา้ของเนือ้หาอาจขอใหย้กเลกิความสามารถของซอฟตแ์วร์
DRM ในการเขา้สูเ่นือ้หาใหมท่ี่ DRM นัน้ป้องกนัไว ้การยกเลกิอาจป้องกนัการนําเนือ้หาทีม่ี
DRM ป้องกนัไวบ้างเนือ้หาทีอ่ยูใ่นโทรศัพทข์องคณุมาใชอ้กีครัง้  การยกเลกิซอฟตแ์วร์
DRM ไมม่ผีลตอ่การใชเ้นือ้หาทีม่กีารป้องกนัดว้ย DRM ประเภทอืน่หรอืการใชเ้นือ้หาทีไ่มม่ี
DRM ป้องกนัไว ้

เนือ้หาทีป้่องกันดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) จะมาพรอ้มกบัรหสัการใชท้ี่
เกีย่วขอ้งซึง่ทําหนา้ทีร่ะบถุงึสทิธขิองคณุในการใชเ้นือ้หา

หากโทรศัพทข์องคณุมขีอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย OMA DRM เมือ่จะสํารองขอ้มลูทัง้รหสัการใช ้
และเนือ้หานัน้ ใหใ้ชฟั้งกช์ัน่การสํารองขอ้มลูจากโปรแกรม Nokia Ovi Suite

วธิกีารถา่ยโอนขอ้มลูแบบอืน่ๆ อาจไมโ่อนรหสัการใชท้ีจํ่าเป็นตอ้งถกูเรยีกคนืพรอ้มเนือ้หา
เพือ่ใหค้ณุสามารถใชเ้นือ้หาทีป้่องกนัดว้ย OMA DRM ไดต้อ่ไปหลังจากจัดรปูแบบหน่วย
ความจําโทรศัพทแ์ลว้ คณุอาจจําเป็นตอ้งเรยีกคนืรหัสการใชใ้นกรณีทีไ่ฟลใ์นโทรศัพทข์อง
คณุเสยี

หากโทรศัพทม์เีนือ้หาทีป้่องกนัดว้ย WMDRM ทัง้รหสัการใชแ้ละเนือ้หาจะหายไปหากคณุ
จัดรูปแบบหน่วยความจําของโทรศัพท์ คณุอาจสญูเสยีรหสัการใชแ้ละเนือ้หาหากไฟลใ์น
โทรศัพทข์องคณุเสยี การสญูหายของรหสัการใชห้รอืเนือ้หาอาจจํากดัความสามารถในการ
ใชเ้นือ้หาเดยีวกันบนโทรศัพทข์องคณุอกีครัง้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของ
คณุ

รหสัการใชบ้างอยา่งอาจจะเชือ่มตอ่กบัซมิการด์ใดซมิการด์หนึง่ และเนือ้หาทีไ่ดรั้บการ
ป้องกนัไวจ้ะเขา้ถงึไดเ้ฉพาะเมือ่ใสซ่มิการด์ดังกลา่วไวใ้นเครือ่งแลว้เทา่นัน้
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ไฟการแจง้เตอืน
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ไฟแจง้เตอืน

ในการเปิดหรอืปิดไฟกะพรบิพรอ้มทํางาน ใหเ้ลอืก ไฟสแตนดบ์าย
เมือ่มกีารเปิดไฟกะพรบิพรอ้มทํางาน ไฟปุ่ มเมนูจะตดิขึน้เป็นระยะๆ

ในการเปิดหรอืปิดไฟแจง้เตอืน ใหเ้ลอืก ไฟแจง้เตอืน
เมือ่เปิดใชง้านไฟแจง้เตอืน ไฟปุ่ มเมนูจะสวา่งขึน้เป็นระยะๆ เพือ่แจง้เตอืนเหตกุารณ์ตา่งๆ
ทีพ่ลาดไป เชน่ สายทีไ่มไ่ดรั้บ หรอืขอ้ความทีไ่มไ่ดอ้า่น

การต ัง้คา่การโทร
การต ัง้คา่การโทร
การตัง้คา่การโทรทําใหค้ณุสามารถกําหนดการตัง้คา่เฉพาะในเครือ่งของคณุได ้

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การโทร > โทร

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

สง่ ID ผูโ้ทรเขา้ของฉนั  — เลอืก ใช ่เพือ่แสดงหมายเลขโทรศัพทข์องคณุใหผู้รั้บสาย
ทราบ ในการใชก้ารตัง้คา่ทีไ่ดต้กลงไวก้บัผูใ้หบ้รกิารของคณุ ใหเ้ลอืก ต ัง้จากเครอืขา่ย
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
สายเรยีกซอ้น  — ตัง้ใหโ้ทรศัพทแ์จง้ใหค้ณุทราบเมือ่มสีายโทรเขา้มาในขณะทีค่ณุ
สนทนาอยู่ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) หรอืตรวจสอบวา่คณุสมบัตดัิงกลา่วเปิดใชอ้ยู่
หรอืไม่
ปฏเิสธสายดว้ยขอ้ความ  — สง่ขอ้ความตัวอกัษรเมือ่คณุปฏเิสธสาย ในการแจง้ใหผู้โ้ทร
ทราบวา่ทําไมคณุจงึไมส่ามารถรับสายได ้
ขอ้ความปฏเิสธ  — เขยีนขอ้ความตัวอกัษรแบบมาตรฐานทีจ่ะสง่ไปถงึผูโ้ทรเมือ่คณุ
ปฏเิสธสาย
โทรซํา้อตัโนมตั ิ — ตัง้ใหโ้ทรศัพทล์องโทรซ้ําสงูสดุ 10 ครัง้หากโทรตดิตอ่ไมสํ่าเร็จ หาก
ตอ้งการหยดุโทรซ้ํา ใหก้ดปุ่ มวางสาย
แสดงเวลาการโทร  — แสดงระยะเวลาสนทนาขณะใชส้าย
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สรปุหลงัการโทร  — แสดงระยะเวลาสนทนาหลังจากวางสายแลว้
การโทรดว่น  — เปิดใชง้านการโทรดว่น
รบัไดท้กุปุ่ ม  — เปิดใชง้านการรับสายดว้ยปุ่ มใดก็ได ้
สายทีใ่ช ้ — การตัง้คา่นี้ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) จะแสดงเฉพาะเมือ่ซมิการด์รอง
รับระบบสองหมายเลขสําหรับผูส้มัครใชบ้รกิาร หรอืสองสายโทรศัพท์ เลอืกสายโทรศัพทท์ี่
คณุตอ้งการใชเ้พือ่โทรออกหรอืสง่ขอ้ความตัวอกัษร คณุสามารถรับสายทีโ่ทรเขา้มาไดจ้าก
ทัง้สองสายโทรศัพทไ์มว่า่คณุจะเลอืกสายใดไวก็้ตาม หากคณุเลอืก สาย 2 และไมไ่ดส้มัคร
ใชบ้รกิารของเครอืขา่ยนี้ คณุจะไมส่ามารถโทรออกได ้เมือ่เลอืกสายที ่2  จะปรากฏใน
หนา้จอหลัก
การเปลีย่นสาย  — ป้องกนัไมใ่หม้กีารเลอืกสาย (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) หากซมิ
การด์ของคณุรองรับ หากตอ้งการเปลีย่นคา่นี้ คณุตอ้งป้อนรหสั PIN2

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

การโอนสาย 
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การโทร > โอนสาย

การโอนสายทําใหค้ณุสามารถโอนสายเรยีกเขา้ไปยังศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคณุหรอื
หมายเลขโทรศัพทอ์ืน่ได ้หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

1 เลอืกประเภทของสายทีจ่ะโอนและตัวเลอืกการโอน ตัวอยา่งเชน่ หากตอ้งการโอนสาย
สนทนาทัง้หมด ใหเ้ลอืก สายสนทนา > สายสนทนาท ัง้หมด

2 ในการเปิดใชก้ารโอนสาย ใหเ้ลอืก ใชง้าน
3 หากตอ้งการโอนสายไปยังศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคณุ  ใหเ้ลอืก ไปยงัศนูย ์

ขอ้ความเสยีง
4 หากตอ้งการโอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพทอ์ืน่ ใหเ้ลอืก ไปทีเ่บอรอ์ ืน่ และป้อน

หมายเลข หรอืเลอืก คน้หา เพือ่ดงึหมายเลขทีจั่ดเก็บไวใ้นรายชือ่

สามารถใชง้านตัวเลอืกการโอนหลายรายการไดพ้รอ้มกนั  เมือ่มกีารโอนสายทัง้หมด 
จะปรากฏขึน้ในหนา้จอหลัก
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การจํากดัการโทร
คณุสามารถจํากัดการโทรทีค่ณุโทรออกหรอืรับสายดว้ยโทรศัพทไ์ด  ้ดว้ยบรกิารจํากดัการ
โทร (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถจํากัดการโทรออกตา่ง
ประเทศทัง้หมด หรอืสายเรยีกเขา้เมือ่คณุอยูต่า่งประเทศได  ้ในการแกไ้ขการตัง้คา่ คณุจะ
ตอ้งมรีหสัผา่นการจํากัดการโทรจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การโทร > จํากดัการโทร

เมือ่คณุใชง้านคณุสมบัตกิารรักษาความปลอดภัยทีใ่ชค้วบคมุการโทร (จํากดัการโทร,
เฉพาะกลุม่ และจํากัดเบอร)์ อาจโทรออกไดเ้ฉพาะเบอรโ์ทรฉุกเฉนิอยา่งเป็นทางการทีต่ัง้
ไวใ้นเครือ่งของคณุ การจํากดัการโทรและการโอนสายไมส่ามารถใชง้านพรอ้มกันได ้

การจํากดัสายสนทนา หรอืตรวจสอบสถานะการจํากดั
เลอืกตัวเลอืกการจํากดัทีต่อ้งการและ ใชง้าน หรอื ตรวจสอบสถานะ การจํากัดการโทรจะ
สง่ผลตอ่สายทัง้หมด รวมถงึสายขอ้มลูดว้ย

22. การแกไ้ขปญัหาเบือ้งตน้

Q: รหสัผา่นของรหสัล็อค, รหสั PIN หรอื รหสั PUK ของฉนัคอือะไร

A: รหัสล็อคทีต่ัง้ไวค้อื 12345 ในกรณีทีค่ณุลมืรหสัล็อค โปรดตดิตอ่ตัวแทนจําหน่าย
โทรศัพทข์องคณุ หากคณุลมืรหสั PIN หรอืรหัส PUK หรอืหากคณุไมไ่ดรั้บรหสัดังกลา่ว
โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ
หากตอ้งการรายละเอยีดเกีย่วกบัรหสัผา่น ใหต้ดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารจุดเชือ่มตอ่ เชน่ ผูใ้หบ้รกิาร
อนิเทอรเ์น็ต (ISP) หรอืผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย

Q: ฉนัจะปิดแอปพลเิคช ัน่ทีไ่มต่อบสนองไดอ้ยา่งไร

A: กดปุ่ มเมนูคา้งไว ้

เลอืกและกดไอคอนแอปพลเิคชัน่คา้งไว ้และเลอืก ออก
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Q: เหตใุดภาพจงึดเูป้ือน

A: โปรดตรวจสอบชอ่งป้องกันเลนสก์ลอ้งถา่ยภาพวา่สะอาดดหีรอืไม่

Q: เหตใุดจงึมจีดุสวา่งลางๆ จดุทีม่สีเีพีย้น หรอืจดุทีภ่าพขาดหายไปปรากฏขึน้บน
หนา้จอทกุคร ัง้ทีเ่ปิดเครือ่ง

A: นีเ่ป็นลักษณะของจอภาพประเภทนี้ จอบางแบบจะมพีกิเซลหรอืจดุทียั่งคงปรากฏอยู่
หรอืหายไป ซึง่เป็นเรือ่งปกต ิมใิชข่อ้ผดิพลาดแตอ่ยา่งใด

Q: เหตใุดฉนัจงึไมพ่บเครือ่งของเพือ่นขณะใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth

A: ใหต้รวจสอบเครือ่งทัง้สองเครือ่งวา่สามารถใชง้านรว่มกนัได  ้มกีารเปิดใชง้านการเชือ่ม
ตอ่แบบ Bluetooth และไมไ่ดอ้ยูใ่นโหมดซอ่น ตรวจสอบวา่โทรศัพททั์ง้สองอยูห่า่งกนัไม่
เกนิ 10 เมตร (33 ฟตุ) และไมม่กํีาแพงหรอืสิง่กดีขวางใดๆ กัน้ระหวา่งโทรศัพททั์ง้สอง

Q: เหตใุดฉนัจงึไมส่ามารถยตุกิารตอ่เชือ่ม Bluetoothได้

A: หากมกีารเชือ่มตอ่อปุกรณ์อืน่เขา้กับโทรศัพทข์องคุณอยู่ คณุสามารถยตุกิารเชือ่มตอ่
โดยใชอ้ปุกรณ์อกีเครือ่ง หรอืโดยการยกเลกิการเชือ่มตอ่ Bluetooth ในโทรศัพทข์องคณุ
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth > Bluetooth > ปิด

Q: เหตใุดฉนัจงึไมส่ามารถเห็นจดุเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN) ถงึแมว้า่ฉนัอยูใ่น
พืน้ทีท่ ีค่รอบคลมุ

A: จดุเชือ่มตอ่ WLAN อาจใชต้ัวบง่ชีบ้รกิาร (SSID) ทีซ่อ่นไว ้คณุสามารถเชือ่มตอ่เครอืขา่ย
ทีใ่ช ้SSID ซึง่ซอ่นไวไ้ด ้หากคณุรู ้SSID ทีถ่กูตอ้ง และไดส้รา้งจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
WLAN สําหรับเครอืขา่ยนัน้ไวแ้ลว้บนโทรศัพท์ Nokia ของคณุ
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Q: ฉนัจะปิดการใช ้LAN ไรส้าย (WLAN) บนโทรศพัท ์Nokia ของฉนัไดอ้ยา่งไร

A: WLAN ในโทรศัพท ์Nokia ของคณุจะปิดเมือ่คณุไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่หรอืพยายามเชือ่มตอ่กบั
จดุเชือ่มตอ่อืน่ หรอืเมือ่คณุไมไ่ดส้แกนหาเครอืขา่ยทีม่อียู่ คณุสามารถกําหนดใหโ้ทรศัพท์
Nokia ไมต่อ้งสแกน หรอืสแกนหาเครอืขา่ยทีส่ามารถใชไ้ดถ้ีน่อ้ยลงในพืน้หลัง เพือ่ลดการ
สิน้เปลอืงแบตเตอรี ่WLAN จะปิดในระหวา่งทีส่แกนในพืน้หลัง

หากตอ้งการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่การสแกนในพืน้หลัง ใหทํ้าดังนี้

1 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > LAN ไรส้าย > ตวัเลอืก > การต ัง้คา่
2 ในการเพิม่ชว่งเวลาในการสแกนในพืน้หลัง ใหป้รับเปลีย่นเวลาใน สแกนสําหรบัเครอื

ขา่ย ในการหยดุการสแกนในพืน้หลัง เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > แสดงความ
พรอ้ม WLAN > ไมต่อ้ง

3 หากตอ้งการจัดเก็บการเปลีย่นแปลงของคณุ เลอืก กลบั
เมือ่ตัง้คา่ แสดงความพรอ้ม WLAN เป็น ไมต่อ้ง ไอคอนความพรอ้ม WLAN จะไม่
ปรากฏขึน้ในหนา้จอหลัก อยา่งไรก็ตาม คณุยังสามารถสแกนหาเครอืขา่ย WLAN ทีม่ี
อยูด่ว้ยตนเอง และเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย WLAN นัน้ไดต้ามปกติ

Q: ฉนัควรทําอยา่งไรเมือ่หนว่ยความจําเต็ม

A: ลบบางรายการออกจากหน่วยความจํา หาก หนว่ยความจําไมพ่อทีจ่ะดาํเนนิการ ลบ
บางขอ้มลูออกกอ่น หรอื หนว่ยความจําตํา่ ลบบางขอ้มลูออกจากความจําเครือ่ง
ปรากฏขึน้ขณะทีค่ณุกําลังลบหลายๆ รายการพรอ้มกนั ใหล้บครัง้ละหนึง่รายการ โดยเริม่
จากรายการทีม่ขีนาดเล็กทีส่ดุ

Q: เหตใุดฉนัจงึไมส่ามารถเลอืกรายชือ่สําหรบัขอ้ความของฉนัได้

A: บัตรรายชือ่นัน้ไมม่เีบอรโ์ทรศัพท์ ทีอ่ยู ่หรอืทีอ่ยูอ่เีมล เลอืก เมนู > รายชือ่ ตามดว้ย
รายชือ่ทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้แกไ้ขบัตรรายชือ่
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Q: ฉนัจะยตุกิารตอ่เชือ่มขอ้มลูไดอ้ยา่งไร หากโทรศพัทเ์ร ิม่การเชือ่มตอ่ขอ้มลูอยู่
ตลอดเวลาไมรู่จ้บ

A: โทรศัพทอ์าจกําลังดงึขอ้ความมลัตมิเีดยีจากศนูยก์ารรับสง่ขอ้ความมัลตมิเีดยี  ในการ
หยดุโทรศัพทไ์มใ่หส้รา้งการเชือ่มตอ่ขอ้มลู เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การ
ต ัง้คา่ > ขอ้ความมลัตมิเีดยี > การดงึมลัตมิเีดยี เลอืก ดว้ยตนเอง เพือ่ใหศ้นูยก์ารรับ
สง่ขอ้ความมัลตมิเีดยีบันทกึขอ้ความทีจ่ะดงึภายหลัง หรอื ปิด เพือ่ไมส่นใจขอ้ความ
มัลตมิเีดยีทีเ่ขา้มาทัง้หมด หากคณุเลอืก ดว้ยตนเอง คณุจะไดรั้บการแจง้เตอืนเมือ่คณุมี
ขอ้ความใหมใ่นศนูยฝ์ากขอ้ความมัลตมิเีดยี หากคณุเลอืก ปิด โทรศัพทจ์ะไมเ่ชือ่มตอ่เขา้
กบัเครอืขา่ยใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการรับสง่ขอ้ความมลัตมิเีดยี
ในการตัง้คา่โทรศัพทใ์หใ้ชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตเฉพาะเมือ่คณุเปิดแอปพลเิคชัน่หรอื
ดําเนนิการใดๆ ทีต่อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่ดังกลา่วเทา่นัน้ ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การ
เชือ่มตอ่ > การต ัง้คา่การจดัการ > ขอ้มลูแพคเก็ต > การเชือ่มตอ่ GPRS > เมือ่
ตอ้งการ
หากยังไมไ่ดผ้ล ใหปิ้ดโทรศัพท ์และเปิดใหมอ่กีครัง้

Q: ฉนัสามารถใชโ้ทรศพัทข์องตวัเองเป็นแฟกซโ์มเด็มกบัเครือ่งพซีที ีใ่ชง้านรว่ม
กนัไดห้รอืไม่

A: คณุไมส่ามารถใชโ้ทรศัพทข์องคณุเป็นแฟกซโ์มเด็มได  ้อยา่งไรก็ตาม การโอนสาย
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ชว่ยใหค้ณุสามารถโอนสายแฟกซท์ีเ่ขา้มาไปยังหมายเลข
แฟกซไ์ด ้

Q: ฉนัจะปรบัเทยีบคา่หนา้จอไดอ้ยา่งไร

A: หนา้จอไดรั้บการปรับเทยีบคา่จากโรงงาน หากจําเป็นตอ้งปรับเทยีบคา่หนา้จอใหม่ ให ้
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ป้อนแบบสมัผสั > ปรบัเทยีบคา่หนา้จอ
สมัผสั ทําตามคําแนะนํา

การแกไ้ขปญัหาเบือ้งตน้ 157



Q: เหตใุดฉนัจงึไดร้บัขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด ใบรบัรองหมดอายุ หรอื ใบรบัรอง
ยงัไมถ่กูตอ้ง ขณะตดิต ัง้แอปพลเิคช ัน่ทีด่าวนโ์หลด

A: หาก ใบรบัรองหมดอายุ หรอื ใบรบัรองยงัไมถ่กูตอ้ง ปรากฏขึน้ แมว้า่ใบรับรองนัน้
ควรจะใชไ้ด ้ใหต้รวจสอบวนัและเวลาปัจจบุันในโทรศัพทข์องคณุวา่ถกูตอ้งหรอืไม่ คณุอาจ
ละการตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลาไดข้ณะเปิดโทรศัพทเ์ป็นครัง้แรก หรอืเครอืขา่ยมอืถอือาจไม่
สามารถอพัเดตการตัง้คา่เหลา่นีใ้นเครือ่งของคณุได  ้หากตอ้งการแกปั้ญหานี้ ใหเ้ลอืก
เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> การต ัง้คา่ด ัง้เดมิ เรยีกคนืการตัง้
คา่จากโรงงาน และเมือ่เริม่โทรศัพทใ์หม่ ใหต้ัง้คา่วันทีแ่ละเวลาทีถ่กูตอ้ง

23. การปกป้องสิง่แวดลอ้ม

ประหยดัพลงังาน
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีบ่อ่ยๆ หากคณุปฏบิัตดิังตอ่ไปนี้

• ปิดแอปพลเิคชัน่และและการเชือ่มตอ่ขอ้มลู เชน่ การเชือ่มตอ่ WLAN หรอื Bluetooth
เมือ่ไมใ่ชง้าน

• ปิดการใชง้านเสยีงทีไ่มจํ่าเป็น เชน่ เสยีงหนา้จอสมัผัสและเสยีงปุ่ มกด

การหมนุเวยีนมาใชใ้หม่

เมือ่โทรศัพทเ์ครือ่งนีห้มดอายกุารใชง้าน วสัดทุกุชิน้สามารถนํากลับมาใชเ้ป็นวตัถดุบิและ
พลังงานได ้เพือ่รับประกนัการกําจัดและการนํากลับมาใชท้ีถ่กูตอ้ง Nokia รว่มมอืกบั
พันธมติรผา่นโปรแกรมทีเ่รยีกวา่ We:recycle สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารรไีซเคลิ
ผลติภัณฑ ์Nokia เกา่ของคณุและสถานทีเ่ก็บรวบรวม โปรดไปที ่www.nokia.com/
werecycle หรอืตดิตอ่ศนูยบ์รกิารของ Nokia
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นําบรรจภุัณฑแ์ละคูม่อืผูใ้ชข้องคณุกลับมาหมนุเวยีนใชใ้หมต่ามระเบยีบการหมนุเวยีนมาใช ้
ใหมข่องทอ้งถิน่ของคณุ

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุลักษณะทางสภาพแวดลอ้มของโทรศัพท์ โปรดไปที่
www.nokia.com/ecoprofile

24. อุปกรณ์เสรมิของแทจ้าก Nokia

หากตอ้งการทราบแหลง่จําหน่ายอปุกรณ์เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรอง  สามารถสอบถามจาก
ตัวแทนจําหน่ายของคณุ

อปุกรณ์เสรมิสําหรับโทรศัพทข์องคณุมจํีาหน่ายอยูเ่ป็นจํานวนมาก  สําหรับรายละเอยีดเพิม่
เตมิ โปรดดทูี ่www.nokia.co.th/accessories

ขอ้กาํหนดทีค่วรปฏบิตัสํิาหรบัการใชอ้ปุกรณ์เสรมิ
• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็ก
• หากตอ้งการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ์เสรมิ ใหจั้บทีป่ล๊ักไฟและดงึออก อยา่ดงึที่

สายไฟ
• ตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์เสรมิทีไ่ดต้ดิตัง้ในพาหนะไดรั้บการตดิตัง้อยา่ง

แน่นหนาและทํางานอยา่งถกูตอ้ง
• เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบัตผิา่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิในรถทีต่ดิตัง้ยาก

ได ้

แบตเตอรี่
ประเภท: BL-4U
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ระยะเวลาการสนทนา:

สงูสดุ 4.9 ชัว่โมง (GSM)

สแตนดบ์าย:

สงูสดุ 14 วนั (GSM)

ขอ้สําคญั: เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบ์ายเป็นเวลาโดยประมาณ  และจะเป็นไป
ตามการประมาณการตอ่เมือ่อยูภ่ายใตข้อ้กําหนดทีเ่หมาะสมของเครอืขา่ยเทา่นัน้  เวลา
สนทนาและเวลาสแตนดบ์ายขึน้อยูก่บัซมิการด์ คณุสมบัตทิีใ่ช ้อายแุละขอ้กําหนดของ
แบตเตอรี ่อณุหภมูใินการเก็บแบตเตอรี่ ขอ้กําหนดของเครอืขา่ย และปัจจัยอืน่ๆ อกีมากมาย
และเวลาสนทนาและเวลาสแตนดบ์ายอาจสัน้กวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้อยา่งมาก  เสยีงเรยีกเขา้
การจัดการสายดว้ยระบบแฮนดฟ์รี การใชใ้นโหมดดจิติอล และคณุสมบัตอิืน่ๆ จะใชพ้ลังงาน
จากแบตเตอรี ่และระยะเวลาทีใ่ชอ้ปุกรณ์ในการโทรจะสง่ผลตอ่เวลาสแตนดบ์าย ในทํานอง
เดยีวกัน ระยะเวลาทีเ่ปิดเครือ่งรวมทัง้ทีอ่ยูใ่นโหมดสแตนดบ์ายก็มผีลตอ่ระยะเวลาในการ
สนทนาดว้ยเชน่กนั
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แบตเตอรี่
ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอุปกรณ์ชารจ์
อปุกรณ์นีไ้ดรั้บการออกแบบใหใ้ชก้บั BL-4U แบตเตอรีช่นดิทีส่ามารถชารจ์ประจใุหมไ่ด ้Nokia อาจผลติแบตเตอรีรุ่น่อืน่ทีใ่ชง้านได ้
กับโทรศัพทร์ุน่น้ี ควรใชแ้บตเตอรีข่องแทข้อง Nokia ทกุครัง้

โทรศัพทเ์ครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบใหใ้ชง้านเมือ่ไดรั้บพลังงานจากอปุกรณ์ชารจ์ต่อไปนี้  AC-8 หมายเลขรุน่ของอปุกรณ์ชารจ์ทีถ่กู
ตอ้งนัน้อาจแตกตา่งกนัไปตามประเภทของปลั๊กเสยีบ ความแตกตา่งของปลั๊กเสยีบจะระบไุวด้ว้ยคา่ใดค่าหนึง่ต่อไปนี้ E, X, AR, U, A,
C, K, หรอื B

แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจแุบตเตอรีไ่ดห้ลายรอ้ยครัง้ แตแ่บตเตอรีก็่จะค่อยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมือ่สงัเกตเห็น
วา่เวลาการสนทนาและสแตนดบ์ายของแบตเตอรีส่ัน้ลงอยา่งเห็นไดช้ดั คณุจําเป็นตอ้งเปลีย่นแบตเตอรีก่อ้นใหม่

ขอ้สําคญั: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นคา่โดยประมาณเทา่นัน้ เวลาจรงิจะขึน้อยูก่บัหลายปัจจัย เชน่
สภาพของระบบเครอืขา่ย การตัง้คา่โทรศัพท,์ คณุสมบตัทิีกํ่าลังใช,้ สภาพแบตเตอรี ่และอณุหภมู ิ
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การดแูลอุปกรณ์ของคณุ
คณุควรดูแลอปุกรณ์ แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมดัระวัง คําแนะนําตอ่ไปนีจ้ะชว่ยใหคุ้ณปฏบิตัติามเงือ่นไข
การรับประกนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ช ืน้ จะทําใหเ้กดิองค์
ประกอบของแร ่ซึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกรอ่นได ้หากตัวเครือ่งเปียกชืน้ ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกและปลอ่ยใหเ้ครือ่ง
แหง้สนทิดกีอ่น

• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด

• อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่งอปุกรณ์นอกเหนอืจากทีแ่นะนําไวใ้นคูม่อืผูใ้ช ้

• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจทําใหอ้ปุกรณ์เสยีหายและยงัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศัพท์

• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของอปุกรณ์เท่านัน้

• ปิดอปุกรณ์และถอดแบตเตอรีอ่อกเป็นครัง้คราว เพือ่ประสทิธภิาพในการทํางานสงูสดุ

• เก็บอปุกรณ์ไวใ้หห้า่งจากแมเ่หล็กหรอืสนามแมเ่หล็ก

• ในการเก็บรักษาขอ้มลูสําคัญของคุณใหป้ลอดภยั ใหจ้ัดเก็บขอ้มลูนัน้ไวแ้ยกไวส้องทีเ่ป็นอยา่งนอ้ย เชน่ ในอปุกรณ ์การด์
หน่วยความจํา หรอืคอมพวิเตอร ์หรอืจดบนัทกึขอ้มลูสําคัญลงในกระดาษ

การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุัณฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยงัจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการ
กําจัดขยะทีไ่มม่กีารควบคมุ และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดใุชแ้ลว้ตางๆ่

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความปลอดภยั
เด็กเล็ก
เครือ่งของคณุ รวมทัง้อปุกรณ์เสรมิ ไมใ่ชข่องเลน่ อปุกรณ์เหลา่นัน้อาจมชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเกบ็ใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

สภาพแวดลอ้มการทํางาน
โทรศัพทเ์ครือ่งนีเ้ป็นไปตามคําแนะนําในการปลอ่ยคลืน่ RF เมือ่ใชใ้นตําแหน่งปกตทิีห่หูรอืเมือ่อยูห่า่งจากรา่งกายอยา่งนอ้ย 2.2
เซนตเิมตร (7/8 นิว้) ซองสําหรับพกพา อปุกรณ์เหน็บเข็มขัด หรอืทีว่างโทรศัพทเ์พือ่การพกพา ไมค่วรมโีลหะเป็นสว่นประกอบ และ
ควรใหเ้ครือ่งอยูห่า่งจากร่างกายตามระยะหา่งทีกํ่าหนดขา้งตน้

โทรศัพทเ์ครือ่งนีต้อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่กับระบบเครอืขา่ยทีม่คีณุภาพเพือ่สง่ไฟลข์อ้มลูหรอืขอ้ความ อาจมคีวามลา่ชา้ในการสง่ไฟล์
ขอ้มลูหรอืขอ้ความ จนกวา่จะเชือ่มตอ่ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ ปฏบิตัติามคําแนะนําเกีย่วกบัระยะหา่งระหวา่งเครือ่ง จนกวา่การสง่จะเสร็จ
สมบรูณ์

ช ิน้สว่นของโทรศัพทเ์ป็นสือ่แมเ่หล็ก วัตถทุีทํ่าจากโลหะอาจดงึดดูเขา้หาโทรศัพท ์อยา่วางบัตรเครดติหรอืสือ่เก็บแมเ่หล็กอืน่ไวใ้กล ้
โทรศัพท ์เพราะขอ้มลูทีเ่ก็บไวภ้ายในอาจถกูลบได ้
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อปุกรณ์ทางการแพทย์
การทํางานของอปุกรณ์สําหรับรับหรอืสง่สัญญาณวทิยรุวมทัง้โทรศัพทม์อืถอือาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนตอ่การทํางานของ
อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีไ่มม่กีารป้องกันสญัญาณเพยีงพอได ้โปรดปรกึษาแพทยห์รอืบรษัิทผูผ้ลติเครือ่งมอืทางการแพทยนั์น้  ๆหาก
ไมแ่น่ใจวา่อปุกรณ์นัน้ไดรั้บการป้องกนัพลังงานคลืน่ความถี ่RF จากภายนอกอยา่งเพยีงพอหรอืไม ่ปิดโทรศัพทใ์นกรณีทีม่ป้ีาย
ประกาศใหค้ณุดําเนนิการดังกลา่ว เนือ่งจากโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลอาจใชอ้ปุกรณ์ทีม่คีวามไวตอ่พลังงานคลืน่ความถี ่RF
จากภายนอก

อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย
ผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยแ์นะนําวา่ ควรใหโ้ทรศัพทม์อืถอือยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลูกถา่ยไวใ้นรา่งกาย เชน่ เครือ่ง
ควบคมุการเตน้ของหัวใจหรอืเครือ่งกระตุน้การทํางานของหัวใจ อยา่งนอ้ย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เพือ่หลกีเลีย่งสญัญาณรบกวนที่
อาจเกดิกบัเครือ่งดังกลา่ว สําหรับผูใ้ชอ้ปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกลา่ว ควรปฏบิตัดิังนี้

• เก็บโทรศัพทใ์หอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยม์ากกวา่ 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ

• ไมค่วรเก็บโทรศัพทไ์วใ้นกระเป๋าเสือ้

• ใชโ้ทรศัพทก์บัหขูา้งทีต่รงขา้มกบัอปุกรณ์ทางการแพทย์

• ปิดโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หากสงสยัวา่กําลังเกดิสัญญาณรบกวน

• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับอปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกล่าว

หากคณุมขีอ้สงสัยเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายรว่มกบัอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลูกถา่ยไวใ้นรา่งกาย โปรดปรกึษากบัแพทยท์ีใ่ห ้
คําปรกึษาดา้นสขุภาพของคณุ

เครือ่งชว่ยฟัง
อปุกรณ์ไรส้ายแบบดจิติัลบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิสัญญาณรบกวนกบัเครือ่งชว่ยฟังได ้

ยานพาหนะ
สญัญาณ RF อาจมผีลตอ่ระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นยานพาหนะทีต่ดิตัง้ไมถ่กูตอ้งหรอืมกีารป้องกันไมเ่พยีงพอ เชน่ ระบบฉีดน้ํามนัที่
ควบคมุดว้ยอเิล็กทรอนกิส,์ ระบบเบรก ABS, ระบบควบคมุความเร็วแบบอเิล็กทรอนกิส ์และระบบถงุลมนริภยั โปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่
เตมิกบับรษัิทผูผ้ลติยานพาหนะหรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ

ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญเท่านัน้เป็นผูใ้หบ้รกิารหรอืตดิตัง้อปุกรณ์ในยานพาหนะ การตดิตัง้หรอืการซอ่มแซมทีไ่มถ่กูตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิ
อันตรายและทําใหก้ารรับประกนัของคณุเป็นโมฆะดว้ย ควรตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์ทกุช ิน้ของโทรศัพทม์อืถอืในยาน
พาหนะไดรั้บการตดิตัง้และทํางานอยา่งถูกตอ้ง อยา่เก็บหรอืพกของเหลวทีต่ดิไฟได ้แกส๊ หรอืวัตถรุะเบดิไวร้วมกบัโทรศัพท ์ชิน้ส่วน
ของโทรศัพท ์หรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ โปรดสังเกตวา่ถงุลมนริภยัจะพองตัวออกดว้ยแรงอดัทีแ่รงมาก อยา่วางโทรศัพทห์รอือปุกรณ์
เสรมิไวใ้นบรเิวณทีถ่งุลมนริภยัอาจพองตัวออก

ควรปิดโทรศัพทก์อ่นทีจ่ะขึน้เครือ่งบนิ การใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายในเครือ่งบนิอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายต่อการทํางานของเครือ่งบนิ และยงั
ผดิกฎหมายอกีดว้ย
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บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิ
ปิดโทรศัพทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิได ้เชน่ ใกลเ้ครือ่งสบูแกส๊ในสถานบีรกิารน้ํามนั ประกายไฟในบรเิวณดังกลา่วอาจ
ทําใหเ้กดิการระเบดิหรอืลกุไหมอ้นัเป็นเหตใุหบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้ สงัเกตขอ้หา้มในสถานีบรกิารเชือ้เพลงิ ทีเ่ก็บและบรเิวณทีม่ี
การจา่ยเชือ้เพลงิ โรงงานเคมหีรอืสถานทีเ่กดิการลุกลามของการระเบดิได ้บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิไดม้กัมเีครือ่งหมายแสดงให ้
เห็นอยา่งชดัเจน แตไ่มเ่สมอไป บรเิวณดังกลา่วรวมถงึบรเิวณทีค่ณุอาจไดรั้บแจง้ใหด้ับเครือ่งยนต ์ใตด้าดฟ้าบนเรอื ระบบอํานวย
ความสะดวกในการขนถา่ยหรอืจัดเก็บสารเคม ีและบรเิวณทีอ่ากาศมกีารปนเป้ือนของสารเคมหีรอืเศษอนุภาคต่าง  ๆเชน่ เม็ดวัสดุ
ขนาดเล็ก ฝุ่ นหรอืผงโลหะ คณุควรตรวจสอบกบัผูผ้ลติยานพาหนะทีใ่ชก้า๊ซปิโตรเลยีมเหลว (เชน่ โพรเพนหรอืบวิเทน) เพือ่ตรวจสอบ
วา่โทรศัพทเ์ครือ่งนีส้ามารถใชใ้นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัยานพาหนะดังกลา่วไดอ้ยา่งปลอดภยัหรอืไม่

การโทรฉุกเฉนิ

ขอ้สําคญั: โทรศัพทน์ีทํ้างานโดยใชส้ญัญาณวทิย ุเครอืขา่ยไรส้าย เครอืข่ายภาคพืน้ดนิ และฟังกช์นัทีผู่ใ้ชต้ัง้โปรแกรม
หากโทรศัพทข์องคณุสนับสนุนสายสนทนาทางอนิเทอรเ์น็ต (สายอนิเทอรเ์น็ต) เปิดใชง้านทัง้สายอนิเทอรเ์น็ตและโทรศัพทเ์ซลลลูาร ์
โทรศัพทจ์ะพยายามโทรฉุกเฉนิทัง้ทางเครอืขา่ยเซลลลูารแ์ละผา่นผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ตหากมกีารเปิดใชง้านทัง้สองประเภท 
ไมส่ามารถรับรองการเชือ่มต่อไดใ้นบางสภาวะ ดังนัน้ คณุจงึไมค่วรพึง่พาเพยีงอปุกรณ์ไรส้ายเทา่นัน้ในการตดิตอ่สือ่สารท
สําคัญ  เช่น  การโทรเนื่องจากเหตฉุุกเฉนดิ า้นการแพทย์

หากตอ้งการโทรฉุกเฉนิ:

1 หากยงัไมไ่ดเ้ปิดเครือ่ง ใหเ้ปิดเครือ่ง ตรวจสอบวา่สญัญาณมคีวามแรงทีเ่พยีงพอ คณุอาจตอ้งดําเนนิการตอ่ไปน้ีใหเ้สร็จสิน้
โดยขึน้อยูก่บัโทรศัพทข์องคณุ

• ใสซ่มิการด์หากโทรศัพทข์องคณุใชซ้มิการด์

• ยกเลกิการจํากดัการโทรนัน้  ๆทีค่ณุเปิดใชง้านไวใ้นโทรศัพทข์องคณุ

• เปลีย่นรปูแบบของคณุจากโหมดรูปแบบออฟไลนเ์ป็นรปูแบบทีใ่ชง้านอยู่

• หากมกีารล็อคหนา้จอและปุ่ ม ใหเ้ลือ่นสวติชล็์อคทีอ่ยูด่า้นขา้งของโทรศัพทเ์พือ่ปลดล็อค

2 กดปุ่ มวางสายเทา่ทีจํ่าเป็นเพือ่ลา้งหนา้จอและทําใหเ้ครือ่งพรอ้มสําหรับสายตา่งๆ

3 ในการเปิดแป้นกด ใหเ้ลอืก โทรศพัท ์หรอื 

4 ป้อนหมายเลขฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางการสําหรับตําแหน่งทีต่ัง้ปัจจบุนัของคณุ หมายเลขฉุกเฉนิจะแตกตา่งกนัไปตามตําแหน่งทีต่ัง้

5 กดปุ่ มโทร

เมือ่โทรฉุกเฉนิ ใหแ้จง้ขอ้มลูทีจํ่าเป็นทัง้หมดอยา่งถกูตอ้งทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้อปุกรณ์ไรส้ายของคณุอาจเป็นชอ่งทางการตดิต่อ
สือ่สารเพยีงอยา่งเดยีวในสถานทีท่ีเ่กดิอบุตัเิหต ุอยา่วางสายจนกวา่จะไดรั้บอนุญาตใหว้างสายได ้

รายละเอยีดการรบัรอง (SAR)
โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้รงตามคาํแนะนําของการสือ่สารทางคลืน่วทิยุ
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เครือ่งโทรศัพทข์องคณุจะเป็นตัวรับและสง่สญัญาณวทิย ุซึง่ไดรั้บการออกแบบมาไมใ่หเ้กนิความถีส่ัญญาณคลืน่วทิยทุีแ่นะนําโดย
ขอ้กําหนดระหวา่งประเทศ ขอ้แนะนํานี้จัดทําขึน้โดย ICNIRP ซึง่เป็นหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรอ์สิระ และรวมถงึระดับความปลอดภยั
ทีอ่อกแบบมาเพือ่คุม้ครองผูใ้ชท้กุคน โดยไมข่ ึน้กบัอายหุรอืสขุภาพ

ขอ้แนะนําของการเปิดรับคลืน่โทรศัพทเ์คลือ่นทีน่ีใ้ชห้น่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอ้กําหนด SAR ทีกํ่าหนดไวใ้น
คําแนะนํา ICNIRP คอื 2.0 วัตต/์กโิลกรัม (W/kg) ซึง่เป็นคา่เฉลีย่เกนิสบิกรัมของเนือ้เยือ่ผวิ การทดสอบ SAR จัดทําขึน้ในสภาพการ
ทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่เครือ่งจะสง่คลืน่ความถีท่ีร่ะดับพลังงานสงูสุดทีแ่นะนําใหใ้ชใ้นคลืน่ความถีท่ัง้หมดทีทํ่าการทดสอบ ระดับ
SAR ตามจรงิขณะใชโ้ทรศัพทอ์าจตํ่ากวา่คา่สงูสดุ เน่ืองจากเครือ่งน้ีไดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะพลังงานทีส่ามารถเขา้ถงึ
เครอืขา่ยไดต้ามทีกํ่าหนดไว ้คา่ทีเ่ปลีย่นแปลงขึน้กบัปัจจัยตา่ง  ๆเชน่ ระยะหา่งระหวา่งคณุกบัสถานเีครอืขา่ยหลัก

คา่ SAR ทีส่งูทีส่ดุภายใตคํ้าแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโ้ทรศัพทท์ีห่คูอื 0.78 วัตต/์กก

การใชอ้ปุกรณ์เสรมิอาจมผีลทําใหค้า่ SAR แตกตา่งไป คา่ SAR แตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดทีท่ดสอบและทีร่ายงานของ
แตล่ะประเทศและระบบเครอืขา่ย คณุสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่ SAR ไดใ้นขอ้มลูผลติภณัฑท์ี ่www.nokia.com

คลืน่ SAR (Specific Absorption Rate)
เครือ่งวทิยคุมนาคมนีม้อีตัราการดดูกลนืพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนือ่งมาจากเครือ่งวทิยคุมนาคม
เทา่กบั 0.78 วัตต/์กก ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภยัตอ่สขุภาพมนุษยจ์ากการใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมทีค่ณะกรรมการ
กจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตปิระกาศกําหนด

ขอ้มลูศนูยบ์รกิาร Nokia

ศนูยบ์รกิาร Nokia ทีอ่ยูโ่ดยละเอยีด หมายเลข โทรศพัท์

หมายเลขแฟกซ์

เวลาทําการ

ฟิวเจอรป์ารค์ รังสติ หอ้ง 32 ชัน้ใตด้นิ เลขที ่161 หมู ่2 ถนนพหลโยธนิ
ตําบลประชาธปัิตย ์อําเภอธัญบรุ ีปทมุธาน ี12130

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

เซน็ทรัลพลาซา่ ป่ินเกลา้ หอ้ง 421 เลขที ่7/145 ถนนบรมราชชนน ีแขวง
อรุณอมัรนิทร ์เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363

0-2884-5695

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
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ศนูยบ์รกิาร Nokia ทีอ่ยูโ่ดยละเอยีด หมายเลข โทรศพัท์

หมายเลขแฟกซ์

เวลาทําการ

ซคีอนสแควร์ หอ้ง 1007 ชัน้ 1 ซคีอนสแควร ์เลขที ่904 หมู ่6 ถนน
ศรนีครนิทร ์เขตหนองบอน แขวงประเวศ กรงุเทพฯ
10250

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

เอสพลานาด หอ้ง 321-323 ชัน้ 3 เอสพลานาด เลขที ่99 แขวง
รัชดาภเิษก เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400

0-2741-6363

0-2660-9290

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

พระราม 3 หอ้ง 636/2, 637/1, 637/2 ชัน้ 6 เลขที ่79/290 ถนน
สาธปุระดษิฐ ์แขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ
10120

0-2741-6363

0-2673-7102

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

อา. 10.00 น. - 20.30 น.

MBK เลขที ่444 ชัน้ 2 โซนด ียนูติ 5-6 อาคารมาบญุครอง
เซ็นเตอร ์ถ.พญาไท แขวงวังใหม ่เขตปทมุวนั
กรุงเทพฯ 10330

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

เชยีงใหม่ 201/1 ถนนมหดิล หายยา อําเภอเมอืง เชยีงใหม่
50100

0-5320-3321-3

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
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ศนูยบ์รกิาร Nokia ทีอ่ยูโ่ดยละเอยีด หมายเลข โทรศพัท์

หมายเลขแฟกซ์

เวลาทําการ

พัทยา 353/43 (ซอยสขุมุวทิ พัทยา9) หมู ่9 ถนนสขุมุวทิ
ตําบลหนองปรอื อําเภอบางละมงุ ชลบรุ ี20260

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ขอนแกน่ 356/1 อาคารซ.ีพ.ีแลนด ์หมู ่12 ถนนมติรภาพ ตําบล
เมอืงเกา่ อําเภอเมอืง ขอนแกน่ 40000

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หาดใหญ่ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ ่อําเภอหาดใหญ่
สงขลา 90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหต:ุ ขอ้มลูในทีน่ี้อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่โนเกยี
แครไ์ลน:์ 02-255-2111
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ดชันี

B
Bluetooth 126, 128

D
DRM (การจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล) 151

G
GPS
— คําขอตําแหน่ง 104
GPS (global positioning system) 102
GPS (Global Positioning System) 102

I
IAP (จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต) 118

L
LAN ไรส้าย (WLAN) 116

M
Mail for Exchange 70
MMS (Multimedia Message Service) 64
MMS (บรกิารขอ้ความมัลตมิเีดยี) 66, 72

N
Nokia Ovi Player 78, 79

O
Ovi Store 133

R
RealPlayer 140

S
SIP 131
SMS (Short Message Service) 64

W
WLAN (wireless local area network)122

ก
กลอ้ง
— การกําหนดภาพใหก้บัรายชือ่ 91
— การตัง้คา่ 89
— การถา่ยภาพ 90
— การสง่ภาพ 91
— ขอ้มลูทีต่ัง้ 92
— ฉาก 92
— ตัวจับเวลา 93
— เครือ่งหมาย 88
— แฟลช 92, 95
— โหมดตอ่เนือ่ง 94
— โหมดภาพ 90
— โหมดวดิโีอ 94
การขา้มเครอืขา่ย 115
การควบคมุระดับเสยีง 39
การควบคมุเสยีง 145
การคัดลอกเนือ้หา 33
การคน้หา 132
การจัดการไฟล์ 136
การจัดตําแหน่งของเครอืขา่ย 102
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การจํากดัการโทร 154
การจํากดัหมายเลขการโทรออก 55
การซงิโครไนซ์ 123
การตัง้คา่ 144, 146
— SIP 131
— WLAN 118, 122
— กลอ้ง 89
— การระบตํุาแหน่ง 105
— การเชือ่มตอ่ Bluetooth 125
— การโทร 152
— ขอ้ความ 72
— ขอ้มลูแพคเก็ต 131
— จดุเชือ่มตอ่ 119, 120
— จดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต 121
— พอดแคสต์ 80
— ภาษา 145
— วนัทีแ่ละเวลา 144
— ศนูยว์ดิโีอ 87
— หนา้จอ 145
— เครอืขา่ย 115
— แอปพลเิคชัน่ 146
— โอนสาย 153
— ใบรับรอง 148
การตัง้คา่ LAN ไรส้าย 118
การตัง้คา่การระบตํุาแหน่ง 105
การตัง้คา่พร็อกซี่ 122
การตัง้คา่ภาษา 145
การตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา 144
การตัง้คา่สปัดาห์ 134
การตัง้คา่หนา้จอ 40, 145
การตัง้คา่อปุกรณ์ 33

การตัง้คา่เครอืขา่ย 115
การตัง้คา่เซนเซอร์ 40, 56
การตัง้คา่แอปพลเิคชัน่ 146
การตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ 137
การถา่ยโอนเนือ้หา 33
การถา่ยโอนเพลง 78
การนําเสนอ, มัลตมิเีดยี 66
การบันทกึ
— วดิโีอคลปิ 94
การปฏเิสธสาย 46
การประชมุทางโทรศัพท์ 47
การปรับตัง้คา่อปุกรณ์ของคณุ 33
การปรับแตง่คา่ 74
การปิดเสยีง 46
การป้องกนัดา้นลขิสทิธิ์ 151
การป้อนขอ้ความ 60, 61
การยกเลกิสาย 46
การรอสาย 48
การรับสาย 46
การรไีซเคลิ 158
การลบแอปพลเิคชัน่ 139
การล็อค
— ระยะไกล 40
การล็อคปุ่ ม 26
การล็อคปุ่ มกด 26
การล็อคระยะไกล 40
การสนับสนุน 12
การสนับสนุนแอปพลเิคชัน่ JME Java 137
การสลับโทรศัพท์ 33
การสํารองขอ้มลู 136
การสํารองขอ้มลูหน่วยความจําโทรศัพท์ 135
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การหมนุหนา้จอ 56
การอพัเดต
— ซอฟตแ์วร์ 13
การอพัเดตซอฟตแ์วร์ 13
การอพัโหลดไฟลส์ือ่ 97
การเชือ่มตอ่ Bluetooth
— การจับคูอ่ปุกรณ์ 127
— การตัง้คา่ 125
— การปิดกัน้อปุกรณ์ 128
— การมองเห็นอปุกรณ์ 125
— การเปิด/ปิด 125
การเชือ่มตอ่ขอ้มลู 123
— การซงิโครไนซ์ 123
— การเชือ่มตอ่เครือ่งพซีี 130
การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต
— การตัง้คา่ 131
— การตัง้คา่จดุเชือ่มตอ่ 121
— ตัวนับ 50
การเชือ่มตอ่สายเคเบลิ 129
การเชือ่มตอ่สายเคเบลิ USB 129
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