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ความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมใน
คูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย
หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอให
เกิดอันตราย
คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ
เปนอันดับแรก
ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอื่น
ใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับแรกที่
คณุควรคํานึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คือ ความ
ปลอดภยับนทองถนน
สญัญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึง่จะ
สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่หามใชโทรศพัท
ไรสาย
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเครื่องขณะอยูบน
เครื่องบิน, เมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย, น้ํามัน
เชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด
บริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะสามารถประกอบ
หรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรีท่ี่ไดรับการ
รับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไม
สามารถใชงานรวมกันได
กันน้ํา
โทรศัพทของคุณไมกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไวในที่
แหง

เกี่ยวกับโทรศัพทของคณุ
อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมือเลมนี้ไดผานการรับรองใหใชงาน
กับ เครือขาย (E)GSM 850, 900, 1800 และ 1900 และเครือขาย
UMTS 900/1900/2100 HSDPA ได โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทของคุณรองรับการเชื่อมตอหลายวิธี และโทรศัพทของ
คุณเสี่ยงตอไวรัส และเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ เชนเดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร ควรปฏบิัตดิวยความระมัดระวังในการใชขอความ การ
ขอเชื่อมตอ การเรียกดู และการดาวนโหลด ติดตั้งและเลือกใช
เฉพาะบริการและซอฟตแวรจากแหลงที่เชื่อถือไดซึ่งมีมาตรการ
ดานความปลอดภัยและการปองกันเพียงพอ เชน แอปพลิเคชั่นที่มี
Symbian Signed หรือผานการทดสอบ Java Verified™ เทานั้น ควร
ใชการพิจารณาอยางรอบคอบในการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัส
และซอฟตแวรดานความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพทของคุณและ
คอมพิวเตอรที่ใชเชื่อมตอ
โทรศัพทของคณุอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซตอินเทอรเน็ต
จากบริษัทภายนอกติดตั้งไวลวงหนาแลวและอาจยอมใหเขา
เว็บไซตของบริษัทอื่นได เว็บไซตเหลานี้ไมไดอยูในเครือของ
Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซต
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เหลานี้ หากคุณเขาใชเว็บไซตดังกลาว ควรใชความระมัดระวังใน
เรื่องของความปลอดภยัหรือเนื้อหาของเว็บไซต

คําเตือน:  คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคณุสมบัติ
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงาน
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย
ขณะที่ใชโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอกฎหมายและจารตี
ประเพณีทองถิ่นทั้งหมด ความเปนสวนตัว สิทธิสวนบุคคลของผู
อื่น และลิขสิทธิ ์การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจชวยปองกันการคดั
ลอก การแกไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางสวนได
คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับ
ขอมูลสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครือ่งดวยเสมอ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ โปรดอานคูมือของ
ปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษาขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได
รูปภาพที่ปรากฏในคูมือฉบับนี้อาจแตกตางจากภาพที่ปรากฏบน
หนาจอโทรศัพทของคุณ
โปรดดูขอมูลที่สําคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพทไดจากคูมือผูใช

แอปพลเิคชั่น Office
แอปพลิเคชั่น Office สนับสนุนคุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรม
Microsoft Word, PowerPoint และ Excel (Microsoft Office 2000,
XP และ 2003) แตไมสนับสนุนไฟลบางรูปแบบ

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริ่ม
ใชงานโทรศัพท บางคุณสมบตัิไมสามารถทํางานไดบนทุกเครือ
ขาย คุณสมบัติตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะกับผูให
บริการกอนจึงจะสามารถใชงานได บริการเสริมจากระบบเครือขาย
เกี่ยวของกับการรับสงขอมูล โปรดตรวจสอบคาธรรมเนียมในระบบ
เครือขายหลักของคุณและเมื่อใชบริการขามเครือขายจากผูให
บริการของคุณ ผูใหบริการสามารถใหคําอธบิายถึงคาบริการที่เรียก
เก็บ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงาน
คุณสมบัติบางอยางของโทรศัพทเครื่องนี้ที่ตองไดรับการสนับสนุน
จากระบบเครือขาย เชน การสนับสนุนสําหรับเทคโนโลยีเฉพาะ
เชน โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทํางานบน
โปรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรในภาษาตางๆ
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลกิหรือปดการใชงาน
คุณสมบัติบางอยางในเครือ่งของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติ
เหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมีรายการ
ที่กําหนดเอง เชน ชื่อเมนู ลําดับของเมนู และไอคอน
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การเริ่มตนใชงาน
การใสซิมการดและแบตเตอรี่
การด USIM เปนเวอรชันที่พัฒนามาจากซมิการด และรองรับโดย
โทรศัพทมือถือในระบบ UMTS
1. ในการถอดฝาครอบดานหลังของ

โทรศัพท ใชนิ้วกดฝาครอบดาน
หลัง เลื่อนฝาใหเปด (1) แลวยกฝา
ครอบดานหลังออก

2. ในการถอดแบตเตอรี่ ใหยก
แบตเตอรี่ออกจากดานปลาย (2)

3. เลื่อนซิมการดลงในที่วางซมิการด
(3)
ตรวจดูใหแนใจวาหนาสัมผัสสี
ทองของการดคว่ําหนาลงบนตัว
เครื่อง และมุมตัดของการดหัน
ไปทางชองใสการด

4. ใส
แบตเตอรี่
กลับเขาที่
(4)

5. ใสฝาครอบ
ดานหลัง
กลับเขาที่
(5)

การใสการดหนวยความจํา
การดหนวยความจําอาจมีมาพรอมกับโทรศัพท และอาจใสไวใน
เครื่องแลว
1. เปดฝาชองใสการดหนวยความจํา (1)
2. วางการดในชองใส

โดยคว่ําหนาสัมผัส
ลง (2)

3. คอยๆ ดันการด
เขาไปจนเขาล็อค
ปดฝาชองใส (3)
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การถอดการดหนวยความจํา

ขอสําคัญ:  หามถอดการดหนวยความจําออกกลางคันเมื่อ
ยังมีการใชการดอยู การกระทําดังกลาวอาจทําใหการดหนวยความ
จําและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูลที่จัดเก็บไวบน
การดเสียหายได
1. กดปุมเปด/ปดเบาๆ แลวเลือก นําการดความจําออก > ใช
2. เปดฝาชองใสการดหนวยความจํา
3. คอยๆ กดการดหนวยความจําเพื่อปลดล็อค
4. ดึงการดออกมา แลวกด ตกลง
5. ปดฝาชองใส

การชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจจากโรงงานมาบางแลว หาก
เครื่องแสดงสัญลักษณแบตเตอรี่ออน ใหปฏบิัติดังนี้
1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. ตอสายจากอุปกรณชารจ

เขากับโทรศัพท
3. เมื่อเครื่องแสดงวามีการ

ชารจแบตเตอรี่จนเต็ม
แลว ใหถอดเครื่องชารจ
ออกจากโทรศัพท และ
ออกจากเตารับที่ผนัง

และคุณสามารถชารจ
แบตเตอรี่ดวยสายขอมูล USB
ที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรที่
ใชงานรวมกันได

1. ตอสายขอมูล USB เขากับพอรต USB ของคอมพิวเตอรและ
โทรศัพทของคุณ

2. เมื่อชารจแบตเตอรีจ่นเต็มแลว ใหถอดสายขอมูล USB ออก
ประสิทธิภาพการชารจของ USB จะแตกตางกันไป ในบางกรณีอาจ
ใชเวลานานมากเพื่อใหการชารจเริม่ตนและใหโทรศัพทเริ่มทํางาน
คุณไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กําหนด และคุณ
สามารถใชโทรศัพทระหวางการชารจได หากแบตเตอรี่หมด อาจ
ตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึน้บนหนาจอหรอืกอนที่จะสามารถโทรออกได

การเปดและปดโทรศัพท
กดปุมเปด/ปดคางไวเพื่อเปดและ
ปดโทรศัพท การกดปุมนี้เบาๆ
เปนการวางสายสนทนาและจบ
การทํางานของแอปพลิเคชั่น
หากโทรศัพทขอใหคุณปอนรหัส
PIN ใหปอนรหัส PIN และเลือก
ตกลง
หากโทรศัพทขอใหคุณปอนรหัส
ล็อค ใหปอนรหัสล็อค และเลือก
ตกลง รหัสล็อคที่กําหนดใหจาก
โรงงานคือ 12345
ในการตั้งคาเขตเวลา เวลาและวัน
ที่ที่ถูกตอง ใหเลือกประเทศที่คุณ
อยูในขณะนี้ แลวปอนเวลาและวัน
ทองถิ่น

ตําแหนงเสาอากาศ
โทรศัพทของคุณมเีสาอากาศอยูทั้งภายในและภายนอก หลีกเลี่ยง
การจับบริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปนขณะที่เสาอากาศกําลังสง
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หรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกําลังสงหรือรับ
สัญญาณอาจสงผลตอคณุภาพของการสื่อสาร และทําใหมีการใช
พลังงานสูงขึ้นขณะทํางาน และอาจทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่
สั้นลง

การตัง้กําหนดคา
กอนที่คุณจะใชขอความมัลติมีเดีย อีเมล การซงิโครไนซ การสตรีม

 และเว็บเบราเซอรได คุณตองมีการตั้งกําหนดคาในโทรศัพทของ
คุณอยางเหมาะสม โทรศัพทของคุณอาจกําหนดการตัง้คาเบรา
เซอร ขอความมัลติมีเดีย จุดเชื่อมตอ และการสตรีมตามซิมการดที่
ใชอยูโดยอัตโนมัต ิถาไมเชนนั้น คณุสามารถใชแอปพลิเคชั่นตวั
ชวยการตั้งคาเพื่อกําหนดการตั้งคา คุณอาจรับการตั้งคาเปน
ขอความการกําหนดคาที่คุณสามารถบันทึกในโทรศัพทของคุณได
หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
หรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุด
เมื่อคุณไดรับขอความการกําหนดคา และไมมีการจัดเก็บและใช
งานการตัง้คาโดยอัตโนมัติ 1 ขอความใหม จะปรากฏขึน้ หาก

ตองการจัดเก็บการตั้งคา เลือก แสดง > ตัวเลอืก > บนัทึก คุณ
อาจจําเปนตองปอนรหัส PIN ที่ผูใหบริการใหมา

ตัวชวยการตั้งคา
เลือก  > การตั้งคา > ตัวชวย
แอปพลิเคชั่นตัวชวยการตั้งคาจะกําหนดคาโทรศัพทของคุณ
สําหรับการตัง้คาระบบและอีเมลตามผูใหบริการของคณุ นอกจากนี้
ยังอาจกําหนดคาการตั้งคาอื่นๆ ไดอีกดวย
ในการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตองติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อ
เปดใชการเชื่อมตอขอมูลหรอืบริการอื่นๆ

การตั้งคาอุปกรณ
 แอปพลิเคชั่นยินดีตอนรับจะชวยใหคุณสามารถกําหนดการตั้ง

คาภูมิภาค เชน ภาษาของเครื่องได คุณยังสามารถถายโอนขอมูล
จากเครื่องเกา ปรับตั้งคาโทรศัพทของคุณ หรือตั้งคาบัญชีอีเมล
ของคุณได เปนตน คุณยังสามารถลงทะเบียนขอรับบริการ My
Nokia เพื่อรับเคล็ดลับ ลูกเลน และการสนับสนุนฟรีสําหรับ
โทรศัพท Nokia ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์เปดใชงาน
บริการ Ovi ไดดวย
เมื่อคุณเปดโทรศัพทเปนครั้งแรก แอปพลิเคชั่นยินดีตอนรับจะเปด
ขึ้น ในการเปดแอปพลิเคชั่นในภายหลัง เลือก  > การตั้ง
คา > วิธีใช > การตั้งคาเครื่อง

การตั้งคาการเชื่อมตอโทรศพัท —  เลือก ตัวชวยตั้งคา

การถายโอนขอมูลจากอุปกรณที่ใชรวมกันได —  เลือก สลับ
โทรศัพท
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โทรศัพทของคุณ
ปุมและสวนประกอบ

1 — หูฟง
2 — เลนสกลองรอง
3 — จอภาพ
4 — ปุมเมนู 
5 — ปุมโทร
6 — ปุม Navi™ ตอจากนี้ไปเรียกวาปุมเลื่อน
7 — เซนเซอรแสง
8 — ปุมเลือกดานซายและขวา
9 — ปุมลบ C

10 — ปุมวางสาย/เปดปด
11 — ปุมตัวเลข

12 — ลําโพงสเตอริโอ
13 — ปุมเพิ่มระดับเสียง
14 — ปุมลดระดับเสียง
15 — แฟลชกลอง
16 — ปุมจับภาพ
17 — เลนสกลองหลัก
18 — ไมโครโฟนตัวที่สองสําหรับตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ
19 — ชองเสียบ Micro USB และชองใสการดหนวยความจํา SD
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20 — ชองเสียบ Nokia AV
21 — ชองเสียบอุปกรณชารจ
22 — ไมโครโฟน

ขนาด
● ปริมาตร: 64 ซซีี
● น้ําหนัก: 110 กรัม
● ความยาว (สูงสุด): 110 มม
● ความกวาง (สูงสุด): 45 มม.
● ความหนา (สูงสุด): 14 มม

หนาจอหลกั
เมื่อคุณเปดโทรศัพท และมีการลงทะเบียนเขาสูเครือขาย เครื่องจะ
อยูในหนาจอหลักและพรอมใชงาน
ในการเปดรายการเบอรที่โทรออกลาสุด ใหกดปุมโทร
ในการโทรไปยังศูนยฝากขอความเสียงของคุณ ใหกด 1 คางไว
ในการใชคําสั่งเสียงหรือการโทรออกโดยใชเสียง ใหกดปุมเลือก
ดานขวาคางไว
ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกดปุมเปด/ปดเบาๆ แลวเลือกรูปแบบ
ในการเริ่มการเชื่อมตอกับเว็บ ใหกด 0 คางไว
ในการแกไขหนาจอหลัก เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา
และ ทั่วไป > การปรับตั้งคา > โหมดสแตนดบาย และจากตัว
เลือกตอไปนี้
● ลักษณะสแตนดบาย  — เลือกลักษณะหนาจอหลัก
● ทางลดั  — เพิ่มทางลัดใหกับแอปพลิเคชั่นหรือเหตุการณ
ตางๆ หรือกําหนดทางลัดใหกับปุมเลื่อน โดยขึ้นอยูกับลักษณะ
หนาจอหลักที่เลือก

● ประหยัดพลังงานหลงัจาก  — กําหนดระยะเวลาที่เครื่องไม
ทํางานกอนเปดใชงานการประหยดัพลังงาน

● เวลาแสงสวาง  — กําหนดระยะเวลาที่เครื่องไมทํางานกอนที่
แสงหนาจอจะหรี่ลง

รูปแบบออฟไลน

ขอสําคัญ:  ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออก
หรือรับสาย หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองอยูในพื้นที่ใหบริการเครือ
ขายเซลลูลาร แตคุณอาจสามารถโทรติดตอเบอรโทรฉุกเฉินอยาง
เปนทางการที่ตัง้โปรแกรมไวในเครื่องของคุณไวลวงหนาแลวได
ในการโทรติดตอ คุณตองเปดการใชฟงกชั่นโทรศัพทกอนโดย
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค
ในการเปดใชรูปแบบออฟไลนอยางรวดเรว็ ใหกดปุมเปด/ปดเบาๆ
แลวเลือก ออฟไลน
ในการสลับไปยังรูปแบบอื่น ใหกดปุมเปด/ปดเบาๆ แลวเลือกรูป
แบบ
เมื่อรูปแบบออฟไลนทํางาน การเชื่อมตอทั้งหมดที่ใชความถี่วิทยุ
จะถูกตัด อยางไรก็ตาม คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณโดยไมมี
ซมิการด รวมทั้งฟงวิทยุหรือเพลงได อยาลืมปดโทรศัพท ในกรณีที่
หามใชโทรศัพทไรสาย

เครื่องหมายบนหนาจอ
กําลังใชงานโทรศัพทในเครือขาย UMTS หรือเครือขาย
GSM (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) แถบที่อยูติดกับ
ไอคอนแสดงถงึความแรงของสัญญาณเครือขาย ณ
ตําแหนงปจจุบนัของคณุ ยิ่งมีจํานวนขดีมากแสดงวา
สัญญาณยิ่งแรงมาก
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มีการใชงาน HSDPA (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใน
เครือขาย UMTS

โทรศัพทอยูในรูปแบบออฟไลนและไมไดเชื่อมตอกับ
เครือขายเซลลูลาร

ระดับประจุแบตเตอรี่ ยิ่งมีจํานวนขีดมาก แสดงวามีประจุ
แบตเตอรี่เหลืออยูมาก

คุณมีขอความที่ยังไมไดอานในโฟลเดอรถาดเขาใน
ขอความ

คุณไดรับอีเมลใหมในศูนยฝากขอความระยะไกล

มีขอความรอสงอยูในโฟลเดอรถาดออกในแอปพลิเคชั่
ขอความ

คุณมีสายที่ไมไดรับ

ปุมกดของเครื่องถูกล็อคอยู

มีการเปดใชเสียงเตือน

คุณไดเปดใชงานรูปแบบเงียบแลว และเสียงเรียกเขา
สําหรับสายเรียกเขาหรือขอความขาเขาจะไมดังขึน้

มีการเปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth

มีการสรางการเชื่อมตอ Bluetooth หากสัญลักษณ
กะพริบ แสดงวาเครือ่งของคุณกําลังทําการเชื่อมตอไป
ยังอุปกรณอีกตัวหนึ่ง

การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS พรอมใหบริการ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)  แสดงวามีการเชื่อมตอ 
แสดงวาพักการเชื่อมตอชั่วคราว

การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต EGPRS พรอมใหบริการ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)  แสดงวามีการเชื่อม
ตอ  แสดงวาพักการเชื่อมตอชั่วคราว

การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต UMTS พรอมใหบริการ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)  แสดงวามีการเชื่อม
ตอ  แสดงวาพักการเชื่อมตอชั่วคราว

รองรับคุณสมบัติ High-Speed Downlink Packet Access
(HSDPA) และพรอมใชงาน (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) ไอคอนจะแตกตางกันไปในแตละภูมิภาค  แสดง
วามีการเชื่อมตอ  แสดงวาพักการเชื่อมตอชั่วคราว

โทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรดวยสายขอมูล
USB

เครื่องจะโอนทุกสายไปอีกเบอรหนึ่ง

มีการเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท

มีการเชื่อมตอชุดโทรศัพทแฮนดฟรีในรถกับโทรศัพท
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มีการเชื่อมตอเครื่องชวยฟงกับโทรศัพท

เครื่องของคุณกําลังซงิโครไนซขอมูล

นอกจากนี้ สัญลักษณอื่นๆ ยังอาจปรากฏขึ้น

การประหยัดพลังงาน
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา
ในการตั้งคาภาพพักหนาจอ เลือก ทั่วไป > การปรับตั้งคา >
จอภาพ และจากตัวเลือกตอไปนี้
● ประหยัดพลังงานหลังจาก  — กําหนดระยะเวลาที่เครื่องไม
ทํางานกอนเปดใชงานการประหยัดพลังงาน

● เวลาแสงสวาง  — กําหนดระยะเวลาที่เครื่องไมทํางานกอนที่
แสงหนาจอจะหรี่ลง

เมนู
เลือก 
ในเมนูนี้ คณุสามารถเขาใชฟงกชันตางๆ ในโทรศัพทของคุณได
ในการเปดแอปพลิเคชั่นหรือโฟลเดอร ใหเลือกรายการนั้น
หากคุณเปลี่ยนลําดับของฟงกชันในเมนู ลําดับอาจแตกตางไปจาก
ลําดับที่ตั้งไวตามคําอธิบายในคูมือผูใชนี้
ในการเลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการในแอปพลิเคชั่น กด #
ในการเลือกหรือยกเลิกการเลือกหลายรายการตามลําดับที่ตอเนื่อง
ใหกด # คางไว แลวเลื่อนขึ้นหรือลง
ในการเปลี่ยนมมุมองเมนู เลือก ตัวเลอืก > เปลี่ยนมุมมองเมนู
ในการปดแอปพลิเคชั่นหรือโฟลเดอร ใหเลือก ตัวเลือก > ออก

ในการแสดงและสลับไปมาระหวางแอปพลเิคชั่นที่เปดอยู ใหกด
ปุม  คางไว และเลือกแอปพลิเคชั่น
การปลอยใหแอปพลิเคชั่นทํางานเปนพื้นหลงั จะทําใหใชพลังงาน
แบตเตอรีส่ิ้นเปลืองและลดอายุใชงานของแบตเตอรี่

การปรับระดบัเสยีง

คําเตือน:  การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปน
อันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ
และอยาถือโทรศพัทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง
ในการปรับระดับความดงัของหูฟงหรือลําโพงขณะสนทนาหรือ
ขณะฟงไฟลเสียง กดปุมปรับระดับเสียง
ในการเปดหรือปดใชงานลําโพงขณะสนทนา เลือก ลําโพง หรือ 
หูฟงในตัว

การล็อคปุมกด (ปองกันปุม)
ในการล็อคปุมกดในหนาจอหลัก ใหกดปุมเลือกดานซาย และ *
ภายใน 1.5 วินาที
ในการตั้งใหโทรศัพทล็อคปุมกดอัตโนมัตหิลังจากเวลาที่กําหนด
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ ทั่วไป > ความ
ปลอดภัย > โทรศพัทและซิมการด > เวลาลอ็คปุมกด
อัตโนมัติ > กําหนดเอง และเวลาที่ตองการ
ในการปลดล็อคปุมกด เลือก ปลดล็อค และกด * ภายใน 1.5
วินาที เมื่อล็อคโทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได

รหัสผาน
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา
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ในการกําหนดวิธีใชรหัสผานและการตั้งคาความปลอดภยัของ
โทรศัพท เลือก ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศัพทและ
มการด และจากตัวเลือกตอไปนี้

● รหัส PIN (UPIN) ที่ใหมาพรอมกับซมิการด (USIM) ชวยปองกัน
ไมใหมีการใชงานการดโดยไมไดรับอนุญาต

● รหัส PIN2 (UPIN2) ที่ใหมาพรอมกับซมิการด (USIM) บาง
ประเภทจําเปนสําหรับการเขาใชบริการบางอยาง

● รหัส PUK (UPUK) และ PUK2 (UPUK2) อาจใหมาพรอมกับ
มการด (USIM) หากคุณปอนรหัส PIN ผิดติดตอกันสามครั้ง
เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัส PUK หากไมมีการใหรหัสนี้มา โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ

● รหัสโทรศัพทชวยปองกันไมใหมีการใชโทรศัพทของคุณโดย
ไมไดรับอนุญาต คุณสามารถสรางและเปลี่ยนรหัส และตั้งคา
โทรศัพทใหขอรหัสนี้ โปรดเก็บรหัสนี้ไวเปนความลับและเก็บไว
ในที่ปลอดภยัหางจากโทรศัพทของคุณ หากคุณลืมรหัสและ
โทรศัพทของคุณถูกล็อค คณุจะตองนําโทรศัพทเขารับบริการ
โดยอาจมีการเรียกเก็บคาบริการเพิ่มเติม และขอมูลสวนบุคคล
ทั้งหมดในโทรศัพทของคณุอาจถูกลบ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอจุดใหบริการ Nokia Care หรือตัวแทนจําหนาย
โทรศัพทของคุณ

● จําเปนตองใชรหัสผานจํากัดการโทรเมื่อใชการจํากัดการโทร
เพื่อจํากัดการโทรออกและรับสายของโทรศัพทของคณุ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

การลอ็คจากระยะไกล
คณุสามารถล็อคโทรศัพทของคุณจากโทรศัพทอีกเครื่องไดโดยใช
ขอความตัวอักษร ในการล็อคเครื่องของคุณจากระยะไกล และ
กําหนดขอความตัวอักษรที่จะใช ใหเลือก  > การตั้งคา >
การตั้งคา > ทั่วไป > ความปลอดภัย และ โทรศพัทและ

มการด > ลอ็คโทรศพัทจากระยะไกล เมื่อคุณปอนขอความ
แลว เลือก ตกลง ขอความสามารถมีอักขระไดไมเกิน 20 ตัว
ในการล็อคเครื่องของคุณ ใหสงขอความล็อคเปนขอความตัวอักษร
ไปยังเบอรโทรศัพทมือถือของคุณ ในการปลดล็อคเครื่องของคุณ
ในภายหลัง เลือก ปลดลอ็ค และปอนรหัสล็อค

การติดตั้ง
เลือก  > แอปพลฯิ > การติดตั้ง
คุณสามารถหาแอปพลิเคชั่นอื่นและดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นลงใน
โฟลเดอรนี้ได

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรอื่นๆ จากแหลงที่วางใจไดเทานั้น เชน แอปพลิเคชั่นที่มี
สัญลักษณจาก Symbian หรือผานการทดสอบรับรองจาก Java
Verified™

การตอชุดหูฟงทีใ่ชรวมกันได
อยาเชื่อมตอผลิตภัณฑที่สรางสัญญาณออก เนื่องจากผลิตภณัฑนี้
อาจทําใหเครื่องเสียหายได อยาเชื่อมตอแหลงสัญญาณที่มีกําลัง
ไฟฟาเขากับชองเสียบ Nokia AV
หามเชื่อมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอื่นๆ เขากับชองเสียบ
Nokia AV นอกเหนือจากที่ไดรับอนุมัติโดย Nokia ใหใชงานกับ
เครื่องนี้ได โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดับเสียง
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การตอสายเคเบิลขอมูล USB
ตอสายเคเบิลขอมูล USB ที่ใชรวมกันไดเขากับชองเสียบ USB เชื่อม
ตอสายเคเบลิขอมูลเขากับโทรศัพทของคุณกอนทุกครั้ง แลวจึงตอ
เขากับอุปกรณอื่นหรือเครื่องคอมพิวเตอร
ในการเลือกโหมด
การเชื่อมตอ USB ที่

ตั้งไวหรือเปลี่ยนโหมดที่ใชงานอยู เลือก  > การตั้งคา และ
เชื่อมตอ > USB > โหมดการเชื่อมตอ USB และโหมดที่
ตองการ
ในการตั้งคาวาจะใชงานโหมดตามคาที่ตั้งไวโดยอัตโนมัติหรือไม
เลือก ถามเมื่อเชื่อมตอ

สายคลองขอมือ
รอยสายคลองขอมือ และดึงใหแนน

การสนับสนุน
วิธีใชในอุปกรณ
อุปกรณของคุณมีคําแนะนําเพื่อชวยในการใชงานแอปพลิเคชั่นใน
อุปกรณของคุณ

ในการเปดขอความวิธีใชจากเมนูหลัก ใหเลือก  > การตั้ง
คา > วิธีใช > วิธีใช และแอปพลเิคชั่นที่คุณตองการอานคํา
แนะนํา
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เมื่อแอปพลิเคชั่นเปดขึน้ หากตองการเขาถึงขอความวิธีใชสําหรับ
มุมมองปจจุบัน เลือก ตัวเลอืก > วิธีใช

ขณะที่คุณกําลังอานคําแนะนํา หากตองการเปลี่ยนขนาดของ
ขอความวิธีใช เลือก ตัวเลอืก > ลดขนาดแบบอักษร หรือ เพิ่ม
ขนาดแบบอักษร

คณุอาจพบลิงคของหัวขอที่เกี่ยวของตอนทายของขอความวิธีใช
หากคุณเลือกคําที่ขดีเสนใต คําแนะนําสั้นๆ จะปรากฏขึน้ ขอความ
วิธีใชใชสัญลักษณตอไปนี้  เชื่อมตอไปยังหัวขอวิธีใชที่
เกี่ยวของ  เชื่อมตอไปยังแอปพลิเคชั่นที่กําลังเอยถึง

ขณะอานคําแนะนํา หากตองการสลับการใชงานระหวางวิธีใชกับ
แอปพลิเคชั่นที่เปดอยูแตไมแสดงผลบนหนาจอ เลือก ตัวเลอืก >
แสดงแอปฯที่เปด และแอปพลเิคชั่นที่ตองการ

My Nokia
My Nokia เปนบริการฟรีที่จะสงขอความตัวอักษรที่มีเคล็ดลับ ลูก
เลน และการสนับสนุนสําหรับโทรศัพท Nokia ใหแกคุณเปนประจํา
หากมีบริการ My Nokia ในประเทศของคณุและไดรับการสนับสนุน
จากผูใหบริการของคุณ โทรศัพทของคุณจะเชิญใหคุณเขารวม
บริการ My Nokia หลังจากคุณตั้งวันที่และเวลาแลว
ในการลงทะเบียนเขาใชบริการ My Nokia เลือก ยอมรับ และทํา
ตามคําแนะนําบนหนาจอ
จะมกีารคิดคาโทรเมื่อคุณสงขอความเพื่อลงทะเบียนหรือยกเลิก
การสมัครใช
สําหรับขอกําหนดและเงื่อนไข โปรดดูเอกสารที่ใหมาพรอมกับ
โทรศัพทของคุณหรือ  www.nokia.com/mynokia
หากตองการลงทะเบียนเขาใช My Nokia ในภายหลัง เลือก  >
แอปพลฯิ > My Nokia หลังจากเชิญใหเขารวม My Nokia แลว
แอปพลิเคชั่นการตั้งคาโทรศัพทจะเริ่มการทํางาน

หากตองการเปดแอปพลิเคชั่นการตัง้คาโทรศัพทในภายหลัง
เลือก  > การตั้งคา > วิธีใช > การตั้งคาเครื่อง

ขอมูลการสนับสนุนและขอมูลการติดตอ
ของ Nokia
ในการคนหาเวอรชันลาสุดของคูมือนี้ ขอมูลเพิ่มเติม ดาวนโหลด
และบริการที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ Nokia โปรดดูที่
www.nokia.com/support หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของ
คุณ

การอัพเดตซอฟตแวร
Nokia อาจผลิตอัพเดตซอฟตแวรที่มีคุณสมบัติใหมๆ  ฟงกชันที่
ปรับปรุงใหม และมีสมรรถภาพในการทํางานที่ดีขึ้น คุณอาจขอการ
อัพเดตดังกลาวผานทางแอปพลิเคชั่นพีซี Nokia Software
Updater ได การอัพเดตซอฟตแวรอาจมีใหในบางผลิตภณัฑ
เทานั้น มีเพียงผูใหบริการระบบบางรายที่รับรองตอเวอรชัน
ซอฟตแวรลาสุดที่มีใหบริการ
ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพท คุณจําเปนตองใชแอปพลิ
เคชั่น Nokia Software Updater และเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวม
กันไดซึ่งใชระบบปฏบิัติการ Microsoft Windows XP หรือ Vista,
การเชื่อมตอบรอดแบนดอินเทอรเน็ต และสายเคเบิลขอมูลที่ใช
งานรวมกันได เพื่อเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร

คําเตือน:  หากคุณติดตัง้โปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร คุณ
จะไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกับการโทรออกฉุกเฉิน จนกวาจะ
ติดตั้งเสร็จและรีสตารทโทรศัพทอีกครั้ง ตองแนใจวาไดสํารอง
ขอมูลไวแลวกอนยอมรับการติดตัง้โปรแกรมอัพเดต
คุณสามารถอานขอมูลเพิ่มเติมและดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Nokia
Software Updater ไดที่เว็บไซต www.nokia.co.th/
softwareupdate หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคณุ
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หากเครือขายของคุณสนับสนุนการอัพเดตซอฟตแวรผานสัญญาณ
แบบ over-the-air คณุอาจสามารถแจงขอรับการอัพเดตผาน
โทรศัพทของคุณได

เคลด็ลับ: ในการตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวรของโทรศัพท
ใหกด *#0000# เมื่อเครื่องอยูในหนาจอหลัก

การอัพเดตซอฟตแวรผานสัญญาณ

เลือก  > การตั้งคา > อัพเดต SW
ดวยการอัพเดตซอฟตแวร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณจะ
สามารถตรวจสอบวามีการอัพเดตซอฟตแวรหรือแอปพลิเคชั่น
สําหรับอุปกรณของคุณหรือไม และดาวนโหลดขอมลูดังกลาว
มายังอุปกรณของคุณ
การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟแวรอาจทําใหมีการสงขอมูล
จํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรี่สําหรับโทรศพัทของคุณมีพลังงาน
เพียงพอ หรือเชื่อมตออยูกับเครื่องชารจกอนเริ่มอัพเดต

คําเตือน:  หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร คุณ
จะไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกับการโทรออกฉุกเฉิน จนกวาจะ

ติดตั้งเสร็จและรีสตารทโทรศัพทอีกครั้ง ตองแนใจวาไดสํารอง
ขอมูลไวแลวกอนยอมรับการติดตัง้โปรแกรมอัพเดต
หลังจากการอัพเดตซอฟตแวรหรอืแอปพลิเคชั่นสําหรับอุปกรณ
ของคุณโดยใชการอัพเดตซอฟตแวร คําแนะนําที่เกี่ยวของกับแอป
พลิเคชั่นที่มีการอัพเดตในคูมือผูใชหรือวิธีใชอาจไมใชขอมูลลาสุด
เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● เริ่มการอัพเดต  — ดาวนโหลดการอัพเดตที่ใชงานได ใน
การนําเครื่องหมายการอัพเดตที่คุณไมตองการดาวนโหลดออก
ใหเลือกการอัพเดตจากรายการ

● อัพเดตผานทางพีซ ี — อัพเดตอุปกรณของคุณโดยใชพีซี ตัว
เลือกนี้จะแทนที่ตัวเลือก เริ่มการอัพเดต เมื่อมีการอัพเดตที่
สามารถใชไดโดยการใชแอปพลิเคชั่น Nokia Software
Updater PC เทานั้น

● ดูรายละเอียด  — ดูขอมูลการอัพเดต
● ดูประวัติการอัพเดต  — ดูสถานะของการอัพเดตที่ผานมา
● การตั้งคา  — เปลี่ยนการตั้งคา ไดแก จุดเชื่อมตอคาเริ่มตนที่
ใชสําหรับดาวนโหลดการอัพเดต

● ปฏิเสธสทิธิ์  — ดูขอตกลงการอนุญาตใชงานของ Nokia

ฟงกชันการโทร
สายวิดีโอ
การโทรออก
ในการโทรออก ปอนเบอรโทรศัพท รวมถึงรหัสพื้นที่ แลวกดปุม
โทร

เคล็ดลับ:  สําหรับการโทรออกตางประเทศ ใสเครื่องหมาย
+ ซึง่แทนรหัสการโทรออกตางประเทศ และปอนรหัส
ประเทศ รหัสพื้นที่ (ไมตองใสเลข 0 นําหนาแลวแตกรณี)
ตามดวยเบอรโทรศัพท

ในการวางสาย หรือยกเลิกการโทรออก ใหกดปุมวางสาย
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ในการโทรออกโดยใชรายชื่อที่บันทึกไว ใหเปดรายชื่อ พิมพตัว
อักษรตัวแรกของชื่อ เลื่อนไปที่ชื่อ และกดปุมโทร

ในการโทรออกโดยใชบันทึก ใหกดปุมโทรเพื่อด ู20 หมายเลข
ลาสุดที่คุณโทรออกหรือพยายามโทรออก เลื่อนไปยังหมายเลข
หรือชื่อที่ตองการ และกดปุมโทร

ในการปรับระดับเสียงของสายสนทนาที่ใชอยู ใหใชปุมปรับระดับ
เสียง

ในการสลบัจากสายสนทนาเปนสายวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก >
สลับไปสายวิดีโอ โทรศัพทจะยุติสายสนทนาและทําการโทรสาย
วิดีโอไปยังผูรับ

การโทรดวน
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ โทรศพัท > การ
โทร > การโทรดวน
การโทรดวนชวยใหคุณสามารถโทรออกไดโดยการกดปุมตัวเลขที่
ตองการคางไว เมื่ออยูในหนาจอหลัก

ในการเปดใชการโทรดวน เลือก เปด

ในการกําหนดปุมตัวเลขเปนหมายเลขโทรศัพท เลือก  > การ
ตั้งคา > โทรดวน เลื่อนไปยังปุมตัวเลข (2 - 9) บนหนาจอ และ
เลือก ตัวเลอืก > กําหนด เลือกหมายเลขโทรศัพทที่ตองการจาก
รายการรายชื่อ

ในการลบหมายเลขโทรศัพทที่กําหนดใหกับปุมตัวเลข เลื่อนไปยัง
ปุมโทรดวน และเลือก ตัวเลอืก > ลบ

ในการแกไขหมายเลขโทรศัพทที่กําหนดใหกับปุมตัวเลข เลื่อนไป
ยังปุมโทรดวน และเลือก ตัวเลอืก > เปลีย่น

ขอความเสียง
เลือก  > การตั้งคา > โทรศนูย

เมื่อคุณเปดแอปพลเิคชั่นขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) เปนครั้งแรก ระบบจะขอใหคณุปอนหมายเลขของศูนยฝาก
ขอความเสียงของคุณ

เมื่อตองการโทรไปยังศูนยฝากขอความเสียง ใหเลื่อนไปที่ ศูนย
ขอความเสียง แลวเลือก ตัวเลือก > โทรออกศูนยขอความ
เสยีง

เมื่อตองการโทรไปยังศูนยฝากขอความวิดีโอ ใหเลื่อนไปที่ ศนูย
ขอความวิดีโอ แลวเลือก ตัวเลอืก > โทรศนูยขอความวิดีโอ

ในการโทรออกไปยังศูนยขอความในหนาจอหลัก ใหกด 1 คางไว
หรือกด 1 แลวตามดวยปุมโทร เลือกศูนยขอความที่คุณตองการ
โทรไป

ในการเปลี่ยนเบอรโทรศัพทของศูนยขอความ ใหเลือกศูนย
ขอความและ ตัวเลือก > เปลีย่นเบอร

การโทรออกโดยใชเสียง
โทรออกโดยเปลงเสียงพูดชื่อที่จัดเก็บไวในรายชื่อ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิด
ปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในที่ที่มีเสียงดังหรืออยูในสถานการณ
ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียงอยาง
เดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม
1. ในโหมดหนาจอหลัก กดปุมเลอืกดานขวาคางไว ณจะไดยิน

เสียงสัญญาณสั้นๆ และ พูดตอนนี้ จะปรากฏขึน้
2. เปลงเสียงพูดชื่อบุคคลในรายชื่อที่คณุตองการโทรหา หากการ

จดจําเสียงไดผล รายชื่อที่ตรงกับเสียงพูดจะปรากฏ เครื่องจะ
เลนคําสั่งเสียงของรายชื่อที่ตรงกันเปนลําดับแรกในรายการ ถา
คําสั่งเสียงนั้นไมถูกตอง ใหเลื่อนไปที่รายการอื่น
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การประชุมสาย
1. ในการโทรประชุมสาย ใหปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรวม

ประชุม แลวกดปุมโทร
2. เมื่อผูรวมประชุมรับสาย เลือก ตัวเลอืก > โทรออกใหม
3. เมื่อคุณโทรออกไปยังผูรวมประชุมทุกคนแลว เลือก ตัวเลือก >
ประชุม เพื่อรวมสายเขาสูการประชุมสาย

ในการปดเสียงไมโครโฟนของโทรศพัทระหวางการสนทนา ให
เลือก ตัวเลือก > เงียบเสียง

ในการนําผูรวมประชุมออกจากการประชุมสาย ใหเลือก ตัวเลอืก >
ประชุม > ถอนผูรวมสาย และผูรวมประชุมคนนั้น

ในการพูดคุยเปนการสวนตัวกับผูรวมการประชุมสาย ใหเลือก ตัว
เลอืก > ประชุม > สวนตัว และผูรวมประชุมคนนั้น

การรบัสายเรียกเขา
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทร

ในการปฏิเสธสาย ใหกดปุมจบการทํางาน

ในการปดเสียงเรียกเขาแทนที่จะรับสาย ใหเลือก เงียบ

ในกรณีที่คุณกําลังใชสายอยูและเปดใชงานคุณสมบตัิสายเรียก
ซอนแลว (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหกดปุมโทรเพื่อรับ
สายเรียกเขาสายใหม สายแรกจะถูกพักไว เมื่อตองการวางสายที่
สนทนาอยู ใหกดปุมวางสาย

การลงทะเบยีนการโทรและขอมูล
เลือก  > บนัทึก

ในการดูสายที่ไมไดรับ สายที่ไดรับ และสายที่โทรออกลาสุด
เลือก เบอรโทรลาสุด

เคล็ดลับ:  หากตองการดูเบอรที่โทรออก เมื่ออยูในหนาจอ
หลัก กดปุมโทร

ในการดูระยะเวลาโดยประมาณของการโทรออกและรบัในเครื่อง
เลือก เวลาการโทร

ในการดูปริมาณขอมูลที่ถายโอนระหวางการเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพคเก็ต เลือก ขอมูลแพคเก็ต

การตัดเสยีงรบกวนแบบแอคทีฟ
เสียงรบกวนจากสภาพแวดลอมรอบขางจะถูกตัดออกจากเสียงพูด
ของคุณและที่หูฟงแบบแอคทีฟโดยการใชเทคโนโลยีการตัดเสียง
รบกวนแบบไมโครโฟนคู
เสียงรบกวนที่รับเขามาในไมโครโฟนตวัที่สองจะถกูตัดออกจาก
สัญญาณไมโครโฟนหลักที่คุณใชพูด ซึง่จะทําใหการสงสัญญาณ
เสียงพูดในสภาพแวดลอมที่มีเสียงรบกวนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบตัินี้จะเปดใชงานตลอดเวลา
นอกจากนี้ คณุสามารถเปดใชการตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟที่หู
ฟงไดเชนกัน หากตองการเปดใชคุณสมบัตินี้ ใหเลือก  > การ
ตั้งคา > การตั้งคา และ โทรศัพท > การโทร > การตัดเสียง
รบกวน
การตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟจะไมสามารถใชไดหากใชงาน
โหมดแฮนดฟรีหรือลําโพงอยู
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เพื่อการตัดเสียง
รบกวนไดดีที่สุด ควร
ถือโทรศัพทดานที่มี
หูฟงแนบกับหู และ
ใหไมโครโฟนตัว
หลัก (1) อยูตรงกับ
ปากของคุณ อยาบัง
ไมโครโฟนดานหลัง
(2) ของโทรศัพท

สายวิดีโอ
การสนทนาทางวดิีโอ
ในการโทรออก ใหปอนเบอรโทรศัพทหรือเลือกผูรับจากรายการ
ของรายชื่อ และ ตัวเลอืก > โทร > สายวิดีโอ เมื่อสายวิดีโอเริ่ม
ตน กลองของโทรศัพทจะถูกเปดใชงาน หากมีการใชงานกลองอยู
แลว เครื่องจะปดใชงานการสงวิดีโอ หากผูรับของสายนั้นไม
ตองการสงวิดีโอกลับมายังคุณ จะมีการแสดงภาพนิ่งแทน ในการ
กําหนดภาพนิ่งที่สงจากโทรศัพทของคุณไปแทนวิดีโอ ใหเลือก

 > การตั้งคา > การตั้งคา และ โทรศัพท > การโทร >
รูปภาพในสายวิดีโอ

ในการยกเลิกการสงเสียง วิดีโอ หรือวิดีโอและเสียง ใหเลือก ตัว
เลอืก > ไมใชงาน > การสงเสยีง, การสงวิดีโอ หรือ การสง
วิดีโอและเสยีง

ในการปรับระดับเสียงของสายวิดีโอที่ใชอยู ใหใชปุมปรับระดับ
เสียง

ในการใชลําโพง ใหเลือก ตัวเลือก > ใชงานลําโพง ในการปด
เสียงลําโพงและใชหูฟง ใหเลือก ตัวเลอืก > ใชงานหูฟงในตัว

ในการสลบัตําแหนงของภาพ เลือก ตัวเลอืก > เปลี่ยนลําดับ
ภาพ

ในการซูมรูปภาพบนหนาจอ เลือก ตัวเลอืก > ยอ/ขยาย และ
เลื่อนขึน้หรือลง

ในการยุติสายวิดีโอ และโทรสายสนทนาไปยังผูรับคนเดียวกัน ให
เลือก ตัวเลือก > สลับไปสายสนทนา

การรับสายหรอืปฏิเสธไมรบัสายการสนทนาทาง
วดิีโอ
เมื่อมีสายสนทนาทางวิดีโอ  จะปรากฏขึน้

หากตองการรับสายสนทนาทางวิดีโอ กดปุมโทรออก ยอมใหสง
ภาพวิดีโอใหผูโทร? จะปรากฏขึ้น หากตองการเริ่มตนสงภาพ
วิดีโอสด เลือก ใช

หากคุณไมเปดใชการสนทนาทางวิดีโอ คณุจะไดยินเฉพาะเสียง
ของผูโทรมาเทานั้น หนาจอสีเทาจะปรากฏแทนภาพวิดีโอ หาก
ตองการแทนที่หนาจอสีเทาดวยภาพนิ่งซึง่ถายโดยกลองจาก
โทรศัพทของคุณ เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ
โทรศัพท > การโทร > รูปภาพในสายวิดีโอ

หากตองการจบการสนทนาทางวิดีโอ ใหกดปุมจบการทํางาน

การตั้งคาการโทร
การตั้งคาการโทร
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ โทรศพัท > การโทร
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
● สง ID ผูโทรเขาของฉัน  — แสดงเบอรโทรศัพทของคุณแก
ปลายสายที่โทร

● สายเรียกซอน  — ตัง้เครื่องใหแจงใหคุณทราบเมื่อมีสายเรียก
เขาขณะที่คณุกําลงัสนทนา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● ปฏิเสธสายดวยขอความ  — ปฏเิสธสาย และสงขอความตัว
อักษรไปยังผูโทร
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● ขอความปฏิเสธ  — เขยีนขอความตวัอักษรมาตรฐานที่สงเมือ่
คุณปฏเิสธไมรับสาย

● วิดีโอตัวเองในสายที่รับ  — อนุญาตหรือปฏิเสธการสงวิดีโอ
ระหวางการสนทนาทางวิดีโอจากเครื่องของคุณ

● รูปภาพในสายวิดีโอ  — แสดงภาพนิ่งหากไมมีการสงวิดีโอใน
ระหวางที่มีการสนทนาทางวิดีโอ

● โทรซ้ําอัตโนมัติ  — ตั้งใหเครื่องของคุณพยายามตอสายใหม
อีก 10 ครั้งหากการตอสายครั้งแรกไมสําเร็จ หากตองการหยุด
ใชการเรียกซ้ําอัตโนมัต ิใหกดปุมวางสาย

● แสดงเวลาการโทร  — แสดงระยะเวลาสนทนาระหวางการ
สนทนา

● สรุปหลังโทรออก  — แสดงระยะเวลาสนทนาหลังการสนทนา
● การโทรดวน  — เรียกใชการโทรดวน
● รับไดทุกปุม  — เรียกใชรับไดทุกปุม
● การตัดเสียงรบกวน  — เปดใชการยกเลิกเสียงรบกวน
● คนหารายชื่อ  — เปดใชงานการคนหารายชื่อในหนาจอหลกั

การโอนสาย
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ โทรศัพท > การโอน
สาย
โอนสายเรียกเขาไปที่ศูนยฝากขอความเสียงของคุณหรือไปที่
เบอรโทรศัพทอื่น หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผู
ใหบริการ
เลือกประเภทของสายที่จะโอนจากตัวเลือกตอไปนี้:
● สายสนทนาทั้งหมด หรือ สายแฟกซทั้งหมด — โอนสาย
สนทนาและสายแฟกซเขาทั้งหมด คุณไมสามารถรับสายได
เปนการโอนสายไปยังหมายเลขอื่นเทานั้น

● ถาไมวาง  — โอนสายเรียกเขาหากคุณกําลังใชสาย
● ถาไมตอบรับ  — โอนสายเรียกเขาหลังจากที่โทรศัพทดังตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว เลือกระยะเวลาที่โทรศัพทดังกอนการ
โอนสาย

● ถาไมอยู  — โอนสายเมื่อปดโทรศัพทหรืออยูนอกเครือขายที่
ใหบริการ

● ถาไมพบ  — โอนสายหากคุณกําลังใชสาย ไมรับสาย หรือปด
เครื่องหรืออยูนอกพื้นที่ใหบริการของเครือขาย

ในการโอนสายไปยังศูนยขอความเสียง ใหเลือกประเภทการโทร
ตัวเลือกการโอน และ ตัวเลือก > ใชงาน > ไปยังศนูยขอความ
เสยีง

ในการโอนสายไปยังเบอรโทรศัพทอื่น เลือกประเภทการโทร ตัว
เลือกการโอน และ ตัวเลอืก > ใชงาน > ไปยังหมายเลขอื่น
ปอนเบอรโทรศัพท หรือเลือก คนหา เพื่อเรียกดูเบอรโทรศัพทที่
จัดเก็บไวในรายชื่อ

ในการตรวจสอบสถานะการโอนปจจุบัน เลื่อนไปยังตัวเลือกการ
โอน และเลือก ตัวเลือก > ตรวจสอบสถานะ

ในการยุติการโอนสาย เลื่อนไปยังตัวเลือกการโอน และเลือก ตัว
เลอืก > ยกเลิก

การจํากัดการโทร
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ โทรศัพท > จํากัด
การโทร
คุณสามารถจํากัดการโทรที่สามารถโทรออกหรอืรับดวยอุปกรณนี้
ได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากตองการเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งคา คุณตองใชรหัสระบบจากผูใหบรกิารของคุณ การจํากัดการ
โทรมีผลกับการโทรทุกประเภท
หากตองการจํากัดการโทร ใหเลือกจากรายการตอไปนี้
● สายโทรออก  — ปองกันการใชโทรศัพทของคุณโทรสาย
สนทนาออก

● สายเรียกเขา  — ปองกันสายเรียกเขา
● สายตางประเทศ  — ปองกันการโทรออกไปยังตางประเทศ
หรือภมูิภาคอื่น
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● สายเรียกเขาเมื่ออยูตางประเทศ  — ปองกันสายเรียกเขาเมื่อ
อยูนอกประเทศของคุณ

● สายตางประเทศยกเวนบานเกิด  — ปองกันการโทรไปยัง
ตางประเทศหรือภูมิภาคอื่น แตอนุญาตการโทรไปยังประเทศ
ของคุณ

หากตองการตรวจสอบสถานะการจํากัดสายสนทนา ใหเลือกตัว
เลือกการจํากัดการโทร และ ตัวเลือก > ตรวจสอบสถานะ

หากตองการยกเลิกการจํากัดสายสนทนาทั้งหมด ใหเลือกตัวเลือก
การจํากัดการโทรและ ตัวเลือก > ยกเลกิการจํากัดทั้งหมด

ในการเปลี่ยนรหัสผานที่ใชสําหรับการจํากัดสายสนทนา สาย
โทรสาร และสายขอมูล ใหเลือก ตัวเลอืก > แกไขรหัสระบบ
ปอนรหัสปจจุบัน จากนั้นปอนรหัสใหมสองครัง้ รหัสระบบตองมี
ความยาวสี่หลัก ติดตอขอรายละเอียดจากผูใหบริการของคณุ

การตั้งคาเครือขาย
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ โทรศพัท > เครือ
ขาย

ในการเลือกโหมดเครือขาย เลือก โหมดระบบ และ โหมดคู,
UMTS หรือ GSM หากคุณใชโหมดคู โทรศัพทจะสลับไปมาระหวาง
เครือขายโดยอัตโนมัติ

เคลด็ลับ: การเลือก UMTS ชวยใหถายโอนขอมูลไดรวดเร็ว
ขึน้ แตจะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น และลดอายุ
การใชงานของแบตเตอรี่ ในภูมิภาคที่ใกลกับเครือขาย GSM
และ UMTS การเลือก โหมดคู อาจทําใหการสลับระหวาง
สองระบบเครือขายรวดเร็วมาก ซึง่ทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน
แบตเตอรี่มากขึน้เชนกัน

ในการเลือกผูใหบริการ เลือก การเลอืกระบบ และ เลอืกเอง เพื่อ
เลือกจากเครือขายที่มีอยู หรือ อัตโนมัติ เพื่อตั้งใหเครื่องเลือก
เครือขายโดยอัตโนมัติ

ในการตั้งใหโทรศัพทแสดงสัญลักษณเมื่อมกีารใชงานในเครือขาย
Microcellular Network (MCN) ใหเลือก แสดงขอมูลระบบ >
เปด

วิดีโอแชร
ขอกาํหนดมุมมองรวม
การแบงปนวิดีโอจําเปนตองใชการเชื่อมตอแบบ 3G สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับบริการ ความพรอมของเครือขาย 3G และคาบริการที่
เกี่ยวของกับการใชบริการนี้ โปรดติดตอผูใหบริการ
ในการใชมุมมองรวม คุณตองปฏบิัติดังนี้:
● ตรวจดูใหแนใจวามีการตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคลใหกับ
โทรศัพทของคุณแลว

● ตรวจดูใหแนใจวาคณุไดเชื่อมตอกับ 3G อยู และอยูภายในพื้นที่
ใหบริการของเครือขาย 3G หากคุณเคลื่อนยายออกจากเครือ
ขาย 3G ในระหวางเซสชันการรวมมองวิดีโอ การรวมมองจะหยุด
ขณะที่การโทรของคุณจะดําเนินการตอ

● ตรวจดูใหแนใจวาทั้งผูสงและผูรับไดลงทะเบียนเพื่อใชงาน
เครือขาย 3G แลว หากคุณเชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขาสูเซสชัน
การรวมมอง และผูรับไมไดอยูในพื้นที่ครอบคลุมของเครือขาย
3G ไมไดติดตั้งคณุสมบตัิการรวมมองวิดีโอไว หรือไมไดตั้งคา
การเชื่อมตอระหวางบุคคลไว ผูรับจะไมไดรับคําเชิญ อยางไร
ก็ตาม คณุจะไดรับขอความแสดงขอผิดพลาดซึง่แสดงวาผูรบั
ไมสามารถรับคําเชิญได

การรวมมองวดิีโอสดและคลิปวิดีโอ
ในระหวางใชสายสนทนา ใหเลือก ตัวเลอืก > รวมมองวิดีโอ
1. ในการรวมมองวิดีโอสดขณะสนทนา ใหเลือก วิดีโอสด

ในการรวมมองวิดีโอคลิป ใหเลือก วิดีโอคลิป แลวเลือกคลิปที่
คุณตองการรวมมอง
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คณุอาจจําเปนตองแปลงวิดีโอคลิปเปนรูปแบบที่เหมาะสม
สําหรับการรวมมอง หากโทรศัพทของคุณแจงใหคุณทราบวา
ตองแปลงไฟลวิดีโอคลิป ใหเลือก ตกลง โทรศัพทของคุณ
ตองมีตัวตัดตอวิดีโอเพื่อใหการแปลงไฟลทํางานได

2. หากผูรับมีที่อยู SIP หลายแหงหรือมีเบอรโทรศัพทที่มีรหัส
ประเทศนําหนาจัดเก็บไวในรายชื่อ ใหเลือกที่อยูหรือเบอรโทร
ที่ตองการ หากยังไมมีที่อยู SIP หรือเบอรโทรศัพทของผูรับ ให
ปอนที่อยู SIP หรือเบอรโทรศัพทของผูรับพรอมรหัสประเทศ
และเลือก ตกลง เพื่อสงคําเชิญ โทรศัพทของคุณจะสงคําเชิญ
ไปยังที่อยู SIP
การรวมมองจะเริม่ขึ้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อผูรับตอบรับคําเชิญ
ตัวเลือกขณะแบงดูวิดีโอ

   ยอ/ขยายวิดีโอ (ใชไดเฉพาะผูสงเทานั้น)

   ปรับความสวาง (ใชไดเฉพาะผูสงเทานั้น)

 หรือ   ปดเสียงหรือเปดเสียงไมโครโฟน

 หรือ   เปดและปดเสียงลําโพง

 หรือ   พักและเริ่มมุมมองรวมตอ

   สลับเปนโหมดภาพเต็มจอ (ใชไดเฉพาะผูรับเทานั้น)

3. ในการหยุดเซสชันการรวมมอง เลือก หยุด หากตองการวาง
สายสนทนา ใหกดปุมวางสาย เมื่อคุณวางสาย มุมมองรวมจะ
สิ้นสุดลงดวย

ในการจัดเก็บวิดีโอสดที่คุณรวมมอง ใหเลือก ใช เมื่อมีขอความ
ถาม โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบเกี่ยวกับตําแหนงของวิดีโอที่จัด
เก็บ ในการกําหนดที่ตั้งหนวยความจําที่ตองการ ใหเลือก  >
การตั้งคา > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ > มุมมองรวม >
ความจําที่จัดเก็บที่เลือก

หากคุณเขาใชงานแอปพลิเคชั่นอื่นขณะที่รวมมองวิดีโอคลิป การ
รวมมองจะถูกพักไวชั่วคราว หากตองการกลับไปที่หนาจอมุมมอง
รวม แลวรวมมองตอ ในหนาจอหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > ทําตอ

เพลง
นอกจากนี้ คุณยังสามารถฟงเพลงและเอพิโซดตางๆ ของพอด
แคสตไดเมื่อเปดใชรูปแบบออฟไลน โปรดดูที “รูปแบบออฟไลน” 
หนา 13

เครื่องเลน
เลือก  > แอปพลฯิ > เครื่องเลน
คุณสามารถเลนไฟลเพลง รวมทั้งสรางและฟงรายการเลนไดดวย
เครื่องเลน เครื่องเลนสนับสนุนรูปแบบไฟลตางๆ เชน MP3 และ AAC

การเลนเพลงหรือเอพโิซดของพอดแคสต
ในการเพิ่มเพลงและพอดแคสตที่มีอยูทั้งหมดลงในคลังเพลง
เลือก ตัวเลือก > รีเฟรชคลัง

ในการเลนเพลงหรือเอพิโซดของพอดแคสต เลือกประเภทที่
ตองการ และเพลงหรือเอพิโซดของพอดแคสต

ในการหยุดเลนชั่วคราว ใหกดปุมเลื่อน หากตองการเริ่มเลนตอ ให
กดปุมเลื่อนอีกครั้ง หากตองการหยุดเลน ใหเลื่อนลง

ในการกรอไปขางหนาหรือกรอกลับอยางรวดเร็ว ใหกดปุมเลื่อนไป
ทางขวาหรือซายคางไว
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ในการขามไปยังเพลงถัดไป ใหเลื่อนไปทางขวา ในการกลับไปยัง
จุดเริ่มตนของเพลง ใหเลื่อนไปทางซาย ในการขามไปยังเพลง
กอนหนา เลื่อนไปทางซายอีกครั้งภายใน 2 วินาที หลังจากที่เพลง
หรือพอดแคสตเริ่มเลน

ในการแกไขแบบเสียงของการเลนเพลง เลือก ตัวเลอืก > 
อีควอไลเซอร

ในการแกไขคาสมดุลและภาพสเตอริโอ หรือในการเพิ่มคุณภาพ
เสียงเบส เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาเสยีง

ในการดูภาพจังหวะขณะเลน ใหเลือก ตัวเลอืก > แสดงภาพ
จังหวะ

ในการกลับสูหนาจอหลกัและปลอยใหเครื่องเลนเลนอยูเปนพื้น
หลัง กดปุมวางสาย

การพดูแลวเลน
คณุจะสามารถเริ่มเลนเพลงที่คุณตองการไดโดยพูดชื่อศิลปน
เปนตน

การเลนเพลง
1. หากตองการเปดใชงานแอปพลิเคชั่นพูดแลวเลน ใหกด * 

คางไว
2. เมื่อคุณใชแอปพลิเคชั่นพูดแลวเลนเปนครั้งแรก และหลังจาก

ที่ดาวนโหลดเพลงใหมลงในโทรศัพทแลว หากตองการ
อัพเดตคําสั่งเสียง ใหเลือก ตัวเลือก > รีเฟรช

3. เมื่อมีสัญญาณเสียงดังขึน้ ใหพูดชื่อศิลปน, ชื่อศิลปนและชื่อ
เพลง, ชื่ออัลบั้ม หรอืชื่อรายการเลน ถือโทรศัพทใหหางจาก
ปากของคุณประมาณ 20 ซม. (8 นิ้ว) และพูดออกมาตามปกติ
อยาใหมือของคุณบังไมโครโฟนของโทรศัพท

คําสั่งเสียงจะเปนไปตามเมตะดาตา (ชื่อศิลปนและชื่อเพลง) ของ
เพลงในโทรศัพทของคุณ รองรับเสียงพูดสองภาษาตอไปนี้ ภาษา
อังกฤษและภาษาที่คุณเลือกไวเปนภาษาของโทรศัพท ภาษา

เขียนของเมตะดาตาเพลงตองตรงกับภาษาอังกฤษหรือภาษาของ
เครื่องที่คุณเลือกไว

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คณุยังสามารถเปดแอปพลิเคชั่นพูด
แลวเลนไดโดยเลือก  > แอปพลิฯ > คนหาเพลง
เคล็ดลับ: ในการปรับปรงุความแมนยําในการคนหา ใหใช
คําสั่งเสียงในการโทรออก ตัวหมุนโทรศัพทจะปรับระบบให
เขากับเสียงของคุณและยังนํามาใชในการคนหาเพลงอีก
ดวย

การโอนเพลงจากคอมพวิเตอร
1. ตรวจสอบดูวามีการดหนวยความจําที่ใชงานรวมกันไดใสไวใน

เครื่องแลว
2. เชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับเครื่องพีซีโดยใชการเชื่อมตอ

Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB ที่ใชงานรวมกันได หาก
คุณกําลังใชสายเคเบิลขอมูล USB ใหเชื่อมตอกับโทรศัพทของ
คุณกอน จากนั้นเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร

3. หากคุณกําลังใชสายเคเบิลขอมูล USB ใหเลือก ถายโอนสื่อ
เปนโหมดการเชื่อมตอ

หากคุณเลือก ถายโอนสือ่ เปนโหมดการเชื่อมตอ คุณสามารถใช
Windows Media Player เพื่อซงิโครไนซเพลงระหวางเครื่องของ
คุณกับพีซี

วิทยุ FM

การฟงวิทยุ
เลือก  > แอปพลฯิ > วิทยุ

คุณภาพของเสียงวิทยุที่ออกอากาศจะขึ้นอยูกับคลืน่สถานีวิทยุที่
ครอบคลุมในพื้นที่นั้นๆ
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คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาขณะฟงวิทยุได โดยใน
ขณะที่มีสายสนทนาอยู เครื่องจะปดวิทยุกอน

ในการเริ่มคนหาสถานี ใหกดปุมเลื่อนไปทางซายหรือขวาคางไว

หากคุณจัดเก็บสถานีวิทยุเอาไวในเครื่องแลว เมื่อตองการไปยัง
สถานีที่จัดเก็บไวถัดไปหรือกอนหนา ใหกดปุมเลื่อนเบาๆ ไปทาง
ซายหรือขวา

ในการปรบัระดับความดังของเสียง ใหเลื่อนขึน้หรือลง
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้

● จัดเก็บสถานี  — บันทึกสถานีวิทยุที่คุณคนหาไดในขณะนั้นลง
ในรายการสถานีวิทยุของคุณ

● สถานี  — เปดรายการสถานีที่จัดเก็บของคุณ
● ไดเรกทอรีสถานี  — ดูสถานีวิทยุที่มีใหเลือกตามสถานที่ตั้ง

(บริการเครือขาย)
● หาคลืน่โดยผูใช  — เปลี่ยนความถี่ดวยตนเอง
● ใชงานลําโพง  — ฟงวิทยุโดยใชลําโพง
● เลนเปนพื้นหลัง  — กลับไปยังหนาจอหลักขณะที่กําลังฟงวิทยุ
เอฟเอ็มอยูในพื้นหลัง

การจัดตําแหนง
เกี่ยวกับ GPS
Global Positioning System (GPS) ดําเนินการโดยรัฐบาลของ
สหรัฐอเมริกา ซึง่เปนผูรับผิดชอบความถูกตองแมนยําและการ
บํารุงรักษาแตเพียงผูเดียว ความถูกตองแมนยําของขอมูลระบุ
ตําแหนงสามารถไดรับผลกระทบจากการปรับดาวเทียม GPS ที่
กระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบาย
GPS ฝายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรมการวางแผน
เพื่อการนํารองระบบวิทยุแหงรัฐบาลกลาง ความถูกตองแมนยํายัง
อาจไดรับผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณิตที่ไมมีประสิทธิภาพ
ของดาวเทียมดวย ความพรอมใชประโยชนและคุณภาพของ
สัญญาณ GPS จะไดรับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่ง
กีดขวางตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ บริเวณในอาคารหรือชั้น
ใตดินอาจไมมีสัญญาณ GPS และสัญญาณอาจออนลงเมื่อผานวัสดุ
ตางๆ เชน คอนกรีตหรือโลหะ
GPS ไมสามารถนํามาใชเพื่อวัดตําแหนงที่ตั้งอยางละเอียดแมนยํา
ได และคุณไมควรใชขอมูลที่ตัง้จากเครื่องรับ GPS และเครือขาย
วิทยุเซลลูลารเพียงอยางเดียวเพื่อหาตําแหนงและนําทาง

มเิตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิด
พลาดในการปดเศษ ความถูกตองแมนยําอาจไดรับผลกระทบจาก
คุณภาพและบริการของสัญญาณ GPS
ขอมูลจุดพิกัดตางๆ ใน GPS จะแสดงโดยใชระบบพิกัด WGS-84
สากล คณุสมบัติขอมูลจุดพิกัดที่มีใหอาจแตกตางกันไปตาม
ภูมิภาค

GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS)
โทรศัพทของคุณรองรับฟงกชัน GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS)
A-GPS จําเปนตองใชการสนับสนุนของเครือขาย
Assisted GPS (A-GPS) ใชเพื่อดึงขอมูลชวยเหลือผานทางการเชื่อม
ตอชุดขอมูล ซึง่ชวยในการคํานวณพิกัดของตําแหนงที่ตั้งใน
ปจจุบันของคุณ เมื่อเครื่องของคุณกําลงัรับสัญญาณจากดาวเทียม
เมื่อคุณเปดใช A-GPS โทรศัพทจะรับขอมูลดาวเทียมที่มีประโยชน
จากเซิรฟเวอรขอมูลสนับสนุนผานระบบเครือขายเซลลูลาร ดวย
ความชวยเหลือจากขอมลูสนับสนุน โทรศัพทจะไดรับตําแหนง GPS
ไดรวดเร็วยิ่งขึน้
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โทรศัพทจะไดรับการกําหนดคามาลวงหนาใหใชบริการ Nokia 
GPS ในกรณีที่ไมมีการตั้งคา A-GPS เฉพาะจากผูใหบริการ ขอมูล

สนับสนุนจะถูกดึงจากเซิรฟเวอรบริการ Nokia A-GPS เมื่อจําเปน
เทานั้น
หากตองการปดใชงานบริการ A-GPS ใหเลือก  > การตั้งคา >
เชื่อมตอ > ขอมูล GPS และ ตัวเลือก > การตั้งคาการจัด
ตําแหนง > วิธีจัดตําแหนง > GPS แบบชวยเหลือ > ตัว
เลอืก > ไมใชงาน
คณุจะตองกําหนดจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในโทรศัพทกอนเพื่อดึง
ขอมูลสนับสนุนจากบริการ Nokia A-GPS ผานการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ต คณุสามารถกําหนดจดุเชื่อมตอสําหรับ A-GPS ไดในการ
ตั้งคาการจัดตําแหนง เฉพาะจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเทานั้นที่นํา
มาใชได เครื่องจะขอใหคุณเลือกจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเมื่อคุณ
ใช GPS เปนครั้งแรก

แผนที่
 เลือก  > แผนที่

เมื่อใชแผนที่ คุณจะเห็นตําแหนงปจจุบันของคุณในแผนที่ สามารถ
เรียกดูแผนที่ของเมืองและประเทศตางๆ รวมทั้งคนหาที่อยูและ
สถานที่ที่นาสนใจได คุณยังสามารถวางแผนเสนทาง หาคูมือ
นําทางขณะขบัรถและขณะเดินเทา หากคุณบนัทึกสถานที่โปรด
และเสนทางของคุณไปยังบัญชี Nokia ของคุณ คุณจะสามารถจัด
เรียงไวในชุดสะสม และซงิโครไนซรายการที่บันทึกไวระหวาง
โทรศัพทมือถือของคุณและบริการอินเทอรเน็ตแผนที่ Ovi
คณุยังสามารถดขูอมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ การจราจร กิจกรรม
การเดินทาง หรือรายละเอียดสถานที่อื่นๆ หากมีบริการนี้ในประเทศ
หรือภมูิภาคของคุณ
เมื่อคุณใชแผนที่ครั้งแรก คุณอาจตองเลือกจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตเพื่อดาวนโหลดแผนที่

เมื่อคุณเชื่อมตอกับขอมูลที่ใชงานอยูและเรียกดูแผนที่บนหนาจอ
ระบบจะดาวนโหลดแผนที่ใหมโดยอัตโนมัติ หากคุณเรียกดูบริเวณ
ที่ไมครอบคลุมในแผนที่ที่ไดดาวนโหลดมาแลว นอกจากนี้คุณยัง
สามารถใชซอฟตแวร Nokia Map Loader PC ดาวนโหลดแผนที่ ใน
การติดตั้ง Nokia Map Loader ในคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได ไปที่
www.nokia.com/maps

หมายเหตุ: การดาวนโหลดเนื้อหา เชน แผนที่, ภาพจาก
ดาวเทียม, ไฟลเสียง, คูมือหรือขอมูลจราจรอาจทําใหมีการสง
ขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เคล็ดลับ: หากไมตองการเสียคาบริการถายโอนขอมูล คุณ
สามารถใชแผนที่ไดโดยไมตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต และ
เรียกดูแผนที่ที่จัดเก็บไวในเครื่องหรือการดหนวยความจํา
หากมี เมื่อคุณใชแผนที่ไดโดยไมไดเชื่อมตออินเทอรเน็ต
บริการบางอยางจะไมสามารถใชได

การทําแผนที่เกือบทั้งหมดนั้นจะไมถูกตองแมนยําและไมเสร็จ
สมบูรณในบางอาณาเขต โปรดอยาเชื่อถือตอแผนที่ที่คุณ
ดาวนโหลดมาเพื่อใชในโทรศัพทนี้เพียงอยางเดยีวเทานั้น
เนื้อหา เชน ภาพจากดาวเทียม คูมือ ขอมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ
และจราจร รวมทั้งบริการที่เกี่ยวของสรางขึน้โดยบริษัทอื่นที่ไม
เกี่ยวของกับ Nokia เนื้อหาบางอยางอาจไมถูกตองแมนยําและไม
สมบูรณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมในการใหบริการ คุณจึงไมควร
อางอิงเนื้อหาที่กลาวมาขางตนและบริการที่เกี่ยวของเพียงอยาง
เดียว
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นแผนที่ใน
โทรศัพทของคุณ โปรดไปที่ www.nokia.com/support

สถานที่
ดวยแอปพลิเคชั่นสถานที ่คณุจะสามารถจัดเก็บขอมลูตําแหนง
ของสถานที่เฉพาะลงในโทรศัพทได คุณสามารถจัดเรียงตําแหนง
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ที่จัดเก็บไวเปนประเภทตางๆ เชน ธุรกิจ และเพิ่มขอมูลอื่นๆ เชน ที่
อยู ใหกับตําแหนงนั้นได คุณสามารถใชสถานที่ที่จัดเก็บไวกับ

พลิเคชั่นที่ใชงานรวมกันได เชน ขอมูล GPS
เลือก  > แอปพลฯิ > สถานที่
พิกัดใน GPS จะแสดงโดยใชระบบพิกัดสากล WGS-84
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ตําแหนงใหม  — สรางสถานที่ใหม ในการสรางคําขอระบุ
ตําแหนงสําหรับตําแหนงปจจบุันของคุณ ใหเลือก ตําแหนง
ปจจุบนั ในการเลือกตําแหนงจากแผนที่ เลือก เลือกจาก
แผนที่หากตองการปอนขอมูลตําแหนงดวยตนเอง ใหเลือก
ปอนโดยผูใช

● แกไข  — แกไขหรือเพิ่มขอมูลใหกับสถานที่ที่จัดเก็บไว (เชน
ที่อยู)

● เพิ่มไปที่ประเภท  — เพิ่มสถานที่ไปยังประเภทในสถานที่
เลือกประเภทที่คุณตองการเพิ่มสถานที่

● สง  — สงสถานที่หนึ่งหรือหลายแหงไปยังอุปกรณที่ใชรวมกัน
ได สถานที่ที่ไดรับจะอยูในโฟลเดอรถาดเขาในแอปพลิเคชั่
ขอความ

คณุสามารถจัดเรียงสถานที่ของคุณลงในประเภทที่กําหนดไวลวง
หนา รวมทั้งสรางประเภทใหมได ในการแกไขและสรางประเภท
สถานที่ใหม เปดแท็บประเภท และเลือก ตัวเลือก > แกไข
ประเภท

ขอมูล GPS
ตัวแนะนําเสนทาง
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > ขอมูล GPS และ การนํา
ทาง
เริ่มใชงานตัวแนะนําเสนทางกลางแจง หากเริ่มใชงานภายใน
อาคาร ตัวรับ GPS อาจไมสามารถรับขอมูลสําคัญจากดาวเทียมได

ตัวแนะนําเสนทางจะใชเข็มทิศที่ปรับหมุนไดบนหนาจอของเครื่อง
ลูกบอลสีแดงแสดงทิศทางของปลายทาง และระยะทางโดย
ประมาณจะแสดงอยูภายในวงแหวนของเข็มทิศ
ตัวแนะนําเสนทางไดรับการออกแบบใหแสดงเสนทางที่มรีะยะสั้น
ที่สุดและตรงไปที่ปลายทางนั้นมากที่สุด โดยวัดในแนวเสนตรง สิ่ง
กีดขวางในเสนทาง เชน อาคาร และลักษณะทางธรรมชาต ิจะถูก
ละเวน คาความสูงตางๆ จะไมนํามาคิดในการคํานวณระยะทาง ตัว
แนะนําเสนทางจะทํางานเมือ่คุณเคลื่อนยายตําแหนง

ในการตั้งปลายทางของการเดินทาง เลือก ตัวเลือก > ตั้งปลาย
ทาง และสถานที่เปนปลายทาง หรือปอนคาพิกัดเสนรุงและเสน
แวง

ในการลบปลายทางที่ตั้งไวสําหรับการเดินทางของคุณออก เลือก
หยุดการนําทาง

การดึงขอมูลระบุตําแหนง
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > ขอมูล GPS และ
ตําแหนง
ในหนาจอตําแหนง คุณสามารถดขูอมูลระบุตําแหนงของตําแหนง
ที่อยูปจจุบันของคุณ ขอมูลระบุตําแหนงโดยประมาณจะปรากฏ
หากตองการจัดเก็บตําแหนงปจจุบันเปนสถานที่ เลือก ตัวเลอืก >
บันทึกตําแหนง สถานที่เปนตําแหนงที่จัดเก็บไวพรอมกับขอมูล
เพิ่มเติม และใชในแอปพลิเคชั่นอื่นที่ใชรวมกันได อีกทั้งสามารถ
ถายโอนระหวางอุปกรณที่ใชรวมกันได

เครือ่งวัดการเดินทาง
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > ขอมูล GPS และ ระยะ
เดินทาง
มเิตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิด
พลาดในการปดเศษ ความถูกตองแมนยําอาจไดรับผลกระทบจาก
คุณภาพและบริการของสัญญาณ GPS
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ในการเปดหรือปดการคํานวณระยะทางในการเดินทาง เลือก ตัว
เลอืก > เริ่ม หรือ หยุด คาที่คํานวณจะยังคงปรากฏบนหนาจอ ใช
ฟงกชันนี้ภายนอกอาคารเพื่อใหรับสัญญาณ GPS ไดดีกวา
ในการตั้งระยะทางและเวลาในการเดินทาง รวมทั้งความเร็วเฉลี่ย
และความเร็วสูงสุดไปที่ศูนย และเริ่มตนการคํานวณใหม เลือก ตัว

เลอืก > รีเซ็ต ในการตัง้มาตรวัดระยะทางการเดินทางและเวลา
ทั้งหมดไปที่ศูนย เลือก รีสตารท

การเขียนขอความ
ระบบปอนตวัอกัษรแบบปกติ

 ระบุถึงระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ

 และ  จะระบุถึงตวัอักษรพิมพใหญและพิมพเล็ก
 ระบุถึงการขึน้ตนประโยคโดยที่ตัวอักษรตัวแรกของประโยค

จะเขียนโดยใชตัวอักษรพิมพใหญสวนตวัอักษรที่เหลือในประโยค
จะเขียนโดยใชตัวอักษรพิมพเล็กโดยอัตโนมัติ  ระบุถึงโหมด
ตัวเลข

ในการเขียนตัวอักษรดวยปุมกด ใหกดปุมตัวเลข 2-9 ซ้ําๆ จนกวา
ตัวอักษรที่ตองการจะปรากฏขึ้น โดยปุมตัวเลขแตละปุมจะมีตัว
อักษรที่ใชงานไดอยูมากกวาที่ระบุไวบนปุมนั้นๆ หากตัวอักษรถัด
ไปอยูในปุมเดียวกับตัวอักษรที่แสดง ใหรอจนกวาเคอรเซอรจะ
ปรากฏขึน้ และปอนตัวอักษรนั้น

เมื่อตองการปอนตัวเลข ใหกดปุมตวัเลขที่ตองการคางไว

เมื่อตองการสลับระหวางแบบและโหมดตัวอักษรตางๆ ใหกดปุม #

หากตองการลบตัวอักษร ใหกดปุมลาง กดปุมลางคางไวเพื่อลบ
มากกวาหนึ่งตัวอักษร

ในการปอนเครื่องหมายวรรคตอนที่ใชสวนใหญ ใหกด 1 ซ้ําๆ
จนกวาเครื่องหมายวรรคตอนที่ตองการจะปรากฏขึน้

ในการเพิ่มอักขระพิเศษ ใหกดปุม * คางไว

หากตองการเวนวรรค ใหกดปุม 0 ในการขึน้บรรทัดใหม ใหกดปุม
0 สามครั้ง

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
1. ในการเปดหรือปดใชงานระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ กด #

สองครั้งอยางรวดเร็ว การดําเนินการดังกลาวจะเปดหรือปดใช
งานระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิของตวัแกไขทั้งหมดใน
โทรศัพท  แสดงวาระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติเปดใช
งานแลว

2. ในการเขยีนคําที่ตองการ ใหกดปุม 2-9 กดแตละปุมเพียงครั้ง
เดียวสําหรับแตละตัวอักษร

3. เมื่อคุณเขียนคําเสร็จแลว และคําดังกลาวถูกตองแลว ใหเลื่อน
ไปทางขวาเพื่อยืนยัน หรือกด 0 เพื่อใสเวนวรรค
หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกด * ซ้ําๆ เพื่อดคูําที่ตรงกันใน
พจนานุกรม
หากมีอักขระ ? แสดงตอจากคํานั้นๆ แสดงวาคําที่คุณตองการ
เขียนไมมีอยูในพจนานุกรม ในการเพิ่มคําลงในพจนานุกรม
เลือก สะกด ปอนคํา (ไมเกิน 32 ตัวอักษร) โดยใชการปอน
ขอความแบบเดิม และเลือก ตกลง คําจะเพิ่มลงในพจนานุกรม
เมื่อพจนานุกรมเต็ม คําใหมจะไปแทนที่คําที่เพิ่มไวที่เกาที่สุด
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เขยีนคําประสมสวนแรก เลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขยีนคํา
ประสมสวนที่สอง ในการเขียนคําประสมใหครบถวน กด 0 เพื่อใส
เวนวรรค

การปอนขอความภาษาไทย
ในการเขียนขอความภาษาไทย เชน ขอความตัวอักษร ใหเลือกการ
รับสงขอความในเมนู และเลือกเพื่อสรางขอความตัวอักษรใหม
เลือกหนาตางขอความ และ ตัวเลอืก > ภาษาที่ใชเขียน และ
ภาษาไทย ไอคอน  จะปรากฏ

ตัวอยางเชน ในการเขยีนคําวา "คิดถึง U ;-)" ใหทําตามขัน้ตอนดังนี้
1. กด 1 สี่ครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร ค
2. กด * คางไว เลื่อนไปทางขวาหนึ่งครั้งเพื่อเลือกสระสําหรับ คิ

และเลือก แทรก
3. กด 5 หนึ่งครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร ด
4. กด 5 สามครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร ถ
5. กด * คางไว เลื่อนไปทางขวาสามครั้งเพื่อเลือกสระสําหรับ ถึ

และเลือก แทรก
6. กด 2 สองครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร ง
7. เลือก ตัวเลอืก > ภาษาที่ใชเขียน และภาษาอังกฤษ เพื่อ

เปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ และกด 0 เพื่อเวนวรรค
8. กด 8 สองครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร U
9. กด 0 เพื่อเวนวรรค
10. กด * คางไวและเลอืก สัญลกัษณเพิ่มเติม เลื่อนไปยัง ; และ

กด เลอืก
11. กด * คางไว เลือก สญัลกัษณเพิ่มเติม เลื่อนไปยัง – และ

กด เลอืก

12. กด * คางไว เลือก สัญลักษณเพิ่มเติม เลื่อนไปยัง ) และ
กด เลอืก

หมายเหตุ: จะแทรกสระและพยัญชนะไดเฉพาะเมื่อเขยีนอักขระ
ภาษาไทยนําหนาตามขอกําหนดภาษาไทย
อุปกรณเคลื่อนที่ที่มีเมนูภาษาไทยเทานั้นที่สามารถรับขอความ
ภาษาไทยได

การเปลีย่นภาษาที่ใชเขียน
ระหวางการเขียนขอความ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใชเขยีนได
ตัวอยางเชน หากคุณกดปุม 6 ซ้ําๆ เพื่อใหถึงอักขระตัวใดโดย
เฉพาะ การเปลี่ยนภาษาที่ใชเขยีนจะทําใหคุณสามารถเขาใชงาน
อักขระตางๆ ไดในลําดบัที่แตกตางออกไป
หากคุณเขยีนขอความโดยใชพยัญชนะที่ไมใชพยัญชนะละตนิ และ
ตองการเขียนตัวอักษรละติน ตัวอยางเชน อีเมลหรือที่อยูอีเมล คุณ
อาจตองเปลี่ยนภาษาที่ใชเขยีน หากตองการเปลี่ยนภาษาที่ใช
เขยีน ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืกปอนขอมูล > ภาษาที่ใช
เขียน และภาษาที่ใชเขยีนซึ่งใชตัวอักษรละติน

การคัดลอกและลบขอความ
1. ในการเลือกตัวอักษรและคํา ใหกด # คางไว พรอมกับเลื่อนไป

ทางซายหรือขวา ในการเลือกบรรทัดขอความ ใหกด # คางไว
พรอมกับเลื่อนขึ้นหรือลง

2. ในการคัดลอกขอความ ใหกด # คางไว พรอมกับเลือก 
คัดลอก
ในการลบขอความที่เลือกไว กดปุมลบ C

3. ในการวางขอความ ใหเลื่อนไปยังตําแหนงที่ตองการ แลวกด
# คางไว พรอมกับเลอืก วาง
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ขอความ
เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและ
แสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตาง
กันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

หนาจอหลักเมนูการรับสงขอความ
ใหกดปุม  และเลือก ขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

หากตองการสรางขอความใหม เลือก ขอความใหม
เมนูการรับสงขอความ ประกอบดวยแฟมขอมูลตอไปนี้:
●  ถาดเขา — ขอความที่ไดรับ ยกเวนอีเมลและขอความจาก
ระบบจะถูกจัดเก็บไวที่นี่

●  โฟลเดอรของฉัน  — การจัดการขอความของคุณไปยัง
แฟมขอมูล
เคลด็ลับ: หากตองการหลีกเลี่ยงการเขยีนขอความที่คุณสง
บอยๆ ซ้ําไปซ้ํามา ใหใชขอความที่อยูใน ตัวอยาง
ขอความ ใน โฟลเดอรของฉัน คุณสามารถสรางและ
บันทึกแมแบบของคุณเองได

●  ศูนยขอความใหม — เชื่อมตอกับศูนยรับสงขอความระยะ
ไกลของคุณเพื่อรับขอความอีเมลใหม หรือดูขอความอีเมลที่รับ
กอนหนานี้แบบออฟไลนก็ได

●  ฉบับราง — ขอความฉบับรางที่ไมไดสงจะถูกจัดเก็บไวที่นี่
●  สง — ขอความ 20 ขอความสุดทายที่สงไปแลว ยกเวน
ขอความที่สงดวยการเชื่อมตอ Bluetooth จะถูกจัดเก็บไวที่นี่
คณุสามารถเปลี่ยนจํานวนของขอความที่จะบันทึกในแฟมขอมูล
นี้ได

●  ถาดออก — ขอความที่รอสงจะถูกบันทึกชั่วคราวไวในถาด
ออก เชน เมื่อโทรศัพทของคุณอยูนอกบริเวณเครือขาย

●  รายงาน — คุณสามารถขอใหระบบเครือขายสงรายงานผล
การสงขอความตัวอักษร รวมทั้งขอความมัลติมีเดียที่คุณสงให
คุณทราบได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

หากตองการปอนและสงคําขอใชบริการ (โดยทั่วไปรูจักกันในชื่อ
คําสั่ง USSD) เชน คําสั่งการใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขาย
ไปยังผูใหบริการของคุณ เลือก ตัวเลือก > คําสั่งบริการ ในหนา
จอหลักเมนูการรับสงขอความ
ขอความจากระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ทําใหคุณ
สามารถรับขอมูลในหัวขอตางๆ ไดมากมาย เชน สภาพอากาศหรือ
สภาวะการจราจร จากผูใหบริการของคุณ หากตองการทราบหัวขอ
ที่ใหบริการ รวมทั้งหมายเลขที่สัมพันธกับหัวขอนั้นๆ สามารถติดตอ
สอบถามไดจากผูใหบริการของคุณ ในหนาจอหลักเมนูการรับสง
ขอความนั้น เลือก ตัวเลือก > ขอความจากระบบ 
แตไมสามารถรับขอความจากระบบบนเครือขาย UMTS การเชื่อมตอ
ขอมูลแบบแพคเก็ตอาจปดกั้นการรับขอความจากระบบ

การเขียนขอความ
โทรศัพทนี้รองรับระบบปอนตวัอักษรแบบปกติและระบบชวยสะกด
คําอัตโนมัต ิเมื่อใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ คุณสามารถปอนตัว
อักษรใดๆ ก็ตามโดยการกดปุมครั้งเดียว ระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติจะอางอิงคําศัพทจากพจนานุกรมในเครื่องซึง่คุณสามารถ
เพิ่มคําใหมเขาไปได
เมื่อคุณเขียนขอความ  จะปรากฏเมื่อคุณเขยีนขอความโดยใช
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ และ  เมื่อใชระบบชวยสะกด
คําอัตโนมัติ
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ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมตัวเลข (1–9) ซ้ําๆ จนพบตัวอักษรที่ตองการ โดยปุมตัวเลข
แตละปุมจะมตีัวอักษรอยูมากกวาที่ระบุไวบนปุมนั้นๆ

หากตัวอักษรตัวถัดไปอยูบนปุมเดียวกัน ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอร
ปรากฏ (หรือเลื่อนไปทางขวา หากไมตองการรอ) และปอนตัว
อักษรที่ตองการ

หากตองการเวนวรรค ใหกดปุม 0 หากตองการเลื่อนเคอรเซอรไป
ยังบรรทัดถัดไป ใหกดปุม 0 3 ครั้ง

ระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ
1. ในการเปดหรือปดใชงานระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ กด #

สองครั้งอยางรวดเร็ว การดําเนินการดังกลาวจะเปดหรือปดใช
งานระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิของตัวแกไขทั้งหมดใน
โทรศัพท  แสดงวาระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติเปดใช
งานแลว

2. ในการเขียนคําที่ตองการ ใหกดปุม 2-9 กดแตละปุมเพียงครั้ง
เดียวสําหรับแตละตัวอักษร

3. เมื่อคุณเขยีนคําเสร็จแลว และคําดังกลาวถูกตองแลว ใหเลื่อน
ไปทางขวาเพื่อยืนยัน หรือกด 0 เพื่อใสเวนวรรค
หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกด * ซ้ําๆ เพื่อดคูําที่ตรงกันใน
พจนานุกรม
หากมีอักขระ ? แสดงตอจากคํานั้นๆ แสดงวาคําที่คุณตองการ
เขียนไมมีอยูในพจนานุกรม ในการเพิ่มคําลงในพจนานุกรม
เลือก สะกด ปอนคํา (ไมเกิน 32 ตัวอักษร) โดยใชการปอน
ขอความแบบเดิม และเลือก ตกลง คําจะเพิ่มลงในพจนานุกรม
เมื่อพจนานุกรมเต็ม คําใหมจะไปแทนที่คําที่เพิ่มไวที่เกาที่สุด

เขยีนคําประสมสวนแรก เลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขยีนคํา
ประสมสวนที่สอง ในการเขียนคําประสมใหครบถวน กด 0 เพื่อใส
เวนวรรค

เคล็ดลับในการปอนขอความ
ในการปอนตัวเลขในโหมดตัวอักษร ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการ

ไว

ในการสลับระหวางโหมดตัวอักษรแบบตางๆ ใหกดปุม #

ในการลบตัวอักษร ใหกดปุม C ในการลบตัวอักษรมากกวาหนึ่งตัว
ใหกดปุม C คางไว
เครื่อหมายวรรคตอนที่ใชบอยที่สุดจะอยูที่ปุม 1  ในการเลื่อนไป
ตามเครื่องหมายทีละตัว หากคุณกําลงัใชระบบปอนตัวอักษรแบบ
ปกต ิใหกดปุม 1 หากคุณใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ใหกดปุม
1 แลวกดปุม * ซ้ําๆ

ในการเปดรายการตัวอักขระพิเศษ ใหกดปุม * คางไว 
เคล็ดลับ: ในการเลือกอักขระพิเศษหลายๆ ตัวจากรายการ
อักขระพิเศษ ใหกดปุม 5 ที่ดานหลังของอักขระแตละตัวที่
ไฮไลตไว

การเปลี่ยนภาษาที่ใชเขียน
ขณะที่คุณกําลังเขยีนขอความ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใชเขยีน
ได ตัวอยางเชน หากคุณกําลังเขยีนขอความโดยไมไดใชตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ และตองการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ เชน อีเมล
หรือที่อยูเว็บ คณุอาจจําเปนตองเปลี่ยนภาษาที่ใชเขยีน

เมื่อตองการเปลี่ยนภาษาที่ใชเขยีน ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษาที่
ใชเขียน แลวเลือกภาษาที่ใชตัวอักษรภาษาอังกฤษ
หลังจากเปลี่ยนภาษาที่ใชเขยีนแลว ตัวอยางเชน หากคุณกด 6
ซ้ําๆ จนถึงตัวอักษรที่ตองการ การเปลี่ยนภาษาที่ใชเขยีนจะทําให
ลําดับตัวอักษรแตกตางจากเดมิ

การแกไขขอความและรายชื่อ
ในการคัดลอกและวางขอความ ขณะที่ยังคงกดปุม # คางไว ให
เลื่อนไปทางซายหรือขวาเพื่อไฮไลตขอความ ในการคัดลอก
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ขอความไปไวที่คลิปบอรด ขณะที่ยังคงกดปุม # คางไว ใหเลือก
คัดลอก ในเพิ่มขอความลงในเอกสาร ใหกดปุม # คางไว และ
เลือก วาง

ในการทําเครื่องหมายเพียงรายการเดียว ใหเลื่อนไปที่รายการนั้น
และกดปุม #

ในการทําเครื่องหมายหลายรายการ ใหกดปุม # คางไว ในขณะที่
เลื่อนขึน้หรือลง ในการสิ้นสุดการเลือก ใหหยุดเลื่อน และปลอย
ปุม #

การเขียนและสงขอความ
เลือก  > ขอความ
กอนที่คุณจะสามารถสรางขอความมัลติมีเดียหรือเขียนอีเมลได
คณุตองมีการตั้งคาการเชื่อมตอที่ถูกตองเรียบรอยแลว
ขนาดของขอความ MMS อาจจํากัดตามเครือขายแบบไรสาย หาก
ไฟลภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมี
ขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได
ตรวจสอบการจํากัดขนาดของขอความอีเมลจากผูใหบริการ หาก
คณุพยายามที่จะสงขอความอีเมลที่มีขนาดเกินคาจํากัดของ
เซิรฟเวอรอีเมล ขอความจะถูกเก็บไวในโฟลเดอรถาดออก และ
โทรศัพทจะพยายามสงขอความดังกลาวอีกเปนระยะๆ ในการสง
อีเมลจะตองใชการเชื่อมตอขอมูล และการที่โทรศัพทพยายามสง
อีเมลอีกอยางตอเนื่องจะเพิ่มคาใชจายโทรศัพทของคุณ ใน
โฟลเดอรถาดออก คุณสามารถลบขอความดงักลาวได หรือยาย
ขอความนั้นไปยังโฟลเดอรฉบับราง
1. เลือก ขอความใหม > ขอความ เพื่อสงขอความตัวอักษรหรือ

ขอความมัลติมีเดีย (MMS), ขอความคลิปเสยีง เพื่อสง
ขอความมัลติมีเดียที่มีคลิปเสียงหนึ่งไฟล หรือ อีเมล เพื่อสง
ขอความอีเมล

2. ในชอง ถึง ใหกดปุมเลื่อนเพื่อเลือกผูรับหรือกลุมตางๆ จาก
รายการรายชื่อ หรือปอนหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอีเมลของ

ผูรับ ในการเพิ่มเครื่องหมายอัฒภาค (;) ที่คั่นระหวางผูรับ ให
กด *

3. ในชองหัวเรื่อง ใหปอนหัวเรื่องของอีเมล ในการเปลี่ยนชองที่
สามารถมองเห็นไดนั้น ใหเลือก ตัวเลอืก > ชองเพิ่มเติม

4. ในชองขอความ ใหเขยีนขอความ ในการใสตัวอยางขอความ
หรือบันทึก เลือก ตัวเลอืก > ใส > ใสตัวอักษร > ตัวอยาง
ขอความ หรือ บนัทึก

5. หากตองการเพิ่มออปเจ็กตสื่อลงในขอความมัลติมีเดีย ให
เลือก ตัวเลือก > ใสเนื้อหา ประเภทหรือแหลงของ
ออปเจ็กต และออปเจ็กตที่ตองการ หากตองการเพิ่มนามบัตร
ภาพนิ่ง บันทึก หรือไฟลอื่นๆ ลงในขอความ ใหเลือก ตัว
เลอืก > ใสเนื้อหา > ใสไฟลอื่นๆ

6. หากตองการถายภาพหรอืบันทึกวิดีโอหรือคลิปเสียงสําหรับ
ขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลอืก > ใสเนื้อหา > ใส
รูปภาพ > ใหม, ใสวิดีโอคลปิ > ใหม หรือ ใสคลิปเสียง >
ใหม

7. หากตองการเพิ่มสิ่งที่แนบไปกับอีเมล ใหเลือก ตัวเลอืก และ
ประเภทของสิ่งที่แนบ สิ่งที่แนบของอีเมลไดรับการระบุดวย 

8. ในการสงขอความ ใหเลือก ตัวเลอืก > สง หรือกดปุมโทร

หมายเหตุ: ขอความหรือไอคอนสงขอความบนหนาจอของ
เครื่องไมไดแสดงวาผูรับไดรับขอความนั้นแลว ณ ปลายทางที่เรา
สงไปให
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรที่มีความ
ยาวมากกวาความยาวที่กําหนดของขอความเดียว สําหรับขอความ
ที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบงสงขอความออกเปนสองขอความ
ขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามนั้น สําหรับตัวอักษรที่มี
เครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่
เลือกบางภาษาจะใชพื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจํากัดจํานวนตัวอักษรที่
สามารถสงเปนขอความเดียวไดนอยลง
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คณุอาจไมสามารถสงคลิปวิดีโอที่บันทึกในรูปแบบ MP4 หรือที่มี
ขนาดมากกวาที่เครอืขายไรสายกําหนดไวสําหรับขอความ
มัลติมีเดีย

เคลด็ลับ: คุณสามารถนําภาพ วิดีโอ เสียง และขอความมา
รวมกันเปนการนําเสนอและสงไปในรูปแบบขอความ
มัลติมีเดียได เริ่มตนสรางขอความมัลติมีเดีย และเลือก ตัว
เลือก > ใส > ใสการนําเสนอ ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อ
มีการตั้ง โหมดการสราง MMS ไวที่ แนะนํา หรือ อิสระ

ถาดรับขอความเขา
การรบัขอความ
เลือก  > ขอความ และ ถาดเขา
ในแฟมขอมูลถาดเขา  หมายถึงขอความตัวอักษรที่ยังไมได
อาน,  หมายถึงขอความมัลติมีเดียที่ยังไมไดอาน,  หมายถึง
ขอความคลิปเสียงที่ยังไมไดอาน และ  หมายถึงขอมูลที่ไดรับ
ผานการเชื่อมตอ Bluetooth
เมื่อคุณไดรับขอความ  และ 1 ขอความใหม จะปรากฏขึ้นใน
หนาจอหลัก ในการเปดขอความ เลือก แสดง ในการเปดขอความ
ในแฟมขอมูลถาดเขา ใหเลือกขอความที่ตองการ หากตองการ
ตอบกลับขอความที่ไดรับ เลือก ตัวเลือก > ตอบ

ขอความมัลติมีเดีย

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ
ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทําความ
เสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ
คณุอาจไดรับการแจงเตือนวามีขอความมัลติมีเดียรออยูในศูนย
ฝากขอความมัลติมีเดีย ในการเริ่มการเชื่อมตอ GPRS เพื่อดึง
ขอความไปไวที่โทรศัพทของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > ดึง

เมื่อคุณเปดขอความมลัติมีเดีย ( ) คณุอาจเห็นภาพและขอความ
สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นหากมีเสียงรวมอยูในขอความ หรือ 
หากมีวิดีโอรวมอยูในขอความ ในการเปดเสียงหรือวิดีโอ ใหเลือก
เครื่องหมาย

ในการดูออปเจ็กตสื่อที่รวมอยูในขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ตัว
เลอืก > ออปเจ็กต

หากขอความนั้นมีการนําเสนอในรูปแบบมัลติมีเดียรวมอยูดวย
สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น ในการเปดการนําเสนอ ใหเลือก
เครื่องหมาย 

ขอมูล, การตั้งคา และขอความบริการเวบ็
โทรศัพทของคุณสามารถรับขอความที่ประกอบดวยขอมูลตางๆ ได
หลายรูปแบบ เชน นามบัตร เสียงเรียกเขา โลโกระบบ รายการ
ปฏิทิน และการแจงเตือนอีเมล นอกจากนี้ คุณอาจไดรับคาติดตั้งใน
รูปแบบของขอความสําหรับกําหนดคาจากผูใหบริการ

หากตองการบันทึกขอมูลจากขอความ เลือก ตัวเลอืก และเลือกตัว
เลือกที่ตองการ
ขอความบริการเว็บเปนการแจงขอมูล (เชน หัวขอขาว) และอาจมี
ขอความแบบตัวอักษรหรือลิงคดวย โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
เพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการใชงานและการสมัครเปนสมาชิก

ตัวอานขอความ
ตัวอานขอความจะชวยใหคุณสามารถฟงขอความ มัลติมีเดีย ตลอด
จนขอความเสียงและอีเมล
ในการเปลี่ยนการตั้งคาการอานขอความในแอปพลิเคชั่นเสียงพูด
เลือก ตัวเลือก > เสยีงพูด

ในการฟงขอความใหมหรืออีเมล ในหนาจอหลัก ใหกดปุมเลือก
ซายคางไวจนกวาแอปพลิเคชั่นตัวอานขอความจะเปดขึน้มา
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ในการฟงขอความจากโฟลเดอรถาดเขาหรืออีเมลจากศูนยฝาก
ขอความของคุณ ใหเลือกขอความและ ตัวเลือก > ฟง ในการหยุด
การอาน กดปุมวางสาย

ในการหยุดชั่วคราวหรือเริ่มเลนตอ ใหกดปุมเลื่อน ในการขามไปยัง
ขอความหรืออีเมลถัดไป ใหเลื่อนไปทางขวา ในการเลนขอความ
หรืออีเมลปจจุบันอีกครั้ง ใหเลื่อนไปทางซาย ในการขามไปยัง
ขอความกอนหนา ใหเลื่อนไปทางซายสองครั้ง ในการปรับระดับ
ความดังของเสียง ใหเลื่อนขึน้หรือลง

ในการดูขอความหรืออีเมลปจจุบันในรปูแบบขอความโดยไมมีเสียง
เลือก ตัวเลือก > ดู

ศนูยฝากขอความ
การกาํหนดการตั้งคาอีเมล
เลือก  > ขอความ และ ศนูยขอความใหม
ในการใชอีเมล คณุตองกําหนดจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP) ที่ถูก
ตองในโทรศัพท และกําหนดการตั้งคาอีเมลของคุณใหถูกตอง
คุณตองมีบัญชีอีเมลอื่น ทําตามคําแนะนําที่ผูใหบริการศูนยฝาก
ขอความระยะไกลและผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) ของคุณใหไว
หากคุณเลือก ขอความ > ศูนยขอความใหม และยังไมไดตั้งคา
บัญชีอีเมลของคุณ เครื่องจะขอใหคุณตั้งคา ในการเริ่มสรางการตั้ง
คาอีเมลโดยใชคําแนะนําจากศูนยฝากขอความ เลือก เริ่ม
เมื่อคุณสรางศูนยฝากขอความใหม ชื่อที่คุณตั้งใหแกศูนยฝาก
ขอความนั้นจะแทนที่ศูนยฝากขอความในหนาจอหลกัของขอความ
คณุสามารถมีศูนยฝากขอความไดสูงสุด 6 ศูนย

การเปดศูนยฝากขอความ
เลือก  > ขอความ และศูนยฝากขอความ
เมื่อคุณเปดศูนยฝากขอความ เครื่องจะถามคุณวาตองการเชื่อมตอ
กับศูนยฝากขอความหรือไม

การเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความของคุณและดึงขอมูลหัว
เรื่องหรือขอความของอีเมลใหม —  เลือก ใช เมื่อคุณดูขอความ
แบบออนไลน คณุจะเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกลอยาง
ตอเนื่องผานการเชื่อมตอขอมูล

การดูขอความอีเมลที่ดึงมากอนหนานี้แบบออฟไลน —  เลือก
ไม

สรางขอความอีเมลใหม —  เลือก ตัวเลือก > สรางขอความ >
อีเมล

การปดการเชื่อมตอขอมูลกับศนูยฝากขอความระยะไกล — 
เลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

การดึงขอความอเีมล
เลือก  > ขอความ และศูนยฝากขอความ
หากคุณออฟไลนอยู ใหเลือก ตัวเลือก > เชื่อมตอ เพื่อเปดการ
เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกล

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ
ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทําความ
เสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ

การดึงขอความเมื่อคุณมีการเชื่อมตอที่เปดอยูกับศูนยฝาก
ขอความระยะไกล  —  เลือก ตัวเลือก > ดึงอีเมล > ใหม เพื่อ
ดึงขอความใหมทั้งหมด ที่เลอืก เพื่อดึงเฉพาะขอความที่เลือก
หรือ ทั้งหมด เพื่อดึงขอความทั้งหมดจากศนูยฝากขอความ ในการ
หยุดดึงขอความ เลือก ยกเลิก

การสิน้สดุการเชื่อมตอและดูขอความอีเมลแบบออฟไลน — 
เลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

การเปดขอความอีเมลแบบออฟไลน —  หากตองการเปด
ขอความอีเมล เลือกที่ขอความ หากยังไมไดดึงขอความอีเมลและ
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คุณออฟไลนอยู เครื่องจะถามคุณวาตองการดึงขอความนี้จากศูนย
ฝากขอความหรือไม

การดูสิง่ที่แนบมากับอีเมล —  เปดขอความ และเลือกชองสิ่งที่
แนบมาที่ระบุดวย  ถาสิ่งที่แนบมาไมถูกดึงเขาไปในเครื่อง เลือก
ตัวเลือก > ดึง

การดึงขอความอีเมลโดยอัตโนมัต ิ—  เลือก ตัวเลือก > การ
ตั้งคาอีเมล > ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ
การตั้งคาโทรศัพทใหดึงอีเมลโดยอัตโนมัติอาจทําใหเกิดการสง
ขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอผู
ใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายในการสงขอมูล

การลบขอความอีเมล
เลือก  > ขอความ และศูนยฝากขอความ

ในการลบเนื้อหาของขอความอีเมลจากโทรศัพท ขณะที่ยังคงเก็บ
ไวในศูนยฝากขอความระยะไกล เลือก ตัวเลือก > ลบขอความ >
โทรศพัทเทานั้น
โทรศัพทจะแสดงหัวขออีเมลในศูนยฝากขอความระยะไกล ถึง
แมวาคุณจะลบเนื้อหาขอความออกไป แตหัวขออีเมลจะยังคงอยู
ในเครื่องของคุณ หากคุณตองการลบหัวขอออกดวย คุณตองเชื่อม
ตอกับเซริฟเวอรขณะลบขอความออกจากโทรศพัทและศูนยฝาก
ขอความระยะไกล หากไมมีการเชื่อมตอกับเซริฟเวอร หัวขอจะถูก
ลบเมื่อคุณทําการเชื่อมตอจากโทรศัพทไปยังศูนยฝากขอความ
ระยะไกลอีกครั้งเพื่ออัพเดตสถานะ

ในการลบอีเมลออกจากโทรศัพทและศูนยฝากขอความระยะไกล
เลือก ตัวเลือก > ลบขอความ > โทรศพัทและเซิรฟเวอร

หากตองการยกเลิกการลบอีเมลที่ไดทําเครื่องหมายเพื่อที่จะลบ
ออกจากโทรศัพทและเซิรฟเวอรระหวางการเชื่อมตอครั้งตอไป
( ) เลือก ตัวเลอืก > ยกเลกิการลบ

การยกเลิกการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ
เมื่อคุณออนไลน ในการยุติการเชื่อมตอขอมูลกับศูนยฝากขอความ
ระยะไกล ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัดการเชื่อมตอ

Mail for Exchange
Mail for Exchange ชวยใหคุณสามารถรับอีเมลเกี่ยวกับงานของ
คุณในโทรศัพทของคุณได คุณสามารถอานและตอบกลับอีเมล
ของคุณ ดูและแกไขสิ่งที่แนบที่ใชงานรวมกันได ดูขอมูลปฏทิิน รับ
และตอบกลับคําขอประชุม กําหนดการประชุม รวมทั้งดู เพิ่ม และ
แกไขขอมูลรายชื่อได
ActiveSync
การใช Mail for Exchange จะถูกจํากัดไวเฉพาะการซงิโครไนซ
ขอมูล PIM แบบ Over-the-Air ระหวางโทรศัพท Nokia กับ
เซริฟเวอร Microsoft Exchange ที่ไดรับอนุญาต
คุณสามารถตั้งคา Mail for Exchange ไดก็ตอเมื่อบริษัทของคุณมี
Microsoft Exchange Server เทานั้น นอกจากนี้ ผูดูแลระบบไอที
ของบริษัทตองมี Mail for Exchange ที่เปดใชงานสําหรบับัญชีของ
คุณ
กอนที่จะเริ่มตั้งคา Mail for Exchange โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
คุณมีขอมูลตอไปนี้
● ID อีเมลของบริษัท
● ชื่อผูใชเครือขายของที่ทํางานของคุณ
● รหัสผานเครือขายของที่ทํางานของคุณ
● ชื่อโดเมนเครือขายของคุณ (ติดตอแผนก IT ของบริษัท)
● ชื่อเซิรฟเวอร Mail for Exchange ของคุณ (ติดตอแผนก IT ของ
บริษัท)
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คุณอาจตองปอนขอมูลอื่นๆ นอกเหนือจากรายการดังกลาว ทั้งนี้ขึน้
กับการตั้งกําหนดคาเซริฟเวอร Mail for Exchange ของบริษัทคุณ
หากคุณไมทราบขอมูลที่ถูกตอง โปรดติดตอแผนก IT ของบริษัท
เมื่อใช Mail for Exchange อาจจําเปนตองใชรหัสล็อค รหัสล็อคที่
ระบบตั้งไวในเครื่องของคุณคือ 12345 แตผูดูแลระบบไอทีของ
บริษัทอาจกําหนดรหัสอื่นไวใหคุณ
หากตองการเขาถึงและปรับเปลี่ยนรูปแบบและการตั้งคาของ Mail
for Exchange ใหเลือก  > แอปพลิฯ > Mail for Exchange

ขอความ Nokia
บริการขอความ Nokia จะถายโอนอีเมลจากที่อยูอีเมลปจจุบันของ
คุณไปยังโทรศัพทของคุณ คุณสามารถอาน ตอบกลับ และจัดการ
อีเมลของคุณไดขณะเดินทาง บริการขอความ Nokia ยังสามารถ
ทํางานรวมกับผูใหบริการอีเมลอินเทอรเน็ตจํานวนมากที่ใหบริการ
อีเมลสวนบุคคล เชน บริการอีเมลของ Google เปนตน
บริการขอความ Nokia อาจมีการเรียกเก็บคาบริการ สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหรือ
บริการขอความ Nokia
บริการขอความ Nokia ตองไดรับการสนับสนุนจากระบบของคุณ
และอาจไมมีใหบริการในบางภูมิภาค
ปจจุบันขอความ Nokia มีใหบริการในแบบทดลองใช
การติดตั้งแอปพลิเคชัน่ขอความ Nokia
1. เลือก  > การตั้งคา > ตัวชวย
2. เมื่อเปดใชตัวชวยตั้งคาครั้งแรก ตวัชวยจะขอใหคุณกําหนดการ

ตัง้คาอีเมลหลังจากการตั้งคาผูใหบริการ หากคุณใชตัวชวยตั้ง
คามากอนแลว ใหเลือก การตั้งคาอีเมล

3. ในการตั้งคาอีเมล ใหอานขอมูลบนหนาจอและเลือก เริ่มตน >
ขอความ Nokia

4. ยอมรับการติดตั้งแอปพลิเคชั่นขอความ Nokia

5. ปอนรายละเอียดบัญชีอีเมลของคุณ
แอปพลิเคชั่นขอความ Nokia จะไดรับการติดตั้งใน  > 
แอปพลฯิ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.email.nokia.com

การดูขอความบนซิมการด
คุณสามารถดูขอความที่จัดเก็บไวในซมิการด
เลือก  > ขอความ และ ตัวเลือก > ขอความซิม
กอนที่คุณจะสามารถดูขอความในซมิได คณุตองคัดลอกขอความ
ดังกลาวไปยังแฟมขอมูลในโทรศพัทของคุณกอน
1. ทําเครื่องหมายขอความ เลือก ตัวเลอืก > เลอืก/ไมเลือก >
เลอืก หรือ เลอืกทั้งหมด

2. เปดรายการโฟลเดอร เลือก ตัวเลือก > คัดลอก
3. เลือกโฟลเดอรที่จะคัดลอก
4. หากตองการดูขอความ ใหเปดโฟลเดอร

การตั้งคาการรับสงขอความ
โทรศัพทของคณุอาจถูกตั้งคาไวลวงหนา หรือคุณสามารถรับการ
ตั้งคานั้นไดจากขอความ ในการตั้งคาดวยตนเอง ปอนขอมูลในทุก
ชองที่มีเครื่องหมาย ตองระบ ุหรือเครื่องหมายดอกจัน
ผูใหบริการของคุณอาจกําหนดศูนยฝากขอความบางศูนยหรือ
ทั้งหมดหรือจุดเชื่อมตอไวใหลวงหนาแลว และคุณอาจไมสามารถ
เปลี่ยนแปลง สราง แกไข หรือยายออกได

การตั้งคาขอความแบบตัวอกัษร
เลือก  > ขอความ และ ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความ
ตัวอักษร
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เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● ศนูยรับฝากขอความ  —  ดูรายการศูนยรับสงขอความที่มีอยู
ทั้งหมดที่ถูกกําหนดไวแลว

● ศนูยขอความที่ใช  —  เลือกศูนยรับสงขอความที่ใชสําหรับสง
ขอความแบบตัวอักษร

● การเขารหัสอักขระ  —  ในการใชการแปลงตัวอักษรเปนระบบ
เขารหัสอื่นเมื่อเปนไปได เลือก การสนับสนุนที่ลดลง

● การรับรายงาน  —  เลือกวาจะใหเครือขายสงรายงานการนําสง
ขอความของคุณหรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● อายุขอความ  —  เลือกระยะเวลาที่ศูนยรับสงขอความจะสง
ขอความใหอีกครั้งหากสงครัง้แรกไมสําเร็จ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) หากไมสามารถสงขอความไดภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ขอความจะถูกลบออกจากศูนยรับสงขอความ

● สงขอความเปน  — โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ หาก
ตองการทราบวาศูนยขอความสามารถแปลงขอความตัวอักษร
เปนรูปแบบอื่นๆ เหลานี้ไดหรือไม

● การเชื่อมตอที่เลือก  —  เลือกการเชื่อมตอที่จะใช
● ตอบผานศูนยเดิม  — เลือกวาคุณตองการใหสงขอความตอบ
กลับโดยใชหมายเลขของศูนยรับสงขอความเดียวกันหรือไม
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การตั้งคาขอความมัลติมีเดยี
เลือก  > ขอความ และ ตัวเลอืก > การตั้งคา > ขอความ
มัลติมีเดีย
เลือกจากรายการดังตอไปนี้
● ขนาดรูปภาพ  — กําหนดขนาดรูปภาพในขอความมัลติมีเดีย
● โหมดการสราง MMS  — หากคุณเลือก แนะนํา เครื่องจะแจง
ใหคุณทราบหากคุณพยายามที่จะสงขอความที่ผูรับอาจไม
สามารถรับได หากคุณเลือก จํากัด เครื่องจะปองกันมิใหคุณสง
ขอความที่อาจไมรองรับ ในการรวมเนื้อหาไวในขอความของ
คณุโดยไมมีการแจงเตือน เลือก อิสระ

● จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว  — เลือกจุดเชื่อมตอที่ใชสําหรับการเชื่อม
ตอที่ตองการ

● การดึงมัลติมีเดีย  — เลือกวิธีที่คุณตองการใชรับขอความ หาก
ตองการรับขอความโดยอัตโนมัติเมื่ออยูในเครือขายโฮมของ
คุณ เลือก ออโตในเครือขายบาน เมื่ออยูภายนอกเครือขาย
โฮม คุณจะไดรับการแจงเตอืนวามีขอความที่จะตองดึงมาจาก
ศูนยขอความมัลติมีเดยี หากคุณเลือก อัตโนมัติเสมอ เครื่องจะ
ทําการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตที่ใชงานอยูโดยอัตโนมัติ เพื่อดึง
ขอความทั้งจากภายในและภายนอกเครอืขายโฮมของคุณ

● ยอมรับขอความนิรนาม  — เลือกวาคุณตองการปฏิเสธ
ขอความที่มาจากผูสงที่ไมรูจักหรือไม

● รับโฆษณา  — เลือกวาคุณตองการรับโฆษณาในแบบขอความ
มัลติมีเดียหรือไม

● รับรายงาน  — เลือกวาคณุตองการใหสถานะของขอความที่สง
ปรากฏขึ้นในบันทึกหรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● ปฏิเสธการสงรายงาน  — เลือกวาคุณตองการปองกันมิให
เครื่องสงรายงานผลการสงของขอความที่ไดรับหรือไม

● อายุขอความ  — เลือกระยะเวลาที่ศูนยขอความจะสงขอความ
ของคุณอีกครั้ง หากความพยายามครั้งแรกลมเหลว (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) หากไมสามารถสงขอความไดภายใน
ระยะเวลาดังกลาว เครื่องจะลบขอความออกจากศูนยขอความ

การตั้งคาอีเมล
การจัดการศูนยฝากขอความ
เลือก  > ขอความ และ ตัวเลือก > การตั้งคา > อีเมล

การเลือกศูนยฝากขอความที่คุณตองการใชเพื่อสงและรับ
อีเมล —  เลือก ศูนยฝากขอความที่ใช และศูนยขอความ

การลบศนูยฝากขอความและขอความออกจากเครื่องของ
คุณ —  เลือก ศนูยฝากขอความ ไปที่ศูนยฝากขอความที่
ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ลบ
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การสรางศูนยฝากขอความใหม —  เลือก ศนูยฝากขอความ >
ตัวเลือก > ศูนยฝากขอความใหม ชื่อที่คุณตั้งใหกับศูนยฝาก
ขอความใหมจะไปแทนที่ศูนยฝากขอความในมุมมองหลักขอความ
คุณสามารถมีศูนยฝากขอความไดถึง 6 ศูนย

การเปลีย่นการตั้งคาการเชื่อมตอ การตั้งคาผูใช การตั้งคา
การดึงขอมูล และการตั้งคาการดึงขอมูลอัตโนมัติ —  เลือก
ศนูยฝากขอความ และศูนยขอความ

การตั้งคาการเชื่อมตอ
เลือก  > ขอความ และ ตัวเลอืก > การตั้งคา > อีเมล >
ศนูยฝากขอความ ศูนยฝากขอความ และ การตั้งคาการ

ตอ
อีเมลขาเขา
หากตองการแกไขการตั้งคาของอีเมลที่คุณรับ ใหเลือก อีเมล
เขา และเลือกจากรายการตอไปนี้:

● ชื่อผูใช  — ปอนชื่อผูใชของคุณที่ไดรับจากผูใหบริการ
● รหัสผาน  — ปอนรหัสผานของคุณ หากคุณเวนวางชองนี้ไว
เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผานเมื่อคุณพยายามเชื่อมตอกับ
ศูนยฝากขอความระยะไกลของคุณ

● เซิรฟเวอรรับเมล  — ปอนที่อยู IP หรือชื่อโฮสตของเซริฟเวอร
เมลที่ไดรับอีเมลของคุณ

● จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว  — เลือกจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP)
● ชื่อศูนยฝากขอความ  — ปอนชื่อสําหรับศูนยฝากขอความ
● ประเภทศูนยฝากขอความ  — ระบุโปรโตคอลอีเมลที่ผูให
บริการศูนยฝากขอความระยะไกลของคุณแนะนํา ตัวเลือกคือ
POP3 และ IMAP4 ไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคานี้ได

● ความปลอดภัย  — เลือกตัวเลือกดานความปลอดภยัที่ใช
รกัษาความปลอดภัยการเชื่อมตอกับศูนยฝากขอความระยะไกล

● พอรต  — ระบุพอรตที่ใชสําหรับการเชื่อมตอ

● ลอ็กอินแบบรับรอง APOP (เฉพาะ POP3 เทานั้น) — เขารหัส
การสงรหัสผานไปยังเซริฟเวอรอีเมลระยะไกลในขณะที่เชื่อม
ตอกับศูนยฝากขอความ

อีเมลขาออก
หากตองการแกไขการตั้งคาอีเมลที่คุณสง เลือก อีเมลขาออก
และจากตัวเลือกตอไปนี้
● ที่อยูอีเมลของฉัน  — ปอนที่อยูอีเมลที่ไดรับจากผูใหบริการ
ของคุณ

● เซิรฟเวอรสงเมล  — ปอนที่อยู IP หรือชื่อโฮสตของเซริฟเวอร
เมลที่สงอีเมลของคุณ คุณอาจใชไดเฉพาะเซิรฟเวอรขาออก
ของผูใหบริการของคุณเทานั้น สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผู
ใหบริการของคุณ

การตั้งคาชื่อผูใช รหัสผาน จุดเชื่อมตอ ความปลอดภยั และพอรต
จะเหมือนกับการตัง้คาในอีเมลขาเขา

การตั้งคาผูใช
เลือก  > ขอความ และ ตัวเลือก > การตั้งคา > อีเมล >
ศูนยฝากขอความ ศูนยฝากขอความ และ การตั้งคาผูใช
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● ชื่อผูใช  — ปอนชื่อของคุณ ชื่อของคุณจะแทนที่ที่อยูอีเมล
ของคุณในเครื่องของผูรับ หากเครื่องของผูรับสนับสนุนฟงกชัน
นี้

● สงขอความ  — กําหนดวาอีเมลของคุณจะสงจากเครื่องของ
คุณอยางไร ในการตั้งคาเครื่องใหเชื่อมตอกับศนูยฝากขอความ
เมื่อคุณเลือก สงขอความ ใหเลือก สงทันที หากคุณเลือก
ระหวางเชื่อมตอถัดไป อีเมลจะถูกสงเมื่อการเชื่อมตอกับศูนย
ฝากขอความระยะไกลพรอมใชงาน

● สงสําเนาถึงตัวเอง  — บันทึกสําเนาของอีเมลไปยังศูนยฝาก
ขอความของคุณ

● รวมลายเซ็น  — แนบลายเซ็นกับอีเมลของคุณ
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● การแจงอีเมลใหม  — ตัง้คาเครื่องใหแจงเตือนคณุ (สัญญาณ
เสียง บันทึก และสัญลักษณเมล) เมื่อไดรับอีเมลใหม

● การลบอีเมล  — ตั้งคาเครื่องใหลบอีเมลจากโทรศัพทของคุณ
เทานั้น จากโทรศัพทและเซริฟเวอรของคุณ หรือตองการให
ถามทุกครั้ง

● ที่อยูตอบกลบั  — ระบุที่อยูอีเมลในการสงที่ใชตอบกลับอีเมล
ที่สงมาจากศนูยฝากขอความที่เกี่ยวของ

การตั้งคาการดึงขอมูล
เลือก  > ขอความ และ ตัวเลอืก > การตั้งคา > อีเมล >
ศนูยฝากขอความ ศูนยฝากขอความ และ การตั้งคาการดึง
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● การดึงอีเมล  — กําหนดวาจะดึงขอมูลสวนใดบางของอีเมล
ดังนี้ หัวขอเทานั้น, จํากัดขนาด (POP3) หรือ ขอความและสิ่ง
ที่แนบ (POP3)

● จํานวนการดึง  — กําหนดจํานวนขอความอีเมลใหมที่จะถูกดงึ
มาไวที่ศูนยฝากขอความ

● พาธของแฟมขอมูล IMAP4 (เฉพาะ IMAP4 เทานั้น)
 — กําหนดพาธของแฟมขอมูลสําหรับแฟมขอมูลที่จะสมัครขอ
ใชบริการ

● การสมัครใชแฟมขอมูล (เฉพาะ IMAP4 เทานั้น)  — สมัครขอ
ใชบริการกับแฟมขอมูลอื่นในศูนยฝากขอความระยะไกล และ
ดึงเนื้อหาจากแฟมขอมูลดังกลาว

การตั้งคาการดึงขอมูลอัตโนมัติ
เลือก  > ขอความ และ ตัวเลอืก > การตั้งคา > อีเมล >
ศนูยฝากขอความ ศูนยฝากขอความ และ ดึงหัวขอโดย
อัตโนมัติ

การดึงหัวเรื่องของอีเมลใหมจากศนูยฝากขอความระยะไกล
ของคุณโดยอัตโนมัติ —  เลือก การแจงเตือนอีเมล และ รับ
และอัพเดตอัตโนมัติ หรือ เฉพาะเครือขายบาน

การดึงหัวเรื่องของอีเมลใหมจากศนูยฝากขอความระยะไกล
ของคุณโดยอัตโนมัติในเวลาที่กําหนดไว —  เลือก การดึง
อีเมล และ เปดใชงาน หรือ เฉพาะเครือขายบาน กําหนดเวลา
และความถี่ที่จะดึงอีเมล
การแจงเตือนอีเมล และ การดึงอีเมล ไมสามารถเปดใชพรอม
กันได
การตั้งคาโทรศัพทใหดึงอีเมลโดยอัตโนมัติอาจเกี่ยวของกับการสง
ขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรด
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคาบริการการสงขอมูลไดจากผูให
บริการของคุณ

การตั้งคาขอความบรกิารเว็บ
กดปุม  และเลือก ขอความ > ตัวเลอืก > การตั้งคา >
ขอความบริการ
เลือกวาคุณตองการรับขอความบริการหรือไม หากคุณตองการตั้ง
คาโทรศัพทใหเปดเบราเซอรและเริ่มการเชื่อมตอกับเครือขายเพื่อ
ดึงขอมูลเมือ่คุณไดรับขอความบริการโดยอัตโนมัติ เลือก
ดาวนโหลดขอความ > อัตโนมัติ

การตั้งคาการแสดงขอมูลของระบบที่ใชงาน
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวขอตางๆ และหมายเลข
หัวขอที่เกี่ยวของกัน โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ
ใหกดปุม  และเลือก ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา >
ขอความจากระบบ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● การรับ  — เลือกวาคุณตองการรับขอความแสดงขอมูลของ
ระบบที่ใชงานหรือไม

● ภาษา  — เลือกภาษาที่คุณตองการใชรับขอความ: ทั้งหมด, 
ทีเ่ลอืก หรือ อื่นๆ
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● การตรวจหาหัวขอ  — เลือกวาโทรศัพทจะคนหาหมายเลข
หัวขอใหม และบันทึกหมายเลขใหมโดยไมใสชื่อลงในรายการ
หัวขอโดยอัตโนมัติหรือไม

การตั้งคาอืน่ๆ
เลือก  > ขอความ และ ตัวเลอืก > การตั้งคา > อื่นๆ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

● บนัทึกขอความที่สง  — เลือกวาคุณตองการบันทึกสําเนาของ
ขอความแบบตัวอักษร, ขอความมัลติมีเดีย หรืออีเมลที่คุณสง
ไปยังแฟมขอมูล สง หรือไม

● จํานวนขอความที่บันทึก  —  กําหนดจํานวนขอความที่สงแลว
ที่จะบันทึกลงในแฟมขอมูลรายการที่สงในแตละครั้ง เมื่อถึงขีด
จํากัดแลว ขอความเกาที่สุดจะถูกลบออก

● หนวยความจาํที่ใช  — เลือกหนวยความจําที่คุณตองการจัด
เก็บขอความ

รายชื่อ
เลือก  > รายชื่อ
ในรายชื่อ คุณสามารถจัดเก็บและอัพเดตขอมูลรายชื่อ เชน เบอร
โทรศัพท ที่อยูบาน หรือที่อยูอีเมลของรายชื่อได คุณสามารถเพิ่ม
เสียงเรียกเขาสวนตัวหรือภาพยอใหกับบุคคลในรายชื่อได คุณยัง
สามารถสรางกลุมรายชื่อ ซึง่สามารถทําใหคุณสงขอความตัวอักษร
หรือสงอีเมลใหผูรับไดหลายคนพรอมกัน

การจัดการชื่อและหมายเลขโทรศัพท
ในการลบบัตรรายชื่อ ใหเลือกบัตร แลวกดปุม C
ในการลบบัตรรายชื่อหลายๆ ใบพรอมกัน ใหเลือก ตัวเลือก >
เลอืก/ไมเลือก เพื่อทําเครื่องหมายเลือกบัตรรายชื่อที่ตองการ
แลวกดปุม C เพื่อลบ 
ในการสงขอมูลรายชื่อ ใหเลือกบัตรรายชื่อ ตามดวย ตัวเลอืก >
สงนามบัตร แลวเลือกตัวเลือกที่ตองการ 
ในการฟงรายการเสียงที่กําหนดใหใชกับรายชื่อ ใหเลือกบัตร

ชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > รายละเอียดรายการเสียง > เลน
รายการเสยีง

การจัดเก็บและการแกไขชื่อและเบอร
โทรศพัท
1. กดปุม  แลวเลือก รายชื่อ > ตัวเลือก > รายชื่อใหม
2. ปอนขอมูลในชองที่ตองการ แลวเลือก เรียบรอย
ในการแกไขบัตรรายชื่อ ใหเลือกรายการ แลวเลือก ตัวเลือก >
แกไข คุณยังสามารถคนหารายชื่อที่ตองการไดดวยการพิมพ
อักษรตัวแรกของชื่อลงในชองคนหา
ในการแนบภาพกับบัตรรายชื่อ ใหเปดบัตรรายชื่อ แลวเลือก ตัว
เลอืก > เพิ่มรูปภาพ ภาพจะปรากฏขึน้เมื่อมีสายเรียกเขาจากชื่อ
ดังกลาว 

เสยีงเรียกเขา ภาพ และขอความการโทร
สําหรับรายชื่อ
คุณสามารถกําหนดเสียงเรียกเขาสําหรับรายชื่อหรือกลุม และภาพ
และขอความการโทรสําหรับรายชื่อ เมื่อรายชื่อดังกลาวโทรเขา
โทรศัพทจะเลนเสียงเรียกเขาที่เลือกไว และแสดงขอความการโทร
หรือภาพ (หากมีการสงหมายเลขโทรศัพทของผูโทรเขามาพรอม
กับการโทรเขาและโทรศัพทของคุณจดจําหมายเลขนั้นได)
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ในการกําหนดเสียงเรียกเขาสําหรับรายชื่อหรือกลุมรายชื่อ ใหเลือก
รายชื่อหรือกลุมรายชื่อ และ ตัวเลือก > เสยีงเรียกเขา และเสียง
เรียกเขา

ในการกําหนดขอความการโทรสําหรับรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ และ
ตัวเลือก > เพิ่มขอความการโทร ปอนขอความการโทร และ
เลือก ตกลง

ในการเพิ่มภาพสําหรับรายชื่อที่จัดเก็บไวในหนวยความจํา
โทรศัพท ใหเลือกรายชื่อ ตัวเลือก > เพิ่มรูปภาพ และภาพจาก
คลังภาพ

ในการลบเสียงเรียกเขาออก ใหเลือก แบบเสยีงที่ตั้งไว จาก
รายการเสียงเรียกเขา

ในการด ูเปลี่ยนแปลง หรือลบภาพออกจากรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ
ตัวเลือก > รูปภาพ และตัวเลือกที่ตองการ

การคัดลอกรายชื่อ
เลือก  > รายชื่อ
หากคุณเปดรายการรายชื่อเปนครั้งแรก เครื่องจะถามคุณวา
ตองการคัดลอกชื่อและเบอรจากซิมการดไปยังเครื่องของคุณ

ไม

การเริ่มคัดลอก —  เลือก ตกลง

การยกเลกิการคัดลอก —  เลือก ยกเลิก เครื่องจะถามวาคุณ
ตองการดูรายชื่อในซมิการดในรายชื่อหรือไม ในการดูรายชื่อ
เลือก ตกลง รายชื่อจะเปดขึ้นมา และชื่อที่จัดเก็บอยูในซิมการดจะ
แสดงดวย 

คลังภาพ
เลือก  > คลังภาพ
ใชคลังภาพเขาสูสื่อประเภทตางๆ เชน รูปภาพและวิดีโอ เพลง
คลิปเสียง ลิงคการสตรีมและการนําเสนอ ภาพและวิดีโอทั้งหมดที่
ดูแลว และเพลงและคลิปเสียงที่ไดรบัจะถูกจัดเก็บในคลังภาพโดย
อัตโนมัต ิคลิปเสียงและเพลงจะเลนในเครื่องเลนเพลง ลิงคการ
ตรีมโดยศูนยวิดีโอ คุณสามารถดูรูปภาพและเลนวิดีโอโดยใช
แอปพลิเคชั่นรปูถาย

เกี่ยวกับรูปถาย
เลือก  > คลังภาพ > ภาพและวิดีโอ และจากตัวเลือก

นี้
● ภาพที่ถาย  — ดูภาพและวิดีโอทั้งหมดที่คุณถายไว
● เดือน  — ดูภาพและวิดีโอที่แยกประเภทตามเดือนที่ถาย

● อัลบั้ม  — ดอูัลบั้มที่ตั้งไวและอัลบั้มที่คุณไดสรางขึน้เอง
● แท็ก  — ดแูท็กที่คุณสรางขึน้สําหรับแตละรายการ
● ดาวนโหลด  — ดรูายการและวิดีโอที่ดาวนโหลดจากเว็บหรือที่
ไดรับเปนขอความมัลติมีเดียหรืออีเมล

● ทั้งหมด  — ดูรายการทั้งหมด
● แบงดู  — ประกาศภาพหรือวิดีโอบนเว็บ
ไฟลที่จัดเก็บไวในการดหนวยความจําที่ใชรวมกันไดของคุณ (หาก
ใสไว) จะแสดงดวยสัญลักษณ 

ในการคัดลอกหรือยายไฟลไปยังที่ตั้งหนวยความจําอื่น ใหเลือก
ไฟล เลือก ตัวเลอืก > ยายและคัดลอก และเลือกจากตัวเลือก
มี
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เกี่ยวกับ Video & TV 
วิดีโอ & ทีวีชวยใหคุณสามารถดาวนโหลดและสตรีมคลิปวิดีโอ
แบบ OTA จากบริการวิดีโออินเทอรเน็ตที่ใชรวมกันได การ
ดาวนโหลดและสตรีมคลิปวิดีโอจําเปนตองใชบริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย คุณสามารถถายโอนคลิปวิดีโอจากเครือ่งพีซทีี่ใช
รวมกันไดไปที่โทรศัพทของคุณ และดูคลิปดังกลาวในวิดีโอ & ทีวี
การใชจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตในการดาวนโหลดวิดีโอคลิปอาจ
เกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครอืขายของผูให

บริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับคาใช
จายในการสงขอมูล

โทรศัพทของคณุอาจไดรับการกําหนดบริการไวลวงหนาแลว ผูให
บริการอาจใหบริการเนื้อหาฟรีหรือคิดคาธรรมเนียม โปรดตรวจสอบ
คาธรรมเนียมจากบริการหรือผูใหบริการ

กลอง
การถายภาพ
เลือก  > กลอง หนาจอจะหมุนไปเปนโหมดแนวนอนโดย
อัตโนมัติ

หากตองการถายภาพ ใหใชหนาจอเปนชองดูภาพ แลวกดปุมถาย
ภาพ โทรศัพทจะจัดเก็บภาพลงในคลังภาพ

หากตองการขยายหรือยอกอนถายภาพ ใหใชปุมปรับเสียง

หากตองการโฟกัสไปยังสิ่งที่จะถายกอนถายภาพ ใหกดปุมถาย
ภาพลงครึ่งหนึ่ง
แถบเครื่องมือมีทางลัดไปยังรายการและการตั้งคาตางๆ กอนและ
หลังการถายภาพหรือการบันทึกวิดีโอคลิป เลือกจากตัวเลือก

นี้
   สลับระหวางโหมดวิดีโอและภาพ

   เลือกฉาก

   เปดใชงานโหมดพาโนรามา

   เปดไฟวิดีโอ (โหมดวิดีโอเทานั้น)

   เลือกโหมดแฟลช (ภาพเทานั้น)

   เปดใชงานตัวจับเวลา (ภาพเทานั้น)

   เปดใชงานโหมดตอเนื่อง (ภาพเทานั้น)

   เลือกเอฟเฟกตสี

   ปรับสมดุลสีขาว

   ไปที่ภาพถาย

ตัวเลือกที่มีจะแตกตางกันไปตามโหมดถายภาพและมุมมองที่คุณ
ใชอยู การตั้งคาจะกลับไปเปนคาเริ่มตนเมื่อคุณปดกลอง

หากตองการปรับแตงแถบเครื่องมือกลอง ใหเลือก ตัวเลือก >
กําหนดแถบเครื่องมือเอง

หากตองการเปดใชงานแถบเครื่องมือเมื่อซอนเอาไว ใหกดปุม
เลื่อน

โหมดพาโนรามา
เลือกโหมดพาโนรามา  จากแถบเครื่องมือ

หากตองการเริ่มถายภาพพาโนรามา ใหกดปุมถายภาพ
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คอยๆ หมุนกลองไปทางซายหรือขวาชาๆ เพื่อเริ่มถายภาพพาโน
มา ตัวอยางภาพพาโนรามาจะปรากฏขึน้ และกลองจะจับภาพตาม

ที่คุณหมุนกลอง ลูกศรสีเขยีวแสดงวา ใหคุณหมุนกลองไปอยาง
ชาๆ ได เครื่องหมายหยุดชั่วคราวสีแดงแสดงวา คุณควรหยุด
เคลื่อนที่จนกวาลูกศรสีเขียวจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง คุณสามารถ
ประมาณเวลาที่จะมีการจับภาพเฟรมตอไปได เมื่อรูปสี่เหลี่ยมสี
แดงเลื่อนมาอยูตรงกลางภาพตัวอยาง
ในการหยุดการจับภาพ ใหกดปุมถายภาพหรอืเลือก หยุด การจับ
ภาพพาโนรามาจะหยุดอัตโนมัติเมื่อถงึความกวางสูงสุดของภาพ

การบันทึกวิดโีอ
เลือก  > กลอง

1. หากกลองอยูในโหมดรูปภาพ ใหเลือกโหมดวิดีโอจากแถบ
เครื่องมือ

2. ในการเริ่มบันทึก ใหกดปุมจับภาพ
3. ในการหยุดบันทึกชั่วคราว ใหเลือก พัก เลือก ทําตอ เพื่อเริ่ม

บันทึกตอ
4. หากตองการหยุดบันทึก เลือก หยุด วิดีโอคลปิจะถูกจัดเก็บใน

คลังภาพโดยอัตโนมัต ิความยาวสูงสุดของวิดีโอคลิปจะขึน้อยู
กับหนวยความจําที่เหลืออยู

อินเทอรเน็ต
เว็บเบราเซอร 
คณุสามารถใชแอปพลิเคชั่นเว็บเบราเซอรเพื่อดูเว็บเพจที่ใชภาษา
HTML (Hypertext markup language) ในอินเทอรเน็ตไดอยางที่
ออกแบบมาแตแรก ทั้งนี้ คณุยังสามารถเรียกดูเว็บเพจที่ออกแบบ
ขึน้เปนพิเศษสําหรับอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ และใชภาษา
XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) หรือภาษา
WML (Wireless Markup Language)
หากเว็บเพจแสดงอักขระที่ไมสามารถอานออกขณะที่กําลังเรียกดู
คุณสามารถเลือก  > อินเทอรเน็ต > เว็บ และ ตัวเลอืก >
การตั้งคา > หนา > การเขารหัสที่ตั้งไว และการเขารหัสที่
เกี่ยวของ
ในการเบราสเว็บ คุณตองกําหนดคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตใน
โทรศัพทกอน

การเรียกดูเวบ็
คุณสามารถเรียกดูเว็บเพจตางๆ ไดดวยแอปพลิเคชั่นเบราเซอร
เลือก  > อินเทอรเน็ต > เว็บ

ปุมลัด:ในการเริ่มตนเบราเซอร ใหกด 0 คางไวในหนาจอ
หลัก

การไปที่เว็บเพจ —  เมื่อเครื่องอยูในหนาจอบุคมารค ใหเลือก
มารคใดก็ได หรือเริ่มปอนที่อยูเว็บ (ชอง  จะเปดขึน้โดย

อัตโนมัติ) และเลือก ไปที่
บางเว็บเพจอาจมีสื่อ เชน วิดีโอคลิป ที่จําเปนตองใชหนวยความจํา
ปริมาณมากในการด ูหากไมมีพื้นที่หนวยความจําเหลือระหวาง
กําลังโหลดเว็บเพจดังกลาว ใหใสการดหนวยความจํา ไมเชนนั้น
วิดีโอคลิปจะไมแสดง
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การปดใชงานกราฟกเพื่อประหยัดหนวยความจําและเพิ่ม
ความเร็วการดาวนโหลด —  เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา >
หนา > โหลดเนื้อหา > ตัวอักษรเทานั้น

การรีเฟรชเนื้อหาของเว็บเพจ —  เลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืก
เว็บเพจ > โหลดซ้ํา

การดูภาพตัวอยางของเว็บเพจทีคุ่ณเขาเยี่ยมชม —  เลือก
กลับ รายการของเว็บเพจที่คุณเขาเยี่ยมชมระหวางการเรียกขอมูล
ปจจุบนัจะเปดขึ้นมา ตัวเลือกนี้จะมีใหเลือกเมื่อมีการเปดใชงาน
รายการประวัติ ในการตั้งคาเบราเซอร

การปดกั้นหรืออนุญาตการเปดหลายหนาตางโดย
อัตโนมัติ —  เลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืกเว็บเพจ > ปดกั้น

ตางปอปอัพ หรือ อนุญาตปอปอัพ

การดูปุมทางลัด —  เลือก ตัวเลือก > ทางลัดปุมกด หาก
ตองการแกไขปุมทางลัด ใหเลือก แกไข

การขยายหรือยอเว็บเพจ —  หากตองการขยาย ใหกด * หาก
ตองการยอ ใหกด #

เคลด็ลับ: ในการยอเบราเซอรไปอยูในพื้นหลังโดยไมออก
จากแอปพลิเคชั่นหรือตัดการเชื่อมตอ ใหกดปุมวางสาย

ครั้ง

แถบเครือ่งมือเบราเซอร
แถบเครื่องมือเบราเซอรจะชวยในการเลือกฟงกชันของเบราเซอรที่
ใชงานบอย

การเปดแถบเครื่องมือ —  กดปุมเลื่อนคางไวบนพื้นที่วางของ
เว็บเพจ

การเลือ่นภายในแถบเครื่องมือ —  เลื่อนไปทางซายหรือขวา

การเลือกคุณลักษณะจากแถบเครื่องมือ —  กดปุมเลื่อน
จากแถบเครื่องมือ เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

●  ไปยังที่อยูเว็บ  — ปอนที่อยูเว็บ
●  เพจที่เยี่ยมชมลาสุด  — ดูรายการที่อยูเว็บที่คุณเขาเยี่ยม
ชมบอย

●  บุคมารค  — เปดหนาจอบุคมารค
●  เต็มหนาจอ  — ดูเว็บเพจแบบเต็มหนาจอ
●  ภาพรวม  — แสดงภาพรวมของเว็บเพจปจจุบัน
●  คนหาดวยคําสําคัญ  — คนหาเว็บเพจปจจุบัน
●  การตั้งคา  — แกไขการตั้งคาเว็บเบราเซอร

การสํารวจเพจ
ขณะเรียกดูเว็บเพจขนาดใหญ คุณสามารถใชแผนที่ยอหรือภาพ
รวมเพจในการดูเพจแบบรวดเร็ว
เลือก  > อินเทอรเน็ต > เว็บ

การเปดใชงานแผนที่ยอ —  เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา >
ทั่วไป > แผนที่ยอ > เปด เมื่อคุณเลื่อนดเูว็บเพจขนาดใหญ
แผนที่ยอจะเปดและแสดงภาพรวมของเพจนั้นๆ

การเลื่อนไปมาบนแผนที่ยอ —  เลื่อนไปทางซาย ขวา บน หรือ
ลาง หยุดเลื่อนเมื่อคุณพบตําแหนงที่ตองการ แผนที่ยอจะหายไป
และใหคุณอยูในตําแหนงที่เลือกไว

การคนหาขอมลูบนเว็บเพจดวยภาพรวมเพจ
1. กด 8 ภาพขนาดยอของเว็บเพจปจจุบันจะเปดขึ้น
2. ขยับไปรอบๆ ภาพขนาดยอ โดยการเลื่อนขึ้น ลง ซาย หรือขวา
3. เมื่อพบสวนที่คุณตองการดู ใหเลือก ตกลง เพื่อที่ไปสวนนั้นบน

เว็บเพจ

ลิงคขาวบนเวบ็และบล็อก
ลิงคขาวทางเว็บชวยใหคุณสามารถติดตามหัวขอขาวและบล็อก
โปรดของคุณไดอยางงายดาย
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เลือก  > อินเทอรเน็ต > เว็บ
ลิงคขาวทางเว็บคือไฟล XML บนเว็บเพจ ที่นํามาใชเพื่อแบงปน
เชน หัวขอขาวหรือบล็อกลาสุด เปนเรือ่งปกติที่จะพบลิงคขาวบน
เว็บและวิกิเพจ
แอปพลิเคชั่นของเบราเซอรจะตรวจหาโดยอัตโนมัติวาเว็บเพจมี
ลิงคขาวทางเว็บหรือไม

การสมัครขอรับลงิคขาวทางเว็บ เมื่อมีลงิคขาวใหบริการบน
เว็บเพจ —  เลือก ตัวเลือก > สมัครลิงคขาว

การอัพเดตลงิคขาวทางเว็บ —  ในมุมมองลิงคขาวทางเว็บ ให
เลือกลิงคขาว และ ตัวเลือก > ตัวเลือกลิงคขาว > รีเฟรช

การตั้งอัพเดตอัตโนมัติสําหรับลงิคขาวทางเว็บทั้งหมด —  ใน
มุมมองลิงคขาวทางเว็บ เลือก ตัวเลือก > แกไข > แกไข จะไมมี
ตวัเลือกนี้หากคณุไดทําเครื่องหมายเลือกลิงคขาวไวหนึ่งรายการ
ขึน้ไป

Widget
โทรศัพทของคณุรองรับอุปกรณขนาดเล็ก อุปกรณขนาดเล็กเปน
แอปพลิเคชั่นบนเว็บขนาดเล็กที่สามารถดาวนโหลดได ซึ่งทํา
หนาที่สงไฟลมัลติมีเดีย ลิงคขาว และขอมูลอื่นๆ เชน รายงาน
สภาพอากาศ ไปยังโทรศัพทของคุณ อุปกรณขนาดเล็กที่ติดตั้งจะ
แสดงเปนแอปพลิเคชั่นที่แยกตางหากในโฟลเดอรแอปพลิเคชั่น
หากตองการคนหาและดาวนโหลดอุปกรณขนาดเล็ก โปรดเขาไป
ในรานคา Ovi ที่ store.ovi.com
นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตั้งอุปกรณขนาดเล็กบนการดหนวย
ความจําที่ใชงานรวมกันได (ถามี)
จุดเชื่อมตอกับ Widget ที่ระบบตัง้ไวจะเปนจุดเชื่อมตอเดียวกันกับ
เว็บเบราเซอร เมื่อ Widget ทํางานในพื้นหลัง Widget บางรายการ
อาจอัพเดตขอมูลลงในโทรศัพทของคุณโดยอัตโนมัติ

การใชอุปกรณขนาดเล็กอาจเกี่ยวของกับการรับสงขอมูลจํานวน
มากผานเครือขายของผูใหบริการของคุณ โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาใชจายในการสงขอมูล

การคนหาขอมูล
การคนหาดวยคําสําคัญชวยใหคุณสามารถพบขอมูลที่คุณตองการ
จากเว็บเพจไดอยางรวดเร็ว
เลือก  > อินเทอรเน็ต > เว็บ

การคนหาขอความภายในเว็บเพจปจจุบนั —  เลือก ตัวเลอืก >
คนคําสําคัญ หากตองการไปยังรายการที่ตรงกันกอนหนาหรือถัด
ไป ใหเลื่อนขึ้นหรือลง

เคล็ดลับ: หากตองการคนหาขอความภายในเว็บเพจ
ปจจุบัน ใหกด 2

การดาวนโหลดและการสั่งซือ้รายการ
คุณสามารถดาวนโหลดรายการตางๆ เชน เสียงเรียกเขา ภาพ โลโก
ผูใหบริการ ลักษณะ และวิดีโอคลิป ได รายการเหลานี้อาจมีไวให
โดยไมคิดคาบริการ หรือคุณสามารถซื้อรายการดังกลาวได เมื่อ
ดาวนโหลดแลว รายการนั้นจะไดรับการจัดการโดยแอปพลิเคชั่นที่
เหมาะสมในโทรศัพทของคุณ เชน ภาพที่ดาวนโหลดมาอาจจัด
เก็บไวที่คลังภาพ

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรอื่นๆ จากแหลงที่วางใจไดเทานั้น เชน แอปพลิเคชั่นที่มี
สัญลักษณจาก Symbian หรือผานการทดสอบรับรองจาก Java
Verified
การดาวนโหลดรายการ:
1. เลือกลิงคเชื่อมโยง
2. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อซือ้รายการ (เชน ซื้อ)
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3. คุณควรอานขอมูลที่ใหอยางละเอียด
4. ในการดําเนินการตอหรือยกเลิกการดาวนโหลด ใหเลือกตัว

เลือกที่เหมาะสม (เชน ยอมรับ หรือ ยกเลกิ)
เมื่อคุณเริ่มดาวนโหลด รายการดาวนโหลดที่ทําอยูและเสร็จแลว
จากเซสชันการเรียกดูปจจุบนัจะปรากฏขึน้

ในการแกไขรายการ ใหเลือก ตัวเลือก > สิง่ที่ดาวนโหลด ใน
รายการ เลือกรายการหนึ่งรายการและ ตัวเลอืก เพื่อยกเลิกการ
ดาวนโหลดที่ทําอยู หรือเปด จัดเก็บ หรือลบการดาวนโหลดที่เสร็จ
แลว

บุคมารค
คณุสามารถเก็บเว็บเพจรายการโปรดไวในบุคมารคเพื่อใหเขาใช
เว็บเพจนั้นไดทันที
เลือก  > อินเทอรเน็ต > เว็บ

การเขาใชบุคมารค
1. หากคุณมีเพจอื่นนอกเหนือจากบุคมารคเปนโฮมเพจ เลือก ตัว
เลือก > ไปที่ > บุคมารค

2. เลือกที่อยูเว็บจากรายการหรอืจากชุดสะสมของบุคมารคใน
โฟลเดอร เว็บเพจที่เยี่ยมชมไป

การจัดเก็บเว็บเพจปจจุบันเปนบุคมารค —  ขณะเรียกด ูให
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืกเว็บเพจ > จัดเก็บเปนบุคมารค

การแกไขหรือลบบุคมารค —  เลือก ตัวเลือก > ตัวจัดการ
มารค

การสงหรือเพิ่มบุคมารค หรือตั้งเว็บเพจที่บุคมารคไวใหเปน
โฮมเพจ —  เลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืกบุคมารค

 จะแสดงโฮมเพจ

การลบขอมูลในแคช
การลางหนวยความจําแคชชวยใหคุณเก็บรกัษาขอมูลไดอยาง
ปลอดภัย ขอมูลหรือบริการที่คุณเคยเขาถึงจะจดัเก็บอยูในหนวย
ความจําแคชของโทรศัพท ถาคุณเขาถึงหรือพยายามเขาถึงขอมูล
ลับที่ตองใชรหัสผานแลว ใหลางแคชหลังการเรียกขอมูลทุกครั้ง
เลือก ตัวเลือก > ลบขอความสวนตัว > แคช

การสิ้นสุดการเชื่อมตอ
การสิน้สดุการเชื่อมตอและการปดเบราเซอร  —  เลือก ตัว
เลอืก > ออก

การลบคุกกี้  —  เลือก ตัวเลือก > ลบขอมูลสวนตัว > คุกกี้
คุกกี้จะเก็บขอมูลที่เกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บเพจของคุณ

ระบบรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมตอ
ดวยการเชื่อมตอที่ปลอดภยัและใบรบัรองความปลอดภยั คุณจึง
สามารถเรียกดูอินเทอรเน็ตไดอยางปลอดภยั
ถาสัญลักษณความปลอดภัย ( ) ปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ
แสดงวาการสงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและเกตเวยอินเทอรเน็ต
หรือเซิรฟเวอรนั้นถูกเขารหัสไว
ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวาการสงผานขอมูล
ระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (ที่ที่จัดเก็บขอมูลไว) จะ
ปลอดภัย ผูใหบริการจะรักษาความปลอดภัยของการถายโอน
ขอมูลระหวางเกตเวยและเซริฟเวอรใหขอมูล
คุณอาจจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภยักับบริการบาง
ประเภท เชน บริการดานธนาคาร คุณจะไดรับขอความแจง หาก
เซริฟเวอรนั้นไมใชเซิรฟเวอรจริง หรือในกรณีที่คุณไมมีใบรับรอง
ความปลอดภัยที่ถูกตองในเครื่องของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอผูใหบริการ
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ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยลดความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้งซอฟตแวรลงคอน
ขางมาก แตคุณก็ควรใชใบรบัรองอยางถูกวิธีเพื่อใหไดประโยชน
จากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึน้ดวย การมี
ใบรับรองเพียงอยางเดียวมิไดเปนการปกปองเครื่องแตอยางใด
หากตองการใหเครื่องมีความปลอดภัยมากขึน้ ตัวจัดการใบรับรอง
จําเปนตองมีใบรับรองของแทที่ถูกตองหรือนาเชื่อถือดวย ใบรับ
รองมีอายุการใชงานจํากัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับ
รองที่ไมถูกตอง" ปรากฏขึน้ แมวาใบรับรองนั้นจะถูกตองอยูแลว ให
ตรวจสอบวาวันและเวลาปจจุบันในเครือ่งของคุณถูกตอง
กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คณุตองตรวจสอบใหแนใจ
วาคุณสามารถเชื่อถือขอมลูของเจาของใบรับรองนี้ได และตรวจ
สอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูในรายชื่อ

การตั้งคาเว็บ
ดวยการตั้งคาแบบตางๆ คณุสามารถเพิ่มประสบการณการทองเว็บ
ใหดีขึน้ตามตองการได
เลือก  > อินเทอรเน็ต > เว็บ และ ตัวเลือก > การตั้งคา
และจากตัวเลือกตอไปนี้
การตั้งคาทั่วไป
● จุดเชื่อมตอ  — เปลี่ยนจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งไว ผูใหบริการ
ของคุณอาจกําหนดจุดเชื่อมตอบางจุดหรือทั้งหมดไวลวงหนา
คุณอาจไมสามารถสราง แกไข หรือนําจุดเชื่อมตอออกได

● โฮมเพจ  — กําหนดโฮมเพจ
● แผนที่ยอ  — เปดใชงานหรือยกเลิกใชงานแผนที่ยอ แผนที่ยอ
ชวยในการนําทางเว็บเพจ

● รายการประวัติ  — หากคุณเลือก เปด ในการดูรายการเพจที่
คณุเขาชมในเซสชันปจจุบันในขณะเรียกดู ใหเลือก กลับ

● แจงเตือนความปลอดภัย  — ซอนหรือแสดงการแจงเตือนการ
รักษาความปลอดภัย

● Java/ECMA สคริป  — ใชหรือเลิกใชการใชงานสคริปต
● ผิดพลาดสคริปต Java/ECMA  — ตั้งเครื่องใหรับการแจงเตือน
สคริปต

● เปดในขณะดาวนโหลด  — เปดใชงานการเปดไฟลขณะที่
ไฟลนั้นกําลังดาวนโหลด

การตั้งคาเพจ
● โหลดเนื้อหา  — เลือกวาคณุตองการโหลดภาพและอ็อบเจ็กต
อื่นขณะเรียกดูหรือไม หากคุณเลือก ตัวอักษรเทานั้น เพื่อ
โหลดภาพหรืออ็อบเจ็กตอื่นขณะเรียกดู ใหเลือก ตัวเลือก >
ตัวเลือกแสดงผล > โหลดรูปภาพ

● การเขารหัสที่ตั้งไว  — หากเครื่องแสดงตัวอักษรไมถูกตอง
คุณสามารถเลือกการเขารหัสภาษาแบบอื่นที่ตรงกับภาษาของ
เพจปจจุบัน

● ปดกั้นปอปอัพ  — อนุญาตหรือปดกั้นการเปดหนาตางปอปอัพ
อัตโนมัติขณะที่เรียกดู

● โหลดซ้ําอัตโนมัติ  — ตัง้ใหเว็บเพจรีเฟรชโดยอัตโนมัติขณะ
เรียกดู

● ขนาดแบบอักษร  — กําหนดขนาดตัวอักษรที่ใชในเว็บเพจ
การตั้งคาความเปนสวนตัว
● เว็บเพจที่เยี่ยมชมไป  — ใชหรือเลิกใชงานการจดัเก็บบุค
มารคแบบอัตโนมัต ิหากคุณตองการใหมีการจัดเก็บที่อยูของ
เว็บเพจที่เคยเยี่ยมชมมาแลวลงในแฟมขอมูล เว็บเพจที่เยี่ยม
ชมไป แตตองการซอนแฟมขอมูลนั้นจากหนาจอบุคมารค ให
เลือก ซอนแฟมขอมูล

● จัดเก็บขอมูลแบบฟอรม  — เลือกวาคุณตองการใหขอมูลรหัส
ผานหรือขอมลูที่คุณพิมพลงในแบบฟอรมตางๆ บนเว็บเพจได
รับการจัดเก็บและเรียกใชในครั้งตอไปที่คุณเขาสูเพจนั้นๆ หรือ
ไม

● คุกกี้  — ใชหรือเลิกใชการรับและการสงคุกกี้
การตั้งคาลิงคขาวบนเว็บ
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● จุดตออัพเดตอัตโนมัติ  — เลือกจุดเชื่อมตอที่ตองการสําหรับ
การอัปเดต ตัวเลือกนี้จะสามารถใชงานไดเมื่อเปดใชงาน
อัพเดตอัตโนมัติ เทานั้น

● อัพเดตเมื่อขามเครือขาย  — เปดใชงานการอัพเดตลงิคขาว
ทางเว็บอัตโนมัตขณะโทรขามเครือขาย

เพลง Ovi
เพลง Ovi (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถ
คนหา เรียกดู และดาวนโหลดเพลงลงสูโทรศัพทของคุณ
เลือก  > อินเทอรเน็ต > เพลง Ovi
ในการดาวนโหลดเพลง คณุตองลงทะเบียนใชบริการนี้กอน
การดาวนโหลดเพลงอาจเกี่ยวของกับคาบริการเพิ่มเตมิและการสง
ขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากตองการ
ขอมูลเกี่ยวกับคาบริการการรับสงขอมูล โปรดติดตอผูใหบริการ
เครือขายของคุณ
ในการเปดใชเพลง Ovi คุณจะตองมจีุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ถูก
ตองในโทรศัพท เครื่องอาจขอใหคุณเลือกจุดเชื่อมตอสําหรับการ
ใชงานเมื่อเชื่อมตอกับเพลง Ovi
การเลือกจุดเชื่อมตอ —  เลือก จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว
ความพรอมใชงานและลกัษณะที่ปรากฏของเพลง Ovi นั้นอาจแตก
ตางกันไป การตั้งคานี้อาจกําหนดไวลวงหนาแลวและคุณอาจไม
สามารถแกไขได แตขณะเรียกดูเพลง Ovi คุณอาจสามารถแกไข
การตั้งคานี้ได

การแกไขการตั้งคาเพลง Ovi —  เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา
เพลง Ovi อาจไมมีในบางประเทศหรือบางภมูิภาค

การแบงดูออนไลน
เกี่ยวกบัการแบงดูออนไลน
เลือก  > อินเทอรเน็ต > แบงดู
เมื่อใชการแบงดูออนไลน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณจะ
สามารถประกาศภาพ วิดีโอคลิป และคลิปเสียงจากเครื่องโทรศัพท
ของคุณไปยังบริการการแบงดูออนไลนที่ใชรวมกันได เชน อัลบั้ม
และบล็อก นอกจากนี้ คณุยังสามารถดูและสงความคิดเห็นลงใน
ประกาศในบริการดังกลาว ตลอดจนดาวนโหลดเนื้อหาลงใน
โทรศัพท Nokia ที่ใชรวมกันไดของคุณ
ประเภทเนื้อหาที่รองรับและความพรอมใชงานของบริการการแบงดู
ออนไลนอาจแตกตางกันไป

การสมัครขอรบับรกิาร
เลือก  > อินเทอรเน็ต > แบงดู

ในการสมัครบริการรวมมองออนไลน ใหไปที่เว็บไซตของผูให
บริการ และตรวจสอบวาโทรศัพท Nokia ของคุณใชงานรวมกันได
กับบริการนี้หรือไม สรางบัญชีตามคําแนะนําบนเว็บไซต คุณไดรับ
ชื่อผูใชและรหัสผานที่จําเปนตอการตั้งคาโทรศัพทของคุณสําหรับ
บัญชีนี้
1. ในการเปดใชงานบริการ ใหเปดแอปพลิเคชั่นแบงดอูอนไลนใน

โทรศพัทของคุณ เลือกบริการที่ตองการ และเลือก ตัวเลอืก >
ทํางาน

2. ยอมใหโทรศัพทสรางการเชื่อมตอเครือขาย หากเครื่องขอให
คุณปอนจดุเชื่อมตออินเทอรเน็ต ใหเลือกจุดเชื่อมตอจาก
รายการ

3. ลงชื่อเขาใชบัญชีของคุณตามคําแนะนําบนเว็บไซตของผูให
บริการ
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สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความพรอมใชงานและคาใชจายของ
บริการจากบริษัทภายนอก ตลอดจนคาบริการถายโอนขอมูล โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณหรือบริษัทภายนอกที่เกี่ยวของ

การสรางประกาศ
เลือก  > อินเทอรเน็ต > แบงดู

ในการประกาศไฟลสื่อไปยังบริการ ใหไปที่บริการและเลือก ตัว
เลอืก > อัพโหลดใหม ถาบริการรวมมองออนไลนมีชองสัญญาณ
สําหรับประกาศไฟล ใหเลือกชองสัญญาณที่ตองการ

ในการเพิ่มภาพ คลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงใหกับประกาศ ใหเลือก
ตัวเลือก > ใส

เพิ่มชื่อเรื่องหรือคําอธิบายใหกับประกาศ ถามี

ในการเพิ่มแท็กใหกับประกาศ ใหเลือก แท็ก:

ในการเปดใชงานการประกาศขอมูลที่ตั้งที่อยูในไฟล ใหเลือก 
ที่ตั้ง:

ในการสงประกาศไปไวที่บริการ ใหเลือก ตัวเลอืก > อัพโหลด

ศนูยวิดโีอ Nokia
ดวยศูนยวิดีโอ Nokia (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถ
ดาวนโหลดและสตรีมวิดีโอคลิปแบบ OTA จากบริการวิดีโอ
อินเทอรเน็ตที่ใชรวมกันไดโดยใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต คุณ
สามารถถายโอนวิดีโอคลิปจากเครื่องพีซทีี่ใชงานรวมกันไดไปที่
โทรศัพทของคุณ และดูวิดโีอคลิปดังกลาวในศูนยวิดีโอ
การใชจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตในการดาวนโหลดวิดีโออาจ
เกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครอืขายของผูให
บริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับคาใช
จายในการสงขอมูล
โทรศัพทของคุณอาจมีบริการที่กําหนดไวแลวลวงหนา

ผูใหบริการอาจใหบริการเนื้อหาฟรีหรือคิดคาธรรมเนียม โปรดตรวจ
สอบราคาในบริการหรือจากผูใหบริการ

การดูและดาวนโหลดวิดีโอคลิป
การเชื่อมตอกับบริการวิดีโอ
1. เลือก  > อินเทอรเน็ต > ศูนยวิดีโอ
2. ในการเชื่อมตอกับบริการเพื่อติดตั้งบริการวิดีโอ ใหเลือก
สารบบวิดีโอ แลวเลือกบรกิารวิดีโอที่ตองการจากแคตตาล็อก
บริการ

การดูวิดีโอคลิป
ในการเรียกดูเนื้อหาบริการวิดีโอที่ติดตั้งไว ใหเลือก ลงิคขาว
วิดีโอ

เนื้อหาของบริการวิดีโอบางรายการไดรับการแบงออกเปนประเภท
ตางๆ ในการเรียกดูวิดีโอคลิป ใหเลือกประเภท

ในการคนหาวิดีโอคลิปที่อยูในบริการ ใหเลือก คนหาวิดีโอ ตัว
เลือกการคนหาอาจไมมีอยูในบางบริการ

วิดีโอคลิปบางไฟลสามารถเรยีกดูขอมูลแบบ OTA ได แตบางไฟล
ตองดาวนโหลดลงในโทรศพัทกอน ในการดาวนโหลดวิดโีอคลปิ
ใหเลือก ตัวเลอืก > ดาวนโหลด หากคุณออกจากแอปพลิเคชั่น
การดาวนโหลดจะยังดําเนินตอไปโดยไมแสดงบนหนาจอ วิดีโอ
คลิปที่ดาวนโหลดจะถูกจัดเก็บไวในวิดโีอของฉัน

ในการสตรีมวิดีโอคลิปหรือดคูลิปที่ดาวนโหลด ใหเลือก ตัว
เลอืก > เลน ในขณะเลนวิดีโอคลิป ใหใชปุมเลือกและปุมเลื่อน
เปนตัวควบคมุเครือ่งเลน ในการปรับความดัง ใหใชปุมระดับเสียง

คําเตือน:  การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปน
อันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ
และอยาถือโทรศพัทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง
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เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ดาวนโหลดตอ  — เริ่มการดาวนโหลดที่ลมเหลวหรือพักไวตอ
● ยกเลกิการดาวนโหลด  — ยกเลิกการดาวนโหลด
● ดูตัวอยาง  — ดูตัวอยางวิดีโอคลิป
● รายละเอียดลงิคขาว  — ดูขอมูลเกี่ยวกับวิดีโอคลิป
● รีเฟรชรายการ  — รีเฟรชรายการวิดีโอคลิป
● เปดลงิคในเบราเซอร  — เปดลิงคในเว็บเบราเซอร

กําหนดเวลาดาวนโหลด
การตั้งคาแอปพลิเคชั่นเพื่อดาวนโหลดวิดีโอคลิปโดยอัตโนมัติอาจ
เกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานเครอืขายของผูใหบริการ
โปรดติดตอผูใหบริการของคณุเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาใช
จายในการสงขอมูล ในการกําหนดตารางเวลาการดาวนโหลด
อัตโนมัติสําหรบัวิดีโอคลิปที่อยูในบริการ ใหเลือก ตัวเลือก >
ตารางเวลาดาวนโหลด ศูนยวิดีโอจะดาวนโหลดวิดีโอคลิปใหม
ทุกวันตามเวลาที่คุณกําหนดไวโดยอัตโนมัติ

ในการยกเลิกตารางเวลาดาวนโหลด ใหเลือก ดาวนโหลดดวย
ตนเอง เปนวิธีการดาวนโหลด

พอดแคสต Nokia
ดวยแอปพลิเคชั่นพอดแคสต Nokia (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) คุณสามารถคนพบ คนหา สมัครบริการ และดาวนโหลดพอด
แคสตแบบ OTA ตลอดจนเลน จัดการ และรวมมองพอดแคสตเสียง
และวิดีโอดวยโทรศัพทของคุณได

การตั้งคาพอดแคสต
เลือก  > อินเทอรเน็ต > พอดแคสต
ในการเริม่ใชพอดแคสต ใหกําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอและการ
ดาวนโหลดของคุณ
การตั้งคาการเชื่อมตอ

เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > การเชื่อมตอ และจากตัวเลือก
ตอไปนี้
● จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว  — เลือกจุดเชื่อมตอที่จะใชเชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ต

● URL บริการคนหา  — กําหนดที่อยูเว็บของบริการคนหา
แคสตที่จะใชในการคนหาพอดแคสต

การตั้งคาดาวนโหลด
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > ดาวนโหลด และจากตัวเลือก
ไปนี้

● จัดเก็บไปที่  — กําหนดตําแหนงที่จะจัดเก็บพอดแคสต
● ชวงการอัพเดต  — กําหนดความถี่ในการอัพเดตพอดแคสต
● เวลาอัพเดตถัดไป  — กําหนดเวลาสําหรับการอัพเดตอัตโนมัติ
ครั้งตอไป
การอัพเดตโดยอัตโนมัติจะปรากฏขึน้ตอเมื่อคุณไดเลือกจุด
เชื่อมตอโดยเฉพาะไวเปนคาเริ่มตนและแอปพลิเคชั่นพอดแคสต
เปดอยูเทานั้น

● ขีดจํากัดดาวนโหลด (%)  — กําหนดเปอรเซ็นตหนวยความ
จําที่ตองการสํารองไวสําหรับการดาวนโหลดพอดแคสต

● หากเกินขีดจํากัด  — กําหนดวิธีจัดการเมื่อการดาวนโหลดเกิน
ขนาดที่จํากัด

การตั้งคาแอปพลิเคชั่นเพื่อดึงพอดแคสตโดยอัตโนมัติอาจ
เกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครอืขายของผูให
บริการ โปรดสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคาบริการการสงขอมูล
จากผูใหบริการของคุณ

การเรียกคืนการตั้งคาเริ่มตน —  เลือก ตัวเลือก > เรียกคืน
คาที่ตั้งไว

การคนหาพอดแคสต
คุณสามารถคนหาพอดแคสตไดโดยการคนหาคําหลักหรอืหัวเรื่อง
เลือก  > อินเทอรเน็ต > พอดแคสต
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ระบุที่อยูเว็บของบริการคนหาพอดแคสต —  ในการใชบริการ
คนหา คุณจะตองระบุที่อยูเว็บของบริการคนหาพอดแคสต เลือก
ตัวเลือก > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > URL บริการคนหา
การคนหาพอดแคสต  —  เลือก คนหา และปอนคําหลักที่
ตองการ

เคลด็ลับ: บริการคนหาจะหาหัวเรื่องพอดแคสตและคําหลัก
ในคําอธิบาย ไมใชเอพิโซดที่กําหนด หัวขอทั่วไป เชน
ฟุตบอลหรือฮิพฮอพมกัใหผลการคนหาที่ดีกวาการระบุชื่อ
ทีมหรือศิลปนที่เฉพาะเจาะจง

สมัครขอรับบริการพอดแคสตที่พบ  —  เลือกหัวเรื่องของพอด
แคสต ระบบจะเพิ่มพอดแคสตลงในรายการของพอดแคสตที่คุณ
สมัครรับบริการ

เริ่มตนการคนหาใหม —  เลือก ตัวเลอืก > คนหาใหม

ไปที่เว็บไซตของพอคแคสต —  เลือก ตัวเลือก > เปดเว็บเพจ

ดูรายละเอียดของพอดแคสต  —  เลือก ตัวเลือก > คําอธิบาย

ไดเรกทอรี
ไดเรกทอรีจะชวยคุณคนหาเอพิโซดใหมของพอดแคสตที่คณุ
สามารถสมัครขอรับบริการ
เลือก  > อินเทอรเน็ต > พอดแคสต

การเปดไดเรกทอรี —  เลือก ไดเรกทอรี่ และไดเรกทอรีที่
ตองการ หากไดเรกทอรีไมอัพเดต การเลือกจะเปนการเริ่มตน
กระบวนการอัพเดต เมื่อการอัพเดตเสรจ็สมบูรณ ใหเลือก
ไดเรกทอรีอีกครั้งเพื่อเปด
ไดเรกทอรีจะมีพอดแคสตที่แสดงตามความนิยม และตาม
โฟลเดอรที่กําหนดลักษณะไว

การเปดโฟลเดอรที่กําหนดลกัษณะไว —  เลือกแฟมขอมูล 
รายการพอดแคสตจะปรากฏ

การสมัครขอรับบริการพอดแคสต —  ไปยังชื่อ และเลือก
สมัคร เมื่อคุณสมัครขอรับบริการพอดแคสตแลว คุณจะสามารถ
ดาวนโหลด จัดการ และเลนเอพิโซดของพอดแคสตในเมนู
พอดแคสตได

การแกไขโฟลเดอร เว็บลงิค หรือไดเรกทอรีเว็บ  —  เลือก 
ตัวเลอืก > แกไข

การสงโฟลเดอรไดเรกทอรี
1. ไปยังไดเรกทอรีในรายการ
2. เลือก ตัวเลือก > สง
3. เลือกวิธีการสง

การนําเขาไฟล OPML ที่จดัเก็บอยูในเครื่องของคุณ
1. เลือก ตัวเลือก > นําเขาไฟล OPML
2. เลือกตําแหนงของไฟล และนําเขาไฟลดังกลาว

การเพิ่มไดเรกทอรีเว็บหรือโฟลเดอรใหม
1. ในมุมมองไดเรกทอรี ใหเลือก ตัวเลือก > ใหม > ไดเรกทอรี่
เว็บ หรือ โฟลเดอร

2. ปอนชื่อและที่อยูเว็บของไฟล OPML (outline processor
markup language)

สิ่งทีด่าวนโหลด
หลังจากคุณสมัครใชบริการพอดแคสตแลว จากไดเรกทอรี การ
คนหาหรือโดยการปอนที่อยูเว็บ คุณสามารถจัดการ ดาวนโหลด
และเลนเอพิโซดใน พอดแคสต

ในการดูพอดแคสตที่คุณไดสมัครใชบริการ เลือก พอดแคสต >
พอดแคสต

ในการดูชื่อเอพิโซดแตละชื่อ (เอพิโซดคือไฟลสื่อเฉพาะของ
แคสต) ใหเลือกชื่อพอดแคสต
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ในการเริม่ตนดาวนโหลด ใหเลือกชื่อเอพิโซด ในการดาวนโหลด
หรือดาวนโหลดเอพิโซดที่เลือกหรือทําเครื่องหมายไวตอ เลือก
ตัวเลือก > ดาวนโหลด คณุสามารถดาวนโหลดเอพิโซดได
หลายเอพิโซดพรอมกัน

ในการเลนสวนหนึ่งสวนใดของพอดแคสตระหวางการดาวนโหลด
หรือหลังจากดาวนโหลดมาเพียงบางสวน ใหเลือกพอดแคสตและ
ตัวเลือก > เลนตัวอยาง
คณุสามารถดูพอดแคสตที่ดาวนโหลดเสร็จเรียบรอยแลวไดใน
แฟมขอมูล พอดแคสต แตจะไมแสดงจนกวาจะรีเฟรชคลัง

แคสต

การเลนและการจัดการพอดแคสต
เลือก  > อินเทอรเน็ต > พอดแคสต และ พอดแคสต

การดูเอพิโซดของพอดแคสตที่มีใหบริการ —  เลือกหัวเรื่อง
ของพอดแคสต รายการเอพิโซดจะปรากฏ

การเลนเอพิโซดที่ดาวนโหลดมาอยางสมบูรณ —  เลือก ตัว
เลอืก > เลน

การอัพเดตพอดแคสต —  เลือก ตัวเลอืก > อัพเดต

การหยุดอัพเดต —  เลือก ตัวเลอืก > หยุดอัพเดต

การเพิ่มพอดแคสตใหมโดยการปอนที่อยูเว็บไซตของ
พอดแคสต
1. เลือก ตัวเลอืก > พอดแคสตใหม
2. ปอนที่อยูเว็บของพอดแคสต

หากคุณไมไดระบุจุดเชื่อมตอใดไว หรือเครื่องขอใหคุณปอน
ชื่อผูใชและรหัสผานในขณะที่เชื่อมตอขอมูลแพ็คเกต โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ

การแกไขที่อยูเว็บของพอดแคสต —  เลือก ตัวเลอืก > แกไข

ลบพอดแคสตที่ดาวนโหลดมาออกจากเครื่องของคุณ — 
เลือก ตัวเลือก > ลบ

การเปดเว็บไซตของพอคแคสต —  เลือก ตัวเลอืก > เปด
เว็บเพจ

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับพอดแคสต หรือดูขอคิดเห็น (ถามี) — 
เลือก ตัวเลือก > ดูขอคิดเห็น

การสงพอดแคสตไปยังอุปกรณอื่นที่ใชรวมกันได
1. เลือก ตัวเลือก > สง
2. เลือกวิธีการสง (เปนไฟล .opml ในขอความมัลติมีเดีย หรือผาน

การเชื่อมตอ Bluetooth)

การคนหา
เกี่ยวกบัการคนหา
เลือก  > การคนหา
การคนหา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถ
ใชบริการคนหาผานทางอินเทอรเน็ตไดหลายบริการ เพื่อคนหา
เว็บไซตและภาพตางๆ ได เปนตน เนื้อหาและบริการที่มีใหอาจ

ตางกันไป

เริ่มการคนหา
เลือก  > การคนหา

ในการคนหาเนื้อหาของโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ ใหปอนคํา
คนหาลงในชองคนหา หรือเรียกดูประเภทของเนื้อหา ขณะที่คุณ
ปอนคําคนหา ผลลัพธจะไดรบัการจําแนกเปนประเภทตางๆ
ผลลัพธที่มีการเขาใชลาสุดจะปรากฏที่ดานบนสุดของรายการ
ผลลัพธ หากผลลัพธดังกลาวตรงกับคําคนหาของคุณ

ในการคนหาเว็บเพจบนอินเทอรเน็ต ใหเลือก คนหาอินเทอรเน็ต
และคนหาผูใหบริการ และปอนคําคนหาของคุณลงในชองคนหา ผู
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ใหบริการการคนหาที่คุณเลือกไวจะไดรับการตั้งเปนผูใหบริการการ
คนหาเริม่ตนทางอินเทอรเน็ตของคุณ

หากมีการกําหนดผูใหบริการการคนหาเริ่มตนของคุณเอาไวแลว
ใหเลือกผูใหบริการดังกลาวเพื่อเริ่มตนการคนหา หรือเลือก บริการ
คนหาเพิ่มเติม เพื่อใชผูใหบริการการคนหาอื่น

ในการเปลี่ยนแปลงผูใหบริการการคนหาเริ่มตน ใหเลือก ตัว
เลอืก > การตั้งคา > บริการคนหา

ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาประเทศหรอืภมูิภาคเพื่อคนหาผูให
บริการการคนหาเพิ่มเติม ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา >
ประเทศหรือภูมิภาค

บริการ Ovi
Nokia Ovi Suite เสนอวิธีใหมใหผูใชสามารถใชงานซอฟตแวร
Nokia PC ไดงายยิ่งขึ้น แอปพลิเคชั่น PC ใหคุณเขาถึงไฟลบน
คอมพิวเตอร บนโทรศัพท Nokia และบน Ovi ทั้งหมดไดงายดาย
ภายในหนาตางเดียว

เกี่ยวกับ Ovi
 Ovi มีบริการตางๆ จาก Nokia ดวย Ovi คุณสามารถสรางบัญชี

อีเมล แบงปนภาพและคลิปวิดีโอกับเพื่อนและครอบครัว วางแผน
การเดินทางและดูที่ตั้งบนแผนที่ ดาวนโหลดเกมส แอปพลิเคชั่น
คลิปวิดีโอ และแบบเสียงตางๆ ลงในโทรศัพทของคุณ และสั่งซื้อ
เพลง บริการที่มีอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาคและรองรับเฉพาะ
บางภาษาเทานั้น
หากตองการเขาใชบริการ Ovi โปรดไปที่ www.ovi.com และลง
ทะเบียนบัญชี Nokia ของคุณเอง
หากตองการขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใชงานบริการตางๆ โปรดดู
หนาการสนับสนุนของแตละบริการ

เกี่ยวกับรานคา Ovi
เลือก  > รานคา

 ในรานคา Ovi คุณสามารถดาวนโหลดเกมสโทรศพัทมือถอื แอป
พลิเคชั่น วิดีโอ รูปภาพ และเสียงเรียกเขาลงบนโทรศัพทของคุณ
บางรายการอาจไมมีคาธรรมเนียม แตบางรายการนั้นคุณตองสั่งซื้อ
โดยใชบัตรเครดิตหรือชําระผานมือถือ รานคา Ovi มีเนื้อหาที่ใชรวม
กันไดกับโทรศัพทมือถือของคุณ รวมทั้งที่สอดคลองกับรสนิยม
และที่ตั้งของคุณ

เกี่ยวกับรายชื่อบน Ovi
เลือก  > อินเทอรเน็ต > รายชื่อ
คุณสามารถใชรายชื่อบน Ovi ตดิตอกับผูคนที่มีความหมายตอคุณ
มากที่สุดไดตลอดเวลา คนหารายชื่อ และพบปะเพื่อนๆ ในชุมชน
Ovi ติดตอเพื่อนๆ ของคุณ ไมวาจะเปนการสนทนา แลกเปลี่ยน
สถานที่และสถานะของคุณ ตลอดจนตดิตามวาเพื่อนของคุณกําลัง
ทําอะไรและอยูที่ไหนไดอยางงายดาย 
คุณยังสามารถซงิครายชื่อ รายการปฏิทิน และเนื้อหาอื่นๆ ระหวาง
โทรศัพท Nokia ของคุณกับ Ovi.com ได ขอมูลสําคัญของคุณจะ
ไดรับการจัดเก็บและปรับใหเปนขอมูลปจจุบนัทั้งในเครื่องของคุณ
และบนเว็บ คุณสามารถใชรายชื่อบน Ovi ในการจัดการรายการ
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ชื่อของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพ และมั่นใจไดวารายชื่อ
ไดรับการจัดเก็บไวบน Ovi.com

คุณตองมีบัญชี Nokia ในการใชบริการนี้ สรางบัญชีบนโทรศัพท
มือถือของคุณ หรือเขาไปที่ www.ovi.com บนเครื่องพีซขีองคุณ
การใชงานรายชื่อบน Ovi อาจเกี่ยวของกับการรับสงขอมูลขนาด
ใหญผานเครือขายของผูใหบริการของคุณ ติดตอผูใหบริการเครือ
ขายของคุณหากตองการขอมูลเกี่ยวกับคาบรกิารการรับสงขอมูล

เกี่ยวกับไฟล Ovi
เลือก  > อินเทอรเน็ต > Ovi Files
ดวยไฟล Ovi คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณเพื่อเขาถึงไฟลตางๆ
ในคอมพิวเตอรของคุณได ติดตั้งแอปพลิเคชั่นไฟล Ovi บน
คอมพิวเตอรทุกเครื่องที่คณุตองการเขาถึงโดยใชไฟล Ovi

คุณสามารถดําเนินการงานตอไปนี้ได
● คนหาและดรููปภาพและเอกสารที่จัดเก็บไวในคอมพิวเตอรของ
คุณ

● ถายโอนเพลงจากคอมพิวเตอรไปยงัโทรศัพทของคุณ
● สงไฟลและโฟลเดอรจากคอมพิวเตอรของคุณโดยไมตองโอน
ยายไปไวที่เครื่องกอน

● เขาถึงไฟลบนคอมพิวเตอรของคณุแมเครื่องคอมพิวเตอรจะปด
อยูก็ตาม เพียงเลือกโฟลเดอรและไฟลที่คุณตองการใหมี และ
ไฟล Ovi จะเก็บสําเนาลาสุดที่จัดเก็บไวในที่เก็บขอมูลออนไลน
ซึง่มีการปองกันไวโดยอัตโนมัติ

การปรับตั้งคา
ลกัษณะ
การเปลี่ยนลักษณะหนาจอ
เลือก  > การตั้งคา > ลกัษณะ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● ทั่วไป  — เปลี่ยนลักษณะที่ใชในแอปพลิเคชั่นทั้งหมด
● มุมมองเมนู  — เปลี่ยนลักษณะที่ใชในเมนูหลัก
● สแตนดฯ  — เปลี่ยนลักษณะที่ใชในหนาจอหลัก
● ภาพพื้นหลัง  — เปลี่ยนภาพพื้นหลังของหนาจอหลัก
● ประหยัด  — เลือกภาพเคลือ่นไหวสําหรับภาพพักหนาจอ
● รูปภาพสายเขา  — เปลี่ยนรูปภาพที่แสดงขณะใชสาย
ในการเปดใชงานหรือปดใชงานเอฟเฟกตลักษณะ ใหเลือก
ทั่วไป > ตัวเลอืก > เอฟเฟกตลักษณะ

การดาวนโหลดลักษณะ
เลือก  > การตั้งคา > ลกัษณะ

ในการดาวนโหลดลักษณะ เลือก ทั่วไป > แหลงโหลด
ลักษณะ > ตัวเลอืก > ไปที่ > เว็บเพจใหม ปอนที่อยูเว็บที่คุณ
ตองการดาวนโหลดลักษณะ เมื่อดาวนโหลดลกัษณะแลว คุณจะ
สามารถดูตัวอยางหรือเปดใชลักษณะได

ในการดูตัวอยางลักษณะกอน ใหเลือก ตัวเลอืก > ดูตัวอยาง

ในการเปดใชลักษณะ เลือก ตัวเลอืก > ตั้ง

ลักษณะการสนทนา
เลือก  > การตั้งคา > ลกัษณะ และ สแตนดบาย >
ลักษณะคุยสาย
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เมื่อเปดใชงานลักษณะการพูด รายการของฟงกชันที่สนับสนุน
ลักษณะการพูดจะปรากฎขึ้นในหนาจอหลัก เมื่อคุณเลื่อนไปที่
ฟงกชันตางๆ อุปกรณจะอานออกเสียงฟงกชันที่ปรากฏขึน้ในขณะ
นั้น เลือกฟงกชันที่ตองการ

ในการรับฟงรายการในรายชื่อของคุณ เลือก คุณลกัษณะโทร >
รายชื่อ

ในการรับฟงขอมูลเกี่ยวกับสายที่คุณไมไดรับและสายที่ไดรับ
หมายเลขที่โทรออก เลือก คุณลกัษณะโทร > เบอรโทรลาสุด

ในการโทรออกโดยการปอนหมายเลขโทรศัพท ใหเลือก
คุณลักษณะโทร > ตัวหมุน และหมายเลขที่ตองการ ในการปอน
หมายเลขโทรศัพท ใหเลื่อนไปที่ตัวเลขและเลือกทีละตัว

ในการโทรไปยังศูนยฝากขอความเสียงของคุณ เลือก
คุณลักษณะโทร > ศูนยขอความเสียง

ในการใชคําสั่งเสียงเพื่อโทรออก เลือก คําสัง่เสียง

หากตองการใหมีการอานออกเสียงขอความที่คุณไดรับ เลือก ตัว
อานขอความ

ในการรับฟงเวลาปจจุบัน ใหเลือก นาฬิกา ในการฟงวันที่ปจจุบัน
ใหเลื่อนลง
หากเสียงเตือนปฏิทินหมดลง เมื่อคุณใชอุปกรณชวยดานเสียง
แอปพลิเคชั่นจะอานออกเสียงขอมูลแจงเตือนปฏิทินนั้น

ในการรับฟงตัวเลือกที่ใชงานได ใหเลือก ตัวเลือก

รูปแบบ
เลือก  > การตั้งคา > รูปแบบ
คณุสามารถปรับและตั้งคาเสียงเรียกเขา เสียงเตือน และแบบเสีย
อื่นๆ ในโทรศัพทไดสําหรับเหตุการณ สภาพแวดลอม หรือกลุมผู
โทรที่แตกตางกัน รูปแบบที่ใชอยูจะปรากฏอยูที่ดานบนของ

จอภาพในหนาจอหลัก อยางไรก็ตาม หากรูปแบบที่ใชงานอยูเปน
รูปแบบทั่วไป เครื่องจะแสดงเฉพาะวันที่ของวันนี้เทานั้น

ในการสรางรูปแบบใหม เลือก ตัวเลือก > สรางใหม และ
กําหนดการตั้งคา

ในการปรับแตงรูปแบบ เลือกรูปแบบและ ตัวเลือก > ปรับตั้งคา

ในการเปลี่ยนรูปแบบ เลือกรูปแบบและ ตัวเลอืก > ใชงาน รูปแบบ
ออฟไลนจะปองกันไมใหมีการเปดโทรศัพท สงหรือรับขอความ
หรือใชการเชื่อมตอ Bluetooth, GPS หรือ วิทยุ FM โดยไมไดตั้งใจ
นอกจากนี้ยังปดการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่อาจใชงานอยูดวย เมื่อ
มีการเลือกรูปแบบนี้ รูปแบบออฟไลนจะยอมใหมีการเปดใชการ
เชื่อมตอ Bluetooth ในภายหลัง หรือการรีสตารต GPS หรือวิทยุ FM
ได ดังนั้นคุณควรปฏบิัติตามขอกําหนดดานความปลอดภัยที่
เกี่ยวของเมื่อทําการเชื่อมตอและใชคุณสมบตัเิหลานี้

ในการตั้งคารูปแบบใหทํางานในชวงเวลาหนึ่งภายใน 24 ชั่วโมงตอ
มา ใหเลื่อนไปที่รูปแบบ เลือก ตัวเลือก > ตั้งเวลา และตั้งเวลา
เมื่อเวลาที่ตั้งไวหมดลง รูปแบบจะเปลีย่นกลับเปนรูปแบบที่ไมมี
การตั้งแวลาที่ใชงานกอนหนานี้ เมื่อมีการตั้งเวลารูปแบบ  จะ
ปรากฏในหนาจอหลัก รูปแบบออฟไลนจะไมสามารถตั้งเวลาได

ในการลบรูปแบบที่คุณสรางขึน้ เลือก ตัวเลือก > ลบรูปแบบ คุณ
ไมสามารถลบรูปแบบที่ตั้งคาไวกอนได

ขอสําคัญ:  ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออก
หรือรับสาย หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองอยูในพื้นที่ใหบริการเครือ
ขายเซลลูลาร แตคุณอาจสามารถโทรติดตอเบอรโทรฉุกเฉินอยาง
เปนทางการที่ตัง้โปรแกรมไวในเครื่องของคุณไวลวงหนาแลวได
ในการโทรติดตอ คุณตองเปดการใชฟงกชั่นโทรศัพทกอนโดย
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค
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การตัง้คาเซนเซอร
ปดเสียงสายตางๆ หรือเลื่อนการปลุกโดยการหมุนโทรศัพท
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ ทั่วไป > ตั้งคา
เซนเซอร

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● เซนเซอร  — เปดใชงานเซนเซอร
● ควบคุมการหมุน  — ปดเสียงสายตางๆ หรือเลื่อนการปลุกโดย
การหมุนโทรศัพท

การจัดการเวลา
นาฬิกาปลกุ
เลือก  > การตั้งคา > นาฬิกา

ในการดูการปลุกที่เปดใชและการปลุกที่ปดการใชงานไว ใหเปด
แท็บการปลุก ในการตั้งปลุกครั้งใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งปลุก
ครั้งใหม กําหนดการปลุกซ้ํา หากจําเปน เมื่อเปดใชงานการปลุก

 จะปรากฏขึน้

ในการปดเสียงนาฬิกาปลุก ใหเลือก หยุด ในการหยุดการปลุกใน
ระยะเวลาที่กําหนด ใหเลือก เลือ่นปลุก หากโทรศัพทปดอยูเมื่อถึง
เวลาปลุก โทรศัพทจะเปดขึน้เองและเริ่มสงเสียงปลุก

เคลด็ลับ: ในการกําหนดระยะเวลาใหเสียงปลุกดังขึน้อีก
ครั้งหลังจากเลื่อนการปลุก ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้ง
คา > เวลาเลือ่นปลุก

ในการยกเลิกการปลุก เลือก ตัวเลือก > ลบการปลุก

ในการเปลี่ยนการตั้งคาเวลา วันที่ และชนิดนาฬิกา เลือก ตัว
เลอืก > การตั้งคา

การตั้งคานาฬิกา
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

ในการเปลี่ยนเวลาหรือวันที่ เลือก เวลา หรือ วันที่

ในการเปลี่ยนนาฬิกาที่ปรากฏบนหนาจอหลัก เลือก ชนิด
นาฬิกา > อะนาลอ็ก หรือ ดิจิตัล

ในการอนุญาตใหระบบเครือขายโทรศัพทสามารถปรับเปลี่ยนเวลา
วันที่ และขอมูลเขตเวลาใหกับเครื่องของคุณได (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) เลือก อัพเดตเวลาอตัโนมัติ > เปด

ในการเปลี่ยนสัญญาณเสียงปลกุ ใหเลือก เสยีงนาฬิกาปลุก

แอปพลิเคชั่น Office
โปรแกรมอาน PDF 
เลือก  > แอปพลฯิ > โปรฯ ชวย > Adobe PDF
คุณสามารถใชโปรแกรมอาน PDF ในการอานเอกสาร PDF บนหนา
จอโทรศัพทของคุณได คนหาขอความในเอกสาร แกไขการตั้งคา

เชน ระดับการยอ/ขยายและมุมมองเพจ รวมทั้งสงไฟล PDF โดยใช
อีเมล

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์58



พจนานุกรม
คณุสามารถแปลขอความจากภาษาหนึ่งเปนอีกภาษาหนึ่งได
คณุสมบัตนิี้อาจไมไดสนับสนุนทุกภาษา

การคนหาคําที่จะแปล
1. เลือก  > แอปพลิฯ > โปรฯ ชวย > พจนานุกรม
2. ปอนขอความลงในชองคนหา เมื่อคุณปอนขอความนั้น การ

แนะนําสําหรับคําที่คุณตองการแปลจะปรากฏขึน้
3. เลือกคําจากรายการ
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้
● ฟง  — ฟงเสียงคําที่เลือก
● ประวัติ  — คนหาคําแปลกอนหนาจากเซสชันปจจุบัน
● ภาษา  — เปลี่ยนภาษาตนทางหรือภาษาเปาหมาย ดาวนโหลด
ภาษาจากอินเทอรเน็ต หรือลบภาษาออกจากพจนานุกรม คุณ
ไมสามารถลบภาษาอังกฤษออกจากพจนานุกรมได คุณสามารถ
ติดตั้งภาษาไดเพิ่มอีกสองภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

● เสียงพูด  — แกไขการตั้งคาคุณลักษณะของเสียง คุณสามารถ
ปรับความเร็วและระดับความดังของเสียงได

เกี่ยวกับ Quickoffice
เลือก  > แอปพลฯิ > โปรฯ ชวย > Quickoffice
Quickoffice ประกอบดวย Quickword สําหรับดูเอกสาร Microsoft
Word, Quicksheet สําหรับการดูแผนงาน Microsoft Excel,
Quickpoint สําหรับการนําเสนองานของ Microsoft PowerPoint
และ Quickmanager สําหรับการซือ้ซอฟตแวร คุณสามารถดู
เอกสาร Microsoft Office 2000, XP, 2003 และ 2007 (รูปแบบ
ไฟล DOC, XLS และ PPT) ดวย Quickoffice หากคุณมีรุนตัวแกไข
ของ Quickoffice คุณยังสามารถแกไขไฟลไดอีกดวย
แตไมไดสนับสนุนรูปแบบหรอืคุณสมบัติของไฟลทั้งหมด

ตัวแปลง
ดวยฟงกชันตัวแปลง คณุสามารถแปลงหนวยการวัดจากหนวยหนึ่ง
เปนอีกหนวยหนึ่งได
ตัวแปลงอาจมีขอจํากัดดานความแมนยํา และอาจเกิดขอผิดพลาด
ในการปดเศษได

การแปลงสกลุเงิน
1. เลือก  > แอปพลฯิ > โปรฯ ชวย > ตัวแปลง และ ตัว
เลอืก > ประเภทการแลกเปลีย่น > สกุลเงิน

2. ในชองหนวยชองที่สอง ใหเลือกหนวยที่คุณตองการแปลงมา
ไว

3. ในชองจํานวนชองแรก ใหปอนคาที่คุณตองการแปลง ชอง
จํานวนชองที่สองจะแสดงคาที่แปลงแลวโดยอัตโนมัติ

การแปลงหนวยวัด
คุณสามารถแปลงหนวยวัด เชน ความยาว จากหนวยหนึ่งเปนอีก
หนวยหนึ่งได
เลือก  > แอปพลฯิ > โปรฯ ชวย > ตัวแปลง
1. ในชองประเภท ใหเลือกหนวยวัดที่ตองการใช
2. ในชองหนวยแรก ใหเลือกหนวยที่คุณตองการแปลง
3. ในชองหนวยชองที่สอง ใหเลือกหนวยผลลัพธที่คุณตองการ

แปลง
4. ในชองจํานวนชองแรก ใหปอนคาที่คุณตองการแปลง ชอง

จํานวนชองที่สองจะแสดงคาที่แปลงแลวโดยอัตโนมัติ

เครื่องคิดเลข
เลือก  > แอปพลฯิ > โปรฯ ชวย > คิดเลข
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เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากัดในเรื่องความถูกตองและใชสําหรับการ
คํานวณแบบงายๆ เทานั้น

ในการคํานวณ ใหพิมพตวัเลขตัวเลขตัวแรกของการคํานวณ เลือก
วิธีคํานวณ เชน บวกหรือลบจากแผนผังวิธีคํานวณ ปอนตัวเลขชุดที่
สองของการคํานวณ และเลือก = เครื่องคิดเลขจะทําการคํานวณ
ตามลําดับที่กําหนดไว ผลลัพธที่ไดจากการคํานวณจะปรากฏใน
ชองตัวแกไข และนํามาใชเปนตวัเลขแรกในการคํานวณครั้งใหมได

โทรศัพทจะจัดเก็บผลลัพธของการคํานวณครั้งลาสุดไวในหนวย
ความจําของโทรศัพท การออกจากแอปพลิเคชั่นเครื่องคิดเลขหรือ
การปดโทรศัพทจะไมลางขอมูลในหนวยความจําแตอยางใด ใน
การเรียกคืนผลลัพธลาสุดที่บันทึกไวเมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่น
เครื่องคิดเลขในครัง้ตอไป ใหเลือก ตัวเลอืก > ผลลพัธลาสุด

ในการบันทึกหมายเลขหรือผลการคํานวณ ใหเลือก ตัวเลือก >
ความจํา > บนัทึก

ในการดึงผลการคํานวณจากหนวยความจํา แลวใชผลลัพธดังกลาว
ในการคํานวณ ใหเลือก ตัวเลือก > ความจํา > เรียกคืน

บันทกึที่ใชงาน 
บนัทึกที่ใชงานชวยใหคุณสามารถสรางบันทึกที่มีภาพและเสียง
หรือวิดีโอคลิป และคุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกกับรายชื่อไดดวย
บนัทึกจะปรากฏขึน้ระหวางการสนทนากับรายชื่อ

การสรางและการแกไขบันทึก 
เลือก  > แอปพลฯิ > โปรฯ ชวย > บันทึกที่ใช

การสรางบันทึกใหม —  เริ่มเขยีน

การแกไขบนัทึก —  เลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืกการแกไข

การเพิ่มลักษณะตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเสนใต —  กดปุม #
คางไว แลวเลื่อนเพื่อเลือกขอความ จากนั้น เลือก ตัวเลือก > ตัว
อักษร
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้
● ใส  — เพิ่มรายการลงในบันทึก
● สง  — สงบันทึกไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได
● ลงิคบนัทึกกับสาย  — เลือก เพิ่มรายชื่อ เพื่อเชื่อมโยงบันทึก
ไปยังรายชื่อ บันทึกจะปรากฏขึน้เมื่อโทรออกหรือรับสายจาก
รายชื่อ

การตั้งคาบนัทึกที่ใช
เลือก  > แอปพลฯิ > โปรฯ ชวย > บนัทึกที่ใช และ ตัว
เลอืก > การตั้งคา

เลอืกตําแหนงจัดเก็บบนัทึก —  เลือก หนวยความจําที่ใช และ
หนวยความจําที่ตองการ

การเปลีย่นเคาโครงของบนัทึกที่ใชงานอยู —  เลือก เปลีย่น
มุมมอง > กริด หรือ รายการ

แสดงบันทึกระหวางการโทร —  เลือก แสดงบันทึกระหวางใช
สาย > ใช

เคล็ดลับ: หากคุณไมตองการใหมีการแสดงบันทึกชั่วคราว
ระหวางการโทร ใหเลือก แสดงบันทึกระหวางใชสาย >
ไม ดวยวิธีนี้ คณุไมจําเปนตองลบลิงคระหวางบนัทึกและ
บัตรรายชื่อออก

บันทึก
การเขียนบันทึก
1. เลือก  > แอปพลฯิ > โปรฯ ชวย > สมุดบันทึก
2. เริ่มปอนขอความ โปรแกรมแกไขบันทึกจะเปดขึน้มาโดย

อัตโนมัติ
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การจัดการบนัทึก
เลือก  > แอปพลฯิ > โปรฯ ชวย > สมุดบนัทึก
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้
● เปด  — เปดบันทึก
● สง  — สงสมุดบันทึกไปยังอุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันได
● ลบ  — ลบสมุดบันทึก นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบบันทึกหลาย
บันทึกไดพรอมกัน ในการเลือกบันทึกแตละรายการที่คุณ
ตองการลบ เลือก ตัวเลอืก > เลือก/ไมเลอืก และลบบันทึก

● การซิงโครไนซ  — ซงิโครไนซบันทึกกับแอปพลิเคชั่นที่ใช
รวมกันไดในอุปกรณที่ใชรวมกันได หรือกําหนดการตั้งคาการ
โครไนซ

Zip manager 
 เลือก  > แอปพลิฯ > โปรฯ ชวย > Zip

คุณสามารถใช Zip manager ในการสรางไฟลถาวรใหมเพื่อจัดเก็บ
ไฟลที่บีบอัดในรูปแบบ ZIP, เพิ่มไฟลที่บีบอัดหนึ่งหรือหลายไฟล
หรือเพิ่มไดเรกทอรีใหกับไฟลถาวร, ตั้งคา ลาง หรือเปลี่ยนรหัส
ผานไฟลถาวรสําหรับไฟลถาวรที่มีการปองกัน ตลอดจน
เปลี่ยนแปลงการตั้งคา เชน ระดับการบีบอัดที่ใช
คุณสามารถจัดเก็บไฟลถาวรไดทั้งในหนวยความจําโทรศัพทหรือ
ในการดหนวยความจํา

การตั้งคา
การตัง้คาแอปพลเิคชั่น
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ แอปพลเิคชั่น
เลือกแอปพลิเคชั่นจากรายการเพื่อปรบัการตั้งคา

ความปลอดภัยของโทรศัพทและ
มการด

เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > ความ
ปลอดภัย
ในการเปลี่ยนรหัส PIN เลือก โทรศัพทและซิมการด > รหัส
PIN รหัสใหมจะตองมีความยาว 4 ถึง 8 ตัวโดยรหัส PIN ใชสําหรับ
ปองกันซมิการดของคุณจากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาตและ
จัดเตรียมมาพรอมกับซิมการด หลังจากปอนรหัส PIN ไมถูกตอง
สามครั้งติดตอกัน รหัสจะถูกบล็อค และคุณตองใชรหัส PUK เพื่อ
ปลดล็อคกอนใชซิมการดไดอีกครั้ง

ในการตั้งใหปุมกดตางๆ ล็อคโดยอัตโนมตัิหลังจากถงึระยะเวลาที่
กําหนดไว เลือก โทรศัพทและซิมการด > เวลาลอ็คปุมกด
อัตโนมัติ
ในการกําหนดเวลาซึง่เครื่องจะล็อคโดยอัตโนมตัิเมื่อครบตามเวลา
ที่กําหนดนี้ และใชไดก็ตอเมื่อมีการปอนรหัสล็อคที่ถูกตองเทานั้น
เลือก โทรศัพทและซิมการด > เวลาล็อคเครื่องอัตโนมัติ ปอน
ชวงเวลาสําหรับระยะหมดเวลาเปนนาที่ หรือเลือก ไมมี เพื่อปดใช
งานคุณสมบัตลิ็อคอัตโนมัติ เมื่อโทรศัพทถูกล็อคแลว คุณยัง
สามารถรับสายเรียกเขาและโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่
กําหนดไวเปนทางการในโทรศัพทได
ในการเปลี่ยนรหัสล็อค เลือก โทรศพัทและซิมการด > รหัส
ล็อค รหัสล็อคที่ตั้งไวคือ 12345 ใหปอนรหัสเดิมกอนจากนั้นคอย
ปอนรหัสใหมสองครั้ง รหัสใหมอาจประกอบดวยอักขระยาว 4-255
ตัว สามารถใชไดทั้งตัวอักษรและตัวเลข (พิมพใหญและพิมพเล็ก)
โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบหากรหัสล็อคเครื่องมีรปูแบบไม
เหมาะสม
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การตัง้คาอุปกรณเสริมทัว่ไป
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ ทั่วไป > อุปกรณ
เพิ่มพิเศษ
คณุสามารถใชอุปกรณเสริมที่นิยมใชกันโดยทั่วไปทําสิ่งตอไปนี้

ในการกําหนดรูปแบบที่จะเปดใชเมื่อคุณตออุปกรณเสรมิเขากับ
โทรศัพทของคุณ เลือกอุปกรณเสริม และ รูปแบบที่ตั้งไว

ในการตั้งคาโทรศัพทใหตอบรับสายอัตโนมัติภายใน 5 วินาที เมื่อ
ตออยูกับอุปกรณเสริม เลือก ตอบรับอัตโนมัติ > เปด หากมีการ
ตัง้คาชนิดเสียงเรียกเขาเปน บีพ๊หนึ่งครั้ง หรือ เงียบ ในรูปแบบที่
เลือก คณุจะไมสามารถใชงานการรับสายอัตโนมัติได

ในการเปดไฟเครื่องขณะที่ตออยูกับอุปกรณเสริม เลือก แสงไฟ >
เปด

เสียงพูด
เลือก  > การตั้งคา > เสียงพูด
ดวยฟงกชันเสียงพูด คุณสามารถกําหนดภาษา เสียง และ
คณุสมบัตขิองเสียงสําหรับตวัอานขอความได

ในการกําหนดภาษาสําหรับตัวอานขอความ ใหเลือก ภาษา ในการ
ดาวนโหลดภาษาเพิ่มลงในโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก >

ดาวนโหลดภาษา เมื่อคุณดาวนโหลดภาษาใหม คุณจะตอง
ดาวนโหลดเสียงสําหรับภาษาดังกลาวอยางนอยหนึ่งเสียง

ในการกําหนดเสียงพูด ใหเลือก เสยีง เสียงขึน้อยูกับภาษาที่เลือก

ในการกําหนดอัตราความเร็วในการพูด ใหเลือก ความเร็ว

ในการกําหนดความดังในการพูด ใหเลือก ความดัง

ในการดูรายละเอียดของเสียง ใหเปดแท็บเสียง แลวเลือกเสียง
และ ตัวเลือก > ขอมูลเสยีง ในการรับฟงเสียง เลือกเสียง และ
ตัวเลือก > ฟงเสยีง

ในการลบภาษาหรือเสียง ใหเลือกรายการ และเลือก ตัวเลือก >
ลบ

การเรียกคนืการตัง้คาดั้งเดมิ
ในการเรียกคนืการตั้งคาดั้งเดิมของเครื่อง เลือก  > การตั้ง
คา > การตั้งคา และ ทั่วไป > การตั้งคาดั้งเดิม ในการทําขัน้
ตอนนี้ คุณตองมีรหัสล็อคของโทรศัพท หลังการรีเซต็ อุปกรณอาจ
ใชเวลานานขึ้นในการเปดเครื่อง เอกสาร ขอมูลรายชื่อ รายการ
ปฏิทิน และไฟลจะไมไดรับผลกระทบใดๆ

การจัดการขอมูล
การตดิตัง้หรือลบแอปพลิเคชั่น
การติดตั้งแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร 
คณุอาจทําการถายโอนไฟลการติดตั้งไปยงัอุปกรณของคุณจาก
คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได หรือดาวนโหลดในระหวางการ
เรียกดู หรือสงถึงคณุเปนขอความมัลติมีเดีย เปนสิ่งที่แนบมาใน

อีเมล หรือโดยการใชวิธีการเชื่อมตออื่นๆ เชน การเชื่อมตอ
Bluetooth คุณสามารถใช Nokia Application Installer ใน Nokia
Ovi Suite เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่นในโทรศัพทของคุณ
ไอคอนในตัวจัดการแอปพลิเคชั่นจะบงบอกถึงสิ่งตอไปนี้

   แอปพลิเคชั่น .sis หรือ .sisx
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   แอปพลิเคชั่น Java™
   แอปพลิเคชั่นที่ยังติดตั้งไมเสร็จสมบูรณ

   แอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งในการดหนวยความจํา

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรอื่นๆ จากแหลงที่วางใจไดเทานั้น เชน แอปพลิเคชั่นที่มี
สัญลักษณจาก Symbian หรือผานการทดสอบรับรองจาก Java
Verified
กอนการติดตั้ง ควรปฏบิัตติามขั้นตอนตอไปนี้
● ในการดูขอมูลประเภทแอปพลิเคชั่น หมายเลขเวอรชัน และ
ซพัพลายเออรหรือผูผลิตแอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตัวเลือก > ดู
รายละเอียด
ในการแสดงรายละเอยีดใบรับรองความปลอดภยัของแอปพลิ
เคชั่น ใหเลือก รายละเอียด: > ใบรับรอง: > ดูรายละเอียด

● หากคุณติดตั้งไฟลที่มีการอัพเดตหรือการแกไขโปรแกรมเดิมที่
มีอยู คุณจะเรียกคืนไดเฉพาะโปรแกรมตนฉบับหากคุณมีไฟล
การติดตั้งตนฉบับหรือขอมูลสํารองของชุดซอฟตแวรที่ลบออก
ไปอยางครบถวน ในการเรียกคืนแอปพลิเคชั่นตนฉบับ ใหลบ
แอปพลิเคชั่นดังกลาวออกกอน และติดตั้งแอปพลเิคชั่นนั้นอีก
ครั้งจากไฟลการติดตั้งตนฉบับหรือขอมูลสํารอง
ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Java ตองใชไฟล JAR หากไมมีไฟล
นี้ เครื่องจะขอใหคุณดาวนโหลด หากไมไดระบุจุดเชื่อมตอไว
ใหกับแอปพลิเคชั่น เครื่องจะขอใหคุณเลือกกอน หากคุณกําลัง
ดาวนโหลดไฟล JAR คณุอาจตองปอนชื่อผูใชและรหัสผานเพื่อ
เขาใชงานเซริฟเวอร คุณจะไดรับขอมูลดังกลาวจากซัพพลาย
เออรหรือผูผลิตแอปพลิเคชั่น

ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่นหรือซอฟตแวร ใหปฏบิัติดังนี้
1. ในการคนหาไฟลการติดตั้ง ใหเลือก  > การตั้งคา และ
ตัวจัดการ หรือคนหาไฟลการติดตั้งโดยใชตัวจัดการไฟล หรือ

เลือก ขอความ > ถาดเขา และเปดขอความที่มไีฟลการ
ตั้ง

2. ในตัวจัดการแอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตัวเลือก > ติดตั้ง ใน
พลิเคชั่นอื่น ใหเลือกไฟลการติดตั้งเพื่อเริ่มตนการติดตั้ง

ในระหวางการตดิตั้ง โทรศัพทจะแสดงขอมูลความคืบหนาใน
การติดตั้ง หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นโดยไมใชลายเซ็น
ดิจิตอลหรือการรับรอง โทรศัพทจะแจงเตือน ใหดําเนินการติด
ตั้งตอหากคุณแนใจถึงแหลงที่มาและตวัโปรแกรมนั้น

ในการเริ่มตนแอปพลเิคชั่นที่ติดตั้ง ใหเลือกแอปพลิเคชั่น หาก
พลิเคชั่นไมมีโฟลเดอรเริ่มตนที่กําหนดไว แอปพลิเคชั่นจะถูก
ตั้งในโฟลเดอร การติดตั้ง ในเมนูหลัก

ในการดูวาติดตั้งหรือลบชุดซอฟตแวรใดและทําไปเมื่อใด ใหเลือก
ตัวเลือก > ดูบันทึก

ขอสําคัญ:  โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคชั่นแอนตี้
ไวรัสเพียงหนึ่งรายการเทานั้น การมีแอปพลิเคชั่นที่มีคุณสมบัติ
แอนตี้ไวรัสมากกวาหนึ่งรายการ อาจสงผลตอประสิทธิภาพและ
การทํางานของเครื่อง หรืออาจทําใหเครื่องหยุดทํางานได
หลังจากที่คุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในการดหนวยความจําที่ใช
รวมกันไดแลว ไฟลการติดตั้ง (.sis, .sisx) ยังคงอยูในหนวยความจํา
ของโทรศัพท ไฟลอาจใชหนวยความจําเปนจาํนวนมาก และ
กีดขวางไมใหคุณจัดเก็บไฟลอื่น ในการเพิ่มหนวยความจําใหเพียง
พอ ใชโปรแกรม Nokia Ovi Suite ในการสํารองขอมูลไฟลการติด
ตั้งไปยังเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได จากนั้น ใหใชตัว
จัดการไฟลลบไฟลการติดตั้งเหลานั้นออกจากหนวยความจํา
โทรศัพท หากไฟล .sis เปนสิ่งที่แนบมากับขอความ ใหลบขอความ
ดังกลาวออกจากถาดรับขอความ

การลบแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร
เลือก  > แอปพลฯิ > ตัวจัดการ
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เลื่อนไปที่ชุดซอฟตแวร และเลือก ตัวเลอืก > ยกเลิกติดตั้ง
เลือก ใช เพื่อยืนยัน
หากคุณทําการลบซอฟตแวร คุณจะติดตั้งซอฟตแวรนั้นใหมไดตอ
เมื่อคุณมชีุดซอฟตแวรตนฉบับหรือสําเนาสํารองที่ครบถวนของชุด
ซอฟตแวรที่ลบออกไป หากคุณลบชุดซอฟตแวรออก คุณอาจจะ
ไมสามารถเปดเอกสารที่สรางโดยใชซอฟตแวรนั้นไดอีก
หากชุดซอฟตแวรอื่นตองพึ่งพาชุดซอฟตแวรที่คุณลบออก ชุด
ซอฟตแวรอีกชุดนั้นอาจหยุดทํางาน หากตองการขอมูล โปรดดูที่
เอกสารประกอบของชุดซอฟตแวรที่ติดตัง้

ตวัจัดการไฟล
เกีย่วกับตัวจัดการไฟล
เลือก  > แอปพลฯิ > โปรฯ ชวย > ตัวจัดไฟล
ดวยตัวจัดการไฟล คุณสามารถเรียกด ูจัดการ และเปดไฟลใน
เครื่อง หรือในไดรฟภายนอกที่ใชรวมกันได

การคนหาและจัดเรียงไฟล
เลือก  > แอปพลฯิ > โปรฯ ชวย > ตัวจัดไฟล

การคนหาไฟล —  เลือก ตัวเลือก > คนหา ปอนขอความสําหรับ
คนหาที่ตรงกับชื่อของไฟล

การยายและคัดลอกไฟลและโฟลเดอร —  เลือก ตัวเลือก >
จัดวาง และตัวเลือกที่ตองการ

การจัดเรียงไฟล —  เลือก ตัวเลอืก > เรียงลําดับตาม และ
ประเภทที่ตองการ

การสํารองขอมูลไฟลลงในการดหนวยความจํา
เลือก  > แอปพลฯิ > โปรฯ ชวย > ตัวจัดไฟล

ในการสํารองขอมูลไฟลลงในการดหนวยความจํา เลือกประเภท
ของไฟลที่คุณตองการสํารองขอมูล และ ตัวเลือก > สํารอง
ความจําเครื่อง คณุตองแนใจวาการดหนวยความจํามพีื้นที่วาง
เพียงพอสําหรับไฟลที่คุณเลือกไวสําหรับสํารองขอมูล

การจัดการการดหนวยความจํา
เลือก  > แอปพลฯิ > โปรฯ ชวย > ตัวจัดไฟล
ตัวเลือกนี้จะมีในกรณีที่ใสการดหนวยความจําที่ใชงานรวมกันไดลง
ในโทรศัพทเทานั้น
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้
● ตัวเลือกการดความจํา  — เปลี่ยนชื่อหรือฟอรแมตการดหนวย
ความจํา

● รหัสผานการด  — รหัสผานจะปองกันการดหนวยความจํา
● ปลดลอ็คการดความจํา  — ปลดล็อคการดหนวยความจํา

ตัวจัดการอปุกรณ
การกําหนดคาระยะไกล
เลือก  > การตั้งคา > ตัวจัดการอุปกรณ
คุณสามารถใชตัวจัดการอุปกรณจัดการการตั้งคา ขอมูล และ
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณจากระยะไกลได
คุณสามารถเชื่อมตอกับเซริฟเวอรและรับการตั้งกําหนดคาสําหรับ
โทรศัพทของคุณ คณุอาจรับการตั้งคารูปแบบเซริฟเวอรและการตั้ง
กําหนดคาอื่นๆ จากผูใหบริการหรือแผนกจัดการขอมูลบริษัท การ
ตั้งกําหนดคาอาจรวมถึงการตั้งคาการเชื่อมตอและคาอื่นๆ ที่ใชโดย
แอปพลิเคชั่นตางๆ ในโทรศัพท ตัวเลือกที่มีใหอาจแตกตางกัน
ออกไป
โดยทั่วไปแลว การเชื่อมตอดวยการกําหนดคาระยะไกลจะเริ่มตน
โดยเซิรฟเวอร เมื่อตองอัพเดตการตั้งคาของเครื่อง
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ในการสรางรูปแบบเซิรฟเวอรใหม เลือก ตัวเลือก > รูปแบบ
เซิรฟเวอร > ตัวเลือก > รูปแบบเซิรฟเวอรใหม
คณุอาจไดรับการตั้งคาเหลานี้จากผูใหบริการของคุณในรูปแบบ
ขอความการตั้งกําหนดคา หากไมไดรับ ใหกําหนดคาตอไปนี้
● ชื่อเซิรฟเวอร  — พิมพชื่อของเซิรฟเวอรการตั้งกําหนดคา
● ID เซิรฟเวอร  — พิมพ ID เฉพาะเพื่อระบุเซริฟเวอรการตั้ง
กําหนดคา

● รหัสผานเซิรฟเวอร  — พิมพรหัสผานเพื่อระบุโทรศัพทของ
คุณใหกับเซริฟเวอร

● จุดเชื่อมตอ  — เลือกจุดเชื่อมตอเพื่อใชสําหรับเชื่อมตอ หรือ
สรางจุดเชื่อมตอจุดใหม คุณยังสามารถเลือกเพื่อใหเครื่องถาม
ถึงจุดเชื่อมตอทุกครั้งที่คุณเริ่มตนการเชื่อมตอ การตั้งคานี้จะนํา
มาใชไดเฉพาะเมือ่คุณเลือก อินเทอรเน็ต เปนประเภทบริการ
เสริม

● ที่อยูของโฮสต  — พิมพที่อยูเว็บของเซริฟเวอรการตั้งกําหนด
คา

● พอรต  — พิมพหมายเลขพอรตของเซริฟเวอร
● ชื่อผูใช และ รหัสผาน — ปอน ID ผูใชและรหัสผานสําหรับ
เซิรฟเวอรการตั้งกําหนดคา

● อนุญาตการกําหนดคา  — เลือก ใช เพื่ออนุญาตใหเซริฟเวอร
เริ่มตนการตั้งกําหนดคา

● รับทุกคําขอโดยอัตโนมัติ  — เลือก ใช หากคุณไมตองการให
เซิรฟเวอรถามการยืนยันของคุณ เมื่อเริ่มตนตั้งกําหนดคา

● การตรวจสอบเครือขาย  — เลือกวาตองการใชการตรวจสอบ
HTTP หรือไม

● ชื่อผูใชเครือขาย และ รหัสเครือขาย — ปอน ID ผูใชและรหัส
ผานสําหรับการตรวจสอบ HTTP สามารถใชการตั้งคานี้ไดตอเมื่อ
คุณไดเลือก การตรวจสอบเครือขาย ที่จะใชเทานั้น

ในการเชื่อมตอกับเซริฟเวอรและรับการตั้งกําหนดคาสําหรับ
โทรศัพทของคุณ เลือก ตัวเลือก > เริ่มการกําหนดคา

ในการดูไฟลบันทึกการตั้งกําหนดคาของรปูแบบที่เลือก เลือก ตัว
เลอืก > ดูบนัทึก

ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพทในแบบ OTA เลือก ตัว
เลอืก > ตรวจสอบการอัพเดต การอัพเดตจะไมลบการตั้งคา
ของคุณแตอยางใด เมื่อโทรศพัทของคุณไดรับชุดอัพเดตแลว ให
ปฏบิัตติามคําแนะนําบนหนาจอ โทรศัพทของคุณจะรีสตารทหลงั
จากติดตั้งชุดอัพเดตเสร็จสมบูรณแลว การดาวนโหลดการอัพเดต
ซอฟแวรอาจทําใหมีการสงขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรี่สําหรับโทรศัพทของ
คุณมีพลังงานเพียงพอ หรือเชื่อมตออยูกับเครื่องชารจกอนเริ่ม
อัพเดต

คําเตือน:  หากคุณติดตัง้โปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร คุณ
จะไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกับการโทรออกฉุกเฉิน จนกวาจะ
ติดตั้งเสร็จและรีสตารทโทรศัพทอีกครั้ง ตองแนใจวาไดสํารอง
ขอมูลไวแลวกอนยอมรับการติดตัง้โปรแกรมอัพเดต

การอัพเดตซอฟตแวรโดยใชเครื่องพีซี
ของคุณ
การอัพเดตซอฟตแวรอาจรวมไปถึงคุณสมบัติใหมๆ ฟงกชันพิเศษ
ตางๆ ที่ยังไมมีใหขณะที่คุณซือ้โทรศัพท นอกจากนี้ การอัพเดต
ซอฟตแวรยังอาจปรับปรุงประสิทธิภาพของโทรศัพทอีกดวย
Nokia Software Updater เปนแอปพลิเคชั่นสําหรับเครือ่งพีซทีี่
ชวยใหคุณสามารถอัพเดตซอฟแวรของโทรศัพทของคุณได ใน
การอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพทของคุณ คุณจําเปนตองมเีครื่อง
พีซทีี่ใชงานรวมกันได, การเขาใชงานอินเทอรเน็ตบรอดแบนด และ
สายเคเบิลขอมูล USB ที่ใชงานรวมกันไดเพื่อเชื่อมตอโทรศัพทของ
คุณกับเครื่องพีซี
ในการดูขอมูลเพิ่มเติม, ตรวจสอบบันทึกการออกใหบริการสําหรับ
ซอฟตแวรเวอรชันลาสุด และดาวนโหลดแอปพลเิคชั่น Nokia
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Software Updater โปรดดูที่ www.nokia.co.th/
softwareupdate หรือเว็บไซต Nokia ในทองที่ของคุณ
ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพท ใหดําเนินการดังตอไปนี้
1. ดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลเิคชั่น Nokia Software Updater

ไปยังเครื่องพีซขีองคุณ
2. เชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับเครื่องพีซีโดยใชสายเคเบิลขอมูล

USB และเริ่มตนแอปพลิเคชั่น Nokia Software Updater แอป
พลิเคชั่น Nokia Software Updater จะนําคุณไปสูการสํารอง
ขอมูลไฟลตางๆ ของคุณ ใหอัพเดตซอฟตแวร และเรียกคืน
ไฟลของคณุ

เกี่ยวกับใบอนุญาต
เลือก  > แอปพลฯิ > ใบอนุญาต
ไฟลสื่อบางอยาง เชน ภาพ เพลง หรือวิดีโอคลิป ไดรับการคุมครอง
โดยสิทธิ์การใชแบบดิจิตอล ใบอนุญาตของไฟลดงักลาวอาจ
อนุญาตหรือจํากัดการใชงานไฟล ตัวอยางเชน คุณสามารถใชใบ
อนุญาตบางประเภทในการฟงเพลงไดแบบจํากัดจํานวนครัง้ ใน
ระหวางการเลนเพลงคุณสามารถกรอกลับ เดินหนา หรือพักการเลน
เพลงได แตเมื่อคุณหยุดเลนเพลง เทากับวาคุณไดดําเนินการเลน
เพลงไปแลวหนึ่งครั้งจากจํานวนครัง้ที่อนุญาต

การเชื่อมตอ
การถายโอนเนื้อหาจากอปุกรณอืน่
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > สลับ
คณุสามารถใชแอปพลิเคชั่นสลับเพื่อถายโอนเนื้อหา เชน รายชื่อ
ระหวางโทรศัพท Nokia ที่ใชงานรวมกันไดสองเครื่อง
ชนิดของเนื้อหาที่สามารถถายโอนไดจะขึน้อยูกับรุนของอุปกรณ
ตนทางที่ตองการถายโอนเนื้อหาออกมา หากอุปกรณอื่นสนับสนุน
การซิงโครไนซ คณุสามารถซงิโครไนซขอมูลระหวางอุปกรณอื่น
กับอุปกรณของคุณ โทรศัพทของคุณจะแจงเตือนในกรณีที่อุปกรณ
เครื่องอื่นไมสามารถใชงานรวมกันได
หากโทรศัพทอีกเครือ่งไมสามารถเปดไดโดยไมใสซมิการด คุณ
สามารถใสซมิการดของคุณในโทรศัพทเครื่องนั้นได เมื่ออุปกรณ
ของคุณเปดโดยไมมีซิมการด รูปแบบออฟไลนจะเปดใชงานโดย
อัตโนมัติ
หากคุณกําลังใชสายเคเบิลขอมูล USB สาํหรับการเชื่อมตอ ให
เชื่อมตอกับโทรศัพทของคุณกอน จากนั้นเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น

การถายโอนเนื้อหา
ในการดึงขอมูลจากโทรศพัทเครื่องอื่นของคุณเปนครั้งแรก
1. เลือกประเภทการเชื่อมตอที่ตองการใชถายโอนขอมูล

โทรศัพททั้งสองเครื่องตองรองรับประเภทการเชื่อมตอที่ได
เลือกไว

2. เลือกอุปกรณที่คุณตองการถายโอนเนื้อหา เครื่องจะขอใหคุณ
ปอนรหัสลงในโทรศพัทของคุณ ปอนรหัส (ตัวเลข 1-16 หลัก)
แลวเลือก ตกลง จากนั้นปอนรหัสเดียวกันนั้นลงในโทรศัพทอีก
เครื่องหนึ่ง และเลือก ตกลง ตอนนี้โทรศพัททั้งสองเครื่องจะ
จับคูกัน
สําหรับโทรศัพทในบางรุน แอปพลิเคชั่นสลับจะถูกสงไปที่
โทรศัพทอีกเครื่องหนึ่งในรูปของขอความ ในการติดตั้งแอปพลิ
เคชั่นสลบับนอุปกรณเครื่องอื่น ใหเปดขอความ และทําตามคํา
แนะนํา

3. จากอุปกรณของคุณ ใหเลือกเนื้อหาที่คุณตองการถายโอนมา
จากอปุกรณเครื่องอื่น
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เนื้อหาจะถูกถายโอนจากหนวยความจําของโทรศัพทเครื่องอื่นไป
ยังตําแหนงที่เกี่ยวของในโทรศัพทของคุณ
เวลาในการถายโอนจะขึน้อยูกับจํานวนขอมูลที่ถายโอน คุณ
สามารถยกเลิกการถายโอนและกลับมาทําตอในภายหลังได
การซิงโครไนซเปนแบบสองทาง และขอมูลในอุปกรณทั้งสองจะ
เหมือนกัน หากมีการลบรายการในอุปกรณหนึ่ง รายการนั้นจะถูกลบ
ออกจากอีกอุปกรณหนึ่งขณะที่ซงิโครไนซ โดยคุณไมสามารถ
เรียกคืนรายการที่ลบดวยการซิงโครไนซได

ในการดูบันทึกการถายโอนขอมูลลาสุด ใหเลื่อนไปยังทางลัดใน
มุมมองหลัก และเลือก ตัวเลือก > ดูบันทึก

การเชื่อมตอเครื่องพีซี
คณุสามารถใชโทรศัพทเครื่องนี้กับแอปพลิเคชั่นการสื่อสารดาน
อมูลและการเชื่อมตอกับเครื่องพีซทีี่ใชรวมกันได ชุดโปรแกรม

Nokia Ovi Suite ชวยใหคุณสามารถโอนยายไฟลและภาพระหวาง
โทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได เปนตน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ovi Suite และลิงคการดาวนโหลด
โปรดดูที่ www.ovi.com

Bluetooth
เกีย่วกับ Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ในอุปกรณของคุณใชสําหรับการเชื่อมตอ
แบบไรสายระหวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่อยูภายในระยะสูงสุด
10 เมตร (33 ฟุต) การเชื่อมตอ Bluetooth ใชสําหรับการสง
รูปภาพ วิดีโอ ขอความ นามบัตร บันทึกปฏิทิน หรือเชื่อมตอกับ
อุปกรณตางๆ ที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth แบบไรสาย
เนื่องจากอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth สามารถติดตอสื่อสาร
กันโดยใชคลื่นวิทยุ ดังนั้น เครื่องของคุณ รวมถึงอุปกรณอื่นๆ จึงไม
จําเปนตองอยูในแนวเสนตรงที่มองเห็นกันได โดยคุณเพียงวาง

อุปกรณทั้งสองเครื่องใหอยูหางกันไมเกิน 10 เมตร แมวาอาจจะมี
การรบกวนจากสิ่งกีดขวางอื่นๆ เชน ผนังหอง หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ก็ตาม
คุณสามารถใชการเชื่อมตอ Bluetooth หลายรูปแบบในแตละครั้ง
ได ตัวอยางเชน หากคุณเชื่อมตอเครื่องของคุณเขากับหูฟง คุณยัง
คงสามารถโอนยายไฟลตางๆ ไปยังอุปกรณอื่นที่สามารถใชงาน
รวมกันไดในเวลาเดียวกัน
โทรศัพทนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 +
EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังตอไปนี้: การแจกจายเสียงขั้นสูง, การ
ควบคุมเสียง/วิดีโอระยะไกล, การจัดการภาพพื้นฐาน, การพิมพ
พื้นฐาน, ID อุปกรณ, การตอเครือขายแบบหมุนเลขหมาย, การโอน
ไฟล, การแจกจายเสียง/วิดีโอโดยทั่วไป, การเขาถึงโดยทั่วไป,
การแลกเปลี่ยนวัตถุโดยทั่วไป, แฮนดฟรี, ชุดหูฟง (อุปกรณโตตอบ
บุคคล), Push ออปเจ็กต, การเขาใชสมุดโทรศัพท, พอรตอนุกรม
และการเขาใชซมิ คณุควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับ
การรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อสรางความมัน่ใจในการใชงาน
ระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลย ีBluetooth โปรดตรวจสอบกับ
บริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับ
โทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
คณุสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มการใชพลังงาน
แบตเตอรี่และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

คาํแนะนําดานความปลอดภยั
การทํางานของโทรศัพทในโหมดที่ถูกซอนไวถอืเปนวิธีหลีกเลี่ยง
ซอฟตแวรที่เปนอันตรายที่ปลอดภัยยิ่งขึน้ หามยอมรับการเชื่อมตอ
Bluetooth จากแหลงที่คุณไมเชื่อถือ หรือเลือกปดฟงกชัน
Bluetooth ซึ่งจะไมสงผลตอฟงกชันอื่นของโทรศัพท
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > Bluetooth
เมื่อคุณไมไดใชการเชื่อมตอ Bluetooth เลือก Bluetooth > ปด
หรือ การมองเห็นของโทรศัพท > ซอน
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อยาจับคูกับอุปกรณอื่นที่คุณไมรูจัก

การสงและการรบัขอมูลดวย Bluetooth
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > Bluetooth
1. เมื่อคุณใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth เปนครั้งแรก จะมีการขอ

ใหคุณกําหนดชื่อใหกับโทรศัพทของคุณ กําหนดชื่อที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวใหกับโทรศัพทของคุณเพื่อใหงายตอการ
จดจํา หากมีอุปกรณ Bluetooth หลายเครื่องในระยะใกลเคียง

2. เลือก Bluetooth > เปด
3. เลือก การมองเห็นของโทรศัพท > เห็นไดทั้งหมด หรือ
ระบชุวงเวลา หากคุณเลือก ระบุชวงเวลา คุณจะตองกําหนด
ระยะเวลาที่ปรากฏใหอุปกรณอื่นมองเห็นโทรศัพทของคุณ
ขณะนี้ผูใชอื่นที่มีอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth จะ
สามารถมองเห็นโทรศัพทของคุณและชื่อที่คุณปอนได

4. เปดแอปพลิเคชั่นที่เก็บรายการซึ่งคณุตองการสง
5. เลือกรายการนั้น และ ตัวเลอืก > สง > ทาง Bluetooth

โทรศัพทจะคนหาอุปกรณอื่นที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth ที่อยู
ในระยะ และแสดงรายการอุปกรณเหลานั้น

เคลด็ลับ: หากคุณสงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ
Bluetooth มากอนนี้ รายการผลลัพธการคนหาครั้งกอน
จะปรากฏขึน้ ในการคนหาอุปกรณ Bluetooth เพิ่มเติม
ใหเลือก อุปกรณเพิ่มเติม

6. เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ หากอุปกรณอีกเครื่อง
บงัคับใหมีการจับคูกอนที่จะสามารถสงขอมูลได เครื่องจะขอ
ใหคุณปอนรหัสผาน

เมื่อมีการสรางการเชื่อมตอ กําลังสงขอมูล จะปรากฏขึ้น
โฟลเดอรสงในแอปพลเิคชั่นขอความจะไมเก็บขอความที่สงโดย
การเชื่อมตอ Bluetooth

ในการรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก
Bluetooth > เปด และ การมองเห็นของโทรศัพท > เห็นได
ทั้งหมด เพื่อรับขอมูลจากอุปกรณที่ไมไดจับคู หรือ ซอน เพื่อรับ
ขอมูลจากอุปกรณที่จับคูเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอมูลผานการเชื่อม
ตอ Bluetooth สัญญาณเสียงจะดังขึน้ โดยขึน้อยูกับรูปแบบที่ใช
อยู และเครื่องจะถามวาคุณตองการยอมรับขอความที่มีขอมูลนั้น
อยูหรือไม หากคุณยอมรับ ขอความจะถกูนําไปไวในโฟลเดอรถาด
เขาในแอปพลิเคชั่นขอความ

เคล็ดลับ: คุณสามารถเขาไปยังไฟลตางๆ ในเครื่องหรือใน
การดหนวยความจําโดยใชอุปกรณเสริมที่ใชรวมกันได ซึง่
สนับสนุนบริการ File Transfer Profile Client (เชน เครื่อง
คอมพิวเตอรแล็ปท็อป)

การเชื่อมตอ Bluetooth จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหลังการสงหรือ
รับขอมูล มีเพียง Nokia Ovi Suite และอุปกรณเสริมบางชนิด เชน
ชุดหูฟงที่สามารถรักษาการเชื่อมตอเอาไวแมจะไมมีการใชงาน

การจับคูอปุกรณ
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > Bluetooth
เปดแท็บอุปกรณที่จับคูดวย
กอนการจับคู ใหกําหนดรหัสผานของคุณ (1-16 หลัก) และตกลง
เรื่องการใชรหัสเดียวกันกับผูใชของอุปกรณอีกเครื่อง อุปกรณที่
ไมมีอินเตอรเฟซผูใชจะมีรหัสผานที่กําหนดเอาไวแลว คุณจําเปน
ตองใชรหัสผานเมื่อเชื่อมตออุปกรณเปนครั้งแรกเทานั้น หลังจาก
จับคูแลวจึงสามารถอนุญาตการเชื่อมตอได การจับคูและการ
อนุญาตการเชื่อมตอจะชวยทําใหสามารถเชื่อมตอไดรวดเร็วและ
สะดวกมากขึน้ เนื่องจากคุณไมจําเปนตองยอมรับการเชื่อมตอ
ระหวางอุปกรณที่จับคูในแตละครั้งที่สรางการเชื่อมตอ
รหัสผานสําหรับการเขาซมิรีโมทจะตองมี 16 ตัว
ในโหมดซมิระยะไกล คณุสามารถใชซิมการดจากโทรศัพทของคุณ
กับอุปกรณเสริมตางๆ ที่ใชรวมกันได
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เมื่อโทรศัพทไรสายอยูในโหมด SIM ระยะไกล คุณจะสามารถใช
อุปกรณเสริมที่เชื่อมตอที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น เชน ชุดอุปกรณ
ในรถยนต เพื่อโทรออกหรือรับสาย
อุปกรณไรสายของคุณจะไมทําการโทรออกในขณะที่อยูในโหมดนี้
ยกเวนหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่อง
ในการโทรออก คุณตองออกจากโหมดซมิระยะไกลกอน หาก
เครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสเพื่อปลดล็อคกอน
1. เลือก ตัวเลอืก > อุปกรณที่จับคูใหม เครื่องจะเริ่มคนหา

อุปกรณ Bluetooth ที่อยูภายในระยะ หากคุณสงขอมูลโดยใช
การเชื่อมตอ Bluetooth มากอนนี้ รายการผลลัพธการคนหา
ครั้งกอนจะปรากฏขึ้น ในการคนหาอุปกรณ Bluetooth เพิ่มเติม
ใหเลือก อุปกรณเพิ่มเติม

2. เลือกอุปกรณที่คุณตองการจับคูดวย แลวปอนรหัสผาน และจะ
ตองปอนรหัสผานเดยีวกันในอุปกรณอื่นเชนกัน

3. หากตองการเชื่อมตอระหวางโทรศัพทของคุณกับอุปกรณอื่น
โดยอัตโนมัติ เลือก ใช หากตองการยืนยันการเชื่อมตอเองทุก
ครั้งที่จะดําเนินการเชื่อมตอ เลือก ไม หลังจากจับคูแลว
อุปกรณดังกลาวจะถูกบันทึกลงในหนาอุปกรณที่จับคู

ในการกําหนดชื่อเลนใหกับอุปกรณที่จับคู ใหเลือก ตัวเลือก >
กําหนดชื่อยอ ชื่อเลนดังกลาวจะปรากฏในโทรศพัทของคุณ
เทานั้น

ในการลบการจับคู ใหเลือกการจับคูของอุปกรณที่คุณตองการลบ
และ ตัวเลอืก > ลบ ในการลบการจับคูทั้งหมด ใหเลือก ตัว
เลอืก > ลบทั้งหมด หากขณะนั้นคุณกําลังเชื่อมตออยูกับอุปกรณ
และยกเลิกการจับคูกับอุปกรณดังกลาว การจับคูจะถูกลบออกทันที
และการเชื่อมตอจะสิ้นสุดลง

ในการอนุญาตใหอุปกรณที่จับคูเชื่อมตอโดยอัตโนมตัิกับโทรศัพท
ของคุณ ใหเลือก ตั้งเปนผานการอนุญาต การเชื่อมตอระหวาง
โทรศัพทของคุณกับอุปกรณอื่นสามารถเกิดขึน้ไดโดยที่คุณไม
ทราบ ไมจําเปนตองมีการยอมรับหรือการอนุญาตสําหรับการเชื่อม

ตอแตละครั้ง ใชสถานะนี้กับอุปกรณของคุณเอง เชน ชุดหูฟงหรือ
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได หรืออุปกรณของบุคคลที่คุณ
ไวใจ หากคุณตองการยอมรับคําขอเชื่อมตอจากอุปกรณอื่นทุกครั้ง
ใหเลือก ตั้งเปนไมผานการอนุญาต

ในการใชอุปกรณเสริมดานเสียงชนิด Bluetooth เชน แฮนดฟรีหรือ
ชุดหูฟง Bluetooth คุณจําเปนตองจับคูโทรศัพทของคุณกับ
อุปกรณเสริมนั้นๆ โปรดดูคําแนะนําเกี่ยวกับรหัสผานและคําแนะนํา
เพิ่มเติมในคูมือผูใชอุปกรณเสริม ในการเชื่อมตออุปกรณเสริมดาน
เสียง ใหเปดอุปกรณเสริมดังกลาว อุปกรณเสริมดานเสียงบาง
เครื่องจะเชื่อมตอกับโทรศัพทของคุณโดยอัตโนมัติ หากไมเปน
เชนนั้น ใหเปดแท็บอุปกรณที่จับคู เลือกอุปกรณเสริม และ ตัว
เลอืก > เชื่อมตอกับอุปกรณออดิโอ

การปดกั้นอปุกรณ
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > Bluetooth
1. หากตองการปดกั้นอุปกรณจากการสรางการเชื่อมตอ

Bluetooth มายังอุปกรณของคุณ ใหเปดแท็บอุปกรณที่จับคู
2. เลือกอุปกรณที่คุณตองการปดกั้นและ ตัวเลือก > ปดกั้น
หากตองการอนุญาตการจับคูอุปกรณอีกครั้งหลังจากที่มีการปดกั้น
ใหลบอุปกรณออกจากรายการอุปกรณที่ปดกั้น
เปดแท็บอุปกรณที่ปดกั้น และเลอืก ตัวเลือก > ลบ
หากคุณปฏิเสธคําขอการจับคูจากอุปกรณอื่น อุปกรณจะถามวาคุณ
ตองการปดกั้นคําขอการเชื่อมตอทั้งหมดในอนาคตจากอุปกรณนี้
หรือไม หากคุณตอบตกลง จะมีการเพิ่มอุปกรณระยะไกลลงใน
รายการอุปกรณที่ปดกั้น

สายเคเบิลขอมูล
ในการปองกันไมใหการดหนวยความจําเสียหาย อยาถอดสาย
เคเบิลขอมูลออกขณะอยูในระหวางการถายโอนขอมูล
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การโอนยายขอมลูระหวางโทรศัพทของคุณและ
คอมพิวเตอร
1. เสียบการดหนวยความจําเขากับโทรศัพทของคุณ และเชื่อมตอ

โทรศัพทเขากับพีซีที่ใชรวมกันไดโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB
เชื่อมตอสายเคเบิลขอมลูเขากับโทรศัพทของคุณกอนทุกครั้ง
แลวจึงตอเขากับอุปกรณอื่นหรือเครื่องคอมพิวเตอร

2. เมื่อโทรศัพทสอบถามถึงโหมดที่ตองการใช เลือก อุปกรณจัด
เก็บขอมูล ในโหมดนี้ คุณจะเห็นโทรศัพทเปนเสมือนฮารด
ไดรฟที่ถอดไดในคอมพิวเตอรของคุณ

3. โอนยายขอมลูระหวางคอมพิวเตอรและโทรศัพทของคุณ
4. ยุติการเชื่อมตอจากเครื่องคอมพิวเตอร (เชน จากตัวชวย

Unplug หรือ Eject Hardware ใน Windows) เพื่อปองกันไมให
การดหนวยความจําชํารุดเสียหาย

ในการโอนยายภาพจากโทรศัพทไปยังเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวม
กันได หรือในการพิมพภาพที่จัดเก็บไวในโทรศัพทบนเครื่องพิมพ
ที่ใชรวมกันได ใหเชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล USB เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรหรือเครื่องพิมพ และเลือก ถายโอนภาพ

ในการแกไขการตั้งคาโหมด USB เลือก  > การตั้งคา >
เชื่อมตอ > USB
ในการเปลี่ยนโหมด USB ที่ตามปกติคุณใชกับสายเคเบิลขอมูล USB
ใหเลือก โหมดการเชื่อมตอ USB
ในการตั้งใหโทรศัพทสอบถามถึงโหมดทุกครั้งที่คุณเชื่อมตอสาย
เคเบิลขอมูล USB กับโทรศัพท เลือก ถามเมื่อเชื่อมตอ > ใช

ในการใช Nokia Ovi Suite กับโทรศัพทของคุณ ใหติดตั้ง Nokia Ovi
Suite บนเครื่องคอมพิวเตอร ตอสายเคเบิลขอมูล USB และเลือก PC
Suite

ซิงค
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > ซิงค
ซิงคจะชวยในการซิงโครไนซบันทึก รายการปฏทิิน ขอความตัว
อักษรและขอความมัลติมีเดีย เบราเซอรบุคมารค หรือรายชื่อ โดย
การใชแอปพลิเคชั่นตางๆ ที่ใชรวมกันไดทางอินเทอรเน็ตหรือกับ
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได
คุณอาจไดรับการตั้งคาการซิงโครไนซในขอความแบบพิเศษจากผู
ใหบริการ
รูปแบบการซิงคจะประกอบไปดวยการตั้งคาที่จําเปนตอการ

ไนซ

เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นซงิค รูปแบบการซงิคที่ระบบตั้งไวหรือที่
ใชแลวกอนหนานี้จะปรากฏขึ้น ในการแกไขรูปแบบ ใหเลื่อนไปที่
รายการซิงค แลวเลือก เลอืก เพื่อรวมเขาไปในรูปแบบ หรือ ไม
เลอืก เพื่อลบออก

ในการจัดการรูปแบบการซิงค ใหเลือก ตัวเลือก และตัวเลือกที่
ตองการ

ในการซิงโครไนซขอมูล ใหเลือก ตัวเลอืก > ซิงโครไนส ในการ
ยกเลิกการซงิโครไนซกอนจะเสร็จสิ้น ใหเลือก ยกเลกิ

การซิงค Ovi
เกี่ยวกบัการซงิค Ovi
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > การซิงค Ovi
การซิงค Ovi ชวยใหคุณซงิโครไนซรายชื่อ รายการปฏิทิน และ
บันทึกระหวางโทรศัพทกับ Ovi ของคุณได ในการใชการซิงค Ovi
คุณตองมีบัญชี Nokia หากคุณยังไมมีบัญชี Nokia ใหสรางบัญชีที่
www.ovi.com
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การซงิโครไนซขอมูลกับการซิงค Ovi
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > การซิงค Ovi
เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นเปนครั้งแรก ตัวชวยการซิงโครไนซจะ
ชวยคุณกําหนดการตั้งคาและเลือกเนื้อหาที่คุณตองการซงิโครไนซ

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● การตั้งคาการซิงค  — กําหนดการตั้งคาการซงิโครไนซ
● ดึงการสํารองขอมูล  — เรียกคืนรายชื่อ รายการปฏิทิน และ
บันทึกจาก Ovi ไปยังโทรศัพทของคุณ การอัพเดตที่ทําตั้งแต
การซงิคครั้งกอนหนาจะยังคงอยู

● ยกเลกิสมัครการซิงค Ovi  — ปดใชงาน การซิงค Ovi
ตวัเลือกที่มใีหเลือกอาจแตกตางกัน

การตั้งคาการซงิค Ovi
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > การซิงค Ovi
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาการซิงค และจากตัวเลือกตอไปนี้
● รายการที่จะซิงโครไนซ  — เลือกรายการที่คุณตองการ

โครไนซ
● ซิงคอัตโนมัต ิ — เริ่มการซิงโครไนซอัตโนมัติ
● ชวงเวลาการซิงคที่กําหนดไว  — เลือกความถี่ที่คุณตองการ
ใหรายการไดรับการซิงโครไนซ หรืออนุญาตการซิงโครไนซ
ดวยตัวเองเทานั้น

● เวลาการซงิค  — กําหนดระยะเวลาสําหรับเริ่มการซงิโครไนซ
อัตโนมัติ

● ซิงคเมื่อโรมมิ่ง  — อนุญาตการซงิโครไนซเมื่ออยูนอกเครือ
ขายโฮมของคุณ

ตัวเลือกที่มีใหเลือกอาจแตกตางกัน

เกี่ยวกับ Virtual Private Network
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > VPN
Nokia mobile virtual private network (VPN) client สรางการ
เชื่อมตอที่ปลอดภัยไปยังระบบอินทราเน็ตและบรกิารขององคกรที่
ใชงานรวมกันได เชน อีเมล โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอจากเครือ
ขายมือถือ ผานอินเทอรเน็ต ไปยังเกตเวย VPN บริษัท ที่ทําหนาที่
เปนประตูบานแรกไปยังเครือขายขององคกรที่ใชงานรวมกันได
VPN client ใชเทคโนโลยี IP Security (IPSec) IPSec คือเฟรมเวิรก
ของมาตรฐานแบบเปด เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลที่มี
ความปลอดภยัผานเครือขาย IP
นโยบาย VPN จะเปนตัวกําหนดวิธีที่ VPN client และเกตเวย VPN ใช
ในการตรวจสอบสิทธิ์ซึง่กันและกัน และกําหนดวิธีเขารหัสที่เครื่อง
และเกตเวยใชเพื่อชวยปกปองความลับของขอมูล
ในการติดตั้งและกําหนดคา VPN client, ใบรับรอง และนโยบาย
ตางๆ โปรดติดตอผูดูแลระบบไอทีในบรษิัทของคุณ หลังจากติดตั้ง
นโยบายแลว วิธีการเชื่อมตอ VPN จะถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติใน
ปลายทางเครือขายอินทราเน็ต
หากตองการดูการติดตั้งนโยบาย VPN การอัพเดตและการซิงโครไนซ 
และการเชื่อมตอ VPN อื่นๆ ใหเลือก VPN > บนัทึก VPN
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เคล็ดลับเพื่อสิ่งแวดลอม
ตอไปนี้คือเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีที่คณุจะสามารถชวย
ปกปองสิ่งแวดลอมได

ประหยัดพลังงาน
เมื่อคุณชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลวและถอดอุปกรณชารจออกจาก
โทรศัพท ใหถอดปลั๊กอุปกรณชารจออกจากเตารับที่ผนังดวย

กัน
คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่บอยครั้งมากนัก หากคุณดําเนิน
การดังตอไปนี้
● ปดและปดการใชงานแอปพลิเคชั่น บริการ และการเชื่อมตอเมื่อ
ไมใชงาน

● ลดความสวางของหนาจอ
● ตัง้คาใหโทรศัพทเขาสูโหมดประหยัดพลังงานหลังจากระยะ
เวลาขัน้ต่ําที่ไมมีการใชงาน หากมีโหมดดังกลาวอยูใน
โทรศัพทของคุณ

● ปดการใชงานเสียงที่ไมจําเปน เชน เสียงปุมกดและเสียงเรียก
เขา

การหมุนเวียนมาใชใหม
วัสดุสวนใหญในโทรศัพทของ Nokia สามารถนํากลับมาหมุนเวียน
ใชใหมได ตรวจสอบวิธีการนําผลิตภณัฑ Nokia ของคุณกลับมาใช
ใหมไดที่ www.nokia.com/werecycle หรือตรวจสอบดวยอุปกรณ
เคลื่อนที่ไดที่ www.nokia.mobi/werecycle
นําบรรจุภณัฑและคูมือผูใชของคุณกลับมาหมุนเวียนใชใหมตาม
ระเบียบการหมุนเวียนมาใชใหมของทองถิ่นของคณุ

ลดการใชกระดาษ
คูมือผูใชนี้ชวยใหคุณเริ่มตนใชงานโทรศัพทของคุณได หาก
ตองการคําแนะนําอยางละเอียด ใหเปดวิธีใชในเครื่อง (ในแอปพลิ
เคชั่นสวนใหญ ใหเลือก ตัวเลอืก > วิธีใช) หากตองการการ
สนับสนุนเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.com/support

การเรียนรูเพิ่มเตมิ
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะทางสิ่งแวดลอม
ของอุปกรณของคุณ โปรดดูที่ www.nokia.com/ecodeclaration
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ขอมูลศูนยบริการ Nokia
ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

ฟวเจอรปารค รังสิต หอง 32 ชั้นใตดิน เลขที่ 161 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบล
ประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130

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

เซน็ทรัลพลาซา ปนเกลา หอง 421 เลขที่ 7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวง
อรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

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

ซีคอนสแควร หอง 1007 ชั้น 1 ซีคอนสแควร เลขที่ 904 หมู 6 ถนน
ศรีนครินทร เขตหนองบอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ
10250

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

เอสพลานาด หอง 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด เลขที่ 99 แขวง
รัชดาภเิษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363
0-2660-9290
จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

พระราม 3 หอง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลขที่ 79/290 ถนน
สาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
10120

0-2741-6363
0-2673-7102
จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.
อา. 10.00 น. - 20.30 น.
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ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

MBK เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครอง
เซ็นเตอร ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวันกรุงเทพฯ
10330

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

เชียงใหม 201/1 ถนนมหิดล หายยา อําเภอเมือง เชียงใหม 50100 0-5320-3321-3
0-5320-1842
จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

พัทยา 353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา9) หมู 9 ถนนสุขมุวิท ตําบล
หนองปรือ อําเภอบางละมุง ชลบุรี 20260

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

ขอนแกน 356/1 อาคารซ.ีพี.แลนด หมู 12 ถนนมิตรภาพ ตําบล
เมืองเกา อําเภอเมือง ขอนแกน 40000

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

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ
สงขลา 90000

0-7436-5044-5
0-7436-5046
จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอโนเกีย
แครไลน: 02-255-2111

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์74



อุปกรณเสริม
อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

คําเตือน:  เลือกใชแตแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และอุปกรณ
เสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้
เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตราย
และทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป โดย
เฉพาะอยางยิ่ง การใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการ
รับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม การระเบดิ การรั่วไหล หรืออันตรา
อื่นๆ
หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง
สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ
อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมี
จําหนายอยูมากมาย หากตองการขอมูล
เพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/
accessories

ขอกาํหนดทีค่วรปฏิบัติสําหรับการใชอปุกรณ
เสริม
● เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเดก็
● หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟ
และดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

● ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณเสริมที่ไดติดตั้งในพาหนะ
ไดรับการติดตั้งอยางแนนหนาและทํางานอยางถูกตอง

● เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ
เสริมในรถที่ติดตั้งยากได

แบตเตอรี่
ประเภท: BP-6MT
เวลาสนทนา:
สูงถึง 300  (WCDMA)
สแตนดบาย
สูงถึง 500  (WCDMA)

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลาโดย
ประมาณ และจะเปนไปตามการประมาณการตอเมื่ออยูภายใตขอ
กําหนดที่เหมาะสมของเครือขายเทานั้น เวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบายขึ้นอยูกับซิมการด คุณสมบัติที่ใช อายุและขอกําหนด
ของแบตเตอรี่ อุณหภมูิในการเก็บแบตเตอรี ่ขอกําหนดของเครือ
ขาย และปจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด
บายอาจสั้นกวาที่ระบุไวขางตนอยางมาก เสียงเรียกเขา การจดัการ
สายดวยระบบแฮนดฟรี การใชในโหมดดิจิตอล และคุณสมบัติอื่นๆ
จะใชพลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใชอุปกรณในการโทร
จะสงผลตอเวลาสแตนดบาย ในทํานองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปด
เครื่องรวมทั้งที่อยูในโหมดสแตนดบายก็มีผลตอระยะเวลาในการ
สนทนาดวยเชนกัน
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แบตเตอรี่
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ
ชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจ
ประจุใหมได แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบใหใชกับโทรศัพทรุนนี้
คือ BP-6MT Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุนอื่นที่ใชงานไดกับ
โทรศัพทรุนนี้ โทรศัพทเครือ่งนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงาน
จากอุปกรณชารจตอไปนี้ AC-8 หมายเลขรุนของอุปกรณชารจที่ถูก
ตองนั้นอาจแตกตางกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตก
ตางของปลัก๊เสียบจะระบุไวดวยคาใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, EB, X, AR,
U, A, C, K หรือ UB
แบตเตอรี่สามารถนํามาชารจและคายประจุแบตเตอรีไ่ดเปนรอย
ครั้ง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็น
วาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็น
ไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรอง
จาก Nokia เทานั้น และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับ
โทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น
หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลา
นาน คุณอาจตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลว
เชื่อมตออีกครั้งเพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจ
ตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึน้บนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได
การถอดออกอยางปลอดภยั ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่
การชารจที่เหมาะสม ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัว
เครื่องเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคาง
ไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําให
อายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจ
เต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

หลีกเลี่ยงอุณหภมูิที่รอนหรือหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวใน
ที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภมูิที่
รอนหรือหนาวจัดทําใหประสิทธิภาพและอายกุารใชงานของ
แบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพท
ไมสามารถใชงานไดชั่วคราว ประสิทธิภาพการทํางานของ
แบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแขง็
หามลัดวงจร การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อมีวัตถุ
ประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขัว้
บวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะ
ดานหลังของแบตเตอรี)่ เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน ใน
กรณีที่คณุพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ
การลัดวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสําหรับเชื่อมตอเกิด
ความเสียหายได
การทิ้ง หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจ
ระเบิดได การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น
กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะ
ภายในบาน
การรั่ว หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, เจาะ หรือแยก
สวนเซลลหรือแบตเตอรี ่ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควร
ดูแลปองกันไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หาก
สัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ใหลางบริเวณนั้นดวยน้ําสะอาดทันที
หรือรีบไปพบแพทย
ความเสียหาย หามดัดแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถุแปลก
ปลอมลงในแบตเตอรี ่หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นๆ
หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทําใหเกิดการระเบิดได
การใชอยางถูกตอง ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคเทานั้น การใช
แบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การระเบิด หรือ
อันตรายอื่นๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอรี่ตกหลนโดยเฉพาะบนพื้น
ผิวที่แข็ง และคุณเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสียหาย ใหนําไปที่ศูนย
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บริการเพื่อตรวจสอบกอนนําไปใชตอ อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนมอืเด็กเล็ก

คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่
ของ Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภยัของ
คุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรีข่องแทของ
Nokia หรือไม ใหซือ้แบตเตอรีจ่ากศูนยบริการหรือตัวแทนจําหนาย
Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
โดยใชขั้นตอนตอไปนี้

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อคุณดูภาพโฮโลแกรมบนฉลาก คุณ

ควรเห็นรูปมือประสานกันของ Nokia
(Nokia Connecting Hands) ในมุมมอง
หนึ่ง และเห็นโลโกอุปกรณเสริมของแท
ของ Nokia (Nokia Original
Enhancement) ในอีกมุมหนึ่ง

2. เมื่อคุณเอียงมุมของภาพโฮโลแกรมไป
ทางซาย ขวา ลง และขึน้ คุณควรเห็น
จุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแตละดานตาม
ลําดับ

การตรวจสอบตามขัน้ตอนจนครบถวน
สมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาว
จะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซน็ต หาก
คุณไมสามารถยืนยันความเปนของแทหรือ
หากคุณมีเหตผุลอื่นใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่
Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอรโฮโลแกรมไมใชแบตเตอรี่ของแทของ
Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่ศูนยบริการหรือตัวแทน
จําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือ
หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ
Nokia โปรดดูที่ www.nokia.co.th/batterycheck

การดูแลโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยม
และมีฝมือการผลิตที่ประณีต คณุจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณ
อยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับ
ประกันไดอยางถูกตอง
● เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจับตัวของไอน้ํา ความเปยกชื้น
และของเหลวทุกประเภท หรือความชุมชื้น จะทําใหเกิดองค
ประกอบของแร ซึง่อาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได

หากตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยให
เครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

● อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจาก
อาจทําใหอุปกรณสวนที่สามารถขยับไดและสวนประกอบที่เปน
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาเก็บโทรศัพทไวในอุณหภูมิที่สูงหรือเย็นจัด เนื่องจาก
อุณหภูมิสูงอาจทําใหอายุการใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
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สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปนพลาสติก
งอหรือละลายได เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภมูิ
ปกติจากอุณหภูมิที่เย็นจัด ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง
ซึง่อาจทําใหอุปกรณและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศพัทนอกเหนือจากที่
แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

● อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอม
เครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิด
ความเสียหายได

● อยาใชสารเคม ีน้ํายาทําความสะอาด หรือผงซกัฟอกชนิดเขม
ขนทําความสะอาดเครื่อง ใชแตผาแหงที่นุมสะอาดทําความ
สะอาดพื้นผิวของโทรศัพทเทานั้น

● อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณที่สามารถขยับได
ติดขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

● ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศัพทหรือไดรับการ
รับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การ
ดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิดความ
เสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณวิทยุสื่อสาร
อีกดวย

● ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
● สํารองขอมูลทั้งหมดที่คุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และ
บันทึกปฏทิิน

● เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน ใหรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ
โดยการปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ หรือ
อุปกรณเสริมอื่นๆ

การนํากลบัมาใชใหม
สงคืนผลิตภณัฑอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑที่ใช
แลวไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะชวยปองกันการ
กําจัดขยะที่ไมมีการควบคุม และชวยรณรงคการรีไซเคิลวัสดุใช
แลวตางๆ โปรดตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ
ผลิตภณัฑและวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ Nokia ของคุณไดที่
www.nokia.com/werecycle หรือ nokia.mobi/werecycle

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริม ไมใชของเลน อุปกรณเหลานั้น
อาจมีชิ้นสวนขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพนมือเด็กเล็ก

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใช
ในตําแหนงปกติที่หูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 2.2

เซนติเมตร (7/8 นิ้ว) ซองสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขดั หรือ
ที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และ
ควรใหเครื่องอยูหางจากรางกายตามระยะหางที่กําหนดขางตน
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคุณภาพ
เพื่อสงไฟลขอมูลหรือขอความ อาจมีความลาชาในการสงไฟล
ขอมูลหรือขอความ จนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ ปฏิบตัิ
ตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวางเครื่อง จนกวาการสงจะ
เสร็จสมบูรณ
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ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถุที่ทําจากโลหะอาจดึงดูด
เขาหาโทรศัพท อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่นไวใกล
โทรศัพท เพราะขอมูลที่เก็บไวภายในอาจถูกลบได

อปุกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับรับหรือสงสัญญาณวิทยุรวมทั้ง
โทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของ
อุปกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได
โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยนั้นๆ
หากไมแนใจวาอุปกรณนั้นไดรับการปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF
จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศัพทในกรณีที่มีปาย
ประกาศใหคุณดําเนินการดังกลาว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลอาจใชอุปกรณที่มีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จาก
ภายนอก

อปุกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยู
หางจากอุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย เชน เครื่อง
ควบคุมการเตนของหัวใจหรือเครื่องกระตุนการทํางานของหัวใจ
อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน
ที่อาจเกิดกับเครื่องดังกลาว สําหรับผูใชอุปกรณทางการแพทย
ดังกลาว ควรปฏบิัติดังนี้
● เก็บโทรศัพทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา

15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
● ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
● ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับอุปกรณทางการแพทย
● ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ หากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณรบกวน
● ทําตามคําแนะนําจากผูผลิตสําหรับอุปกรณทางการแพทย
ดังกลาว

หากคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชโทรศัพทไรสายรวมกับอุปกรณ
ทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย โปรดปรึกษากับแพทยที่ให
คําปรึกษาดานสุขภาพของคุณ

เครือ่งชวยฟง
อุปกรณไรสายแบบดิจิตัลบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
กับเครื่องชวยฟงได

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในยานพาหนะที่ติดตัง้
ไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่
ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็ว
แบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิ่ม
เติมกับบริษัทผูผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณเสริมตางๆ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูใหบริการหรือติดตั้งอุปกรณใน
ยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซอมแซมที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิด
อันตรายและทําใหการรับประกันของคุณเปนโมฆะดวย ควรตรวจ
สอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในยาน
พาหนะไดรับการติดตั้งและทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บหรือพก
ของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้น
สวนของโทรศัพท หรืออุปกรณเสริมตางๆ โปรดสังเกตวาถุงลม
นิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก อยาวางโทรศัพทหรือ
อุปกรณเสริมไวในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก
ควรปดโทรศัพทกอนที่จะขึน้เครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายใน
เครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน และ
ยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทในบริเวณใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดการระเบิดได ปฏบิัติตาม
คําแนะนําทุกประการที่มีการประกาศใหทราบ ประกายไฟในบริเวณ
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ดงักลาวอาจทําใหเกิดการระเบิดหรอืลุกไหมอันเปนเหตุใหบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตได ปดโทรศัพทที่สถานที่บริการเชื้อเพลงิ เชน บริเวณ
ใกลกับปมกาซที่สถานีบริการ สังเกตขอหามในคลงัเก็บเชื้อเพลิง
ที่เก็บและบรเิวณที่มีการจายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิด
การลุกลามของการระเบิดได บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดไดมักมี
เครื่องหมายแสดงใหเห็นอยางชัดเจน แตไมเสมอไป บริเวณดัง
กลาวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจไดรับแจงใหดับเครื่องยนต ใตดาดฟา
บนเรือ ระบบอํานวยความสะดวกในการขนถายหรอืจัดเก็บสารเคมี
และบริเวณที่อากาศมกีารปนเปอนของสารเคมีหรือเศษอนุภาค
ตางๆ เชน เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุนหรือผงโลหะ คุณควรตรวจสอบกับ
ผูผลิตยานพาหนะที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิว
เทน) เพื่อตรวจสอบวาโทรศัพทเครื่องนี้สามารถใชในบริเวณใกล
เคยีงกับยานพาหนะดังกลาวไดอยางปลอดภยัหรือไม

การโทรฉุกเฉิน

ขอสําคัญ:  โทรศัพทเครื่องนี้ทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ
ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครอืขายภาคพื้นดิน รวมทั้ง
ฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพทของคุณ
สนับสนุนสายสนทนาผานอินเทอรเน็ต (สายอินเทอรเน็ต) ใหเปด
ใชงานทั้งสายอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือ เครื่องอาจพยายาม
ตอการโทรฉุกเฉินผานทั้งเครือขายเซลลูลารและผานผูใหบริการ
สายอินเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไมสามารถรับประกัน
ไดวาจะสามารถเชื่อมตอไดในทุกสภาวะ คุณจึงไมควรวางใจวา
โทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจําเปน
อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย
ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏบิัติดังนี้
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวามี

สัญญาณเพียงพอหรือไม ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคณุ คุณอาจ
จําเปนตองดําเนินการดังนี้

● ใสซมิการดที่ใชไดลงในโทรศัพท หากโทรศัพทของคุณ
จําเปนตองใชซมิการด

● ปดการจํากัดการโทรที่คุณไดเปดใชไวในโทรศัพท
● เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากรูปแบบออฟไลนหรือรูปแบบบน
เครื่องบินมาเปนรูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวางและ
พรอมสําหรับการโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันที่คุณอยู ซึ่ง
หมายเลขฉุกเฉินในแตละพื้นที่จะแตกตางกันไป

4. กดปุมโทร
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตองให
ไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียง
ประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับ
แจงใหวาง

รายละเอยีดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทาง
คลืน่วิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึง่ไดรับ
การออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดย
ขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําขึน้โดย ICNIRP ซึง่
เปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดับความ
ปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุมครองผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุ
หรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ
SAR (Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ที่กําหนดไวในคํา
แนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึง่เปนคาเฉลี่ยเกิน
สิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการ
ทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่เครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงาน
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สูงสุดที่แนะนําใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ ระดับ
SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่อง
นี้ไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึง
เครือขายไดตามที่กําหนดไว คาที่เปลี่ยนแปลงขึน้กับปจจัยตางๆ
เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลัก
คา SAR ที่สูงที่สุดภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใช
โทรศัพทที่หูคือ 0.69 วัตต/กก.
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR แตก
ตางกันไปโดยขึน้อยูกับขอกําหนดที่ทดสอบและที่รายงานของ
แตละประเทศและระบบเครือขาย คุณสามารถดขูอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับคา SAR ไดในขอมูลผลิตภัณฑที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)
เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (Specific
Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคม
เทากับ 0.69 วัตต/กก. ซึง่สอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัย
ตอสุขภาพมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด
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