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เจาของลขิสทิธิห์รือสทิธิใ์นทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรมจากผูผลิตรายอื่นเหลานี้ 
ดังนั้น Nokia จึงไมมีสวนรับผดิชอบในการใหการสนับสนุนผูใชความสามารถใน 
การใชงานของแอปพลเิคชั่นเหลานี้ หรือขอมูลท ี่แสดงในแอปพลเิคชั่นหรือสื่อเหลานี้ 
นอกจากนี้ Nokia ไมไดใหการรับประกันใดๆ สําหรับแอปพลิเคชั่นของบริษัทเหลานี้
ดวยการใชแอปพลเิคชัน่ตางๆ คณุใหการรบัรองวา แอปพลเิคชัน่เหลานั้นไดรับ 
การจดัเตรียมใหในแบบทีเ่ปนโดยไมม ีการรบัประกันใดๆ อยางชดัแจงหรอืเปน 
นยัยะ ตามขอบขายสงูสดุทีอ่นญุาตโดยกฎหมายทีน่ํามาใช คณุยงัให การรับรอง 
ตอไปนีอ้ ีกวา ทัง้ Nokia รวมทัง้บริษทัพนัธมติรจะไมใหการรับประกนัใดๆ ไมวาจะ 
ระบไุวอยางชดัแจง หรือโดยนยัในทกุกรณ ีรวมถงึแตไมจํากดัเฉพาะการรบัประกัน 
ของชือ่สนิคา โอกาสทางการคา หรอืความเหมาะสมของวตัถปุระสงคพเิศษหรือ 
รบัประกันวาซอฟตแวรนี้จะไมลวงละเมดิการจดสทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์เครื่องหมาย 
การคา หรือสทิธิอ์ืน่ใดของบคุคลทีส่าม 
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคเลขที่ กทช. 
มท. 1015-2549 และขอกําหนดอืน่ของ กทช.
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ความปลอดภยั
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มฉิะนั้นอาจกอใหเกิด 
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมใน 
คูมอืผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย 
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย 
หรือในกรณทีี่อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอให
เกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ
เปนอันดับแรก
ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิน่ 
ไมควรใชมอืจับส ิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู 
สิ่งสําคัญอันดับแรกท ี่ค ุณควรคำนึงในขณะขับขี่ 
ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน 
อุปกรณไรสายทัง้หมดอาจไดรับผลกระทบจากสญัญาณ
รบกวน ซึ่งจะสงผลตอประสทิธภิาพการทํางานของ 
เครื่องได 

ปดเครื่องเมือ่อยูในพื้นที่ที่จํากัดไว 
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเครื่องขณะอยูบน 
เครื่องบิน, เมือ่อยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย, 
น้ํามนัเชือ้เพลิง, สารเคม ีหรือบริเวณที่กําลังเกิด 
การระเบิด

การบริการที่ผานการรับรอง 
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะใชหรือซอม
อ ุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี ่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่ไดรับ
การรับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่
ไมสามารถใชงานรวมกันได

กันน้ํา 
โทรศัพทของคุณไมไดกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไวใน 
ที่แหง
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ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคณุ
อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมอืฉบับนี้ไดรับการรับรองใหใชกับ
เครือขายระบบ GSM 850, 900, 1800 และ 1900 รวมทั้งเครือข าย 
ระบบ UMTS 900 และ 2100 โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับ 
ระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอ 
กฎหมายและจารีตประเพณทีั้งหมด รวมถงึสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น 
และลิขสิทธิ์
การคุมครองดานลิขสิทธิ์จะชวยปองกันการคัดลอก การแกไข 
การโอน หรือการสงตอภาพ เพลง และเนื้อหาบางสวนได 
โทรศัพทของคุณรองรับการเชื่อมตอไดหลายวิธี โทรศัพทของคุณ 
เสี่ยงตอไวรัสและเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ เชนเดยีวกับเครื่อง 
คอมพวิเตอร ควรปฏิบัติดวยความระมัดระวังในการใชขอความ 
การขอเชื่อมตอ การเรียกดู และการดาวนโหลด ติดตั้งและเลอืกใช 
เฉพาะบริการและซอฟตแวรอื่นๆ จากแหลงที เชื่อถอืไดซึ่งม ี
มาตรการด านความปลอดภัยและการปองกันซอฟตแวรที่เปน
อ ันตราย เชน แอปพลเิคชั่นท ี่ผานการรับรองจาก Symbian Signed 
หรือผานการทดสอบ Java VerifiedTM เทานั้น ควรใชความ 
พจิารณาอยางรอบคอบ ในการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัสและ 
ซอฟตแวรดานความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพทของคุณและ 
คอมพวิเตอรที่ใชเชือ่มตอ 

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซตอินเทอรเน็ตจาก
บริษทัภายนอกติดตั้งไวลวงหนาแลว คุณสามารถเขาสูไซตของ 
บริษทัเหลานี้ไดจากโทรศัพทของคุณ เว็บไซตของบริษัทภายนอก 
ไมใชกิจการในเครือของ Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือ 
รับผดิชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลานี้หากคุณเลือกเขาใชเว็บไซต 
ดังกลาว คุณควรใชความระมดัระวังในเรื่องของความปลอดภัย 
หรือเนื้อหาของเว็บไซต

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานค ุณสมบัติ 
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง 
เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรืออันตราย

แอปพลิเคชั่น Office สนับสนุนคุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรม 
Microsoft Word, PowerPoint และ Excel (Microsoft Office 2000, 
XP และ 2003) แตไมสามารถดูหรือแกไขไฟลในทุกรูปแบบ
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับ
ขอมลูสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ
ขณะใชงานเครือ่งเปนเวลานาน เชน การใชสายวดิโีอและการเชือ่มตอ
ข อมลูความเร็วสงู โทรศพัทจะรอนขึ้น ในกรณสีวนใหญ สภาพนี ้
ถอืเปนเรื่องปกต ิหากคุณสงสยัวาโทรศพัททํางานไมถกูตอง ใหนําไป
ย ังศูนยบริการทีไ่ดรับการรบัรองใกลบานคุณ
เมือ่ตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมอืของ
อ ุปกรณนั้นๆ เพือ่ศึกษาขอมลูโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย 
หามตอโทรศัพทเขากับอ ุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได
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บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมคัรขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริ่มใช
งานโทรศัพท คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัติตองใช ร วมกับคุณสมบัต ิ
เครือขายพิเศษ คุณสมบัติเหลานี้ไมทํางานบนทุกเครือขาย 
เครือขายตางๆ อาจตองการใหคุณทำข อตกลงเฉพาะกับผูใหบริการ
ก อนจึงจะสามารถใชบริการเสริมจากระบบเครือขายได ผูใหบริการ 
สามารถให คำแนะนําและอธิบายถึงคาบริการที่เรียกเก็บในบาง
เครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงาน บริการเสริม 
จากระบบเครือขาย ตัวอยางเชน บางเครือขายอาจไมรองรับ 
ตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการท ั้งหมด
ผูใหบริการโทรศพัทอาจขอใหระบบยกเลกิหรือปดการใชงาน
ค ุณสมบตับิางอยางในเครือ่งของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบตั ิ
เหลานีจ้ะไมปรากฏในเมนบูนเครื่อง โทรศพัทของคุณอาจม ี
การกําหนดคาพเิศษ เชน การเปลีย่นแปลงช ื่อเมน ูลําดบัของเมน ู
และไอคอน โปรดตดิตอขอขอมลูเพิม่เตมิจากผูใหบริการโทรศพัท 
ของคุณ
โทรศัพทของคุณรองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) 
ที่ทํางานในโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบางอยางในเครื่องรุนนี้ 
เชน การคนหาหนาเวบ็ อีเมล การสนทนา และขอความมลัติมเีดีย 
จําเปนตองไดรับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีดงักลาวจากระบบ
เครือขาย

การถอดแบตเตอรี่
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจ
ท ุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่ 
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ฝายสนบัสนุน

ฝายสนับสนุน
วิธีใช
โทรศัพทของคุณมีวธิีใช หากตองการเขาใชวิธีใชขณะแอปพลเิคชัน่
เปดอยู ใหเลือก ตัวเลือก > วิธีใช ในการสลับไปมาระหวางวธิีใช 
และแอปพลิเคชั่นที่เปดอยูในพืน้หลงั ใหเลือกและกด  คางไว 
แลวเลือกจากรายการแอปพลิเคชัน่ที่เปดอยู
หากตองการเปดวิธีใชจากเมนูหลัก ใหเลือก > วธิีใช > วิธีใช 
เลือกแอปพลเิคชั่นที่จะดูรายการหัวขอวิธีใช แลวเลือกเนื้อหาวิธีใช 
ที่เกี่ยวของ ในการเปดรายการคําหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > คนหา

ขอมูลฝายบริการและขอมูลสําหรับ
ต ิดตอของ Nokia
เขาไปที่เว็บไซต www.nokia.co.th/5630/support หรือเวบ็ไซต 
Nokia ในประเทศของคุณเพื่อตรวจสอบขอมูลแนะนําลาสุด ขอมลู 
เพิ่มเติม รายการดาวนโหลด และบริการที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ 
Nokia ของคุณ
ในเวบ็ไซตนี้ คุณจะไดทราบขอมูลในการใชผลติภัณฑและบริการ
ของ Nokia หากคุณตองการติดตอฝายบริการลูกคา โปรดตรวจสอบ 

รายชื่อศูนยติดตอ Nokia ในพื้นที่ของคุณที่ www.nokia.co.th/
contactus
สําหรับบริการดานการบํารุงรักษา โปรดตรวจสอบศูนยบริการ 
รับเครื่องซอม Nokia Care ที่อยูใกลบานคุณไดจาก 
www.nokia.co.th/repair

การอพัเดตซอฟตแวร
Nokia อาจผลิตอัพเดตซอฟตแวรที่มีคุณสมบัติใหมๆ ฟงกชนัที่ 
ปรับปรุงใหม หรือมีสมรรถภาพในการทํางานที่ดีขึ้น คุณอาจขอ
การอัพเดตดังกลาวผานทางแอปพลิเคชั่นสําหรับเครื่องพีซี Nokia 
Software Updater ได ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพท 
คุณจําเปนตองใชแอปพลิเคชั่น Nokia Software Updater และ
เครื่องพซีีที่ใชรวมกันไดที่ใชระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 
2000, XP หรือ VIsta, จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบบรอดแบรนด 
และสายเคเบิลขอมลูที่ใชรวมกันไดเพือ่ตอโทรศัพทเขากับเครื่องพซีี
สําหรับขอมลูเพิ่มเติมและการดาวนโหลดแอปพลิเคชัน่ Nokia 
Software Updater โปรดดูที่ www.nokia.co.th/softwareupdate 
หรือเขาเว็บไซตของ Nokia ในประเทศของคุณ
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ฝายสนับสนุน

ถาเครือขายของคุณสนับสนุนการอัพเดตซอฟตแวรผานทางอากาศ 
คุณสามารถขอใหอัพเดตซอฟตแวรผานทางเครื่องของคุณ โปรดดู 
"การอัพเดตซอฟตแวร", หนา 80
การดาวนโหลดซอฟตแวรอัพเดตอาจตองใชการสงขอมูลขนาดใหญ
ผ านทางเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมลูเกี่ยวกับ
ค าบริการในการสงขอมูลจากผูใหบริการของคุณ
ตรวจดวูาโทรศัพทมีพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอหรือไม หรือเสียบ
อ ุปกรณชารจกอนที่จะเริ่มการอัพเดต
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การเริ่มตนใชงาน

การเริ่มตนใชงาน
การใสซิม (U)SIM การดและแบตเตอรี่
โทรศัพทเครื่องนี้ใชแบตเตอรี่ BL-4CT
1. ในการเปดฝาครอบดานหลังของโทรศัพท ใหหันดานหลังของ 

โทรศัพทเขาหาคุณ แลวเลื่อนฝาครอบออกไปทางดานลางของ
โทรศัพท (1) แลวถอดฝาครอบออก ในการถอดแบตเตอรี่ 
ใหยกกอนแบตเตอรี่ขึ้นจากทางดานลาง (2)

2. สไลดซิมการด (U)SIM ลงในที่วางซิมการด (3)
ตรวจดูใหดวีาพื้นที่หนาสัมผัสสีทองของการดคว่ําลงเขาหา
ตัวเครื่อง และสวนที่เปนมุมตัดของการดคว่ําลง

3. ใสแบตเตอรี่กลับเขาไป (4) ใสฝาครอบดานหลังกลับคืน (5)

การดหนวยความจํา
ใชเฉพาะการด microSD และการด microSDHC ที่ 
Nokia อนุมัติใหใชรวมกับโทรศัพทรุนนี้ Nokia ใช 
มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการรับรองสําหรับ
การดหนวยความจํา แตการดบางยี่หออาจไมสามารถใชงานรวมกับ
โทรศัพทรุนนี้ไดอยางสมบูรณ การดที่ใชงานรวมกันไมไดอาจทําให 
การดและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูลที่จัดเก็บไว 
บนการดสูญหาย

การใสการดหนวยความจํา
การดหนวยความจําอาจใหมาพรอมกับเครื่องโทรศัพท และอาจใส 
อยูในเครื่องแลว
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การเริ่มตนใชงาน

1 เปดชองเสียบ
การดหนวย
ความจํา 
(1)

2 ใสการดหนวย
ความลงใน
ชองโดย
คว่ําหนา
ส ัมผัสสี
ทองลง (2)

3 ดันการดเบาๆ เพือ่ใหล็อกเขาที่ ปดชองเสียบการดใหแนน (3)

การถอดการดหนวยความจํา
ขอสําคัญ: หามถอดการดหนวยความจําในขณะที่กําลัง
ใชการดนี้ การถอดการดออกในระหวางการทํางานอาจทํา
ใหการดหนวยความจํารวมทั้งเครื่องเกิดความเสียหายได 
และขอมลูที่บันทึกไวในการดดงักลาวอาจสูญหาย

1 กดปุมเปด/ปดเบาๆ
2 เลื่อนไปที่การดหนวยความจํา แลวเลือก ตกลง > ใช
3 เปดชองเสียบการดหนวยความจํา
4 ดันการดเบาๆ เพือ่ปลดล็อก
5 ดึงการดออก แลวเลือก ตกลง
6 ปดชองเสียบการด

การชารจแบตเตอรี่
1 เสียบอุปกรณชารจ

เขากับชองเสีย
บปลั๊กไฟที่ผนัง

2 เสียบหัวเสียบ
อุปกรณชารจที่ 
พอรต USB 
ของโทรศัพท

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาสองสามนาทีกวาที่สัญลกัษณ
แสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถ
โทรออกได สัญลักษณแสดงการชารจจะกะพริบจนกวาจะสามารถ
ใชเครื่องโทรออกได และจะติดอยูเชนนั้นจนกวาเครื่องจะชารจ
แบตเตอรี่เต็ม
ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับอุปกรณชารจและ
แบตเตอรี่ที่ใช

การชารจ USB
คุณสามารถใชการชารจ USB เมือ่ไมมเีตารับติดผนังใหใชงานด วย
การชารจแบตเตอรี่ผานพอรต USB คุณยังสามารถถายโอนข อมูล
ขณะชารจเครื่อง การชารจผานพอรต USB จะชากวาการชารจ
ผ านชองเสียบปลั๊กไฟ เครื่องอาจไมชารจหากคุณใชฮับ USB 
ฮ ับ USB อาจไมสามารถใชในการชารจอุปกรณ USB
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การเริ่มตนใชงาน

1 ตอสาย USB ที่ใชรวมกันไดระหวางอุปกรณ USB กับโทรศัพท 
ของคุณ เครื่องอาจใชเวลาชั่วขณะกวาจะเริ่มการชารจ 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของอุปกรณที่ใชในการชารจ

2 ถาเปดโทรศัพทอยู คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกโหมด USB 
บนจอแสดงผลของโทรศัพท

การเปดและปดโทรศัพท
กดคางไวที่ปุมเปด/ปดเครื่อง
หากเครื่องขอใหปอนรหัส PIN 
ปอนรหัส PIN แลวเลือก ตกลง
หากเครื่องขอใหปอนรหัสล็อค 
ปอนรหัสล็อค แลวเลือก ตกลง 
รหัสล็อคที่กําหนดใหจากโรงงานคือ 
12345
โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รหัสผานไดที่ "รหัสผาน", หนา 24
ในการตั้งคาวันที่ เวลา และเขตเวลาที่ถูกตองนั้น ใหเลือกประเทศ
ท ี่คุณอาศัยอยู จากนั้น ใสวันที่และเวลาของประเทศ ทั้งนี้ โปรดดทูี่ 
"นาฬกิา", หนา 70

My Nokia
My Nokia เปนบริการที่ไมคิดคาใชจาย ซึ่งจะสงเคล็ดลับเทคนิค
พ ิเศษ และการสนับสนุนโทรศัพท Nokia ของคุณในรูปแบบ
ข อความตัวอักษรเปนประจําอยางสม่ําเสมอ หากมีบริการ My Nokia 
ในประเทศของคุณ และผูใหบริการของคุณสนับสนุนบริการนี้ 
โทรศัพทของคุณจะมขีอความเชญิใหคุณเขารวมบริการ My Nokia 
หลงัจากที่คุณตั้งคาวันที่และเวลาของโทรศัพทเสร็จแลว
เลือกภาษาทีจ่ะใชกบับริการนี ้หากคณุเปลีย่นภาษา เครื่องจะรีสตารท 
ในการสมคัรใชบริการ My Nokia ใหเลอืก ยอมรับ แลวปฏิบัติตาม
คำแนะนําที่ปรากฏขึ้น
หากจะสมคัรใชบริการ My Nokia ในภายหลงั ใหเลือก > 
แอปพลิฯ > My Nokia
แอปพลิเคชั่นยินดีตอนรับจะเริ่มทํางานหลังจากไดรับขอความเชญิ
ใหเขารวม My Nokia ดวยแอปพลิเคชัน่ยินดตีอนรับ คุณสามารถ
เขาใชงานแอปพลิเคชั่นตอไปนี้ได
ตัวชวยตั้งคา — กําหนดการตั้งคาการเชือ่มตอ โปรดดูที่ 
"ตัวชวยตั้งคา", หนา 19
สลบั — คัดลอกหรือซิงโครไนสขอมลูจากโทรศัพทเครื่องอื่นที่ใช 
งานรวมกันได
บทแนะนํา — เรียนรูเกี่ยวกับฟงกชนัตางๆ ของเครื่องและวิธีใช 
หากตองการเปดบทแนะนําในภายหลัง ใหเลือก > วิธีใช > 
บทแนะนํา แลวเลือกรายการบทแนะนํา
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การเริ่มตนใชงาน

ตำแหนงเสาอากาศ
เสาอากาศ Bluetooth (1)
เสาอากาศของโทรศัพท (2)
โทรศัพทของคุณมเีสาอากาศภายใน 
และภายนอก ในฐานะของอ ุปกรณ 
ร ับสงสญัญาณวิทย ุโปรดหลกีเลีย่ง
การสมัผสับริเวณเสาอากาศโดย
ไมจําเปนขณะเสาอากาศส งหรือรับ
ส ัญญาณ การสมัผสักบัเสาอากาศ
จะสงผลตอคุณภาพของสญัญาณ
ส ื่อสาร อาจทําใหโทรศพัท
ใชพลังงานในระดบัทีม่ากขึ้น และทําใหอาย ุการใชงานของแบต
เตอรี่ลดลง

การตั้งกําหนดคา
กอนที่คุณจะใชขอความมัลติมีเดยี อีเมล การซิงโครไนส การสตรีม 
และเบราเซอรไดนั้น คุณตองมกีารตั้งกําหนดคาที่ถกูตองใน
โทรศัพทของคุณกอน โทรศัพทของคุณอาจกําหนดคาเบราเซอร 
ขอความมลัติมเีดีย จุดเชื่อมตอ และการสตรีมโดยอัตโนมัติตาม
ซ ิมการดที่ใช หากไมเปนเชนนั้น คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่น
ต ัวชวยตั้งคาในการตั้งกําหนดคาได คุณอาจไดรับการตั้งคาเปน
ข อความการกําหนดคาโดยตรง ซึ่งคุณสามารถจัดเก็บข อมูล

การตั้งคาไวในโทรศัพทได สําหรับขอมลูเกี่ยวกับการใหบริการ 
โปรดติดตอผูใหบริการโทรศัพทหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่
ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
เมือ่คุณไดรับขอความการกําหนดคา แตเครื่องไมไดจัดเกบ็การตัง้คา
และเปดใชงานโดยอัตโนมัติ ขอความ 1 ขอความใหม จะปรากฏขึ้น 
ในการจัดเก็บการตั้งคา เลือก แสดง > ตัวเลือก > บนัทึก คุณอาจ
ต องปอนรหัส PIN ที่ไดรับมาจากผูใหบริการโทรศัพท

ตัวชวยตั้งคา
แอปพลิเคชัน่ตัวชวยตั้งคาจะกําหนดการตั้งคาระบบและอีเมลลงใน
เครื่องของคุณโดยยึดตามผูใหบริการ นอกจากนี้ ยังสามารถกําหนด
การตั้งคาอื่นๆ ดวย
ในการใชบริการเหลานี้ คุณตองติดตอกับผูใหบริการของคุณ
เพื่อเปดใชงานการเชื่อมตอขอมลูหรือบริการอื่นๆ
เลือก > การตั้งคา > ตัวชวยตั้งคา

โอนขอมูล
สําหรับการถายโอนขอมูล เชน รายชื่อ จากโทรศัพทเครื่องเกา 
โปรดดทูี่ "การถายโอนขอมลู", หนา 82

9213450_5630_1_th.book  Page 19  Monday, March 16, 2009  4:24 PM



20 ลิขสิทธิ์ © 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

โทรศัพทของคุณ

โทรศัพทของคุณ
ปุมและสวนตางๆ
หูฟง (1)
เลนสกลองรอง (2)
เซนเซอรวัดระดบัแสง (3) 
จอภาพ (4)
ปุมเลือกดานซายและ
ด านขวา (5)
ปุมลบ (6)
ปุมเมนู (7) ซึ่งตอไปจะ
เรียกวา 
ปุมโทร (8)
ปุมจบการทํางาน/ปุม
เปด/ปด (9)
ปุมเลื่อน Navi™ ตอจากนี้จะเรียกวาปุมเลื่อน ซึ่งจะมไีฟสถานะ
รอบๆ ปุม (10)
ปุมตัวเลข (11)
ไมโครโฟน (12)

ช องเสียบ 
Micro USB (13)
สัญลักษณแสดงการชารจ 
(14)
ชองเสียบเอวี Nokia 
(3.5 มม.) (15)
แฟลชกลองถายรูป (16)
เลนสกลองหลัก (17)
ปุมเพิ่มระดบัเสียง (18)
ปุมลดระดบัเสียง (19)
ชองเสียบการด
หนวยความจํา (20)
ลําโพง (21)
ปุมกลองถายรูป (22)
ไฟ LED เหตุการณ (23)
ปุมกรอกลับ (24)
ปุมเลน/หยุดชั่วคราว (25)
ปุมเดินหนา (26)
รูรอยสายคลองขอมือ (27)
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โหมดพรอมทํางานและหนาจอโฮม
เมื่อคุณเปดเครื่องและมีการลงทะเบียนเครื่องในเครือขายแลว 
เครื่องจะอยูในโหมดพรอมทํางานโดยแสดงมุมมองหนาจอโฮม
หนาจอโฮมจะเปนจุดเริ่มตนที่คุณสามารถเก็บรวบรวมทางลดั
แอปพลิเคชัน่และรายชื่อที่สําคัญท ี่สุดไว
หนาจอโฮมประกอบไปดวย
• แถบรายชื่อ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มรายชื่อที่ใชโทรติดตอบอยๆ 

โทรออกหรือสงขอความไปยังรายชือ่เหลานั้นไดอยางรวดเร็ว 
ดูลิงคขาวของรายชือ่ หรือเขาสูการตั้งคาและขอมูลรายชื่อ 
ในการเพิ่มรายชื่อลงในหนาจอโฮม เลือก เพิ่มชื่อ แลวเลือก
ช ื่อจากรายชือ่ ในการสรางรายชื่อติดตอใหม เลือก ตัวเลือก > 
ชื่อใหม ใสรายละเอียด แลวเลือก เรียบรอย ทั้งนี้ คุณสามารถ
ใสภาพลงในขอมลูรายชื่อได ในการเพิ่มลิงคขาวของรายชื่อ 
เลือก เพิ่ม ล.ขาว เลือกลิงคที่ตองการจากรายการ แลวเลือก 
เรยีบรอย หากตองการสรางลิงคขาวใหม เลือก ตัวเลือก > 
ลิงคขาวใหม ในการอัพเดตลิงคขาว เลือก รีเฟรช หากตองการ
ลบรายชื่อออกจากหนาจอโฮม เมือ่อยูในมมุมองขอมูลรายชือ่ 
เลือก การตั้งคา และ ลบ

• ปลั๊กอินแอปพลิเคชัน่ ในการปรับแตงปลัก๊อินของมุมมอง
หนาจอโฮม เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > 
การปรับตั้งคา > โหมดสแตนดบาย > แอปพลิเคชั่น 
หนาจอหลกั

• ทางลัดแอปพลิเคชัน่ที่คุณสามารถปรับแตงได คุณสามารถปรับ
แตงป ุมเลือกทางซายและทางขวาได ในการปรับแตงทางลัดของ
หนาจอโฮม เลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > 
การปรับตั้งคา > โหมดสแตนดบาย > ทางลัด

หากตองการเปลี่ยนลักษณะสแตนดบาย เลือก > การตั้งคา > 
การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา > โหมดสแตนดบาย > 
ลักษณะสแตนดบาย
ในการเปดรายการเบอรที่โทรออกลาสุด ใหกดปุมโทร
ในการใชคําสั่งเสียงหรือโทรออกโดยใชเสียง ใหกดปุมเลือกทางขวา
ค างไว
ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกดปุมเปด/ปดแลวเลือกรูปแบบ
ในการเริ่มการเชือ่มตอกับเว็บ ใหกดปุม 0 คางไว

รูปแบบออฟไลน
ในการเปดใชรูปแบบออฟไลนอยางรวดเร็ว ใหกดปุมเปด/ปดเบาๆ 
แลวเลือก ออฟไลน หากตองการออกจากรูปแบบออฟไลน 
ใหกดปุมเปด/ปดเบาๆ และเลอืกรูปแบบอื่น
เมื่อรูปแบบออฟไลนทํางาน เครื่องจะปดการเชือ่มตอกับเครือขาย
เซลลูลารทั้งหมด อยางไรก็ตาม คุณสามารถใชโทรศัพทโดยไมตอง
มซีิมการด รวมทั้งฟงเพลงหรือวิทยุโดยใชเครื่องเลนเพลงได 
โปรดจําไววาคุณจะตองปดเครื่องทุกครั้งเมือ่อยูในสถานที่ที่หามใช
โทรศัพทไรสาย
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ขอสําคญั: ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออก
หรือรับสาย หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองอยูภายในบริเวณ
พืน้ที่ครอบคลุมของระบบโทรศัพท คุณยังสามารถ
โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่ง
กําหนดไวในเครื่องของคุณได ในการโทรติดตอ คุณตอง
เปดการทํางานรูปแบบโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค

สญัล ักษณ

ไอคอน
 หรือ  — โทรศัพทเชือ่มตอกับเครือขาย GSM หรือ UMTS
 — มีการเปดใชงาน HSDPA (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

ในเครือขาย UMTS
 — โทรศัพทอยูในโหมดออฟไลนและไมไดเชื่อมตอกับ

เครือขายโทรศัพทมอืถอื
 — มีการดหนวยความจําเสียบอยูในเครื่อง
 — คุณมีขอความที่ยังไมไดอานอยูในถาดเขาของโฟลเดอร 

ข อความ
 — คุณไดรับอีเมลฉบับใหมในศูนยขอความระยะไกล
 — คุณมีขอความที่รอสงอยูในถาดออก

 — คุณมีสายที่ไมไดรับ
 — ชนิดเสียงเรียกเขาถูกตั้งคาเปน เงียบ สวน แบบเสียงเตือน 

ขอความ และ แบบเสียงเตือนอีเมล ถูกยกเลิกใชงาน
 — ปุมกดของโทรศัพทถกูล็อค

 — มีการใชลําโพง
 — เปดใชงานนาฬกิาปลุก

 — ทุกสายที่โทรเขามาที่โทรศัพทจะถูกโอนไปที่เบอรอื่น
 หรือ  — มกีารตอชดุหูฟงหรือเครื่องชวยฟงกับโทรศัพท

 หรือ  หรือ  — กําลงัใชงานการเชื่อมตอ GPRS, 
การเชือ่มตอถูกพักไว หรือการเชื่อมตอพรอมใชงาน

 หรือ  หรือ  — กําลังใชงานการเชื่อมตอ GPRS โดยเปน
ส วนหนึ่งของเครือขายที่สนับสนุนการทํางานระบบ EGPRS, 
การเชือ่มตอถูกพักไว, การเชือ่มตอพรอมใชงาน โทรศัพทของคุณ
อาจไมใช EGPRS ในการถายโอนขอมลู

 หรือ  หรือ  — กําลังใชงานการเชื่อมตอ UMTS, 
การเชือ่มตอถูกพักไว หรือการเชื่อมตอพรอมใชงาน

 หรือ  — เปดใชงานการเชือ่มตอ Bluetooth, กําลังสงขอมูล
โดยใชเทคโนโลยี Bluetooth

 — กําลงัใชงานการเชื่อมตอ USB
สัญล ักษณอื่นนอกจากนี้อาจปรากฏขึ้นได

9213450_5630_1_th.book  Page 22  Monday, March 16, 2009  4:24 PM



ลิขสิทธิ์ © 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 23

โทรศพัทของคุณ

ตัวประหยดัพลังงาน
ในการตั้งคาชวงเวลาใหภาพพกัหนาจอทํางาน เลือก > 
การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา > จอภาพ > 
ประหยัดพลังงานหลังจาก 

เมนู
ในเมนู คุณสามารถเขาสูฟงกชันตางๆ ในเครื่องได ในการเขาสู 
เมนูหลัก ใหเลือก 
ในการเปดแอปพลิเคชัน่หรือแฟมขอมูล ใหเลื่อนไปที่รายการ
ด ังกลาวแลวกดปุมเลื่อน
หากคุณเปลี่ยนลําดับของฟงกชันในเมนู ลําดับจะแตกตางจากลําดับ
เริ่มตนที่ระบบกําหนดไวตามที่อธิบายในคูมือผูใชนี้
ในการทําเครื่องหมายเลือกหรือไมเลือกรายการใดรายการหนึ่งใน
แอปพลิเคชัน่ ใหกดปุม # ในการทําเครื่องหมายเลอืกหรือไมเลือก
หลายๆ รายการติดตอกัน ใหกดปุม # คางไว แลวเลื่อนขึ้นหรือ
เลื่อนลง
ในการเปลี่ยนมมุมองเมนู ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนมุมมองเมนู 
แลวเลือกชนิดของมุมมอง
หากตองการปดแอปพลิเคชัน่หรือแฟมขอมลู ใหเลือก กลบั และ 
ออก ซ้ําๆ 

หลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อยอนกลับไปยังโหมดพรอมทํางาน 
หรือเลือก ตัวเลือก > ออก
ในการแสดงหรือเปลี่ยนไปมาระหวางแอปพลิเคชั่นที่เปดอยู 
ใหกดปุม  คางไว เลื่อนไปยังแอปพลิเคชั ั่นที่ต องการ และเลือก
การปลอยใหแอปพลเิคชั่นทํางานเปนพืน้หลังจะทําใหใชพลังงาน
แบตเตอรี่สิ้นเปลืองและลดอายุใชงานของแบตเตอรี่

การควบคมุระดับเสียง
หากตองการปรับระดับความดังของหูฟงหรือลําโพงขณะใชสายหรือ
ขณะฟงไฟลเสียง ใหกดปุม ปรับระดับเสียง ในการใชงานหรือยกเลิก
ใชงานลําโพงขณะสนทนา ใหเลือก ลําโพง หรือ หูฟงในตัว

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวาง
การใชลําโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก 

การล็อคปุมกด (ปองกันปุม)
หากตองการล็อคปุมกดเมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน 
ใหกดปุมเลือกทางซายและ * ภายใน 1.5 ว ินาที ในการตั้งคา
โทรศัพทใหล็อคปุมกดโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาที่กําหนดไวหมดลง 
เลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > ความปลอดภัย > 
โทรศัพทและซมิการด > เวลาลอ็คปุมกดอัตโนมตัิ > 
กําหนดเอง แลวเลือกเวลาที่ตองการ
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ในการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก ปลดลอ็ค แลวกดปุม * ภายใน 
1.5 ว ินาที 
เมือ่ลอ็คโทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลข
ฉ ุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องได 

รหัสผาน
ในการตั้งคาใหโทรศัพทใชรหัสผาน เลือก > การตั้งคา > 
การตั้งคา > ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศัพทและซิมการด

รหัสล็อค
รหัสล็อค (5 หลัก) จะชวยในการล็อคโทรศัพทของคุณ รหัสที่ตั้งไว 
คือ 12345 คุณควรเปลี่ยนรหัสและตั้งคาใหเครื่องขอใหใสรหัสผาน 
หากคุณลืมรหัสและโทรศัพทของคุณล็อคอยู เครื่องของคุณจะ
ร องขอบริการและอาจมีการคิดคาใชจายเพิ่มเติม สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม ติดตอศูนย Nokia Care หรือตัวแทนจําหนายโทรศัพท 
ของคุณ
เมือ่ลอ็คโทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลข
ฉ ุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องได

รหัส PIN
รหัส PIN (Personal Identification Number) และรหัส UPIN 
(Universal Personal Identification Number) (4 - 8 หลัก) จะชวย 
ปองกันซิมการดของคุณ รหัส PIN (UPIN) มักใหมาพรอมกับ
ซ ิมการด ตั้งคาโทรศัพทใหถามรหัสทุกครั้งที่เปดเครื่อง
รหัส PIN2 อาจไดมาพรอมกับซิมการดบางอัน โดยคุณตองใช 
รหัสนี้ในการเขาใชฟงกชนับางอยาง
คุณตองใช PIN แบบชุดในการเปดขอมลูในโมดูลการปองกัน 
คุณตองใช PIN ลงนามในการใชลายเซ็นแบบดจิิตอล PIN แบบชุด
และ PIN ลงนามจะใหมาพรอมกับซิมการดหากซิมการดมีโมดูล
การปองกัน

รหัส PUK
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) หรือรหัส UPUK (Universal 
Personal Unblocking Key) (8 หลัก) ใชในการเปลี่ยนรหัส PIN และ 
UPIN ที่ถกูบล็อคไวตามลําดับ ในการเปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ถกูล็อค 
จําเปนตองใชรหัส PUK2
หากจําเปน กรุณาติดตอผูใหบริการในพืน้ที่เพือ่ขอรหัสผาน
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รหัสระบบ
คุณตองใสรหัสระบบ (4 หลัก) เมือ่ใชการจํากัดการโทร ผูใหบริการ
ระบบจะแจงรหัสนี้ใหคุณทราบ หากคุณทํารหัสหายไป โปรดติดตอ
ผ ูใหบริการของคุณ

ดาวนโหลด
ดาวนโหลด (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เปนรานคาจําหนาย
ข อมลูสําหรับมอืถอืที่มอียูในเครื่องของคุณ 
ดวยฟงกชนัดาวนโหลด คุณสามารถคนหา ดูตวัอยาง ซื้อ ดาวนโหลด 
และอัพเกรดขอมลู บริการและแอปพลิเคชัน่ได รายการตางๆ จะถกู
จ ัดประเภทอยูภายในแคตตาล็อกและโฟลเดอร ตามผูใหบริการ
รายตางๆ ขอมูลที่ใชงานไดจะขึ้นอยูกับผูให บร ิการโทรศัพท 
เคลื่อนที่
เลือก > ดาวนโหลด
ฟงกชนัดาวนโหลดจะใชบริการของระบบเครือขายเพื่อใหสามารถ
เขาถึงขอมูลลาสุด สําหรับขอมูลเกี่ยวกับรายการอื่นๆ ที่จําหนาย
ผ านทางดาวนโหลด โปรดติดตอผูใหบริการโทรศัพท หรือผูผลิตของ
รายการนั้นๆ

แอปพลิเคชั่นที่ติดตั้ง
คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นไวในโทรศัพทของคุณได 
ในการเขาใชแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งไวในโทรศัพทของคุณ เลอืก > 
แอปพลฯิ > การติดตั้ง 

ขอสําคญั: ควรติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นหรือ
ซอฟตแวรจากแหลงที่เชือ่ถือไดเทานั้น เชน แอปพลเิคชัน่
ท ี่ Symbian ลงนามรับรองหรือผานการทดสอบ Java 
VerifiedTM

การตอหูฟงที่ใชงานรวมกับโทรศัพทได
อยาเชื่อมตอผลติภัณฑที่สงสัญญาณออกได เพราะอาจสราง
ความเสียหายใหกับโทรศัพท อยาเชื่อมตอแหลงจายไฟใดๆ เขากับ
ช องเสียบ Nokia AV
เมื่อตออปุกรณ 
ภายนอกหรอื
ช ุดหฟูงใดๆ เขากบั
โทรศพัท นอกเหนอื
จากอ ุปกรณทีผ่าน
การรบัรองจาก 
Nokia วาใชงาน
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ก ับชองเสียบ Nokia AV ได ใหระมดัระวังเรื่องระดับความดังของ
เสียงเปนพเิศษ

การตอสายขอมูล USB
ตอสายขอมลู USB ที่
ใชงานรวมกันไดที่
ช องเสียบ USB
ในการเลอืกใชโหมด
การเชือ่มตอ USB 
ที่ระบบตั้งไวหรือ
เปลี่ยนโหมดที่ใชงาน 
ใหเลือก > 
การตั้งคา > เชื่อมตอ > USB > โหมดการเชื่อมตอ USB 
แลวเลือกโหมดที่ตองการ ในการกําหนดใหโทรศัพทเปดใชงาน
โหมดที่ระบบตั้งไวโดยอัตโนมตัิ ใหเลือก ถามเมือ่เชื่อมตอ > ไม

การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
โทรศัพทของคุณมีตัวประหยัดพลังงานซึ่งจะชวยประหยัดพลงังาน
และทําใหเวลาในการใชงานโทรศัพทยาวนานขึ้น อุปกรณชารจของ
ค ุณมพีลังงานที่มปีระสิทธิภาพ ทั้งยังชวยลดการใชพลังงานอยาง
ส ิ้นเปลือง ซึ่งพลังงานดงักลาวจะถูกดึงมาใชเมื่อเครื่องชารจ
แบตเตอรี่เต็ม แตอุปกรณชารจยังเสียบคางไวที่ปลั๊กไฟ 

อยางไรก็ตาม ควรถอดปลั๊กไฟอุปกรณชารจเมื่อชารจแบตเตอรี่เต็ม
ไมวาในกรณีใดๆ เครื่องจะเตือนใหคุณทราบเมือ่ชารจแบตเตอรี่เต็ม

วัสดทุี่ถาวร
โทรศัพทของคุณ อุปกรณเสริม และบรรจุภัณฑ ถกูผลิตขึ้นโดยใช 
ว ัสดทุี่คงทนถาวรตามเกณฑมาตรฐานของ Nokia 

บริการและซอฟตแวรเพื่อสิ่งแวดลอม
ผลิตภัณฑชดุนี้มาพรอมกับแคตตาล็อก Eco ซึ่งเปนบริการที่
ดาวนโหลดได ซึ่งจะชวยใหคุณเขาใชบริการและเนื้อหาดาน
ส ิ่งแวดลอมที่ทันสมัยไดสะดวกยิ่งขึ้น สําหรับรายบะเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับแคตตาล็อก Eco โปรดเขาไปที่เว็บไซต http://
www.nokia.com/ecocatalogue
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การรีไซเคิล
วัสดทุี่ใชในโทรศัพทมือถอื Nokia 65-80% สามารถนํามารีไซเคิลได 
โดยจะมจีุดเก็บรวบรวมชิ้นสวนโทรศัพทและอุปกรณเสริมที่ไมใช 
งานอีกตอไป สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับจุดรีไซเคิลใกลบาน 
โปรดตรวจสอบไดที่เว็บไซต www.nokia.com/werecycle
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ฟงกชันการโทร
ในการปรับระดบัเสียงขณะใชสาย ใหกดปุมระดับเสียง

การโทร
1 ในโหมดสแตนดบาย ใหปอนหมายเลขโทรศัพทและรหัสพื้นที่ 

กดปุมลบเพือ่ลบหมายเลข
สําหรับสายตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้งเพื่อเปนรหัส
นำหนาการโทรตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทร
ออกตางประเทศ) แลวปอนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (ไมตองใส 
เลข 0 นําหนา แลวแตกรณี) ตามดวยเบอรโทรศัพท

2 หากตองการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ใหกดปุมโทรออก
3 ในการวางสายหรือยกเลิกการโทรออก ใหกดปุมจบการทํางาน

ในการโทรออกจากรายชื่อ ใหเลือก > รายชื่อ เลื่อนไปยังรายชือ่
ท ี่ตองการ หรือปอนอักษรตัวแรกของชื่อ แลวเลื่อนไปยังชือ่ที่
ต องการ หากตองการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ใหกดปุมโทรออก
ในการโทรไปยังเบอรที่โทรออกลาสุดขณะที่เครื่องอยูในโหมดพรอม
ทํางาน ใหกดปุมโทรออก

การโทรดวน
การโทรดวนเปนวธิีที่รวดเร็วในการโทรออกไปยังเบอรโทรศัพทที่
ค ุณใชอยูเปนประจําเมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน คุณตอง
กำหนดเบอรโทรศัพทใหกับปุมโทรดวน 3 ถงึ 9 (ปุม 1 และ 2 เปน
ป ุมที่สงวนไวสําหรับศูนยขอความวิดีโอและศูนยขอความเสียง) และ
ต ั้งคา การโทรดวน เปน เปด
ในการกําหนดเบอรโทรศัพทใหกับปุมโทรดวน ใหเลือก > 
การตั้งคา > โทรดวน เลื่อนไปที่ไอคอนปุม แลวเลือก กําหนด 
และรายชื่อ ในการเปลี่ยนหมายเลข ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน
ในการเปดใชฟงกชันโทรดวน ใหเลือก > การตั้งคา > การตั้งคา 
> โทรศัพท > การโทร > การโทรดวน > เปด
ในการโทรไปที่หมายเลขโทรดวน ใหกดปุมโทรดวนคางไวจนกวา
เครื่องจะโทรออกไปยังหมายเลขนั้น

โทรศูนยฝาก
ในการโทรไปที่ศูนยขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
เมือ่เครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน ใหกดปุม 1 หรือ 2 คางไว 
คุณสามารถมีโทรศูนยฝากสําหรับสายสนทนา สายวดิีโอ และสาย
โทรออกหลายสายได
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ในการกําหนดเบอรโทรศูนยฝากในกรณีที่ยังไมไดกําหนดเบอร 
ใหเลือก > การตั้งคา > โทรศูนย เลื่อนไปที่ ศูนยขอความ
เสียง (หรือ ศูนยขอความสายวิดโีอ) แลวปอนเบอรศูนยขอความ
ท ี่ตรงกัน ในการเปลี่ยนเบอรโทรศูนยฝาก ใหเลือก ตัวเลอืก > 
เปลี่ยนเบอร โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอทราบหมายเลข
ศ ูนยขอความ

การโทรออกดวยเสียง
ระบบจะเพิ่มรายการเสียงลงในรายรายการทั้งหมดในรายชือ่โดย
อ ัตโนมัติ ใหใชชื่อที่ยาวพอประมาณ และอยาใชชื่อซ้ํากันกับ
หมายเลขอื่นๆ

การโทรออกดวยเสียง
รายการเสยีงจะไวตอเสยีงรอบขางมาก ควรใชรายการเสยีงในท ี่เงยีบ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจเกิด
ปญหาขึ้นไดถาคุณอยูในที่ที่มเีสียงดังหรืออยูใน
สถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออก
โดยใชเสียงเพยีงอยางเดยีวไมวาในสถานการณใดๆ 
ก็ตาม

1 ในโหมดพรอมทํางาน ใหกดปุมเลือกทางขวาคางไว
หากคุณใชชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันไดที่มปีุมชุดหูฟง ใหกดปุม
ชดุหูฟงคางไว

2 เมื่อขอความ พูดตอนนี้ ปรากฏขึ้น ใหเปลงคําสั่งเสียงใหชัดเจน 
เครื่องจะเลนคําสั่งเสียงของชื่อที่ตรงกันมากที่สุด หลังจาก 1.5 
วินาที เครื่องจะโทรออกไปยังหมายเลขนั้นหรือหากหมายเลข
ด ังกลาวไมถูกตอง กอนจะโทรออก ใหเลือกรายชือ่อื่น

การประชุมสาย
โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนฟงกชันประชุมสาย (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) โดยมีผูรวมประชุมสายไดสูงสุด 6 สาย รวมทั้ง
ต ัวคุณดวย
1 โทรออกไปยังผูรวมประชุมรายแรก
2 ในการโทรไปยังผูรวมประชุมรายอื่น เลือก ตัวเลือก > 

โทรออกใหม
3 ในการสรางการประชุมสายเมือ่มผีูรับสายใหมแลว ใหเลอืก 

ตัวเลือก > ประชุม
ในการเพิม่บุคคลอื่นใหเขารวมการประชุมสาย ใหทําซ้ําขั้นตอน
ท ี่ 2 แลวเลือก ตัวเลอืก > ประชุม > เพิ่มในการประชุม

4 เมื่อตองการจบการประชุมสาย ใหกดปุมจบการทํางาน
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การรบัสายหรือปฏิเสธไมรับสาย
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก
ในการปดเสียงเรียกเขา ใหเลือก เงียบ
เมือ่ไมตองการรับสาย ใหกดปุมจบการทํางาน หรือเลือก 
ตัวเลือก > ปฏิเสธ หากคุณไดเปดใช การโอนสาย > ถาไมวาง 
การปฏิเสธไมรับสายจะเปนการโอนสาย
ในการสงขอความตัวอักษรเพือ่เปนการตอบกลับไปยังผูโทรแทน
การรับสาย ใหเลือก ตัวเลอืก > สงขอความ ในการเปดใชงาน
ข อความตอบกลับและแกไขขอความ ใหเลือก > การตั้งคา > 
การตั้งคา > โทรศัพท > การโทร > ปฏิเสธสายดวยขอความ 
และ ขอความปฏิเสธ

สายเรียกซอน
ขณะสนทนา ใหกดปุมโทรออกเพือ่รับสายเรียกซอน สายแรกจะถกู
พ ักสายไว ในการสลับระหวางสายสนทนาสองสาย ใหเลอืก สลับ 
เมือ่ตองการวางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุมจบการทํางาน
ในการเปดใชฟงกชนัสายเรียกซอน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
ใหเลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > โทรศัพท > การโทร > 
สายเรียกซอน > ใชงาน

การสนทนาทางวิดีโอ

การโทรสายวิดีโอ
ในการโทรสายวดิีโอ คุณจําเปนตองมีการด USIM และอยูภายใน
บริเวณพื้นที่ครอบคลุมของเครือขาย UMTS โปรดติดตอผูให บริการ
เพือ่ดูขอมูลเกี่ยวกับการใชงานและการสมัครเปนสมาชิกบริการ
สนทนาทางวิดีโอ การสนทนาทางวิดีโอสามารถทําไดระหวาง
ค ูสนทนาเทานั้นเมือ่ไมมกีารใชสายสนทนา สายวิดีโอ หรือสาย
ข อมลูอื่นอยู โดยสามารถใชไดกับโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชงาน
ร วมกันไดหรือไคลเอนต ISDN

คุณไดถายภาพนิ่งที่จะใชสงแทนการสงวิดีโอ
คุณปฏิเสธการสงภาพวิดโีอจากเครื่องโทรศัพทของคุณ

1. ในการปอนเบอรโทรศัพทเมือ่เครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน 
ใหเลือก ตัวเลือก > การโทร > สายวิดโีอ หรือเลือก > 
รายชื่อ เลื่อนไปยังรายชื่อที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > 
การโทร > สายวิดีโอ

2. ในการเปลีย่นระหวางการแสดงภาพวิดโีอหรือจะใหไดยินเฉพาะ
เสียงในขณะใชสายวิดีโอ ใหเลือก เปดใชงานการสงวิดโีอ หรือ 
ปดใชงานการสงวิดีโอ จากแถบเครื่องมอื
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แมวาคุณจะปฏิเสธการสงภาพวิดโีอในระหวางสายสนทนาทาง
วิดีโอ คุณยังคงตองเสียคาใชจายเปนสายสนทนาทางวิดโีอ 
โปรดตรวจสอบราคาบริการกับผูใหบริการระบบเครือขายหรือ
ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ

3. ในการวางสายวิดีโอ ใหกดปุมจบการทํางาน

การรับสายสนทนาทางวดิีโอ
เมื่อมีสายวิดีโอเรียกเขา สัญล ักษณ จะปรากฏขึ้น
กดปุมโทรออกเพื่อรับสายวิดีโอ ขอความ ยอมใหสงภาพวิดีโอ
ใหผูโทร? จะปรากฏขึ้น หากคุณเลือก ใช ภาพที่บันทึกดวยกลอง
ในเครื่องของคุณจะปรากฏในเครื่องของผูโทร มิฉะนั้น การสงภาพ
ว ิดีโอจะไมทํางาน
แมวาคุณจะปฏิเสธการสงภาพวดิโีอในระหวางสายสนทนาทางวดิีโอ 
คุณยงัคงตองเสียคาใชจายเปนสายสนทนาทางวดิโีอ กรุณาตรวจสอบ 
ราคาจากผูใหบริการ
ในการวางสายวิดีโอ ใหกดปุมจบการทํางาน

การตั้งคาการโทร
การโทรออก
เลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > โทรศัพท > การโทร 
และจากตัวเลือกตอไปนี้:
สง ID ผูโทรเขาของฉัน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — 
เพื่อแสดงหรือซอนเบอรโทรศัพทจากปลายทาง
สายเรียกซอน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — โปรดด ู
"สายเรียกซอน", หนา 30
ปฏิเสธสายดวยขอความ และ ขอความปฏิเสธ — โปรดดู 
"การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย", หนา 30
วิดโีอตัวเองในสายที่รับ — เพื่อตั้งคาวาจะใหเครื่องสงภาพวิดโีอ
ของคุณเองหรือไมเมื่อคุณรับสายวิดโีอ
รูปภาพในสายวิดโีอ — เพื่อเลือกใหแสดงภาพนิ่งเมื่อคุณปฏิเสธ
สายวิดีโอ
โทรซ้ําอัตโนมัติ —เพื่อตั้งคาใหเครื่องพยายามโทรติดตอไปยัง
เบอรโทรศัพทหมายเลขหนึ่งไดสูงสุด 10 ครั้งหากตอสายครั้งแรก
ไมสําเร็จ

9213450_5630_1_th.book  Page 31  Monday, March 16, 2009  4:24 PM



32 ลิขสิทธิ์ © 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ฟงกชันการโทร

แสดงเวลาการโทร และ สรปุหลังโทรออก — เพื่อตั้งคาใหเครื่อง
แสดงเวลาการโทรในขณะใชสายและเวลาโดยประมาณของการใช
สายครั้งลาสุด
การโทรดวน — โปรดดทูี่ "การโทรดวน", หนา 28
รับไดทุกปุม — เพือ่รับสายเรียกเขาโดยกดปุมใดก็ได ยกเวน 
ปุมเลือกทางซายและทางขวา ปุมปรับระดบัเสียง ปุมเปด/ปดเครื่อง 
ปุมจบการทํางาน และปุมกลอง
สายทีใ่ช (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — เพือ่เลือกสายโทรศัพท 
ท ี่จะใชโทรออกและสงขอความสัน้ ตวัเลือกนีจ้ะปรากฏขึ้น
หากซิมการดของคุณรองรับการใชสายโทรศพัทสองสายเทานัน้
เปลีย่นสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — เพือ่เปดหรือปด
การเลือกสาย

การโอนสาย
1 เลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > โทรศัพท > การโอนสาย 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
2 เลือกสายที่ตองการโอน เชน สายสนทนา
3 เลือกตัวเลือกที่ตองการ เชน หากตองการโอนสายสนทนา

เมือ่คุณใชสายหรือเมือ่ตองการปฏิเสธที่จะรับสายเรียกเขา 
ใหเลือก ถาไมวาง

4 เลือก ตัวเลอืก > ใชงาน และเบอรโทรศัพทที่คุณตองการ
โอนสายไป คุณอาจเลือกตัวเลือกการโอนสายหลายตัวเลือก
ใหทํางานพรอมกันได

การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถเปดใชในเวลา
เดยีวกันได

จํากดัการโทร
1 เลอืก > การตั้งคา > การตั้งคา > โทรศัพท > 

จํากัดการโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เพื่อจํากัด
การโทรที่คุณโทรออกและรับสายดวยเครื่องของคุณ 

2 เลือ่นไปที่ตัวเลอืกการจํากัดการโทรที่ตองการ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ใชงาน ในการเปลี่ยนการตั้งคา คุณตองมรีหัสระบบ 
ซึ่งจะไดรับจากผูใหบริการของคุณ

การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถเปดใชในเวลา
เดยีวกันได
เมือ่สายถกูจํากัดไว คุณอาจยังติดตอไปยังเบอรฉุกเฉินบางเบอรได

เครือขาย
เลอืก > การตั้งคา > การตั้งคา > โทรศัพท > เครือขาย 
และจากตัวเลือกตอไปนี้:
โหมดระบบ — เพื่อเลือกเครือขายที่จะใชงาน (ตัวเลอืกนี้จะปรากฏ
ข ึ้นหากเปดใหบริการโดยผูใหบริการเทานั้น) หากคุณเลือก โหมดคู 
โทรศัพทจะใชเครือขาย GSM หรือ UMTS โดยอัตโนมัติ
การเลอืกระบบ — ในการตั้งคาใหโทรศัพทคนหาและเลือก
เครือขายที่ใชไดโดยอัตโนมัติ ใหเลือก อัตโนมตัิ ในการเลือก
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เครือขายที่ตองการดวยตนเองจากรายการเครือขาย ใหเลือก 
เลอืกเอง เครือขายที่เลือกจะตองมขีอตกลงในการใหบริการขาม
เครือขายกับเครือขายโฮม
แสดงขอมลูระบบ (บริการเสรมิจากระบบเครือขาย) — หากตองการ
ต ั้งคาเครื่องใหแสดงคาเมือ่ใชเครือขายโทรศพัททีใ่ชเทคโนโลย ีMCN 
(Microcellular Network) และเพือ่เปดใชการรับขอมลูเครือขาย

การแบงปนวิดีโอ
ใชฟงกชันมมุมองรวมในการสงวิดีโอสดจากโทรศัพทมือถอืของคุณ
ไปยังโทรศัพทมือถือปลายทางที่ใชงานรวมกันไดขณะอยูใน
สายสนทนา

ขอกําหนดการแบงปนวิดีโอ
ฟงกชนัมุมมองรวมตองใชการเชือ่มตอ 3G UMTS (Universal 
mobile telecommunications system) กรุณาติดตอผูใหบริการ
หากคุณตองการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความพรอมของ
เครือขายและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการใชแอปพลิเคชัน่นี้ 
ในการใชมุมมองรวม คุณตองปฏิบัติดังนี้
• ตรวจดใูหแนใจวามีการตั้งคาการเชือ่มตอระหวางบุคคลใหกับ

โทรศัพทของคุณแลว
• ตรวจดใูหแนใจวาทั้งผูสงและผูรับไดลงทะเบียนเขาสูเครือขาย 

UMTS แลว

• ตรวจดูใหแนใจวาคุณมีการเชื่อมตอ UMTS ที่ใชงานอยู และอยู 
ภายในพื้นที่ใหบริการของเครือขาย UMTS หากคุณออกจาก
เครือขาย UMTS ในขณะใชฟงกชันนี้ การใชมุมมองรวมจะถกู
ต ัดสัญญาณ แตคุณยังสามารถใชสายสนทนาไดตอ

การตั้งคามุมมองรวม
การเชื่อมตอระหวางบุคคลเรียกในอีกชือ่หนึ่งวาการเชือ่มตอ SIP 
(Session Initiation Protocol) กอนจะใชมมุมองรวม กรุณาสอบถาม
ผ ูใหบริการเกี่ยวกับรูปแบบ SIP ที่กําหนดคาใหใชกับโทรศัพท 
ของคุณ
เลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > มุมมองรวม 
และจากตัวเลือกตอไปนี้:
มุมมองรวม — เพื่อเลือกวาจะเปดใชมมุมองรวมหรือไม
รูปแบบ SIP — เพื่อเลือกรูปแบบ SIP
การจัดเก็บวิดีโอ — เพือ่กําหนดวาจะบันทึกวิดีโอสดโดยอัตโนมัต ิ
หรือไม
ความจําที่จัดเก็บที่เลือก — เพื่อเลือกวาจะจัดเก็บวิดีโอลงใน
หนวยความจําเครื่องหรือการดหนวยความจํา
เตือนหากสามารถรวมมอง — เพือ่กําหนดเสียงแจงเตือนที่จะ
ด ังขึ้นเมือ่สามารถใชฟงกชนัมุมมองรวมไดในขณะสนทนา

หากคุณทราบที่อยู SIP ของผูรับสาย คุณสามารถจัดเก็บที่อยู 
ด ังกลาวลงในรายชือ่ได เลือก > รายชื่อ เลือกรายชื่อ แลวเลือก 
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ตัวเลือก > แกไข > ตัวเลอืก > เพิ่มรายละเอียด > SIP หรือ 
รวมมองวิดโีอ ใสที่อยู SIP (username@domainname) 
คุณสามารถใชที่อยู SIP แทนชื่อโดเมนได 

การแบงปนวิดีโอสดหรือไฟลวิดีโอ
1 ในการรวมมองวิดีโอสดที่คุณบันทึกดวยกลองของโทรศัพท 

ใหเลือก ตัวเลอืก > รวมมองวิดโีอ > วิดีโอสด ในระหวาง
การสนทนา ในการรวมมองคลิปวิดโีอที่จัดเก็บไว ใหเลอืก 
วดิีโอคลิป แลวเลือกคลิปที่ตองการแบงปน

2 โทรศัพทจะสงคําเชญิไปยังที่อยู SIP ที่คุณจัดเก็บไวในรายชือ่
หากจําเปน ในการสงคําเชิญ ใหเลือกที่อยู SIP ของผูรับหรือ
ป อนที่อยู SIP แลวเลือก ตกลง

3 ระบบจะเริ่มการรวมมองโดยอัตโนมัติเมื่อผูรับสายตอบรับคําเชิญ 
และลําโพงจะทํางาน ใชปุมแถบเครื่องมือควบคุมฟงกชัน
ม ุมมองรวม

4 หากตองการหยุดการแบงปนเซสชนั เลือก หยุด เมือ่ตองการ
วางสายสนทนา ใหกดปุมจบการทํางาน

การตกลงรบัคําเชิญ
โทรศัพทของคุณจะดงัขึ้นเมื่อคุณไดรับคําเชญิ คำเช ิญจะแสดงชือ่
หรือที่อยู SIP ของผูสง เลือก ใช เพื่อเริ่มใชมุมมองรวม ในการปฏิเสธ
คำเชญิแลวกลับไปที่สายสนทนา ใหเลือก ไม

บันทึก
ในการดเูบอรทีไ่มไดรับสาย ทีไ่ดรับ หรือทีโ่ทรออก ขอความตวัอักษร 
การเชือ่มตอขอมลูแพคเก็ต ตลอดจนแฟกซและสายขอมูลที่
โทรศัพทลงทะเบียนไว ใหเลือก > บนัทึก
ในโหมดพรอมทํางาน คุณสามารถใชปุมโทรออกเปนปุมลัดไปยัง
บ ันทึก เบอรที่โทรออก ใน เบอรโทรลาสุด (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดงใน
ใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจตางกัน ขึ้นอยู 
ก ับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ ภาษี และปจจัย
อ ื่นๆ
หมายเหตุ: ตัวจับเวลาบางประเภท รวมทั้งตัวจับเวลาอาย ุ
ใชงาน สามารถตั้งเวลาใหมไดดวยการอัพเกรดบริการ
หรือซอฟตแวร
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เพลง
เครื่องเลนเพลง

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การฟงดวย
เสียงดงัอยางตอเนื่องอาจสงผลเสียตอการไดยิน 
โปรดอยาถอืโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง 
เนื่องจากเสียงจะดงัมาก

คุณสามารถฟงเพลงและภาคของพอดแคสตขณะที่เปดใชรูปแบบ
ออฟไลนไดอีกดวย โปรดดูที่ "รูปแบบออฟไลน", หนา 21
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปองกันลิขสิทธิ์ โปรดดูที่ 
"ใบอนุญาต", หนา 79

การฟงเพลงหรอืภาคของพอดแคสต 
1 เลือก > เพลง> เครื่องเลน
2 ในการรีเฟรชคลังเพลงในโทรศัพทของคุณ ใหเลือก ตัวเลอืก > 

รีเฟรชไลบรารี
3 เลือก เพลง หรือ พอดแคสต เลือกประเภท เชน ทุกเพลง หรือ 

พอดแคสต > ทุกภาค แลวเลอืกเพลงหรือพอดแคสตของภาค
ท ี่ตองการฟง

4 ในการเลนไฟลที่เลอืกไว ใหกดปุมเลือ่น
ในการพกัการเลน ใหกดปุมเลื่อน หากตองการเลนตอ 
ใหกดปุมเลื่อนอีกครั้ง

5 ในการหยุดเลน ใหเลื่อนลง

ในการเดนิหนาหรือกรอกลบั ใหกดปุมเลื่อนไปทางขวาหรือทางซาย
ค างไว
ในการขามไปขางหนา ใหเลื่อนไปทางขวา ในการกลับไปที่
จ ุดเริ่มตนของเพลงหรือพอดแคสต ใหเลื่อนไปทางซาย
ในการขามไปที่เพลงหรือพอดแคสตรายการกอนหนา ใหเลือ่นไป 
ทางซายอีกครั้งภายใน 2 วินาทีเมือ่เครื่องเริ่มเลนเพลงหรือ
พอดแคสต
ในการปรับระดับเสียง ใหใชปุมปรับระดับเสียง
หากตองการกลับสูโหมดสแตนดบาย และใหเครื่องเลนเพลงทํางาน
อยูเปนพื้นหลัง ใหกดปุมจบการทํางาน เพลงที่กําลงัเลนจะปรากฏ
บนหนาจอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะสแตนดบายที่ไดเลือกไว 
ในการกลับไปที่เครื่องเลนเพลง ใหเลือกเพลงที่กําลังเลน
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เมนูเพลง
เลือก > เพลง > เครื่องเลน หากตองการดูเพลงทั้งหมด 
รายชือ่เพลงที่เรียงตามลําดับ หรือเพลยลิสต 
ใหเลือกรายการที่ตองการจากเมนูเพลง

เพลยลิสต
เลือก > เพลง > เครื่องเลน > เพลยลิสต ในการดรูายละเอียด
ของเพลยลิสต ใหเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดเพลยลิสต
การสรางรายการเลน
1 เลือก ตัวเลอืก > รายการเลนใหม
2 ปอนชื่อของรายการเพลง และเลือก ตกลง 
3 หากตองการเพิ่มเพลงทันที ใหเลือก ใช หากตองการเพิ่มเพลง

ภายหลัง ใหเลือก ไม
4 เลือกศิลปนเพื่อหาเพลงที่คุณตองการใสไวในรายการเพลง 

ในการเพิม่เพลง ใหกดปุมเลื่อน
5 เมือ่เลือกเสร็จแลว ใหเลือก เรียบรอย ถามีการดหนวยความจำ

ท ี่ใชงานรวมกันไดเสียบอยู เพลยลิสตจะถูกบันทึกลงใน
การดหนวยความจํา

หากตองการเพิ่มเพลงทีหลัง เมื่อดูรายการเพลง ใหเลือก 
ตัวเลือก > เพิ่มเพลง

พอดแคสต
ในการดูภาคของพอดแคสตทั้งหมดที่มีอยูในโทรศัพท ใหเลือก > 
เพลง > เครือ่งเลน > พอดแคสต > ทุกภาค
ภาคของพอดแคสตจะมทีั้งหมดสามระดับ คือ ไมเคยเลน 
เลนบางสวน และเลนจบแลว หากมีการเลนภาคเพยีงบางสวน 
เครื่องจะเลนเพลงจากจุดที่เลนครั้งลาสุดในครั้งตอไปที่เลน หรือ 
เลนจากจุดเริ่มตน

Nokia Music Store 
ใน Nokia Music Store (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
คุณสามารถคนหา เบราส และซื้อเพลงเพื่อดาวนโหลดลงใน
โทรศัพทของคุณได ในการซื้อเพลง คุณตองลงทะเบียนใชบริการ
น ี้กอน ในการตรวจสอบวามีบริการรานคาเพลง Nokia ในประเทศ
ของคุณหรือไมนั้น ดูไดที่เวบ็ไซต www.music.nokia.com
ในการเขาใชงาน Nokia Music Store คุณตองมจีุดเชื่อมตอ
อ ินเทอรเน็ตที่ถูกตองในโทรศัพทของคุณ หากตองการเปด
ร านคาเพลง Nokia ใหเลือก > เพลง > รานคาเพลง

การสงเพลง
คุณสามารถซื้อเพลงที่ปองกันดวย WMDRM ไดจากรานคาเพลง
ออนไลน และถายโอนเพลงไปที่โทรศัพทของคุณ
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ในการรีเฟรชคลังเพลง เมื่อคุณอัพเดตการเลือกเพลงใน
โทรศัพทแลว ใหเลือก > เพลง > เครื่องเลน > เพลง > 
ตัวเลอืก > รีเฟรชไลบรารี

การสงเพลงจากเครื่องพีซี
ในการซิงโครไนสเพลงกับโปรแกรม Windows Media Player 
แลวโอนไฟลเพลงที่ปองกันดวย WMDRM ไปที่โทรศัพทของคุณ 
คุณตองตอสาย USB ที่ใชรวมกันได คุณตองใสการดหนวยความจำ
ท ี่ใชรวมกันไดลงในเครื่อง

ปุมเพลง
คุณสามารถควบคมุแอปพลิเคชัน่เครื่องเลนเพลง วิทย ุและ 
RealPlayer ไดโดยใชปุมเพลง (ปุมกรอกลับ, ปุมเลน และปุมเดนิหนา)

การคนหาเพลง
ดวยฟงกชนัคนหาเพลง คุณสามารถเริ่มเลนเพลงที่คุณตองการ
ไดดวยการเปลงเสียง เชน ชื่อศิลปน
เมื่อใชฟงกชันคนหาเพลงเปนครั้งแรก และภายหลังจาก
การดาวนโหลดเพลงใหมลงในโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > 
รีเฟรชไลบรารี เพือ่อัพเดตเสียงสั่งงาน 

ในการเริ่มใชแอปพลิเคชั่นคนหาเพลง ใหกดปุม * คางไว ซึ่งคุณ
สามารถเริ่มการคนหาเพลงไดโดยเลือก  > เพลง > คนหาเพลง 
เมื่อมเีสียงสัญญาณดังขึ้น เปลงชื่อศิลปน ชื่อศิลปนและชื่อเพลง 
ชื่ออัลบั้ม หรือชื่อเพลยลิสต ถอืโทรศัพทใหอยูหางจากปากของคุณ
ประมาณ 20 ซม. (8 นิ้ว) แลวเปลงเสียงตามปกติ หามบังไมโครโฟน
ท ี่อยูตรงดานลางของปุมกดโทรศัพท 
เสียงสั่งงานจะขึ้นอยูกับเมตะดาตา (ชื่อศิลปนและชือ่เพลง) 
ของเพลงในโทรศัพทของคุณ ฟงกชันคนหาเพลงจะรองรับภาษา
พ ูดสองภาษา: ภาษาอังกฤษและภาษาที่คุณเลือกไวเปนภาษา
ในเครื่อง ภาษาเขียนของเมตะดาตาเพลงตองตรงกับภาษาอังกฤษ
หรือภาษาในเครื่องที่คุณไดเลือกไว

พอดแคสต Nokia
เมื่อใชแอปพลิเคชัน่พอดแคสต Nokia (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) คุณจะสามารถคนหา ตรวจหา สมัครขอรับบริการ 
และดาวนโหลดพอดแคสต ผาน OTA ตลอดจนเลน จัดการ 
และใชพอดแคสตเสียงและวดิีโอรวมกันกับโทรศัพทของคุณ

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดบัเสียงปกติ การฟงดวย
เสียงดังอยางตอเนื่องอาจสงผลเสียตอการไดยิน 
โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง 
เนื่องจากเสียงจะดังมาก
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การตั้งคา
ในการใชพอดแคสต Nokia คุณจะตองตั้งคาการเชือ่มตอและ
การดาวนโหลด
การตั้งคาแอปพลเิคชั่นเพือ่ดงึพอดแคสตโดยอัตโนมัติอาจเกี่ยวของ
กับการสงขอมลูจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ 
โปรดติดตอขอขอมูลเกี่ยวกับคาบริการในการสงขอมูลจากผูให 
บริการของคุณ
เลือก > เพลง > เครื่องเลน > พอดแคสต > ตัวเลอืก > 
ไปที่พอดแคสต > ตัวเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:
การเชื่อมตอ > จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว — เพื่อเลือกจุดเชื่อมตอที่จะ
กำหนดการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต ในการกําหนดบริการคนหา
พอดแคสตเพือ่คนหาขอมลู ใหเลือก URL บริการคนหา
ดาวนโหลด — เพือ่แกไขการตั้งคาการดาวนโหลด คุณสามารถ
เลือกวาจะจัดเก็บพอดแคสตลงในเครื่องหรือในการดหนวยความจํา 
กําหนดความถี่ในการอัพเดตพอดแคสต และกําหนดวันที่และเวลา
ในการอัพเดตอัตโนมัติครั้งตอไป รวมถึงกําหนดขนาดของพืน้ที่
หนวยความจําที่จะใชในการเก็บพอดแคสตและสิ่งที่เครื่องตองทำ
เมือ่ดาวนโหลดพอดแคสตเกินขนาดการดาวนโหลดที่กําหนดไว

การคนหา
ในการกําหนดเสิรชเอ็นจินที่จะใชในบริการคนหาพอดแคสต 
ใหเลือก > เพลง > เครื่องเลน > พอดแคสต > ตัวเลือก > 

ไปที่พอดแคสต > ตัวเลอืก > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > URL 
บริการคนหา
ในการคนหาพอดแคสต ใหเลือก > เพลง> เครื่องเลน > 
พอดแคสต > ตัวเลือก > ไปที่พอดแคสต > คนหา แลวปอน
คำหลักหรือหัวเรื่อง
ในการสมคัรใชชองสถานี แลวเพิม่ชองลงในพอดแคสต ใหเลือก 
ตัวเลือก > สมคัร ทั้งนี้ คุณสามารถทําเครื่องหมายเลือกชอง
เพือ่เพิม่รายการชองทั้งหมดพรอมๆ กันได

ไดเรกทอรี
ไดเรกทอรีจะชวยคุณคนหาเอพิโซดใหมของพอดแคสตที่จะสมัคร
ขอรับบริการ ภาคคือไฟลสื่อเฉพาะของพอดแคสต
เลอืก > เพลง > เครื่องเลน > พอดแคสต > ตัวเลือก > 
ไปที่พอดแคสต > ไดเรกทอรี ่เลอืกโฟลเดอรไดเรกทอรี่ที่ตองการ
อ ัพเดต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เมื่อสีของไอคอนโฟลเดอร 
เปลี่ยนไป ใหเลือกเพือ่เปดโฟลเดอร แลวเลือกหัวขอโฟลเดอรเพื่อด ู
รายชื่อพอดแคสต
ในการสมคัรบริการพอดแคสต ใหเลือกหัวเรื่อง เมือ่คุณสมคัรขอรับ
บริการภาคของพอดแคสตแลว คุณจะสามารถดาวนโหลด จัดการ 
และเลนภาคเหลานั้นในเมนูพอดแคสตได
ในการเพิ่มไดเรกทอรี่หรือโฟลเดอรใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ใหม > 
ไดเรกทอรีเ่ว็บ หรือ โฟลเดอร เลือกหัวเรื่อง , URL ของไฟล 
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.OPML (outline processor markup language) แลวเลือก 
เรยีบรอย
ในการนําเขาไฟล .OPML ที่จัดเก็บไวในโทรศัพท ใหเลือก 
ตัวเลอืก > นําเขาไฟล OPML เลือกตําแหนงของไฟล และนําเขา
ไฟลนั้น
เมื่อคุณไดรับขอความที่มไีฟล .OPML จากการเชื่อมตอ Bluetooth 
ใหเปดไฟล แลวจัดเก็บไวในโฟลเดอร ไดรับแลว ในไดเรกทอรี่ 
เปดแฟมขอมูลเพือ่สมัครรับบริการลิงคตางๆ เพือ่เพิม่ลงใน
พอดแคสตของคุณ

ดาวนโหลด
ในการดูพอดแคสตที่คุณไดสมคัรบริการแลวนั้น ใหเลอืก > เพลง 
> เครื่องเลน > พอดแคสต > ตัวเลือก > ไปที่พอดแคสต > 
พอดแคสต ในการดหูัวเรื่องพอดแคสตเฉพาะ ใหเลือกหัวเรื่อง
พอดแคสต
ในการเริ่มตนดาวนโหลด ใหเลือกชือ่ภาค ในการดาวนโหลดหรือ
ดำเนินการดาวนโหลดภาคที่เลือกไวหรือทําเครื่องหมายเลือกไว 
ใหเลือก ตัวเลือก > ดาวนโหลด หรือ ดาวนโหลดตอไป 
คุณสามารถดาวนโหลดภาคหลายๆ ภาคพรอมกันได
ในการเลนพอดแคสตบางสวนในระหวางดาวนโหลดหรือ
เมื่อดาวนโหลดมาบางสวนแลว ใหเลือก พอดแคสต > ตัวเลือก > 
เลนตัวอยาง

พอดแคสตที่ดาวนโหลดเสร็จแลวจะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอร 
พอดแคสตหลังจากรีเฟรชคลังเพลง

การเลนและการจัดการพอดแคสต
เปดพอดแคสตเพื่อแสดงภาคจากพอดแคสต ในแตละภาคจะม ี
ข อมูลไฟลอยูในนั้น
ในการเลนภาคที่ดาวนโหลดเสร็จแลวนั้น ใหเลือก > เพลง > 
เครื่องเลน > พอดแคสต
ในการอัพเดตพอดแคสตที่เลือกไว หรือพอดแคสตที่ทําเครื่องหมาย
เลือกไวสําหรับภาคใหม ใหเลือก ตัวเลือก > อัพเดต
ในการเพิม่พอดแคสตใหมโดยปอน URL ของพอดแคสต ใหเลือก 
ตัวเลือก > พอดแคสตใหม ในการแกไข URL ของพอดแคสตที่
เลือกไว ใหเลือก แกไข
ในการอัพเดต ลบ และสงกลุมพอดแคสตที่เลอืกไวในครั้งเดียวกัน 
ใหเลือก ตัวเลอืก > เลือก/ไมเลือก ทําเครื่องหมายเลือก
พอดแคสตที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก เพื่อเลือกการดําเนินการ
ท ี่ตองการ
ในการเปดเว็บไซตพอดแคสต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
ใหเลือก ตัวเลอืก > เปดเว็บเพจ
พอดแคสตบางอยางสามารถโตตอบกับผูสรางไดดวยการแสดง
ความคิดเห็นหรือโหวต ในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพื่อดํา
เนินการดังกลาว ใหเลือก ตัวเลอืก > ดูขอคิดเห็น
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เพลง

วิทย ุFM
ในการเปดวิทย ุใหเลือก > เพลง > วิทยุ > วทิยุเอฟเอ็ม 
ในการปดวทิย ุใหเลือก ออก
เมือ่คุณเปดวิทยุเปนครั้งแรก ตัวชวยจะชวยคุณจัดเก็บสถานีวิทยุใน 
พืน้ที่ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
โปรดติดตอผูใหบริการเพือ่ตรวจสอบขอมลูการใชงานและการคิด
ค าบริการของบริการไดเรกทอรี่สถานี 
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสาอากาศของอุปกรณ 
ไรสาย ดงันั้น คุณตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมที่ใชงาน
ร วมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพื่อการใชงานวิทยุ FM ไดอยาง
เหมาะสม

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การฟงดวย
เสียงดังอยางตอเนื่องอาจสงผลเสียตอการไดยิน 
โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง 
เนื่องจากเสียงจะดังมาก

ฟงกชันวิทยุรองรับการใชงานระบบ RDS (Radio Data System) 
สถานีวิทยุที่รองรับระบบ RDS อาจแสดงขอมูล เชน ชื่อสถานี 
หากเปดใชในการตั้งคา ระบบ RDS จะพยายามสแกนหาคลื่น
ความถีอ่ื่นสําหรับสถานีที่เลนอยูในขณะนั้นในกรณีที่การรับ
ส ัญญาณออน ในการตั้งคาโทรศัพทใหคนหาความถีส่ํารอง
โดยอัตโนมตัิ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > ความถี่สํารอง > 
เปดสแกนอัตโนมัติ

การคนหาและบันทกึสถานีวทิยุดวยตนเอง
ในการเริ่มคนหาสถานีเมือ่วิทยุเปดอยู ใหเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง 
ในการบันทึกสถานีหลังจากเจอสถานีแลว ใหเลือก ตัวเลอืก > 
จัดเก็บสถานี เลือกตําแหนงสถานี ปอนชือ่ แลวเลือก ตกลง
ในการดูรายการสถานีที่จัดเก็บไว ใหเลอืก ตัวเลือก > สถานี 
ในการเปลีย่นการตั้งคาสถานี ใหเลือกสถานี แลวเลือก แกไข

ฟงกชันวิทยุ
ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง
หากมีสถานีที่บันทึกลงในเครื่องแลว ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา
เพือ่ไปยังสถานีกอนหนาหรือสถานีถดัไป
คุณสามารถโทรออกหรือรับสายขณะฟงวทิยุได โดยในขณะที่ม ี
สายสนทนาอยู เครื่องจะปดวทิยุกอน
หากตองการฟงวทิยุเปนพืน้หลงัและกลับไปยังโหมดพรอมทํางาน 
ใหเลือก ตัวเลือก > เลนเปนพื้นหลงั

ไดเรกทอรีสถานี
ในการเขาสูไดเรกทอรีสถานี (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
ใหเลือก ตัวเลือก > ไดเรกทอรีสถานี แลวเลือกตําแหนงของคุณ 
ในการฟงหรือบันทึกสถานี ใหเลื่อนไปที่สถานี แลวเลือก ตัวเลือก > 
สถานี > รับฟง หรือ จัดเก็บ
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เกมส

เกมส
ใหเลือก  > แอปพลฯิ > เกมส
อาจมกีารคิดคาธรรมเนียมการโอนขอมูลในการเลนเกมสออนไลน 
และการเลนเกมสแบบหลายคน การสนทนา การรับสงขอความ 
และคุณลักษณะอื่นๆ ของคอมมิวนิตี้ โปรดติดตอขอขอมลูเกี่ยวกับ
ค าบริการในการสงขอมูลจากผูใหบริการของคุณ
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การจัดตําแหนง

การจัดตําแหนง
คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่น เชน ขอมลู GPS คนหาตําแหนง
ของคุณ หรือคํานวณระยะทางและพิกัดได ขอมลู GPS ตองใช 
การเชือ่มตอ GPS โทรศัพทรุนนี้ไมมตีัวรับสัญญาณ GPS ในตัว 
หากตองการใชการจัดตําแหนง คุณตองใชอุปกรณเสริม GPS 
ระบบ Bluetooth ที่มจีําหนายทั่วไปเพิม่

คําขอตําแหนง
คุณอาจไดรับคําขอตําแหนงจากบริการเสริมจากระบบเครือขายเพื่อ
ขอรับขอมูลตําแหนงของคุณ ผูใหบริการอาจใหบริการขอมลูตางๆ 
เกี่ยวกับขาวสารในทองถิน่ เชน สภาพอากาศหรือสภาพการจราจร 
ตามตําแหนงของโทรศัพทของคุณ
เมือ่คุณไดรับคําขอตําแหนง หากยินยอมใหมกีารสงขอมูลตําแหนง
ของคุณ ใหเลือก ยอมรับ หรือหากตองการปฏิเสธคําขอ ใหเลือก 
ปฏิเสธ

สถานที่
เลือก > แอปพลิฯ > ที่ตั้ง > สถานที ่ดวยตัวเลือกสถานที่ 
คุณจะสามารถบันทึกขอมลูตําแหนงของสถานที่เฉพาะลงใน

โทรศัพทได คุณสามารถใชสถานที่ที่จัดเก็บกับแอปพลิ
เคชั่นที่ใชงานรวมกันได เชน แผนที่และขอมูล GPS
ในการสรางตําแหนงใหม ใหเลือก > แอปพลิฯ > ที่ตั้ง > 
สถานที่ > ตัวเลอืก > ตําแหนงใหม หากตองการขอการจัด
ตำแหนงพกิัดตําแหนงของคุณ ใหเลือก ตําแหนงปจจุบัน 
ในการปอนขอมลูตําแหนงดวยตนเอง ใหเลือก ปอนโดยผูใช
ในการเพิ่มสถานที่ลงในประเภทที่กําหนดไวลวงหนาแลว ใหเลือก
สถานที่ แลวเลือก ตัวเลือก > เพิ่มไปที่ประเภท เลือกประเภท
ท ี่จะใสไวในสถานที่
หากตองการสงสถานที่หนึ่งแหงหรือหลายๆ แหงไปยังโทรศัพท 
ท ี่ใชงานรวมกันได ใหเลือก ตัวเลือก > สง สถานที่ที่ไดรับจะอยูใน
โฟลเดอรถาดเขาในขอความ

ขอมูล GPS
ขอมลู GPS ไดรับการออกแบบขึ้นเพื่อแสดงขอมูลแนะนําเสนทาง
ไปยังปลายทางที่ไดเลือกไว ขอมูลตําแหนงที่คุณอยูในปจจุบัน 
และขอมลูการเดินทาง เชน ระยะทางโดยประมาณเมือ่ไปถึง
ปลายทางและระยะเวลาในการเดินทางโดยประมาณ
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การจัดตําแหนง

โปรแกรมแนะนําเสนทาง
เริ่มตนใชโปรแกรมแนะนําเสนทางเมือ่อยูกลางแจง เลือก > 
แอปพลิฯ > ที่ตั้ง > ขอมลู GPS > การนําทาง
โปรแกรมแนะนําเสนทางจะแสดงเสนทางที่เที่ยงตรงที่สุดและมีระยะ
ทางที่สั้นที่สุดที่ไปยังจุดหมายโดยวัดเปนเสนตรง โดยโปรแกรมจะ
ไมใสใจสิ่งกีดขวางอื่นใดในเสนทาง เชน อาคารและสิ่งกีดขวาง
ตามธรรมชาติ โปรแกรมจะไมคํานึงถึงความแตกตางของระดับ
ความสูงเมือ่จะคํานวณระยะทาง โปรแกรมแนะนําเสนทางจะทํางาน
ต อเมือ่คุณเคลื่อนที่
ในการกําหนดจุดหมายในการเดินทาง ให ตัวเลือก > ตั้งปลายทาง 
แลวเลือกสถานที่เปนจุดหมาย หรือปอนคาพิกัดที่อางอิงเสนรุงและ
เสนแวง หากตองการลบปลายทาง ใหเลือก หยุดการนําทาง

ตําแหนง
ในการบันทึกตําแหนงใหเปนสถานที่ ใหเลือก > แอปพลิฯ > 
ที่ตั้ง > ขอมูล GPS > ตําแหนง > ตัวเลอืก > บันทึกตําแหนง

เครือ่งวัดการเดินทาง
ในการคํานวณระยะเดินทาง ใหเลือก > แอปพลิฯ > ที่ตั้ง > 
ขอมลู GPS > ระยะเดินทาง > ตัวเลือก > เริ่ม หากตองการ
ยกเลิกการคํานวณ ใหเลอืก ตัวเลือก > หยุด คาที่คํานวณจะยังคง
ปรากฏบนหนาจอ

ในการกําหนดระยะเดินทางและเวลาเดินทาง รวมทั้งกําหนด
ความเร็วสูงสุดและความเร็วเฉลี่ยไปที่ศูนย รวมถึงการเริ่มตน
คำนวณใหม ใหเลือก รเีซต็ ในการตั้งคามาตรระยะทางและเวลา
โดยรวมไปที่ศูนย ใหเลือก รีสตารท
เครื่องวัดการเดนิทางอาจมขีอจํากัดดานความถูกตองและ
ข อผิดพลาดในการปดเศษ ทั้งนี้ คุณภาพของสัญญาณ GPS 
และการใหบริการสัญญาณจะมีผลกระทบตอความเที่ยงตรง

9213450_5630_1_th.book  Page 43  Monday, March 16, 2009  4:24 PM



44 ลิขสิทธิ์ © 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

เขยีนขอความ

เขียนขอความ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติและ
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
เมือ่คุณจะเขียนขอความ สัญลักษณ บนจอภาพจะหมายถงึ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิ สวนสัญลักษณ  จะหมายถงึระบบ
ปอนตัวอักษรแบบปกติ ในการเปดหรือปดระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมตัิ ใหกดปุม # ซ้ําๆ หรือกดปุม * แลวเลือก 
ตัวเลือกปอนขอมลู > เปดใชงานคําศัพท หรือ 
ปดใชงานคําศัพท

, ,  หรือ  ทีอ่ยูถดัจากสญัล ักษณของระบบ
ป อนขอความจะบงบอกถงึรูปแบบตวัพมิพหรือโหมดตวัเลข 
ในการเปลี่ยนรูปแบบตวัพมิพ หรือการเปลีย่นระหวางโหมดต ัวอักษร
และโหมดตวัเลข ใหกดปุม # ซ้ําๆ
ในการเปลี่ยนภาษาที่ใชเขียนในโทรศัพท ใหเลอืก > 
การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา > ภาษา > 
ภาษาที่ใชเขยีน ภาษาที่ใชเขียนจะสงผลตอตัวอักษรที่มเีมื่อจะ
เขียนขอความและพจนานุกรมของระบบชวยสะกดคําที่ใช ตัวอักษร
ท ั้งหมดที่มอียูในปุมต ัวเลขไมไดพิมพไวบนปุมครบทุกตัวอักษร

การเขยีนดวยระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมต ัวเลข 2 ถึง 9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรที่ตองการปรากฏ กดปุม 1
เพือ่เลอืกใชเครื่องหมายวรรคตอนและอักขระพเิศษที่ใชบอยที่สุด
หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณตองการปอน อยูในปุมเดยีวกับปุม
ท ี่คุณใชอยู ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึ้น (หรือเลื่อนไปยัง
จ ุดสิ้นสุดของระยะเวลาในการปอนที่กําหนดไว) หลังจากนั้น ใหปอน
ต ัวอักษร
การเขยีนดวยระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
1 กดปุมต ัวเลข 2–9 โดยกดปุมหนึ่งครั้งตอตัวอักษรหนึ่งตัว 

คําจะเปลี่ยนไปตามการกดปุมในแตละครั้ง สําหรับเครื่องหมาย
วรรคตอนที่ใชสวนใหญ ใหกดปุม 1

2 เมือ่เขียนคําเสร็จและตรวจแลววาถูกตอง ยืนยันโดยเลือ่นไป
ข างหนาหรือแทรกชองวาง
ถาเขียนคําไมถกูตอง ในการดูคําอื่นที่ตรงกันกับที่พบใน
พจนานุกรมทีละคํา ใหกดปุม * ซ้ําๆ
หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลงัคํา แสดงวาคําที่คุณตองการ
เขียนไมมอียูในพจนานุกรม ในการเพิ่มคําลงในพจนานุกรม 
ใหเลือก สะกด ปอนคํา (สูงสุด 32 ตัวอักษร) แลวเลือก ตกลง 
คํานั้นจะถกูเพิ่มเขาไปในพจนานุกรม เมื่อพจนานุกรมเต็ม 
คําใหมจะเขาไปแทนที่คําที่เคยปอนไวนานที่สุด
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ฟงกชันที่ใชบอยในระบบปอนตัวอักษรแบบปกติและ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ในการปอนตัวเลข ใหกดคางไวที่ปุมต ัวเลข
ในการปอนเครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพเิศษ ใหกดปุม * 
คางไว
หากตองการลบตัวอักษรหนึ่งตัว ใหกดปุมลบ 
หากตองการลบตัวอักษรหลายตัว ใหกดปุมลบคางไว
ในการเวนวรรค ใหกดปุม 0 หากตองการเลื่อนเคอรเซอรไปยัง
บรรทัดถดัไป ใหกดปุม 0 สามครั้ง

การคัดลอกและลบขอความ
1 ในการเลือกตัวอักษรและคํา ใหกดปุม # คางไว พรอมกับ

เลื่อนไปทางซายหรือขวา ในการเลือกขอความหลายบรรทัด 
ใหกดปุม # คางไว พรอมกับเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง 

2 ในการคัดลอกขอความ ใหกดปุม # คางไว พรอมกับเลอืก 
คัดลอก
ในการลบขอความที่เลือกไว ใหกดปุมลบ

3 ในการเพิ่มขอความ ใหเลื่อนไปยังตําแหนงที่ตองการใสขอความ 
กดปุม # คางไว พรอมกับเลือก วาง
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ขอความ
กอนที่คุณจะรับหรือสงขอความรวมทั้งอีเมลไดนั้น คุณตองกําหนด 
การตั้งคาและจุดเชื่อมตอที่จําเปนตองใชลงในเครื่องของคุณกอน 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพือ่ขอทราบการตั้งคานี้

การเขียนและสงขอความ
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความตัวอักษรที่มคีวามยาว
มากกวาความยาวที่กําหนดของขอความเดียว โดยขอความที่
ยาวกวาจะถูกสงเปนชดุขอความตั้งแตสองขอความขึ้นไป 
ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามนั้น สําหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมาย
เสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือก
บางภาษาจะใชพืน้ที่มากขึ้น ซึ่งอาจทําใหขอความนั้นยาวกวา
จำนวนที่จะสงเปนขอความเดียวได 
เครือขายไรสายอาจจะจํากัดขนาดของขอความ MMS หากไฟลภาพ
ท ี่แทรกมีขนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมีขนาด
เล็กลงเพือ่ใหสามารถสงทาง MMS ได
เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและ
แสดงขอความมัลติมีเดยีได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกัน
ข ึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

1 เลอืก > ขอความ > ขอความใหม แลวเลอืกประเภทของ
ข อความ ในการสรางขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมเีดยี 
ใหเลือก ขอความ ประเภทของขอความจะเปลีย่นไปตาม
เนื้อหาโดยอัตโนมัติ

2 ในชอง ถึง ใหใสเบอรโทรศัพทหรือที่อยูอีเมลของผูรับ หรือกด
ป ุมเลื่อนเพือ่เลอืกผูรับจากรายชือ่ แยกรายชื่อผูรับโดยใช 
เครื่องหมายอัฒภาค (;)

3 ในการปอนหัวขอสําหรับขอความมัลติมีเดยีหรืออีเมล ใหเลื่อน
ลงไปที่ชอง หัวขอ หากคุณมองไมเห็นชองหัวขอในขอความ
ม ัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลอืก > ชองเพิม่เติม ทําเครื่องหมาย
เลอืก หัวขอ แลวเลือก ตกลง

4 เลือ่นลงไปที่ชองขอความและพิมพขอความ
ขณะเขียนขอความตัวอักษร สัญลักษณแสดงความยาวของ
ข อความจะแสดงจํานวนตัวอักษรที่คุณยังปอนในขอความได 
เชน 10(2) หมายความวา คุณยังสามารถปอนตัวอักษรลงใน
ข อความไดอีก 10 ตัวอักษร โดยขอความจะถูกสงออกไปเปน
ข อความตัวอักษรสองชดุ
ในการแทรกออปเจ็กต เชน ภาพ คลิปวิดโีอ บันทึก หรือ
นามบัตร ลงในขอความมัลติมีเดียหรือขอความอีเมล ใหกด
ป ุมเลื่อน แลวเลอืก ใสเนื้อหา
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ในการบันทึกคลิปเสียงใหมสําหรับขอความคลิปเสียง ใหเลอืก 
บันทึก หากตองการใชคลิปเสียงที่บันทึกไวแลวกอนหนานี้ 
ใหเลือก ตัวเลือก > ใสคลปิเสียง > จากคลังภาพ

5 ในการสงขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > สง

ถาดเขา
ถาดเขา 
ประกอบดวยขอความที่ไดรับยกเวนขอความอีเมลและขอความจาก
ระบบ ในการอานขอความที่ไดรับ ใหเลือก > ขอความ > 
ถาดเขา แลวเลือกขอความ
ในการดูรายการออปเจ็กตสื่อที่อยูในขอความมลัติมเีดีย ใหเปด
ข อความ แลวเลือก ตัวเลอืก > ออปเจ็กต
โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความไดหลายรูปแบบ เชน โลโก 
ระบบ นามบัตร รายการปฏิทิน และเสียงเรียกเขา คุณสามารถ
บ ันทึกขอความแบบพิเศษลงในเครื่องของคุณได เชน หากตองการ
บ ันทึกรายการปฏิทินที่ไดรับลงในปฏิทิน ใหเลือก ตัวเลือก > 
บันทึกไปยังปฏิทิน
ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทที่รับ
ข อความ

ขอความบริการ
ขอความบริการ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เปนรายการแจง
ซ ึ่งประกอบดวยขอความตัวอักษรหรือที่อยูของบริการเบราเซอร
ในการกําหนดวาจะเปดใชขอความบริการหรือไม และจะใหเครื่อง
ดาวนโหลดขอความโดยอัตโนมตัิหรือไมนั้น ใหเลือก > 
ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความบริการ

อีเมล
เมื่อคุณสรางศูนยฝากขอความใหม ชื่อที่คุณตั้งใหศูนยขอความนั้น
จะแทนที่คําวา ศ ูนยขอความใหม คุณสามารถมศีูนยฝากขอความ
ไดสูงสุด 6 ศูนย

ศูนยขอความ IMAP4 และ POP3
เลือก > ขอความ แลวเลือกศูนยฝากขอความ ขอความ 
เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ? จะปรากฏขึ้น ในการเชื่อมตอกับ
ศ ูนยฝากขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก ใช 
หรือหากตองการดูขอความอีเมลที่ดงึมาแลวกอนหนานี้แบบ
ออฟไลน ใหเลือก ไม
หากตองการเชื่อมตอกับศูนยขอความในภายหลัง ใหเลอืก 
ตัวเลือก > เชื่อมตอ เมื่อคุณออนไลน ในการส ิ้นสุดการเชื่อมตอ
ข อมูลกับศูนยขอความระยะไกล เลือก ตัวเลอืก > ตัดการเชื่อมตอ
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การดึงและอานขอความอีเมล
1 เลือก ตัวเลอืก > ดึงอีเมล แลวเลือกวาคุณตองการจะใหดงึ

ข อความใหม ขอความที่เลือกไว หรือดึงขอความทั้งหมด
2 ในการเปดขอความอีเมล ใหเลือกที่ขอความนั้น

ในการดูสิ่งที่แนบมากับอีเมล ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  
ใหเลือก ตัวเลอืก > สิ่งที่แนบ คุณสามารถดึงขอมลู เปด หรือ 
บันทึกสิ่งที่แนบในรูปแบบที่รองรับได

การลบขอความอีเมล
ในการลบขอความอีเมลจากเครื่อง แตยังเก็บขอความไวใน
ศูนยขอความระยะไกล ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ > โทรศัพทเทานั้น 
ในการลบอีเมลออกจากเครื่องและศูนยขอความระยะไกล ใหเลือก 
ตัวเลือก > ลบ > โทรศัพทและเซิรฟเวอร
ในการยกเลิกการลบอีเมลออกจากโทรศัพทและเซิรฟเวอร 
ใหเลื่อนไปยังอีเมลที่ทําเครื่องหมายเลือกวาจะลบออกเมื่อทํา
การเชือ่มตอครั้งถดัไป แลวเลือก ตัวเลอืก > ยกเลิกการลบ

Mail for Exchange
ดวยโปรแกรม Mail for Exchange คุณจะสามารถเขาใชอีเมล 
ปฏิทิน รายชื่อ (สมุดโทรศัพท) และงานตางๆ ของบัญช ี Microsoft 
Exchange ในโทรศัพทของคุณ ซึ่งคุณสามารถเก็บรายการใน
โทรศัพทที่ไดซิงโครไนสกับรายการในบัญช ี Exchange ของคุณ

คุณตองมีบัญช ีอีเมล Exchange และผูดูแลระบบ Exchange ตอง
เปดการใชงานบัญช ีของคุณใหใชการซิงโครไนสได ติดตอขอ
รายละเอียดจากผูดูแลระบบหรือผูใหบริการบัญช ีอีเมล
ทั้งนี้ คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นไดเรกทอรี่ Company แทน 
Mail for Exchange ได เมื่อใชไดเรกทอรี่ Company คุณสามารถ
ค นหารายชื่อที่อยูในไดเรกทอรี่บริษทัได ฟงกชนัคนหาแบบ
เดยีวกันนี้จะมีใน Mail for Exchange ดวยเชนกัน คุณไมสามารถสง
อ ีเมล Mail for Exchange โดยใชไดเรกทอรี่ Company 

การซงิโครไนส
ซิงโครไนสอีเมล ปฏิทิน รายชือ่ และงานตางๆ ในโทรศัพทมอืถอื
ของคุณกับขอมูลในบัญช ี Microsoft Exchange คุณสามารถ
ปรับแตงวิธีซิงโครไนสโดยตั้งคารูปแบบที่สามารถดําเนินการได:
• เลอืกขอมูลที่ตองการซิงโครไนส – อีเมล, ปฏิทิน, รายชื่อ, งาน 

หรือเลือกรายการจากทั้งสี่รายการที่กลาวมารวมกัน
• ตั้งคากําหนดการที่จะให Mail for Exchange ทําการซิงโครไนส 

โดยอัตโนมัติ (ทั้งนี้ คุณสามารถซิงโครไนสขอมลูดังกลาว
ดวยตนเองไดตลอดเวลา)

• วเิคราะหความขดัแยงของขอมลูในขณะซงิโครไนสโดยกําหนดวา
จะใชขอมูลจากบัญช ีในเซิรฟเวอร Microsoft Exchange หรือ
จากโทรศัพทมอืถอืเมื่อเกิดความขัดแยงขึ้น ควรใสใจตอ
การตั้งคาซิงโครไนส การลบขอมลูซึ่งเปนสวนหนึ่งของขั้นตอน
การซิงโครไนสตามปกติจะถกูกําหนดโดยการตั้งคาที่ไดเลือกไว
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• เลือก ใช สําหรับการเชือ่มตอที่มีการปองกันเพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยระหวางโทรศัพทมือถอืของคุณกับเซิรฟเวอร 
Exchange

• เลือกวิธีที่จะใหโทรศัพทเตือนเมือ่คุณไดรับอีเมล

เปดใชงาน Mail for Exchange
1 ในการติดตั้งและเริ่มใช Mail for Exchange ในโทรศัพทมือถอื 

ใหเลือก  > การตั้งคา > ตัวชวยตั้งคา
2 สรางรูปแบบการซิงโครไนสที่จะควบคุมรายการและเวลาที่จะ

ซ ิงโครไนส
3 ซิงโครไนสรายการอีเมล ปฏิทิน รายชื่อ และงานในโทรศัพท 

ม ือถอืกับบัญช ีของคุณในเซิรฟเวอร Exchange
4 ใชอีเมล ปฏิทิน รายชือ่ และงานในโทรศัพทมอืถือ

ไอคอน Mail for Exchange จะมองเห็นไดในโฟลเดอร แอปพลฯิ > 
อีเมล หลังจากที่คุณกําหนดคาบัญช ี Mail for Exchange ดวย
ต ัวชวยการตั้งคา
โฟลเดอร Mail for Exchange จะมองเห็นไดในโฟลเดอรขอความใน
โทรศัพทของคุณหลังจากที่คุณไดกําหนดคาบัญช ี Mail for 
Exchange แลว
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mail for Exchange โปรดดไูด 
ท ี่เว็บไซต www.businesssoftware.nokia.com

ถาดออก
โฟลเดอรถาดออกเปนแหลงจัดเก็บชั่วคราวสําหรับขอความที่รอสง 
ในการเขาใชโฟลเดอรถาดออก ใหเลือก > ขอความ > ถาดออก
หากตองการลองสงขอความซ้ําอีก ใหเลือ่นไปที่ขอความ แลวเลือก 
ตัวเลือก > สง
หากตองการลองสงขอความซ้ําอีก ใหเลือ่นไปที่ขอความ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ระงับการสง

ตัวอานขอความ
หากตองการฟงขอความใน ถาดเขา หรือในศูนยฝากขอความ 
ใหเลื่อนไปที่ขอความหรือทําเครื่องหมายเลือกขอความ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ฟง

เคล็ดลับ: เมื่อคุณไดรับขอความใหม หากตองการฟง
ข อความท ี่ไดรับ ขณะที่เครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน 
ใหกดปุมเลือกดานซายคางไวจนกวา ตัวอาน จะเปดขึ้น

หากตองการเลือกภาษาและเสียงเริ่มตนเพื่อใชในการอานขอความ
และปรับคุณลักษณะของเสียง เชน ความเร็วและความดงั ใหเลือก 

> การตั้งคา > เสียงพูด
ในการเลือกการตั้งคาอื่นๆ สําหรับตัวอานขอความ ใน เสียงพูด 
เลื่อนขวาไปที่ การตั้งคา
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การอานขอความในซิมการด
กอนที่คุณจะดูขอความที่อยูในซิมการดไดนั้น คุณจะตองคัดลอก
ข อความดังกลาวมาไวที่โฟลเดอรในโทรศัพทของคุณ เลือก > 
ขอความ > ตัวเลือก > ขอความซมิ ทําเครื่องหมายเลือกขอความ
ท ี่คุณตองการคัดลอก แลวเลือก ตัวเลอืก > คัดลอก และโฟลเดอร 
ท ี่คุณตองการคัดลอกขอความ

การแสดงขอมูลของระบบที่ใชงาน
กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการระบบของคุณวามีบริการแสดงขอมลู
ของระบบที่ใชงานหรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) รวมทั้ง
ม ีหัวขอใดบางและหมายเลขหัวขอที่เกี่ยวของกัน
เลือก > ขอความ > ตัวเลอืก > ขอความจากระบบ ในการเปด
ใชบริการ ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา > การรับ > เปด

คําสั่งบริการ
ในการปอนและสงคําสั่งบริการ (โดยทั่วไปรูจักกันในชื่อคําสั่ง 
USSD) เชน คําสั่งการใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขายไปยัง
ผ ูใหบริการ ใหเลือก > ขอความ > ตัวเลือก > คําสั่งบริการ 
ในการสงคําสั่ง ใหเลอืก ตัวเลือก > สง

การตั้งคาการรับสงขอความ

การตั้งคาขอความตัวอักษร
ในการกําหนดการตั้งคาขอความตัวอักษร เชน ศูนยขอความและ
การเขารหัสอักขระที่ใช ใหเลือก > ขอความ > ตัวเลือก > 
การตั้งคา > ขอความตัวอักษร

การตั้งคาการสงขอความมัลติมีเดีย
ในการกําหนดการตั้งคาขอความมลัติมีเดีย เชน จุดเชือ่มตอที่จะใช 
และการกําหนดใหเครื่องดงึขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติหรือไม 
ใหเลือก > ขอความ > ตัวเลอืก > การตั้งคา > 
ขอความมลัติมีเดีย

การตั้งคาอเีมล
เลอืก > ขอความ > ตัวเลอืก > การตั้งคา > อีเมล > 
ศูนยฝากขอความ เลือกศูนยฝากขอความ และจากตัวเลือก
ต อไปนี้:
การตั้งคาการเชื่อมตอ — เพือ่กําหนดการตั้งคาการเชือ่มตอ
เชน เซิรฟเวอรและโปรโตคอลที่ใช
การตั้งคาผูใช — เพือ่กําหนดการตั้งคาผูใช เชน เวลาที่สงขอความ
และจะเพิม่ลายเซ็นลงในขอความหรือไม
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การตั้งคาการดึง — เพือ่กําหนดการตั้งคาการดึง เชน สวนของ
ข อความที่ตองการดึงขอมลูและจํานวนขอความที่จะดึง
ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ — เพือ่กําหนดการตั้งคาสําหรับการดึง
ข อความโดยอัตโนมตัิ ณ ชวงเวลาที่กําหนดไวหรือเมื่อไดรับ
การแจงอีเมลจากเซิรฟเวอร

การตั้งคาอืน่ๆ
ในการกําหนดวาจะใหจัดเก็บจํานวนขอความที่สงแลวไวใน
โฟลเดอรสงแลวหรือไม และกําหนดวาจะใหเก็บขอความไวใน
หนวยความจําเครื่องหรือในการดหนวยความจํา ใหเลือก > 
ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > อื่นๆ
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รายชื่อ
การบันทึกและจัดการขอมูลรายชื่อ
ในการบันทึกและจัดการขอมลูรายชื่อ เชน ชื่อ เบอรโทร และที่อยู 
ใหเลือก > รายชื่อ
ในการเพิม่รายชือ่ใหม ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหม ปอนขอมลู
ลงในชองที่ตองการ แลวเลอืก เรียบรอย
ในการกําหนดใหเครื่องแสดงรายชือ่ในหนวยความจําเครื่องและใน
ซ ิมการดในรายการรายชื่อ ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา > 
รายชื่อที่จะแสดง แลวทําเครื่องหมายเลอืก ความจําเครื่อง และ 
ความจําซิม
ในการคัดลอกชือ่และเบอรโทรจากซิมการดไปยังโทรศัพทหรือจาก
โทรศัพทไปยังซิมการด ใหเลื่อนไปที่รายชื่อ (หรือทําเครื่องหมาย
เลือกรายชื่อที่ตองการ) แลวเลือก ตัวเลือก > คดัลอก > 
ความจําเครื่อง หรือ ความจําซิม
ในการดูขอมูลเกี่ยวกับจํานวนหนวยความจําที่ใชในการจัดเก็บ
รายชือ่ ใหเลือก ตัวเลือก > ขอมลูรายชื่อ
ในการดูรายการจํากัดหมายเลขการโทรออก ใหเลือก ตัวเลอืก > 
หมายเลขซิม > รายชื่อจํากัดเบอร การตั้งคานี้จะปรากฏขึ้น
เมือ่ซิมการดของคุณสนับสนุนเทานั้น

หากใชการจํากัดเบอรอยู คุณยังคงติดตอไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้ง
ไวแลวในเครื่องของคุณได
ในการกําหนดเบอรโทรและที่อยูที่เปนคาเริ่มตนใหกับรายชื่อ 
ใหเลือกรายชือ่ แลวเลอืก ตัวเลือก > ที่ตั้งไว เลื่อนไปที่ตัวเลือก
เริ่มตนที่ตองการ แลวเลือก กําหนด

กลุมรายชื่อ
ในการสรางกลุมรายชื่อเพื่อที่คุณจะสามารถสงขอความตัวอักษร
หรือขอความอีเมลถึงผูรับไดหลายๆ คนพรอมกัน ใหเลอืก > 
รายชื่อ เลื่อนไปทางขวา แลวเลือก ตัวเลือก > กลุมใหม ปอนชื่อ
ของกลุม แลวเปดกลุม เลือก ตัวเลือก > เพิ่มสมาชิก เลือกรายชื่อ
ท ี่ตองการเพิ่มเขาไปในกลุม และเลือก ตกลง

การเพิ่มเสียงเรียกเขา
คุณสามารถตั้งคาเสียงเรียกเขาหรือเสียงเรียกเขาวิดีโอใหกับแตละ
รายชื่อและแตละกลุมได ในการเพิ่มเสียงเรียกเขาลงในรายชื่อ 
ใหเลือก > รายชื่อ แลวเปดรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > 
เสียงเรียกเขา และเสียงเรียกเขา หากตองการเพิ่ม
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เสียงเรียกเขาไปยังกลุม ใหเลื่อนไปทางขวาไปยังรายชื่อกลุม 
แลวเลื่อนไปที่กลุมรายชือ่ เลอืก ตัวเลือก > เสียงเรียกเขา 
และเสียงเรียกเขาสําหรับกลุม หากตองการลบเสียงเรียกเขาสวนตัว
หรือของกลุม ใหเลือก แบบเสียงที่ตั้งไว เปนเสียงเรียกเขา

9213450_5630_1_th.book  Page 53  Monday, March 16, 2009  4:24 PM



54 ลิขสิทธิ์ © 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

คลังภาพ

คลงัภาพ 
หนาจอหลัก
ในการเขาใชภาพ วิดีโอคลิป และเพลง หรือเมื่อจะจัดเก็บและจัดวาง 
คลิปเสียงและลิงคการสตรีม ใหเลือก > คลังภาพ
• ภาพ — เพื่อดูภาพและวิดีโอที่อยูใน ภาพ
• คลิปวดิีโอ — เพื่อดวูิดีโอที่อยูในศูนยวิดโีอ
• เพลง — เพือ่เปด เครื่องเลน
• คลิปเสียง — เพือ่ฟงคลิปเสียง
• ลงิคการสตรีม — เพื่อดูและเปดลิงคการสตรีม
• การนําเสนอ — เพื่อดูการนําเสนอ

คุณสามารถเรียกดูและเปดโฟลเดอร รวมทั้งคัดลอกและยายรายการ
ไปยังโฟลเดอรไดอีกดวย คุณยังสามารถสรางอัลบั้ม คัดลอก 
และเพิ่มรายการลงในอัลบั้มไดอีกดวย
ในการเปดไฟล ใหกดปุมเลือ่น คลิปวิดโีอ ไฟลประเภท RAM และ
ล ิงคการสตรีมจะเปดขึ้นและเลนในศูนยวดิีโอ สวนเพลงและ
คลิปเสียงสามารถเปดและเลนในเครื่องเลน
ในการคัดลอกหรือยายไฟลไปที่การดหนวยความจํา (หากใสไว) 
หรือไปที่หนวยความจําของโทรศัพท ใหเลือกไฟล แลวเลือก 
ตัวเลือก > ยายและคดัลอก > ยาย หรือ คดัลอก และเลือกจาก
ต ัวเลือกที่มีอยู

ภาพ
เลอืก > คลังภาพ > ภาพ และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ภาพที่ถาย — เพื่อแสดงรูปถายและวดิีโอทั้งหมดที่คุณถายไป
• เดอืน — เพือ่แสดงรูปถายและวิดีโอโดยแยกประเภทตามเดอืน

ท ี่ถาย
• อัลบั้ม — เพือ่แสดงอัลบั้มที่ตั้งไวและอัลบั้มที่คุณไดสรางขึ้นเอง
• แท็ก — เพื่อแสดงแท็กที่คุณสรางขึ้นสําหรับแตละรายการ
• ดาวนโหลด — เพือ่แสดงรายการและวิดโีอที่ดาวนโหลดมาจาก

เวบ็หรือที่ไดรับผานทางอีเมลหรือ MMS
• ทั้งหมด — เพื่อดรูายการทั้งหมด

ในการเปดไฟล ใหกดปุมเลื่อน คลิปวิดีโอจะเปดและเลนในโปรแกรม 
RealPlayer
ในการคัดลอกหรือยายไปไวที่ตําแหนงหนวยความจําอื่น 
ใหเลือกไฟล แลวเลือก ตัวเลือก > ยายและคดัลอก และจาก
ต ัวเลือกที่มอียู
คุณสามารถรับรูปภาพและวดิีโอคลิปไดในรูปแบบขอความ
มัลติมีเดีย เปนสิ่งที่แนบไปกับอีเมล หรือผานการเชื่อมตอ 
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Bluetooth หากจะใหดูภาพหรือวิดีโอคลิปที่ไดรับใน ภาพ คุณจะตอง
บันทึกไฟลดงักลาวกอน
รายชื่อไฟลภาพและวิดีโอคลิปจะปรากฏขึ้นตอเนื่องกันและเรียง
ลำดับตามวันที่และเวลา และจํานวนไฟลจะปรากฏขึ้น หากตองการ
เรียกดูทีละไฟล ใหเลื่อนไปทางซายหรือทางขวา หากตองการ
เรียกดูไฟลเปนกลุม ใหเลือ่นขึ้นหรือเลื่อนลง
ในการเปดไฟล ใหกดปุมเลื่อน เมื่อเปดภาพขึ้นมาแลว หากตองการ
ขยายภาพ ใหกดปุมซูมที่ดานลางฝาสไลด เครื่องจะไมบันทึก
อ ัตราสวนการซูมภาพไวอยางถาวร
ในการแกไขคลิปวิดีโอหรือรูปภาพ ใหเลือก ตัวเลอืก > แกไข

แถบเครื่องมือที่ใชงานอยู
ใชแถบเครื่องมอืที่ใชงานอยูไดเฉพาะเมื่อคุณไดเลือกภาพหรือ
ว ิดีโอคลิปในหนาจอแลว 
ในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู ใหเลื่อนขึ้นหรือลงไปที่รายการตางๆ 
และเลือกรายการที่ตองการดวยการกดปุมเลื่อน ตัวเลอืกที่นํามา
ใชไดจะแตกตางกันตามหนาจอที่คุณอยู และขึ้นอยูกับวา
ค ุณไดเลือกภาพหรือวิดโีอคลิปแลวหรือไม
ในการซอนแถบเครื่องมือ ใหเลือก ตัวเลอืก > ซอนแถบเครื่องมือ 
ในการเปดใชแถบเครื่องมือที่ใชงานอยูเมื่อมีการซอนไว ใหกด
ป ุมเลื่อน

เสียง
แฟมขอมลูนี้จะประกอบดวยเสียงทั้งหมดที่คุณไดสรางขึ้นดวย
แอปพลิเคชัน่บันทึกหรือที่ดาวนโหลดจากเวบ็
ในการฟงไฟลเสียง ใหเลือก > คลงัภาพ > คลปิเสียง เลื่อนไปที่
ไฟลเสียง แลวกดปุมเลื่อน หากตองการพกัการเลน ใหกดปุมเลื่อน 
อีกครั้ง
ในการเดนิหนาหรือกรอกลบั ใหเลื่อนไปทางซายหรือทางขวา
ในการดาวนโหลดเสียง ใหเลือกลิงคสําหรับดาวนโหลด

ลิงคการสตรีม
ในการเปดลิงคการสตรีม ใหเลือก > คลังภาพ > ลิงคการสตรีม 
เลือกลงิค แลวกดปุมเลื่อน
ในการเพิม่ลิงคการสตรีมลิงคใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ลิงคใหม

การนําเสนอ
ในการนําเสนอ คุณสามารถดูไฟล SVG (scalable vector graphics) 
เชน การตูนและแผนที่ได รูปภาพ SVG ยังคงรักษาภาพที่ปรากฏ 
เมื่อพมิพหรือดูดวยขนาดหนาจอและความละเอียดที่แตกตางกัน
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ในการดูไฟล SVG ใหเลือก > คลังภาพ > การนําเสนอ 
เลื่อนไปยังแอปพลิเคชั่นที่ตองการ แลวเลอืก ตัวเลือก > เลน
ในการขยาย ใหกดปุม 5 ในการยอ ใหกดปุม 0 ในการหมนุรูปภาพ 
90 องศาตามเข็มนาฬกิา หรือทวนเข็มนาฬิกา ใหกดปุม 1 หรือ 3 
ตามลําดับ ในการหมุนรูปภาพ 45 องศา ใหกดปุม 7 หรือ 9
ในการเปลี่ยนระหวางภาพเต็มจอกับภาพปกติ ใหกดปุม *
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โฮมมเีดยี

โฮมมีเดีย
โทรศัพทของคุณสามารถใชรวมกับรูปแบบ UPnP (Universal Plug 
and Play) การใชอุปกรณที่มีจุดเชือ่มตอ LAN ไรสาย (WLAN) 
หรือเราเตอร WLAN คุณสามารถสรางเครือขายโฮม และเชือ่มตอก ับ
อ ุปกรณ UPnP ที่ใชรวมกันได โดย WLAN สนับสนุนกับเครือขาย
เชน โทรศัพทของคุณ, เครื่องพีซีที่ใชรวมกันได, เครื่องพิมพที่ใช 
ร วมกันได และโทรทัศนหรือเครื่องเสียงที่ใช ร วมกันได รวมทั้ง
โทรทัศนหรือเครื่องเสียงที่ติดตั้งเครื่องรับมลัติมเีดียไรสายที่ใช 
ร วมกันได 
การใชฟงกชัน WLAN ในโทรศัพทของคุณเมือ่อยูในเครือขายโฮม 
ตองมีการติดตั้งการเชือ่มตอของ WLAN ภายในบานที่ใชงานได 
และเชื่อมตอกับอุปกรณอื่นๆ ภายในบาน โดยการเปด UPnP และ
เชื่อมตอเครือขายในพืน้ที่เดียวกัน
เครือขายโฮมใชการตั้งคาความปลอดภัยของการเชือ่มตอ WLAN 
ใชคุณสมบัติของเครือขายโฮมในเครือขายโครงสรางพื้นฐานของ 
WLAN รวมกับอุปกรณที่มีจุดเชือ่มตอ WLAN และเปดใช 
การเขารหัส
คุณสามารถแบงปนไฟลสื่อที่บันทึกไวในคลังภาพกับอุปกรณ UPnP 
อื่นๆ ที่ใชรวมกันไดผานทางเครือขายโฮม ในการกําหนดการตั้งคา
เครือขายโฮม ใหเลือก  > โฮมมีเดีย > ตัวเลือก > การตั้งคา 
คุณยังสามารถใช เครือขายภายในพื้นที่เพือ่ดู, เลน, คัดลอก 
หรือพิมพไฟลสื่อที่ใช งานร วมกันได จาก คลงัภาพ ไดอีกดวย 

ขอสําคัญ: ควรเปดใชวิธีการเขารหัสหนึ่งวิธีจากท ี่ม ี
อยูเสมอเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเชือ่มตอ WLAN 
การใชการเขารหัสจะชวยลดความเสี่ยงที่ผูอื่นอาจ
ล ักลอบเขามาใชขอมูลของคุณ 

โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอกับเครือขายในพื้นที่ก็ตอเมื่อคุณ
ยอมรับการรองขอการเชื่อมตอจากอุปกรณที่ทํางานรวมกันไดอื่น 
หรือใน คลังภาพ ด ูเลน พิมพ ร ือคัดลอกไฟลสื่อในโทรศัพท 
ของคุณ หรือคนหาอุปกรณอื่นในโฟลเดอร โฮมมีเดีย

การตั้งคา Home media
ในการแบงปนไฟลสื่อที่จัดเก็บไวใน คลังภาพ กับอุปกรณ UPnP 
เครื่องอื่นที่ใชรวมกันไดผานเครือขาย WLAN คุณตองสรางและ
กำหนดค าจุดเชื่อมตอโฮมของระบบ WLAN และกําหนดคา
แอปพลิเคชัน่ โฮมมเีดยี
ตัวเลือกเกี่ยวกับ โฮม จะไมมีใน คลงัภาพ จนกวาจะมกีารตั้ง
กำหนดคา โฮม
เมื่อคุณใชแอปพลิเคชัน่ โฮมมีเดีย เปนครั้งแรก ตัวชวยการติดตั้ง
จะเปดขึ้นและชวยคุณกําหนดการตั้งคาโฮมมีเดียสําหรับโทรศัพท 
ของคุณ หากตองการใชตัวชวยติดตั้งในภายหลัง ในหนาจอหลกั
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เครือขายโฮม ใหเลือกมุมมองหลกั โฮมมีเดีย แลวเลือก ตัวเลือก > 
เรียกใชตัวชวย และปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
ในการเชือ่มตอเครื่องพซีีที่ใชรวมกันไดเขากับเครือขายโฮม 
คุณตองติดตั้งซอฟตแวรที่เกี่ยวของจากแผนซีดีรอมหรือแผน
ด ีวีดีรอมที่ใหมาพรอมกับโทรศัพทของคุณลงบนเครื่องพีซี
ในการกําหนดคาแอปพลิเคชั่น โฮมมเีดยี ใหเลอืก  > โฮมมีเดีย 
> การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• จุดเชื่อมตอโฮม — สรางและจัดการจุดเชือ่มตอโฮม
• ชื่ออุปกรณ — ปอนชือ่โทรศัพทของคุณ

ในการใชงานการแบงใชและกําหนดขอมูล ใหเลือก  > โฮมมีเดีย 
> แบงใชเนื้อหา และจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ภาพและวิดีโอ — เลือกไฟลสื่อที่จะแบงใชกับอุปกรณอื่น
• เพลง — เลือกเพลงที่จะแบงใชกับอุปกรณอื่น

ในการเลอืกภาพและวิดีโอที่จัดเก็บไวในอุปกรณของคุณ และแสดง
รายการดงักลาวในอุปกรณของเครือขายโฮมอื่น เชน โทรทัศนที่
ใชรวมกันได ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้: 
1 ในคลังภาพ เลือกภาพหรือคลิปวิดโีอ
2 เลือก ตัวเลอืก > แสดงผานเครือขายโฮม 
3 เลือกอุปกรณที่ใชรวมกันได ที่ซึ่งไฟลสื่อถกูแสดง รูปภาพจะ

ปรากฏบนอุปกรณของเครือขายโฮมอื่นและในโทรศัพทของคุณ 
สวนคลิปวดิีโอจะเลนในอุปกรณอื่นเทานั้น 

ในการเลือกไฟลสื่อที่จัดเก็บไวบนอุปกรณเครือขายโฮมเครื่องอื่น 
แลวใหแสดงในโทรศัพทของคุณ (หรือในโทรทัศนที่ใชรวมกันได) 
ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
1 เลอืก  > โฮมมเีดีย > เรียกดูจากโฮม โทรศัพทจะคนหา

อุปกรณที่ใชงานรวมกันไดเครื่องอื่น 
2 เลอืกอุปกรณจากในรายการ
3 เลอืกประเภทสื่อที่คุณตองการชมจากอุปกรณเครื่องอื่น 
4 เลอืกภาพ คลิปวดิีโอ คลิปเพลง หรือโฟลเดอรที่คุณตองการดู 

แลวเลอืก แสดงผานเครือขายโฮม (ภาพและวิดโีอ) หรือ 
เลนผานเครือขายโฮม (เพลง)

5 เลอืกอุปกรณที่แสดงไฟลอยู ในเครือขายโฮม คุณไมสามารถ
เลนเพลงในโทรศัพทของคุณได แตคุณสามารถเลนเพลงจาก
อุปกรณภาพนอกที่ใชงานรวมกันได และใชโทรศัพทของคุณ
เปนอุปกรณระยะไกล

ในการหยุดการแบงปนไฟลสื่อ ใหเลือก ตัวเลอืก > หยุดการแสดง
ในการพิมพภาพที่บันทึกไวใน คลังภาพ ผานเครือขายโฮมโดยใช
เครื่องพมิพที่รองรับ UPnP ใหเลือกตัวเลือกการพิมพใน คลังภาพ
ในการคนหาไฟลที่มเีกณฑแตกตางกัน ใหเลอืก ตัวเลือก > คนหา 
ในการจัดเรียงประเภทไฟลที่พบ ใหเลือก ตัวเลือก > การจัดเรียง
ในการคัดลอกหรือโอนไฟลจากอุปกรณเครื่องอื่นมายังโทรศัพท 
ของคุณ ใหเลือกไฟลในอุปกรณเครื่องอื่นและ ตัวเลือก > คัดลอก
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กลองถายรปู

กลองถายรูป
โทรศัพทของคุณมกีลองสองตัวสําหรับถายภาพนิ่งและบันทึกภาพ
คลปิวิดโีอ กลองหลักซึ่งมคีวามละเอียดสูงจะอยูที่ดานหลังของ
ต ัวเครื่อง และกลองตัวที่สองซึ่งมคีวามละเอียดต่ํากวาจะอยูที่
ด านหนาของตัวเครื่อง
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการถายภาพความละเอียด 2048x1536 
พิกเซล โดยใชกลองตัวหลัก แตความละเอียดของภาพที่ปรากฏใน
ค ูมอืเลมนี้อาจแตกตางไปจากของจริง
ภาพและคลิปวิดโีอจะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอรที่สัมพนัธกันใน
คลงัภาพ
คุณสามารถสงภาพและวิดโีอคลิปเปนขอความมลัติมเีดีย 
การแนบไปพรอมกับอีเมลหรือโดยการเชื่อมตอ Bluetooth ได 
คุณยังสามารถอัพโหลดภาพและวิดโีอคลิปดงักลาวมาไวที่อัลบั้ม
ออนไลนของคุณซึ่งใชงานรวมกันได

โฟกัสเต็ม
กลองในโทรศัพทของคุณมีฟงกชันโฟกัสเต็ม ฟงกชันโฟกัสเต็มจะ
ทำใหจับภาพโดยที่วัตถุตนแบบทั้งหมดคมชัด

การถายภาพ
กลองหลัก
1 ในการเปดใชกลองหลัก ใหกดปุมกลอง สัญลักษณ  จะ

แสดงโหมดภาพนิ่ง
2 ในการยอหรือขยาย ใหกดปุมปรับระดบัเสียง

ในการปรับสีและแสงกอนจะถายภาพ ใหเลอืกการตั้งคา
แถบเครื่องมือที่เปดใชงานอยู โปรดดูที่ 
"แถบเครื่องมอืที่ใชงานอยู", หนา 60 และ "ฉาก", หนา 61

3 ในการถายภาพ ใหกดปุมกลอง

4 ในการปดกลองหลัก เลือก ตัวเลอืก > ออก
กลองรอง
1 ในการเปดใชกลองรอง กดปุมกลองเพือ่เปดใชกลองหลัก เลือก 

ตัวเลือก > ใชกลองสอง
2 หากตองการยอหรือขยาย ใหเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง
3 กดปุมเลื่อนเพื่อถายภาพ
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แถบเครือ่งมือทีใ่ชงานอยู
แถบเครื่องมอืที่ใชงานอยูจะมปีุมลัดไปยังรายการและการตั้งคา
ต างๆ กอนจะถายรูปหรือบันทึกวิดโีอ เลื่อนไปที่ไอคอน แลวเลือก
ไอคอนโดยกดปุมเลื่อน 
หากตองการมองเห็นแถบเครื่องมือที่ใชกอนและหลังจากถายภาพ
หรือบันทึกวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงแถบเครื่องมอื 
ในการดูแถบเครื่องมือที่ใชเปนเวลา 5 วินาทีเมือ่กดปุมเลือ่น 
ใหเลือก ตัวเลอืก > ซอนแถบเครื่องมอื
ในแถบเครื่องมือที่ใชอยู ใหเลือกจากรายการตอไปนี้:

 สลับไปโหมดวิดโีอ (  สลับไปโหมดรูปภาพ) — เพือ่สลบั
ไปมาระหวางโหมดวดิีโอกับโหมดภาพ

 โหมดฉาก — เพื่อเลือกฉาก
 โหมดแฟลช — เพือ่เลือกโหมดแฟลช (เฉพาะภาพ) ในการใช 

งานฟงกชันลดจุดตาแดง ใหเลือก ลดจุดตาแดง หลีกเลีย่งการถาย
ภาพหรือซูมวัตถุตนแบบใกลมากเกินไป การลดจุดตาแดงอาจไม 
ปรากฏขึ้นมาจนกวาจะจัดเก็บภาพไวในคลังภาพ
เมือ่ใชแฟลช ใหอยูหางจากวตัถทุี่ตองการถายในระยะที่เหมาะสม 
อยาใชแฟลชกับบุคคลหรือสัตวเมือ่อยูในระยะใกล อยาปดบังแฟลช
ขณะถายภาพ

 ตัวตั้งเวลา — เพือ่เปดใชการถายตัวเอง (เฉพาะกลองหลัก) 
เลอืกระยะหนวงตัวตั้งเวลา และหากตองการเปดใชตัวตั้งเวลา 
ใหเลือก ทํางาน

 โหมดตอเนื่อง — เพือ่ใชงานโหมดตอเนื่อง (ภาพเทานั้น) 
โปรดดูที่ "การถายภาพตามลําดับ", หนา 61

 ไปที่คลังภาพ — เพื่อเปดคลังภาพ
ในการใชโหมดพาโนรามา เลือก ตัวเลอืก > โหมดพาโนรามา 
สัญล ักษณ  แสดงโหมดพาโนรามา กดปุมกลองเพื่อเริ่ม
การถายภาพพาโนรามา หันไปทางซายหรือขวาชาๆ คุณไม 
สามารถเปลี่ยนทิศทางได หากตองการหยุดการถายภาพพาโนรามา 
ใหกดปุมกลองอีกครั้ง ตัวเลือกนี้มใีหใชในกลองหลักเทานั้น
ในการกําหนดแถบเครื่องมอืเอง ใหเลือก ตัวเลอืก > 
กําหนดแถบเครื่องมือเอง คุณสามารถลบรายการออกจาก
แถบเครื่องมือ รวมทั้งเปลี่ยน เพิ่ม หรือยายรายการได
ตัวเลือกที่ใชไดอาจแตกตางกันตามโหมดถายภาพและหนาจอท ี่
ค ุณอยู
คาที่ตั้งจะเปลี่ยนกลับเปนคาที่ระบบกําหนดไวเมือ่คุณปด
กลองถายรูป
หากคุณเลือกฉากใหม การตั้งคาสีและแสงจะถกูแทนที่ดวยฉาก
ท ี่เลือก โปรดดูที่ "ฉาก", หนา 61 คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคา
หลงัจากเลือกโหมดแลวได หากจําเปน
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หลังการถายภาพ
หลังจากถายภาพ ใหเลือกตัวเลือกตอไปนี้จากแถบเครื่องมือที่ใช 
งานอยู (ใชไดหากตั้งคา แสดงภาพที่จับ เปน เปด ในการตั้งคา
กลองถายภาพนิ่ง):
• ในการสงภาพ ใหกดปุมโทรออก หรือเลือก สง ( )
• ในการสงภาพไปยังอัลบั้มออนไลนที่ใชรวมกันได ใหเลือก 

ลงชื่อเขาใชแบงดอูอนไลน ( )
• ในการเปดคลังภาพ ใหเลือก ไปที่ภาพถาย ( )
• หากคุณไมตองการเก็บภาพไว ใหเลือก ลบ ( )
• ในการใชภาพเปนภาพพืน้หลังเมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน 

ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนภาพพื้นหลัง
• ในการกําหนดรูปภาพใหเปนรูปภาพสายเขาสําหรับรายชื่อ 

ใหเลือก ตัวเลือก > กําหนดใหรายชื่อ

การถายภาพตามลําดับ
คุณสามารถตั้งคากลองหลกัใหถายภาพติดตอกันหกภาพหรือมาก
กวานั้นได ในแถบเครื่องมือที่ใชอยู ใหเลือก โหมดตอเนื่อง > 
เปนชุด ในการจับภาพ ใหกดปุมกลอง ในการถายภาพมากกวา
หกภาพ ใหกดปุมกลองคางไว จํานวนภาพที่ถายไดจะขึ้นอยูกับ
หนวยความจําที่เหลืออยู
ในการใชชวงเวลาระหวางการถายภาพ ใหเลือก โหมดตอเนื่อง 
และชวงเวลา กดปุมกลองเพือ่เริ่มการจับภาพ หากตองการหยุด 
การจับภาพกอนที่จะสิ้นสุดเวลา ใหกดปุมกลองอีกครั้ง

หลังจากที่คุณถายภาพ ภาพจะแสดงเปนแบบตารางบนจอภาพ 
ในการดภูาพ ใหกดปุมเลื่อนเพื่อเปดภาพ
ทั้งนี้ คุณสามารถใชโหมดตอเนื่องในการจับภาพไดสูงสุดหกภาพ
โดยใชฟงกชันถายตัวเอง
ในการยอนกลับไปยังชองดภูาพโหมดตอเนื่อง ใหกดปุมกลอง
ในการปดโหมดตอเนื่อง จากแถบเครื่องมอืที่ใชงานอยู ใหเลือก 
โหมดตอเนื่อง > ถายภาพเดียว

ฉาก
ฉากจะชวยใหคุณใชการตั้งคาแสงและสีที่เหมาะสมกับสภาวะ
การถายภาพ การตั้งคาสําหรับแตละฉากจะถกูตั้งตามลักษณะหรือ
สภาพแวดลอมเฉพาะ ใชฉากไดเฉพาะในกลองตัวหลัก
เลือกโหมดรูปภาพหรือโหมดวิดีโอ และในแถบเครื่องมือที่ใชงานอยู 
ใหเลือก โหมดฉาก และฉากที่มีใหเลือกสําหรับโหมดรูปภาพหรือ
โหมดวิดโีอ
ในการกําหนดฉากที่เหมาะสมสําหรับสภาพแวดลอมบางอยาง 
ใหเลื่อนไปที่ กําหนดเอง แลวเลือก ตัวเลือก > เปลีย่น 
ในการคัดลอกการตั้งคาของฉากอื่น ใหเลือก ตามโหมดฉาก 
และฉากที่ตองการ
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การบันทึกวิดีโอ
1 ในการเปดใชกลองหลัก ใหกดปุมกลอง หากกลองอยูใน

โหมดรูปภาพ ใหเปลี่ยนเปนโหมดวิดีโอ ในแถบเครื่องมือท ี่
ใชงานอยู ใหเลือก สลับไปโหมดวิดโีอ สัญล ักษณ  
หมายถึงโหมดวิดีโอ
ในการเปดใชงานกลองรอง ใหเลือก ตัวเลือก > ใชกลองสอง

2 กดปุมกลองเพื่อเริ่มบันทึกภาพ สําหรับกลองตัวที่สอง 
กดปุมเลื่อนเพื่อบันทึกภาพ สัญล ักษณ  จะปรากฏขึ้นและ 
จะมเีสียงดงัขึ้น แสดงวากลองเริ่มการบันทึกภาพ
ในการยอหรือขยายวัตถโุดยใชกลองหลัก ใหกดปุมปรับ
ระดบัเสียง หรือหากใชกลองตัวที่สอง ใหเลื่อนขึ้นหรือลง

3 หากตองการหยุดการบันทึก ใหเลือก หยุด คลิปวดิีโอจะถกู
จ ัดเก็บลงในโฟลเดอรวิดีโอคลิปในคลังภาพโดยอัตโนมตัิ 
โปรดดูที่ "คลังภาพ", หนา 54 ความยาวสูงสุดของวิดีโอคลปิ
จะขึ้นอยูกับหนวยความจําที่เหลอือยู

ในการหยุดบันทึกชัว่คราวทุกครั้ง ใหเลอืก พัก การบันทึกวิดีโอจะ
หยุดโดยอัตโนมตัิ หากตั้งคาการบันทึกเปนหยุดชั่วคราว และไมม ี
การกดปุมอื่นใดในหนึ่งนาที เลอืก ทําตอ เพือ่ทําการบันทึกตอ
ในการปรับสีและแสงกอนจะบันทึกวิดีโอ ใหเลือกการตั้งคา
แถบเครื่องมอืที่เปดใชงานอยู โปรดดูที่ "แถบเครื่องมอืที่ใชงานอยู", 
หนา 60 และ "ฉาก", หนา 61

หลังจากบันทึกวิดีโอ
หลงัจากบันทึกคลิปวดิีโอ ใหเลือกตัวเลอืกตอไปนี้จากแถบเครื่องมอื
ท ี่ใชงานอยู (ใชไดเฉพาะเมื่อตั้งคา แสดงวิดโีอที่ถายไว เปน เปด 
โปรดดูที่ "การตั้งคาภาพวิดีโอ", หนา 63):
• ในการเลนคลปิวิดโีอที่เพิง่บันทึกเสร็จในทันที ใหเลือก เลน 

• ในการสงคลิปวดิีโอโดยใชขอความมัลติมีเดีย อีเมล หรือ
การเชือ่มตอ Bluetooth ใหกดปุมโทร หรือเลือก สง ( ) 
คุณอาจไมสามารถสงวิดโีอคลปิที่บันทึกไวในรูปแบบไฟล .mp4 
ในขอความมลัติมีเดียไมได

• ในการอัพโหลดคลิปวดิีโอไปยังอัลบั้มออนไลนที่ใชรวมกันได 
ใหเลือก ลงชื่อเขาใชแบงดูออนไลน ( )

• ในการเปดคลงัภาพ ใหเลือก ไปที่คลังภาพ ( )
• หากคุณไมตองการเก็บวดิีโอไว ใหเลือก ลบ ( )

การตั้งคากลองถายรูป
การตั้งคาภาพนิ่งของกลองถายรูปมี 2 ประเภทดวยกันค ือ การตั้งคา
แถบเครื่องมือที่ใชงานอยูและการตั้งคาหลัก ในการใชแถบเครื่องมือ
ท ี่ใชงานอยู โปรดดูที่ "แถบเครื่องมอืที่ใชงานอยู", หนา 60 
การตั้งคาแถบเครื่องมือที่ใชอยูจะเปลี่ยนกลับเปนคาเริ่มตนท ี่
กำหนดไวเมือ่คุณปดกลองถายรูป แตการตั้งคาหลักจะยังคงคาเดิม
อยูจนกวาคุณจะเปลี่ยนคานั้นใหม
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การตั้งคาภาพนิง่ของกลองถายรูป
ในการเปลี่ยนการตั้งคาหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา
ในการตั้งคาความละเอียดภาพ (มใีนกลองหลักเทานั้น) ใหเลือก 
คุณภาพรูปภาพ ยิ่งภาพมีคุณภาพสูงขึ้น หนวยความจําที่ใชใน
การเก็บภาพจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ในการพมิพภาพ ใหเลอืก พิมพ3M - 
ใหญ หรือ พิมพ 2M - กลาง ในการสงภาพผานขอความมลัติมเีดีย 
(MMS) ใหเลือก MMS 0.3M - เล็ก
ในการเลือกวาจะใหเห็นภาพหลังจากถายเสร็จแลวหรือจะถายภาพ
ตอทันที ใหเลอืก แสดงภาพที่จับ
ในการยอมใหเพิ่มการซูมทีละขั้นเพื่อไมใหสะดดุและเกิด
ความตอเนื่องระหวางการซูมแบบดจิิตอล ใหเลอืก ซูมดิจิตอล
แบบขยาย > เปด (ตอเนื่อง) (เฉพาะกลองหลัก) ในการยอมให 
หยุดเพิม่การซูมชั่วคราว ณ จุดที่มีการซูมแบบดจิิตอลและ
ด ิจิตอลแบบขยาย ใหเลือก เปด (พกัไว) ในการจํากัดการยอ/ขยาย
ในที่ที่ภาพถูกเลือกใหเก็บรักษาคุณภาพไว ใหเลือก ปด
ในการเปลี่ยนการตั้งคากลองถายรูปเปนคาเดิมที่ระบบตั้งไว 
ใหเลือก เรียกคนืการตั้งคากลอง

การตั้งคาภาพวิดีโอ
ในการเปลี่ยนการตั้งคาหลักในโหมดวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > 
การตั้งคา
ในการตั้งคาคุณภาพของคลปิวิดโีอ ใหเลือก คุณภาพวิดีโอ เลือก 
การแบงใช หากคุณตองการสงคลปิวิดโีอโดยใชขอความมลัติมีเดีย
ในการปดเสียงการบันทึก ใหเลือก การบันทึกเสียง > เงียบเสียง
ในการดเูฟรมแรกของคลิปวิดโีอที่บันทึกเมือ่หยุดการบนัทึกแลว 
ใหเลือก แสดงวิดีโอที่ถายไว ในการดูคลิปวิดีโอจากแถบเครื่องมอื 
ใหเลือก เลน (กลองหลกั) หรือ ตัวเลือก > เลน (กลองตัวที่สอง)
ในการใชคาเดมิที่ระบบตั้งไวกับการตั้งคากลองถายรูป ใหเลือก 
เรียกคืนการตั้งคากลอง
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RealPlayer
คุณสามารถใช RealPlayer เลนไฟลสื่อตางๆ เชน คลิปวิดีโอท ี่
จ ัดเก็บไวในหนวยความจําเครื่องหรือการดหนวยความจํา หรือเรียก
ไฟลสื่อโดยวิธี OTA (Over the Air) โดยการเปดลิงคการสตรีม 
RealPlayer อาจไมรองรับรูปแบบไฟลทั้งหมดหรือรูปแบบ
ไฟลแปลงทั้งหมดก็ได
เลือก > แอปพลิฯ > RealPlayer ในการเลน ใหเลือก 
วิดโีอคลิป, ลิงคการสตรีม หรือ รายการที่เพิ่งเลน แลวเลอืก
ไฟลสื่อหรือลิงคการสตรีม
ในการเรียกเนื้อหาสด คุณตองตั้งคาจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งไวกอน 
เลือก > แอปพลิฯ > RealPlayer > ตัวเลือก > การตั้งคา > 
การสตรีม > เครือขาย โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับ
ข อมูลเพิม่เติม

คําเตือน: โปรดอยาถอืโทรศัพทไวใกลหูระหวาง
การใชลําโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก

ตัวบันทึก
คุณสามารถบันทึกการสนทนาในสายสนทนาและบันทึกเสียงไดโดย
ใชเครื่องบันทึกเสียง หากคุณบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท 
ผูใชสายทุกคนจะไดยินเสียงบี๊พในระหวางการบันทึก
เลอืก > เพลง > บนัทึก ในการบันทึกคลิปเสียง ใหเลือก 
ตัวเลือก > บันทึกคลิปเสียง หรือเลือก  ในการฟงคลิปเสียง
ท ี่บันทึกไว ใหเลือก  ไฟลที่บันทึกไวจะถกูจัดเก็บไวในโฟลเดอร 
คลิปเสียงในคลังภาพ
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อินเตอรเนต็
การเบราสเว็บ
ในการเบราสเว็บเพจ ใหเลือก > อินเทอรเน็ต > เว็บ หรือกด
ป ุม 0 คางไวเมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน
คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี้ รวมทั้งราคา และภาษ ี
ต างๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชือ่ถือได และม ี
การรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวรที 
เปนอันตรายเทานั้น

ในการเปดเว็บเพจ ใหปฏิบัติตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:
• เลือกบุคมารคจากหนาจอบุคมารค
• ในหนาจอบุคมารค ปอนที่อยูเว็บเพจ แลวเลือก ไปที่

บุคมารค
ในการเพิ่มบุคมารคดวยตนเอง เมื่ออยูในหนาจอบุคมารค ใหเลือก 
ตัวเลอืก > ตัวจัดการบุคมารค > เพิ่มบุคมารค 
เติมขอมลูลงในชอง แลวเลอืก ตัวเลือก > จัดเก็บ

ความปลอดภัยในการเชื่อมตอ
ถาสัญล ักษณความปลอดภัย  ปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ 
แสดงวาการสงผานขอมลูระหวางโทรศัพทและเกตเวยอินเทอรเน็ต
หรือเซิรฟเวอรถูกเขารหัสไว
อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวาการสง
ผ านขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมลู (หรือที่ที่จัดเก็บ
แหลงขอมูลที่ตองการ) จะปลอดภัย ขึ้นกับผูใหบริการวาจะมรีะบบ
ร ักษาความปลอดภยัใหกับการสงขอมูลระหวางเกตเวยและ
เซิรฟเวอรที่ใหขอมลูหรือไม
หากตองการดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมตอ สถานะการเขารหัส 
และขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเซิรฟเวอร ใหเลือก ตัวเลือก > 
เครื่องมอื > ขอมูลหนา

ปุมและคําสั่งที่ใชในการเบราส
ในการเปดลิงค ใหเลือกหรือทําเครื่องหมายเลอืกรายการ 
แลวกดปุมเลื่อน
ในการไปยังเพจกอนหนาขณะเบราส ใหเลอืก กลับ หากไมม ี
ต ัวเลือก กลับ ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการนําทาง > ประวัติ 
เพื่อดรูายการเพจที่คุณเขาใชระหวางการเบราสตามลําดับกอนหลัง 
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ในการเลอืกเพจที่ตองการเขาชม ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา 
และกดเลือก รายการประวัติการเยี่ยมชมจะถูกลบทิ้งทุกครั้งท ี่
การเขาใชครั้งนั้นๆ สิ้นสุดลง
ในการจัดเก็บบุคมารคขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 
จัดเก็บเปนบุคมารค
ในการเรียกขอมลูลาสุดจากเซิรฟเวอร ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ตัวเลือกการนําทาง > โหลดซ้ํา
ในการเปดแถบเครื่องมอืเบราเซอร ใหเลื่อนไปที่สวนที่วางของเพจ 
และกดปุมเลื่อนคางไว
หากตองการสิ้นสุดเชือ่มตอและดูเพจเบราเซอรขณะออฟไลน 
ใหเลือก ตัวเลอืก > เครื่องมอื > ตัดการเชื่อมตอ หากตองการ
หยุดการเบราส ใหเลือก ตัวเลอืก > ออก
ปุมลัดขณะเบราส
1 — เปดบุคมารค
2 — คนหาคําสําคัญในหนาเพจปจจุบัน
3 — ยอนกลับไปยังหนาเพจกอนหนา
5 — ดูรายการหนาจอที่เปดอยูทั้งหมด
8 — แสดงขอมูลรวมของหนาเพจปจจุบัน กดปุม 8 อีกครั้งเพื่อขยาย
และดสูวนของหนาเพจที่ตองการ
9 — ปอนที่อยูเว็บใหม
0 — ไปยังหนาเริ่มตน

* หรือ # — ยอหรือขยายหนา

แผนที่ยอ
แผนที่ยอจะชวยใหคุณเลื่อนดูขอมูลในเว็บเพจที่มีขอมูลเปน
จํานวนมาก เมื่อเปดแผนที่ยอในการตั้งคาเบราเซอร และคุณเลื่อน
ผ านไปยังหนาเว็บเพจใหญ แผนที่ยอจะเปดขึ้นและแสดงภาพรวม
ของเว็บเพจที่คุณกําลังเบราสอยู ใหเลื่อนปุมเพื่อขยับตําแหนง
ในแผนที่ยอ เมื่อคุณหยุดเลื่อน แผนที่ยอจะหายไปและบริเวณที่ได 
เลอืกไวในแผนที่ยอจะปรากฎขึ้น

ภาพรวมเพจ
คุณสามารถไปยังตําแหนงที่ตองการในเพจนั้นๆ ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
โดยใชภาพรวมเพจ ภาพรวมเพจอาจมใีหในบางเพจเทานั้น
ในการแสดงภาพรวมเพจของเพจปจจุบัน กดปุม 8 เมื่อตองการหา
จ ุดที่ตองการในเพจนั้นๆ ใหเลือ่นขึ้นหรือลง กดปุม 8 อีกครัง้
เพือ่ขยายและดสูวนของหนาเพจที่ตองการ

ลิงคขาวทางเว็บ
ลิงคขาว ใชกันอยางแพรหลายเพือ่แบงปนพาดหัวขาวหรือ
ข าวลาสุด
เบราเซอรจะพบโดยอัตโนมัติถาเว็บเพจมลีิงคขาวอยู ในการสมัคร
ล ิงคขาว ใหเลือก ตัวเลอืก > สมัครลงิคขาว แลวเลือกลงิคขาวหรือ
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คลกิที่ลิงค ในการดลูิงคขาวทางเว็บที่คุณสมัคร เมื่ออยูในหนาจอ
บ ุคมารค ใหเลือก ลิงคขาว
หากตองการอัพเดตลิงคขาว ใหเลือกลิงคขาว แลวเลือก ตัวเลอืก > 
รีเฟรช
ในการกําหนดวิธีอัพเดตลิงคขาว ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > 
ลิงคขาว

Widget
โทรศัพทของคุณสนับสนุน Widget Widget เปนแอปพลิเคชั่นเว็บ
ขนาดเล็กๆ ที่สามารถดาวนโหลดได ซึ่งจะสงขอมลูมัลติมีเดีย 
ลิงคขาว และขอมลูตางๆ เชน รายงานสภาพอากาศ ไปยังโทรศัพท 
ของคุณ Widget ที่ติดตั้งลงในโทรศัพทจะปรากฏเปนแอปพลิเคชัน่
ท ี่แยกไวในโฟลเดอร แอปพลิฯ > การติดตั้ง
คุณสามารถดาวนโหลด Widget ไดโดยใชแอปพลิเคชั่นดาวนโหลด
หรือดาวนโหลดจากเว็บ
จุดเชื่อมตอที่ตั้งไวสําหรับ Widget จะเปนจุดเชื่อมตอเดียวกันกับ
เว็บเบราเซอร เมือ่ Widget ทํางานในพืน้หลัง Widget บางรายการ
อาจอัพเดตขอมูลลงในโทรศัพทของคุณโดยอัตโนมตัิ
การใช Widget อาจตองใชการสงขอมลูขนาดใหญผ านทางเครือขาย
ของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาบริการ
การสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

เพจทีจ่ัดเกบ็ไว
ในการจัดเก็บเพจในขณะเบราสเพื่อจะเรียกดเูพจดังกลาวแบบ
ออฟไลนได ใหเลือก ตัวเลือก > เครื่องมอื > บนัทึกเพจ 
ในการดเูพจที่จัดเก็บไว เมือ่อยูในหนาบุคมารค ใหเลือก 
เพจที่จัดเก็บไว ในการเปดหนาเพจ ใหเลือกหนานั้น

การลบขอมูลสวนตัว
แคช คือ ตําแหนงหนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว 
หากคุณพยายามเขาดหูรือเขาดขูอมลูที่เปนความลับที่ตองใช 
รหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละครั้ง ขอมลูหรือ
บริการที่คุณเขาใชงานจะถกูจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช 
ในการลบขอมลูในแคช ใหเลือก ตัวเลือก > ลบขอมูลสวนตัว > 
แคช
ในการลบขอมลูสวนตัวทั้งหมด ใหเลือก ตัวเลือก > 
ลบขอมลูสวนตัว > ทั้งหมด

การคนหา
ใชการคนหาเพื่อเขาสูเสิรชเอ็นจิน แลวคนหาและเชื่อมตอกับบริการ
ในพืน้ที่ เว็บไซต ภาพ และขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) เชน คุณสามารถใชแอปพลิเคชัน่ใน
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การคนหารานคาและรานอาหารในทองถิ่นได นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถคนหาขอมูลในเครื่องและในการดหนวยความจําได
เลือก > อินเทอรเน็ต > การคนหา
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การปรับตั้งคา
ลักษณะ
คุณสามารถใชลักษณะแบบใดแบบหนึ่งเพื่อเปลี่ยนลักษณะ
การแสดงผลของโทรศัพทของคุณ
เลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา > 
ลักษณะ ในการดูรายการลักษณะที่ใชได ใหเลอืก ทั่วไป ลักษณะท ี่
ใชงานอยูจะมีเครื่องหมายถูกกํากับอยู
ในการดูตัวอยางลักษณะ เลื่อนไปที่ลักษณะและเลือก ตัวเลอืก > 
ดูตัวอยาง ในการดูตัวอยางลักษณะ ใหเลือก ตั้ง
ในลักษณะ คุณสามารถกําหนดชนิดของมมุมองเมนู ตั้งคาลักษณะ
สำหรับโหมดพรอมทํางาน กําหนดภาพพื้นหลัง ปรับแตงหนาจอ
เมื่ออยูในโหมดประหยัดพลังงาน และเลือกภาพที่จะแสดงในขณะใช 
สายได

รูปแบบ
ในรูปแบบ คุณสามารถปรับแตงแบบเสียงของโทรศัพทใหเหมาะกับ
ก ิจกรรม สถานที่ หรือกลุมผูโทรเขาไดตามตองการ คุณสามารถด ู
ร ูปแบบที่เลอืกใชไดที่ดานบนสุดของหนาจอ ขณะที่เครื่องอยูใน

โหมดพรอมทํางาน ถาคุณกําลังใชรูปแบบ ทั่วไป หนาจอจะแสดง
เพียงขอมูลของวันที่ปจจุบันเทานั้น
เลือก > การตั้งคา > รูปแบบ
ในการเปดใชงานรูปแบบ ใหเลอืกรูปแบบ แลวเลือก ใชงาน

เคล็ดลบั: ในการเปลี่ยนเปนรูปแบบเงยีบจากรูปแบบอื่น
อยางรวดเร็ว เมือ่เครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน ใหกด
ป ุม # คางไว

ในการปรับตั้งคารูปแบบ ใหเลือกรูปแบบ แลวเลือก ปรับตั้งคา 
และคาปรับตั้งที่ตองการ
ในการกําหนดรูปแบบใหทํางานจนกวาจะถงึเวลาที่กําหนดไว 
ภายในอีก 24 ชัว่โมงถัดไป ใหเลือก ตั้งเวลา แลวเลือกเวลา
ทั้งนี้ โปรดดูที่ "รูปแบบออฟไลน", หนา 21
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การบริหารเวลา
นาฬิกา
เลือก > แอปพลิฯ > นาฬิกา หากตองการเปลี่ยนการตั้งคา
นาฬิกา และตั้งเวลาและวันที่ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา
ในการตั้งคาโทรศัพทใหแสดงเวลาสําหรับสถานที่แหงอื่น ใหเลื่อน
ไปทางขวาที่ นาฬิกาทั่วโลก ในการเพิ่มสถานที่ ใหเลือก 
ตัวเลือก > เพิ่มสถานที่
ในการกําหนดสถานที่ปจจุบัน ใหเลื่อนไปที่สถานที่ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ตั้งเปนสถานที่ปจจุบนั สถานที่จะปรากฏขึ้นในหนาจอ
หลักนาฬกิา และเวลาในเครื่องโทรศัพทของคุณจะเปลี่ยนไปตาม
สถานที่ที่เลือกไวดวย ตรวจดวูาเวลาถกูตองและสอดคลองกับ
เขตเวลา

นาฬิกาปลุก
ในการตั้งนาฬกิาปลกุ ใหเลื่อนไปทางขวาไปที่ การปลุก แลวเลือก 
ตัวเลือก > ตั้งปลกุครั้งใหม ปอนเวลาที่ตองการจะใหปลุก 
เลือกวาจะปลุกซ้ําหรือไมและเมื่อไรที่จะปลุกซ้ํา แลวเลือก 
เรียบรอย

ปฏิทิน
เลอืก > ปฏิทิน กดปุม # ในการแสดงผลตามวนั สัปดาห หรือ
เดอืนเพือ่เลือ่นไปที่วันที่ปจจุบันโดยอัตโนมตัิ 
ในการเพิ่มรายการปฏิทินใหม ใหเลือก ตัวเลือก > รายการใหม 
และประเภทรายการ รายการ วันครบรอบ จะซ้ํากันทุกป รายการ 
สิ่งที่ตองทํา ชวยใหคุณเก็บรายการงานที่คุณตองทํา ปอนขอมูล
ลงในชองต างๆ และเลอืก เรียบรอย
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แอปพลิเคชั่นสํานกังาน
บันทึกที่ใช
บันทึกที่ใชงานจะชวยในการสราง แกไข และดูบันทึกชนิดตางๆ 
คุณสามารถแทรกภาพและวิดีโอหรือคลิปเสียงลงในบันทึก 
ลิงคบันทึกไปยังแอปพลิเคชัน่อื่นๆ เชน รายชื่อ รวมทั้งสงบันทึก
ใหผูอื่นได
เลือก > แอปพลิฯ > โปรฯ ชวย > บันทึกที่ใช
ในการสรางบันทึก ใหเริ่มเขียน ในการแทรกภาพ คลิปเสียงหรือ
คลปิวิดโีอ นามบัตร บุคมารคเว็บไซต หรือไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > 
ใส แลวเลือกประเภทของรายการ
ในการกําหนดโทรศัพทใหแสดงบันทึกเมือ่โทรออกหรือรับสายจาก
ในรายชือ่ผูติดตอ ใหเลอืก ตัวเลือก > การตั้งคา ในการลิงคบันทึก
ไปที่รายชือ่ ใหเลือก ตัวเลอืก > ลิงคบนัทึกกับสาย > เพิ่มรายชื่อ 
แลวเลือกรายชือ่

สมุดบันทึก
เลือก > แอปพลิฯ > โปรฯ ชวย > สมดุบนัทึก
ในการเขียนบันทึกใหม ใหเริ่มเขียน เมือ่ตองการบันทึกรายการนั้น 
ใหเลือก เรียบรอย

คุณสามารถจัดเก็บไฟลขอความตัวอักษรทั่วไป (นามสกุล txt) ท ี่
ไดรับลงใน สมดุบนัทึก

พจนานุกรมมือถอื
ใชพจนานุกรมในการแปลคําจากภาษาหนึ่งไปเปนอีกภาษาหนึ่ง
เลือก > แอปพลฯิ > โปรฯ ชวย > พจนานุกรม ภาษาอังกฤษจะ
เปนภาษาที่ระบบตั้งไวในเครื่อง คุณสามารถเพิม่ไดอีกสองภาษา 
ในการเพิม่ภาษา ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษา > ดาวนโหลดภาษา 
คุณสามารถลบภาษาออกจากเครื่องไดยกเวนภาษาอังกฤษ 
และเพิ่มภาษาใหมลงในเครื่องไดเชนกัน จะไมมกีารคิดคาบริการ
ภาษาเหลานี้ แตการดาวนโหลดแผนที่อาจเกี่ยวของกับการสง
ข อมูลจํานวนมากผานเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอ
ข อมูลเกี่ยวกับคาบริการในการสงขอมูลจากผูใหบริการของคุณ
หนาจอจะแสดงอักษรยอสําหรับภาษาตนทางและปลายทาง 
ในการเปลี่ยนภาษาตนทางและปลายทาง ใหเลือก ตัวเลือก > 
ภาษา > ตนทาง และ เปาหมาย
ปอนคําที่จะแปล แลวเลอืก แปล หากตองการฟงการออกเสียงคํา 
ใหเลือก ฟง
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Adobe Reader
ใช Adobe Reader เพื่อดูเอกสารแบบ PDF (Portable document 
format) ในการเปดแอปพลิเคชั่น ใหเลือก > แอปพลิฯ > โปรฯ 
ชวย > Adobe PDF 

เปดไฟล .pdf
หากตองการเปดเอกสารที่เพิ่งไดรับการแกไข เลอืกที่เอกสารนั้น 
ในการเปดเอกสารที่ไมอยูในรายการหนาจอหลัก ใหเลือก 
ตัวเลือก > เรียกดไูฟล หนวยความจําและโฟลเดอรที่มไีฟลอยู 
แลวเลือกไฟล

การดูเอกสาร
ในการเลือ่นไปยังบริเวณตางๆ ในหนานั้น ใหใชการเลือ่นด ู
หากตองการยายไปยังหนาถัดไป เลื่อนลงไปที่ดานลางของหนา
ในการยอหรือขยาย ใหเลือก ตัวเลือก > ซมู > เขา หรือ ออก
หากตองการหาขอความ ใหเลือก ตัวเลอืก > คน > ตัวอักษร 
และปอนขอความที่ตองการคนหา ในการคนหารายการที่พบ
รายการถดัไป ใหเลอืก ตัวเลือก > คน > ถัดไป
ในการจัดเก็บสําเนาเอกสาร ใหเลือก ตัวเลอืก > จัดเก็บ

การตั้งคา
เลอืก ตัวเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้
ซูมที่ตั้งไว % — เพื่อตั้งการซูมอัตโนมตัิเมือ่เปดไฟล .pdf เพื่อด ู
เอกสาร
โหมดมมุมอง > เต็มจอ — เพือ่เปดหนาเอกสารเปนโหมดเต็มจอ
การตั้งคาจัดเก็บเมือ่ออก > ใช — เพื่อบันทึกคาปรับตั้งเปน
ค าเริ่มตนเมือ่ออกจาก Adobe Reader

Quickoffice
ในการใชแอปพลเิคชั่น Quickoffice ใหเลือก > แอปพลิฯ > โปรฯ 
ชวย > Quickoffice
ในการดูรายการเอกสาร Word, Excel และ PowerPoint เลือ่นขวา
หรือซายเพือ่ไปที่มุมมอง Quickword, Quicksheet หรือ Quickpoint 
เชน เอกสาร Microsoft Word ที่มีจะแสดงอยูในหนาจอ Quickword 
โปรแกรมสนับสนุนคุณสมบัติหรือไฟลแปลงของรูปแบบไฟล Word, 
Excel และ PowerPoint เพียงบางสวนเทานั้น
ในการเปดไฟลในแอปพลิเคชัน่ที่เกี่ยวของ ใหเลอืกไฟล
หากคุณประสบปญหาในการใชแอปพลิเคชั่น Quickoffice โปรดไป
ท ี่เว็บไซต www.quickoffice.com หรือสงอีเมลไปที่ 
sales@quickoffice.com
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Quickmanager
ดวยโปรแกรม Quickmanager คุณสามารถดาวนโหลดซอฟตแวร 
รวมทัง้ตวัอัพเดต อัพเกรด และแอปพลเิคชัน่ตางๆ ทีเ่ปนประโยชนได 
คุณสามารถชําระเงนิคาดาวนโหลดดวยบัตรเครดติหรือจากใบแจง
ค าโทรศพัทได 
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การตั้งคา
เสียงสั่งงาน
ในการเลอืกฟงกชนัโทรศัพทใหทํางานดวยคําสั่งเสียง ใหเลือก > 
การตั้งคา > คําสั่งเสียง คําสั่งเสียงในการเปลี่ยนรูปแบบจะอยูใน
โฟลเดอรรูปแบบ
ในการเปลี่ยนคําสั่งเสียงสําหรับแอปพลิเคชัน่ ใหเลือก ตัวเลือก > 
เปลีย่นคําสั่ง แลวเลือกแอปพลิเคชั่น ในการเลนคําสั่งเสียงที่เปด
ใชงาน ใหเลือก ตัวเลอืก > เลน
ในการใชเสียงสั่งงาน โปรดดทูี่ "การโทรออกดวยเสียง", หนา 29

การตั้งคาโทรศัพท

ทัว่ไป
เลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป และจากตัวเลือก
ต อไปนี้
การปรับตั้งคา — เพือ่ปรับการตั้งคาจอภาพ โหมดพรอมทํางาน 
แบบเสียง (เชน เสียงเรียกเขา) ภาษา ลักษณะ และคําสั่งเสียง 
วันที่และเวลา — เพื่อตั้งเวลาและวันที่ และรูปแบบการแสดงผล

อุปกรณเพิ่มพิเศษ — เพือ่เปลี่ยนการตั้งคาสําหรับอุปกรณเสริม 
เลอืกอุปกรณเสริมและตั้งคาตามตองการ
ความปลอดภัย — เพือ่เปลี่ยนการตั้งคาโทรศัพทและซิมการด 
เชนรหัส PIN และรหัสลอ็ค เพื่อดรูายละเอียดของใบรับรองและ
ตรวจสอบวาเปนใบรับรองของแท และดูและแกไขโมดลูการปองกัน
เมือ่คุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใชการควบคุม
การโทร (เชน จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) 
การโทรออกอาจใชไดในการโทรไปยังเบอรโทรฉุกเฉนิตามที่ตั้ง
ไวในเครื่อง

ขอสําคญั: แมวาการใชใบรับรองจะชวยใหความเสีย่งที่
เกีย่วของในการเชือ่มตอระยะไกลและการตดิตัง้ซอฟตแวร
ลดนอยลงอยางเห็นไดชดั แตคุณควรใชใบรับรองอยาง
ถกูตองเพือ่ใหไดรับประโยชนจากการรักษาความปลอดภยั
ทีม่ปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึ้น ใบรับรองมไิดใหการปองกนั
ความปลอดภยัแตอยางใด หากแตเปนทีก่ารจัดการ
ใบรับรองตางหากทีต่องมใีบรับรองของแท ทีถ่กูตอง หรือ
นาเชือ่ถอื เพือ่ความปลอดภัยทีเ่พิม่มากขึ้น ใบรับรองมอีายุ
การใชงานแบบจํากดั หาก “ใบรับรองทีห่มดอาย”ุ หรือ 
“ใบรับรองทีไ่มถกูตอง” ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองนั้น 
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จะถกูตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันเวลาปจจุบันใน
เครื่องของคุณถกูตอง
กอนทีจ่ะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบ
ใหแนใจวาคุณสามารถเชือ่ถอืขอมลูของเจาของใบรับรองนี้
ได และตรวจสอบวาใบรับรองดงักลาวเปนของเจาของทีอ่ยู
ในรายชือ่

การตั้งคาดัง้เดมิ — เพื่อกําหนดการตั้งคาบางอยางใหกลับไปเปน
คาเดิม โดยคุณจําเปนตองมรีหัสล็อค
การจัดตําแหนง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — เพื่อเปลี่ยน
การตั้งคาการจัดตําแหนง

โทรศัพท
โปรดดทูี่ "การตั้งคาการโทร", หนา 31

การเชื่อมตอ
เลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > การเชื่อมตอ และจาก
ต ัวเลือกตอไปนี้:
Bluetooth — เพื่อเปดหรือปดเทคโนโลยี Bluetooth และแกไข
การตั้งคา Bluetooth โปรดดทูี่ "การตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth", 
หนา 83
USB — เพื่อแกไขการตั้งคา USB

ปลายทาง — เพื่อกําหนดวิธีการเชือ่มตอที่จะใชในการเขาถงึ
ปลายทางที่ตองการ
ขอมูลแพคเก็ต — เพือ่เลือกการตั้งคาการตอขอมลูแบบแพคเก็ต 
การตั้งคาขอมลูแพคเก็ตจะมีผลกับจุดเชื่อมตอทั้งหมดที่ใช 
การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต

• ในการตั้งโทรศัพทใหลงทะเบียนที่เครือขายขอมูลแพคเก็ต
เมือ่คุณอยูในเครือขายที่รองรับขอมูลแพคเก็ต ใหเลือก 
การเชื่อมตอ GPRS > เมื่อวาง หากคุณเลือก เมื่อตองการ 
เครื่องจะใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเมื่อคุณเริ่มใชงาน
แอปพลเิคชั่นหรือฟงกชนัที่ตองใชการเชื่อมตอดังกลาว

• ในการตั้งชื่อจุดเชือ่มตอเพือ่ใชโทรศัพทของคุณเปนโมเด็ม
ก ับคอมพิวเตอร ใหเลือก จุดเชื่อมตอ

• ในการเปดหรือปดการใช HSDPA (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ในเครือขาย UMTS ใหเลือก เขาใชแพคเก็ต
ความเร็วสูง เมือ่สามารถใช HSDPA ได การดาวนโหลด
ข อมูล เชน ขอความ อีเมล และการเบราสหนาเพจผานระบบ
เครือขายเซลลูลารจะทําไดเร็วขึ้น

มุมมองรวม — เพื่อกําหนดการตั้งคารูปแบบ SIP ดวยตนเอง 
โปรดดทูี่ "การตั้งคามมุมองรวม", หนา 33
การตั้งคา SIP — เพือ่ดูและแกไขรูปแบบ SIP (Session Initiation 
Protocol) โปรดดูที่ "การแบงปนวิดโีอ", หนา 33
กําหนดคา — เพื่อดแูละลบขอความกําหนดคา ในบางฟงกชัน 
เชน การเบราสเว็บและการสงขอความมัลติมีเดีย อาจตองใช 
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การตั้งการกําหนดคา คุณสามารถขอรับการตั้งคาจากผูใหบริการ 
โปรดดูที่ "การตั้งกําหนดคา", หนา 19
การควบคมุ APN — เพือ่จํากัดการใชจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต 
ฟงกชันนี้จะใชงานไดหากซิมการดสนับสนุนบริการนี้เทานั้น 
หากต องการเปลี่ยนคาดังกลาว คุณตองปอนรหัส PIN2

แอปพลิเคชั่น
หากตองการดแูละแกไขการตั้งคาของแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งอยูใน
โทรศัพทของคุณ ใหเลือก > การตั้งคา > การตั้งคา > 
แอปพลเิคชั่น

เสียงพูด
ในเสียงพูด คุณสามารถเลือกภาษาและเสียงที่ใชอานขอความ
ต ัวอักษร รวมทั้งปรับคุณภาพเสียง เชน อัตราและระดับความดัง 
เลือก > การตั้งคา > เสียงพูด
ในการดูขอมูลเสียง ใหเลื่อนไปทางขวา จากนั้น เลื่อนไปที่เสียงและ
เลือก ตัวเลอืก > ขอมลูเสียง ในการทดสอบเสียง ใหเลื่อนไปท ี่
เสียง แลวเลือก ตัวเลือก > ฟงเสียง
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การจัดการขอมูล
การตดิตัง้หรอืยกเลกิตดิตัง้แอปพลเิคชั่น
คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพทของคุณได 
สองประเภท คือ:
• แอปพลิเคชัน่ J2METM ที่ใชเทคโนโลยี JavaTM สําหรับไฟล 

นามสกุล .jad หรือ .jar แอปพลเิคชั่น PersonalJavaTM ไม 
สามารถติดตั้งลงในโทรศัพทของคุณได

• แอปพลิเคชัน่และซอฟตแวรอื่นๆ ที่เหมาะสมสําหรับระบบ
ปฏิบัติการ Symbian ไฟลการติดตั้งจะมีนามสกุล .sis หรือ .sisx 
โปรดติดตั้งซอฟตแวรที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับโทรศัพทของ
คุณเทานั้น

ขอสําคัญ: ควรติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชัน่หรือ 
ซอฟตแวรจากแหลงที่เชื่อถอืไดเทานั้น เชน
แอปพลิเคชัน่ ที่ Symbian ลงนามรับรองหรือผาน
การทดสอบ Java VerifiedTM

คุณอาจทําการถายโอนไฟลการติดตั้งไปยังเครื่องโทรศัพทของคุณ
ไดจากคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกันได หรือดาวนโหลดในระหวาง
การเบราส หรือสงถงึคุณเปนขอความมลัติมเีดีย เปนสิ่งที่แนบมาใน
อ ีเมล หรือโดยการใช Bluetooth คุณสามารถใชโปรแกรม Nokia 

Application Installer ใน Nokia PC Suite เพื่อติดตั้งโปรแกรมลงใน 
โทรศัพทของคุณหรือในการดหนวยความจํา
ในการคนหาแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้ง ใหเลือก > แอปพลิฯ > 
การติดตั้ง
ในการเปดตัวจัดการแอปพลิเคชั่น ใหเลือก > การตั้งคา > 
ตัวจัดการ > ตัวจัดการ

การติดตั้งแอปพลิเคชั่น
ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Java ตองใชไฟล .jar หากไมมไีฟลนี้ 
เครื่องจะขอใหคุณดาวนโหลด
1 ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่นหรือชุดซอฟตแวร ใหเลือก 

ไฟลการติดตั้ง แลวเลื่อนไปที่ไฟลการติดตั้ง แอปพลิเคชั่นที่อยู 
ในการดหนวยความจําจะกํากับดวย 

2 เลือก ตัวเลือก > ติดตั้ง
หรือคนหาในหนวยความจําของโทรศัพทหรือในการด
หนวยความจํา แลวกดปุมเลื่อนเพื่อเริ่มการติดตั้ง
ในระหวางการติดตั้ง โทรศัพทจะแสดงขอมลูความคืบหนา
ในการติดตั้ง หากคุณติดตั้งโปรแกรมโดยไมใชลายเซ็น
แบบดิจิตอลหรือการรับรอง โทรศัพทจะแจงเตือน ใหดําเนินการ 
ติดตั้งตอ หากคุณแนใจถึงแหลงที่มาและตัวแอปพลิเคชัน่นั้น
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แอปพลิเคชั่น Java อาจพยายามดําเนินการตางๆ เชน สราง
การเชือ่มตอ ขอมลู หรือสงขอความ หากตองการแกไขการอนุญาต
ของแอปพลิเคชั่น Java ที่ติดตั้งไวในเครื่อง และกําหนดจุดเชือ่มตอ
ท ี่แอปพลิเคชัน่นั้นสามารถใชได ในหนาจอหลัก ใหเลื่อนไปท ี่
แอปพลิเคชั่นนั้น และเลือก แอปฯที่ติดตั้ง เลื่อนไปที่แอปพลิเคชั่น 
แลวเลือก เปด
เมือ่คุณติดตั้งแอปพลิเคชันลงในการดหนวยความจําที่ใชงาน
ร วมกันไดแลว ไฟลติดตั้งจะยังคงอยูในหนวยความจําของโทรศัพท 
ไฟลเหลานั้นอาจใชหนวยความจําจํานวนมากและทําใหคุณจัดเก็บ
ไฟลอื่นๆ ไมได ในการรักษาหนวยความจําใหเพยีงพอตอการใชงาน 
ใหใช Nokia PC Suite เพื่อสํารองไฟลติดตั้งไวในเครื่องพซีีที่ใชงาน
ร วมกันได จากนั้น ใชตัวจัดการไฟลเพือ่ลบไฟลติดตั้งออกจาก
หนวยความจําของโทรศัพท โปรดดูที่ "ตัวจัดการไฟล", หนา 78 
ถาไฟล .sis เปนสิ่งที่แนบมากับขอความ ใหลบขอความดังกลาว 
ออกจากถาดเขาขอความ

การลบแอปพลิเคชั่น
ในมุมมองหลักตัวจัดการแอปพลเิคชั่น ใหเลือก แอปฯที่ติดตั้ง 
เลื่อนไปที่ชุดซอฟตแวร แลวเลือก ตัวเลือก > ยกเลิกติดตั้ง

ตัวจัดการไฟล
ในการเบราส เปด และจัดการไฟลและโฟลเดอรในหนวยความจำ
เครื่องหรือในการดหนวยความจํา ใหเลอืก > แอปพลิฯ > โปรฯ 
ชวย > ตัวจัดไฟล

การสํารองขอมูลและเรียกคืน
หนวยความจําเครื่อง
ในการสํารองขอมลูจากหนวยความจําเครื่องไปทีก่ารดหนวยความจํา
หรือการเรียกคืนขอมูลจากการดหนวยความจํา ในตัวจัดการไฟล 
ใหเลือก ตัวเลือก > สํารองความจําเครื่อง หรือ เรียกคืนจาก 
การดความจํา คุณสามารถสํารองขอมูลของหนวยความจํา 
โทรศัพทและเรียกคืนขอมลูไดเฉพาะในโทรศัพทเครื่องเดิมเทานั้น

การฟอรแมตการดหนวยความจํา
เมือ่ฟอรแมตการดหนวยความจําแลว ขอมลูทั้งหมดในการดจะ
ถ ูกลบโดยถาวร การดหนวยความจําบางตัวไดรับการฟอรแมต
มากอนแลว ในขณะที่บางตัวอาจตองฟอรแมตกอนใชงาน
1 ในมุมมองตัวจัดการไฟล ใหเลอืกการดหนวยความจํา
2 เลอืก ตัวเลือก > ตัวเลือกการดความจํา > ฟอรแมต
3 เมือ่ฟอรแมตเรียบรอยแลว ใหปอนชือ่ใหกับการดหนวยความจํา
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การล็อคและปลดล็อคการดหนวยความจํา
ในการกําหนดรหสัผานเพือ่ชวยปองกันการใชงานโดยไมไดรับอนญุาต 
เมื่ออยูในมุมมองตัวจัดการไฟล ใหเลือกการดหนวยความจํา 
แลวเลือก ตัวเลือก > รหัสผานการด > ตั้ง ปอนรหัสผาน 
แลวยืนยัน รหัสผานสามารถประกอบดวยตัวอักษรสูงถึง 8 ตัวอักษร
หากคุณใสการดหนวยความจําการดอื่นที่ปองกันการใชรหัสผาน
ลงในโทรศัพทของคุณ เครื่องจะขอใหปอนรหัสผานของการดนั้น 
ในการปลดล็อก ใหเลือก ตัวเลือก > ปลดล็อคการดความจํา

ใบอนุญาต
การจัดการลิขสิทธิ์ของขอมูลแบบดจิิตอล
ผูผลิตขอมูลอาจมีหลายวิธีในการใชเทคโนโลยีการจัดการลิขสิทธ ิ์
ของขอมูลแบบดิจิตอล (DRM) เพื่อปกปองทรัพยสินทางปญญา 
รวมถงึลิขสิทธิ์ อุปกรณนี้จะใชไดกับซอฟตแวร DRM หลายประเภท
เพื่อเขาสูขอมลูการปองกัน DRM คุณสามารถใชโทรศัพทรุนนี้เพือ่
เขาสูเนื้อหาที่ปองกันไวดวย WMDRM, OMA DRM 1.0 และ OMA 
DRM 2.0 ถาซอฟตแวร DRM ไมสามารถปองกันขอมูลได 
ผูผลิตขอมูลอาจยกเลิกการใชซอฟตแวร DRM กับขอมูลที่ปองกัน
ด วย DRM ตัวใหม การยกเลิกนี้อาจปองกันการตออายุขอมลู
ท ี่ปองกันดวย DRM ที่มีอยูในโทรศัพทของคุณ การยกเลิก
ซอฟตแวร DRM นี้ไมสงผลกระทบตอการใชงานขอมูลที่ปองกัน 
DRM ประเภทอื่น หรือการใชงานขอมลูที่ไมไดปองกันดวย DRM

การจัดการลขิสิทธิ์ของขอมูลแบบดิจิตอล (DRM) จะปองกันขอมูล
ท ี่มีรหัสเขาใชงานซึ่งระบุวาคุณมสีิทธิ์ที่จะเขาใชขอมูลเหลานี้
หากโทรศพัทของคุณมเีนื้อหาทีป่องกนัดวย OMA DRM ในการสํารอง
ข อมลูสทิธิก์ารใชและเนื้อหา ใหใชคุณสมบตัสิํารองขอมลูของ Nokia 
PC Suite วิธกีารถายโอนขอมลูแบบอื่นๆ อาจไมโอนสทิธกิารใชท ี่
จำเปนซึ่งตองถกูเรียกคืนพรอมเนื้อหาเพือ่ใหคุณสามารถใชเนื้อหา
ท ี่ปองกนัดวย OMA DRM ไดตอไปหลังจากจดัรูปแบบหนวยความจำ
โทรศพัทแลว คุณอาจจําเปนตองเรียกคืนสทิธิก์ารใชในกรณทีีไ่ฟลใน
โทรศพัทของคุณเสยี
หากโทรศัพทมีเนื้อหาที่ปองกันดวย WMDRM ทั้งสิทธิ์การใชและ
เนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหนวยความจําของโทรศัพท 
คุณอาจสูญเสียสิทธิการใชและเนื้อหาหากไฟลในโทรศัพทของคุณ
เสีย การสูญหายของสิทธิการใชหรือเนื้อหาอาจจํากัดความสามารถ
ในการใชเนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพทของคุณอีกครั้ง สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการของคุณ
รหัสการใชงานบางตวัอาจจะเชือ่มตอกับซิมการดโดยเฉพาะเจาะจง 
และเนื้อหาที่ไดรับการปองกันไวจะเขาถงึไดเฉพาะเมื่อใสซิมการด
ไวในเครื่องแลวเทานั้น
ในการดใูบอนุญาตที่จัดเก็บไวในเครื่อง ใหเลือก > การตั้งคา > 
ตัวจัดการ > ใบอนุญาต
ในการดใูบอนุญาตที่ใชไดซึ่งเชื่อมตอกับไฟลสื่อตั้งแตหนึ่งไฟล 
ข ึ้นไป ใหเลือก ใบอนุญาตที่ใชได ใบอนุญาตกลุมที่มีหลายๆ ใบจะ
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แสดงดวย  ในการดูใบอนุญาตที่อยูในใบอนุญาตกลุม ใหเลือก
ใบอนญุาตกลุม
ในการดูใบอนุญาตที่ใชไมไดซึ่งเกินระยะเวลาในการใชไฟล ใหเลือก 
ใบอนุฯที่ใชไมได หากตองการซื้อเวลาในการใชเพิ่มขึ้น หรือขยาย
เวลาในการใชไฟลสื่อ ใหเลือกไปยังคียที่ใชไมได และ ตัวเลือก > 
รับใบอนุญาตใหม สิทธิการใชอาจไมสามารถอัพเดตได หากไม 
เปดใชการรับขอความบริการ
ในการดูใบอนุญาตที่ไมไดใช ใหเลือก ไมถูกใช ใบอนุญาตที่ไมไดใช 
จะไมมีไฟลสื่อเชือ่มตอกับใบอนุญาตดังกลาว
หากตองการดขูอมลูโดยละเอียด เชน สถานะของอายุที่ใชงานได 
และความสามารถในการสงไฟล ใหเลื่อนไปที่ใบอนญุาต และเลือก

ตัวจดัการอุปกรณ
ดวยตัวจัดการอุปกรณ คุณสามารถเชือ่มตอกับเซิรฟเวอรและรับ
การตั้งการกําหนดคาสําหรับโทรศัพทของคุณได สรางรูปแบบ
เซิรฟเวอรใหม หรือดูและจัดการรูปแบบเซิรฟเวอรที่มีอยู 
คุณอาจไดรับการตั้งการกําหนดคาจากผูใหบริการหรือแผนกจัดการ
ขอมูลของบริษัท
ในการเปดตัวจัดการอุปกรณ เลือก > การตั้งคา > ตัวจัดการ > 
ตัวจ.ก.อุป.

การอพัเดตซอฟตแวร
คําเตือน: หากคุณติดตั้งอัพเดตซอฟตแวร คุณจะใช 
โทรศัพทไมได หรือแมจะโทรฉุกเฉินก็ตาม จนกวาเครื่อง
จะทําการติดตั้งอัพเดตเสร็จเรียบรอย แลวเปดเครื่องใหม 
อ ีกครั้ง คุณตองสํารองขอมูลกอนที่จะยอมรับการติดตั้ง
โปรแกรมอัพเดต 

การดาวนโหลดซอฟตแวรอัพเดตอาจตองใชการสงขอมูลขนาดใหญ
ผ านทางเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมลูเกี่ยวกับ
ค าบริการในการสงขอมูลจากผูใหบริการของคุณ
ตรวจดวูาโทรศัพทมีพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอหรือไม หรือเสียบ
อ ุปกรณชารจกอนที่จะเริ่มการอัพเดต
1 เลอืก ตัวเลือก > ตรวจสอบการอัพเดต หากมีการอัพเดต 

ใหยอมรับเพือ่ดาวนโหลดรายการอัพเดตนั้น
2 เมือ่ดาวนโหลดเสร็จแลว หากจะติดตั้งอัพเดตนั้น ใหเลือก 

ตอนนี้ ในการเริ่มติดตั้งในภายหลัง ใหเลอืก ภายหลัง
ในการเริ่มขั้นตอนการติดตั้งทีหลัง ใหเลือก ตัวเลือก > 
ติดตั้งอัพเดต
หากไมมกีารกําหนดรูปแบบเซิรฟเวอรไว เครื่องจะขอใหคุณ
สรางใหม หรือหากมีหลายรูปแบบ เลือกจากรายการเซิรฟเวอร 
ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับการตั้งคารูปแบบเซิรฟเวอรท ี่
ถ ูกตอง
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การกําหนดคาโทรศัพท
คุณอาจไดรับการตั้งการกําหนดคาจากผูใหบริการหรือแผนกจัดการ
ขอมลูของบริษัท
ในการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรและรับการตั้งการกําหนดคาโทรศัพท 
ใหเลื่อนไปที่รูปแบบเซิรฟเวอรและเลือก ตัวเลอืก > รูปแบบ 
เซริฟเวอร เลื่อนไปที่รูปแบบเซิรฟเวอร แลวเลือก ตัวเลือก > 
เริม่การกําหนดคา
ในการแกไขรูปแบบเซิรฟเวอร ใหเลื่อนไปที่รูปแบบ แลวเลือก 
ตัวเลอืก > แกไข
โปรดติดตอผูใหบริการ หรือแผนกจัดการขอมลูของบริษัทสําหรับ
การตั้งคารูปแบบเซิรฟเวอรอื่น
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การเชื่อมตอ
LAN ไรสาย
โทรศัพทของคุณรองรับเครือขาย WLAN (Wireless Local Area 
Networks) ซึ่งคุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทกับอินเทอรเน็ตและกับ 
อุปกรณที่รองรับ WLAN ที่ใชงานรวมกันได
ในการใชการเชือ่มตอ WLAN ในพื้นที่ที่คุณอยูจะตองมีการให 
บริการดงักลาว และโทรศัพทของคุณจะตองเชื่อมตอกับ WLAN 
เครือขาย WLAN บางเครือขายมกีารปองกันไว ซึ่งคุณจะตองขอ
รหัสผานจากผูใหบริการเพื่อเชื่อมตอกับเครือขาย 
บางประเทศ เชน ฝรั่งเศส มีขอจํากัดในการใช LAN ไรสาย 
โปรดตรวจสอบจากเจาหนาที่ในทองที่ของคุณสําหรับขอมลูเพิ่มเติม

ขอสําคญั: ควรเปดใชวิธีการเขารหัสหนึ่งวิธีจากท ี่มอียู 
เสมอเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมตอ LAN 
ไรสาย การใชการเขารหัสจะชวยลดความเสี่ยงที่ผูอื่น
อาจลักลอบเขามาใชขอมลูของคุณ 

คุณลักษณะที่ใชเครือขาย LAN ไรสาย จะเพิ่มปริมาณการใช 
แบตเตอรี่และทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง

การถายโอนขอมูล
ดวยการถายโอนขอมลู คุณสามารถคัดลอกหรือซิงโครไนซรายชือ่ 
รายการปฏิทิน และขอมูลอื่นๆ เชน วิดีโอคลิปและรูปภาพจาก
โทรศัพทที่ใชงานรวมกันไดโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth
การซิงโครไนสอาจไมสามารถทําได และสามารถคัดลอกขอมลู
ไดเพียงครั้งเดยีว ขึ้นอยูกับอีกเครื่องหนึ่ง
1 ในการโอนหรือซิงโครไนสขอมูล ใหเลอืก > การตั้งคา > 

เชื่อมตอ > สลับ
หากคุณไมไดใช สลับ มากอน เครื่องจะแสดงขอมลูเกี่ยวกับ
แอปพลิเคชั่น ในการเริ่มตนถายโอนขอมูล ใหเลือก ทําตอ
หากคุณไดใชฟงกชนัสลับมากอน ใหเลือกไอคอน 
เริ่มตนการซิงค, เริ่มตนการดงึ หรือ เริ่มตนการสง

2 เมือ่ใชเทคโนโลยี Bluetooth คุณตองจับคูโทรศัพทเพือ่ถายโอน
ข อมลู
อาจมีการสงแอปพลิเคชั่นและติดตั้งในโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่ง
เพือ่ใชงานการโอนขอมลู โดยขึ้นอยูกับประเภทของโทรศัพท 
อ ีกเครื่อง ปฏิบัติตามคําแนะนํา

3 เลอืกขอมูลที่คุณตองการโอนไปยังโทรศัพทของคุณ
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4 ขอมลูจะไดรับการโอนไปยังเครื่องของคุณ โดยเวลาที่ใชใน
การโอนจะขึ้นอยูกับจํานวนขอมลู คุณสามารถหยุดการโอนและ
ทำการโอนตอไดในภายหลัง

PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม PC Suite เพื่อซิงโครไนซขอมลู
การติดตอ รายการปฏิทิน และบันทึกระหวางโทรศัพทและเครื่องพซี ี
ท ี่ใชงานรวมกันได
คุณสามารถดขูอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดโปรแกรม PC Suite 
และลิงคดาวนโหลดในสวนสนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia ที่ 
www.nokia.co.th/pcsuite

การเชื่อมตอ Bluetooth
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ใชสําหรับการเชื่อมตอแบบไรสาย
ระหวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่อยูภายในระยะสูงสุด 10 เมตร 
(33 ฟุต)
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 
ซึ่งรองรับรูปแบบตอไปนี้ Advanced Audio Distribution, Audio/
Video Remote Control, Basic Imaging, Device Identification, 
Dial-Up Networking, File Transfer, Hands-free, Headset, Object 
Push, Serial Port, SIM Access, Phone Book Access, Generic 

Audio/Video Distribution, Generic Access และ Generic Object 
Exchange คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมสําหรับรุนนี้ที่ไดรับ
การรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อสรางความมัน่ใจในการใชงาน
ระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับ
บริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับ
โทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
ฟงกชนัที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มปริมาณการใชพลังงาน
แบตเตอรี่และทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง 
หามตอบรับการเชื่อมตอ Bluetooth จากแหลงขอมูลที่คุณยังไม 
สามารถวางใจได
การเชื่อมตอ Bluetooth จะสิ้นสุดโดยอัตโนมตัิหลังจากสงหรือรับ
ข อมูล

การตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth
เลือก > การตั้งคา > เชื่อมตอ > Bluetooth
Bluetooth — เพือ่เปดหรือปดการเชื่อมตอ Bluetooth
การมองเห็นของโทรศัพท > เห็นไดทั้งหมด — ใหอุปกรณท ี่
ใชการเชื่อมตอ Bluetooth อื่นๆ มองเห็นโทรศัพทของคุณตลอด
เวลา หากตองการใหเครื่องอื่นสามารถเห็นเครื่องของคุณภายใน
เวลาที่กําหนด ใหเลือก ระบชุวงเวลา เพื่อความปลอดภัย คุณควร
ใชการตั้งคา ซอน หากใชได
ชื่อของโทรศัพท — เพือ่กําหนดชือ่โทรศัพท
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โหมด SIM ระยะไกล > เปด — เพื่อใหอุปกรณอื่นๆ เชน 
ชดุอุปกรณรถยนตสามารถใชซิมการดในเครื่องโทรศัพทดวย
เทคโนโลยี Bluetooth ได (SIM access profile)
เมือ่อุปกรณไรสายอยูในโหมด SIM ระยะไกล คุณจะใชไดเฉพาะ
อ ุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น เชน ชดุอุปกรณรถยนต 
ในการโทรออกหรือรับสาย เมื่ออยูในโหมดนี้ โทรศัพทของคุณจะไม 
สามารถโทรออกได ยกเวนเบอรฉุกเฉินที่กําหนดไวในโทรศัพท 
หากตองการโทรออกโดยใชโทรศัพท คุณตองออกจากโหมด SIM 
ระยะไกลกอน หากเครื่องล็อค ใหปอนรหัสผานเพื่อปลดล็อคกอน

การสงขอมูล
1 เปดแอปพลิเคชั่นที่เก็บรายการซึ่งคุณตองการสง
2 เลื่อนไปยังรายการที่ตองการสง แลวเลือก ตัวเลือก > สง > 

ทาง Bluetooth
3 โทรศัพทจะเริ่มตนคนหาอุปกรณที่อยูในระยะนั้น อุปกรณที่จับคู 

จะปรากฏพรอมสัญล ักษณ  อุปกรณบางอยางอาจแสดง
เฉพาะที่อยูของอุปกรณเพียงอยางเดยีว ในการคนหาที่อยูของ
โทรศัพท ปอนรหัส *#2820# เมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน
หากคุณไดคนหาอุปกรณมากอนหนานี้ รายการอุปกรณที่พบ
จะแสดงขึ้น ในการเริ่มการคนหาใหม ใหเลอืก อปุกรณเพิม่เติม

4 เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชือ่มตอ

5 หากอุปกรณอื่นตองการจับคูกอนถายโอนขอมลู เสยีงสญัญาณจะ
ดังขึ้น และเครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน สรางรหัสผาน 
แลวใหรหัสผานกับเจาของอุปกรณเครื่องอื่น คุณไมจําเปน
ตองเก็บรหัสผานนี้

การจัดคูและปดกั้นอปุกรณ
ในการเปดรายการอุปกรณที่จับคู เมือ่อยูในมมุมอง Bluetooth 
ใหเลื่อนไปทางขวาไปที่ อุปกรณที่จับคู
ในการจับคูกับอุปกรณ ใหเลือก ตัวเลอืก > อุปกรณที่จับคูใหม 
เลอืกอุปกรณที่จะจับคู แลวแลกเปลี่ยนรหัสผาน
ในการยกเลิกการจับคู ใหเลื่อนไปยังอุปกรณที่มีการจับคูที่คุณ
ต องการยกเลิก และกดปุมลบ หากคุณตองการยกเลิกการจับคู 
ท ั้งหมด เลือก ตัวเลอืก > ลบทั้งหมด
ในการตั้งคาใหมกีารตรวจสอบสิทธิ์กอน ใหเลื่อนไปที่อุปกรณนั้น 
แลวเลอืก ตัวเลือก > ตั้งเปนผานการอนุญาต การเชื่อมตอ
ระหวางเครื่องของคุณและอุปกรณอื่นที่ไดรับความยินยอมสามารถ
ทําไดทันทีโดยคุณไมตองรับรู ใชสถานะนี้เฉพาะกับอุปกรณของ
ค ุณเองโดยไมใหผูอื่นเขามาใชรวมดวย เชน กับเครื่องพซีีของคุณ
หรืออุปกรณของผูที่เชือ่ใจได  จะปรากฏถัดจากอุปกรณที่ผาน
การอนุญาตบนหนาจอของอุปกรณที่จับคู
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ในการปดกั้นการเชื่อมตอจากโทรศัพท ในหนาจออุปกรณที่จับคู 
ใหเลือกอุปกรณ แลวเลือก ปดกั้น
ในการดูรายชื่ออุปกรณที่ถูกปดกั้น ใหเลื่อนไปทางขวาที่ อุปกรณที่ 
ถูกปดกั้น ในการปดกั้นโทรศัพท ใหเลื่อนไปที่โทรศัพท แลวเลือก 
ลบ

การรับขอมูล
เมื่อคุณไดรับขอมูลผานเทคโนโลยี Bluetooth เครื่องจะถามวา
ค ุณตองการยอมรับขอความนั้นหรือไม หากคุณตอบรับ รายการนั้น
จะอยูในโฟลเดอรถาดเขาในขอความ

การซิงโครไนสระยะไกล
ซิงคจะชวยในการซิงโครไนสขอมลูเชน รายการปฏิทิน รายชื่อ และ
บ ันทึกกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดหรือเซิรฟเวอร 
อ ินเทอรเน็ตระยะไกล
เลือก > การตั้งคา > เชื่อมตอ > ซิงค
ในการสรางรูปแบบใหม ใหเลือก ตัวเลือก > รปูแบบการซงิคใหม 
แลวปอนการตั้งคาที่ตองใช
ในการซิงคขอมูล เมือ่อยูในมมุมองหลัก ใหทําเครื่องหมายเลอืก
ข อมลูที่จะซิงโครไนส แลวเลือก ตัวเลือก > ซิงโครไนส

ตัวจดัการเชื่อมตอ
ในตัวจัดการการเชือ่มตอ คุณสามารถดูสถานะของการเชื่อมตอ
ข อมูล ดรูายละเอียดของจํานวนขอมูลที่สงและรับ และสิ้นสุด
การเชื่อมตอที่ไมใชงาน

หมายเหต:ุ คาใชจายจริงในการโทรและบรกิารทีแ่สดงใน
ใบเรียกเกบ็คาบริการจากผูใหบริการอาจตางกนั ขึ้นอยูกบั 
คุณสมบตัขิองเครอืขาย การปดเศษ ภาษ ีและป ัจจัยอื่นๆ

เลือก > การตั้งคา > เชื่อมตอ > ตัวเชื่อม
หากตองการดูขอมูลการเชือ่มตอ ใหเลื่อนไปที่การเชื่อมตอ 
แลวเลือก ตัวเลือก > รายละเอียด
หากตองการสิ้นสุดการเชือ่มตอ ใหเลื่อนไปที่การเชือ่มตอ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ หากตองการสิ้นสุดการเชือ่มตอ
ท ั้งหมด ใหเลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอทั้งหมด
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ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรีแ่ละอุปกรณชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจประจุ
ใหมได แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบมาใหใชกับโทรศัพทเครื่องนี้ 
คือรุน BL-4CT โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงาน
จากอุปกรณชารจตอไปนี้: อุปกรณชารจ AC-6, AC-10, DC-6 และ 
DC-10 และอะแดปเตอรอุปกรณชารจ CA-146 คุณสามารถชารจ 
และคายประจุแบตเตอรี่ไดเปนรอยๆ ครั้ง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ 
เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมือ่สงัเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและเวลาเปด
รอรับสายของแบตเตอรีส่ัน้ลงอยางเหน็ไดชดั ใหเปลี่ยนแบตเตอร ี่
ก อนใหม ใชแบตเตอรี่ทีไ่ดรับการรับรองจาก Nokia และชารจ
แบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสำหรับโทรศพัทรุนนี้ทีไ่ดรับการรบัรอง
จาก Nokia เทานัน้ การใช แบตเตอรี่หรืออุปกรณชารจทีไ่มไดรับ
การรบัรองอาจเสีย่งกบัการลกุไหม การระเบดิ การรัว่ไหล หรือ
อ ันตรายอืน่ๆ
หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปน
เวลานาน คุณอาจตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอ ุปกรณชารจ
แลวเชื่อมตออีกครั้งเพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด 
อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่ส ัญลักษณแสดงการชารจจะ
ปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได 
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้ง
ก อนถอดแบตเตอรี่

ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัวเครื่องเมือ่ไมไดใชงาน 
ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวก ับอุปกรณชารจ 
เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคาย
ประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มอีุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C 
(59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่รอนหรือหนาวจัดทำใหประสิทธิภาพ
และอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็น
เกินไปอาจไมสามารถใชงานไดชั่วคราว ประสิทธิภาพการทํางาน 
ของแบตเตอรี่จะมจีํากัดเมือ่อยูที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามลดัวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได 
เมือ่มีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัส
โดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมอืน
แถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได 
เชน ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือใน
กระเปาเล็กๆ การลดัวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสําหรบั
เชือ่มตอเกิดความเสียหายได
หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได 
หรือหากแบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบิดได เชนกัน การกําจัด
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แบตเตอรี่ต องเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลับ
มาใชใหม ถาเปนไปไดและไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน
หามถอดชิน้สวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, ทําใหผดิรูปราง, เจาะ 
หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่ว
ออกมา ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา 
ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ใหลางผิวหนังหรือตาดวยน้ําทันที หรือรีบ
ไปพบแพทย 
หามดัดแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถุแปลกปลอมลงใน
แบตเตอรี่ หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นๆ
การใชแบตเตอรี่อยางไมถกูตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การระเบิด 
หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอร ี่ตกหลนโดยเฉพาะ
บนพื้นผิวที่แข็ง และคุณเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสียหาย ใหนําไป 
ท ี่ศ ูนยบริการเพือ่ตรวจสอบก อนนําไปใชตอ
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถปุระสงคเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนมอืเด็ก 

คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบ
แบตเตอรี่ของ Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย
ของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของแทของ
Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับ

อนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดย
ใชขั้นตอนตอไปนี้:
การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวา
แบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแท ร อยเปอรเซ็นต หากคุณม ี
เหตุผลอื่นใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท 
ของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้ หากไมสามารถตรวจสอบได 
ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา
การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1 เมื่อมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม 

คุณจะเห็นรูปมอืประสานกัน 
(Nokia Connecting Hands) 
ในมมุมองหนึ่งและจะเห็นโลโก
อุปกรณเสริมของแทของ Nokia 
(Nokia Original Enhancement) 
ในอีกมุมมองหนึ่ง

2 เมื่อคุณขยับแบตเตอรี่ที่ติด
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมไปทางซาย ขวา 
ขึ้น และลง คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 
4 จุด ในแตละดาน
ตามลําดับ
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จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท?
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่ม ี
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม 
โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรองจาก
บริษัทผูผลิตอาจเปนอันตรายและอาจทําให โทรศัพทของคุณม ี
ประสิทธิภาพดอยลง อีกทั้งยังทําใหเครื่องและอุปกรณเสริม
เสียหายได รวมทั้งอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกันอื่นใด
ท ี่ใชกับโทรศัพท
หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท 
ของ Nokia ไปที่ www.nokia.co.th/batterycheck 
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อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia
อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณม ี
จำหนายอยูมากมาย กรุณาดูรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ www.nokia.co.th/enhancements 
กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นท ี่
ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนายบาง ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควร
ปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณเสริม:
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมอืเดก็
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟ

และดึงออก อยาดึงที่สายไฟ
• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณโทรศัพท

เคลื่อนที่ที่ติดตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ
คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับ
การรับรองจากผูผลิตโทรศัพทเทานั้น การใชอุปกรณประเภท
อื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกัน
หรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปนโมฆะไป

แบตเตอรี่

ขอสําคญั: เวลาคุยสายและเวลาเปดรอรับสายจะเปนไป 
ตามสภาพแวดลอมและสภาพเครือขาย เวลาคุยสายและ 
เวลาเปดรอรับสายตามจริงอาจแตกตางกันตามซิมการด 
ฟงกชันการใชงาน อายุการใชงานแบตเตอรี่และสภาพ 
การใช อุณหภูมิที่แบตเตอรี่ไดรับ สภาพเครือขายที่ตางกัน 
และปจจัยอีกหลายๆ อยาง ดังนั้นเวลาในการคุยสายและ 
เปดรอรับสายอาจนอยกวาที่ระบุไวในที่นี้จนเห็นไดชัด 
นอกจากนี้ เสียงเรียกเขา ระบบแฮนดฟรี การใชงานใน 
โหมดดิจิตอล และฟงกชันอื่นๆ จะทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน 
และระยะเวลาที่ใชโทรศัพทในการโทรจะสงผลตอระยะ 
เวลาในการเปดรอรับสายดวยเชนกัน และเชนเดียวกัน 
ระยะเวลาที่เปดโทรศัพทไวและอยูในโหมดสแตนดบาย 
ก็จะมผีลตอเวลาคุยสายดวย
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การดูแลและการบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยีย่มและม ี
ฝ ีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี 
คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัตติามเงื่อนไขการรับประกันได 
อยางถูกตอง
• เก็บโทรศพัทไวในทีแ่หง การจบัตัว ความชืน้ และของเหลวท ุก

ประเภท หรือความชืน้ จะทําใหเกิดองคประกอบของแรซ ึ่งอาจทำให 
วงจรอิเล็กทรอนกิสสกึกรอนได หากตัวเครื่องเปยกชืน้ ใหถอด
แบตเตอรี่ออกและปลอยให เครือ่งแหงสนทิดกีอน แลวจงึค อยใส 
แบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจ
ทำใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและส วนประกอบที่เปน
อ ิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทําให อาย ุ
การใชงานของอุปกรณอเิล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อม
สภาพ และทําใหสวนที่เปนพลาสติกงอหรือละลายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถงึ
อ ุณหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําให 
อ ุปกรณแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนําไว 
ในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่อง
อาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกท ี่ละเอียดออนเกิด
ความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขน
ทำความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณที่สามารถถอดเขาออก
ไดตดิขดั และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส เชน เลนสของ
กลองถายรูป พรอกซิมิตีเ้ซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองท ีไดรับพรอมโทรศพัทและไดรับการรบัรอง
เทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง 
หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย 
และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณสื่อสารวทิยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• หมั่นสํารองขอมูลที่คุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และบันทึกยอ

ปฏิทิน
• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน 

ใหปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก
คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ อปุกรณชารจ หรือ
อ ุปกรณเสริมอื่นๆ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยงั
ศ ูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณเพื่อขอรับบริการ
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เครื่องของคณุ รวมทั้งอปุกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็ก
บรรจุอยู โปรดเก็บอปุกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก 

สภาพแวดลอมการทํางาน
 โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใชใน
ตำแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากร างกายอยางนอย 
2.2 เซนติเมตร (7/8 นิ้ว) เมื่อใชซองหนังสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บ
เขม็ขัด หรือที่วางโทรศัพท เพื่อการพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้ไมควรม ี
โลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูหางจากรางกายตาม
ระยะหางท ี่กําหนดขางตน
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคุณภาพเพื่อ
สงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีความลาชาในการสง
ข อความหรือไฟลขอมูลจนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ 
โปรดตรวจสอบดูวาค ุณปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวาง
เครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ 
ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถุที่ทําจากโลหะอาจดึงดูด
เขาหาโทรศัพท อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่นไวใกล 
โทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพทมือถอื
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทย
ที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัท
ผ ูผลิตเครื่องมือทางการแพทยนั้นๆ หากมีขอสงสัยหรือไมแนใจวา
อ ุปกรณนั้นไดรับการปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก
อยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศัพทในสถานพยาบาลในกรณีที่ม ี
ป ายประกาศใหคุณดําเนินการดังกลาว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลอาจกําลังใชอุปกรณที่มีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ 
RF จากภายนอก

อุปกรณทางการแพทยที่ปลกูถายไวในรางกาย 
ผูผลิตอปุกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหาง
จากอุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย เชน เครื่องควบคมุ
การเตนของหัวใจหรือเครื่องกระตุนการทํางานของหัวใจ อยางนอย 
15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับ
เครื่องดังกลาว สําหรับผูใชอุปกรณทางการแพทย ดังกลาว ควรปฏิบัต ิ
ด ังนี้:
• เก็บโทรศัพทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา 15.3 

เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอขณะที่เปดโทรศัพทอยู
• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับอุปกรณทางการแพทยเพื่อลด

สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
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• ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณรบกวน
• อานและทําตามคําแนะนําจากผู ผลิตอปุกรณทางการแพทยดังกลาว
หากคณุมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชโทรศัพทไรสายรวมกับอุปกรณทาง
การแพทย โปรดปรึกษากับแพทยที่ใหคําปรึกษาด านสุขภาพของคุณ

เครื่องชวยฟง 
อุปกรณไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได 
ในกรณีทีม่ีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผูใหบริการระบบ
ของคุณ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ตดิตัง้ไมถูกตอง
หรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคมุดวย
อ ิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบ
อ ิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
ก ับบริษทัผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรืออปุกรณเสริมตางๆ ที่ติดตัง้
ไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซมโทรศัพทใน
รถยนต การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตราย
และทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวา
อ ุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดตั้งและทํางาน
อยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือว ัตถุระเบิดไว 
รวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ 
สําหรับรถยนตที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตวั
ออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรตดิตั้งอุปกรณหรือวาง
โทรศัพท ม ือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมน ิรภัยอาจ

พองตัวออก เนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณตางๆ ในบริเวณที่ไม 
ถ ูกตองแลวถุงลมนริภัยเกดิพองตวัขึ้นอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส
ขึ้นได
คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพท 
ขณะที่อยูบนเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิด
อ ันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขาย
ของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมายอกีดวย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบดิ
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และควรปฏิบัต ิ
ตามปายและคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจเกดิ
การระเบิด จะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนําใหดับเครื่องยนตเนื่องจาก
ประกายไฟในพื้นที่เหลาน ี้อาจทําใหเกิดการระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม 
ซึ่งอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได ปดโทรศัพทเมื่ออยูใน
สถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสในสถานีบริการ
น้ําม ัน และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกบัการใชอุปกรณวิทยุในบริเวณ
คลังน้ํามัน สถานีเก็บน้ํามันและสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคมี หรือบริเวณ
ท ี่กําลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้บริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิดอาจอาจไมได 
ประกาศใหเห็นเดนชัด พื้นที่ตางๆ เหลานี้ไดแก ใตดาดฟาเรือ สถานท ี่
เก็บหรือขนถายสารเคมี และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน 
เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ คุณควรตรวจสอบ 
กับผูผลิตรถโดยใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อ
กำหนดวาสามารถใชงานอปุกรณนี้ไดอยางปลอดภัยในบริเวณใกลเคยีง
ไดหรือไม
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การโทรฉกุเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทเครื่องนี้ทํางานโดยใชสัญญาณวทิยุ 
ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดินรวมทั้ง
ฟ ังกชันตางๆ ที่ผูใชตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพทของคุณ
สนับสนุนสายสนทนาผ านอินเทอรเน็ต (สายอินเทอรเน็ต) 
ใหเปดใชงานทั้งสายอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือ 
เครื่องจะพยายามตอการโทรฉุกเฉินผานทั้งเครือขาย
เซลลูลารและผานผูใหบริการสายอินเทอรเน็ต หากเปดใช 
งานทั้งสองแบบ ไมสามารถรับประกันไดวาจะสามารถ
เชื่อมตอไดในทุกสภาวะ คุณจึงไมควรวางใจวาโทรศัพท 
ไรสายจะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจําเปน 
อาทิเชน เมื่อเกิดกรณ ีฉ ุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉกุเฉิน ใหปฏิบตัิดงันี้:
1 หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวาม ี

ส ัญญาณเพียงพอหรือไม ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ คุณอาจจําเปน
ต องดําเนินการดังนี้:
• ใสซิมการดที่ใชไดลงในโทรศัพท
• ปดการจํากดัการโทรที่คุณไดเปดใชไวในโทรศัพท
• เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลนหรือรูปแบบ

บนเครื่องบินมาเปนรูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน
2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวางและพรอม

สําหรับการโทรออก 
3 ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันที่คุณอยู 

ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแตละพื้นที่จะแตกตางกันไป

4 กดปุมโทร
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตองใหได 
มากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือส ื่อสารเพียง
ประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหต ุอยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจง
ใหวาง
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รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวทิยุ ซึ่งไดรับ
การออกแบบมาไมใหเกนิความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดย
ข อกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเปน
หนวยงานด านวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยของ
ผ ูใชทุกคน โดยไมขึน้กับอายุหรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR 
(Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ที่กําหนดไวในคําแนะนํา 
ICNIRP คือ 2.0 วตัต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกินสิบกรัมของ
เนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึน้ในสภาพการทํางานแบบ
มาตรฐานซึ่งเครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนํา
ใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริง
ขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับ
การออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายได 
ตามที่กําหนดไว คาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหาง
ระหวางคณุกับสถานีเครือขายหลัก คา SAR ที่สูงที่สุดภายใต คำแนะนำ
ของ ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพทที่หูคือ 1.27 วัตต/กก. 
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR 
แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแต 
ละประเทศและระบบเครือขาย คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ค า SAR ไดในขอมูลผลิตภัณฑที่ www.nokia.com

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอตัราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (Specific 
Absorption Rate - SAR) อนัเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเทากับ
1.27 W/kg ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพมนุษย 
จากการใชเครื่องวทิยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติประกาศกําหนด
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โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศพัท โทรสาร เวลาทําการ

กรุงเทพฯ

1 ฟวเจอรพารคร ังสิต ใตดิน หองบีเอฟ 32 ชั้นใตดิน ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 
เลขที่ 161 หมูที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปตย อ.ธัญญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130

0-2741-6363 0-2958-5851 จันทร - อาทิตย
11:00 น. - 20:30 น.

2 เซ็นทรัลปนเกลา 4 หอง 421 ชั้น 4 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมร ินทร เขตบางกอกนอย 
กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363 0-2884-5695 จันทร - ศุกร 
11:00 น. - 20:30 น.
เสาร - อาทิตย
10:30 น. - 20:30 น.

3 ซีคอนสแควร G เลขที่ 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร 904 หมู 6 ถ. ศรีนครินทร 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

0-2741-6363 0-2720-1661 จันทร - อาทิตย
10:30 น. - 20:30 น.

4 ศูนยการคาเอสพานาด 3 ศูนยการคาเอสพานาด รัชดาภิเษก ชั้น 3 หองเลขที่ 321-323
99 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363 0-2660-9290 จันทร - อาทิตย 
10:00 น. - 20:30 น.

5 เซ็นทรัลพระราม 3 6 หองเลขที่ 636/2,637/1,637/2 ชั้น 6 
เลขที่ 79/290 ถ.สาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120

0-2741-6363 0-2673-7102 จันทร - ศุกร 
11:00 น. - 20:30 น.
เสาร - อาทิตย 
10:30 น. - 20:30 น.

6 มาบุญครองเซ็นเตอร 2 เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร 
ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

0-2741-6363  0-2626-0436 จันทร - อาทิตย  
10:00 น. - 20:30 น.
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โนเกียแครเซ็นเตอร

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โนเกียแครไลน  สอบถามขอมลูเพิ่มเติมกรุณาติดตอ โนเกีย แครไลน โทร: 02-255-2111

ตางจังหวัด

7 เชียงใหม 
(ตรงขามเชียงใหมแอรพอรตพลาซา)

201/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 0-5320-3321-3 0-5320-1842 จนัทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น.

8 พัทยา 
(ริม ถ.สุขุมวิท กอนถึงแยกพัทยากลาง)

353/43 หมูที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 0-3871-6976-7 0-3871-6978 จนัทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

9 ขอนแกน 
(บริเวณทางออกหางเทสโก โลตัส)

1 356/1 อาคาร ซีพี แลนด ชั้น 1 หมู 12 ถนน มิตรภาพ ต.เมืองเกา 
อ.เมอืง จ.ขอนแกน 40000

0-4332-5779-
80

0-4332-5781 จนัทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

10 หาดใหญ 
(ปากทางเขาโรงพยาบาลกรุงเทพ)

656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 0-7436-5044-5 0-7436-5046 จนัทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ

ขนาด

ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง ความหนา
54 ซีซี 87 กรัม 112 มม. 46 มม. 11.5 มม.
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Nokia Care Online
การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลนของเราไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเตอรแอคทีฟ 
เรียนรูวิธีตั้งคาโทรศัพทของคุณเปนครั้งแรก และคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท การสาธิต
แบบอินเตอรแอคทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมือผูใช 
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาตรวจสอบขอมูลลาสุดอยางสม่ํา
เสมอ 

ซอฟตแวร 
ใชโทรศัพทของคุณใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและคอมพิวเตอร Nokia PC Suite เชื่อมตอ
โทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคุณสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชั่นอื่นๆ ชวยให
ซอฟตแวรนี้ทํางานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

การตั้งคา
ฟงกชั่นเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเคลื่อนที่และอีเมล* 
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชั่นเหลานี้ได จัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

*ไมมีในโทรศัพททุกเครื่อง

การสาธิตแบบอินเตอรแอคทีฟ

ซอฟตแวร 

คูมือผูใช

การตั้งคา



วิธีการใชโทรศัพท
สวนของ Set Up (การต้ังคา) ที่ www.nokia.co.th/setup จะชวยคุณเตรียมความพรอมของโทรศัพทกอนนํามาใช ทําความคุนเคยกับฟงกชั่นและ
คุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทไดโดยการดูที่สวน Guides and Demos (คูมือและการสาธิต) ของ www.nokia.co.th/guides

วิธีการซิงโครไนซโทรศัพทเขากับคอมพวิเตอร 
การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกันไดผานซอฟตแวร Nokia PC Suite เฉพาะจาก www.nokia.co.th/pcsuite จะชวยใหคุณ
ซงิโครไนซขอมลูที่อยูในปฏิทินและรายชื่อของคุณได 

สถานที่ขอรับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพท
ใชประโยชนเพิม่เติมจากโทรศัพทพรอมดาวนโหลดจากสวน Software (ซอฟตแวร) ที่ www.nokia.co.th/software

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป 
ดูที่สวน FAQ (คําถามที่พบบอย) ของ www.nokia.co.th/faq เพื่อดูคําตอบสําหรับคําถามเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ รวมทั้งผลิตภณัฑและบริการอ่ืนๆ ของ Nokia

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของโนเกีย 
สมคัรออนไลน ที่ www.nokia.co.th/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑและโปรโมชั่นลาสุด ลงชื่อที่ “Nokia Connections” 
(การเชื่อมตอของโนเกีย) เพื่อรับขอมลูใหมๆ  ประจําเดือนเกี่ยวกับโทรศัพทและเทคโนโลยีลาสุด หรือเลือกลงชื่อที่ “Be The First To Know” (เปนคนแรกที่รูจัก) 
เพือ่รับพรีวิวรายละเอียดการเปดตัวโทรศัพทรุนใหม หรือสมัครรับขอมูลเกี่ยวกับงานตางๆ ที่กําลังจะจัดขึ้นไดจาก “Promotional Communication” 
(การแจงขาวโปรโมชั่น)

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/contactus
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับบริการซอมผลิตภัณฑ โปรดคลิกเขามาที่ www.nokia.co.th/repair 

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดท่ี www.nokia.co.th/support
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